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Здравейте, 
Ако „Това е твоят глас” не беше рекламното изре-

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

в Америка. Почти две години умувах дали си струва да на-

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

на стр. 30, новият таблет на Google – Motorola Xoom, 

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

и нашият уебсайт все още да не е готов в цялата си 

прелест, ви обещавам, че BG VOICE ще е един модерен 

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

или таблета си, но и ще може да прелиствате и печат-

ното ни издание заедно с приятели.

BG VOICE се роди от желанието за един нов, моде-

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

далеч от родината. Въпреки че сме нови и млади, не 

си мислим, че светът започва от нас – затова потърси-

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

ви читатели, е, че ще бъдем независим и силен глас 

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

Райко Райчев (стр. 14-15). Правим го, защото е важно 

да разберем какви хора са лицата на България по све-

та, а и защото в последните месеци е много явно как 

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

тите данък сгради, ако живеете в Чикаго. На шофьор-

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

за 2011 г. Не забравяйте, че в една демокрация всеки глас има 

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

на 22 февруари. Нашите очи и уши ще достигат до най-интересните 

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

тър България”, който стана барман в Ню Йорк, и как се 

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

(на стр. 23 и 29). На страница 29 ще ви покажем как 

мина купонът с Мая в Чикаго. Ако вие искате да ни 

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

bg-voice.com. Силвия Шатърова е женският ни глас, който всяка  

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

ва. Рубриката й „Токчета” може да прочетете на стр. 27.

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

вор, или проблеми, които не може да разрешите сами. 

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

За да не остане BG VOICE глас в пустиня, се надявам 

да ни подкрепяте, да ни дадете шанс (особено в нача-

лото), да ни търсите и четете! За мен беше страхотно 

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

Foods”  2632 W Lawrence Ave
Des Plaines Църквата „Св. София”

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

9020 W. Golf Ave
Магазин „Joe Caputo’s” 

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

Foods” 648 W. Lake St Arlington Heights Авто-център „Limo Lube”

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

7516 S. Cass Ave, Darien
Mount Prospect Магазин „Wally’s”

1731 W Golf Road Hoff man Estates Магазин „Valli’s Produce”

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

1520 Sheldon Dr Glendale Heights Магазин „Valli’s Produce”

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

19818 S LaGrange Rd Palatine
Магазин „Joe Caputo’s”

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

Методий” 552 W 50th St.
New York, NY 10019 АТЛАНТА

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

Rd.&Peachtree Str. ВАШИНГТОН Ресторант и бар „Славия”

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

Alexandria, VA 22303 ТАМПА
Kalina’s Coff ee & European 

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

170 Main St Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. Св. 

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

newsroom@bg-voice.com или се обадете на (708) 415-6985

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com

За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

27 април - 3 май 2011, брой 11, година I

Българчетата може да останат без 
дипломи в 23 BG школа в САЩ
>> на стр. 14-15

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦАУчилища 

извън закона

Илиян: Очаквам най-
яките купони в Америка!

>> на стр. 20

Празникът в снимки
>> на стр. 6

Трагедия на Великден в 
Симеоновград

>> на стр. 17
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Здравейте,
Винаги когато се прибирам в България, минавам 

през училищата, където съм учил – „Св. Княз Борис I” и 
Търговската гимназия в Бургас. Обичам да се връщам 
в безгрижните си спомени оттогава, а и обичам доста 
от учителите си. Смятам, че съм постигнал много неща 
благодарение на тях. Никога не съм се замислял какво 
признание е това да бъдеш учител. Те са все охулени, 
зле заплатени и винаги на тях прехвърляме много от 
вината за това, което се случва с днешната младеж и 
обществото като цяло.

 Но явно да си учител не е просто професия. За 
мнозина това е наистина единственото, за което са 
родени. Доказват го и десетките български препо-
даватели в Америка, които работят по един или два 
допълнителни дни в седмицата срещу съвсем мини-
мално заплащане (те получават около $60-80 за една 
за смяна в BG училище в САЩ). Те казват, че го правят 
от любов към езика и с цел да съхранят българското. 
Склонен съм да им вярвам.

Много от българските школа в Америка са създали 
прекрасни класни стаи, а децата ходят с удоволствие 
в час. Ето защо те очакват техните труд и усилия да 
бъдат възнаградени. Ако не финансово, то поне с 
диплома. Това ще помогне и на децата, чиито родите-
ли искат да се върнат в България. За 22 години преход 
решение за този проблем не се е намерило. Някои 
от училищата са полупризнати въз основа на една 
наредба от времето на комунизма.

Преди 2 години министерството на образованието 
започна да помага с пари на български училища по 
света. Страхотната идея доведе до отварянето на 
много школа тук и в Европа. Но чиновниците не бяха 
измислили какво ще получат в замяна децата, които 
полагат усилия шести ден от седмицата да учат родно-
то А-Бе-Ве.

Така в края на тази учебна година има десетки бъл-
гарски училища по света (23 в САЩ), които всъщност 
са хем финансово подпомогнати от държавата, хем 
незаконни (защото няма закон, по който да работят). В 
темата на днешния брой (страници 14-15) се опитваме 
да вдигнем завесата зад този проблем и да потърсим 
решение заедно с директорите на тези училища. 

Всички те ще се срещнат този уикенд на общ форум 
в Чикаго и ще очакват отговор на проблемите си от 
министъра на образованието Сергей Игнатов. 

Той няма да е единственият представител на 
правителството в САЩ тази седмица. На визита тук 
пристига и външният министър Николай Младенов. 
За програмите на двете посещения може да прочетете 
на страница 4.

Междувременно българите в САЩ отбелязахме 
Великден. Няколко снимки от честванията ви показва-
ме на страница 6. Феновете на „Локо Пд” в Атланта пък 
изпълниха обещаното и наистина учредиха фен клуб 
на отбора си. Репортаж от събитието ще намерите на 
страница 18.

И ако спортът не е вашата сила – подгответе се за 
кралската сватба. На страница 16 ви разказваме всич-
ко, което трябва да знаете за събитието на годината, 
и разкриваме кой български политик е сред покане-
ните. 

Ако случайно вие сте сред гостите, но не сте 
сигурни какви обувки да сложите – ние сме готови с 
най-актуалните тенденции за този сезон. Вижте какво 
е модерно на страница 28.

Хубавото на пролетта е, че е време за BG партита. 
Тази събота има едно в Атланта, турнето на акордео-
ниста Петър Ралчев започна (интервю с него може да 
прочетете на страница 30), а през май в Америка ще 
се подвизава и тупалката на попфолка Илиян (ин-
тервю с него на страница 20). В началото на юни пък 
в Чикаго ще се организира български събор, който 
обещава да събере много музика на живо, детски 
игри и забавления, спорт и вкусни деликатеси на едно 
място, и то напълно безплатно. Повече информация 
за това може да намерите на страница 12. Горд съм, че 
организаторите от „Америфрейт” избраха именно BG 
VOICE за свой медиен партньор.

Още по-горд съм от вашата подкрепа, позитивни 
имейли и сигнали, които ни изпращате. Не спирайте 
да го правите. Искам да чуя вашия глас!

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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А-Бе-Ве на 
държавната 
бюрокрация

ИЛИНОЙС
Addison
Магазин „Minos Imported 
Foods”
648 W. Lake St
Algonquin
Магазин „Joe caputo’s”
100 S Randal Rd
Arlington Heights
Автоцентър „Limo Lube”
2300 Hamilton Rd
Магазин „valli’s Produce”
450 E Golf Rd
Магазин „Harvest Fresh”
100 E Rand Rd
Магазин “Farmars Pride”
414 West Algonquin Road 
БУЦ „Знание“
821 N. Arlington Heights Rd
Bloomingdale
caputo’s Fresh Markets
166 E Lake St
chicago
Църквата „Св. Иван Рилски”
5944 W. Cullom Ave
Магазин „chicago Produce”
3510 W Lawrence Ave
Магазин „Andy’s Fruit Ranch”
4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”
3953 W. Lawrence Ave
Български културен център
3756 W Irving Park Rd
Ресторант AvANTGARDe
5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 
Foods”
2632 W Lawrence Ave
Магазин „city Fresh Market”
3201 West Devon Avenue
Магазин „Devon Market”
1440 West Devon Avenue 
Офис на Polina service
4833 North Talman Avenue
Darien
Магазин „Brookheaven”
7516 S. Cass Ave, Darien
Des Plaines
Църквата „Св. София”
404 W Oakton
Българска евангелска 
църква „New Life”
1480 Oakton St
Магазин „Sofia”
1415 Ellinwood St
Ресторант „Механата”
1141 Lee St
Автоцентър „Magic Auto” 
1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market
9020 W. Golf Ave
Магазин „Малинчо“
1475 Lee ST 
Магазин „Shop and save”
518 Metropolitan Way
Закусвалня „eagle svk.”
782 W Oakton St # D 
Сервиз „Truck center”
2130 Oxford Rd
Downers Grove
Магазин „Westbrook market”
2065 63rd St
elgin
Triple D express
1520 Sheldon Dr
elk Grove village
Ресторант „Avenue Bg”
1000 E Higgins Rd 
Офис на „Amerifreight”
700 Nicholas Blvd # 201
Glendale Heights
Магазин „valli’s Produce”
155 E North Ave
Hanover Park
caputo’s Fresh Markets
1250 E Lake St
Hoffman estates
Магазин „valli’s Produce”
850 Roselle Rd
Mount Prospect
Магазин „Wally’s”
1731 W Golf Road
Niles
Greenwood Fruit Market
8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”
5740 W. Touhy Ave
Norridge
Център „Родина”
4828 N Cumberland Ave
Закусвалня “Вкусен свят“
4834 S Cumberland Ave 
Офис на Светла Колева
5050 N Cumberland Av, Ste R17
Palatine
euro Fresh Market
130 W Northwest Hwy
Rosemont
Офис на Argo insurance 
10700 w higgins rt, ste 230
Schaumburg
Shop and Save Market
830 W Golf Rd
Магазин „Krystina’s deli”
1102 South Roselle Road
Schiller Park
Ресторант „Сердика”
9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”
4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”
9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave
Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park
Магазин „Jim’s liquors”
9290 Irving Park Rd
Skokie
village Market Place
4034 W Dempster
MarketPlace on oakton
4817 W Oakton St
Westmont
Магазин „Westbrook Market”
10 West 63rd Street
Wheeling
Магазин „Fresh Farm”
291 E. Dundee
Wood Dale
Магазин „v&G commerce”
881 North Central Avenue 
Офис на AA Truck Repair
911 Lively rd

ATLANTA, GA
Българско училище „Св. 
Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 
30341 USA
Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120
Marietta, GA 30062-2982 
Il Forno Pizza
5680 Roswell Rd. 
Sandy Springs, GA 30342

ATLANTIc cITY, NJ
Malincho Inc
2545 Fire Rd, Ste #3
Egg Harbor Township, NJ 08234

BoSToN, MA
Магазин „Sophia’s Greek 
Pantry”
265 Belmont St
Belmont, MA 02478
BG магазин „Six Star”
170 Main St
Woburn, MA, 01801
Българско училище „Св. 
Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 
Waltham, MA 02452

DeNveR, co
магазин east europe Market
4015 E Arkansas Ave
Denver, CO 80222
Магазин east europe Market
10699 Melody Dr 
Northglenn, CO

LAS veGAS, Nv
café Derby
5920 W. Flamingo Rd
Forte Tapas Bar and Bistro
4180 S Rainbow Blvd
Jones Market and Deli
3389 South Jones Boulevard
Ресторант „Магура”
1305 Vegas Valley Dr # V

NeW YoRK, NY
Deja vu Bar&Lounge
33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103
Parrot café
31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105
Църквата „Св. Кирил и 
Методий”
552 W 50th St.
New York, NY 10019 
Консулство на Република 
България“
121 E 62nd St
New York, NY 10065

PHILADeLPHIA, PA
Магазин The euro Market
30 S Sproul Rd
Broomall, PA 19008 

PHoeNIX, AZ
Офис на „Delta mechanicals”
2500 S Power Rd, Ste 155
Mesa, AZ 85209

TAMPA, Fl
Kalina’s coffee & european 
Food
6393 N Dr M L King St
Saint Petersburg, FL 33702

WASHINGToN Dc 
Ресторант и бар „Славия”
2424 18th St, NW
Washington, DC, 20009
Посолство на РБългария
1621 22nd Street Northwest
Washington D.C., DC 20008-
1919
euro Foods
5902 N Kings Hwy, suite A
Alexandria, VA 22303

WIND GAP, PA
Офис на Aleks Trucking
275 W Moorestown Rd
Wind Gap, PA 18091-9759

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на  
newsroom@bg-voice.com или се обадете на (708) 415-6985

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Любомира Кривулева | Галина Петрова | Ангел Дончев
Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров
За реклама: (708) 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите 
на вестника, като се използват различни български и световни 
новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с 
това на авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Двама министри в САЩ 
тази седмица
Двама български министри идват на посе-

щение в края на тази седмица в Съедине-
ните щати. Това са образователният Сергей 
Игнатов и външният Николай Младенов.

Игнатов пристига в петък за първия форум на 
българските 
училища в 
САЩ и по 
света, който 
ще се прове-
де в Чикаго. 
Надеждите 
към него са 
много голе-
ми заради 
напрежени-
ето около 
проблема 
с призна-
ването на 
дипломите 
и статута 
на родните 
школа по 
света (виж 
още в темата 
на броя на 
стр. 14-15). Организаторите очакват, че на форума 
той ще съобщи и какво решение на проблема са на-
мерили в министерството на образованието.  Сергей 
Игнатов ще бъде придружен от представител и на 

българското посолство във Вашингтон.
Посланикът ни там Елена Поптодорова обаче 

ще придружава външния ни министър Николай 
Младенов. Той пристига още в сряда, когато ще 
вечеря в тесен кръг с бившия германски министър 

на външните 
работи Йош-
ка Фишер. В 
момента той 
е консултант 
на страна-
та ни по 
енергийния 
проект „Набу-
ко”, който ще 
свърже Цен-
трална Азия и 
Европа. 

В четвър-
тък Младе-
нов ще бъде 
гост и ще 
изнесе реч 
като keynote 
speaker пред 
Американ-
ския еврей-

ски комитет (AJC). В петък му предстоят срещи с 
висшестоящи представители на Държавния депар-
тамент и Белия дом. Николай Младенов си заминава 
в събота.

Министър-председателят Бойко Борисов 
ще открие Седмата световна среща на 
българските медии, организирана от БТА, 
съобщиха от националната осведомителна 

агенция. BG VOICE ще бъде представен на срещата със 
свой екип. Официалното откриване на единствения фо-
рум, който събира български журналисти от страната и 
чужбина, ще се състои в столицата на Кралство Нидер-
ландия Хага на 26 май. Гост на церемонията ще бъде и 
министърът на външните работи Николай Младенов. 

Темата на форума е “Медии и пари”. Във фокуса 
на внимание ще бъдат проблемите на икономиката 
на медиите и тяхното финансиране, собственост и 
независимост, промените и развитието на медийната 
инфраструктура, авторското право и други. 

Работната част на срещата ще продължи в холанд-
ския град Хилверсум до 29 май. В Хилверсум, наричан 
града на медиите, са разположени студиата и офисите 
на всички холандски и много европейски телевизии и 
радиа. В Хилверсум се намира и единственият в света 
Музей на медиите. Освен архитектурна забележи-
телност той е и най-големият аудио-визуален архив в 
Европа, тъй като съхранява над 700 000 часа телевизи-
онни, радио-, музикални и филмови записи. 

Инициатори и организатори на събитието са Бъл-
гарската телеграфна агенция (БТА) и Асоциацията на 
българските медии по света (АБМС). Над 40 български 
медии от цял свят ще се включат във форума тази 
година. Срещата ще събере представители на печатни 
и електронни издания, радиа и телевизии от над 20 
държави, сред които САЩ, Канада, Великобритания, 
Испания, Гърция, Израел, Унгария, Чехия, Холандия, 
Сърбия, Румъния, Украйна, Молдова. Поканени са и 
нови медии от САЩ, Швеция, Китай и Южна Африка, 
които не са участвали в срещите досега.

Бойко Борисов открива 
медийната среща
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Българският Великден в САЩ

Хиляди българи 
се събраха в 
нашите църкви 
в нощта на Въз-

кресението. Те спряха 
за момент от забърза-
ното си ежедневие да 
се помолят, да поискат 
прошка и протегнаха 
ръце да разнесат свеще-
ния огън.

Църквите „Св. София” 
и „Св. Иван Рилски” 
се оказаха тесни да 
поберат желаещите в 
нощта на Христовото 
Възкресение, както и 
за сутрешните служби 

Красивата катедрала „Свети 
Кирил и Методий” в Манхатън 
по традиция събра сънарод-
ниците ни, които живеят в 

Голямата ябълка. Празничната служба 
беше отслужена лично от митрополит 
Йосиф – глава на  Българската пра-
вославна църква за САЩ, Канада и 
Австралия. В празничното си слово той 
отбеляза, че 2011 г. е паметна за нашата 

църква. Митрополит Йосиф припомни 
за скорошната канонизация на Баташ-
ките и на Новоселските новомъченици, 
дали живота си за българската права 
вяра.

По стара традиция в Ню Йорк след 
службата много от българите празнува-
ха на великденско парти в близкия клуб 
VINYL.

Чикаго

Българите в Сан Диего посрещ-
наха Възкресението на служба 
в сръбската църква „Света 
Петка”. Сънародниците ни там 

се опитват да съберат средства и да по-
строят свой собствен храм с подкрепа-
та на Българската православна църква.

Сан Диего, Калифорния

Ню Йорк

в неделя сутрин. Пъстри яйца, домашно приготвени 
козунаци и надежда за ново начало носеха българите. 
Много от тях поискаха причастие на светлия празник.  

Великден беше отбелязан с празнични служби и в 
Евангелската църква „Нов живот”. 

сн.: Николай Кръстев

сн.: Светлин Станчев

Българите в района на долината 
Коачела отбелязаха Великден 
със сладко парти в парк „Рут 
Харди”, Палм Спрингс, Кали-

форния. 25 сънародници, един румънец 
и една рускиня празнуваха с китара, 
шах и вкусна софра.

Традицията да се събират на Велик-
ден в този парк датира от 8 години. 
Сънародниците започнаха да разпъват 
софрата около 12:30 часа, като всеки 
беше донесъл по нещо. Освен тради-
ционните козунак и яйца имаше пица, 
киш, картофена салата, тахан халва и 
маринованите маслини на румънеца 
Мариус, които бяха обявени за „по-до-

Палм Спрингс, Калифорния

бри от гръцките”.
И докато мало и голямо бъбреше 

около двете сформирани маси в парка, 
Мариус и рускинята Лидия се надигра-
ваха на шах. За почивка след хапването 
засвири китарата на Атанас Минчев.

сн.: Любомира Кривулева

сн.: Станислава Георгиева
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Администрацията на 
президента Обама ще 
разследва дали растя-
щите цени на петрола и 
бензина са били пови-
шени чрез незаконни 

манипулации, пише Bloomberg.
Представители на правосъдното ми-

нистерство, други федерални агенции 
и главните прокурори на отделните 
щати ще следят за измами и тайни 
споразумения при продажбите както 
на дребно, така и на едро, са заявили 
от министерството. Групата ще изслед-
ва също така ролята на трейдърите и 
спекулантите на пазара на петролни 
фючърси.

„Главният прокурор на САЩ сфор-
мира екип, чиято задача е да изкорени 
всякакви случаи на измама и манипула-
ция на петролния пазар, която би могла 
да засегне цените на бензина”, е казал 
американският президент Барак Обама.

”Искаме да се уверим, че никой не 
извлича краткосрочна изгода за сметка 
на американските потребители”, е 
посочил той.

С наближаването на кампанията 
за президентските избори през 2012 
Обама е изправен пред усилващ се 
политически натиск относно цените на 
горивата. Предишните администрации 

на Белия дом проведоха подобни про-
верки след поскъпвания на петрола.

През изминалата седмица бензинът 
в САЩ достигна 33-месечен връх, а 
цената на петрола се е повишила с 
23% от началото на годината, след като 
вълненията в Близкия изток ограничиха 
предлагането, а глобалното икономиче-
ско възстановяване увеличи търсенето.

Средната цена за галон стандартен 
бензин в САЩ към 20 април е била 3,84 

долара (1,01 доларa за литър) – най-
високата от септември 2008, показват 
данни на Американската асоциация на 
автомобилистите.

Според Адам Сиемински, главен ико-
номист „Енергетика” в Deutsche Bank, 
действията на Обама изглеждат поли-
тически. „Съмнявам се, че ще открият 
нещо нередно”, смята той.

Рейтингът на Обама, който започна да 
се вдига след постигнатото през декем-

ври споразумение с републиканците в 
Конгреса за намаляване на данъците, 
взе да спада в края на януари, след като 
размириците в Близкия изток повишиха 
цените на петрола.

Одобрението за работата на амери-
канския президент се е понижило до 
47% от 54% през януари, като 44% от 
сънародниците му смятат, че икономи-
ката се влошава – най-лошият резултат 
за последните две години

Обама иска проверка за цените 
на бензина

Сн.:Getty Images/Guliver Photos



„Гуантанамо”

В деня, когато 500 талибани изпъл-
зяха през тайно прокопан тунел от за-
твор в гр. Кандахар, Афганистан, в. „Ню 
Йорк Таймс“ публикува 700 секретни 
документа от разпитите на задържа-
ните в американската база „Гуантана-
мо“, Куба. И на двете места има (или 
поне имаше) заподозрени терористи. 
Единият затвор явно е по-сигурен от 
другия, но и двата ми се виждат край-
но неефективни.

Арестуваните талибани очевидно 
не се застояват дълго зад решетките 
в Афганистан поради племенното 
устройство на тази държава, корупци-
ята, общата неразбория и т.н. Дори не е 
ясно колко от избягалите сега са били 
терористи, колко са набедени за таки-
ва и колко са били редови криминал-
ни. Същите зидове в гр. Кандахар вече 
веднъж бяха превзети от талибански 
щурмоваци през 2008 г., които убиха 
15 надзиратели и пуснаха 1200 затвор-
ници. Някои от задържаните тогава със 
сигурност просто са пресекли улицата 
и са отишли да пият чай в мрежата 
яташки къщи, изплетена от симпати-
занти на мистериозния молла Омар в 
този пущунски регион. Иначе българи-
те са чували за гр. Кандахар предимно 
покрай военния ни контингент там.

Президентът Барак Обама разгневи 
немалко хора, включително и мен, 
като отказа да изпразни този затвор 
и прехвърли обвинените (или просто 
заподозрените) в тероризъм на цивил-
ни съдилища. Американската база в 
Куба държи 240 лагерници в момента, 
като от 2007 г. там не са пристигали 
нови попълнения в контингента – но и 
никой не е успял да избяга. 

Документите, извадени в „Ню Йорк 
Таймс“, обаче онагледяват много добре 
колко е трудно да се води съдебен 
процес по всички правила срещу обви-
нените в тероризъм. Дори разбирам 
донякъде Обама, който иска да успо-
кои американците, че никой от „лоши-
те“ няма да бъдат изпуснат на свобода 
и после да се появи в Манхатън, 
опасан с експлозиви. Десетки военни 
и цивилни следователи се лутат из 
доказателствения материал, изпъл-
нен с многобройни фалшиви следи, 
объркани самоличности, липсващи 
данни и непоследователни свидетел-
ски показания. Задържаните се топят 
един друг, като виновните са безна-
деждно омешани с невинните. Някои 
са прибрани напълно по погрешка. 
Някои имат кървави престъпления на 

съвестта си. Системата не позволява 
ефективно юридическо отсяване на 
едните от другите (то коя ли система е 
перфектна в това отношение!) и затова 
лагерът „Гуантанамо“ още стои отворен 
по чисто политически съображения. 
Не че световният тероризъм е загубил 
кой знае колко откъм жива сила или 
агресивен дух заради това, но на аме-
риканците така им е по-спокойно. 

Собствените им медии от време на 
време сеят семена на съмнението, 
когато разказват случаи като този с 
либиеца Ибрахим бин Куму. Той от 
враг на САЩ се е превърнал в нещо 
като съюзник, понеже води една от 
фракциите в битките срещу Кадафи. 
Бившият танкист от народната армия 
на джамахирията навремето отишъл 
като муджахидин в Афганистан и оттам 
се озовал в „Гуантанамо“. Амнистиран е 
през 2007 г., неизвестно защо. Факт за 
размисъл: родният му град Дарна (80 
000 души) е номер едно на глава от на-
селението с 52 терористи-самоубийци 
от общо 440 в Ирак, за чийто произход 
има сигурна информация, по данни 
на Центъра за борба с тероризма към 
военната академия „Уест Пойнт“. Номер 
две в тази класация с 51 е четиримили-
онният Рияд, столицата на Саудитска 
Арабия. Както се казва, при такива 
съюзници не ти трябват врагове.

Прочее не бих се учудил, ако някой 
от читателите ми реши да размаха 
разпечатка от понеделнишкия брой 
на в. „Ню Йорк Таймс“ пред посланик 
Уорлик следващия път, когато той си 
отвори устата да критикува състояние-
то на нашата съдебна система напри-
мер. „Защо вие в САЩ си отгледахте 
талибани, когато ви трябваха срещу 
руснаците, после ги погнахте като 
терористи, а сега ги пращате избира-
телно срещу Кадафи?“

Читателите с по-рафиниран мисло-
вен процес вероятно ще спестят на 
дипломата подобно опростенческо из-
лагане на световните събития, защото 
връзките невинаги са толкова лесни и 
очевидни, както не е просто да хванеш 
и осъдиш Осама. За съжаление на тях 
не мога да предложа нито рецепта как 
да се справим с тероризма в световен 
мащаб, нито оптимистична прогноза за 
бъдещето на нашата съдебна система.

Авторът е колумнист на „24 часа”, къде-
то подържа седмична рубрика „Пръски от-
въд океана”. Рубриката му сега се публикува 
паралелно и в  BG VOICE, приема читател-
ски мнения на ckaradjo@csulb.edu

Христофор Караджов
Лос Анджелис

НАБЛЮДАТЕЛ



Българският 
затворник от 
Гуантанамо 
бил 
снайперист

Затворникът от Гуантанамо, 
който беше приет в Бълга-
рия миналата година, е бил 
снайперист и бил обучен 
за работа с взривове. Това 
става ясно от официални 

документи на военния трибунал, публи-
кувани на сайта на „Ню Йорк Таймс”. 

Масум Абда Мухамад, който пристиг-
на в началото на май миналата година, е 
сириец на около 40 години.

Според обвинителния акт той е тре-
ниран в лагери на „Ал Кайда”, като един 
от неговите прякори – Билал, е открит 
в списък на преминалите курсове за 
снайперисти. Смята се, че той се е 
бил на страната на Осама бин Ладен в 
началото на декември 2001 в района 
на пещерите Тора Бора в Афганистан. 
Мъжът обаче твърди, че става въпрос 
за съвпадение на прякор, който е често 
срещан в региона.

Според документите Абда Мухамад е 
преминал и обучение за напреднали за 
работа с експлозиви в Афганистан и е 
имал връзки с групи сирийци с влияние 
в организацията на талибаните. 

През 1993 г. задържаният е приет в 
полицейско училище в сирийската сто-
лица Дамаск, където е преминал две-
годишен курс на обучение, разкриват 
архивите. Обучението му се състояло 
предимно от фитнес и стрелба с „Калаш-
ников”. Освен това там бил обучен за 
борба с масови безредици. 

Според обвинението виден пред-
ставител на „Ал Кайда” е разпознал 
Абда, който е преминал и религиозно 
обучение при един от лидерите на 
организацията -  известния шейх Исса, 
от декември 2000 до януари 2002 г. 
Къщата, в която Абда е живял в Кабул с 
други сирийци, е била място за срещи 
и се намирала в анклав, контролиран 
от талибаните.  Там били открити и 
автомати АК-47.

По време на разпитите Масум Абда 
отрича всички обвинения. Твърди, че 
не знае какво е „талибан”, не знаел дори 
за атаките срещу кулите-близнаци в Ню 
Йорк на 11 септември 2001, преди да 
види филм за това. 

Версията на Абда е, че той е прис-
тигнал в Кабул, за да си намери жена. В 
Сирия те стрували по 3000 щатски до-
лара, а в Афганистан вървели максимум 
по $300.



BG ТЕЛЕГРАФ
Четирима българи загинаха при 
катастрофа във Франция

Четирима българи са жертвите на ката-
строфата във френския град Бордо, след 
като в събота вечерта почина и 17-годиш-
ната Мирослава Рачева 

Около 22,30 ч. на 21 април четиримата 
българи пътували в БМВ, управлявано от 
20-годишния Младен Гаджев от село Гла-
виница. До него на предната седалка бил 
15-годишният му сестрин син Запрян Ата-
насов от Пещера. Отзад пътувала жената 
на Младен Вера Фердова, на 22 г., която 
била бременна в седмия месец. До нея била племенницата на шофьора Мирослава. 
Вследствие на жестокия челен удар двамата младежи загинали на място. При сблъ-
съка бременната Вера паднала под предната седалка и получила тежък кръвоизлив. 
На френските специални екипи обаче са били нужни три часа да изкарат пострада-
лите от смачканото до неузнаваемост БМВ и това се оказало фатално за бременната. 

Младен и Верка имат тригодишно момиченце, което остава сирак.

Скоро ще се разкрие тайната за 
заразата със СПИН в Бенгази

Eдна от най-мрачните тайни на Либия 
може скоро да бъде разкрита, коменти-
ра немската агенция ДПА, цитирана от 
“Дарик”.

Режимът на Муамар Кадафи изгуби 
контрола над Бенгази и свидетели на дра-
мата с 400-те заразени с вируса ХИВ деца 
могат да говорят свободно, без страх от 
отмъщение. Според Амел ал Саиди, която 
работи в болницата от 15 години, децата 
са били заразени умишлено. „Това прес-
тъпление трябва да е било планирано на 

високо ниво”, твърди тя. Но отхвърля теорията, че огнището на СПИН е избухнало 
заради лоши хигиенни условия. Последният агент на разузнаването в болницата, 
който се грижел работещите в нея да си мълчат, напуснал Бенгази още в първия ден 
на въстанието, твърди администратор от лечебното заведение. Според друг лекар 
самият Муамар Кадафи стои зад заразата, за да накаже хората в града.

Истината вероятно ще излезе наяве, когато режимът в Либия окончателно падне 
от власт.

Във Варна: Бягство от затвора на 
Великден

Надзирателите от варненския затвор 
успяха да спрат бягството на двамата 
най-опасни затворници в региона. Около 
2,40 часа навръх Великден 41-годишният 
Виктор Николов и 34-годишният Йордан 
Петров разрушили преградната стена 
между килиите си, след което отрязали 
металната решетка и си пробили изход 
към коридора. Двамата планирали и 
подготвяли бягството си месеци наред. 
При последното препятствие обаче двама 
от надзирателите ги засекли. Затворът се превърнал в боксова арена, но полицаите 
успели да спрат измъкването на убийците.  Първият заловен - Виктор Николов, е с 
доживотна присъда за убийство по особено жесток начин на варненка през 2004 г., 
както и за кражба, грабеж, бягство от затвора и незаконно притежание на оръжие.  
Вторият - Йордан Петров, пък е с присъда за убийство на полицай, множество грабе-
жи и кървавото тройно убийство във варненското село Куманово през 2000 г. 

Седем дами на борда на „Дръзки” 
при операцията в Либия

Седем дами - част от екипажа на бъл-
гарската фрегата „Дръзки”, ще участват 
в операцията на НАТО срещу Либия, съ-
общава Би Ти Ви. Те са на средна възраст 
25 години и с поне тригодишен стаж на 
борда. Имат по няколко участия в мисии 
на алианса с бойната фрегата. Затова се 
чувстват подготвени и сигурни за новата 
операция.  Фрегатата „Дръзки” заминава 
за участие в операцията на НАТО срещу 
Либия в сряда, 27 април. Българският 
екипаж ще остане точно един месец в 

джамахирията. Участието в операцията ще струва на България около 1,5 милиона 
лева. 
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ЦРУ натопило България за 
атентата срещу папата

виолина Христова
Рим, в. „24 часа”

Крайнодясната органи-
зация “Сивите вълци” е 
не само изпълнител, а и 
вдъхновител на атентата 
срещу папа Йоан Павел 
II. ЦРУ стои зад изфабри-

куваната по-късно българска следа, но 
италианското правосъдие се проваля в 
опитите си да я докаже.

Това е тезата на двама известни жур-
налисти – Марко Ансалдо, специален 
пратеник на италианския в. “Република”, 
и Ясмин Таскин, кореспондент на турския 
в. ”Сабах”. Тяхната книга “Убийте папата” 
излиза на пазара точно 30 години след 
онзи 13 май, когато Мехмед Али Агджа 

стреля срещу папата.
Досега се вярваше, че на пл. “Св. Петър” 

в Рим е имало само два изстрела и че те 
са дошли от пистолета на Агджа. Третият 
куршум, намерен от охраната на папа-
та в автомобила му, е бил укриван от 
самия Войтила дълго време. За него не 
са знаели дори съдия-следователите по 
делото за атентата, разказва в книгата 
Иларио Мартела, съдия в първия процес 
за атентата. Едва години по-късно се 
разбира за наличието на третия куршум, 
след като папата го поставя на короната 
върху главата на Богородица от Фатима в 

Португалия.
До 1984 г. третият куршум бил съхра-

няван във Ватикана и никога не е бил 
изследван от независими магистрати. А 
именно неговата експертиза е можела да 
отговори на въпроса дали е изстрелян от 
Агджа или от втори атентатор.

Важен принос за разгадаването на тай-
ната дават берлинските архиви. В един от 
документите на „Щази” се чете: ”Папата бе 
ранен с три куршума.”

Според Мартела този елемент може да 
доведе до нова следа. В това са убедени и 
другите магистрати, разследвали атентата 
– Фердинандо Импозимато и Розарио 
Приоре. Според тях третият куршум може 

да докаже присъствието на площада на 
втори убиец, следователно – на цяло ко-
манда и на заговор. По този начин може 
да се обори тезата за Агджа като един-
ствен атентатор, която той поддържаше 
до последно.

След 20 години съдебни разследвания 
в 6 страни се стигна до извода, че няма 
външни вдъхновители на покушението. 
Виновни не са нито българите, нито КГБ, 
нито ЦРУ, нито Ватиканът. Вдъхновите-
ли са самите изпълнители – крайните 
националисти от турската терористична 
организация “Сивите вълци”, които се 

противопоставят на Запада и на неговия 
религиозен глава.

Според  Ансалдо и Таскин идеята за 
акцията на Агджа била изложена пред 
съидейниците му още през ноември 1979 
г., когато папата е бил на посещение в 
Турция. Атентаторът, осъден за убийство-
то на турски журналист, е избягал само 
4 дни по-рано от затвора с помощта на 
“Сивите вълци” и на турски военни.

Агджа изпълнява плана година и поло-
вина по-късно в Рим. Помага му фракция, 
водена от младежкия лидер на “Вълците” 
Абдулах Чатлъ, който е свързан с турската 
десница и с полицията.

Членове на “Сивите вълци” стават маша 

на турските генерали за безредиците 
и убийствата, довели до преврата през 
1980 г. След това биват прогонени от 
страната. Укриват се в Германия, Франция 
и Австрия. Чувството, че са измамени и 
изоставени, ги тласка към реванш. Замис-
лят атентати срещу високопоставени осо-
би като британската кралица, генералния 
секретар на ООН и, разбира се, папата.

“Проектът тръгна от самия Агджа - при-
знава бившият “вълк” Доган Йълдъръм. 
Накрая беше подкрепен и финансиран.”

Българската следа е нарочно измис-
лена от ЦРУ година и половина след 

атентата, след като група от Центъра за 
международни и стратегически изслед-
вания на ЦРУ, водена от Майкъл Ледийн 
и стимулирана от държавния секретар 
Александър Хейг, дава началото на 
кампания срещу София, за да удари по 
Москва.

За целта се използва фактът, че Агджа 
е прекарал дълъг период в България 
през 1980 г. Разследвания на турския 
журналист Угур Мумджу, взривен през 
1993 г., доказват, че “Сивите вълци” са 
били у нас не за политически проекти, а 
за оръжейни и наркоафери с българите. 
За да наложи “българската следа”, ЦРУ 
използва американската журналистка 

Клеър Стърлинг, направлявана от шефа 
на американските служби в Анкара Пол 
Хенци. Агджа, който винаги е усещал на-
къде духа вятърът, през 1982 г. поема тази 
версия. Италианското правосъдие обаче 
не успява да докаже участието на София 
и подразбиращата се режисура от Мос-
ква. През 1986 г. то оправдава българите 
поради липса на доказателства.

Ансалдо и Таскин са се срещали 
многократно с Агджа през годините. От 
него запомнили фразата: “Атентатът не е 
толкова сложен, колкото се вярва. В края 
на краищата е проста работа.”

Йоан Павел II миг след покушението на пл. “Свети Петър” Изфабрикуваната “българска следа” 
съсипа живота на Сергей Антонов

След освобождаването му от затвора Агджа даде многобройни интервюта
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Наемаме шофьори 

и owner-operators

обадете се за 

подробности 

Продаваме 
камиони  

VOLVO 2006, 2007 
на изплащане 

TRIPLE D EXPRESS Inc.
847.608.5100

• Лоялност
• Коректност
• Добро отношение
•  Заплащане на всички мили 

и допълнителни стопове
• 24 часа диспечери
• Нови камиони
• Ремаркета под наем
• Над 150 камиона
• И още...
   ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ ЗА НАС...

ЕЛАТЕ ПРИ НАС 
И НАПРАВЕТЕ $$$ 

Спорната 
„Диана 
експрес” се 
опитва да се 
разграничи 
от миналото 
на групата

Спорната формация, която носи името „Диана експрес” и идва на турне в 
САЩ през май, прави лек опит да се разграничи от миналото на групата в 
интервю за последния брой на чикагския вестник „България СЕГА”, който 
е съорганизатор на турнето им.

Както вече писахме, композиторът Митко Щерев, който е основател на „Диана 
експрес” и е написал почти всички техни хитове, обяви, че новата формация с това 
име е фалшива и е забранил те да пеят неговите песни. Сред хитовете с ембарго 
са: „Душа”, „Признание”, „Молитва за дъжд”, „Две праскови и две череши”, „Сутрин”, 
„Северина” и други.

В удобно зададен въпрос от издателя на вестника Светлозар Момчилов дали не 
чувстват, че името „Диана експрес” ги вкарва в определени рамки, те отговарят: 
„Не, защото сме го носили доста дълго, най-значителната част от живота ни е ми-
нала под него и за нас е емблематично. По-скоро ни задължава да откриваме нови 
хоризонти пред него.” 

В интервюто те обещават, че ще пеят песните от новия си албум, „Синева”, който 
не е писан от М. Щерев, както и стари хитове. Кои обаче са те музикантите на уточ-
няват. Именитият композитор е твърдо решен да изпрати свои хора на концертите 
на групата в САЩ, които да следят дали те нарушават неговата забрана и ако това 
стане, смята да ги съди.

Турнето на спорната формация започва на 14 май с концерт в Чикаго.

Страст на китари

Няма начин да се подмине 
албум, на чиято корица 
стоят имена като Иван Лечев 
(ФСБ), Цветан Недялков 

(„Ку-Ку бенд”) и Веселин Койчев („Бели, 
Зелени, Червени”). Дебютният диск „Yo 
Ho“ на триото именити родни китари-
сти излиза под марката „Акустично трио 
3000” и е аудио благина за сетивата на 
феновете, тачещи струнни образци като 
Ал ди Меола, Джон Маклафлин и Пако 
де Лусия, както и всяка приятна музика 
от рода на фламенкото, родния фолк-
лор, джаза. Китарните богове обявиха, 
че се готвят за турне в САЩ тази есен и 
биха се радвали, ако има повече бълга-
ри сред тяхната предимно американска 
аудитория.
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повечето институции в България няма да ги зачитат за 
легитимни.

„Не, няма да ги подпиша, докато няма нареждане от 
министерството на образованието в София”, заяви за 
BG VOICE посланикът ни в САЩ Елена Поптодорова. 
Тя е изпратила питане до България как да постъпи в 
тази ситуация. „Подпиша ли ги аз, това означава, че ги 
признават всички български власти. Това е смисълът 
на този подпис и те много добре знаят защо го искат. 
Те знаят, че оттук нататък всеки, завършил училище 
в Чикаго или пък някое килийно училище другаде, 
може да отиде и да кандидатства в гимназия или уни-
верситет в България.” Притеснението на посланика е, 
че в  САЩ се нароиха твърде много български учили-
ща и няма контрол дали обучението в тях отговаря на 
изискванията на министерството на образованието.

Досега училищата в САЩ работеха на ръба на зако-
на, по една стара наредба от времето на комунизма, 
която разрешаваше създаването на такива школа 
към посолствата за децата на дипломатите. По време 
на първия мандат на посланик Елена Поптодорова 
изключение беше направено за първите български 
училища в Чикаго да работят по тази наредба. По-
следните две години обаче  се нароиха много такива 
школа. „Аз съм ги преброила, дори съм направила 
карта. 23 са българските училища в САЩ, в 13 щата”, 
казва Боянка Иванова, директор на „Джон Атанасов” 
в Чикаго и организатор на предстоящия форум. „Аз 
дори не ги знам тези училища кои са и къде са, би 
трябвало да влязат в някакъв регламент. И аз това 
искам от министерството на образованието”, обясни 
Елена Поптодорова. И посланикът, и директорите 
искат едно – да се създаде нормативна уредба, с която 
да се регламентират работата и изискванията към 
училищата в чужбина.   

„Ние сега сме де факто

училища извън закона 
Даже една колежка от Лондон направо си казва – 

незаконни сме”, опитва се да покаже чувство за хумор 
Боянка Иванова, която от 10 години се занимава с 
първото училище в Чикаго „Джон Атанасов”, започ-
нало в гаража на първата църква „Света София”. Днес 
там учат близо 150 българчета в големи класни стаи в 
местен университет. Въпреки шегите Иванова призна-
ва, че проблемът е сериозен. Ето защо тя решила да 
организира и предстоящия форум. Силвия Чифудова 
от училището в Атланта също е ядосана: „Ако ни бяха 
казали по-рано за този проблем, ние можехме също 
да предприемем действия или поне да информираме 
родителите, а не сега да ни сюрпризират месец преди 
края на учебната година.”

Директорът на БУЦ „Знание”, Чикаго, Лили Паслиева 
също казва, че е научила за този проблем само преди 
седмица, и се надява, че посолството и министерство-
то ще намерят решение на ситуацията за тази година. 
„Иначе те трябва да дадат отговор на българската 
общност какво се случва и защо се случва”, казва тя.

Родителите и децата не са информирани за пробле-
ма, а учителите и директорите не знаят какво да им 
кажат. „Толкова беше трудно досега да се привлекат 
деца! Отне много време, докато  родителите повярват, 
че старанието и усилията да се пътуват километри 
всяка събота си заслужават, защото вече виждат ре-
зултати! Също  геройството на  децата да ходят шести 
ден на училище не може да остане неоценено!”, казва 
Силвия Чифудова от Атланта.

Очакванията на участниците в предстоящия учи-
лищен форум в Чикаго са, че министърът на образо-
ванието Сергей Игнатов ще им донесе добра новина 
от България и ще се намери решение за проблема. 
Заради многото почивни дни в родината до редакци-Министъра на образованието Сергей Игнатов умува как да разреши 

проблема с дипломите на училищата в чужбина

сн: Красимир Юскеселиев, в. „Дневник”

Училища извън 
закона

Българчетата 
може да 
останат без 
дипломи в 23 BG 
школа в САЩ

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com

Повече от 1000 българчета в САЩ 
може да останат без легитимно 
признати дипломи за тази учебна 
година, след като стана ясно, че 
нашите училища тук действат извън 
закона. Причината – просто няма 

нормативен акт, който да урежда статута им. Решение 
за проблема ще търсят представители на училища от 
цял свят на първия общ форум, който ще се проведе 
идния уикенд в Чикаго. Министърът на образование-
то Сергей Игнатов също е потвърдил своето участие.   

 „Преди две седмици се обадих в посолството, 
преди да изпратя документите за дипломите за тази 
учебна година. Но бях шокирана, когато ми казаха, 
че вероятно няма да ги подпишат”, разказа пред BG 
VOICE директорът на училището в Атланта Силвия 
Чифудова. Притеснението е споделено от колегите й 
в други градове, с които разговаряхме за тази статия. 
Ако дипломите не бъдат подписани от посланика, 
те де юре няма да са признат официален документ и 
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Силвия Чифудува от училището в Атланта смята, че ако дипломите не бъдат признати, децата и 
родителите ще останат излъгани

онното приключване на BG VOICE от МОМН не успяха 
да изпратят отговор как ще постъпят в ситуацията.  

Качество под въпрос
Междувременно в редакцията на BG VOICE полу-

чихме обаждане от родител, чиито деца ходят в едно 
от българските училища в Чикаго. Майката се оплака, 
че децата нямат нужните учебници и помагала, а 
учителите са без нужната квалификация. Според нея 
часовете на различни класове се водят в два ъгъла 
на една и съща стая, за да се спестят пари от наем. 
Директорът на това училище отхвърли тези обвине-
ния, а ние не успяхме да намерим твърдо потвърж-
дение на думите на родителя. Очевидно е обаче, че  
съществуват съмнения за качеството на обучението в 
тези школа, особено за тези, създадени набързо през 
последните 2 години. 

Това е и основното опасение на посланика и на 
образователното министерство. Липсва ясен крите-
рий дали децата получават такава подготовка, която 
отговаря на изискванията на МОМН за получаване 
на българска диплома. „Преподавателите трябва да 
отговарят на изискванията за ценз, да има периодич-
ни посещения от експерти от МОН, от консулствата 
ни. Иначе става килийно училище, което няма кой да 
го провери”, казва Елена Поптодорова. „Трябва да се 
създаде работна група от експерти, които да устано-
вят ясни критерии и изисквания и училищата, които 
отговарят на тях, да получат признание”, предлага 
Силвия Чифудова от Атланта. Лили Паслиева от БУЦ 
„Знание” обяснява, че преди началото на всяка година 
те изпращат всички тези документи в министерството 
в София – дипломите на учителите, учебните програ-
ми и плановете кои учебници ще бъдат използвани. 
Дали това се случва в новосъздадените школа в САЩ 
не е ясно. „Аз не знам дали са регистрирани тези 
училища, как са регистрирани”, казва посланикът. „По-
ради нарастването на броя на училищата те трябва да 
придобият някакъв статут. Те в момента нямат такъв 
статут. Това е проблем, който ми е близък на сърцето. 
Когато се създаде регламент, няма да има по-голяма 
радост от мен да заверя тези дипломи. Това е най-ху-
бавата част от моята работа.”

Пари от бюджета подпомагат 
училищата в чужбина
Причината за училищния бум в САЩ, а и по света през по-
следните две години е програмата „Роден език и култура” 
на образователното министерство за подпомагане на обу-
чението по български език в чужбина. За сегашната учебна 
година нашите училища в Америка са получили около 500 
хиляди лева помощ по тази програма, което прави по око-
ло 450 лева на дете. Парите могат да бъдат използвани за 
заплащане на учителите, книги и помагала, народни носии 
и инструменти, наем и други разходи. При посещението си 
тук преди месец в отговор на въпрос на BG vocIe министъ-
рът на финансите Симеон Дянков каза, че програмата ще 
продължи занапред, и обеща още повече пари за нея.
Тази програма даде възможност за създаване на наши 
школа в малки и отдалечени общности. Те обаче също ис-
кат да бъдат признати от посолството и министерството на 
образованието. От институциите обаче нямат решение за 
тези искания защото не съществува механизъм, по който 
да бъде осъществен контрол върху качеството на обра-
зованието. Едва 50 хиляди лева са парите за контрол по 
„Роден език”.
От училищата обаче контрират, че за да получат пари 
по тази програма, са изпратили много документи, които 
показват качеството на обучението при тях – какви учите-
ли и с какво образование преподават, разпределението 
на часовете според изискванията на министерството на 
образованието и кои от одобрените учебници и помагала 
ще използват.  
 „В много подробно писмо до министър Игнатов, описвайки 
много добре ситуацията и настоявайки той да дойде в Чи-
каго, аз поисках еднократно указание от него да подпиша 
дипломите до намиране на нормативно решение”, обясни 
Елена Поптодорова. Досега обаче такова указание не е 
получено, а учебната година завършва само след месец. 
Надеждата е, че министър Игнатов ще обяви решение на 
предстоящия училищен форум в Чикаго.
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Кралска 
приказка
Симеон Сакскобургготски е в списъка на 
поканените

Мечтата на всяко момиче да стане 
принцеса - роклята, короната... 
магията на приказката. Но най-
близкото, до което може да се 
доближат, е парти за принцеси с 
комплекти, купени от магазина. 

Точно като тези, които продава и фирмата Party pieces 
на семейство Мидълтън.

Тяхната дъщеря Кейт обаче е на път да стане прин-
цеса, след като се омъжи за принц Уилям идния петък. 
За първи път от десетилетия обикновено момиче от 
народа, или както ги наричат в Англия – commoners, 
ще се омъжи за бъдещия наследник на кралския трон. 

Но в 21 век това явно не предизвиква протестите на 
пуританите, нито на кралицата-майка. 

Подготовката за лъскавото събитие тече с пълна 
пара и нищо не се оставя за последния момент. Мили-
они зрители по целия свят ще следят церемонията – 
първата от 30 години насам, когато подпис положиха 
родителите на Уилям – принц Чарлс и Даяна. 

Най-голямата загадка е каква рокля ще носи Кейт. 
Тя се е зарекла, че няма да издаде никакви детайли, 
преди да се появи с нея в катедралата на Уестмин-
стърското абатство в Лондон в петък. Знае се само, че 
булчинската рокля е изработена по нейни скици. 

Ясно е обаче, че тя ще носи пръстена на покойната 

Българската царска двойка също е сред поканените за сватбата

Дали любовта на двамата ще прокуди прокобата над брачния 
пръстен на Лейди Даяна?

Това е катедралата където Уилям и Кейт ще се врекат във вечна 
вярност и любов

майка на принц Уилям – Даяна. Всички в кралството 
се надяват любовта на Кейт и Уилям да надделее над 
прокобата на това бижу, което за мнозина символи-
зира неуспешния брак на Чарлс и Даяна. Уилям обаче 
реши, че няма да носи брачна халка, подобно на дядо 
си, херцога на Единбург.

Междувременно от кралския дворец оповестиха 
списъка с гостите. Сред тях е и бившият български цар 
и премиер Симеон Втори и неговата съпруга царица 
Маргарита. Сред поканените са още футболистът Дей-
вид Бекъм, режисьорът Гай Ричи и музикантът Елтън 
Джон, които са приятели на Кейт и Уилям; актьорът 
Роуън Аткинсън  (мистър Бийн). В списъка влизат още 
кралски особи, политици и обществени дейци, както и 
звезди от спорта и киното, военнослужещи и предста-
вители на благотворителни организации.

В поканите е посочен дрескод – военна униформа, 
фрак или делови костюм.От 1900 гости, поканени 
на самата церемония в Уестминстърското абатство, 
около 650 ще присъстват и на празничния обяд, който 
кралица Елизабет ІІ дава в Бъкингамския дворец. Едва 
300 избрани ще бъдат гости на вечерния прием, орга-
низиран от бащата на младоженеца – принц Чарлз.
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Трагедия на Великден
6 младежи загинаха в зверска 
катастрофа в Симеоновград

ниКолай Грудев
в. „24 часа”

Евгени Атанасов, 18 г. Георги Георгиев, 19 г. Красимир Николов, 17 г. Мелин Зеид, 17 г. Трифон Трифонов, 18 г. Яница Бойчева, 18 г.

Брато, стани!
- Не мога, няма ми крака! - стене 

в последните си думи 18-годишни-
ят Евгени Атанасов, ученик в СОУ 

„Св. Климент Охридски” в Симеоновград.
Шестима - Евгени Атанасов, Георги 

Георгиев, Красимир Николов, Мелин Зеид, 
Трифон Трифонов и Яница Бойчева, заги-
наха на Великден в зверска катастрофа в 
Симеоновград.

„Чуха се невъобразим трясък и писъци, 
токът угасна. Изскочихме навън двамата със 
съпруга ми. На тротоара - касапница, нямам 
друга дума. Мъртви или издъхващи тела на 
деца, разхвърляни на 20 метра по плоч-
ките. На уличното платно - откъснат крак.” 
Теменужка Сталева е първата очевидка на 
едно от най-зверските пътни произшествия 
в новата ни история.

В 23,40 часа навръх Великден компания 
от осмина тийнейджъри на възраст от 17 до 
19 г. излиза на бул. „Съединение”, за да се от-
прави към черквата. Преди това приятелите 
от квартал Злати дол са играли карти в дома 
на 19-годишния Георги Пенчев Георгиев.

Не направили и 10 крачки, „Опел Вектра” 
ги застига отзад със скорост над 120 км 
в час, качва се на тротоара, врязва се в 
групата младежи и ги поваля на земята. 
От жестокия удар две от телата излитат 
над високите метър и половина огради на 
съседните къщи.

Возилото продължава пътя си и влачи 
още петнадесетина метра децата. После 
тряска железобетонен електрически стълб 
и го отрязва, все едно че е тънка клечка.

„Когато излязох навън, дирекът се стова-
ри върху вектрата и я разполови”, разказва 
дядото на домакина Георги, който е кръстен 
на неговото име.

На волана на колата-убиец е 23-годишни-
ят Данаил Георгиев. Неговата майка също 
живее в квартала. Според една от версиите 
Данаил, братовчед му Живко Желев, който 
се возел на предната седалка, и все още 
неизвестен техен приятел се състезавали 
с друга кола в надпревара кой първи да 
стигне до черквата. При първоначалния 
оглед разследващите не констатираха 
следи от спирачен път. Но четирите гуми са 
износени повече от допустимото.

За силата на удара говори и обстоятел-
ството, че преди да се качи на тротоара, 
автомобилът отнася тежка метална отво-
днителна шахта и три блокчета от бордюра. 
Пътят в района е в отвратително състояние. 

Безразсъдният шофьор е откаран в 
много тежко състояние с черепно-мозъчна 
травма и опасност за живота в неврохирур-
гия в Пловдив.

„Третият пътник - Христо, е преживял ог-
ромен шок и все още не може да си спомни 
в детайли случилото се”, обясни шефът на 
РПУ – Харманли, Красимир Бончев. Преди 

да яхнат колата, трима били на гости у свой 
приятел. Данаил е изпил 3 бири, уточниха 
от разследването.

Според официалното полицейско съоб-
щение причина за станалото е несъобразе-
на скорост.

„Преди дни му купихме костюм за бала. 
Ще го облечем и погребем с него”, казаха 
родителите на мъртвия възпитаник на 
Професионалната гимназия по дървообра-
ботване и строителство в Хасково.

„И ние ще я сложим в ковчега с балната 
рокля. На 20 май трябваше да й е балът 
- каза Магдалена, майка на вече бившата 
ученичка на СОУ в град Гълъбово Яница 
Бойчева. Последно ми се обади по телефо-
на към 23,10 часа. Каза, че са се събрали 
приятелите и ще ходят на църква. Има ли 
вече значение как е станало? Детето ми го 
няма.”

Трифон Трифонов също не дочака 
абитуриентския си бал. Синът на армейски 
полковник дошъл на гости на роднини за 

празниците. „Дано в отвъдния свят мечтите 
му се сбъднат”, си пожела майка му Катя.

19-годишната Мария-Луиза Неделчева 
изважда късмет. Тя остава приклещена в 
нещо като укритие между вратата на гараж 
и издадена навън странична стена на 
конструкцията. Тя бе приета в интензивното 
отделение на харманлийската болница със 
счупен таз и комоцио. Още по-леко е състо-
янието на 18-годишния Милен Жеков, който 
пък е в хирургията на същия стационар с 
контузии по лявото бедро.

„Обадиха ми се веднага за катастрофата. 
До последно се надявах на чудо...”, лако-
ничен бе бащата на 17-годишната жертва 
Красимир Николов.

Без време от този свят си отидоха и 18-го-
дишният Евгени Атанасов и 17-годишната 
Мелин Зеид.

Още в деня след трагедията кметът 
Миглена Рангелова обяви 3-дневен траур. 
Общината пое всички разходи по погребе-
нията.

Сн.: 24 часа/Личен архив
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Повече от 60 привърженици на „Локо 
Пд” учредиха фен клуб в Атланта

Българският нападател на „Манчестър Юнайтед” Димитър Бербатов е все 
по-близо до раздяла с „червените дяволи”, твърди goal.com. Преговорите 
между агента на Бербо Емил Данчев и шефовете на британския клуб са 
ударили на камък и двете страни вече обмислят раздялата след края на 

сезона.
Преди Коледа от „Олд Трафорд” готвили нова двегодишна оферта на 30-годиш-

ния реализатор с повишение на заплатата от 80 хиляди паунда на седмица до 120 
хиляди. Когато двете страни се събрали за нови преговори тази пролет, параме-
трите вече били други. Вместо нов 24-месечен контракт от „Юнайтед” приготвили 
едногодишен договор. „Комбинацията от Бербатов, който е прехвърлил 30-те, и 
„избухването” на Хавиер Ернандес промениха нещата”, казал доверен източник на 
goal.com. „Не беше очаквано Ернандес да играе толкова добре. Възвръщането на 
формата на Уейн Рууни също затвори вратата за по-дългосрочен договор на Берба-
тов”, добавил източникът. Димитър не игра и срещу „Шалке 04” в първи полуфина-
лен мач в Шампионската лига заради контузия в адукторите. Настоящият контракт 
на Бербо изтича през лятото на 2012 г.  При липса на споразумение за нов договор 
през лятото от Манчестър няма как да не се опитат да продадат българина, за да 
вземат трансферна сума.

При перфектна организация феновете на „Локомотив” в Атланта учредиха 
фен клуб зад океана. Повече от 60 привърженици и гости присъстваха 
на събитието, което надмина първоначалните очаквания, споделиха 
с гордост организаторите. Хора с щедри сърца се включиха в каузата, 

като закупиха тениски или направиха лично дарение в израз на подкрепа на кауза-
та. „В резултат от деня на учредяването е събрана и сумата от 600 долара, която ще 
бъде използвана за подпомагане на черно-бялата идея. На предстоящо събрание 
ще вземем решение как най-ефективно и рационално да направим това”, допълни 
от името на учредителите на клуба в Атланта един от основоположниците, Тошко 
Железаров. 

Събитието по учредяването се състоя точно на Великден, а атмосферата напом-
няше тази на стадион „Лаута” – знамена, черно-бели яйца красяха великденската 
трапеза, плакати, шалове, тениски и силни възгласи „Само „Локо“. Всичко това до-
принесе за доброто настроение на всички участници, прегърнали инициативата.  
От фен клуба в Атланта изразиха дълбокото си съжаление от тежката загуба на 
един от своите съмишленици, Вартекс Рупенян, напуснал ги без време, като памет-
та му бе почетена и с едноминутно мълчание. 

„Почивай в мир, Вартекс! Завинаги един от нас!“, гласеше скръбният надпис от 
приятелите в Атланта.

Бербатов 
вероятно 
напуска 
„Ман 
Юнайтед”
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БНТ изненада с 
„Под прикритие”
Fox Crime откупиха 
правата да излъчват 
новия сериал

След години застой БНТ успя да изненада зрите-
лите и останалите играчи в тв бизнеса с успеха 
на новия си сериал „Под прикритие”. Поредицата 
е дело на продуцента Димитър Митовски („Стък-

лен дом”, „Мисия: Лондон”, „Биг брадър”). Още с първия 
епизод обществената телевизия успя да бие останалите 
по рейтинг. По интернет форумите вече се коментира пер-
фектното тяло на главния герой Мартин (в ролята Ивайло 
Захариев), а много от зрителите сравняват сериала с кул-
товия „Бригада”. Още в първия епизод Захариев се вплете 
в гореща сцена със Съни (в ролята 25-годишната Ирена 
Милянкова). Тя e гадже на мафиотския бос, който Мартин 
трябва да следи. Любовната интрига ще се развива в след-
ващите епизоди.

Мартин е обикновено момче от краен софийски 
квартал, който става първият полицай под прикритие в 
България. Точно когато печели доверието на мафиотите, 
се оказва, че истинските врагове са в полицията. Мартин 
остава сам срещу всички, изправен пред трудни решения. 

Междувременно Fox Crime получи правата за излъчване 
на „Под прикритие”, който е копродукция на БНТ и СИА. 
Всички епизоди на поредицата ще бъдат предавани и по 
кабелния канал, само че една седмица след премиерата 
им по БНТ 1.

“Под прикритие” е типична кримка, в която се препли-
тат много динамика, екшън, обрати и напрежение. След 
първите два епизода сериалът конкурира по интерес 

дори и „Стъклен дом”. Продуцентите споделят, че сюжетът 
е заимстван от действителни случки и събития, които са 
станали известни в медиите. За достоверността на истори-
ите в сериала консултант е криминалният журналист на в. 
„24 часа“ Слави Ангелов.

12-те епизода гарантират добро актьорско присъствие. 
Христо Мутафчиев се завръща с роля в сериала, в който 
участват още Ивайло Захариев, Захари Бахаров, Деян Дон-
ков, Ивайло Христов, Владо Пенев и Мариан Вълев.

„За нас е прецедент да купуваме права за българска 
продукция, но ние сме отворени към нови идеи, за да 
отговорим на зрителските предпочитания”, коментира 
Мариана Димитрова, която е програмен директор на 
каналите „Фокс” в България.

Надя Обретенова 
и Йордан Дими-
тров от “По света 
и у нас” на БНТ 

спечелиха специална награда 
на международния филмов 
фестивал в Москва “Детектив 
фест” в категорията “Престъ-
пление и наказание”. Тя е за 
филма им “Наглите – сметката 
закрита”.

Дуото взе и още една 
награда – за отлична журна-
листическа работа над филма 
“Отрядът – операция спасява-
не”, който разказва за живота 
на нашите командоси.

Във фестивала участваха 
и много журналисти, проду-
центи и режисьори от Русия, 
САЩ, Европа и Китай.

По време на “Детектив фест” 
двамата успяха да заснемат 
уникални кадри от поделение 
на руските специални части 
специално за зрителите на 
БНТ 1.

Премиера: Събота, 16:00 (BG)

С разследването на 
фрапиращи убийства 
и случаи на брутално 
физическо насилие, 

вдъхновени от истински кри-
минални истории, ще се борят 
полицаите от новия чешки 
сериал „Криминалисти”, който 
bTV Action ще излъчва от 30 
април всяка събота и неделя от 
16.00 часа или на запис от TRIO 
Television.  Поредицата е вдъхно-
вена от многото случаи в поли-
цейските архиви. За разлика от 
повечето криминални поредици, 
в които детективите разчитат 
главно на високите технологии, 
полицаите от „Криминалисти” ще 
се позовават на генетичните или 
придобитите по време на прес-
тъплението аромати и следи по 
тялото на жертвата. Епизодите на 
сериала са изпълнени с напре-
жение – извършителят е неочак-
ван, мястото на престъплението 
е необичайно, а зрителите науча-
ват истината едновременно със 
следователите.

„Криминалисти”-те 
идват по bTV Action

БНТ с детективско отличие в Москва
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Илиян: Очаквам най-яките 
купони в  
Америка!
Изпълнителят на “Happy birthday”, 
„Йо-йо” и „Палатка” пристига в 
САЩ за „Тупалка Tour 2011”

интервю на анГел дончев
angel@bg-voice.com

- През май ти предстои дълго турне в САЩ. Разбрах, че няма да си сам. 
Кой ще бъде с теб?

Много ми се искаше в САЩ с мен да бъде и моята приятелка Бела, но за съжа-
ление ангажименти не й позволиха толкова дълго време да отсъства от Бълга-
рия. Все пак аз ще бъда в Америка повече от месец и ми предстоят повече от 
10 концерта в различни щати. Ще падне пътуване, но това не ме плаши, защото 
емоцията от срещите с българите си струва да се изживее.

По време на цялото ми турне „Тупалка Tour 2011” до мен ще бъде музикантът 
Георги Куртев, с когото работим и по време на концертите ми в България. Така 
ще реагираме много бързо на всяко музикално желание и няма да пропуснем да 
изпеем песните, които публиката пожелае. Жоро може да изсвири всяко парче, 
което хората кажат, а аз ще го изпея.

- Има ли нещо по-специално в репертоара, който си подготвил за турнето 
в САЩ?

Цялото турне е много специално за мен. От една страна, защото за първи 
път съм в Америка, а от друга, защото след Анелия, Емилия и Галена е голяма 
отговорност да пееш пред българите тук. Доста прецизно избрах песните в 
концерта, но ако съм пропуснал някой хит, то публиката ще ме подсети и ние ще 
ги зарадваме с него. 

Знам, че купон ще има на всеки концерт. Знам колко щури могат да бъдат 
всички тук и как умеят да се веселят. Няма да ги разочаровам и после дълго ще 
си спомняме за шоуто.

А за мен Америка е една сбъдната мечта, защото още от малък съм искал да 

стъпя там и очаквам пътуването с нетърпение. Повече от всеки друг изпълнител.
- Илияне, идваш в Америка с ново парче?
Да, то се казва “Чикита” и, доколкото знам, на испански това означава нещо 

като тупалка, или по-точно „натокана мадама”. Музиката е на Спас Лазаров, 
композиторът, който направи и хита на Галена “Тихо ми пази”. Текстът е много 
готин и е на Росен Димитров. Идеята беше в него да включваме и по-пиперливи 
неща, но се отказахме... Така че можем да кажем: “Чикита” е като продължение на 
“Тупалка”.

- Ще снимаш ли тази прословута “Чикита”?
Идеята е да заснемем видеоклип в Америка. Много ми се иска това да стане в 

Лас Вегас, защото Вегас е едно от местата, които отдавна мечтая да видя. Имам 
много приятели в Щатите и сега често си говорим с тях. Те ще ме чакат в Лас 
Вегас и дори вече са подготвили някои неща за снимките. Няма да издавам още 
какво ще се случи във видеоклипа, но 100% обещавам да бъде забавен, да бъде 
лъскав и много провокативен. Казват, че това, което става във Вегас, си остава 
там, но аз ще наруша това правило и след края на турнето всички ще видят колко 
луди можем да бъдем в Лас Вегас...

- Това ли ще бъде музикалният проект на лятото?
„Чикита” е много лятна песен, много темпераментна и носи много настроение. 

Ще се радвам, ако тя стане хит това лято. Освен нея подготвям и още две нови 
песни, които ще станат реалност, след като се завърна от Америка. Но това няма 
да бъде всичко от мен това лято. Работим и по един сборен проект, но още е 
много рано да говоря за него...

TUPALKA ToUR 2011
7 май, събота – Ню Йорк
www.BG-NewYork.com

13 май, петък – Тампа
www.BG-Florida.com

14 май, събота – Атланта
www.BG-Atlanta.com

15 май, неделя – Вашингтон
www.Slaviya-BG.com

25 май, сряда – Лас Вегас
www.BG-vegas.com

3 юни, петък - Сейнт Люис
(314) 662-2625
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Кметът Чеканов 
готви удар в 
„Столичани в 
повече”

Един се връща, 
друг отпада в 
Lord of the Chefs

Началото на активната предизборна кампания 
на Йордан Лютов (Кръстю Лафазанов) вбеся-
ва действащия кмет Чеканов (Любо Нейков). 
Заедно със сина си Радко (Васил Драганов) 

той започва да се готви активно за ответен удар. В 
стратегията на кметското семейство, с която зрителите 
на bTV ще се запознаят в сряда, 27 април, от 21.00 часа 
(BG), не липсват подли номера, които могат да настроят 
доста избиратели срещу Йордан. Сериала може да види-
те и на запис в удобно за вас време от TRIO Television.

За Лютови предстоят тежки времена, след като опас-
ността от събаряне на последния етаж на хотела им 

остава. Какво ще предприеме хотелиерското семейство, 
за да се справи с натиска на Чеканов, ще стане ясно утре 
вечер в “Столичани в повече”.

В следващия епизод на сериала на bTV назрява и 
първият конфликт между Мария Чеканова (Виолета 
Марковска) и нейния годеник Димо (Иван Панайотов) 
заради изгубения годежен пръстен. Не по-топли са и от-
ношенията между младоженците Спас (Руслан Мъйнов) 
и Йовка (Ева Тепавичарова). Йовка е твърдо решена да 
избяга от свекърва си, като се пресели в София заедно 
с мъжа си, но Спас не изглежда ентусиазиран от този 
план.

Неочаквано предложение ще полу-
чат всички елиминирани участници 
в новия епизод на Lord of the Chefs 
във вторник по bTV или когато 

пожелаете на запис от TRIO Television.
Милен, Силвия, Васил, Петя, Радка, Ивелин, 

Елена и Димитър ще имат уникалната възмож-
ност да се впуснат в още една кулинарна битка, 
а наградата за най-добрия от тях ще бъде 
завръщане в състезанието по bTV.

Преминали веднъж през разочарованието 
на елиминациите, състезателите ще са изпъл-
нени със спокойствие и положителни нагласи.

В първата задача те ще готвят за посетите-
лите на ресторанта в академията, където се 
снима Lord of the Chefs. Освен с приготвянето 
на храната обаче кулинарите ще имат нелека-
та задача сами да рекламират приготвеното 
меню и да привлекат клиенти. Егото на една 
от участничките ще бъде дълбоко накърнено 
и това ще й попречи да даде най-доброто от 
себе си.

Ще се появи ли дистанция между готвачите 
предвид по-големия опит на „ветераните” в 
състезанието или силите ще бъдат изравнени? 
И кой от отпадналите състезатели ще бъде най-
достоен да се завърне в предаването? Вижте в 
новия епизод на кулинарното риалити по bTV.

Сряда, 18:00 (BG)

Калиакра – ЦСКА – “А” 
група

Сряда, 16:00 (BG)

Пирин – Левски – „А” 
група

Вторник, 18:00 (BG)

Берое – Локомотив Пд – 
“А” група

Понеделник, 21:00 (BG)

Черноморец – Монтана – 
„А” група

Понеделник, 14:00 (BG)

„Джон Кенеди-младши: 
Американският принц”

Сряда, 10:00 (BG)

„Деца на килограм 2“

Понеделник, 16:00 (BG)

„Запознай се с нашите“

Понеделник, 22:00 (BG)

„Американски нинджа 3”

Неделя, 20:00 (BG)

„Уилям и Кейт” - филм, 
Германия 2011

Събота, 23:30 (BG)

„Крадец на животи”

Събота, 15:00 (BG)

“Шеметна сделка”

Неделя, 18:00 (BG)

Видима – Славия – „А” 
група

Събота, 21:00 (BG)

ЦСКА – Локомотив Сф – 
„А” група

Събота, 18:00 (BG)

Черно море – Литекс – 
„А” група

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Смотаняци 2”

Неделя, 20:00 (BG)

„Смахнатият професор”
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Хакер открадна 
данните на играчите 
на PlayStation

YouTube ще пуска 
филми срещу 
заплащане

Имена, адреси, кредитни карти, 
рождени дати взети от един човек

Сръчен и много способен хакер 
успя да открадне личните дан-
ни на играчите на PlayStation 
Network и на абонатите на 

стрийминг мрежата Qriocity, съобщиха 
във вторник от Sony.

В имейл до своите клиенти от ком-
панията съобщават, че според тяхното 
разследване неизвестният засега хакер 
е откраднал потребителски имена, 
домашни адреси, имейли, дати на раж-
дане и пароли.

Атаката предизвика и спиране на 
сървърите на PlayStation Network на 20 
април. Системата има над 70 милиона 
абонати, които могат да свалят игри и 
да играят един срещу друг онлайн.

От Sony казват, че хакерът може да е 
откраднал и номера на кредитни карти, 
дати на валидност, адреси на клиентите, 
отговори на тайните въпроси, но не и 
трицифрените кодове на гърбовете на 
картите. В съобщението пише, че засега 
не е известно такава информация да е 
била открадната, но предупреждават, 
че е възможно. От компанията съветват 
клиентите си да предприемат мерки 

срещу потенциални злоупотреби с 
личните им данни.

Много от потребителите на 
PlayStation са бесни, че компанията 
чака почти седмица да ги уведоми за 
пробива. PlayStation Network не работе-
ше до редакционното приключване на 
BG VOICE и според официалния канал 
на компанията в туитър не е ясно кога 
ще бъде възстановена работата на 
сървърите.

До дни YouTube ще лансира нова услуга, която ще дава възможност на 
потребителите да гледат холивудски филми срещу заплащане, съобщава 
TheWrap. Така сайтът влиза в директна конкуренция с лидера в стрий-
минга на филми iTunes на Apple.

Услугата ща бъде достъпна още в края на тази седмица или в началото на след-
ващата, твърдят източниците, запознати с плановете на компанията.

Големите холивудски студиа Sony Pictures Entertainment, Warner Brothers и 
Universal вече са се включили в проекта, както и много от независимите продуцен-
ти като Lionsgate и Kino Lorber.

Желанието на YouTube е било да се включат всички големи студиа в услугата, 
преди да е обявена официално. Засега обаче Paramount, Fox и Disney отказват да се 
присъединят.

Не е ясно каква ще бъде цената за гледане на филм в YouTube. Сайтът има над 
103 милиона посетители всеки месец. Apple иска по $2,99 на заглавие.

От YouTube засега отказват коментар по тази новина, но припомнят, че продават 
филми от година.
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Маникоти с три сирена
Маникотите са  вид  паста, приличат на големи тестени фунийки. Можем да ги намерим  

във всеки супермаркет.

1. В голяма тенджера слагам вода, прибавям 2 ч.л. сол и маникотите, 
леко  разбърквам, за да не се слепят при варенето. Варя около 7 мин. 
след кипването на  водата. След това изцеждам внимателно сварени-
те маникоти и ги оставям да изстинат.

2. Пълня маникотите със смес от трите вида сирене (отделям 1/2 
чаша пармезан и 1 чаша моцарела за поръсване), двете яйца, сол и 
черен пипер. Слагам сместа в малка найлонова торбичка (или зиплог 
баг), на която съм направила с ножица малък отвор в  единия край. 
Пълня  маникотите със сместа и ги нареждам в правоъгълна тавичка 
за печене, вече покрита с половината от доматения паста сос.

3. Заливам маникотите с другата половина доматен сос, поръсвам с 
1/2 чаша пармезан  и  1 чаша моцарела.

4. Покривам тавичката с фолио. Печенето става в предварително 
загрята фурна на 350o F около 30 минути. Махам  фолиото и оставям 
пастата за около 7 минути във фурната до получаване на златист 
оттенък.

Оставям  да  престоят  около 10  минути  и  сервирам.
Ето и няколко вариации на тема маникоти.
Маникотите  могат  да  бъдат  напълнени и с други вкусни комбина-

ции:
•	 рикота	и	спанак
•	 кайма	и	гъби
•	 кайма	и	рикота
Маникотите могат да бъдат замразени във фризера за един месец 

(препоръчвам да отбележите датата на замразяване).
Замразявам напълнените, но неизпечени маникоти в тавичката за 

печене, плътно  покрита с алуминиево фолио.
Когато реша, ги пека замразени, без да отстранявам фолиото, на 

температура 350o F за  един час. Така маникотите стават особено 
подходящо ястие за семейна вечеря след  дълъг работен ден или неи-
зискваща предварителни приготовления гозба за неочаквани  гости.

Да ви е вкусно,
Емануела

Продукти:1 пакет маникоти  (1 паунд)3 чаши доматен сос за паста 
3  чаши рикота3  чаши моцарела11/2 настърган парме-зан
2  разбити  яйцасол и  пипер
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Е точно такива нямам. Това е любимата фраза на всички момичета. 
Макар да притежаваме десетки чифтове в гардероба, винаги имаме 
място за още едни.

Какви са новите модни тенденции на летния сезон и как да съчета-
ем нашия стил с идеите на дизайнерите? 

Най-голямо грандиозно завръщане в модата направиха сандалите 
на висок ток с висока платформа (platforms). Женствени и елегантни или футурис-
тични и по-груби - те присъстват в колекциите на почти всички дизайнери и можем 
да ги видим навсякъде. Връзки, каишки, започващи от основата на 
обувката и стигащи до глезена, най-различни комбинации на плат 
и кожа са съчетани, за да добавят оригиналност на дизайните и да 
направят избора ни още по-труден. Много модерни са най-различ-
ните десени с щампи от абстрактни геометрични фигури - точки, 
квадрати, до женствени цветя и екзотични крокодилски и змийски 
кожи. 

Обувките на висока цяла платформа (wedges) са още един хит 
този сезон. Те съчетават едновременно елегантността и удобство-
то и са перфектен алтернативен вариант на високите, убийствени 
токчета. Подметката може да бъде дървена, наподобяваща въжета 
тип еспадрила или от същия десен като горната част на обувката. 

Ако за вас удобството е приоритет №1, тогава задължително 
трябва да насочите вниманието си към класическите, семпли, но 
страхотни равни обувки. Те не са вече еднотипни както преди и 
се радват на популярност дори и сред днешните младежи. Много популярни са 
равни обувки „балерина”, с най-различни оригинални детайли като цветя, пандел-
ки, капси, камъни и ципове. Да не забравяме и гладиаторските равни сандали с 
мнoгoбройните каишки в металически цветове - сребро, злато, пайети, камъни и 
лъскотийки. 

Популярен тренд за Америка този сезон е моряшкият тип обувки (Nautical boat 
shoes) както за мъже, така и за жени. Удобни мокасини с връзки от канава или 
кожа в синьо или бежово, също така в съчетание с плат на квадрати (plaid). Стилът 
„Американа” навлезе и във всички колежи и училища и фирми като Sperry и Polo 

албена иванова
Buyer “Off Broadway Shoes”

Една обувка може 
да промени един 
живот.

Пепеляшка

Ralph Lauren се ползват с невероятна популярност сред всички възрастови групи. 
Райетата отново са хит на сезона. Бяло, синьо и червено – моряшкият стил вкарва 
свежест, кара ни да сме готови за приятно прекарване под звуците на морски-
те вълни, добре се съчетава със слънчевата светлина и цвета на екзотичния ни 
коктейл. Освен ярките цветове като жълто, оранжево и искрящо зелено трябва да 
отбележа и още един цвят за този сезон – бежовото във всичките му разновидно-
сти от мръсно бяло, слонова кост до тъмно натурално бежово. 

Все по-често виждаме нашите силни половинки да 
преминават към по-удобни, леки обувки, по-спортен тип, 
не чак толкова официални и задължаващи. Хит на сезона 
за мъжките обувки са мокасините в моряшки стил (boat 
shoes), еспадрилите и по-високи боти от плат или кожа 
(Chukka boots) . Цветовете за мъже – мастиленосиньо и 
бежово. 

В света на спортните обувки, или така наречените мара-
тонки, колкото по-цветно - толкова по-добре. Всички спорт-
ни марки като Nike,Adidas и други се надпреварват кой да 
излезе с по-оригинални искрящи цветове. Хит на сезона са 
олекотените спортни обувки с различна цветна подметка. 
Fila копира Vibram и измисли нещо средно между маратон-
ка, водна обувка и сандал с 4 пръста за краката (оригиналът 
на Vibram е с 5). Фирмата пусна модела на пазара на двойно 
по-ниска цена и сега жъне успехи, като планира да развие 

цяла категория със същата концепция. 
И така, мили дами, бъдете различни всеки ден. Един път облечете феерична коп-

ринена рокля на цветя, съчетана с нежни женствени сандали с цвете или камъчета. 
Друг ден се пременете в клин, сложете рокерското яке или войнишки тип сако, 
цялото в копчета и капси, обуйте секси високи обувки с вериги и метал по тях. 
Бъдете шик, съчетавайте практични материали като трико и плат с кожа и метални 
орнаменти. Един тоалет може да бъде толкова секси, колкото вие го направите. 

Поглезете се от време на време и си купете тези обувки, които гледахте в магази-
на преди две седмици и се чудехте дали ви трябват.

Shoemania 2011
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силвиЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Все по-често тези дни си задавам въпроса: 
Колко чувства са достатъчни за началото на 
една връзка? Според правилата за нея са нужни  
емоция, хармония, химия и миксер, който да ги 
забърка. А, да - и смелост, за да признаем, че 
имаме потребност от нея, че сме влюбени.  Но 
какво липсва, когато уж са налице, а връзката не 
е  завършена и цялостна? Кога се засичат мъжът 
и жената? Според мъжа само в секса и някога там 
във времето идва и потребността за връзка. 
Според жената, когато някой прояви отношение 
и поведение и, разбира се, купища изречени думи. 
Онези за звездите и за това, че Тя е... цялата му 
вселена! 

Вярваме ли в силата на думите или те са 
демоде? 

Колко смисъл и отговорност вкарваме в тях 
и даваме ли си сметка, когато ги изричаме, още 
повече когато ги пишем, и то на жена? На шега 
ли ги изричаме? Не мислим ли, че, вече изпратени, 
сме накарали човека до себе си да ни вярва, да 
се надява и нещо повече, както е модно сега да 
казваме „да се филмира”. Не показваме ли, без да 
си даваме сметка, онези чувства, които после 
стреснати се чудим как да прикрием, защото сме 
умрели от страх, че сме се издали, хванали са ни, 
че ги изпитваме. Даваме ли си ясна представа за 
онова, което правим, или ни е по-лесно да бъдем 
повърхностни и безотговорни, защото ще ни 
простят. 

Лесно ли се подхлъзваме и не започваме ли 
бързо да вярваме, че  всяко едно добро отношение 
е нещо повече от приятелско поведение и едва 
ли не ще прерасне във връзка? Разпознаваме ли 
любовта?  В природата на жените е да приш-
порваме нещата, да искаме още утре той да е 
влюбен в нас, да не се колебае, да е категоричен 
и да каже какво изпитва. Казват, че игрите на 
котка и мишка вече са отживелица, по-инте-
ресни са категоричните и ясни неща, всичко 
останало е загуба на време. За да не го пилеете 
по неподходящи екземпляри, ви предлагам шест 
мъжки фрази, в които една жена не трябва да 
вярва, особено когато са изречени от онзи, по 
който „се е филмирала”:

Не ми трябва поща или скайп адрес, защото 
ще ти се обадя да пием кафе

Трябва да се взема на сериозно и да пием кафе...
Подбирам подходящия момент, за да ти се 

обадя (той така и не идва) 
Половин час с теб не ми е достатъчен...
Добрите думи под снимките ти във фейсбук - 

правени са от приятелски чувства  и джентъл-
менско отношение, но не и повече от това...

„Един джентълмен никога не се обажда вед-
нага.” Вярваш, че е такъв, докато престанеш да 
тръпнеш и докато чуеш фразата: „Може би ще 
ти се обадя за компания утре вечер.”

Тогава проумяваш, че си просто Миглена 
Ангелова и гейша, взети заедно. Започваш да се 
чудиш защо те търсят само за по едно, докато  
слушаш за  предишни завоевания, идва и логич-
ният въпрос: Защо трябва да си  го причиняваш, 
защо ти си партньорът за поредния работен 
проект и за поредната услуга, желаната атрак-
ция? Само жените ли са добри манипулаторки, 
или това е присъщо и за мъжете? Защо „Джак 
Даниелс”-ът, който пие с теб, не му се услажда 
толкова, колкото с приятели, и къде се изпари 
доброто възпитание и джентълменството, 
че дори и си го признава? За да те отблъсне, да 
те дистанцира или да те дразни, или просто е 
примитивно откровен?  

Точно в този момент ти иде за миг да забра-
виш, че си дама с обноски, и да станеш онази куч-
ка, която да го изрита точно Там и да си тръгне 
победоносно, или поне да му лиснеш остатъка 
от „Джак”-а в лицето. Доброто момиче обаче 
надделява у тебе,  успяваш само да се усмихнеш 
и да се молиш все някога да попадне на кучката, 
която да отмъсти и за тебе. 

*Силвия Шатърова е колумист на BG 
VOICE. Журналист с дългогодишен опит, тук 
тя бяга от прозаичните теми на деня и пише 
за нещата, които я вълнуват. Вашите разми-
сли очаква на silvia@bg-voice.com

За думите, филмите 
и „филмирането”

ТОКЧЕТА

С биохрани отглеждаме 
интелигентни деца

Проучване показа, че 
бременните, поемащи 
пестициди, раждат чеда с 
нисък IQлюбомира Кривулева

lubomira@bg-voice.com

Скорошно проучване на калифорнийския 
университет „Бъркли” показа, че бременните 
жени, които консумират храна с пестициди, 
ще родят деца с по-нисък коефициент на 
интелигентност. 

Пестицидите са органични и неорганични 
отровни химични вещества, които се използват в земедели-
ето за унищожаване на вредите-
лите. Те мога да се открият във 
всички плодове, зеленчуци и 
зърнени храни.

Предишни изследвания 
показваха, че тези химикали, 
които атакуват нервната систе-
ма на паразитите, причиняват 
бавно умствено развитие и 
проблеми с концентрацията 
при децата. 

Изследването
Изследването е направено 

сред бременни от долината 
Салинас в Калифорния, където 
е съсредоточен голям селско-
стопански бизнес. Учените са 
тествали урината на бременни 
и установили, че майките, 
които са били изложени на по-
голямо количество пестициди, 
раждат деца с по-нисък IQ. Ко-
ефициентът на интелигентност 
при тези малчугани около 7-годишна възраст е средно със 7 
точки по-нисък от децата на майки, които са били по-малко 
излагани на отровните вещества. Специалистите от „Бъркли” 
обаче установили, че поемането на пестициди от самите деца 
не въздейства върху IQ-то им. Все още те не са сигурни как 
точно отровните вещества влияят върху формирането на 
бебешкия мозък.

Съвети
Д-р Бренда Ешкенази – ръководител на изследването, 

прави заключение, че пестицидите, които поема плодът на 
бременната, са по-опасни от тези, които детето би поело 
директно. Тя съветва майките да не спират да ядат плодове 
и зеленчуци, докато износват децата си, тъй като те са от 
изключителна важност. По-скоро бременните трябва да 

избягват генно модифицира-
ни продукти и да консумират 
биохрани. Преди да се хапват, 
плодовете и зеленчуците 
трябва да са обилно измити, 
ако е необходимо, остъргани 
и обелени. Месото също може 
да съдържа пестициди, затова 
е най-добре кожата и горният 
слой с мазнини също да бъдат 
отстранени. Именно в обелките 
на плодовете и зеленчуците и 
в горния слой на месото се съ-
държат най-много пестициди. 

Специално за борбата с 
вредителите специалистите 
препоръчват, ако е възможно, 
да се използват други методи 
за предпазване от паразити 
вместо разпръскване на опас-
ните химикали.

Мерки
Само дни след като изследването на Ешкенази излезе на 

бял свят, Американската педиатрична академия (АПА) се 
събра спешно да обсъжда проблема. Педиатрите поискаха от 
Агенцията за закрила на природата да наложи допълнителни 
изисквания за пестицидите, преди те да излязат на пазара. 
Според АПА след Втората световна война в САЩ се използват 
над 80 000 химикала.



30

www.BG-voIce.comBG voIce

Петър Ралчев: Ще се върнем в 
Известният акордeонист и 
неговият квартет започнаха своето 
американско турне

Петър Ралчев е най-известни-
ят български акордеонист, 
познат не само в България, 
но и по целия свят. Миналия 

уикенд започна американското турне 
на неговата група с участие в Чикаго.

Стилът на Петър Ралчев, отличаващ 
се с мелодичност и хармония, пред-
ставя българската народна музика по 
нов, съвременен начин. Уникалният му 
стил пресъздава фолклорните тради-
ции чрез съвременните тенденции на 

българската народна музика.
Петър Ралчев е завършил Национал-

ното училище за музикално изкуство в 
Пловдив. Той участва в различни фор-
мации и оркестри както в България, 
така и в чужбина. Има многобройни 

концерти в Европа, Америка и Канада.
Тази година Петър Ралчев и квартет 

представят съвместния си проект с 
турне в Щатите. Успяхме да хванем та-
лантливия акордеонист след концерта 
му в Чикаго.

илина лазарова
newsroom@bg-voice.com



27 април - 3 май 2011 31

- Повлиява ли съвместната ви ра-
бота с формации от чужди страни на 
вашия стил?

- Вследствие на дългогодишната ми 
практика съм свикнал да се приспо-
собявам към различните музиканти, с 
които свиря. Имал съм общи проекти 
с формации от различни страни от 
Европа,Америка и Канада. Сегашният ни 
проект с квартета също се възприема 
много добре от публиката. 

- Откъде черпите идеи и вдъхно-
вение за музиката, която правите, 
отличаваща се с уникалния си стил и 
звучене?

- Смятам, че всеки музикант търси 
нещо, с което да се отличава и да остави 
своя почерк върху музиката, която 
твори, да се отличава със собствен стил. 
Може би фактът, че съм завършил кла-
сическа музика, повлиява на стила ми. 
От друга страна, музикантите, с които 
съм работил и работя, ме вдъхновяват и 
черпя идеи. 

- Как българските общности в чуж-
бина възприемат вашата музика?

- Публиката ни в чужбина ентузиази-
рано приема това, което правим. Аз съм 
щастлив, когато видя как хората се рад-
ват, чувайки българска автентична музи-
ка. Радвам се, че имаме такива приятели 
и почитатели в чужбина. Удовоствие е, 
когато виждаш, че хората те разбират.

- Кажете ни нещо повече за вашите 

нови проекти и техния стил.
- Най-новият ни проект е с квартета.  

Наскоро излезе на пазара и най-новият 
ни диск ”Live from Bulgaria”, чиито спон-
сори са отново „Амери Фрейт Системс“. 
Също така в процес на разработка е и 
проектът „The Other Europeans”. 

Почти всички пиеси от новия ни про-
ект са авторски, както и аранжиментите, 
които са дело на Николай Георгиев.

В нашите пиеси сме се стремили към 
фолклор звучене със съвременни еле-
менти. Стремим се да създаваме музика, 
която звучи автентично, български. За 
нас е важно, когато хората чуят наши 
изпълнения, да знаят, че това е българ-
ска музика. 

Искаме да популяризираме българ-
ската народна музика по света, хората да 
разпознават звученето й.

- Планирате ли да гостувате отново 
в Чикаго?

Започхаме турнето си тук и тук ще го 
завършим. Последното ни участие ще 
бъде в началото на месец юни, на 4 и 5 
юни.

Поканен съм да гостувам на бъл-
гарския събор, организиран от „Аме-
ри Фрейт Системс” .Тук е мястото да 
благодаря на собствениците на фирмата, 
Павел и Румен Вълневи, които са главни 
спонсори на турнето ни в Щатите. Без 
тяхната подкрепа то нямаше да бъде 
възможно.

Чикаго за българския събор
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ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Каскада. Диапазон. Сааб. Кек. Ренети. Табак. Катил. Ритми. Люлин. Лепо. Ратаи. Устои. Ап. Оди. Износ. Идиоти. Воини. Допир. Коз. Танк. Леене. Итака. Трико. Танер. Табуи. Енона. Нако. 
Тостер. Палат. Газ. Мливо. Ставки. Мороа. Ерато. Еан. Бине. Циник. Вазов. Плинт. Ибери. Лишеи. Босна. Ерос. Овисти. Фогтс. БТ. Ене. Торби. Ротори. Елюар. Индия. ТЕЦ. Орел. Турку. Греди. Ириси. 
Асоциация.
Отвесно: Асми. Двамата мисионери. Катма. Иктус. Репеи. Юли. Бабаитин. Ритмо. Листа. Азили. Елаци. Торти. Бакалин. Екери. Инбир. Екю. Одеон. Венто. Бира. ТДК. Лусон. Опори. Сфинкс. Кис. 
Пента. Акино. Дуо. Карантии. Аалст. Багри. Пет. Одрин. Атове. Тояги. Ванилин. Тента. Арест. Ра. Зеле. Окара. Везир. Отец. Пот. Паток. Какао. Обреди. Нино Пизано. Инвестиция.
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Учените са открили храна, 
която намалява сексуалните 
желания на жените с девет-
десет процента - сватбената 
торта.

  
Директорът на обеднял 

зоопарк имал нужда от главна 
атракция за лятото и убедил 
един посетител да облече 
костюм на горила. Измамата 
имала успех, тъй като човекът 
ентусиазирано играел ролята 
си, поглъщал цели кофи бана-
ни, заплашително обикалял из 
клетката и драматично се биел 
по гърдите. Един ден обаче 
прекалил и паднал в клетката 
на лъва.

- Помощ! Помощ! - завикал 
той.

Лъвът надал могъщ рев, нах-
върлил му се, поставил  лапа 
върху гърдите му и изръмжал:

- Млъкни, иначе и двамата 
ще си изгубим работата!

  
Каква е разликата между 

зоопарковете в северните и 
южните щати? 

- В южните щати пред 
клетките наред с описанията 
на животните има кулинарни 
рецепти.

  
Две стари моми на средна 

възраст - Кей и Матилда - оти-
шли в зоопарка. Когато стиг-
нали до клетката на горилата, 
маймуната изведнъж дръпна-
ла Матилда в бърлогата си и я 
изнасилила.

След няколко седмици двете 
жени се срещнали на улицата. 
Кей попитала Матилда как я 
кара след случая.

- Ами ти как мислиш? - из-
сумтяла Матилда. - Той нито се 
обади, нито ми писа...

  
Какво е четирикрако, 

голямо, зелено, космато и ако 
падне от дърво, ще те убие? 

- Билярдна маса.

  
Мъж се разхождал и паднал 

от една скала. Докато летял 
към земята, едва успял да се 
хване за клона на едно дърво 
и увиснал на петдесет метра 
височина.

Помощ! - извикал мъжът. - 
Има ли някой тук?

Разнесъл се дълбок глас.
- Да, синко. Има.
- Кой си ти? - попитал мъжът.
- Господ.
- Можеш ли да ми помог-

неш?
- Естествено, синко. Само 

пусни клона и аз ще те хвана. 
Мъжът се позамислил, после 
пак извикал:

- Има ли някой друг?

  
Младеж претърпява корабо-

крушение, изхвърлен е на 
пустинен остров и двайсет 
години не вижда друго човеш-
ко същество. После изневи-
делица на брега е изхвърлена 
красива жена.

- Как си оцелял толкова вре-
ме? - пита тя и от кадифената й 
кожа се стичат капки вода.

- Копаех миди и събирах 
горски плодове - отговаря той.

- Как я караше с любовта? - 
измърква хубавицата.

- Какво е любов?
Тя му показва, при това не 

един, не два, а цели три пъти.
- Е, какво ще кажеш за любо-

вта? - после пита жената.
- Страхотно е - отвръща той. 

- Обаче виж какво направи с 
лопатката ми за миди.

  
Непознат се втурва в един 

бар и си поръчва двойно 
уиски.

- Кажи ми - развълнувано 
пита бармана той, - колко 
високи стават пингвините?

- Ами горе-долу толкова - 
отвръща барманът и показва с 
длан на шейсетина сантиметра 
от пода.

- Сигурен ли си? - казва 
непознатият.

- Абсолютно.
- По дяволите. Тогава преди 

малко съм прегазил монахиня.

  

Мъж стои на кантара в 
банята и се мъчи да си глътне 
корема. Жена му си мисли, че 
се опитва да намали теглото 
си, и отбелязва:

- Това едва ли ще ти помог-
не.

- Напротив - възразява той. - 
Само така виждам цифрите.

  
Съпруга се обажда в служба-

та на мъжа си.
- Извинявай, скъпа, но в 

момента съм много зает - 
казва той. - Нямам време за 
приказки.

- О, няма да те бавя. Просто 
имам една добра и една лоша 
новина.

- Виж, наистина съм зает - 
повтаря съпругът. - Кажи ми 
само хубавата.

- Добре - съгласява се тя. - 
Въздушната възглавница на 
колата работи.

  
Откъде се взима девствена 

вълна? 
- От грозни овце.

  
Една сутрин лъвът се съ-

будил с желанието да демон-
стрира превъзходството си на 
другите животни. Отишъл при 
маймуната и изревал:

- Кой е най-могъщият звяр в 
джунглата?

- Ти, господарю - разтрепе-
рила се маймуната. 

После отишъл при глигана.
- Кой е най-могъщият звяр в 

джунглата? - изревал лъвът.

- Ти, господарю - вцепенил 
се от страх глиганът. 

Накрая лъвът срещнал 
слона.

- Кой е най-могъщият звяр в 
джунглата?

Слонът го сграбчил с хобота 
си, блъснал го пет-шест пъти в 
едно дърво, захвърлил го на 
земята и се отдалечил.

- Добре де - извикал лъвът. 
- Няма нужда да се държиш 
просташки само защото не 
знаеш отговора.

  
В два часа през нощта два 

прилепа си висят с главата на-
долу в своята пещера. Единият 
се обръща към другия и казва:

- Ще ида да хапна малко 
кръв.

След половин час се върнал 
целият окървавен.

- Леле! - възкликнал вторият 
прилеп. - Къде намери толкова 
много кръв?

- Виждаш ли онова дърво 
ей там? 

Да.
- Е, аз обаче не го видях...

  
Два лъва се разхождат по 

Бродуей. Единият се обръща 
към другия и казва:

- Днес няма много хора, а?

  

Родители завели малкия си 
син на нудистки плаж. След 
като известно време весело 
копало в пясъка, момченцето 
дотичало обратно при майка 
си и казало:

- Мамо, видях госпожи с по-
големи цицки от твоите!

- Колкото са по-големи циц-
ките им, толкова са по-глупави 
те - отговорила майката.

Детето пак отишло да си 
играе, но след няколко минути 
отново дотичало при майка си.

- Мамо, видях мъже с много 
по-големи пишки от татковата!

- Колкото са по-големи пиш-
ките им, толкова са по-глупави 
те - отговорила майката.

Момченцето пак се отдале-
чило, но скоро се върнало.

- Мамо, току-що видях татко 
да си приказва с най-глупавата 

госпожа на света и колкото 
повече говореше, толкова по-
глупав ставаше!

  
Старият Барни умрял, но не 

го пуснали в Рая, защото бил 
укрил петдесет хиляди долара 
данъци. Казали му, че един-
ственият начин да влезе в Рая 
е да изкупи греха си, като спи с 
много грозна жена. 

След седмица умрял прия-
телят му Джо. Той бил укрил 
сто хиляди долара данъци. 
Наказали го с още по-грозна 
жена.

След няколко седмици Бар-
ни и Джо забелязали приятеля 
си Уилбър подръка с неве-
роятно красива блондинка. 
Двамата го попитали:

- Как така си се уредил с 
толкова хубава жена?

- Не знам - отвърнал Уилбър, 
- но всеки път когато правим 
секс, тя си мърмори: „Прокле-
ти данъци!“

  
- Ало, дружеството за защи-

та на животните ли е? Един по-
щальон се е качил на дървото 
и заплашва добермана ми!

  
Елегантно облечен мъж 

влязъл в разкошен манхатън-
ски бар и седнал. Барманът се 
приближил до масата му и го 
попитал:

- Какво ще пиете, господи-
не?

- Нищо, благодаря - отвър-
нал мъжът. - Веднъж опитах ал-
кохол и не ми хареса. Оттогава 
не съм близвал нито капка.

Барманът се озадачил, изва-
дил кутия цигари и му предло-
жил. Мъжът обаче отказал:

- Веднъж опитах да пуша, не 
ми хареса и оттогава никога 
не съм повтарял. Вижте, имам 
среща със сина си.

На което барманът отвър-
нал:

- Единственото ви дете, 
предполагам?

  
Мъж влязъл в бар, носейки 

крокодил и кокошка. Оставил 
ги на едно столче и казал на 
бармана:

- Един скоч със сода.
И крокодилът прибавил:
- За мен уиски с лимонов 

сок.
Барманът се смаял.
- Невероятно - ахнал той. 

- Никога не съм виждал кроко-
дил да говори!

- Той не говори - отвърнал 
мъжът. - Кокошката е вентри-
лок.

  
Един мъж страшно харес-

вал една мадама и положил 
големи старания, за да я свали. 
Когато се съблекли, човекът 
видял, че тя има страшно кос-
мати крака. Изгубил желание 
за каквото и да било и унило я 
попитал:

- Абе, тия косми не ти ли 
пречат да бягаш?

- А, не.
- Аре тогава, бегай, бегай...

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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Хванаха Елена Петрова зад волана с 1,3 
промила

Райна “зашлеви” виртуален 
шамар на Андреа

Терминатора 
отива в България

След като екранната й героиня Боряна беше арестувана, сега актрисата от нашуме-
лия български сериал „Стъклен дом” Елена Петрова е имала сблъсък с полицията. 
Полицаи хванали актрисата да кара пияна с 1,3 промила алкохол в кръвта, съобщава 
вестник „Монитор”. Тя е била спряна при рутинна проверка пред столичното заве-

дение „Планет”, зад храма „Св. Александър Невски”, на 18 април. Новината потвърди и шефът на 
СДВР старши комисар Валери Йорданов. 

Според свидетели Елена Петрова била на купон, пила червено вино и уиски. 
Около полунощ актрисата седнала зад волана на лек автомобил „Ауди”, собственост на частна 

фирма. Близо до бар „Планет” обаче я изненадал патрул на 5-о РПУ. Заради странното поведение 
и алкохолния мирис я подложили на тест с дрегер, който отчел 1,3 промила алкохола. По закон 
при такава концентрация униформените задържат за 24 часа шофьора в съответното районно. 
Елена Петрова обаче не била закопчана, а заведена на кръвен тест. 

Изследването на кръвта показало, че е била точно с 1,2 промила алкохол, което означава, че 
ще понесе само глоба от 200 до 500 лв. Освен това се взема и шофьорската книжка за минимум 1 
месец до максимум една година. 

„Готова съм да си понеса последствията. Ние сме като всички нормални хора и за нас няма из-
винение, когато сгрешим. Затова казах на полицаите да ме проверят така, както всички останали 
хора. Ще бъда глобена с акт, както си е редът. Взеха ми кръвна проба, но промилите не са 1,3, а 
много по-малко, иначе подлежа на други санкции. От bTV, КАТ и моят адвокат ме посъветваха 
да не казвам точно колко са промилите, за да няма спекулации, каквито се правят много често с 
известни имена”, призна пред „Монитор” Елена Петрова, която вчера снимаше поредния епизод 
на „Стъклен дом”.

Македонското девойче Райна 
заформи нова интрига в 
интернет. Тя “зашлеви” здраво 
Андреа, като направи призна-

ние, че колежката й откраднала текста на 
новата й песен и дори не го е платила.

Райна никога не си поплюва и не оставя 
нещата така. Тя дори публикува думите на 
текстописката Мариета Ангелова, която при-
знава, че Андреа не е плащала за открадна-
тите фрази в новата си песен “На екс”.

“Скъпа Андреа, когато решиш да взимаш 
текст, за който не си платила и от който си 
се отказала, а после текстописката го чува 
в песента ти, помисли ли, че може да има 
някой, който вече да го е купил, изпял и 
т.н… Коментарът е излишен! Не се чудете, 
че новата ми песен ще остане без клипа, 
който трябваше да снимам. Просто се налага 
да се записва отново, с нов текст, заради 
русата амбиция, която дори не е сметнала за 
необходимо да извести Мариета Ангелова 
за това, че все пак ще използва половината 
й текст. Всяко зло за добро. От моя страна 
проблемът е равен на 0… Весел празник!”, е 
обръщението на Райна във фейсбук.

Самата текстописка пък споделя: “Преди 
време тя искаше текст от мен, после се 
отказа от него. Сега се оказа, че си е взела 

няколко фрази от него, без изобщо да ме 
пита, камо ли да ми ги плати. Тъпото е, че 
точно тези фрази, които много си харесвах, 
ги сложих в текста за твоята песен. Много 
ми е неудобно и неприятно, че така стана. 
Звънях на Андреа, не си вдига телефона.”

Русата изпълнителка обаче не признава 
кражбата си и също публикува изявление 
в своя официален фейсбук профил: “Скъпа 
Райна, със съжаление разбирам, че имаш 
проблем. Знаеш, че активно участвам в 
изготвянето на песните си. С удоволствие 
ще ти помогна да промениш и твоята. Спо-
койно, не е настъпил краят на света! Защото 
в момента ми приличаш на жена, която се 
оплаква, че преди нея съм си купила рокля-
та, която тя е харесала?! Мисля, че това не е 
повод да се създава трагедия!”

Изпълнителката на “Късай етикета” не 
се спира пред нищо. Тя дори е стигнала до 
композитора на „Ара мюзик” – Оцко, научи 
нашият екип. 

Може би ще успее да оплете и него в мре-
жите си, както открадна Кости преди години, 
отново от същата музикална компания. Тя 
му предложи солена сумичка, а алчността 
на румънеца си каза думата. Той сега дава 
най-добрите си песни на Цветелина Янева и 
Мария, а Андреа търси с кого да го замени.

През следващите няколко седмици в 
България се очаква да пристигне Ар-
нолд Шварценегер. Една от най-голе-
мите холивудски звезди ще пристигне 

у нас през лятото, като датата още не е потвърдена 
официално.

Целта на посещението на бившия губернатор 
на Калифорния обаче не е свързана с филмовите 
му изяви, а е по покана на родната федерация по 
културизъм.

Говори се, че Шварценегер ще пристигне за 
европейското първенство, което ще бъде от 21 до 
23 май в страната.

Както е известно, преди да покори киното, 
австриецът дълги години се изявяваше именно в 
бодибилдинга, като спечели феноменалните 13 тит-
ли в бранша, първата от които още на 20-годишна 
възраст - „Мистър Вселена”.
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•  Бързо, качествено и евтино 
обслужване

•  Поправка на камиони (двигател, 
трансмисия, диференциал, АС, гуми, 
заваряване, спирачки и др.)

•  Повечето от частите ги имаме в 
наличност

•  Компютърна диагностика 
(Cummins, Volvo, CAT, Detroit)

•  Баланс на гуми
•  Смяна на масла
•  Предлагаме паркинг места 

за камиони и ремаркета

Emergency Road Sevice 
(tires and mechanical) 

Търсим механици 

World Truck Service
1520 Sheldon Dr, Elgin IL 60120

847-307-1155

Towing 
services

Лейди Гага кръщава 
сина на Елтън Джон
Лейди Гага и Елтън Джон се сродяват! Поп звездата потвърди, че 

екстравагантната певицата ще е кръстница на сина му. Еднопо-
ловото семейство се сдоби със син на 25 декември 2010. 

Закари Джексън Ливон Фърниш-Джон бе роден от сурогатна 
майка и бе осиновен от сър Елтън и партньора му, канадския дизайнер и 
режисьор Дейвид Фърниш. 

Двойката узакони връзката си през 2005 г. и оттогава се опитваше да 
осинови дете. Елтън Джон и Лейди Гага пяха заедно на церемонията за 
връчване на наградите „Грами” през 2010 г. Певицата според  Фърниш се 
отличавала с невероятна толерантност.

Митьо Пищова ще мине под венчило за пети път, и 
то навръх Гергьовден. Това обяви младоженецът 
пред „Монитор”. Едрогабаритният болярин, който 
в началото на февруари получи масивен инфаркт, 

отново е готов да черпи с пълни шепи от живота в компанията на 
поредната стройна манИкенка. 

„Булката се казва Жасмина. Тя е висока 174 см, тежи 48 кило-
грама. С дълга до дупето черна коса и страхотни сини очи. Сега 
пътува към България от Италия. Там е била корица на много от 
модните списания”, разказа Пищова. 

В 8.00 ч. на Гергьовден булката ще бъде взета от село близо до 
Троян. В 10,30 

розов „Линкълн” ще закара двойката до гражданското, а по 
обед е църковният ритуал в Троянския манастир. 

На поредната си съпруга Митьо ще завещае къщата си във 
Варвара и агенцията си за манекенки „ВИП Моделс”, която тя да 
върти. 

„Аз съм човек на години. Тя да продължи моя бизнес, защото 
нищо не се знае”, каза още Пищова. 

За предишните си съпруги той обясни: „Аз съм си сваляч. Те 
каквото искат да си мислят - да ме мразят, да ме обичат. На мен 
все очите ми по хубавото шарят. Ама сега, с петата жена вече ще 
се кротна. Тя, Жасмина, е като излязла от приказките -  хубавица.” 

Сред поканените ВИП гости на сватбата са Иван Славков-Ба-
тето, Венета Райкова, Албена Вулева, Константин, Райна, Слави 
Трифонов и много други.

Стройна манИкенка 
пристава на Митьо Пищова

Златка Райкова се 
омъжи

Това стана ясно, след като самата тя качи сватбените им снимки 
в интернет.

Те показват църковната церемония, на която булката не се е 
издокарала с бяла рокля, а със златиста.

Младоженецът пък е съвсем неглиже - по блуза и дънки.
Неотлъчно до младото семейство са и кумовете им, пише bliasak.bg.
Скъпият спомен от милото тържество Златка Райкова е запазила в сре-

бриста метална рамка с формата на сърце.
През последните месеци Златка няколко пъти сменяше фамилията си във 

фейсбук - от Райкова на Лазарова, но вече официално се подвизава като 
Златка Райкова-Лазарова.
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

В екипа ни са добре дошли млади, енергични хора с идеи. 
BG VOICE дава журналистическа свобода и възможност да разкажете истории на 
най-много българи в САЩ.

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

Изпратете ни мейл с ваши материали, кратко резюме и телефон за връзка на 
newsroom@bg-voice.com

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер спешно търси шофьор за 
собствен камион. Добро заплащане и 
постоянна работа. Димитър. Тел: 224-
875-1119

„Транспортна компания набира CDL 
шофьри с опит и без опит. За повече 
информация моля позвънете на: 773 
312 8908, 847 682 6559 Весела”

Търся шофьор за лимузина с hard card. 
За повече инфо 773 875 2090

Ресторант Авангард търси сервитьо-
ри/ки и бармани/ки. тел.: 773 969 1300

Предлагаме работа в офис. С добър 
английски, да е запознат с Quickbooks. 
Първоначално 25/35 часа седмично. 
Location – Elk Grove Village. За повече 
информация : 773 392 7389

Valet Drivers Wanted. Търся приветливи 
и усмихнати момичета и момчета за 
Valet Drivers, Калин, 312-927-6310 

Търся шофьор за тим, CDL-A, Hazmat - 
Doubles, опит със скорости, 23 цента на 
миля. Тел. 773-733-1588. 

Търся шофьор на лимузина за работа в 
Чикаго. Кандидатът трябва да прите-
жава Limousine Chauffeur License, да 
знае добре английски, да има приличен 
driving record, поне малко опит и да же-
лае да работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-7827 

Набираме owner operators. Лоялност, 
коректност. Добри мили – добри $. тел 
847 378 8917

ST transport търси шофьори и owner 
operators. Добро заплащане. Корект-
ност. Тел 800.893.0124

Търся шофьор с CDL и 1 Year Experience. 
48 States. 40c per mile. Tel. 248-792-1975 

Търся шофьор на лимузина за добра 
компания. Чист рекорд и английски 
език са предимство. Тел.: 773 817 
9121.

Taxi drivers wanted. Waukegan area 
8472820303 

Търся CDL шофьори 7734916214

СПА салон търси фризьорка, маникю-
ристка и масажистка. Дава фризьорски 
стол под наем. Тел. 847-877-4455 

Търсим Owner operators за OTR; средна 
цена за януари - $1.84/mile (gross); 2500 
мили на седмица. 773 751 8986

Диспечер търси шофьор за steady run. 
Basic English. 708 655 2564

Търся шофьор на такси. Много добри 
условия 847 532 9999

Търся CDL шофьор. Локална работа, 
контейнери. 630 440 0422

Търся CDL - А шофьор за pick up & 
delivery or drop & hook за over the road. 
Добри мили. Добро заплащане. 773 807 
4440

Търся шофьор с опит/CDL - 1 год. мини-
мум и чист рекърд за работа в Чикаго 
- контейнери. 773 551 7590

Looking for motivated people to sell 
toys on kiosks on the Las vegas strip. 
Well paid. hourly (8.25) + commission! 
Sales experience is a plus but not 
required. For details call 702-883-8688 
Michael.

Търся шофьори CDL може и без опит. 
Мога да ви помогна за изваждане на 
CDL. 40 цента на миля, около 5000 на 
месец. 708 515 8017

Търся team drivers за steady в Fedex 
Ground; 4500 мили на седмица. Всеки 
ден връщане в Чикаго с престой. От 
понеделник до петък. 630 915 3738

Owner Operator търси шофьори /тим - 
doubles Fedex ground/; 1 год. опит; 21 до 
23 цента за миля. За контакт Алекс 614 
530 3045

Агенция предлага работа за babysitter, 
caregiver, housekeeper в американски и 
руски семейства. Търсете Катя 847 296 
4748; 847 296 4668

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 W 
Diversey Pkwy, IL 60614), търси работни-

ци за разнасяне на рекламни матери-
али, готвачи, шофьори и мениджър. 
Добри условия и заплащане.  773 525 
5050

Набираме Owner Operators от PA, VA, 
WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat required. Good 
miles. Sat & Sun - home. 630 325 2400

Предлагам работа в американски и 
руски семейства и друг вид работа. 
Йорданка Соколова 847 903 7325; Галя 
Куо 847 858 9822

Eurotrans Express набира шофьори CDL 
и Owner Operators. 773 992 9833

Apollo transport търси да наеме кон-
трактори с автовози. Добро заплаща-
не. Постоянна работа. Midwest; east 
coast. 312 730 2085

Търся babysitter или child day care за 
моето 9-месечно момченце от 1 април. 
Живеем в Glenview. За повече информа-
ция обадете се на тел. 630 706 1481 Тони

Need people to clean offices. Leave 
message in English/Russian. 847.817.2002 

Компания търси шофьори и owner 
operators. Lease to own program. Запла-
щане всяка седмица. 630 863 1539

Търся шофьор CDL за стеди курс, 4 дни 
в седмицата. $920 на седмица. 773 732 
1196

construction company търси ра-
ботник с английски език. Опит в 
plumbing е предимство. Добро за-
плащане. Старт веднага. 630 802 8286

Енергична българка над средна 
възраст търси работа като детегледачка 
или да се грижи за възрастен човек. 
Има опит в отглеждане на малки деца. 
Препоръки до поискване. 718  541-9701

Rockford, Illinois

Набираме контрактори и drivers-teams 
(дo 20 000 мили - 0.44 цента, над 20 000 
- 0,48 цента) за Risinger без Hazmat. Tel.: 
815-793-2969 

Teл. 773-563-2803 EUROFASHION 
clothing alteration & restoration - ко-

рекция и реставрация на облекло. 
Търси дизайнер/крояч(ка) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

New York, New Jersey,  east coast

FLORIAN LLC плаща 90% от заработката 
всеки петък. Предлагаме fuel карти, 
като предоставяме цялата отстъпка на 
нашите шофьори. За контакт 727 510 
4295 John или 727 656 2027 Петър

Набираме Owner Operators от PA, VA, 
WV, MD, NJ, CT,NY. Hazmat required. Good 
miles. Sat & Sun - home. 630 325 2400

orlando, Florida

Viva Transport наема CDL Owner 
Operators от цялата страна. 2500-3000 
мили седмично. Flexible dispatch; Sign 
up bonus. 407 923 4867

Las vegas

Looking for motivated people to sell toys 
on kiosks on the Las Vegas strip. Well 
paid. hourly (8.25) + commission! Sales 
experience is a plus but not required. For 
details call 702-883-8688 Michael.

Под наем
chicago + suburbs

Обзаведена стая под наем в Prospect 
Heights, подходяща за truck driver или 
жена на living. Teл:224-425-3336

Давам стая под наем в тих и спокоен 
комплекс в Schaumburg. На разположе-
ние е до 9.30.2011г. Безплатна кабелна 
и интернет. Има фитнес и басейн в 
комплекса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923

Давам под наем етаж от къща в Дес 
Плеинс за 2 момчета шофьори по $400. 
2 спални, хол, кухня, трапезария, баня 
и тоалетна. Паркинг за 2 коли. 847 693 
0790 или rinobato@yahoo.com

Едностаен под наем Шилер Парк на 
Lawrence Ct, Цялостно обновен, нова 
кухня, миялна машина, електроуреди 
инокс. Тел за контакт: 773-968-4389

I have a room for rent for truck driver in 
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Des Plaines. The rent is 350+350$ 
deposit. All utilities are included. 
Very close to the big truck 
parking lot on I-90/Elmhurst rd. 
No smoking, No drinking,No 
drugs,No Parties,No pets. Please  
call at 617 319 3461

Търся съквартирантка за 
2bd апартамент в downtown 
Arlington Heights, в близост до 
Метра и HWY 14. Моля звънете 
на: 309-660-2125 след 5:30pm. 

Давам складово помещение 
под наем. Вашият багаж е на 
сигурно място при нас. Има 
рампа и док. Възможност за 
товарене на контейнери. 312 
730 2085 – Мартин

Apartment for Rent. Belmont 
and Central area. 3 bedrooms, 
eat in kitchen, living room, 
clean building. Washer/dryer 
in building. 1000.00 a month, 
1 year lease, no pets. Garage 
available for 50.00 a month. Call 
Angela at 847.707.4043

FOR RENT 1BR/1BA Apartment. 
1986 W Algonquin Rd, Mt 
Prospect, IL $695 Special! 
Large Apt with New Carpet, 
New Tiles in Kitchen & Bath, 
New Appliances including the 
dishwasher, New fixtures, lots of 
parking, storage space included. 
Central Air & Heat, Patio, Laundry 
On Site. Secure Building and 
large common grounds. Only 
$500 deposit. Call Rich (224) 
406-4699 

FOR RENT in Des Plaines – 1405 
Ashland Ave 2C Des Plaines, 
IL 60016, 1 bedroom condo in 
small quiet building on tree-
lined street! Walk to train, town 
and restaurants. Convenient 
to shops and transportation! 
Covered parking included. Coin 
laundry in building. Newer 
appliances. Available now. $800. 
Please call 847-222-8697  

FOR RENT in Prospect Heights, 1 
- BDRM, 3rd floor unit w/ private 
balcony. two assigned parking 
space included! New carpet, 
New paint! Appliances Included: 
Stove, Refrigerator. Washer & 
Dryer Facilities in the building. 
Water & Heat included. No pets, 
please. Security deposit required. 
$750. Please call Paul at 847-698-
6656. 

FOR RENT in River Grove, IL. 
Welcome to the Perfect Place 
to Call Home! River Grove 
Apartments  8240 O’Connor 
Drive, River Grove, IL 60171. 1 
bedroom/1 bath unit priced 
at $600; 2 bedroom/one bath: 
$750 with $300 signing bonus.
Immediate move-in available! 
Contact: Margaret Albekier (773) 
960-5609 

Давам под наем обзаведен 
2 Bdr апартамент  близо до 
O’HARE. За Truck drivers или 
семейство. 773 966 8978

Давам под наем апартамент 
2 bdrms, 2 bthrms, Arlington 
Heights rd/Golf rd. Наем $1100. 
Рентата вкл. heat, cooking 
gas, water, pool, tennis, fitness. 
Garage - $100 допълнително. 
Близо до I 90, IL 53, Woodfield 
mall. Teл. 847-312-5630 

Давам офис под наем. 2 поме-

щения във Franklin Park, близо 
до River Rd и Grand Av. 312 730 
2085 – Мартин

Търся съквартирант/ка за 
съжителство в голям 2 bdr 
апартамент с балкон, басейн и 
тенис корт. Milwaukee av/ Euclid 
ave в Northbrook. 312 493 6265 
Любо

Давам под наем 2 bdr and 3 bdr 
апартаменти в Westmont. На-
емът започва от $800. 630 964 
6811

Стая под наем в напълно 
обзаведена къща в Niles - $499, 
и под наем 1 bdr apt. in Niles 
за $695. Удобно място, голям 
двор и безплатна пералня и су-
шилня. Под наем 2 cars garage 
-$150. 312 593 3110 Алекс

Давам под наем двуетажна 
къща /Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 
bth, гараж - $1600; бейсмънт от 
същата къща 2 bdr, 1 bth - $650. 
773 895 5638 Георги, 773 895 
6852 Антон

Дава под наем стая от апарта-
мент в Des Plaines. Наем $400. 
847 648 8988

Под наем офиси и складово 
помещение. 773 385 9478, 
630 707 1939

Обзаведена стая  за жена. Des 
Plaines-Dempster&Potter, тел.: 
847 609-3535

Дава под наем стая от апарта-
мент в Des Plaines. Наем $400. 
847 648 8988

Под наем 1 Bdr apt in Addison. 
Наем $725. 630 918 5336

Давам стая в района Foster & 
Kedzie. Наем $300 на месец. 773 
510 4553

Truck driver търси съквар-
тирант/ка за самостоятелна 
стая в 2 Bdrm apt. Central & 
Montrose. Има интернет и 
кабелна тв. 773 255 0191

For rent two apartments. 1 Bdrm 
and 2 Bdrm. In Lions, IL; freshly 
remodeling; laundry and storage 
avail. Call Mike 773 612 0402

Atlanta, Georgia

Давам под наем къща с голям 
Living room, Kitchen, 3 Bdrs, 2 
Bth с вани, 1 Acre двор, нами-
раща се в SUWANEE GEORGIA, 
$750 на месец. 404-384-1564 
Иван

Услуги
chicago + suburbs

Компютри-поправка, консул-
тации, уроци-word, exel, power 
point, internet, email; Граждан-
ство-подпълване на документи 
и уроци за тест; Англииски 
за начинаещи; Driver licence-
писмен тест. Обадете се/ос-
тавете съобщение за повече 
информация. Елена и Frances 
773-3660700/847-2171289.

Изчуквам и боядисвам ка-
тастрофирали коли без застра-
ховка. Цени като в България. 30 
години опит в занаята. Пламен 
773 383 2846

Ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 

лаптопи, таблети, телефони 
и др. Отключване на iphone. 
Инсталиране на софтуер, пре-
махване на вируси и др. Тел: 
773 253 5986

Math tutoring/ACT/SAT prep  
Individual or group lessons. 
Great success! 6-12 grade IL 
certified mathematics teacher. 
Call: 847-809-7938 for more 
information.

Chicago’s Ultimate Party 
Planners. Girls Night Out, 
Guys night out, Bachelorette 
Parties and more!Limos, Party 
busses, Hotels and Penthouses! 
At Home Pole Lessons, Belly 
Dance Lessons, At Home Spa 
Services.When you book with 
VIP Bachelorette, we choose any 
three of the hottest nightclubs 
in Chicago and receive, no 
cover, express entry, drinks and 
champagne for only $23.00 a 
person. 847-288-9398.

Вечеря в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това 
безплатен вход за два нощни 
клуба с безплатен коктейл и 
шампанско – само за $45 на 
човек. Обадете се на 847-288-
9398

Безплатен estimate за покриви 
и къщи, повредени от градуш-
ки. Ние можем да ви сменим 
покрива,  без да плащате нищо. 
Всички разходи се поемат от 
застрахователната ви компа-
ния. 224-425-8060

Поправка, ремонт, продажба и 
рента на електрокари, мото-
кари и всякакъв вид складова 
техника - (847) 415-7364 

Lawn service and tree removal. 
Грижа за вашата градина през 
4-те сезона. Bi weekly, weekly or 
just one time. Ние сме insured. 
Търсете Jesse 630 364 98 60 

Уроци по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия 
дом. Повече от 20 години 
професионален опит. Всякак-
ви възрасти. От beginners to 
advanced levels. 847-322-7258 

Short Sale Solutions! We provide 
individuals facing foreclosure 
a Short Sale solution. We can 
buy your house today and give 
you an opportunity to start over 
fresh and stress-free from this 
huge financial burden. Visit our 
website for more information 
www.shortsaleforeclosureil.com 
or Call us Today! (224) 795-8289 

Home inspector. Казвам се Дей-
вид и приемам апойнтмънти 
7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The 
inspection is 2 ½ hours - $175. /
www.MasterHomeInspectorco.
com  708-334-7644 

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на отоп-
лителнии охладителни системи 
– furnaces, AC, humidifiers, 
boilers. Инспекция по закупу-
ване на жилище. Замерване на 
СО. 847 840 6347 – Тодор

Електричарски услуги: инста-
лиране на standby  генератори 
за вашето спокойствие, ако 
електрическото захранване е 
прекъснато. 773 988 2324

Кеш преди банкрут от кредит-
ни карти дотолкова, колкото е 
кредитната линия на картата. 
За повече информация потър-
сете Филип: 847 852 6724

Торти, баници и питки по 
поръчка за вашия празник. 
Високо качество, ниски цени. 
773 875 7333 Мария

24 часа towing – толвачка. Път-
на помощ. 773 563 1200 Пламен

Грижа се за деца в просторна 
къща в Bensenville, IL (първото 
предградие на запад от O’HARE 
– Irving ParkRd & York/Elmhurst 
Rd) Предоставям на децата 
разнообразни занимания 
през деня, както и домашно 
приготвени две закуски и обяд. 
Дългогодишен опит. Предоста-
вям и препоръки при молба от 
родителите. 773 931 8516

Гледайте безплатно най-добри-
те сателитни програми (вкл. 
FOX SOCCER CHANEL и Канал 1 

на БНТ). За повече инфо тел.  
813 775 8885 или посетете 
www. Satellitebg.com.

HEATING AND COOLING. Ремонт 
и инсталация на всички видове 
отопление и климатици. Екс-
пресен сервис. Митко. 773 875 
2689

Учителка с опит и сертификат 
за Илинойс може да се грижи 
за детето ви в дома си в Пала-
тайн. 708 2533 3383

Търся да гледам деца в дома 
ми. $4/час с включена храна 
в цената. Имам опит и живея 
близо до Найлс, Дес Плейнс и 
Моунт Проспект. Пон. – пет. 847 
922 3951

DRIVING SCHOOL Кормуване. 
Бързо и евтино. Тел. 773-807-
2422

Приготвяне на домашни хляб, 
баници, торти, сладкиши и др. 
на конкурентни цени. 773 318 
5568 Живка

Изработване на уеб сайтове, 
оптимизиране за търсачките 
на вече съществуващи сайтове 
- достъпни цени! Търсете Крис - 
тел. 773-249-0525

coast to coast

Математика за студенти, реша-
ване на задачи по имейл. Уро-
ци по Skype. Skype ID: zadachite.
com.  email: ave_maria_tania@
yahoo.com. Tел за контакт +359 
52 738090

ПРОДАВАМ
chicago + suburbs

Beauty shop for sale. Northshore 
suburbs. 224 578 1010 – call 
after 5 pm 

Продавам камион VOLVO 
Cummins 2004. Тел. 630 915 
3177

Продавам VOLVO 2001 в отлич-
но състояние и  trailer  „Сток-
тън” 1999 г. Air bag and ABS. 
Цени:  Trailer - $7000; VOLVO - 
$12 000. 708 369 8432 – Стефан

Продавам апартамент в София, 
1 ет, кухня, стая,хол, баня с 
тоалетна, парно, тел., в близост 
до Централна гара, трамвай, 
автобус, училище. За контакти 
1 917 238 2454 или оставете 
съобщение.

Продавам mercedes 300e, 1990 
г, перфектно състояние с много 
екстриi, $1500, cell: 773 709 
6670 търсете Николай

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни на obiavi@bg-voice.com текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) 

и ние ще я публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, 
цената е $5 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $10 на брой. Обадете се на 
(708) 415-6985 или изпратете този талон с текста и money order на 1409 W Willow Ln., 
Mount Prospect, IL 60056

КАТЕГОРИЯ: ............................................... ТЕЛЕФОН: ...........................................
Е-MAIL: ............................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Промоция: Евтини само-
летни билети до България. 
Zuma Travel & escapes.
Гергана Tel.: 781 363 3798 

Моля всички които проявя-
ват интерес към основава-
нето на фен клуб на ЦСКА-
София в Чикаго да се обадят 
или оставят съобщение на 
Галин Кунев, тел.: 773-600-
6216. Само ЦСКА!!!
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$5000 за такси 
от Ню Йорк до 
Лос Анджелис
Евреина, Католика и Мюсюлманина 
прекосиха страната, удариха 2 
бона в Лас Вегас

любомира Кривулева
lubomira@bg-voice.com

В Калифорния гледката на коли с номера от 
Минесота, Мичиган, Илинойс, Ню Йорк, дори 
Аляска не е рядкост, но такси с нюйоркска 
регистрация е. Въпреки това през уикенда 
жълтият форд на Мохамед Алам с номер 
3N44 е правил впечатление из улиците на Лос 

Анджелис.
Пътешествието му започва по миналата събота (16 април) 

от летище „Ла Гуардия” в Голямата ябълка, когато 31-годиш-
ният инвестиционен банкер Джон Белитски от Лиония, Ню 
Джърси, решава да направи подарък на 32-годишния си 
приятел Дан Уебън от Ню Йорк за рождения му ден. Двамата 
хващат таксито на Алам, договаряйки се за сумата от $5000. 
Само за сравнение - билет първа класа отиване и връщане 
от Ню Йорк до Лос Анджелис струва около $1000, а нормал-
ната такси тарифа за такова пътуване с такси се изчислява на 
$17 000. 

Първоначално Белитски и Уебън удрят на камък с дру-
го такси, чийто диспечер не се съгласил на превоза, но 
впоследствие намират Алам. Белитски обаче признава, че 
се решил на пътешествието, за да докаже на баща си – бивш 
таксиметров шофьор, че тази дестинация е възможна (не 
само по филмите).

Пътуването
Белитски, Уебън и Алам, или както вече се шегуват по 

между си – Евреина, Католика и Мюсюлманина, изминали 

Туристът 
Джон 
Белитски:
Направих го напук на 
баща ми

Защо решихте да вземете такси 
от Ню Йорк до Лос Анджелис?

За забавление. Тази идея ми се 
въртеше в главата от доста време, 
пък и го направих заради баща ми, 
който е бивш таксиметров шофьор и 
твърдеше, че такъв преход е невъз-
можен.

Кога взехте таксито и откъде?
Първо се опитахме да вземем дру-

го такси, но с него не се получи, тъй 
като диспечерът на фирмата отказа 
превоза. Помолихме го да ни остави 
на „Ла Гуардия”. Там Дан предложи 
се качим на самолет, но аз отказах. И 
така намерихме Мохамед, който се 
съгласи да ни вози до Ел Ей.

Как ще се приберете от Лос 
Анджелис?

Ами аз мисля да си хвана самолета, 
а Алам ще бъде придружен от негов 
колега от Куинс (Ню Йорк), който хва-
ща самолета за Ел Ей. Двамата ще се 
приберат заедно обратно, където ги 
очаква голямо парти в службата.

Коя е любимата ви част от пре-
хода?

Реакцията на хората. В провинция-
та се срещнахме с много хора. Някои 
полудяваха от кеф всеки пък когато 
виждаха таксито ни.

Какво слушате в таксито?
Ами ако трябва да бъда искрен, не 

слушаме много, но пък си гледаме 
клипчета по интернет.

Интервюто е на радио 1010 WINS

над 3000 мили в 6-дневно пътуване. Основно маршрутът им 
се придържал към магистралите 80, 76, 70 и 15 през щатите 
Ню Йорк, Пенсилвания, Охайо, Индиана, Илинойс, Айова, 
Небраска, Колорадо, Юта, Невада и Калифорния. Някъде 
около Денвър пътешествениците вече са известни  и раздават 
няколко интервюта за големи медии. 

Малко встрани от маршрута им се оказва Големият каньон, 
но това не ги спира в четвъртък да отидат да го видят. Веднага 
след това тримата се отбиват да пренощуват в Лас Вегас, 
където Уебън и Белитски печелят 2 бона на блекджек. В петък 
тримата пристигат в Лос Анджелис.

Колебания
Когато майката на Дан Уебън получила обаждане от сина си 

от Омаха, почти припаднала.
„От малък си е пътешественик и, честно казано, много не 

ме изненадва”, заявила тя. CBS обаче отбелязва, че шофьорът 
Алам никога не е напускал пределите на Ню Йорк сити.

„Парите не ме интересуват. Направих го за забавление”, 
заяви 41-годишният Мохамед Алам. В съботата преди да 
тръгнат, тримата отиват до дома на пакистанеца, за да може 
той да си опакова няколко неща. Таксиметровият шофьор си 
взема чао с родителите, жената и децата, въпреки че те не 
били съгласни с решението му да вземе дългия курс. Алам 
успокоил роднините си, които прекарали няколко безсънни 
нощи от притеснение, и тръгнал на голямото пътешествие, 
без да се колебае. По средата на пътя – в Омаха, Алам бил 
толкова изтощен, че почти решил да се прибира в Ню Йорк. В 
крайна сметка преборил умората и аргументите на съпругата 
си и продължил по дестинацията. 

„Аз съм от Бангладеш и мечтата ми от малък бе да посетя 
Холивуд”, заявява пред CBS Алам, който през уикенда имаше 
възможност да посети няколко кинозабележителности, 
сред които и студиото на Universal. Тази седмица Алам се е 
отправил назад към Ню Йорк с помощта на приятел, който му 
показвал пътя.

„Няма невъзможни неща на този свят”, е посланието на 
Алам, вече реализирал няколко от мечтите си, към колегите 
му.
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