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Бележка на редактора
Септември може би си
мисли, че сме почивали през
лятото твърде дълго и за да
компенсира, ни затрупва със
събития и задачи.
А пожеланието ми от
миналия брой за топли дни през
септември беше изпълнено и
буквално преизпълнено!
На 10 септември
Ботаническата градина в Чикаго
се огласи от българска реч и
изпълнения. Сред участниците
бяха и танцьорите от „Приятели
на българския танц“ с
ръководител Николай Аличев.
За първи път на фестивала
в Трой, Troy Daze 14-17
септември, неделята беше
определена за международен ден
и България участва с изложба на
Снимка: John Azoni.
сувенири, изпълнение на
На фестивала в Трой с John Carzon.
ансамбъл „Извор“ и на децата от
училище „България“. Кулминацията както винаги е когато всички, независимо от
националност, възраст и раса, се хванат на кръшно българско хоро.
Българското училище в Метро Детройт отвори врати в двата филиала на 23
септември. Над 60 деца от предучилищна възраст до 7-ми клас ще се обучават от девет
преподаватели. Избраха се членове на родителския съвет. Нашият съгражданин Иво
Панайотов превози учебниците от Чикаго, а до САЩ те бяха докарани от фирма
„Малинчо“. Благодарим и на Иво, и на „Малинчо“ за подадената ръка на българското
училище. Дарение от плодови млекца от фирма „Тримона“ зарадва малчуганите, които
опитаха новите варианти на българско кисело мляко на 30 септември. Благодарим на г-н
Вълев за вкусното дарение и му пожелаваме бизнес успехи!
На 24 септември ни гостува група „Кабиле“. Талантливите музиканти и певицата
Донка Колева изпълниха всяко желание на публиката. „Нашият“ гайдар и кавалджия Джон
Карзон се включи до учителя си Николай Докторов и набелязаха още куп песни за
заучаване.
Спокойна и плодородна есен! Очакваме писмата ви на info@BulgariansinDetroit.com.
Даниела Начева
Главен редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“
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Поздрав за новата учебна година
До
Българските училища
в чужбина

Уважаеми Учители,
Скъпи ученици,
Мили деца,
Честит първи учебен ден!
Днес Вие прекрачвате
училищния праг под празничния първи звънец, за да тръгнете по нелекия и
отговорен път на знанието и любовта към Родината!
Не всеки ден от новата учебна година бъде толкова вълнуващ,
колкото и днешният. Вашето училище е храм на българския език и
българщината. Пазете, резвивайте, обичайте го.
Уважаеми учители,
Бъдете здрави, жизнени и всеотдайни, за да предавате на
поколенията мъдростта и силата на българския дух. Вие сте пазители на
знанието, а това ви прави създатели на бъдещето за децата. Ваша е
отговорната мисия на просветители, които неуморно създават и пазят
богатството за всяко училище—неговите възпитаници.
Скъпи ученици,
Знанието е това, което ще Ви направи уверени и отговорни към себе
си и км останалия свят. То ще Ви отвори нови врати. Ще Ви даде нови
възможности. Бъдете горси българи, разпостранявайте красивия
български език и култура, радвайте се на всичко, което сте постигнали.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България
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Българското училище в Детройт започна
Учениците от училище „България“
в Трой бяха посрещнати на
първия учебен ден с домашно
приготвените милинки на
баба Фатме.
Вълнение, цветя, балони,
прегръдки и усмивки.
На добър път!
Записвания се приемат на
info@BulgariansinDetroit.com.
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Българското училище в Детройт започна
Учениците от училище
„България“ в Плимут бяха
посрещнати на първия учебен
ден с домашно приготвена питка
от Валя Маринова.

Учебните занятия са всяка събота от 9:30 часа до 13:00 в
Балканския център в Трой на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy
48083 и в Плимут в сградата на църковното училище към
Nativity of the Virgin Mary, 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170
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Дарение за учениците от фирма „Тримона“
Дарение от плодови
млекца от фирма
„Тримона“ зарадва
малчуганите, които
опитаха новите
варианти на
българско кисело
мляко.
Благодарим на
г-н Атанас Вълев,
основател на
фирмата, за вкусното
дарение и му
пожелаваме бизнес
успехи!

Благодарим и на Иво Панайотов,
който докара млякото от Чикаго до Детройт!
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Дарение от книги и носии
Българският културен център получи дарение
на български книги и народни носии от Елена
Спаковски. Тя е от полски произход. Още като
студентка чува българска музика и се влюбва
в неравноделните ритми. Започва да танцува
за групата към Международния институт в
Детройт през 1969 г. и такa до сега.
Ако желаете да прочетете книгите, пишете ни
на
info@BulgariansinDetroit.com
БЛАГОДАРИМ!

СТРАНИЦА 7

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 10, 2017

Номинация на българската църква за Нобел
Архивите, а и задълбочените научни изследвания доказват, че БПЦ е един от найважните фактори за спасяването на евреите на българска територия от депортиране в
лагерите на смъртта през 1943 г. Израз на признателността на българските евреи е
основната инициатива за номинирането на БПЦ за Нобеловата Премия за Мир от
Комитета за Приятелство между Израелските и Българските Адвокати в едно адвокатско
бюро в Тел Авив, ръководена от адвокат Моше Алони и силно подкрепена от бившия
израелски министър и член на Парламента, ген. д-р Ефраим Сне. Номинацията са прави
по лична инициатива на адвокат Моше Алони. Писмото за номинаране на БПЦ е
изпратено в Осло на 03.01.2017.
В България, през май 2017 се учреди сдружение “Благодарност” за координиране на
действията за подкрепа на инициативита за Нобеловата Премия.
Логото на Сдружението е думата „Благодарност“
на три езика, Български, Английски и Иврит:
- “הכרת תודהGratitude - Благодарност”
което е израз на дълбоката благодарност на
българските евреи от Израел,
България и целия свят за смелостта и
хуманността проявени от БПЦ през периода
1941-1944 години.
В „Благодарност“ членуват видни учени,
публицисти, юристи и дипломати.
Вратите на сдружението са широко отворени за нови членове и съмишленици.
Сдружението получи от израелска страна и писмено съгласие да бъде пълен партньор на
Израелския Комитет за Номинирането на БПЦ.
За по-широка международна подкрепа проф. Лиора Асá, от Университета в Хайфа,
дъщеря на равина Хаим Аса от Бургас, е създала Интернет-страница за събиране на
подписи-петиции и автоматично изпращане в Нобеловия комитет в Осло.
https://www.change.org/p/nobel-peace-prize-for-the-bulgarian-orthodox-church-forprotecting-the-jewish-minority
Приканваме всички желаещи наши читатели да се включат в петицията и я подпишат на
линка по-горе.

БЕЛ.РЕД.
Л.
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Истории на имигранти от Балканите
Интересните истории трябва да се разказват.
Радиостанцията в Детройт, 101.9 WDET, заедно с фотографи и
разказвачи, представя историята на етническите и културните
общности в региона на Детройт.
„Отвъд Балканизацията“ разкрива как запазването и
споделянето на културата - било то чрез музика, храна или
танци - може да изгради връзки, за които държавните граници
нямат значение. В тази аудио-визуална арт инсталация,
разказвачът Rob St Mary и фотографът Doug Coombe
представят гласове и изображения на различни имигрантски
групи от Балканите, които са изградили своя живот в Метро
Детройт.
http://framedbywdet.org/beyond-balkanization

BEAUTIFUL STORIESWORTH SHARING.
Detroit’s public radio station, 101.9WDET, is pairing photographers
and storytellers to tell the story of ethnic and cultural communities throughout the Detroit region.
Beyond Balkanization reveals how preserving and sharing one’s culture–be it through music, food or dance–can
build bonds that transcend borders.
In this audio-visual art installation, Detroit-based storyteller Rob St. Mary and photographer Doug Coombe present
voices and images of diverse immigrant groups from a crossroads in Europe who have woven their cultural threads
into the tapestry of Metro Detroit.
http://framedbywdet.org/beyond-balkanization
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Започва новият сезон в Операта
Риголето (14-22 октомври)
„Риголето“ държи публиката в напрежение с вълнуваща история за любов и лъжи. Класическата опера
на Джузепе Верди е актуализирана в тази продукция от Джонатан Милър. Действието се развива през
1950 г. в Малката Италия, Ню Йорк, където шефът на мафията съблазнява дъщерята на бармана
Риголето. Смятано за едно от най-добрите произведения на Верди, Риголето не трябва да се
пропуска.
Сватбата на Фигаро (11-18 ноември)
Определяна от мнозина за най-великата опера
на всички времена, тази приказка за измама е
романтична комедия, придружена от някои от
най-красивите музикални пиеси, писани
някога. Моцарт води публиката на весело
приключение с Фигаро и Сузана, които
преодоляват заговор и ревност, за да стигнат
до сватбения си ден. Печеливша комбинация
от музика и житейски изпитания.
Тоска (7-15 април)
Похот, предателство, убийство - нищо не описва драма по-добре от прочутата опера „Тоска“ на
Пучини. На фона на нестабилната Италия през 1800 г. огнената дива Тоска трябва да се бори, за да
спаси любовника си от злия полицейски началник. Това е изцяло нова продукция с операта в
Синсинати и предлага вълнуващо пътуване с емоционални крайности.
Летният крал (12-20 май)
„Лятният крал“ разказва историята на бейзболната легенда Джош Гибсън, считан за един от найдобрите бейзболни играчи. Това е история за таланта, любовни изпитания и борбата на един човек за
преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията. Операта в Детройт се радва да представи
тази новаторска творба съвместно с Питсбъргската опера.
Испански балет (28 и 29 октомври)
Признат като една от водещите латино танцови трупи, балет Hispánico ще представи програма с
произведения на Мишел Манзаналес, Таня Пере-Салас и Анабел Лопес Очоа. Чрез танците ще се
изследват емблематичните мексикански символи, човешките състояния и отличителната страст на
фламенко танците.

Специално за всички наши читатели: 25% отстъпка от цената на билетите
с код: WONDER1718. Цена за група от 10+ човека: $35.
За студенти с валидна карта в деня на представлението: $25.
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Лекция за България—Земя на рози на 13 октомври
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Изява в Чикаго

На 10 септември Ботаническата градина в Чикаго беше огласена от българска реч и
изпълнения. Сред участниците бяха и танцорите от „Приятели на българския танц“ с
ръководител Николай Аличев, които представиха танц с рози.

Българско участие на фестивал в Трой, Мичиган

За първи път на
фестивала в Трой,
Troy Daze 16-18
септември, неделята
беше определена за
международен ден и
България участва с
изложба на сувенири,
изпълнение на
ансамбъл „Извор“ и на
децата от училище
„България“.

Кулминацията както винаги е когато всички, независимо от националност, възраст и раса
се хванат на кръшно, българско хоро.
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Чудесна вечер с група „Кабиле“
Вечерта на 24 септември беше
незабравима за Джон Карзон. От година
той взема уроци по кавал по скайп от
Николай Докторов, който живее във
Варна. Незабравимата среща позволи на
ученик и учител на свирят заедно.
Танци и песни в изпълнение на
талантливата Донка Колева се редуваха
за радост на присъстващите.
В такива моменти се радвам, че повече
хора се докосват до магията на нашата
народна музика и танци и се срамувам,
че българите бяхме само четирима —
по-малко дори от изпълнителите.
Да живеят американците, които обичат
българската народна музика и танци.
Даниела Начева
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Програмата за „зелени карти“ започна
Държавният департамент обяви официално поредната кампания на Програмата за
разнообразяване на имигрантския поток (DV) за 2019 г. на 13 септември 2017 г.
Програмата DV-2019 ще се проведе изцяло по електронен път на следния
уебсайт: dvlottery.state.gov.
Електронните формуляри за регистрация се подават от 12 ч. на обед, източно стандартно
лятно часово време, на 3 октомври 2017 г. до 12 ч. на обед, източно стандартно време, на
7 ноември 2017 г. Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр E-DV на
адрес dvlottery.state.govпрез периода за регистрация. Не се приемат заявки за участие,
изпратени по пощата.
Няма такса за попълване на електронния регистрационен формуляр за участие в
програмата. Участниците ще получат официален номер за потвърждение на
регистрацията си. Изключително важно е да запазят този номер до 30 септември 2019 г.
Единствено чрез него участниците ще могат да проверят дали са изтеглени в програмата
DV-2019. Всички участници, включително тези, които не са избрани, ще могат да
проверят статуса на заявката си за участие чрез функцията Entrant Status Check на
уебсайта на програмата dvlottery.state.gov след 1 май 2018 г. Изтеглените участници,
които отговорят на указанията, предоставени им на страницата за проверка Entrant Status Check, ще получат информация за насроченото интервю за имигрантска виза също
чрез Entrant Status Check. Данните за DV-2019 ще бъдат достъпни чрез Entrant Status
Check поне до 30 септември 2019 г. Съобщения до тези, които са изтеглени, НЯМА да
бъдат изпращани по електронна или обикновена поща.
Всеки получател на писмо или имейл, в който се твърди, че е спечелил от програмата
(лотарията за зелена карта) или му се обещава зелена карта, може да е сигурен, че
съобщението е подвеждащо и измамно. Освен това не се извършва плащане към трета
страна в процеса по кандидатстване за виза от лотарията за зелена карта. Единственото
необходимо плащане е самата такса за виза, която се плаща в Посолството на САЩ.
Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по време на
периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще
бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче съпруг и съпруга да подадат по един
отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор, ако и двамата отговарят
на изискванията.
Инструкциите за лотарията за зелена карта са публикувани на английски и на български
в сайта на Посолството https://bg.usembassy.gov. Ако имате допълнителни въпроси, след
като прочетете инструкциите, можете да ни изпратите имейл на адрес iv_sofia@state.gov.
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Откриване на музикално студио на Павел Василев
Музикалното училище (Music Authority,
School of Achievers) на нашия съгражданин
Павел Василев (на снимката в средата със
сив костюм) се премести в нова, собствена
сграда на адрес 25135 W. Warren Ave, Dearborn Heights, 48127. За Павел писахме и в
бр. 12 от 2013 г.
Вече осма година в училището се предлагат
частни уроци по барабани, флейта, китара,
цигулка, виола и пеене, а Павел се
утвърждава като търсен преподавател в
Детройт. Можете да се запишете и за
музикална терапия.
За повече информация посетете:
www.musicauthorityschool.com.
Успешна година и много талантливи ученици!
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Реклама

43230 Hayes Road, Clinton Township, MI 48038
(586) 649-7750
www.nessiefoods.com

BulgarKing
сандвич
с традиционен
български вкус

Домашно приготвени пърленки, хляб и баници всеки ден
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Нова медия
Rural Balkans ще популяризира туризма в селските
райони
Нов онлайн проект ще популяризира туризма в селските
райони на България и Балканите. Платформата Rural Balkans
обединява информация за събития, забележителности,
маршрути, автентични храни и вино, които са встрани от
масовите туристически трасета. На ruralbalkans.com ще намерите и портрети на
вдъхновяващи хора, чиято мисия е да направят селските райони по-добро място за живеене
и пътувания.
Засега сайтът е с версия на български език, предстои пускането и на английски. Това ще
позволи информацията да бъде достъпна за по-широка публика зад граница и за чужденци,
които искат да посетят България и Балканите.
Създателят на Rural Balkans е Гавраил Гавраилов, автор на популярните пътеводители "Села
и туризъм", "Селата в България", "Родопи - в търсене на корените" и "Североизточна
България. Гид за пътешественици". Като автори в медията ще се включат Анна Пелова,
писател и пътешественик, както и Весела Николаева, главен редактор на онлайн
изданието Severozapazenabg.com, дългогодишен журналист в "Дневник", "Капитал" и
"Бакхус".
"Ние сме пътешественици по мисия и по душа. Затова решихме да споделим пътуванията и
приключенията си с повече хора, които обичат да се отклоняват от масовия туризъм и да
откриват нови места. За нас крайната цел на едно пътуване никога не е само една точка, до
която стигаш по точен план. Искаме да накараме хората да пътешестват като откриватели.",
коментира Гавраил Гавраилов.
Създателите на платформата Rural Balkans са отворени за партньорства и
сътрудничество с други медии. Всеки, който има желание, може да се свърже с
Гавраил Гавраилов на адрес gavrailg@hotmail.com.
http://ruralbalkans.com
Публикациите в сайта, снимките и логото са защитени по Закона за авторското право и
сродните му права и по законодателството на Европейския съюз. Никаква част от тях не
може да бъде използвана, разпространявана и публикувана без съгласието на издателите и
авторите.
София,
3.X.2017 г.
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Да се запознаем с д-р Ганка Спасова
Ганка Спасова работи и живее в западния край на Детройт
повече от 20 години. Тя лекар по образование и в САЩ
преминава по нелекия път на признаване на дипломата и
допълнително обучение. Работи в различни офиси и с
различни доктори, докато миналата година се премества в
новата сграда на 18770 Farmington Rd Livonia, 48152. Офисът
работи от 10:30 до 18:00 часа всеки делничен ден, а в събота
и неделя само с предварително записване.
- Какви услуги предлагате?
- Моята специалност е личен лекар (Family Practice).
Преглеждам всеки, който има проблем независимо от
възрастта. Правя DOT преглед и сертификат. За спешни случаи имаме X Ray, може да
поставяме шини, гипс, албютерол инхалации за астма. Имаме инжекции за болка,
антибиотици. Правя гинекологични прегледи, Pap smear, изследвания за STD. Поставям
вътреставни инжекции (използвам Депо- Медрол или хомеопатични инжекции Traumeel).
Правя trigger point инжекции за мускулни болки, Plantar fasciitis
акупунктура, вендузи.
- С каква апаратура разполагате?
- В офиса има рентген, правим тест за диабет (кръвна захар, Hb A1 C, urine micro albumin)
изследваме урина, имаме спирометър, nebulizer.
- Работиш ли с всички видове застраховки?
- Работя с повечето застраховки: Medicare, BCBS, HAP, BCN, Cigna, Priority Health, Molina,
Meridian, Blue cross complete,
Aetna.
- С кои болници работиш?
- Аз приемам и лекувам болни
в Beaumont Dearborn, Beaumont
Taylor, Beaumont Annapolis, HFH
Wyandotte.
- В практиката си използваш и
алтернатични методи.
Разкажи ни повече.
- Integrative medicine включва
лечение на болния с различни
методи и комбинация на диета,
лекарства, начин на живот,
хранителни добавки, билки и
т.н. Аз се опитвам да лекувам
болния, не болестта. Всеки човек е различен. Много от моите болни се чувстват по-добре с
промяна на диетата, хранителни добавки и витамини, акупунктура.
Много прост пример е добавка на магнезий за мускулни крампи, DGL (licorice) за гастрит,
Turmeric за ставни болки.
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Да се запознаем с д-р Ганка Спасова
- Как да бъдем здрави и пожеланието ти
към българите в Детройт?
Моят съвет е да опитваме да
живеем природосъобразно.
Избягвайте преработените храни,
прекомерно сол и захар във всички видове
Избягвайте и се опитайте да
изключите coca- cola, Pepsi и всички
видове безалкохолни напитки от вашето
меню
Пийте вода, зелен чай, домашно
приготвени чайове с малко мед. Опитайте
се да намерите време за почивка и
медитация, спорт или поне ежедневно
раздвижване. Слушайте старите хора, те
носят много мъдрост през поколения.
Бъдете благодарни за всичко, което
получавате и за здравето, което имате.
Въпросите зададе:
Даниела Начева
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Страницата на Поли: Домашни, ужас!
е

Искаме или не, учебната година започна и
учителите вече не ни жалят, а възлагат доста
домашни и тестове. Първият месец от училище
премина, но някои ученици в гимназията не могат да
свикнат с огромното количество допълнителна
работа, което се изисква от тях. За мнозина борбата
за предаване на домашните навреме и за
поддържане на добри оценки е още по-трудна,
когато се съчетае със спорт и други дейности след
училище. За да помогна на съучениците си и за да се
намали стреса в дългосрочен план, създадох списък
от три бързи и лесни стъпки за по-добро
организиране на времето!
1. Направете домашното си по време на
обедната почивака! Свършването на колкото се
може повече домашни преди края на учебния ден е
чудесен начин да имате повече време за други
дейности след училище като спорт и танци.
Допълнителното време е много ценно! Не бъдете
ученик, който остава до късно всяка вечер да прави
домашна работа и на следващия ден заспива по
време на час. Използвайте обедната почивка, за да
сте свободни вечерта!
2. Направете домашната работа по време на
Homecoming 2017
час. Когато учителят ви възложи задачите за
следващия ден и ви даде време в час, използвайте го мъдро! Независимо колко примамливо е да си
поговорите с приятелите през тези 15-20 минути, използвайте това време, за да направите колкото се
може повече от задачите. Дори и да не успеете да ги свършите в клас, ще имате поне една страница
по-малко домашна работа, когато се приберете у дома!
3. Създайте си дневник с всички домашни и кога трябва да ги предадете. Този съвет за
прганиьиране на времето и много важен. Дневникът ще ви помогне да следите какви дейности сте
планирали за деня и седмицата. Като видите колко неща имате да правите, това наистина ще ви
принуди да ги свършите! Ще знаете кои задачи можете да отложите за още един ден и за кои тестове
трябва да учите незабавно! Не чакайте до последната минута и в паника да текствате приятелите си
да ви напомнят какво трябва да приготвите за следващия ден.
Добрата организация ще ви погне да успеете не само в училище, но и във всичко друго, с
което се занимавате.

Полина Макнев
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По червения килим
Есента чукна на нашата врата с необичайно
топли и слънчеви дни. Обикновено стане ли
студено, забравяш кое дърво ти е правило сянка.
Още по-тъжно е, когато тази алегория се отнася за
хората. Но не мога да ви опиша колко приятно е,
когато си пазил сянка на някой (но не с
тенценцията да го засенчиш) и се окаже, че самия
ти не оставаш в сянка, а си в лъча на прожектора.
Но стига съм се опитвала да жонглирам с думите.
Те не са евтина стока и трябва да се харчат за нещо
истинско и стойностно. Точно така както вече 11
години правим в нашия електронен вестник с
много ентусиазъм, любов, но и с къртовски труд се
стараем да ви поднесем информация за събития,
случващи се „По света и у нас“. По случай тази
годишнина Вили и Даниела организираха среща
между нас издателите и част от нашите фенове. За мен всички читатели са лоши, докато не се
превърнат в наши почитатели. И за всичките ми фенове се старая да съм по-духовита и от
вентилатор. Е, че не винаги се получава … това е друг въпрос. Всички присъстващи бяха посрещнати
с топла питка и дефицитната за региона шарена българска сол (която с мъка ми се откъсна от
сърцето). Всеки се беше постарал да приготви и донесе някакъв деликатес. Аз ги ухажвах с моя
сладък салам и тиквеник (не, мъжо, не се обръщам съм теб—споко). Ядохме, пихме и се веселихме,
след което отидохме да се почерпим в ресторант. Когато се настанихме, изведнъж погледът ми
блесна, когато под масата видях изпуснати десет цента. За да не прекърша кръшна снага, помолих
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По червения килим
Вили да се наведе и да ми ги подаде. Но в този
момент дойде симпатичната млада сервитьорка и от
кумова срама и ги дадох като тип. Моят поглед
угасна, но в нейните очи прочетох такава искрена
благодарност и за да не си помисли, че само аз съм
толкова ларж й казах, че това е от цялата ни
компания. Тя от щастие каза колко много ме харесва,
а аз й обясних, че мъж ми я харесва още повече, но
не е достатъчно имотен за такава радост.
Задълбочено изчетохме менюто, но за да не
развалим годишния бюджет на семейството ни си
поръчахме хляб със зъби и по една студена вода. И
нали вече яко бяхме подкупили сервитьорката, тя на Нашата млада и талантлива сътрудничка Тони
всяка петминутка идваше да ни пита как сме. А на нас Бейм ни запозна с новоизлязлата първа част от
книгата й „Полусфера“, която може да прочетете
ни беше много гот. Особено на тези, които си пиеха
на английски на този линк. Ако искате да
винцето и похапваха от мезето. Де да знаех, че Вили
прочетете книгата на български език, изпратете
ще плати цялата сметка, та и аз да си бях поръчала
имейл до info@BulgariansinDetroit.com.
филе миньон, чер хайвер и френско шампанско. Ама
де толкова акъл, де. Това беше един много приятен ден, в който получихме висока оценка за добре
свършената работа. А цялото това удоволствие дължим на организаторите Даниела и Вили, на които
изказвам голямата си благодарност.
Бих искала да си пожелаем много творчески успехи и още повече поЧитатели.
Емилия Димитрова

СТРАНИЦА 23

Брой 10, 2017

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Поздрав
На 7 юли 2017 г. Калина и Ивайло от
Sterling Heights станаха семейство
Иванови.
Младите се срещат през лятото на
2013 г. в китното село Дивотино. На
следващата година Иво отива в
България, грабва хубавата Калинава
и заедно идват в Мичиган.
Сватбата беше в Перник с кумове
семейство Стоянови.

Честито на младоженците!

Реклама
Дориана Стафорд,
Лицензиран Агент за Недвижими Имоти в Мичиган.
Предимно в района на Детройт Метро. Услуги и помощ
на Английски, Български и Руски.
Планувате ли да продадете къщата си, да купите нова,
да се преместите или искате да наемете къща, аз съм
Вашият източник за помощ в бизнеса с недвижими
имоти. Аз съм агент, на който вярвате.
BRINGING DREAMS TO LIFE
Doriana Stafford, Realtor
Coldwell Banker Weir Manuel
177 N Main St., Plymouth, MI 48170
734-853-4673 // dstafford@cbwm.com
Харесайте на Facebook: https://www.facebook.com/DorianaWithColdwellBankerWM/
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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
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

http://www.neterra.tv
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