Брой 11, 2009
НОЕМВРИ

НЕ ГИ ТЪРСЕТЕ ПО КРЕСЛА И ТРОНОВЕ
- Те са бунтовници – хора,
непримирими
към
чуждото
господство като Велчо АтанасовДжамджията, Георги Мамарчев,
Хаджи Димитър и Стефан Караджа,
Петко Войвода, Панайот Хитов,
Георги Сава Раковски....

Разгърнем ли страниците на
многотомния речник на Найден Геров,
издаден през 1895 година, няма да
открием думата БУДИТЕЛИ, но
разлистим
ли
страниците
на
българската история, от мрака на
времето ще изплуват безброй знайни
и незнайни по сила и мощ, по
себеотрицание
и
саможертва
безкористни
служители
на
отечеството и народа за свобода,
вяра и човешка справедливост.

Те
са
духовни
просветители, които пробуждат
заспалото национално съзнание,
окуражават страхливите, вдигат
падналите, подкрепят кретащите –
Братята Кирил и Методий, Климент
Охридски, Патриарх Евтимий, Братя
Миладинови,
Неофит
Бозвели,
Неофит Рилски, Иван Денкоглу...

Точно тази плеяда от
личности дава живот на думата
БУДИТЕЛИ,
изпълва
я
със
съдържание, което означава много за
днешните поколения:

В този брой четете:
Първият български
ветеринар в САЩ

На 1-ви ноември всяка година в
България се отбелязва Деня на
народните будители. Размисли в
навечерието на празника
предизвикват материал, който
получихме от Димитринка Ненова,
наш кореспондент от Варна.
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“Цял низ светли имена,
чисти, сияйни, благородни.
Вий сте наште знамена,
нам на вечни времена!”
Така възкликва през 30-те
години на 20 век композиторът Добри
Христов, написал текста и музиката
на химна “На народните будители”. За
пръв път празникът е честван на
1.ХІ.1909г., а тринадесет години покъсно е обявен за официален, за да
възкръсне отново в България през
1992г., благодарение на родолюбиви
българи.
И
все
пак
кои
са
характеристиките
на
народните
будители, какво е обединяващото в
тази дълга редица от неповторими
личности, какви качества притежава
този “низ от светли имена”?

- Те са страдалци до
мъченичество,
родолюбци
до
безумие, себеотдаващи се до смърт
– Васил Левски, Ангел Кънчев, Бачо
Киро,
Петър
Бонев,
Васил
Петлешков,
Тодор
Каблешков,
Цанко Дюстабанов...
- Те са високонравствени
личности, с ярка неповторима
самобитност,
богати
духовно,
знаещи като енциклопедисти – Д-р
Иван Богоров, Васил Априлов, Д-р
Петър
Берон,
Иларион
Макариополски, Неделя Петкова,
Григор
Пърличев,
Йордан
Хаджиконстантинов-Джинот,
Сава
Филаретов, Марин Дринов...
- Те са пламенни трибуни с
жив, образен език – понятен и
пленяващ, със слово-камбана, която
изтръгва
от
глъбините
на
примирението и бездушието –
Паисий
Хилендарски,
Добри
Чинтулов, Петко Рачев Славейков,
Георги
Бенковски,
Любен
Каравелов, Христо Ботев, Захари
Стоянов...
- Те са личности-творци –
душата и ръцете им превърнали
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дървото в икона, думата – в зов, платното – в
знаме, бронза – в камбана, среброто – в кръст,
златото – в ореол, тухлата – в школо и в църква
– Колю Фичето, Захари Зограф, Райна Княгиня,
Найден Геров, Братя Георгиевич, Христо
Данов....
- Те
са пътници – непознаващи
заседнал живот, незнаещи удобството на кресла
и тронове – Сава, Наум и Ангеларий, Паисий
Хилендарски, Софроний Врачански, Матей
Преображенски...
- Те са дръзновени новатори – всеки
един от тях е сътворил нещо, свързал е името
си с дело на “ползу роду болгарскому”....
- Те са и всички незнайни българи,
на дело спомогнали с мисъл, средства и труд на
онези, които пишеха истории, издаваха буквари
и граматики, вестници и списания, жития и
страдания, устави и песнопойки; изписваха
иконостаси и издигаха камбанарии; превеждаха
евангелия, събираха песни и легенди. Това са
тези българи, които носеха кръста и
кръстосваха сабя и револвер; по планините
развяваха бойни знамена, по читалища, църкви
и училища събираха
деца и възрастни, по
Caption describing picбалкана – хайдутиtureи orвойводи.
Това са всички
graphic.
онези българи, които и днес, в това преломно
време, ратуват за новото духовно Възраждане
на България...

- да възродим добродетелите на нашия
народ в общество от свободни и равноправни
граждани, без страх от престъпност, насилия и
несигурност пред утрешния ден;
- да разкрепостим предприемчивостта,
интелектуалното узряване, инициативността и
вярата на трудолюбивите хора в нравствените
ценности на живота;
- да сътворим национално мощна и социално
справедлива държава, която “превъзмогва езикови
синури, руши разноверски разлики, потушава
етнически вражди и побратимява довчерашни
врагове”;
- да възвърнем социалния и исторически
оптимизъм на България;
- да възродим творческата съзидателност и
да ратуваме за морал, нация и държава, защото
те са вечните стожери на България!
ДИМИТРИНКА НЕНОВА

И днес, в новия 21 век, заветите на
народните будители не са загубили нищо от
своята сила и са адресирани до всеки един от
нас:
- да осъзнаем своята същност и място в
световната история;
- да изучим най-нужната ни сега наука –
българознание;
- да обединим духовно всички българи по
света;

Димитринка и съпругът й Светлин с техния син
Мики, който през октомври навърши 8 години .

Първият български ветеринар в САЩ
"В родината си нямах бъдеще. Третираха ме като
син на враг на народа. Така комунизмът си
създаваше врагове без причина. Защо им бе да
гонят един млад човек? Та на 9 септември 1944 г.
съм бил на 6 години", пита днес д-р Гаджев.
Баща му Илия е убит на 5 октомври 1944
г. Тогава 41 души намират смъртта си в
местността Лушин край Добринище. "Вината" на
учителя е, че бил секретар и касиер на
околийския комитет на ВМРО. Нищо че не е
хващал пистолет и пушка, нито се е занимавал с
революционна дейност. Но като добър оратор

често говорел против комунистите. Властите обаче
го обявяват за безследно изчезнал. През март 1945
г. мъртвият Илия Гаджев е осъден от Народния
съд. Целта е да узаконят убийството и да
конфискуват имотите му. Семейството е принудено
да плаща наем на кметството, задето живее в две
стаи в собствената си къща.
Няколко години не разрешават на Иван да
продължи да учи. А мечтата му била да следва
химия. През октомври 1960 г. юношата вижда обява
до кметството, че има незаети места във
ветеринарния техникум в Стара Загора. Пуска
СТРАНИЦА 2
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документите си и след десетина дни му изпращат
писмо, че е приет.
"По-късно разбрах, че учителят ми по
анатомия д-р Найден Проданов скрил бумагата, че
баща ми е осъден от Народния съд. После пък
нямаше достатъчно ветеринарни лекари и ме
приеха в София", спомня си Гаджев.
През 1967 г. завършва следването си и започва да
работи в района на Сатовча. Отговаря за 3 ТКЗСта и 16 села. Издържал година и половина, но
стремежът към свободата не му давал мира. И
така не след дълго се озовава в страната на
неограничените възможности.
Иван Гаджев тръгва по пътя на емигранта
на 3 юли 1968 г. Не казал дори на майка си
Катерина, за да не я подгонят после като
съучастник в бягството. Поема по брега на река
Места към българо-гръцката граница, край село
Годешево към 21,30 часа. Трябвало да измине помалко от 2 километра. Но преминал в Гърция чак в
3,30 часа, след цели 6 часа.
"Непрекъснато пълзях. Бях сам. Избягах през така
наречената девствена застава. Не ме усетиха нито
патрулните двойки, нито секретните постове,
справих се и с минните полета. Запознат бях с
обстановката на кльона", спомня си роденият на
23 декември 1937 г.Caption
неврокопчанин.
describing picture or
graphic.в лагера за
В Гърция Иван
остава
политемигранти "Лаврион" само 3 месеца. Бързат
да го изпратят в САЩ, защото се получават
сведения, че българските власти искат да го
ликвидират за назидание и да сплашат други
мераклии за свобода от тоталитарния режим.
В Америка пристига без един долар в
джоба и без да знае дума английски. Там обаче го
посрещат с отворени обятия - млад и образован, с
амбиции. Свещеник Георги Николов, приятел на
баща му, помага на Иван да започне работа в
"Кока-Кола" където младият емигрант миел
бутилки, товарел камионите. Спестил пари,
напуснал фирмата и се захванал с да учи
английския език.
Иван Гаджев е първият българин
ветеринар с диплома, валидна в САЩ и Канада.
Купува лечебница за домашни животни, където
работи 32 години до пенсионирането си през
2002г.
"В САЩ съм д-р Гаджев. Там пет пари не
дават кой е баща ми, кой е дядо ми. Важен съм аз,
моята личност. А тук бях такъв, какъвто ме
определи партията", изповядва политемигрантът.
Знамената на България, САЩ и Канада се
веят над дома на д-р Иван Гаджев в Гоце Делчев.
Триетажната сграда е приютила "Институт по
история на българската емиграция в Северна
Америка", създаден от нашия политемигрант. Тук
е скътана и зорко пазена своеобразна

съкровищница от българската история.

Вече 15 години той дели времето си между
САЩ и родината си. Семейството му живее в
Детройт. Има две дъщери и трима синове.
Съпругата му Цвета е родена в Америка, но
коренът й е от село Сливово, Охридско.
"Американската пенсия не може да те направи
щастлив. Щастието не е в имането - в голямата
къща, в няколкото милиона долара. Щастлива
емигрантска песен няма. За мен щастието е да си
българин в България", твърди д-р Гаджев.
Гаджев пренася през океана 60 тона
багаж. По-голямата част от него са книжа,
изложения, писма, документи, книги. В къщата е
архивът на Българския национален фронт, който
е събран в близо 100 кашона. Особено ценни са
оригиналните протоколни тетрадки, свързани със
създаването на българските църкви.
Д-р Гаджев притежава първите броеве на
всички емигрантски издания, които са излезли по
цял свят от 1900 година досега. Други документи
свидетелстват за нашенците, дошли в Северна
Америка след Илинденското въстание, след
Балканската, Междусъюзническата и Първата
Световна война.
В библиотеката му има 45 000 тома книги,
един милион страници архив - оригинални
протоколи на различни български емигрантски
организации. "Успях да “открадна” от смъртта
гласовете на старата емиграция. Имам стотици
записи на магнетофонни ленти", казва
ветеринарният лекар.
Иван Гаджев твърди, че българинът е
привързан към страната си. Само сериозни
икономически, политически и исторически
причини го принуждават да се раздели с нея.
Голямата му болка днес е, че дори след
промените на 10 ноември 1989 г. нито едно
правителство не е проявило интерес към това,
което е натрупал в Института по история на
българската емиграция в Северна Америка.
СТРАНИЦА 3
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Преди демократичните промени му гостували в
Детройт разни дипломати и посланици. По-късно
на всички им излезли досиетата. Те ходели при
него с разузнавателна цел.
Защо обаче и сега нищо не се променя? Та
това е единственият институт не само в България,
но и в света, който разполага с уникални архиви.
Няма ги нито БАН, нито Институтът по история,
нито Външно, нито Вътрешното министерство.
"Документите съм взел от старата емиграция,
преди да си отиде с отворени очи по родината.
Казваха ми така: "Ние сме българи, чедо, но нас
България ни остави", реди през сълзи д-р Гаджев.
В момента големият въпрос за него е защо нито
един представител на което и да е правителство
не е стъпил в този институт. Соломон Паси като
външен министър на два пъти минал покрай
сградата на път за гимназията, където връчвал
дипломи. Но така и не влязъл.
"Президентът Георги Първанов изпрати
дъщерята на покойния Николай Добрев. Дойде,
разпита ме от какво имаме нужда. Казах й, че ни
трябват спонсори. Обеща подкрепа, замина си и
нищо не се случи", разказва ветеринарният лекар,
който веднага подчертава, че на него пари не му
трябват, нито пък политически дивиденти. Но му е
болно, че никой от управляващите
не се
Caption describing picture or
graphic.
интересува от архиви,
които
доказват
националната принадлежност на първите
български емигранти веднага след Илинденското
въстание от 1903 г.
Д-р Гаджев се завръща за пореден път от
САЩ месец преди парламентарните избори в
България, за да помогне на ГЕРБ с каквото може.
В Благоевград изнесъл лекции как в Америка се
привличат гласоподаватели, какво трябва да не се
прави по време на предизборната кампания.
"Бойко Борисов трябваше да дойде тук, но си
счупи крака. Вярвам, че той ще промени много
неща към добро. В този институт е ключът да се
запуши устата на Скопие по отношение на техните
фалшификации на историята. Тук не е стъпвал
крак на български министър, а дойдоха четири
души от Радио и Телевизия Скопие. Сред тях и
човек, който отговаря за изселниците", разкрива др Гаджев.
Македонците гледали, цъкали с език,
правили, стрували и накрая отправили оферта: "Ке
ти дадем 2 милиона долара за архивите!" "Това не
се продава. Но виж колко са патриоти те. Смятам,
че американците са много по-благосклонни към
македонците, отколкото към нас. Всеки човек си
има съдба, но тя не се ръководи от Господ. Има
някаква друга сила, която възлага съответна
задача. То идва като кръст в живота, който трябва
да носиш", обяснява политемигрантът, който е
написал 12 документални книги и съвсем скоро ще

издаде още две.
През 1976г. в Детройт Иван Гаджев създава
и ръководи Македонски научен институт "Св.
Климент Охридски", който по-късно става Институт
по история на българската емиграция "Илия
Тодоров Гаджев" (б. а. - на името на бащата на
Иван). Инициативата започнала с издирването на
първия българо-английски речник с 18 000 думи,
който е издаден през 1913 година в Торонто,
Канада. Д-р Гаджев успява да го спазари за 100
долара от нашенец. Така започнал да купува книги,
стари вестници, сборници. Сметките сочат, че с
времето е похарчил шестцифрена сума, за да
притежава ценните книжа.
"А няма кой от управниците да оцени това
богатство, което може да е полезно на държавата
ни. Как доста хора от българи станаха българомакедонци, после македонци, а накрая просто
изхвърлиха българското знаме навън? Това стана
заради отношението на държавата ни, която ги е
изоставила", твърди той.
Политемигрантът се бори 40 години в
страната ни да се създаде министерство на
изселниците от България, което да е със сериозен
бюджет от няколко милиона лева. Целта му би била
да установи колко са сънародниците ни в
странство, да намери път към тези забравени от
родината си хора, които не трябва се чувстват като
сираци, а като братя.
"Сега има министър на изселниците, но без
портфейл. Какво е това?", казва домакинът. И
продължава: "Дано нещата се променят. Трябва да
се подобри съдебната система, да има
справедливост. Но най-важен е морала, после
възпитанието. В САЩ ходя в една църква с двама
българи милиардери. Седим един до друг, но са
загубени за България. Казват ми: "Ние сме
македонци." Това е тъжното. Ще ми се държавата
да не забравя изселниците, да работи за тях и да
не позволява да губят идентичността си",
заключава д-р Гаджев.
Можете да пишете на д-р Гаджев на адрес:
25043 Lyncastle Ln, Farmington Hills, MI 48336,
е-мейл: bgemigration@yahoo.com

Бел. Ред.: Статията за д-р Иван Гаджев
излиза за първи път във вестник “Стандарт.”
Публикуваме историята по молба на Радко
Петров от Wixom, който пожела “да
запознаем българите в Детройт с тази
личност и неговото забележително дело.”
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НАРОДНИ БУДИТЕЛИ В НАШЕ ВРЕМЕ
Като преглеждам вестника „Българите в Америка”
си мисля, че не случайно ноември е избран за
месец на народните будители. На 11 ноември
1999 г. в Детройт се появява първият брой на
„Bulgarians in America”. От уводната статия на
Иван Аврамов научаваме за целите на изданието:
„Вестникът ще се концентрира върху истинските
проблеми, засягащи нас – Българите в Америка.
Той ще помага за изявата на различни бизнеси,
ще споделя с вас новини, ще окуражава младите
хора да изявяват своите таланти, ще ви
информира за специални събития, ще публикува
рецепти от нашата национална кухня...” Така
началото е поставено. Не липсват съидейници, но
основната работа и заслуга е на сестрата на
Иван, Илияна Георгиева. Всеки две седмици
читателите разгръщат едно малко вестниче с
много полезна информация. По това време
Илияна започва работа като пътнически агент. И
като на шега, точно преди 10 години, през зимата,
създава фирмата „A&G Travel”, която след 2002 г.
продължава да работи с ново име ''Биляна''.
Ето някои от постоянните рубрики във
вестника: „Какво ще сготвим ако имаме време”,
„Светът е оцелял, защото се е смял”,
„Песнопойка”, „За най-малките”, „Културни
събития”, ''Природна аптека'', съобщения от
местни бизнесмени. Не липсват и покани за
български събирания – театрални постановки с
участието на Стоянка Мутафова, Никола
Анастасов, Ванча Дойчева, Аня Пенчева и др.,
празнуване на Деня на влюбените, Пролетни
балове организирани от Николай Аличев с
участието на Кичка Бодурова, Георги Христов,
Йорданка Христова, Дует „Ритон“, концерти на
група „Българи”, Илиян Михов, Екстра Нина, Коста
Марков, Тони Димитрова, конкурс „Мис България
и Мистър България в Детройт”, Вечер на
талантите. Много са личните поздравления за
рожденни дни, baby showers, учебни и
професионални успехи. С голям интерес прочетох
статията „Hollywood в Wixom”, от която научих, че
няколко деца, отегчени от лятното безгрижие се
събират и правят нещо по-различно – филм. Един
от татковците е оператор. След това показват
филма на роднини и приятели.
Една година след започването на вестника
се появява и идеята за детски ученически групи,
които да изучават родния език и история с
ръководител Ирена Миланова. Класната стая
била предоставена от Иван Аврамов в част от
неговия офис. По идея на Кирил Щраклин,
редакцията се заема с инициативата за
преброяване на българите в Детройт. Предполага

се, че към август 2000 г. в Метро Детройт живеят
950 българи.
Минава 2001 година, изнизва се и 2002.
„Вестничето”, както го нарича Илияна, продължава
да излиза всеки месец, което е доста работа за
майка на три деца и управител на фирма за
самолетни билети! Равносметката за 2002 година е
поредица от български събирания – културни
срещи, концерти и гостуващи театри, 12 бебета,
сватби и кръщенета.
Впечатление ми направи житейската истина
в думите на Илияна: „Много българи имат вече
свой бизнес, образоват се и се квалифицират тук,
борят се да докажат себе си и не се предават пред
трудната действителност. Нека живеем в Америка
и вземем най-хубавото от тази страна, но да не
забравяме от къде идваме и кои сме. Нека да
живеем така, че ако трябва да кажем: „Ние сме
Българи” да не се срамуваме, а да се гордеем с
това!”.
За съжаление, вестникът спира да излиза
през март 2003 г. Сега Илияна сътрудничи на
„Българите в Детройт”. Можете да видите Илияна и
дъщеря й Биляна на българското училище, а
семейството й почти не пропуска българско
събиране.
Използваме случая да поздравим Илияна и
Митко Георгиеви от Farmington Hills, които на 24
октомври отпразнуваха своята 27 годишнина от
сватбата! Да сте живи и здрави, да се радвате на
деца и внуци, да имате сили и разпостранявате
БЪЛГАРСКОТО така, както винаги сте правили!
За много години!
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
Нашите читатели могат да прегледат запазените
броевете на вестник “Българите в Америка” на
интернет-страницата www.BulgariansinDetroit.com,
архив.
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ИМПРОВИЗАЦИЯТА Е МАГИЯ, КОЯТО РАЖДА ЧУВСТВА
На 24 октомври българската публика в Детройт
имаше уникалната възможност да се докосне до
автентичният български фолклор на концерт,
представен от ненадминатият майстор на акордиона
Петър Ралчев и музикантите Петър Илиев (тъпан) и
Николай Георгиев (китара). Публиката остана
възхитена от невероятния спектакъл на виртуозните
музиканти, чиито изпълнения докоснаха сърцата на
любителите на автентичната народна музика.
Петър Ралчев е един от най-обичаните
изпълнители на българска народна музика. Роден

инструменти и своето собствено творчество, и
демонстрира звуци от различните фолклорни
райони на България. Лекцията преминава с
огромен успех, а музикантите получават признание,
обобщено чудесно от един от озвучителите на
концерта, който споделя: “Петър, вие държахте
аудиторията в шепата си”. За Петър Ралчев обаче,
удовлетворението се крие другаде. Според него,
чужденците “вече имат идея за това какво
представлява България и асоциират държавата ни
с народната музика”.
Петър Ралчев се отличава със свой
собствен
почерк
в
акордионната
музика.
Творчеството му се характеризира с богата
мелодичност, хармония и придържане към нормите
на автентичния български фолклор.
- Как се различава българската публика
зад граница от тази в България?

през 1961г. в Пазарджишкото село Поибрене, Петър
израства в музикално семейство и от малък обиква
народната музика. След завършване на средното си
образование в Музикалното училище в Пловдив,
Петър Ралчев основава оркестъра за народна
музика “Орфей” заедно с цигуларя Георги Янев. За
кратко време оркестърът се превръща в любим на
българската публика, а Петър свири в него до 1983г.
В последвалите години виртуозният акордеонист
участва в различни оркестри и музикални проекти и
свири с най-добрите имена на българската фолк и
джаз сцена. Изпълнителските му качества са високо
оценени и извън рамките на страната и Петър
Ралчев представя музиката си пред публика в
Европа и Северна Америка. Признанието на
международната публика не закъснява и през 1991г.
името на Петър Ралчев е включено в книгата
“История на акордеона”, публикувана във Франция от
музикалните експерти Франсоа Билярд и Дидиер
Росин.
За Петър Ралчев това е четвъртото
посещение в САЩ от 1992г. насам. След два
концерта изнесени пред българската публика в
Чикаго съвместно с майсторите на народната музика
от оркестър “Колорит”, Петър представя лекция в
Indiana Bloomington University. Заедно с Петър Илиев
и Николай Георгиев, талантливият акордеонист
запознава студентите с развитието на българската
народна музика, спецификата на народните

Петър Ралчев: - Да свириш пред българска
публика в чужбина е голямо предизвикателство.
Тъй като повечето българи зад граница са
израснали с тази музика винаги изпитвам приятна
тръпка преди концертите си. Хората са подготвени
за концертите ни и знаят какво да очакват. Ние, от
друга страна, нямаме търпение да споделим
тяхната емоция.
- Намирате ли разлика в начина, по който
публиката ви приема на различните места?
П. Ралчев: - Нашата музика може да бъде
представена по различни начини и затова
съобразяването с публиката е особено важно. Аз
свиря по съвсем различен начин пред хора на
сватби и концерти, например. Без значение какъв е
музикалният форум обаче, импровизацията е
винаги ключа към успеха на изпълнението.
- Свиренето с акордеон дава ли ви
възможност за импровизации?
П. Ралчев: - Акордеонът е инструмент,
който предоставя огромни възможности за
импровизация. Аз обичам да импровизирам, тъй
като по време на импровизации имам свободата да
свиря каквото си пожелая. Импровизацията в
музиката е магия, която непременно провокира
чувства. Тя се ражда на базата на натрупан с
годините опит и музикални умения и е като празен
лист хартия, който трябва да бъде изписан.
П. Илиев: - Импровизацията в музиката е и
вид комуникация между музикантите, които свирят
заедно. Контактът между тях е особено важен за
успеха на един концерт и винаги се забелязва от
публиката.
-

Една

от

световните

музикални
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ИМПРОВИЗАЦИЯТА Е МАГИЯ, КОЯТО РАЖДА ЧУВСТВА
тенденции напоследък е включването на
фолклорни и етно елементи е съвременни
мелодии. Това води до повишен интерес към
фолклорната музика. Усещате ли и вие тази
тенденция?
П. Ралчев: - Да, усещам тази тенденция, но
за повишен интерес към българската фолклорна
музика конкретно сякаш не може да се говори. В
чужбина винаги е имало кръгове от хора, които са се
интересували от чужд фолклор, включително и
български. Струва ми се обаче, че през последните
няколко години тази тенденция губи популярност.
- Изкушавате ли се да включите елементи
от други музикални жанрове във вашата музика?
П. Ралчев: - Музиката, която правя има
собствен почерк. Аз съм привърженик на
автентичното звучене на народната музика. Нейният
характер трябва да бъде запазен, но понякога по
време на импровизации могат да се прокраднат
елементи от други стилове.
Н. Георгиев: - Импровизациите предоставят
възможност за експерименти. Така например,
народната музика е ритмически близка до джаза. И
при двата жанра импровизирането е особено важно
и води до интересни резултати.

като Петър Ралчев, които не спират да
популяризират автентичната народна музика без
да я комерсиализират излишно.
- Имате ли конкретна аудитория, към
която е насочена вашата музика?
П. Ралчев: - Моята музика е предназначена
за всеки, който обича автентичния български
фолклор. Разбира се, начина по който слушателите
ме приемат е строго индивидуален. Една и съща
мелодия бива приемана по различен начин от
различната публика. Както всеки музикант и аз
предпочитам интелигентния слушател, който
приема музиката ми не само със сърцето си, но и с
ума си. Интересно е, че дори и чуждата аудитория
приема музиката ни радушно.
Н. Георгиев: - Музиката е универсален
начин за комуникация и достига лесно до различни
аудитории. Чрез музиката се създават контакти
между хората, които споделят интерес към
определен стил или мелодия. По този начин
музикантите създават приятелски отношения не
само с хората, пред които са свирили, но и с други
музиканти.

- Считате ли, че популярният в България
през последните години псевдо фолк жанр, попфолка, ощетява по някакъв начин автентичната
народна музика?
П. Ралчев: - Поп-фолк музиката не е
българска музика и е жалко, че младите българи
растат с нея. Този жанр включва елементи от
турския, сръбския и гръцки фолклор, но в него няма
нищо българско. За популяризирането й определено
имат вина и българските медии, които в същото
време не отделят никакво внимание на автентичния
фолклор. Жалко е, че днес има българи, които
мислят, че между поп-фолка и народната музика
съществува връзка. За щастие, родолюбивите
българи продължават да слушат и обичат
автентичния роден фолклор.
П. Илиев: - Поп-фолкът е музикално течение,
в което липсват послания. А когато определена
музика не носи послания, тя не може да се развива.
Затова не виждам и бъдеще за този вид музика.
- Трябва ли
народната музика?

да

се

комерсиализира

П. Ралчев: - Не, народната музика трябва да
се пази от комерсиализиране. В противен случай ще
заприлича на поп-фолка.
П. Илиев: - Хубаво е, че днес има музиканти

- От къде черпите вдъхновение?
- П. Ралчев: Вдъхновение черпя отвсякъде.
Музиката е чувство, емоция и радост и затова е
лесно да бъда вдъхновен и от най-малките неща в
ежедневието. Понякога е достатъчно да се огледам
наоколо, за да се почувствам вдъхновен.
- Композирането на музика е интимно
преживяване. Как създавате музика – “нарочно”
или спонтанно?
П. Илиев: - Процесът на композиране е
много интересен. В повечето случаи музикантът
трябва да има определена идея и да форсира
мисленето си, за да я оформи.
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П. Ралчев: - Повечето от мелодиите ми са композирани спонтанно. Идеи за мелодии ми идват на ум
на най-необикновени места. И до днес помня как и кога са ми дошли на ум повечето от мелодиите, които съм
създал. Случвало ми се е да композирам и целенасочено, но дори и в тези случаи съм бил вдъхновен за
това, което правя.
- Какви проекти ви предстоят в близко бъдеще?
П. Ралчев: - Следващият ми проект е концерт в Норвегия, който ще бъде последван от записи с
норвежки музиканти. През февруари следващата година ще участвам на акордеонен фестивал във Виена, а
през март ми предстои участие в Дунав Фестивал. През пролетта на 2010г. ще взема участие и във
фестивала Akordeonale, в чиито рамки ще изнеса 21 концерта пред чужда публика.
Интервюто взе Анелия Петрова

Бел. Ред.: Почитателите на българската народна музика имат възможност да поканят оркестър “Колорит” за
участие на личен празник или събитие. Повече информация за оркестъра може да получите на интернетстраницата им www.kolorit.org или на телефон: (847) 924-2774.

Ето с какви впечатления останаха някои от посетителите на концерта и класовете по български танци
с Юлиян Йорданов:
“Слушали ли сте скоро акордеон? А да сте играли хора? А да сте се радвали на майсторството на
танцуващите до вас? Ако отговорът, на който и да е въпрос е “НЕ” значи не сте присъствали на
народната забава на годината в Детройт, а именно концертът на Петър Ралчев. Чесно да си кажа аз не
бях чувал за Петър преди. Пропускът си е мой. Аз обаче отидох на концерта и се забавлявах от сърце и
ще го запомня. Не беше от бирата, балканската скара или шопската салата. Музикантите бяха
страхотни, а като добавим и танцьорите — това се оказа една експлузивна смес, просто вълшебство!
Знам по-себе си, че ако не ми е кеф и “Македонско девойче” да ми свирят на ухо, пак няма да се
отпусна. Тази вечер обаче беше различно - даже и сервитьорките се хванаха на хорото. Музикантите се
надсвирваха, а танцьорите Николай Аличев, Юлиян Йорданов и Румен Малинов се надиграваха като
японски петлета. Петър Илиев, който биеше тъпана и е професионален хореограф остави инструмента
и се впусна в “битката”. Ей такова досега не бях го виждал! Явно вълшебната музика и тях ги беше
омагьосала. Благодарим на организаторите Митко и Диана Алексиеви, че направиха всичко това
възможно.”
Велеслав Начев
“Yuli was teaching 10 Bulgarian dances on October 24th. He is an energetic teacher with a great repertoire (I
attended his workshops in Chicago - Balkanske Igre and in West Virginia - Buffalo on the Danube) and clear
teaching style. It was fascinating seeing him dancing solo’s with Petur and Nikolаy at the Boneyard party. He is
on the top of my list favorite dance instructors.
Yuli, thank you for the great weekend workshop. Next time we’ll have “Na zdravlje, Ziveli!” and sljivovica-plum
brandy.”
Dusanka Radovic
«Унесена в работа и проблеми в последния момент се сетих,
че Kлубът за фолклорни танци в Детройт е поканил Юлиян
Йорданов, хореограф на български народни танци. Чувствах
се уморена и доста се чудех дали да отида или не, но
желанието ми да потанцувам и науча нещо ново надделя.
Обадих се на Даниела и много се зарадвах като разбрах, че и
тя има желание да отиде. Надявахме се, че там ще срещнем
и други българи, любители на народните танци, но за
съжаление оказа се, че такива почти нямаше. Българите се
брояхме на пръсти, но пък за сметка на това имаше доста
американци, които много добре се справяха със сложния
ритъм на нашите хора. Юли се оказа прекрасен танцьор и
учител. Танцуваше с много лекота и професионално умение.
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С веселото си настроение и лъчезарната усмивка успя да спечели сърцата на всички. Юли остана
приятно изненадан, когато разбра, че има и българи дошли на танците. Между хората успяхме да
намерим време и да си побъбрим малко за живота на българите в Детройт и в Madison, Wisconsin
(където той живее), за неговата любов към българския фолклор и как дори с две операции на колената
сърцето не му дава да спре да танцува. Юлиян е известен сред американските групи за фолклорни
танци, които често го канят на техните workshops (класове), но той сподели, че най-голямото му
удоволствие е да преподава на група малки деца в Чикаго.
Късно вечерта, карайки към къщи, уморена, но доволна от приятната вечер, си мислех как унесени в
работа и проблеми, вечно забързани, лека полека се потапяме в американската действителност и
забравяме за красотата и автентичността на българския фолклор.»
Славка Капинчева

БЪЛГАРСКИ БЕБЕТА
На 7 октомври семейство Виолета и Николай
Александрови от Shelby Township се увеличи с
момченце. Бебето се казва Николай и е било с
размери 8 lb, 21 inches. Много внимателна с
бебето е каката Симона, почти на 4 години.

На 29 октомври се роди Емир с размери 3.700 кг,
52 см. Това е третото дете на семейство Севие и
Велизар Бузгьови от Utica. Батко Енес и кака
Амира все още свикват с мисълта, че мама
прекарва повече време с бебето. Щастлива е и
лелята, която с радост помага на всички.

Време е и ние да споделим нашата хубава новина с вас и всички
останали българи, които четат българския вестник.
Нашата малка дъщеричка е вече факт и неверояно приятно
попълнение в нашето семейство. Тя се казва Сиана Димитров и се
роди на 3 октомври 2009 година в Холанд, Мичигън с размери 53.5
см и тегло 3,800 кг.
Батко Марти също е много щастлив и помага ако се налага.
Живка и Димитър Димитрови, Holland
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ЮБИЛЕЙ

На моят татко
Защо ли всички само за майката пишат
и най-нежни думи за нея изричат?
Забравяме ли ние за човека до нея,
който сила и опора в живота и дава,
и своето сърце без много приказки раздава.

Да си жив и здрав дядо Ичо и още дълги години да
се учим от твоята мъдрост, да се уповаваме на
твоята подкрепа, да ни разсмиваш с твоя хумор, да
се радваме, че те има и си близо до нас!”
Сем. Аврамови и Георгиеви

За тебе, ТАТКО, искам аз сега да кажа.
Че ти за мен приятел по-голям беше,
макар не винаги в трудни моменти
до мен да стоеше.
Много неща за живота от теб аз научих:
ЧОВЕК истински да бъда,
с добро да отговарям, даже и на злото,
Да обсъждам всичко с теб ми беше интересно
и разбрах,
че нищо в този живот не се постига лесно.
За всичко, което за мен си направил
тез топли думи искам аз да изрека,
глава пред теб смирено да склоня
най-истински и от душа да ти БЛАГОДАРЯ!
Илияна Георгиева
“С много обич и уважение искаме да
поздравим един достоен и всеотдаен Баща и
Дядо с неговия 70 годишен юбилей, един
Човек, който е дал много и продължава да
дава всичко за своето семейство и най-вече за
децата и внуците си!

Христо Аврамов с внучките Биляна и Ариана.

ПОКАНИ
Църквата „Свети Климент
Охридски” ви кани на тържество по
случай 80-сет годишния юбилей на
църквата и Деня на Свети Климент
на 14 ноември (събота). Вечерната
служба е от 17.00 часа, последвана от
празнична вечеря.
Цена на билетите: възрастни $40,
деца до 12 г. - $20.
За да запазите маса и закупите
билети се обадете на Анастасия
Владисиак на (313) 563-4214.
За доброто настроение на гостите ще
се погрижи оркестър „Off Beats”.

Честване на 10 годишнината от създаването на
Православния манастир „Свети Сава”
18745 Old Homestead, Harper Woods, Michigan 48225
Неделя, 22 ноември 2009 г.
Света литургия – 10:00 ч. в манастира
Празничен банкет - 2:00 p.m.
Barrister Gardens
24225 Harper Avenue, St. Clair Shores, Michigan 48081
Цена на кувертите: възрастни - $100, студенти - $75, деца на
10 год. и по-малки - $35
Резервации се приемат на тел.: 313-521-1894
Вашето участие в празнуването на 10 годишнината от
създаването на манастира ще подпомогнете за събирането
на средства за продължаване дейността на манастира като
разпространител на православната вяра в САЩ.
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О Т З И ВИ
На събирането в тройската библиотека организаторите се бяха постарали да представят интересни
факти от българската история. Не липсваха и вкусни сладкиши за почивката. На мен лично ми беше
интересно да науча повече за най-новата история на Румъния, както и за човека, за когото беше
написала книга Даниела Начева.
Йовчо Цуров
Необяснимо и неоправдано малък беше броят на присъстващите българи в
библиотеката на Трой по случай 20-годишнината от 10 ноември 1989 и
представянето на документалната книга „Роден за друг свят” на Даниела
Начева. Всеки път, когато има такива изяви се връщам малко разочарована
и си мисля за какъв дявол ми трябваше да вдигам прах по пътищата, та да
чуя някой да ми прочете нещо, което мога и сама да си прочета на
компютъра (стига да ме интересува темата) и то на роден български език.
Но за първи път беше нещо различно. Среща на живо с автор не можеш да
изживееш всеки ден. За съжаление отделеното време за нейната
презентация не беше достатъчно, за да успее да разгърне и повдигне
докрай булото на забравата и да разкрие пред нас живота и делото на един
стойностно живял човек.
Неминуемо настоящето погребва миналото и всичко завършва със забрава. Навярно и живота на този
ерудиран и благороден българин щеше да остане в забвение ако не е била силната амбиция и
многогодишен труд на Даниела. В продължение на пет години тя се рови в старите и прашни архиви,
среща се с близки на покойния вече Марин Жечев, за да възстанови следата на дългото пътуване
наречено ЖИВОТ. Един живот с непреходна стойност, делата на който ще устоят във времето. Когато
търси истината за отминали събития и личности Даниела става невероятно изобретателна. В
безмилостния ход на времето, събитията, фактите и спомените се размиват и избледняват, но
благодарение на непоколебимата й вяра и упоритост тя следва нишката и възстановява образа на
един патриот, алтроист, който не би могъл да се разкайва за един пропилян и егоистично изживян
живот. Самата идея да напише книга за човек, когото дори не познава е възвишена.
За подхранване на доста спадналото ни национално самочувствие имаме нужда именно от това – да
се дава гласност и да се адмирира живота и делата на такива светли личности. Нека да си пожелаем
повече такива хора сред нас.
Хареса ми и презентацията на Атанаска Бонева, за това, че беше като преразказ, а не със забоден
нос в преписан доклад. Това, че реално и безпристрастно изложи отминалите събития.
Не изпускай фенера, Даниелке! Търси Човека! Дерзай! Ти можеш. Благодарим ти за удоволствието,
което ни подари.

З ЕЛ Е Н И КА Р Т И
Лотарията за новите зелени карти 2011 Diversity Visa Program изтича на 30 ноември 2009 г. За повече
информация посетете http://www.dvlottery.state.gov/.
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ОТ ЗИВИ OT ПАР Т ИТО НА DJ E MMO
Тържеството по случай Halloween беше определено като
real treat за българите, събрали се в уютната зала на West Bloomfield. Партито за този интернационализиращ се празник / вече
започва да се празнува и в България/ се превърна в проекция на
това, което се случва с нас българите - емигранти. Компилация от
българска душевност и култура с обективната действителност, в
която съществуваме - американската. Организаторите успяха да
намерят допирните точки на тези на пръв поглед коренно
различни реалности. Американската традиция за костюмиране
отпуши българската творческа активност, способност за
самоиронизиране и нестихващото желание за веселие.
Организаторите Валя и Емо Камберови, с помощта на Емилия и
Мики Димитрови успяха да превърнат един американски празник
в незабравима вечер за българите.
Болшинството от гостите бяха положили усилия да бъдат оригинално костюмирани. Това
създаде голямо затруднение на журито в конкурса за най-добър костюм. Имаше толкова много
заслужаващи награда! Членовете на комисията излезнаха от ситуацията с достойнство, като обявиха
награди в различни категории и възрастови групи, което допринесе за доброто настроение на всички
присъстващи.
Основен фактор за празничния дух на едно парти е музиката. DJ Емо успя да разтропа не само
краката, но и сърцата на млади и стари. Разнообразни, добре подбрани и умело поднесени в точния
момент музикални изпълнения от различни жанрове и периоди бяха истинска наслада за хората.
Българска и англоезична музика се лееше и докосваше душата на всекиго. Особено приятна изненада
беше да се чуят съвременни /всъщност най-новите и най-популярни/ изпълнения в hip-hop и techno
Caption describing picстил. Младите хораture
в залата
оцениха високо тези нови попълнения в репертоара на водещия и го
or graphic.
показаха танцувайки неспирно.
Разбира се, дори и американски
празник не минава без българска трапеза.
Учудващо е, че с минимални средства
организаторите бяха осигурили вкусна
традиционна вечеря с типични български
гозби.
Благодарим на Валя и Емо за
усилията, които положиха в толкова труден
за тях момент да изпълнят поетия
ангажимент към българската общност в
Детройт и да им подарят прекрасна
празнична вечер!
Красимира Алексиева, Dearborn

“Our group of four had a wonderful time at Emo and Valia’s Halloween party and with their co-hosts
Emi and Mitko all details were taken care of. There was a full hall of people enjoying the tasty dinner and the
continuous DJay music play late into the night with the fun group of guests filling the dance floor. A big thank
you from Ken's group!”
Ken Zylich
Снимки от партито можете да видите на сайта: www.BulgariansindDetroit.com
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ОТЗ ИВ И O T П АР ТИ ТО Н А Н ЕЛ И И ВАС КО
Благодарим на Нели и Васко и тяхното семейство за добре организираното парти за Halloween, за
вкусната Българска кухня с деликатеси, скара и десерти. Благодарим и на DJ Радо за хубавата и
разнообразна музика , която ни държа до сутринта на дансинга.Имаше смях и добро настроение.
Малките се налудуваха, големите се натанцуваха!
Илияна и Митко Георгиеви
Беше весело, наиграхме се - имаше много разнообразна
музика. Имаше конкурс за най-добра маска за децата и
лакомства и награди за тях. След това имаше конкурс и за
възрастните - за най-секси, най-страшен и най-смешен
костюм. Получи се чудесно парти! А домакинята Нели и
майка й се бяха приготвили наистина много добре със
салати, скара и десерт - домашно направена торта
«Гараш». Залата е голяма и има място за игра.
Гинка Егова, Clawson
На снимката: Карибски пират - Сашо Егов, Педро - Митко
Георгиев, Туранага Сан - Румен Малинов.

Още снимки от партито можете да видите на сайта: www.BulgariansindDetroit.com

ОБЯ ВА З А РАБ ОТА
DataPark, Incorporated е фирма за производство на
паркинг оборудване със седалище в Калифорния.
Фирмата е основана през 1986 г. и досега е произвела
повече от 1000 инсталации. DataPark има продажби и
дистрибуторски офиси в Сан Франциско, Филаделфия,
Вашингтон, Атланта, Чикаго, Балтимор, Сейнт Луис,
Маями, Бостън, Денвър, Сиатъл и Лос Анджелис. Извън
САЩ, дистрибутори на фирмата могат да бъдат
намерени в Канада, Централна Америка, Европа и
Австралия. DataPark, Inc. търси да назначи на пълно
работно време техници за монтаж и поддръжка на
паркинг оборудване в следните градове: Индианаполис,
Индиана и Cleveland, Oхайо.
Изисквания:
• Възможност да разбира, говори и пише на английски

език.
• Шофьорска книжка и собствен транспорт.
• Добри комуникативни умения.
• Добри механични, електрически и електронни

умения. Да Извършва превантивна хардуер
поддръжка, подмяна и ремонт (до ниво компоненти)
на компютърни терминали, микропроцесорни
компоненти, периферни устройства и свързаното с
тях оборудване за управление на информацията.
• Трябва да е в състояние да работи без пряк надзор.
• Да притежава познания за компютри, софтуер

(Windows XP), RS232 и RS485 методи за
комуникация на компютри и устройства.
• Да извършва работни поръчки за инсталиране,

поддържане и/или ремонт на компютърна
техника и периферни устройства.
• Да осигурява ежедневно поддържане на

инсталациите, използвайки предишен опит и
уменията, придобити при отстраняване на
неизправности, да анализира докладваните
проблеми за компютърните системи.
• Да вземе необходимите коригиращи действия и

да запознае клиента с тях ако е необходимо.
• Да съдейства при внедряването на

комуникационното оборудване, включително и
на периферни устройства и софтуер.
• Да поддържа работната документация,

технически схеми и диаграми.
• Да помага при проекти, които изискват

поддръжка на инфраструктурата на работното
място на клиента.
Ако отговаряте на горните изисквания, изпратете
Вашето резюме на Лазар Миланов,
е-мейл адрес: lazar@dataparkgroup.com.
Web Site: www.DataParkinc.com
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СЛУЧАЙНА СРЕЩА
Група българи от Метро Детройт с различни професии, но обединени от любовта си към операта вече
имаме билети за целия сезон. Инициативата беше на учителката по музика Елеонора Барбов, която
успя да намери пакета на много изгодна цена.
Ето ни и нас на 17 октомври – група от десет души, стилно облечени, в очакване на
премиерното представление „Набуко” от Верди. Обикновено по пътя до операта, Нора ни разказва
какво да очакваме, колко са действията и главните герои, дори ни изтананиква част от музиката. Това
е ценна информация за хора извън музикалния бранш, каквито сме останалите от групата.
Спектакълът е великолепен: музиката започва и всички се пренасяме в древен Вавилон. Една
от главните героини, Фенина, дъщеря на Вавилонския цар Набуко, се влюбва в племенник на
Израелския цар. Историята става все по-драматична и ние се наслаждаваме на прекрасните гласове
на актьорите, безупречното представяне на хора и музиката. В антракта разлистваме каталога и
четем имената на участващите. Като че ли интуитивно се спираме на едно име Карла Дирликов сопрано, която изпълнява ролята на Фенина. Пише, че е родена в Мичигън, а ние предполагаме, че е
с български произход.
Няколко дни по-късно реших да се обадя в операта, за да получа информация за произхода на
талантливата певица. Оказа се, че бащата на Карла е българин, а майка й - мексиканка. Живеят в
Ypsilanti. По-късно научавам още подробности. Няколко дни преди премиерата Карла си изгаря крака,
докато прави чай в хотела. В болницата установяват, че изгаранията са от 2-ра и 3-та степен. На
репетициите ходи с бастун и докторите я съветват да ограничи движенията. Не успях да скрия
възхищението си, че това упорито момиче е „преборило” болката и на премиерата беше блестяща.
Според коментар на „Списание Опера”, “...Карла има неустоим глас, който грабва сърцето със своята
драматична сила и музикалност.” Последното й оперно участие в Европа е като принцеса Еболи в
„Дон Карло” в Белгия и концерт по музика на Росини в Италия. В момента Карла се подготвя за
концерт в Ню Йорк – 9-тата симфония на Бетовен.
Карла никога не е била е България, но има желание да отиде. Като дете е говорила български,
но не и сега. Учила е в University of Michigan в Ann Arbor. Неин учител и наставник е била Sherly Verett.
Карла с лекота произнесе имената на световно известните български певци Гена Димитрова и
Николай Гяуров. След Мичигън тя продължава обучението си в Канада, Париж и Италия. Сега живее
със съпруга си във Филаделфия, щата Пенсилвания.
Когато я питат за фамилното й име, Карла обяснява, че е българско. Според думите й, тя е
доста висока, което е наследила от баща си. По време на представления и концерти Карла е срещала
български музиканти и диригенти, но няма приятели от български произход.
Пожелаваме на Карла нови творчески успехи и дано намери време да участва в събиране на
българите в Детройт.
ДАНИЕЛА НАЧЕВА
Интернет-страницата на
Карла е:
www.carladirlikov.com

СТРАНИЦА 14

БРОЙ 11, 2009

КРАТ КИ СЪО Б ЩЕ НИЯ
Следващата сбирка на Школата „Аз съм българче” ще
бъде на 22 ноември (неделя) от 13.00 до 15.00 часа
в библиотеката в Wixom.
Адресът е: 49015 Pontiac Trl., Wixom 48393.

ДИАНА ЧОЛАКОВА, Ръководител на Школата
Снимката е от събирането през октомври, когато
децата бяха облечени с костюми.

НОВОГОДИШНО ПАРТИ ОРГАНИЗИРАНО ОТ НЕЛИ И ВАСКО
Нека отбележим края на тази година и началото на Новата Година с едно изискано празненство
изпълнено с веселие и изненади. Искаме всички наши гости да се насладят на приятна атмосфера,
вкусна българска трапеза и добро настроение. Организаторите обещават купонът да се превърне в найшумното посрещане на Новата 2010 година.
На 12.31.2009 от 20:00 часа в залата на:
Multi – Lakes Conservation Association
3860 Newton Rd, Commerce Township, MI 48382
Меню:
Салата: Букет (руска, млечна, кьополу, зелена)
Предястие: Филе Елена и Луканка
Основно ястие: Мешена скара (пържола, шишче,
кюфте, кебапче, кърначе и гарнитура)
Филе ”Миньон” с гарнитура
Пиле ”Марсала” с гарнитура
Печено агнешко с дроб сърма
Десерт: Торта „Гараш”
Сладкиш с плодове
Детско меню: салата зеле, две кюфтета с
гарнитура
Безалкохолно, кафе, сок, шампанско, плодове,
ядки и домашно приготвена Новогодишна Баница
с късмети за всеки един от вас.
Вход за Възрастни: $35
За деца над 12 год: $18
В Новогодишната програма ще има много
забавления, томбола, конкурс за най-добре танцуваща двойка и ”Микрофонът е ваш” – споделете
таланта си с нас. Дядо Мраз ще пристигне и при нас с голям чувал подаръци за децата (подаръците са
от организаторите). Очаквайте изключителна вечер, изпълнена с много разнообразна музика и танци до
зори. Пригответе се!!! При нас е много весело, щуро, забавно и различно. Очакваме Ви всички.
Нека посрещнем 2010 година сред приятели и добра атмосфера. Побързайте с обажданията, защото
местата са ограничени.
Очакваме обаждания до 25 декември на телефон: (248) 802 6947 и (248) 802 6947
или на е-mail: nassenova@yahoo.com.
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НОВОГОДИШЕН КУПОН
DJ Еммо и Валя Ви канят да посрещнем заедно Новата 2010 година
на 31-ви декември от 8:00 часа в залата Stefan’s Banquet Hall в Dearborn Hеights.
Разнообразни ястия в неограничено количество; open bar без ограничения; традиционна
новогодишна томбола и конкурс за най-добре танцуваща двойка; богата новогодишна програма с много
музика от DJ Емо и, разбира се, посещение от Дядо Коледа с подаръци на най-малките.
За подробности и резервации: Валя 734-355-7716 или Емо 734-274-1102.

Фирма Kubisch Sausage Co. предлага на
едро и дребно:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Български кебапчета и лютеница
Луканки
Селски Суджук
Бабек
Свинска рибица сушена и пушена
Ребра - сушени и пушени
Шунка
Пушени меса и колбаси
Унгарски салами

Мястото за реклама. Пишете ни на е-мейл адрес:
info@bulgariansindetroit.com
Цена за реклама: За български фирми: $10 за един месец на сайта и $10 за един брой на
вестника.
За американски фирми: $20 на месец за сайта и $20 за вестника.
Предлагат се отстъпки по договаряне. Личните поздравления са безплатни.
Ако намерите рекламодател за интернет-страницата или вестника, получавате комисионна в
размер на 20% от цената на рекламата.
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ТРИПТИХ ЗА ОБИЧ
Продължение от миналия брой
ІІІ
Бях я виждала отдалече с присвити очи, обвита в
синя мъгла. Още тогава тайно й завиждах за
манекенския ръст, за издължената й талия, за
мраморните й нозе и гъстите й коси с дъх на бор.
Затова тръгнах към Рила като към съперница.
Очаквах от нея и капризи, и коварство, а тайно в
себе си се надявах на приятелство. Исках да я
попитам за дните и нощите й, за пролетите,
летата, есените и зимите й. Исках да я помоля за
ключа към красотата и чара й. Исках всичко!
Цената определи тя – Рила!
Поведе ме по пътеките си, за да ми
покаже пещерите със съкровищата си, но за всеки
свой любимец–бор спираше дъха ми и се
вслушваше в учестения ритъм на сърцето ми; за
малкото сечище с ягодови капки – заплатих с
ужаса да видя усойница; вкусът на малини в
сечището цял живот ще ми напомня за лакомата
мечка, която, слава Богу, дори не ме удостои с
вниманието си; за да нагазя в най-бистрия вир и
да се огледам в кристалното му огледало - платих
с изгаряща температура... Плащах с мускулна
треска, синини и рани за всяко нейно мраморно
камъче, за всяка гъбка, стръкче мащерка и
приказна гледка. Плащах с радост. Цената си
заслужаваше...
И когато реших, че вече сме приятелки – тя
ми показа женското си коварство...
**
Каменните тераси под връх Мальовица
блестяха като току-що преметени от млада булка,
когато поехме към билото. Росата гледжосваше
туристическите ни обувки, за да не омърсим
мраморните й стъпала. В ушите ни още звучаха
думите на хижаря: ”Такива дни на Мальовиза се

броят на пръсти! Лек път и...” Нашето задружно
„Ехо” огласи планината...
Небето беше изрязано като от гланцово
блокче - синьо, синьо, синьо, а стадата изглеждаха
нарисувани от аниматор. Мащерката насищаше
възуха с омая, а в гърдите ни напираше песен...
Преминахме слепи за табелата:
„Лавиноопасен район” и само двадесетина крачки
по-нагоре се вледенихме пред малка скална
плоча: „На това място през... загинаха...” Там, под
Камилата – лобното място на Людмил Янков,
помислих, че ще я намразя. С нямо безсилие впих
очи в острите й зъбери, докато топлата влага не
размаза всичко наоколо ми. Солена сълза капна
на стръкче мащерка. Внимателно го откъснах и
нежно го положих върху медните букви. Вдигнах
студен поглед към Мальовица и... ахнах! Три! Не,
четири! Всъщност, седем миниатюрни кози се
гонеха по каменните чуки! Спряха изведнъж, после
с игриви подскоци се стрелнаха по хребета. Беше
невероятно! Вълшебно! И за да не изпусна нито
едно грациозно движение – изтрих и последната
сълза в очите си. Въздъхнах. Избърсах омразата.
Простих...
**
Зад гърбовете ни останаха Малък и Голям
Мраморец, Додов връх и... слънцето. Краката ни
прогизнаха от мочурището на Топилата. Раниците
ни тежаха до премала, а вятърът атакуваше
гърдите ни безспир. Сиво. Студено. Мокро. Така
мечтаехме за меки и гладки пътеки, а огромната
равнинна Мочерица ни изпълваше с досада и
опъваше вече два часа час изопнатите ни нерви.
Ситните дъждовни пръски ни караха да се
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чувстваме още по-уязвими: няма завет, няма
сушинка, а безкрайно плато – свърталище на
старите ветрове-клюкари, събрали се да
обсъждат прелестите на всички туристки в
планината...
Покривът на хижата най-неочаквано се мярка
нейде в далечината, но за първи път очакваната
гледка не ни мобилизира. Настръхнали от студ –
мърморим, хленчим, сумтим... Готови сме да
упрекваме, да виним и водача, и хлъзгавата
трева, и времето, и целия свят. Крив ден! Само
след минута ще избухнем в обвинения, а после
ще съжаляваме за изпуснатите думи край чашите
с горещ чай... Но сега, една капка дъжд ни дели от
крамолата... И тази пуста хижа! Готова съм да
повярвам, че се е превърнала в къщичката на
Баба Яга и надсмивайки ни се, се отдалечава,
подскачайки на единствения си пачи крак...
Не повярвах, когато през бисерната мрежа на
мъглата усетих каменния зид на хижа „Иван
Вазов”. Опрях гръб на мократа стена и усетих как
умората ми попива в земята. С раницата си
смъкнах и раздразнението, и досадата. Отпуснах
се на влажната пейка успокоена, доволна и
щастлива. Колко му трябва на човек?!...
Неочаквано разговорите около мен секват и
аз тревожно отварям очи – бял вихрогон изплува
от сребърната пелена и като на забавен кадър
разкъсва мъглата на парцали. Виждам с
невероятна яснота искрящите очи, ноздрите,
бълващи бяла пара, влажните хълбоци, развятата
грива, недокоснатата от ножица опашка... Всяка
фибра от великолепното му тяло е пълно с живот
и красота... Още неповярвала на очите си, чувам
и глухия тътен на цял табун коне – сиви, червени
и петнисти, гарвановочерни и рижави. Те
оживяват поляната с цвилене, пръхтене и тропот.
За пръв път видях из-под копитата да проблясват
искри...
Гледах, докато не усетих, че паяжината на
влагата вече я няма, а земята издишва бяла
въздишка след стопилия се табун... Едно
изостанало жребче доприпква пред хижата и
прави първата си репетиция да имитира красивия
летеж на водача. Стреснато от нашите
аплодисменти, то изпръхтява горделиво и се
заслушва в тревожния зов на майка си. После
почуква с копитце, изпъва като струна телце и
припва към вика на кръвта... Един любопитен
слънчев лъч го последва...

Знаех, че са седем. Като седемте чудеса на
света, но събрани на едно място, за да бъде
възхитата пълна и да ги видят всички, жадни за
хубост и омая: Сълзата, Окото, Бъбрека,
Близнака, Трилистника, Рибното, и Долното –
седемте най-скъпи очи на Рила, с които гледа на
света. Дълбоки и тайнствени, менящи цвета си
като очите на жена – черни от гняв, зелени от
коварство, сини от нежност, преливащи във всички
нюанси от любов...
Там, над тях, стои на стража връх Харамията и
пази денонощно зениците на своята господарка.
Горд и страховит, верен до смърт, той е готов да
разтърси каменната си снага и да затрупа всеки,
дръзнал да ослепи вълшебните очи на Рила.
Нищо не може да го подкупи, няма сила, която
може да го отдели от каменния му обелиск...
***
Там, под Харамията, отидохме да посрещнем
изгрева на слънцето на 19 август... Първите искри
на огнения диск оцветиха местността в... бяло.
Небесна музика заля равнинната поляна до
Бъбрека и от всички страни към центъра
заприиждаха десетки мъже, жени и деца,
облечени в бели роби. Препасани със златни
колани, с разпуснати коси, те сякаш идваха от
приказно царство. Под звуците на флейта, цигулка
и китари хора от всички възрасти и раси оформиха
лика на слънцето и оживиха дванадесетте му лъча
с хармонични движения. Многогласни песни за
любов, братство и разбирателство се издигнаха в
простора. Неспирани, непреграждани от никого,
волни и свободни, мирните им послания се
понесоха към безбрежната и необятна Вселена,
към Всевишния...
***

***
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Знаех, че не е редно, но в бирена кутийка взех пръст от Рила и една от многобройните й рожби...
Сега, малката елхичка диша морски въздух, а когато я милвам по новите й зелени пръстчета, усещам,
че Рила живее и в тясната ми боксониера...
***
В телефонното си тефтерче, между омайничето и мащерката пазя малка моментна снимка. Всеки
път, когато го разтворя, за да се обадя на някой приятел, виждам загрижените лица на двете русокоси
англичанки и сякаш отново чувам тревожното им: ” Do you feel bad? (Лошо ли Ви е?)...”
Силно вярвам, че ще ги срещна някъде, някога по безкрайните пътеки на Живота, за да им кажа:
”I’m from Bulgaria! I can tell you about Rila, Pirin and Rhodopes mountains! (Аз съм от България! Аз мога да
Ви разкажа за Рила, Пирин и Родопите)…”
ДИМИТРИНКА НЕНОВА, кореспондент от Варна

Периодична застраховка «Живот» (Term Life Insurance)
В миналия брой разгледахме застраховка
«Живот», която покрива застрахования докато
той/тя почине. Цената никога не се променя през
годините и застраховката натрупва парична
сума. Днес ще разгледаме периодичната
застраховка живот.
Периодичната застраховка е найопростената и евтина от всички видове
застраховки «Живот». Тази застраховка е
създадена, за да предлага покритие за
определен период от време – една, пет, десет,
двадесет, тридесет години или период до 65годишна възраст. Ако застрахованият почине
преди застраховката да изтече,
застрахователната компания ще изплати
застраховката на семейството на починалия. Ако
обаче застрахованият не почине преди
застраховката да изтече, той/тя не получава
нищо от застрахователната компания и губи
застраховката в случай, че не я поднови.
За разлика от застраховката за цял
живот, периодичната застраховка не натрупва
никаква парична сума. Поради тази причина,
както и поради ограничения период на тази
застраховка, тя е най-евтината застраховка
«Живот».
Една от най-продаваните периодични
застраховки е едногодишната застраховка.
Притежателят на тази застраховка може да я
обновява всяка година, но цената на
застраховката се покачва при всяко обновяване.
Покачването на цената се дължи на възрастта
на застрахования човек. Например, цената за
едногодишна полица за Иван, когато той е на 40
години е $3 за $1,000 покритие (това означава,

че ако Иван закупи застраховка с лимит $10,000 той
ще плати $3 * 10 = $30 за цялата година). Цената
обаче ще се покачи до $6.50 за $1,000 покритие,
когато Иван е на 60 години. Когато той е на 65,
цената ще е $30 за $1,000 покритие. Следователно,
цената на периодичната застраховка се покачва с
възрастта на застрахования човек. Също така
цената се покачва, ако здравословното състояние
на човека е влошено.
Това покачване на цената може да бъде
проблемно за много хора. Затова има периодична
застраховка, която предлага поне частично решение
на проблема. Тази застраховка е Периодична
Застраховка с Равномерна Цена (Level Premium
Term Life Insurance). Ако тази застраховка е с
период до 65-годишна възраст цената няма да се
промени докато застрахованият човек не навърши
тази възраст. Естествено, в първите години на
полицата, тази цена ще бъде малко по-висока от
цената на едногодишната периодична застраховка.
Впоследствие обаче, цената за полицата с
равномерната цена ще е по-ниска от цената на
едногодишната периодична полица. Това се дължи
на факта, че едногодишната полица ще бъде поевтина през първите години, но нейната цена се
покачва с годините.
Според казаното досега, можем да
заключим, че периодичната застраховка е найевтината от трите основни видове застраховка
«Живот». Тя е най-подходяща за хора с
краткотрайна нужда от застраховка, за тези, които
не искат постоянна застраховка веднага, или за
хора които са дисциплинирани да инвестират
парите, които ще спестят от закупуването на найевтината застраховка. Освен това, тази застраховка
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е също много подходяща за хора, които наистина периодична застраховка живот с намаляващ лимит,
искат застраховка «Живот», но в момента не
за да защити семейството си, докато къщата е
могат да си позволят постоянна застраховка.
изплатена (лимитът ще намалява годишно при
подновяване на полицата). Този вид застраховка е
Всички заинтересовани от периодичната
подходящ за защита на семейство при наличието на
застраховка «Живот» трябва да имат представа
всякакъв намаляващ финансов дълг.И понеже
от различните видове. Те са следните:
лимитът на застраховката намалява с годините,
• Застраховка с равномерен лимит (Level Term цената и ще бъде по-ниска от тази на застраховката
Insurance);
с равномерен лимит.
• Застраховка с намаляващ лимит (Decreasing
Term Insurance);

Застраховка с нарастващ лимит (Increasing Term
Insurance)

• Застраховка с нарастващ лимит (Increasing
Term Insurance);

Тъй както лимитът на периодичната
застраховка може да намалява, така той може и да
нараства всяка година. Както можете да се досетите,
тази застраховка може да бъде използвана, ако
човек очаква да има нарастване на финансовите си
задължения. Почти никоя застрахователна компания
не продава периодична застраховка с нарастващ
лимит. Цената за тази застраховка ще нараства
всяка година с нарастването на лимита.

• Застраховка, която може да бъде
обновявана без нужният медицински преглед
(Renewable Term Insurance);
• Застраховка, която може да бъде
превърната в застраховка за цял живот без
нужният медицински преглед (Convertible Term
Insurance).
Застраховка с равномерен лимит (Level Term
Insurance)
Този вид застраховка предлага лимит,
който не се променя през периода, в който е
ефективна. Например, петгодишна застраховка с
лимит $10,000 предлага този лимит от $10,000 за
петте години, в които е ефективна без никакви
промени. Въпреки че лимитът на застраховката
не се променя, цената нараства всеки пет години
при подновяване на полицата.

Застраховка, която може да бъде обновявана без
нужният медицински преглед (Renewable Term Insurance)

За малка допълнителна цена от порядъка на
$0.50 за $1,000 покритие, човек може да закупи
правото да обновява периодичната си застраховка
без да му се прави нужния медицински преглед.
Това право обикновено е ограничено до определен
брой пъти, в които човек ще може да обнови
полицата си без медицински преглед. В много
случаи това право също се ограничава от
Застраховка с намаляващ лимит (Decreasing
възрастова граница, след която застрахованият ще
Term Insurance)
трябва да премине през медицински преглед, ако
При тази застраховка, лимитът не трябва иска да обнови полицата си. Например, Иван може
да купи 10-годишна застраховка живот с правото да
да стои непроменен през периода на
я обновява пет пъти без нужда от медицински
застраховката. Т.е., ако потребността на
преглед, или с правото да я обновява докато
застрахованият човек от застраховка «Живот»
намалява с годините, то следва че и лимитът на навърши 90 години. Това обаче не означава, че
цената на застраховката няма да се покачва при
застраховката трябва също да намалява.
обновяването й. Напротив тя ще се увеличава, но не
Застраховката с намаляващ лимит е най- толкова, колкото би се увеличила, ако
често използвана от хора, които искат покритие
застрахованият човек е с влошено здравословно
за цената на къщата си. Например, Иван е женен състояние. Също така, компанията гарантира, че
и има две деца. Днес той купува къща за за
няма да откаже да поднови застраховката, поради
$150,000 и плаща $800 на месец. Той обаче не
здравословни причини.
иска семейството му да бъде оставено на
улицата, ако той почине и те не могат да плащат Застраховка, която може да бъде превърната в
застраховка за цял живот без нужният
за къщата. Сумата, която ще е останала за
медицински преглед (Convertible Term Insurance)
изплащане по къщата обаче, намалява с
годините. Следователно, Иван ще закупи

Този вид периодична застраховка може да
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Периодична застраховка «Живот» (Term Life Insurance)
бъде превърната в застраховка за цял живот по всяко време без нужния медицински преглед. Повечето
компании ограничават периода, в които медицинския преглед няма да е нужен за превръщането на
периодичната застраховка в застраховка за цял живот. Понеже застрахованият човек ще може да
превърне периодичната си застраховка в постоянна дори и да има раково заболяване, то цената на
този вид застраховка е по-висока от цената на периодична застраховка без това право. Ако обаче
застрахованият иска да превърне полицата си в полица за цял живот след като периодът, зададен от
компанията, е изтекъл, той ще трябва да иска одобрение от компанията и ще трябва да се подложи на
медицински преглед.
При превръщането на периодичната застраховка в постоянна, цената ще се покачи, понеже
цената на постоянната застраховка «Живот» е по-висока от тази на периодичната. Застраховка, която
може да бъде превърната в застраховка за цял живот без нужния медицински преглед е най-подходяща
за хора, които биха искали постоянна застраховка, но не могат да си я позволят в момента.
Накратко, периодичната застраховка «Живот» предлага покритие за определен период от време.
Тя е най-евтина от трите основни вида. Също така, ако човек не почине през периода на застраховката
и не я обнови, той я губи напълно, защото този вид застраховка не натрупва парична сума.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ, AIS, AAI, ARM
Kozhuharov Insurance Agency
Е-mail: deyan@kozhuharovagency.com
Телефон: (269) 441-5158 безплатен номер (877) 205-0051
Работното време: от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа

