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Снимка: Йорданка Стойкова. Теодор Алексиев с купата за най-добър играч, 7 юни 2015 г.

Спортният турнир в Уиксам
Що е Букварино?
Български автори
По червения килим
Поздрави
Реклами

Запазете тази дата:
29 август
Raintree Park, Troy
4:00 - 10:00 p.m.
Български пикник
спортни игри за малки и големи,
вкусна храна, бира,
музика и танци
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Бележка на редактора
В разгара на лятото сме. Е, не се
усеща като такова през някои дни, но все
пак сме далеч от ниските зимни
температури. И докато половината от
българите в Метро Детроит са на обиколка
из Родината, други са по работните си
места. Мичиган също предлага чудесни
възможности за туризъм през летните
месеци. Само след три часа и половина
шофиране от Детроит сте до моста

На остров Макинак, Мичиган

Макинак, които свързва двете части на щата.
Непременно отидете и до остров Макинак, за да научите повече за историята на този краи. В
магазинчетата работят много български студенти. Посетете интернет страницата
www.michgan.gov и изберете красиво местенце, което да посетите - плаж, парк, изкуство,
фестивал, ресторант или магазини – Мичиган има всичко това!
Очакваме вашите снимки от ваканционните дни на емеил info@BulgariansinDetroit.com.

Даниела Начева, редактор на в-к «Българите в Детройт»

Консулски ден в Детройт
За услуга на гражданите в Метро Детроит на
27 юни се проведе изнесен консулски ден. От
консулската служба на България в Чикаго бяха
дошли генералният консул г-н Симеон Стоилов и
сътрудник г-жа Вихра Михаилова.
Бяха обслужени над 20 души. Повечето имаха
нужда от подновяване на паспорти и лични карти.
Също бяха издадени няколко пълномощни.
Консулът отговори и на редица въпроси на
гражданите.
Присъстващите споделиха, че са доволни от провеждането на изнесени консулски
дни, тъи като се спестява време и средства за пътуване до Чикаго.
Следващият консулски ден в Детроит е предвиден за месец ноември. Следете саита
www.BulgariansinDetroit.com и феисбук страницата на Българския културен център за
подробности.
Даниела Начева
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Спортният турнир на 7 юни
Здравейте, приятели на спорта.
За трета поредна година спортният турнир в
Детройт премина успешно. Времето беше
благосклонно към всички участници и веселието
не стихна чак до вечерта. Проведоха се турнири
по футбол, тенис, баскетбол, белот и народна
топка. Невероятните си възможности показаха
децата на гимнастиците от Мичиган. Детройт
успя да намери своя талант сред многото
участници. Кучета дефилираха, за да бъдат
оценени за своя неотразим чар и трикове, които
умеят. Благодарим на всички, които помогнаха
турнирът да се осъществи: спонсорите,
помощниците и най-вече на многобройните
участници във всяка една дисциплина.
За рожденничките Мария и Ивана имаше
балони и торта. На нашия приятел Борис Згуров
и съпругата му Маринела се роди дъщеричка
Зара, а сестичката Стелла стана кака. Да са
живи и здрави!
Можете да видите снимки и видео от празника на сайта www.bgdetroitsports.com.
От организаторите Иван, Борис, Георги и Мария
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Спортният турнир на 7 юни
Традиционният турнир в Уиксам събра
много българи от Метро Детройт за спортни
игри, награди, танци, музика и вкусна храна.
Събитието започна през 2013 година в памет на
гимнастиците Диан Колев и Петър Георгиев,
бивши членове на българския национален отбор
и допринесли за развитието на спортната
гимнастика в Мичиган.
По време за спортния турнир в Детройт
участниците забравят възрастта и професиите си
и игрят любимите игри – футбол, волейбол,
тенис и народна топка. Олимпийският шампион
на България по гимнастика от 1988 г. Любомир
Герасков помагаше с печенето на скарата. Сред
гостите беше и треньорът Божидар Храбров със
семейството си, които бяха пътували 6 часа и
казаха, че с удоволствие ще идват всяка година.
На победителите от футболните игри
бяха раздадени купи и медали. За най-добър
играч наградата взе Теодор Алексиев.

Вестник „България“ от Чикаго
публикува снимка от събора
на първа страница.

Футболни срещи имаше и при децата. Тригодишните играха тенис и
показаха, че традицията ще продължи.
Бистра Макнев, танцьор от ансамбъл „Извор“ сподели, че „празникът е
чудесен. Настроението е прекрасно. По-хубаво не може да бъде. Бирата е
студена, а кебапчетата вкусни. Благодарим на организаторите за прекрасния
празник.“
Тази година организатори и
помощници бяха облечени с
ушитите от Йорданка Стойкова
тениски с цветовете на българския
трибагреник,.
Участници и наблюдатели се
радваха да видят приятели, да се
запознаят с нови българи и си
пожелаха още такива срещи.
Даниела Начева
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Посетете Гранд Рапидс, Мичиган

Интернет страницата Groupon класира Grand Rapids като топ туристическа дестинация
за 2015 г. Защо ли? Това е оживен град между Чикаго и Кливланд, с различни културни изяви,
пивоварни от световна класа, музеи и исторически обекти, ресторанти, в които се готви с
продукти от местните ферми, достъп до езерото Мичиган с красиви плажове, пясъчни дюни и
заслепяващи залези. Саитът на града е www.experiencegr.com.
Гранд Рапидс (Grand Rapids) беше класиран на трето място в САЩ като град с
икономически ръст според национално проучване. Участвали са 373 селища. Гранд Рапидс е
на 2-ро място в САЩ като град, в които се предлага работа и безработицата е ниска. Много
производители се връщат, увеличават се предлаганите услуги и строителството. Дженерал
Мотърс ще инвестира 119 милиона за подобрения в завод в раиона.
Превод по материали от печата: Даниела Начева

Зов за помощ
Християн Колчаков е на 24 години и страда от коварната болест
детска церебрална парализа от рождение и не може да ходи. От пет
години живее в Детроит с маика си и брат си Антон. Сега се появи
възможност, тои да проходи и да се изправи на крака, след толкова
дълго време прикован към инвалидната количка.
За целта са нужни средства за няколко операции в България и
много рехабилитации, които са непосилни за семеиството.
Моля за Вашето милостиво присъединяване да дарите средства,
за да може Християн да бъде пълноценен и самостоятелен човек, за
Банковата сметка е: Comerica bank, routing number: 072000096
Account number: 6824949454 име на титуляра Hristian Kolchakov
Телефон за връзка: 248-820-0032, имейл: hristian.kolchakov@abv.bg
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Що е Букварино?
„Букварино”
е
система
от
образователни игри, предназначени за
увлекателно преподаване на правопис и
правоговор. Те изграждат в занимателен
вид познавателната основа за правилна
употреба на буквите в българската азбука.
Помагалото е подходящо, както за
ученици в ранна фаза на обучение, така и
за зрели хора, които се нуждаят от
натрупване
и
усъвършенстване
на
познанията си по български език и
история.

Комплектите „Букварино” се състоят
от 60 карти за игра, две безценни карти
„Ключ“, които представляват едно или
няколко буквени означения от българската
азбука. Най-използваните букви участват с
по няколко броя карти. Останалите са
разпределени
според
честотата
на
употребата им в езика. Целта на игровите
ситуации и заниманията е в разгара на
тяхното разгръщане да се образува
правилното изписване на думи, изрази и
цели изречения, според установените
норми на българския език. По този начин
игрите практически проверяват знанията и
грамотността на всички участници в тях.
Условията
са
съобразени
с

възможностите на децата и обучаемите, като се
съчетава полезната по своя характер идея с
приятно общуване. Всяка карта е добро
нагледно пособие за синхронизиране на знание
за образа на значима личност с името и
житейския й период. Съществена част от
комплекта е книгата - исторически лабиринт на
познанието.
„Букварино”
е
прекрасно
семейно
забавление. С помощта на родителите или поголемите си братя и сестри, децата възприемат
с лекота нови знания. „Букварино“ намира
своето приложение в училища, школи, детски
градини и занимални, езикови центрове,
библиотеки и др. Игрите са достъпни и
съобразени с възприятията на децата, за да
натрупват нови знания за българския книжовен
език и историята. „Букварино“ е подходящо
забавление по време на летни и зимни лагери,
ученически ваканции, дори и по време на
пътуване. „Букварино“ е подходящо помагало и
за обучение на чужденци, и етнически
малцинства, изучаващи българския език.
Пожелаваме на всички участници много
забавление и удоволствие от срещата си с
играта, която завладява ума и сърцата на
малки и големи - „Букварино“.
Всеки, който си вземе "Букварино", ще
помогне за реализиране на предстоящия
образователен проект на "Сдружение Азбукари"
- "Креативни мислители", който има за цел
създаването на уникална училищна стая във гр.
Велико Търново.
Сдружение Азбукари
гр. София, ул. Царичина № 1
www.azbukari.org/
Детски фестивал „Вярвам в
теб!“
+359 882881908
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Български автори: Венета Въжарова
Венета Въжарова – автор на книгата
„Демон, Юда и Магьосник”. Историята на тази
книга е необикновена. Писана е цели 9
години, след това е предоставена безплатно
на електронната библиотека Читанка
(chitanka.info). Текстът е подписан с
псевдонима Хедер Меспи. Става толкова
популярна, че авторката решава да разкрие
истинското си име и да потърси издателство,
което да я публикува в книжен вариант.
- Разкажете ни малко повече за себе си. Коя
е Венета Въжарова?
- Родена съм в София, завършила съм Аграрния
университет в Пловдив, специалност зооинженер. Имам и специализация по графичен дизайн и в
момента работя като графичен дизайнер в рекламния отдел на Евромаркет.
В свободното си време съм доброволец в сдружение "Екотворци", което организира много
интересна лятна занималня за деца "Биоприключение". Заниманията се провеждат на открито
в парка и са така подбрани, че да въведат децата чрез игра по забавен, творчески начин в
тайните на биологията, опазването на околната среда и екологията.
- Как се роди идеята за написването на „Демон, Юда и Магьосник”?
- Основно идеята за "Демон, юда и магьосник" се роди след като прочетох една след друга
няколко книги, които силно ме впечатлиха. Но са замесени и по-странни обстоятелства,
например това, че по същото време приятелка ми подари колода карти таро, които също
послужиха като катализатор. Третата причина за написването на романа ще запазя в тайна и
мисля, че не бих я споделила никога с никого.
- Може ли да кажете, че определена философия е в основата на творбата?
- Няма определена философия, която да стои в основата. Може да се каже, че съм използвала
съвкупност от различни философии, течения и религии, както и собствени интуитивни
усещания. Сюжетът е в голяма степен повлиян от българския фолклор, индийските митове,
описани в "Бхагават гита", от юнгиянската психология, кабала и символиката на таро, но в
книгата те са интерпретирани и използвани за изграждането и създаването на мистериозна и
приказна атмосфера, а не служат за истинско познание.
- Защо избрахте точно този жанр – фентъзи? Популярен ли е той в България и има ли
интерес от страна на издателствата?
- Мога да кажа, че книгата само би изгубила, ако не бе написана чрез похватите на фентъзи
жанра. Приказката, фантазията, играта са най-обичани от децата. Не знам какво се случва с
възрастните и защо някои от тях започват да гледат с пренебрежение на този жанр.

СТРАНИЦА 7

Брой 7, 2015

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Български автори: Венета Въжарова
Предполагам, че трудният и забързан живот ги
отдалечава от приказността на детството и не им
позволява да се почувстват комфортно в света на
въображаемото и магичното, там където няма граници и
можеш да надникнеш в дълбините на психиката си и да се
огледаш в огледалото на истината. Вероятно
илюзорната представа на възрастния човек, че държи
живота в ръцете си, му създават чувство за сигурност и
усещането, че няма нужда от приказки, щом е завършил
престижен университет и взима добра заплата. Това го
няма при децата. Те са зависими, неукрепнали и невинни.
Светът е голяма загадка за тях. Децата без страх и
предразсъдъци откриват себе си в приказките, във
фантазното и се отдават на приключението. Ала всеки
възрастен, който се замисли поне за момент, ще открие,
че светът продължава да е загадка, човешката психика
също. Животът е приключение с много странни и
необикновени обрати и това, че най-сетне си се отървал от акнето, имаш гадже и си способен
да изкараш пари, за да си купиш храна от магазина, а и да спестиш за екскурзия, не те поставя в
много по-различна позиция от тази на 5-годишно дете спрямо света, в който живеем.
Единственото, в което сме по-добри от децата е това, че сме чудесно дресирани как да
оцеляваме в обществото. Аз пиша за онази част от юношите и порасналите възрастни, които
обичат да забравят от време на време колко добре са дресирани и се пренасят с удоволствие в
света на приказното, за да откриват там собствените си въпроси и отговори. За онези, които
като децата не се страхуват да се отпуснат и да пътешестват из дебрите на въображаемото.
Жанрът фентъзи е много популярен навсякъде по света, включително и в България.
Децата, младежите и много от възрастните го обичат и предпочитат. Българските
издателства също не остават назад и мога да кажа, че на пазара не липсват преводни издания.
Това е чудесно, но що се отнася до интереса към българското фентъзи, то нещата стоят малко
по-различно. На първо място съществува един български литературен комплекс към
жанровото писане. Тъй като българската литература все още (надявам се не задълго) няма
големи и значими световни успехи, то у нас не се гледа с добро око на писането и четенето за
удоволствие. Целта на основната част от заетите в книгоиздаването дейци е Нобелова
награда за литература или поне номинация за такава. Книгите, които се пишат и издават
трябва задължително да са дълбокомислени, значими и за предпочитане - мрачни. Да
разнищват житието и битието човешко на хиляди парчета, да преливат от
интелектуалност, да не казват нищо конкретно по много начини, да са абстрактно неясни по
още повече начини и да се целят директно в „нобел-а“.
Въпреки че очевидно използвам ирония, аз всъщност нямам нищо против подобно писане,
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Български автори: Венета Въжарова
дори страшно обичам някои книги,
използващи подобна стилистика.
Но е факт, че на фентъзи литературата не
се гледа със сериозно око, още повече, че много
хора асоциират жанра задължително с
тролове и елфи и оглупял от доброта главен
герой.
Поради тези причини издателствата,
които се интересуват от българско
фентъзи, се броят на пръстите на едната
ръка, поне по мои наблюдения. А
издателствата, които са готови да
инвестират в създаването на завършен
продукт, да инвестират в популярността на автора и рекламата на книга са още по-малко. И
това е така, защото би излязло много по-скъпо, отколкото да купят правата за издаване на
чужд автор, да го преведат и пуснат на пазара, защото неговата книга вече е станала
популярна и рекламирана по света и не се налага българските издатели да инвестират в
реклама. Най-много да пуснат съобщения в няколко вестника, да отпечатат плакати и това е.
Докато да налагаш български писател на пазар, който все още не се е отърсил от
чуждопоклонничеството и пренебрежителното отношение към всичко българско и родно, би
излязло доста по-скъпо и трудоемко.
С радост обаче забелязвам, че ситуацията, макар и бавно, се променя към по-добро и
издателствата все повече започват да се интересуват от българските автори, като същото
се наблюдава и при българските читатели.
- Фентъзи жанрът се отличава със сложните си заплетени сюжети и многобройни
персонажи. Още в началото ли планирахте три части и имахте ли ясна представа за края?- Да, още от началото замислям историята да бъде в три части, защото това е обвързано и със
самия сюжет. Поредицата не случайно носи заглавието Трите книги.
Не, аз все още нямам представа как ще завърши поредицата, въпреки че имам идея за това.
Често, докато пиша се случва самите герои да поведат действието в съвсем различна посока от
тази, която съм намислила предварително.
- Според Вас нашите – българските издателства – правят ли достатъчно за
популяризирането на българската книга и автори – реклама, публичност, организиране
на събития и прочие?
- Мисля че тези, които са избрали да работят с български автори, правят каквото могат, за да
наложат авторите си, но ситуацията не е лесна и за тях. Все пак трябва да плащат заплати и
да оцеляват в условията на неголям пазар и силна конкуренция.
- Съществува ли конкуренция между авторите на фентъзи в България?
- Не, не мисля, че има някаква люта конкуренция, тъй като няма особена полза от писането. В
България фентъзи се пише предимно от фенщина към жанра и отношенията са на битово ниво.
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Български автори: Венета Въжарова
Има приятелства, но и клубове по интереси и т.н. Дори мога да кажа, че писателите се
поддържат и подкрепят един другиго.
Лично за себе си мога да кажа, че не се конкурирам с никого и съм поддръжник на конкуренцията
със самата себе си и надничането в собствената паница.
- Това е първата книга от трилогия. Кога да очакваме втора и трета част?
- Втората част вече е готова и предстои да бъде издадена. Третата пиша в момента, но не
искам да се ангаржирам със срок, защото на няколко пъти вече не успявам да се вместя в
предвижданията си.
- Желаем Ви голям успех и популярност. Бихте ли се обърнали с някакво послание (или
пожелание) към българите в чужбина?
- Благодаря Ви! Искам да се обърна към читателите Ви със следния призив - ако след това
интервю се заинтересуват от книгата и пожелаят да я прочетат, да търсят хартиения
вариант, защото е последният, редактиран вариант, докато в съществуващите онлайн копия
липсват някои герои и събития, както и редакциите, които правят печатното издание поиздържано в смислово и стилистично отношение.
И накрая искам да пожелая успех на всички българи, които са избрали да живеят в
чужбина. Аз също опитах, живях близо година в Америка. Първо в Сан Диего, след това в Сан
Франциско и знам, че не е лесно да се приспособяваш и успяваш в чужда и непривична среда,
далече от близки и приятели. Подкрепяйте се и помнете родината, корените и културата си!
Въпросите зададе Тони Бейм

Реклама
Тони Вълчанов, JD, MBA
Attorney & Counselor at Law
Bankruptcy
Estate Planning, Wills, Trusts, and Probate
Immigration & Naturalization
Taxation
Business Planning & Entity Formation
Landlord - Tenant Disputes
Loan Modifications & Real Estate Transactions
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По червения килим
На 13 януари 2015 се навършиха
100 години българско кино. Датата на
рождения му ден съвпада с първата
прожекция на филма на Васил Гендов
„Българан е галант“. Копие от този ням
филм не е запазенo. Честванията на
празника ще продължат до края на
годината. Българската национална
телевизия отправи емоционално
предизвикателство към всички със
старта на един от най-мащабните си
проекти. Медията даде начало на
киноприключението „Лачените обувки
на българското кино“. Сто
Райко Бодуров е второто момче в колоната отдясно
емблематични и незабравими
български филми бяха избрани чрез вот на зрителите и ни върнаха в спомените за вчера,
когато бяхме млади, истината се казваше с алегории, бяхме рицари без брони, таралежите
се раждаха без бодли, живеехме във вилни зони, обичахме на инат и всичко беше любов
(почти като сега). А първият български цветен филм беше „Капитанът“. Нашият добър
приятел Райко Бодуров изпълняваше главната роля. Използвах случая да взема интервю от
него и да го разходя по нашия червен килим.
- Как те избраха за главната роля във филма и това че Мума (майка ти) беше
съученичка и добра приятелка със Стоянка Мутафова наклони ли везните в твоя
полза?
- Не. Щастието ми да участвам във филм се дължи на жена ми, или по-точно на бъдещата
ми жена, защото тогава бяхме „ранни“ тинейджъри. Аз както винаги висях на ъгъла да я
чакам, когато един мъж и една жена се спряха и ме попитаха дали искам да ми направят
пробни снимки за филм. Аз им казах, че първо трябва да попитам родителите си. Естествено
майка ми скочи до тавана от радост, защото това било нейна мечта - да стане актриса като
нейната съученичка и наша комшийка Стоянка Мутафова. И така изминаха няколко месеца в
пробни снимки, докато един ден ми казаха, че аз ще съм Капитана. Отне няколко месеца
докато заснехме филма във Харманли, Враца,
Стара Загора и София. Беше много приятно,
защото всички актьори бяхме деца. Филмът
имаше голям успех не само в България, но и в
чужбина. Беше награден със Сребърна палма
във Венеция и Куба.
- Как артистичната ти слава се отрази на
имиджа ти в училище и не се ли оказа найухажваното момче в класа?
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По червения килим
- Не се главозамаях и останах верен на
себе си и Бианка. По това време с
приятелите от махалата си направихме
шейна-кормилачка, която кръстихме на
нейно име.
- За кои от българските артисти си
запазил най-ярък и приятен спомен?
- Емблематични фигури за нас като
артист, като човек и добър приятел бяха
Невена Коканова и Антон Горчев. Много
приятно е да търкаш лакти с известни
хора.
- Като артист или кинооператор се
чувстваше по-удовлетворен от
работата си?
- Минаха се 2-3 години и взех участие в
Автограф от Невена Коканова за Бианка
още един филм, не с такъв успех като
първия. След това дойде казармата и
както казваше на нашият кум баща му
„На един мъж като му изфиряса акъла от
главата вземе, че се ожени“. Така и
стана. Аз нямах никакво намерение и най
-вече желание да ставам актьор.
Техниката ме влечеше повече. Сега вече
жена ми, прие работа в Киноцентъра и аз
я последвах отново. Бяхме много млади
и близки приятели в екипа.
- В заснемането на колко филма си
вземал участие?
- Работих като кинооператор при
Творчески момент от заснемането на филма „Зарево
заснемането на филмите: „Братя
над Драва“. Райко е изправения зад камерата оператор.
Карамазови“, „Джингиби“, „Заледеният
мост“, „Дърво без корен“, „Сутрин рано“,
„Зарево над Драва“, „Момчето си отива“, „Слънцето и сянката“.
- От позицията на постигнатите житейски резултати, обръщайки се назад във времето,
кое е нещото което те удовлетворява най-много?
- Емигрирането ни в Америка. Но това е друг въпрос – много личен.
Емилия Димитрова
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Поздрави
Със сияйна усмивка и невинно лице,
с малки ръчички и дълбоки очички,
бебенце сладко в дома ни дойде,
ангелче малко - добре си дошло!
На 7-ми юни в семейството на
Маринела и Борис Згуров се роди
малката Зара Боряна Згуров (8 lbs 1 oz,
21 inches). Мама, татко, кака Стелла и
цялото семейство са много щастливи и
горди! Пожелават на малката принцеса
да расте жива и здрава, красива, нежна
и щастлива и с лекота да сбъдва
мечтите си! Обичаме те безкрайно
много мило дете!

На 19 юни в 9:45 сутринта се роди
бебе Даниел! Щастливите родители
са Татяна и Никола Николови.
Най-много на бебето се радва батко
Нейтън, който обича да помага с
къпането му и с нетърпение го чака
да порасне, за да си играят.
Ч е с т и т о!

Диана Ценова завърши с отличен успех
Sterling Heights High School. Радостните
родители са Таня и Митко Ценови, както и
сестричката Никол. Да присъства на
тържеството по завършването е дошъл от
Плевен и дядо Владо.
Честито и успех в новите начинания!
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Рекламa

Шивашкото ателие на Галя Кожухарова отвори врати на 1 юни.
Работното време е всеки ден от 10:00 – 7:00 с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310 (на север от Dequindre)

Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/galiasalterations
Галя може да поправи всяка дреха и да ушие красива рокля, риза, панталон или костюм.
Поръчката ще бъде изработена качествено и в определения срок.
Като дългогодишен учител по математика, Галя също ще предлага индивидуални
уроци по математика за ученици от първи до дванайсти клас, както и за студенти.
Нейните уроци са гаранция за отличен успех в училище!
Заповядайте в шивашкото ателие на Галя!
Подкрепете най-новият български бизнес в Детройт!

Това лято е особено специално,
защото Neterra TV става на 10 години!
И за да ознаменуваме подобаващо
края на детството си, ще празнуваме в
продължение на 10 седмици.
Традицията повелява рожденикът
да черпи, затова ние ще почерпим
всички вас, които ни се доверихте и ни
помогнахте да пораснем през тези 10 години.
От 15 юни в продължение на 10 седмици (до 31 август), ще раздаваме безплатни
месеци. През този период, ако се абонираш за Neterra TV, ще получиш:
7 месеца на цената за 6 - 1 месец подарък;
15 месеца на цената за 12 - 3 месеца подарък;
30 месеца на цената за 24 - 6 месеца подарък;
Наслаждавай се на лятото и празнувай с нас!
www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани
допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.
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Реклама
Адвокат Иван Груйкин – вашият
представител по въпроси,
свързани с българското право с
офиси в САЩ и София.
Разрешаване на имуществени,
административни и документни
въпроси в България.
За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика.
Автор на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси
на съдебната система и върховенството на закона. Учредител и председател
на Гражданска инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от найуспешните съдебни дела в България срещу незаконните такси, както и множество
колективни искове на засегнати граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми
по правни и политически въпроси.

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


Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит



Безплатна консултация



Офисът работи в събота и в неделя



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: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300
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Предлагам работа
4 Ways LLC търси за работа OWNER
OPERATORS и CDL-Drivers.
Компанията прави офис за диспечери в
България. Целта е един диспечер да обслужва
по-качествено и по-малко камиони.
Предлагаме карта за горивото и изготвяне на
IFTA тах.

Развлечение през лятото
Влакчетата в Royal Oak отново се движат за
забавление на малки и големи.
В хубав и сенчест парк, любители са направили
релси и малки влакчета, с които возят деца и
възрастни. Можете да видите влакчетата през
първия уикенд на всеки месец: 1 и 2 август, 5 и 6
септември, 3 и 4 октомври от 12.00 до 16.00
часа. Мястото е Starr Jaycee Park, Royal Oak
(на 13 миля, между Main и Crooks).
За повече информация посетете
www.greatlakeslivesteamers.org.

Реклама
Български кебапчета
Луканка
Селски Суджук
Бабек
Рибица
Ребра
Шунка
Сушени и пушени меса
Пушени телешки и
свински колбаси
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Phone: 586-202-4605
E-mail:
info@BulgariansinDetroit.com

Aбонирайте се тук

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета
Бейм, Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят
отговорност за съдържанието на материалите.
Изказаните мнения е възможно да се различават от
становището на редакционната колегия. Авторските
материали подлежат на редактиране.

С промо код BGDETROIT получавате 10% отстъпка от
всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

BNT1,Evropa TV - RT,RING
TV - RT,
bTV Action - RT

16 Български Тв канала

27 Български тв канала и
още нещо

