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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

ОТ РЕДАКТОРА

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

11-17 май 2011, брой 13, година I

Барак Обама пак натиска за 
имиграционна реформа

>> на стр. 9

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Тупалка турнето на Илиян 
започна от Ню Йо-йо-рк
>> на стр. 17

Никълъс издирва 
роднини в България
>> на стр. 13

Как да избегнем тежките 
окови на студентските заеми
>> на стр. 6
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Здравейте,

Часове преди да завършим този брой, дойде поред-
ната реч на президента Обама, с която той призова 
за приемане на тотална реформа на неработещата 
имиграционна система. Не е ясно колко точно са 
нелегалните българи в САЩ, но със сигурност има 
доста, които биха се зарадвали, ако това някога стане 
реалност.

Проблемът е, че в обозримо бъдеще няма как това 
да се случи. Последната реч на Обама, макар и доста 
пламенна и идваща на гребена на успехите му в сфе-
рата на националната сигурност, няма да предизвика 
конкретни действия. Републиканците, които контро-
лират Камарата на представителите, не са поддръжни-
ци на реформа без сериозно прилагане на сегашните 
закони. Това ще рече солиден брой депортации, мили-
арди за охрана по границите с Мексико и едва тогава 
евентуално биха седнали на масата за преговори. Но 
както отбеляза и Обама, всеки път когато администра-
цията постигне успехи на този фронт, противниците 
добавят нови искания. 

Както и преди съм писал, проблемът не е толкова 
политически, колкото икономически. Големите компа-
нии, които финансират и двете партии, нямат изгода 
от реформа, която да легализира 11-те милиона 
нелегални. Ако това се случи, те ще трябва да им пла-
щат по-високи заплати, осигуровки, отпуски и други 
социални придобивки. Никой от големия бизнес на 
Америка не иска това. Ето защо, за да се случи такава 
реформа, ще е нужен силен лидер, който да иска 
такава реформа. А президентът Обама вече използва 
целия си политически капитал, за да прокара рефор-
мата в здравеопазването и на Уолстрийт.

Въпреки това поставянето на дневен ред на имигра-
ционната тема може да доведе до дебат и обществен 
натиск, особено преди изборите, когато всички се 
надяват на подкрепа от латино гласоподавателите.

Един от доводите за реформа, които Обама посочи, 
е изгодата на Америка да задържа всички чужденци, 
завършили висше образование тук. Но това става 
все по-трудно заради постоянно растящите цени на 
образованието в САЩ. На страница 6 сме се опитали 

да ви бъдем полезни с информация как да намалите 
студентските си заеми и как да намерите федерална 
помощ за висше образование.

Няма как да ви помогнем с цените на бензина обаче. 
Както може да прочетете на страница 7, те ще останат 
високи поне още 2-3 седмици, независимо че барел 
суров петрол струва поне с 15% по-евтино на борсите. 
Това е и чудото на пазарната икономика – увеличени-
ята се случват мигновено, но за намаляване на цената 
все чакаме. 

В днешния брой ви разказваме една покъртителна 
история за малкия Коста, осиновен преди 15 години 
в САЩ. Когато идва тук, българчето става Никълъс, 
сменя 3 приемни семейства  и когато мисли, че е 
открил своя домашен уют, се оказва заобиколен от на-
силници. Сега той едвам свързва двата края и иска да 
потърси роднините си в България, макар да не говори 
езика. Неговата история разказваме на страница 13.

На следващата страница обаче ви представяме 
една успешна история на Михаил Савов, който печели 
овации като каскадьор в Лас Вегас. Момчето е брат 
на DJ Дамян и явно артистичната жилка е в кръвта на 
цялата фамилия.

Още доста интересни, полезни и забавни теми сме 
събрали в следващите 40 цветни страници. Както 
винаги – очаквам да чуя вашите идеи и предложения 
на нашите телефони и мейли.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Опит за 
реформа. 
Отново

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”
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Реката Мисисипи прелива в 8 щата
Невиждани наводнения от близо 85 години, хиляди евакуирани

Хиляди жители на райони-
те около река Мисисипи 
са евакуирани заради 
наводнения, за които 
някои казват, че може да 
донесат повече щети от 

урагана „Катрина” преди шест години.
Реката Мисисипи е достигнала рекорд-

ни нива и във вторник успя да излезе 
над предпазните диги в Мемфис, щата 
Тенеси.

4 милиона души в 8 щата се готвят 
за наводнение от исторически мащаб. 
Реката Мисисипи е достигнала нива, 
невиждани от близо 85 години.

 „Никога не съм виждал водата толкова 
високо и сигурно никога повече няма 
да го  видя”, казва Робърт Джонс, който 
живее в Мемфис.

Въпросът е дали предпазните диги ще 
издържат, или ще бъдат разрушени от 
водната стихия, както стана при урагана 
„Катрина” преди 6 години в Ню Орлеанс.

Доброволци са напълнили над 50 000 
чувала с пясък, които да укрепят дигите.

Кметът на Мемфис Ейси Уортън е 
убеден в готовността на неговия град да 
посрещне прииждащите води. „Ние смя-
таме, че сме подготвени добре. Инжене-
рите казват, че дигите ще издържат. Ние 
сме евакуирали 400 души. Още около 
1300 живеят в по-ниските райони.”

Стотици декари плодородна земя 
в по-горните райони бяха наводнени 
нарочно в опит да се избегне голямо 
наводнение в градовете, откъдето мина-
ва Мисисипи. Тонове реколта в щатите 
Мисури, Илинойс, Кентъки, Тенеси и 
Арканзас бяха унищожени, но това не 
помогна особено.

Метеоролозите казват, че високите 
нива на водата ще се задържат в Мемфис 
няколко дни, преди гребенът на вълната 
да се насочи на юг – към щата Луизиана. 
Губернаторът там Боби Джиндал вече 
предупреди хората по поречието на 
Мисисипи да се готвят за евакуация. 
„Сега въобще не е твърде рано за хората 
да погледнат картата и ако живеят в тези 
райони, е време да укрепят жилищата 
си, да направят план за евакуация и къде 
да отидат.”

Всичко обаче се случва много бавно 
и хората в този район ще живят още 
няколко седмици в страх от наводнение.

Най-мощното наводнение в района на 
Мисисипи е започнало през есента на 
1926 г. и е продължило до август 1927 г. 
Тогава водата е покрила територия от 70 
000 кв. км в десет щата. На места дълбо-
чината й е била 10 метра, а широчината 
й около Мемфис е била 97 км. Загинали 
са 246 души, 600 000 са останали без 
покрив.

AP Scott olson, getty Images

Reuters

AP

Църквата „Сейнт Пол” в Мемфис е заобиколена от вода
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Как да избегнем тежките 
окови на студентските заеми

Българинът е пословично 
устремен към добро 
образование, но за съжа-
ление целта да завършим 
висше образование е 
много по-постижима в 

България, отколкото в Америка. Причи-
ната е изключител-
но високата цена 
в американските 
университети. 
Както обсъдихме в 
предишния брой, 
студентските заеми 
си остават с нас 
дори и да обявим 
банкрут. Ето защо 
често получавам 
запитвания от 
българи, които се 
чудят как да на-
малят тежестта на 
образователните 
си дългове.  

Помощ от 
работодателя

Като оставим на страна пълната 
стипендия, един от най-добрите начини 
да сведете до минимум вземането 
на студентски заеми е да поискате от 
работодателя си да заплати за вашето 
обучение. Голяма част от американски-
те компании имат специални проце-
дури за покриване на разноските по 
висшето образование на служителите 
си. Обикновено някои от изискванията 
са студентът:

• да продължи да работи за фирмата 
поне три години след завършването си;

• да няма по-ниска оценка от В (ек-
вивалент на мн. добър 5 в българската 
система);

• да посещава курсове, свързани с 

Как да намерим федерална 
помощ за висшето 
образование

Образованието в 
Америка е едно от 
най-скъпо струващите 
по света, но Америка 
не случайно е страната 
на неограничените 

възможности. Ако човек има желание 
да учи дори и с ниски доходи, правител-
ството предлага доста опции за помощ. 
Министерството на образованието 
спонсорира програми за федерално 
подпомагане на всички отговарящи 
на условията и желаещи да продължат 
своето образование след гимназията. 

Федералната финансова помощ дава 
шанс на милиони студенти в Америка 
да завършат висше образование, което 
увеличава шансовете им за намиране 
на работа. Аз например съм студентка в 
Чикагския университет и вече четвърта 
година плащам образованието си с по-
мощта на тази програма. Много от мои-
те съученици, също българи, прибягват 
до тази практика. От друга страна, 

ИлИна лазарова
Ilina@bg-voice.com

невена ГеорГИева
Експерт по банкови закони и лични финанси

срещам много сънародници, които из-
общо не са запознати или имат недос-
татъчно информация по този въпрос. 
Тази година например за последна 
година се отпускат средства и за летен 
семестър на студенти, които са получи-
ли финансова помощ миналата учебна 
година. Открих, че много от моите по-
знати, също студенти, не знаеха за това. 
Помощта покрива не само разходите за 
класовете, но в зависимост от нуждите 
би могла да покрие и част от разходите 
за квартира и учебници. Всичко, което 
се изисква, е да се попълни апликация 
чрез уебсайта на програмата (http://
www.fafsa.ed.gov). 

Подаващият молбата студент трябва 
да има диплома за завършено средно 
образование, да е американски гражда-
нин или легално пребиваващ в страната 
и трябва да докаже, че има нужда от 
финансова помощ. Задължително усло-
вие е желаещият да е регистриран или 
приет за обучение в колеж или универ-
ситет. Разбира се, нужен  е и определен 
успех  и неговото поддържане, който 
варира спрямо учебното заведение, за 
което се попълва молбата. След това 
на базата на приблизително изчисле-
ната цена на обучението се изчислява 
сумата, която ще бъде отпусната. Самата 
молба като цяло е лесна за попъл-
ване. Нужна е лична информация за 
попълващия (пол, брачен статут и т.н.), 
както и докладваната сума за таксите 
за съотвената година. Ако студентът е 
под 24-годишна възраст, трябва да се 
предостави същата информация и за 
родителите.

дейността на работодателя.
Ако нарушите дори и едно от пра-

вилата, поставени от договора, компа-
нията може да поиска да й изплатите 
част или всички разноски, които е 
покрила във връзка с вашето обуче-
ние. Отличен пример за така получено 
безплатно образование са служителите 
на въоръжените сили на САЩ, макар че 
може би е най-добре да се възползвате 
от тази златна възможност в по-мирни 
времена.  

Не спирайте 
плащанията 

Да речем, че вече сте взели сту-
дентски заеми, завършили сте, но не 
успявате да си намерите добре заплате-

на работа. Най-
голямата грешка, 
която можете да 
направите, е да 
спрете плащанията 
по образователни-
те си дългове. Ако 
направите това, 
вие ще постъпите 
точно както банка-
та би искала. Щом 
спрете да плащате 
минималната внос-
ка, наказателните 
лихви започват 
да се трупат с гла-
воломна скорост 

и $50 000 се превръщат в $100 000; 
$100,000 - в $150 000... 

Преди да се усетите, банката ще 
започне да си спира плащанията по 
заема направо от работодателя ви – 
преди дори да сте  видели заплатата 
си. Тази законова процедура се нарича 
garnishing of wages. Банката има право 
да си спира вноските по дълга дори и 
от федералния чек, който получавате 
за пенсия, социална осигуровка или 
безработица. Така че плащайте поне 
минимума по студентските си заеми 
всеки месец, ако не искате да дължите 
пари на банката дълго след като лудите 
ви колежански години са отминали и 
косите ви са побелели.

Не пропускайте следващия брой на 
BG VOICE, когато ще обсъдим малко 
познати особености на федералните и 
частните студентски заеми.
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Скъп бензин поне още месец
Обама се опитва да премахне данъчните 
облекчения за петролните компании

Ако сте чули, че на бор-
сите петролът струва по-
евтино, не се радвайте. 
Поне още месец това 
няма да се отрази на 
колонките във вашия 

квартал.
Въпреки 15-процентното поевтиня-

ване на суровия нефт през изминалите 
дни според прогнози на енергийното 
министерство може да очаквате по-ни-
ски цени на бензина около Мемориъл 
дей в края на май.

Експертите изчисляват, че до нача-
лото на юни галонът би трябвало да 
струва с около 50 цента по-малко. Това 
би спестило на шофьорите в Америка 
около 189 милиона долара всеки ден.

Средната цена на най-масовия бен-
зин по американските бензиностанции 
за миналата седмица е $3.965 за галон 
– почти непроменена от предишните 
седем дена. Горивото е поевтиняло 
незначително в Калифорния, Минесота, 
Охайо и Тексас. Чикаго остава един от 
най-скъпите градове – бензинът струва 
средно 4,40 за галон.

 Според Информационната служба за 
цената на петрола (Oil Price Information 

Service) завишените цени се задържат 
заради спекулации, че наводненията 
около реката Мисисипи може да застиг-
нат южните рафинерии в района и да 
спрат производството им. 

Цените бяха повлияни от безре-
диците в Близкия изток, както и от 
разрушителните торнадо и наводнения 
в Щатите. Някои анализатори преду-
преждават, че предстоящият ураганен 
сезон може да прекъсне дейността на 

петролните платформи в Мексиканския 
залив и така да доведе до нов скок. 

Тази седмица Белият дом насочва 
вниманието си към големите петролни 
компании в опит да спре данъчните 
преференции за тях.

Главните изпълнителни директори 
на „Шеврон”, „Коноко Филипс”, „Ексон 
Мобил”, „Шел” и Би Пи ще застанат пред 
финансовата комисия на Сената в чет-
въртък тази седмица. 

СРеДНИ ЦеНИ НА 
БеНЗИНА
(за седмицата, приключила 
на 9 май)

Бостън $3.960
Ню Йорк $4.069
Чикаго $4.397
Маями $3.796
Лос Анджелис $4.288

*източник Department of Energy

На срещата ще бъде обсъдено за-
конодателство, което цели да отнеме 
четири милиарда долара в нефтени 
и петролни субсидии. От Белия дом 
твърдят, че петролните компании 
нямат нужда от данъчни облекчения, 
след като отчитат рекордни печалби. 
Поддръжници на петролната индустрия 
в Конгреса обаче се оправдават, че 
подобни правителствени инициативи 
подпомагат местното производство на 
петрол и създават работни места и че 
всеки път когато се увеличат данъците 
за петролната индустрия, потърпевши 
са отново потребителите.

Дори и акцията на Белия дом да е 
неуспешна, анализатори вярват, че на-
тискът на Вашингтон върху петролните 
компании ще има положителен ефект 
върху цените, навреме за началото на 
летния сезон, когато потреблението 
скача.



Змия, хидра 
или плесен?

Седмица след като Осама 
бин Ладен бе очистен с 
два тюленски куршума, 
12-годишният ми син 
дойде да ме попита 
какво точно е направил 

този прословут терорист, че името му 
не слиза от заглавията. Явно бе об-
съждал темата със съученици, с които 
стигнал до консенсус, че не могат да 
разберат причините за такова посмърт-
но внимание. За тях атентатите от 11 
септември 2001 г. са събитие от друга 
епоха, което само частично оправдава 
интереса. Още повече че в последното 
видео, разпространено от Пентагона, 
Осама седи и прещраква каналите на 
допотопен телевизор в стая с голи 
стени. Не страховит лидер на светов-
ния тероризъм, а някакъв забравен от 
всички пенсионер.

Първо се зачудих, че американски-
те седмокласници изобщо обсъждат 
подобни завързани теми, вместо да 
спорят за достойнствата на Джъстин 
Бийбър и Майли Сайръс. После се 
замислих колко е трудно всъщност да 
определим значението на явлението 
„Бин Ладен“. Въпреки че сухото тяло 
на Осама нахрани рибите в Индийския 
океан, създаденият от него терористи-
чен франчайз бе твърде успешен, за да 
го отпишем скоропостижно. Никой не 
се наема да прогнозира още дали „Ал 
Кайда“ в крайна сметка ще излезе змия, 
хидра или плесен.

Терористичният нагон на Бин Ладен и 
компания взе непосредствени жертви 
в многобройни атентати, като най-
кошмарният бе в Манхатън преди 10 
години. Тази трагична част от историята 
изглежда и най-лесна за обясняване, 
защото се вписва лесно в елементар-
ното разделение на света на „добри“ 
и „лоши“. Обаче косвените последици 
от злия гений на Осама многократно 
надхвърлиха директните щети и са да-
леч по-трудни за обобщаване. Смятам, 
че в тази категория може да сложим 
например загиналите в последвалите 
две войни. Не че Бин Ладен заповяда на 
американските войски да влязат в Ирак, 
но без него Буш и Чейни трудно щяха да 
оправдаят тази авантюра. Положението 
в Афганистан също не е розово – лично 
за мен задълбаването на безизходицата 
там е най-голямото ми разочарование 
от Барак Обама. Виновни ли са аме-
риканските президенти, или нямаха 
избор, след като „Ал Кайда“ ги постави 
в невъзможно положение? Кажете ми 
вие – аз нямам кратък отговор на този 

въпрос, дори и да е ясно днес, че Буш 
откровено излъга през 2003 г. 

Факт е, че военните разходи на САЩ 
нараснаха със 70% от 2001 г. насам, като 
за тази година са близо 700 милиарда 
долара годишно, или 40% от всичко, по-
харчено в света за отбрана. Няма спор, 
че военнопромишленият комплекс в 
САЩ се напечели добре. Трябва ли да 
търсим обаче някаква дълбока конспи-
рация, или това бе чист опортюнизъм?

Осама бин Ладен промени самите 
САЩ през последното десетилетие, и 
то не към добро. Мерките за сигурност 
се превърнаха в общоприето явление, 
което на моменти избива в параноя, 
освен че създава други проблеми. Само 
този понеделник имаше три отклонени 
полета заради подозрения, че сред 
пътниците може да има терорист. Дни 
след смъртта на Осама двама мюфтии 
бяха свалени от самолет в Мемфис, 
Тенеси, защото екипажът не харесал 
как изглеждат. След като стана ясно, че 
„Ал Кайда“ са замисляли атентати във 
влаковете в САЩ, един сенатор пред-
ложи да се състави списък на хората, 
на които им е забранено да пътуват 
с железниците (такъв е раздаден на 
авиокомпаниите отдавна и с него стават 
гаф след гаф). Като косвена последица 
на създадената от терористите психоза 
първо Буш, а после и Обама построиха 
стена на южната граница и подгониха 
нелегалните имигранти. За добро или 
лошо е това? Медалът определено има 
две страни и можем да спорим дълго по 
въпроса.

Темата за глобалното влияние на 
покойния Осама бин Ладен е огромна, 
като надхвърля не само капацитета на 
средния седмокласник, но и на няколко 
класни стаи, пълни с изпечени анали-
затори. Затова само загатвам някои от 
възможните въпроси. А ето още един: 
Можем ли да кажем, че кървавата жътва 
на терора с марка „Ал Кайда“ отврати 
безвъзвратно огромното мнозинство 
сред 1.5 милиарда души, изповядващи 
исляма?

Бих казал, че като цяло американците 
получиха само мимолетно задоволство 
от отмъщението, спуснато върху Бин 
Ладен. Оставащите въпроси са пове-
че от получените отговори и не само 
12-годишните са любопитни.

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



11-17 май 2011 9

Застанал съвсем близо до границата с 
Мексико, във вторник американският 
президент Барак Обама направи поре-
ден опит да притисне републиканците 
за тотална имиграционна реформа. Със  
същата задача в последните години на 

втория си мандат се бе заел и предшественикът му 
Джордж Буш.

От  Ел Пасо, Тексас, той обяви, че границата с 
Мексико е по-сигурна от всякога, в опит да прити-
сне опонентите на реформата, които искаха първо 
повишаване на мерките за сигурност в тези райони и 
спиране на притока на нелегални имигранти.

„Ние свършихме повече от исканото от същите тези 
републиканци, които казваха, че ще подкрепят ши-
рока реформа, но само ако сме сериозни за патрули-
рането по границата, каза Обама. Но въпреки че ние 
отговорихме на техните притеснения, трябва да ви 
кажа, че аз подозирам, че ще има такива, които ще се 
опитат да поискат още неща.”

„Може би ще поискат ров с вода, каза президентът 
и коментарът му бе приет със смях от хората. Може би 
те ще поискат алигатори в този ров.” 

„Въпросът е дали тези в Конгреса, които преди 
отказаха да подкрепят реформата в името на по-строг 
контрол по границата, сега са готови да се върнат на 
масата, за да свършим това, което сме започнали”, 
обяви Обама.

Тотална реформа на имиграционната система 
в САЩ беше едно от предизборните обещания на 
тогава сенатор Обама. Той получи широка подкрепа 
от латино гласоподавателите, като в някои щати те му 
донесоха и победа на изборите преди повече от 2 го-
дини. Сега, влизайки пак в кампания, той се опитва да 
ги спечели отново. Много от лидерите на имигрантски 
организации обаче казват, че това е поредната реч на 
Обама, която няма да бъде покрита с действие.

Политически наблюдатели във Вашингтон пък 
коментират, че липсва широка подкрепа за такава 

Барак Обама пак натиска за 
имиграционна реформа
Във Вашингтон обаче липсва широка подкрепа за промени в 
неработещата система

Ясен дараКов
yasen@bg-voice.com

реформа от двете страни на Кепитъл хил. Републи-
канците, които сега контролират Камарата на пред-
ставителите в Конгреса, нямат никакво желание да се 
захващат с реформа, която да даде път към граж-
данство на над 11-те милиона нелегални имигранти, 
които живеят и работят в САЩ.

В речта си Барак Обама заяви, че хората, които са 
нелегално тук, ще трябва да платят данъците със зад-
на дата, глоба и да научат английски, преди да може 
да кандидатстват за зелена карта и гражданство.

Той защити идеята си за реформа и с новите ико-
номически реалности. Според него средната класа 
ще спечели от изваждането от сянка на нелегалните, 
които сега често са принудени да работят срещу по-
ниско заплащане и без осигуровки. Според Обама е 
по-добре за Америка да задържа чужденците, които 
се обучават със студентски визи тук, отколкото да се 
връщат в родните си страни и там да прилагат науче-
ното в американските университети.

И докато федералното правителство не може да 
намери решение на проблема, много щати сами при-
емат закони, които правят по-лесно депортирането на 
нелегалните имигранти. Най-стряскащият пример е 
законът в Аризона, според който полицаите могат да 
попитат за имиграционния статут всеки, когото запо-
дозрат, че е в страната без документи. Голяма част от 
този закон беше блокиран от федералните съдилища. 
Но в понеделник губернаторът на щата обяви, че ще 
обжалват решението направо в Конституционния съд 
(The Supreme Court).

Междувременно дузина щати разглеждат или вече 
приеха подобни строги антиимиграционни закони, 
като най-пресният случай е в Джорджия.

Бойкот за туризма в 
Джорджия
Новият антиимиграционен 
закон в Джорджия може да 
окаже негативен ефект върху 
туристическия бизнес на щата, 
предупреждават хора от бран-
ша. Много компании и туристи-
чески организации заплашват 
с бойкот, ако губернаторът 
Нейтън Дийл подпише строгия 
закон. 
Същата реакция имаше и към 
Аризона, когато приеха подо-
бен закон. Според  данни на 
Либералния център за амери-
кански прогрес щатът е загубил 
над 141 милиона заради суро-
вия нормативен акт от пропус-
нат бизнес.
Междувременно от браншови-
те организации в Джорджия се 
опитват да окажат натиск върху 
губернатора да не подписва но-
воприетия закон. Конферентни-
ят бизнес е един от най-сериоз-
ните приходи за туристическия 
бизнес в Атланта и хотелите в 
града ще пострадат неимовер-
но от евентуален бойкот. Този 
бизнес носи над 10 милиарда на 
града годишно. Туризмът като 
цяло генерира над 31 милиарда 
годишни приходи (за 2009 г.)
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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

Втори свидетел се отрече 
от показанията си срещу 
Масларова

Още един от свиде-
телите по делото 
срещу бившия 
министър на труда 

и социалната политика Емилия 
Масларова се отрече от пока-
занията си, които е дал пред 
разследващите. По почина 
на Тодор Павлов и Добромир 
Нейков свидетелства точно в 
обратна посока на това, което е 
казал във фазата на досъдебно-
то производство. 

Пред разследващи Нейков, 
чиято фирма е участвала в 
ремонта на бившата работническа поликлиника в Стара Загора, е заявил, че на 
срещите, когато е уговаряна реконструкцията, е присъствал Венцислав Драга-
нов - един от подсъдимите по процеса. 

В съдебната зала обаче той се отрече от думите си, като обясни, че Драганов 
не е присъствал на срещите. Разликата в показанията идвала от технически 
пропуски от негова страна и от това, че когато го разпитвали разследващите, 
бил неподготвен. 

Обвиниха 4 полицаи за боя на 
Мустафови в Кърджали

Близо година след 
полицейската акция 
в дома на кърджа-
лийското семейство 

Мустафови прокуратурата 
образува досъдебно произ-
водство срещу служители на 
МВР, съобщи БНР. 

Според потърпевшите 
цивилни полицаи са нахлули 
в дома им и са ударили във 
вратата главата на Ширин 
Мустафова.  По случая ще 
бъдат разследвани четирима 
полицаи за нахлуване в частен 

дом през нощта, а единият от тях и за нанасяне на лека телесна повреда.
От държавното обвинение категорично отказаха да съобщят имената на раз-

следваните, въпреки че досъдебното производство се води срещу конкретни 
лица.

Българинът най-много спи и 
яде, а след това работи

Най-голяма част от денонощието българинът отделя за лични грижи 
(33%), следвани от заетост (19%), обучение (15%), свободно време 
(12%), домакинска работа (10%), различни по вид пътувания, добро-
волна работа, показват данни на НСИ за периода октомври 2009 – 

октомври 2010 г. 
Хората отделят за лични грижи средно по 12 часа и 20 минути на ден. Това 

време се разпределя: време за сън – 9 часа и 14 минути; време за хранене – 2 
часа и 8 минути; време за миене, обличане, грижи за здравето и др. – 58 минути.

Средно на ден българинът работи по 7 часа и 19 минути.

И лютеницата по БДС

С новата реколта от септември на 
пазара ще влезе в сила и стан-
дартът за лютеницата, съобщи 
изпълнителният директор на 

Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ) Йордан Войнов.

Лютеницата ще бъде натурална, без 
тиквено пюре, без консерванти, подо-
брители и оцветители, а Войнов обеща 
безкомпромисен контрол.



Федерален 
съдия в Юта 
блокира 
антиимигра-
ционен 
закон

Във вторник федерален съдия 
в щата Юта блокира нов закон, 
който позволява на полицаите 
да проверяват имиграционния 

статут на всеки арестуван.
Съдията Кларк Уодоупс издаде запо-

вед в Солт Лейк Сити за спиране на нор-
мативния акт часове след като влезе в 
сила.  Текстът е близнак на придобилия 
популярност закон от Аризона, който 
също беше блокиран от федерален 
съдия миналата година. Спирането му 
беше предшествано от предупрежде-
ние за расови конфликти.

Помощник главният прокурор на 
Юта Джеролд Йенсен каза, че текстът 
на закона не е изненада и е напълно 
конституционен. Той допълни още, че 
неговият офис планира да обжалва 
решението на съдията Уодоупс. Следва-
щото дело е насрочено за 14 юли.

Законът, подписан от републиканския 
губернатор Гери Херберт през март 
тази година, даваше правото на поли-
цаите да проверяват статута не само 
на обвинените в тежки криминални 
престъпления, но и на всички, спрени 
за пътно нарушение, ругатни, семейно 
насилие, кражби и други дребни про-
винения.
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Един от синовете на вече бившия лидер на 
терористичната мрежа „Ал Кайда” Oсама бин 
Ладен нарече убийството на баща си престъ-
пление и заяви, че погребването му в морето 

е унижение за семейството му.
В изявление, приписвано на Омар бин Ладен, чет-

върти син на Осама, се казва, че „децата на лидера на 
„Ал Кайда” си запазват правото да се обърнат към съд 
в САЩ и на международно равнище, за да установят 
истината за съдбата на изчезналия си баща.

Синовете на 
Бин Ладен 
плашат САЩ 
със съд

За какво се харчи военният 
бюджет на САЩ

Няма друга 
страна по све-
та с по-голям 
бюджет за 

отбрана от САЩ
По данни на щатското 

министерство на отбра-
ната основният бюджет 
на институцията за 2010 г. 
възлиза на над 500 млрд. 
долара, като към него 
се прибавят и 130 млрд. 
долара по програмата за 
борба с тероризма и още 
33 млрд. по други спомагателни програми.

Към тези разходи, разбира се, не се включват бю-
джетът за вътрешна сигурност и бюджетът за под-
дръжка на ядрения арсенал.

Голяма част от тези пари отиват за нови самолети, 
танкове и кораби, всички съчетават възможно най-мо-
дерните технологии, или с други думи, струват много 
пари.

Northrop Grumman B-2 Spirit, известен също и като 
американския стелт бомбардировач, може да порази 
и най-добре защитените вражески позиции, защото е 
невидим за радарите. Трябвало да бъдат произведени 

132 машини, но се оказват толкова скъпи, че първона-
чалната поръчка, направена през 1987 г., е намалена 
до 21.

Цената на B-2 през 1997 г. беше 737 млн. долара, 
или малко над 1 млрд. долара днес. Заедно с допълни-
телните разходи по обществените поръчки крайната 
цена на един B-2 Spirit възлиза на над 2 млрд. долара. 
За първи път самолетът е бил използван във войната 
за Косово през 1999 г.

Впоследствие изпълнява успешни мисии в Ирак и 
Афганистан. По данни на BBC през последните месеци 
бомбардировачът е използван и над Либия.
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Никълъс издирва роднини в 
България
Насилвано от осиновителите си в САЩ, днес 
момчето е без семейство и търси финансова помощ

любоМИра КрИвулева
lubomira@bg-voice.com

Понякога надделява мнението, че осиновените деца живеят 
по-добре от тези в сиропиталищата, още повече ако са на-
мерили дом в САЩ, но историята на Никълъс Уилямс Фиш не 
е такава. Осиновен преди 15 години, днес Ник живее сам не 
защото така иска, а защото такава е била съдбата му, и търси 
семейството си в България.

Българчето е родено в Нови пазар през 1986 г. под името Коста Филипов 
Костов. Първите си години изживява в дома за сираци в Каспичан. От 5-6-го-
дишна възраст прекарва всяко лято в дома на „баба Пепа”, както той нарича 
своя ментор, а когато навършва 10, тогавашният директор на дома му казва, 
че ще бъде осиновен в САЩ.

grand Rapids


Пътуването
През 1996 г. 2 жени отвеждат Коста в 

Детройт, където той се среща с новия 
си попечител – Уенди Маккей. След 5 
месеца обаче се оказва, че искрицата 
няма да разпали огън в дома на Маккей, 
и Коста се връща в България. След още 
5 месеца той разбира, че пак ще пътува 
за Америка, където ще бъде осиновен от 
ново семейство. Приемниците се казвали 
Телър и живеели в прекрасно детройт-
ско предградие. За втори път обаче не 
се получава и Коста е изправен пред 
дилемата да се върне в родината или да 
си търси трето семейство. След като той 
решава да остане в САЩ, от американ-

ската агенция „Морнинг стар” му намират 
семейство Фиш от Ийст Джордан, щата 
Мичиган. Коста много харесва семей-
ството, в което има трима осиновени бра-
тя и една сестра, и само за 3 месеца той 
е осиновен за трети път. Тогава получава 
името Никълъс Уилямс Фиш.

Ужасът
През първата година в дома на Фиш 

всичко било като в приказка и Ник се 
чувствал най-накрая щастлив. Един ден 
обаче втората му майка Дебора открива, 
че по-големият му брат Дийн го насилва 
физически.

„Това продължаваше цели 5 месеца, 
преди тя да разбере”, разказва пред BG 

VOICE Ник, който не смеел да се оплаче 
на никого. След случилото се полицията 
отвежда Дийн, но терорът върху Ник 
продължава - майка му започнала да го 
бие. Дебора Фиш спряла да храни осино-
вения си син за 3 седмици и го оставяла 
да живее отвън. Пускала го в къщата само 
за да ползва тоалетната и по-късно – за 
да се храни. Малко след това ужасът се 
удвоил, когато и вторият му баща Майк 
започнал да го малтретира сексуално.

„Той ме изнасилваше по-гадно и от 
Дийн. Този ужас продължи цели 3 годи-
ни”, споделя с тъга Ник.

„Стигнахме момент, в който майка ми 
вече не ме обичаше и искаше да ме вър-
не в приюта, Майк обаче й бе забранил. 
Един ден той просто ме откара от вкъщи 
и никога не се върнахме обратно. Два 
месеца след като избягахме, майка ми по-
даде документи за развод”, заявява Ник.

Докато траел разводът, Майк и Ник 
живеели в каравана в Бойн Сити. Двамата 
изкарали година и половина там, докато 
един ден Майк насилил Ник зловещо. 
Когато на другия ден момчето се появило 
на училище цялото посинено, учител-
ката му се обадила на полицията. След 
3-часов разпит българчето признава, че 
вторият му баща го насилва сексуално и 
че го бие. Веднага след разказа на Ник 
той е отведен от социалните служби, 
а баща му е арестуван. Въпреки че по 
случая с изнасилването на Ник Майк е на-
мерен за невинен, днес той е в затвора за 
кражба на служебни пари. След развода 
на Майк и Дебора двама от доведените 
братя на Ник са изпратени да живеят при 
истинските им родители – в Мъскегон, 
Мичиган. Насилникът Дийн пък е зато-
чен от съдия в програма за сексуални 
насилници, които търсят психологическа 
помощ. 

Ново начало
След ареста на Майк Фиш Ник е 

преместен в приют в Гранд Рапидс, 
Мичиган, където живее в продълже-

ние на 4 години. През 2005 г. завършва 
гимназия. 19-годишен обаче той трябва 
да напусне приюта. Ник се оказва без 
покрив над главата и без работа и живее 
така в продължение на година, докато не 
научава за „Хъртсайд министри” – аген-
ция, която намира дом на бездомните, 
във втория по големина град в Мичиган. 
От организацията помогнали на Ник да 
си намери дом и работа, като му давали и 
купони за храна и дрехи. Първата работа 
на младежа била във веригата за хранене 
Burger King. Той останал там година, след 
което решил, че иска да следва в колеж, и 
напуснал. Ник влиза да учи в общинския 
колеж в Гранд Рапидс, но за съжаление 
се задържа там само първите 2 семестъ-
ра. През последните месеци той намира 
утеха в църквата в Рокфорд, където 
казва, че е намерил много приятели и 
подкрепа.

Желание
Днес 25-годишният Ник живее в един 

от щатите с най-голямата безработица, 
следствие от финансовата и икономи-
ческа криза и труса в автомобилната 
индустрия. Той пак си търси работа, за 
да може да си плаща жилището. За да си 
намери добра работа, му трябва превоз, 
затова младежът много би искал някой 
да му помогне да си купи кола. Освен 
материалното си желание Ник иска да 
да намери някои от роднините си и ако 
може, истинските си родители в Бълга-
рия. 

„Не бих искал да се натрапвам на 
никого. Не мисля, че мога да живея в 
България, отдавна съм забравил езика, 
пък и вече 15 години смятам Америка за 
мой дом”, споделя Ник, или Коста Костов, 
който въпреки това много иска да посети 
родината си, но няма финансовата въз-
можност за това.

„Имам малко в този живот, но пък знам, 
че Господ е с мен и ме обича и никога 
няма да ме остави”, завършва разказа си 
Ник.Коста идва в САЩ преди 15 години и минава през ада

Сн.: личен архив
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Сирени гонят български пират във Вегас
Братът на DJ Дамян работи като каскадьор в хотел Treasure Island

С Боби Браун
Преди да попадне в Treasure Island, Мишо е работел като бодигард на скан-

далния Боби Браун – вече бивш съпруг на Уитни Хюстън. Историята му с рапъра 
започва през в края на 90-те, докато е шеф на охраната в клубa Gardens of Eden 
в Лос Анджелис. Една вечер в заведението става голям бой пред очите на Браун, 
като българинът изиграва важна роля в потушаването му. Боби Браун е толкова 
впечатлен, че в края на вечерта предлага работа на Мишо като негов бодигард.

„Казах му, че зависи от заплащането. Той ми каза, че ще е по-добро от това в 
клуба. И така му станах охрана. Бях с него около 5-6 години”, споделя каскадьорът. 
През това време българинът се е нагледал на какви ли не лудости от страна на 
рапъра и имал е честта да се срещне с Уитни Хюстън само 2 пъти.

Начални стъпки
Михаил Савов е роден на 21 януари 1971 г. в Смолян в семейството на бившия 

полицай Александър Савов. Има трима братя – Калин, Дамян и Илин, и сестра 
Ралица. От малък спортува плуване в местния клуб „Родопа”. Бил е шампион на Бъл-
гария, както и европейски шампион за юноши от 1989 г. През 1991 г. кандидатства 

със спорт за американски университет. Приемат го в Илинойс. Докато учи, успява 
да подобри 2 американски рекорда. Малко след това обаче разбира, че с плуване 
няма как да си вади хляба, и решава да се ориентира като спасител по плажовете 
на Лос Анджелис. Не минава много време и съдбата го отвежда в „Спасители на 
плажа”, след като се запознава с продуцента Грег Бонан на една от вишките в Санта 
Моника. След като се явява на кастинг, Мишо е избран за дубльор в популярния 
сериал. Той работи 5 години, изпълнявайки каскадите на Дейвид Хаселхоф и оста-
налите актьори.

Днес освен работата си като пират за Treasure Island българинът готви 2 филмови 
проекта, единият от които е документален.

Семейството
Михаил е женен 2 пъти. От първия брак има 6-годишна дъщеря, която няма тър-

пение да посети в България след 2 месеца. Втория път се жени за „Мис Корея”, но се 
развежда и с нея. Прибира се често в България и казва, че постоянно общува с бра-
тята си. Близо до него в Лас Вегас живее и Калин, който от време на време замества 
някой липсващ каскадьор в шоуто на Treasure Island. През останалото време брат 
му работи като мениджър във фирмата за мебели RC Willey, която е собственост на 
един от най-богатите хора в света – Уорън Бъфет.

Другият ми брат е известен като DJ Дамян в България и нашумя още преди го-
дини със своето шоу по телевизия MSAT, а после и като водещ на „По-добре късно, 
отколкото никъде” по БНТ, което конкурираше „Шоуто на Слави”.

Текст1: 
Текст2: .
Текст3: 
Текст4: 

Когато пристига в САЩ преди 20 години, Михаил Савов дори 
и не предполага, че ще попадне в едно от най-грандиозните 
шоута на Лас Вегас. Минал през спорта, през сериала „Спаси-
тели на плажа” и дори през охраната на рапъра Боби Браун, 
днес Мишо е единственият европеец и най-възрастният пират, 
който се бори за честа си в „Острова на съкровищата”.

Уви, корсарите винаги губят от сирените. 18-минутното шоу се разиграва по 
4 пъти на ден в хотел-казиното Treasure Island в Лас Вегас. То пресъздава битка 
между пирати и жени от XIX век. Има традиция в представленията да се канят 
някои холивудски актриси, като една от тях е Аналин Маккорд – известна от 
римейка на сериала „90210”. Мишо попада в редиците на „Сирените” преди 4 
години след много тежък кастинг, в който участват 1200 елитни каскадьори. 
Казва, че печели журито благодарение на плувните си умения.

„Тренирах година и половина за това шоу. Накрая успях да впечатля проду-
центите с професионализъм, хъс, умения и тяло”, споделя Мишо. В „Сирените” 
българинът изпълнява две роли – на пиратите Скин и Битъл.

Михаил (вдясно) с актрисата Аналин Маккорд. С останалите пирати на Treasure Island.

Шоуто „Сирените”

С брат си Калин.
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Певецът на 2010 Илиян започ-
на своето американско турне 
с концерт за българските си 
почитатели в Ню Йорк само 
ден след  Гергьовден. Тупал-
ката на попфолка зарадва 

почитателите си с най-големите си хитове, 
с подбран репертоар от любими парчета на 
свои колеги, както и с гръцки и сръбски песни.

Илиян е в САЩ със своя клавирист Жоро, с 
когото изпълниха всяко музикално желание и 
поздрав на гостите в Ню Йорк. Той поднесе и 
китка с български и македонски хора.

Феновете обаче се радваха на оригиналната 
прическа с американското знаме на певеца. 
Още на летището и докато се разхождаше в 
Манхатън, много американци искаха да се 
снимат с Илиян заради оригиналния му стай-
линг и кимаха утвърдително на проамерикан-
ския му имидж.

„За мен да видя Америка е сбъдната моя 
мечта. Разплаках се, като стъпих в Ню Йорк, 
споделя пред BG VOICE певецът. Вече няколко 
дена съм тук и емоцията е невероятна. А бъл-
гарите тук са страхотна публика, заредени за 
парти. Радвам се, че мога да им доставя част 
от купона в родината.”

Тупалка турнето на Илиян продължава този 
уикенд с концерти в Атланта и Вашингтон. 
Всички дати и подробности за концертите в 
САЩ може да видите на страница 28.

Тупалка турнето на Илиян 
започна от Ню Йо-йо-рк

Сн. Стоян Михов
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Продуцентът на спорната „Диана 
експрес”: Юристите ми четат bg voIce
Групата обещава, че ще пеe забранените хитове на Митко Щерев

Продуцентът на спорната група „Диана 
експрес” д-р Милен Врабевски, за 
която композиторът Митко Щерев 
твърди, че е фалшива, обяви, че не-
говите юристи преглеждат публика-
циите в BG VOICE по темата. В обилно 

интервю за медийния спонсор на турнето на групата 
в САЩ в. „България СЕГА” приближеният до ГЕРБ 
Врабевски обяснява, че е разочарован от написаното, 
и го нарича щуротии. Фондацията на д-р Врабевски 
„Българска памет” е един от спонсорите на българ-
ското училище в Атланта и нейният шеф се чувства за-
сегнат, че похарчените от него пари за училището не 
са били достатъчна мотивация за BG VOICE и неговия 
редактор  (той нарича вестника ни медия от Атланта 
въпреки нашето национално разпространение и ог-
ромен тираж) да спести обвиненията, които именити-
ят композитор Митко Щерев има към представящите 
се за „Диана eкспрес”. 

В публикация от брой 9 написахме, че Щерев е 
забранил на така представящите се за „Диана експрес” 
да пеят неговите песни, сред които „Душа”, „Призна-
ние”, „Молитва за дъжд”, „Две праскови и две череши”, 
„Сутрин”, „Северина” и др. Музикантите от спорната 
формация имат регистрация на търговска марка 
„Диана експрес” в Патентното ведомство, но от Ми-

нистерството на културата им е отказана регистрация 
на артистична група. Сега музикантите съдят минис-

терството за отказа. Щерев обаче не иска те да пеят 
неговите песни и е изпратил нотариални забрани 
до членовете на групата, както и до организациите, 
които следят за авторските права в България, САЩ и 
Канада.

Въпреки забраната обаче от групата официално 
обявиха, че ще пеят забранените от композитора 
песни. В списъка от 21 парчета обаче липсва култо-
вата „Наследство” (по-известна като „Две праскови 
и две череши”. „Това нещо може да бъде извършено 
само от едни лъжци и мошеници. Те имат изпратени 
нотариални покани от мен със забрана да ги пеят тези 
песни”, коментира за BG VOICE Митко Щерев.

Голяма част от интервюто на Светлозар Момчилов 
с д-р Врабевски е посветено на „явлението попфолк” 
(точен цитат). Двамата с  д-р Врабевски се възмущават 
от съществуването на чалгата, но пропускат факта, че 
китаристът на промотираната от тях „Диана експрес” 
Максим Горанов е участвал в записите и аранжимен-
тите на десетки чалга албуми. Горанов има студио, 
където много от попфолк звездите през последните 
15 години са записвали и мастерирали албумите и 
хитовете си. За топлата връзка между чалгата и сегаш-
ната „Диана експрес” предупреди и Митко Щерев, като 
обясни, че това е един от мотивите да не иска тези 
хора да изпълняват неговите хитове.

сн.: сп. „Мендиждър”

Продуцентът на спорната „Диана експрес” д-р Милен Врабевски
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Неделя, 18:00 (BG)

Ливърпул - Тотнъм – мач 
от английската Висша 
лига, директно

Неделя, 15:00 (BG)

„Пазачът на мъртвите“ - 
България, 2006г.

Андрей и Мария 
се разделят в 
новия епизод 
на „Столичани в 
повече”

В следващия епизод на „Столичани в повече“ по 
bTV в сряда от 21.00 часа (BG) или на запис от 
TRIO Television ще стане ясно какво ще поиска 
кметът Чеканов от съседите си, за да ги остави 

да развиват хотелския си бизнес на спокойствие. Диле-
мата е тежка и тя ще изостри отношенията в семейство 
Лютови. 

Ядове ще застигнат и Андрей Лютов, след като люби-
мата му Мария Чеканова намира откраднатата монета 
на дядо Радул в якето му. Въпреки чувствата си към 
Андрей, Мария е категорична, че повече не иска да има 
нищо общо с него... Отгоре на всичко Андрей се скарва 
и с брат си Спас, без и двамата да подозират, че Йовка е 
направила интрига.

В новиия епизод на „Столичани в повече” ще се раз-
крият и някои тайни от миналото на героите. Очевидно 
е, че кръчмарят Пацо и кметската съпруга Гълъбина 
имат романтични моменти зад гърба си. Каква е исто-
рията и с голямата любов на баба Марийка и защо тя 
решава да я сподели с внучката си Мария, ще стане ясно 
само по bTV.

Новите тв секс символи
Колко дами по времето на 

соца въздишаха по майор 
Деянов – героят на Стефан 
Данаилов от „На всеки 

километър”. Днес новите български 
сериали създават и нови български 
секс символи. 

 Въпреки че “Стъклен дом”, “Сто-
личани в повече” и “Под прикритие” 
стартираха неотдавна, някои едва 
преди броени седмици, от тези 
сериали изпъкнаха няколко образа, 
които се утвърдиха като най-желаните 
мъже.

Калин Врачански
Най-голямо впечатление направи 

главният герой на “Стъклен дом” – 
Калин Врачански. Мачото впечатли 
женската аудитория с чаровната си 
усмивка и небрежно-елегантен стил. 
Младият актьор бе номиниран в реди-
ца конкурси през изминалата година. 

Калин е роден на 9 юни 1981 г. 
Завършил е НАТФИЗ в класа на проф. 
Здравко Митков. Участвал е и в други 
български продукции, сред които 
е филмът “Още нещо за любовта”. 
Появява се в рекламата с Андреа за 

дините на мастика „Пещера”.
Освен Калин в сериала “Стъклен 

дом” впечатление направиха и вечни-
те любимци Асен Блатечки (“Забра-
нена любов”) и Юлиан Вергов (“Тя и 
той”). Младоците също не отстъпиха 
по интерес. Тийнейджърките си пад-
наха изключително много по Бойко 
Кръстанов и Явор Бахаров.

Ивайло Захариев
Най-новото попълнение сред секс-

символите е Ивайло Захариев. Сен-
зацията на новия сезон е роден през 
1984 г. в София. Завършва НАТФИЗ 
- актьорско майсторство -  през 2007 
г., в класа на проф. Атанас Атанасов. 
В сериала “Под прикритие” се казва 
Мартин и e агент, който се внедрява 
под прикритие в групировката на най-
опасния мафиот в България.

Ивайло показва перфектно изваяно 
тяло в гореща сцена още в първия 
епизод на новия сериал на БНТ1. В 
интернет форуми веднага започна 
обсъждане на коремните му „плочки”, 
а фенките са завладени от чаровната 
му усмивка и леко сърдития му вид.

Иван Юруков

Фотографът Андрей от “Столичани в 
повече” също се нарежда до желаните 
мъже. Актьорът Иван Юруков е роден 
на 27 май 1978 г. Завършва НАТФИЗ 
през 2004 г. в класа на вечния секс 
символ на българското кино - проф. 
Стефан Данаилов. 

Играе главната роля в комедията 
„Леден сън“ (2005) на реж. Иван 
Георгиев, снимал се е в италианския 
Exodus за RAI Uno, също и в телевизи-
онния „Самотни сърца“ на дебютанта 
Валентин Гошев. Участва в „Ако някой 
те обича”, реж. Киран Коларов, „Аве”, 
реж. Константин Бонев. През 2010 г. се 
снима в документалния филм „Кметът” 
на режисьора Адела Пеева.

Късометражният филм „Лора“, на 
който е режисьор и оператор, печели 
феста „Синемаспорт“ през 2007. Съща-
та година с късометражния филм „Лу-
изет“ Юруков печели две награди на 
фестивала „В главните роли: Детето“.

Въпреки че интернет манията по 
него не е така силна като при другите 
двама, актьорът определено прави 
впечатление със скромното си, но 
чаровно присъствие.

Неделя, 15:30 (BG)

Челси - Нюкасъл – мач от 
английската Висша Лига, 
директно

Събота, 18:00 (BG)

Локомотив Пд – Левски – 
„А” група

Неделя, 20:00 (BG)

„Да си остане във Вегас“

Неделя, 23:00 (BG)

„Ромео и Жулиета“

Неделя, 22:00 (BG)

„Супермен“

Събота, 21:00 (BG)

Локомотив Сф - Черно 
море – „А” група

Неделя, 20:00 (BG)

„Карибски пирати: 
Проклятието на черната 
перла”

Неделя, 21:00 (BG)

„Фермата“
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Събота, 01:30 (BG)

„Палачът“

Вторник, 16:00 (BG)

„Бъфи, убийцата на 
вампири“

Четвъртък, 23:00 (BG)

„Вещиците от Ийстуик“

Сряда, 18:00 (BG)

Левски – Славия - „А” 
група

Петък, 23:30 (BG)

„Обсебване“

Петък, 21:00 (BG)

„Умирай трудно 2”

Петък, 21:30 (BG)

„Как да разкараш гадже-
то за 10 дни”

Понеделник, 20:00 (BG)

„Хаос“

Събота, 14:00 (BG)

„Флашданс”

Вторник, 21:00 (BG)

„Мумията“

Събота, 00:35 (BG)

„Психо“

Четвъртък, 21:00 (BG)

„Истина ли е...“

Четвъртък, 16:00 (BG)

„Фанфан Лалето“

Събота, 17:00 (BG)
Манчестър Сити - Стоук 
Сити – финал за Купата 
на Футболната Асоциа-
ция, директно

Събота, 14:45 (BG)

Блекбърн - Манчестър 
Ю – мач от английската 
Висша Лига, директно

Пола Абдул и Саймън заедно в 
американския X-Factror

Пола Абдул ще седне до Саймън Кауел в журито на ново-
то музикално риалити X-Factor.  Шоуто тръгва през ес-
ента по FOX, но кастингите започнаха тази седмица. Сай-
мън и Пола бяха една от причините за тоталния успех 

на „Америкън айдъл”. Абдул си тръгна преди 3 сезона, защото не 
успя да се споразумее с продуцентите за заплащането си, а Саймън 
напусна миналата година, за да се съсредоточи върху новото шоу.

„Между нас има такава химия, че е трудно да бъде заменена”, 
каза Саймън, след като обяви своя избор за жури. „Ние може да се 
караме, да спорим, но не е неудобно и странно.”

Пола е повече от въодушевена: „Аз съм развълнувана, повече от 
оживена и надъхана – и също така ужасена. Това е съвсем различ-
но шоу.” 

Освен тях в журито са британската поп звезда Шерил Коул и 
продуцентът Ел Ей Рийд.

X-Factor прилича на „Америкън айдъл”, но няма възрастови огра-
ничения и допуска групи. Кастингите се провеждат пред публика-
та, а членовете на журито са ментори на младите таланти.

В България шоуто тръгва по „Нова тв“ по същото време като в 
САЩ.

Дали Пола и Саймън ще имат същата магия?

ДесиСлава в 
„Горещо”: Била съм 
като наперено пате

Една от най-
обичаните 
изпълни-
телки в 

попфолка разказа 
откровено за 
отношенията си с 
бившия си съпруг 
Галин в студиото 
на „Горещо” по 
„Нова телевизия”. 
Предаването може 
да гледате на запис 
от TRIO Television. 
Според нея те от 
самото начало не са 
били един за друг, 
но синът й е изиграл голяма роля в решението им да се 
оженят.

В ефир ДесиСлава се сдобри с Венета Райкова. 
Конфликтът между двете е от съвместното им участие в 
риалитито VIP Brother, когато и двете показаха на какви 
клюки и интриги са способни.

Първата колежка, която засегнаха двойката блондин-
ки, беше Василка, известна още като Азис. ДесиСлава 
с усмивка на уста разказа как са се чули по Великден, 
но определено отношенията им вече не са толкова 
дълбоки, колкото бяха преди няколко години. Причина-
та Азис да се разсърди на обичната си колежка станал 
Китаеца. Деси пяла на откриването на музикалната ком-
пания на бившия на Васко и това много го огорчило.

Години наред темата за раздялата на ДесиСлава с 
„Пайнер“ не спира да вълнува феновете и всички любо-
питни да разберат какво точно е попречило да продъл-
жат да работят заедно. 

„Тогава така съм мислила. Имахме някакви малки спо-
рове и много емоционално подходихме. Беше свързано 
с една песен, за която аз си бях платила текста и музика-
та беше моя. Те искаха да пишат, че те са продуценти. 
Ядосах се от този факт. Имаше и някаква клауза… Става 
така, че продуцентът разполага с всички права, които 
ти си си платил. Много е дребнаво. Била съм и аз като 
някакво петле, много наперено“, спомня си тя.

„Прекалената емоция ми попречи да погледна по-
трезво на ситуацията, предполагам и на г-н Димитров 
също“, казва ДесиСлава.

Още за мъжете на ДесиСлава, за голите й снимки в 
интернет и още може да видите в „Горещо” по „Нова тв” 
(миналата събота, на запис от TRIO Television).

Събота, 22:00 (BG)

Финал на „Евровизия 
2011“ - пряко от Дюсел-
дорф
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низация, която обединява българските 
творци в чужбина и разпространява 
родната култура чрез изкуство.  Те са и 
организатор на предстоящата изложба.

Сдружението е създадено през про-
летта на 2007 г. Целта е да се организи-
рат изложби, лекции, музейни визити 
и т.н. За 4 години са направени 18 из-
ложби в Чикаго, Ню Йорк, Монтана, Ню 
Джърси и Хърватия. „Мога определено 
да заявя, че идеята за такава организа-
ция на художниците се оказа витална и 
много навременна“, казва Васевски. 

 „Изкуството е нещо, което много оби-
чам. То ми дава сила и възможност за 
контакти с други хора. Нужна е морална 
подкрепа – всеки работи индивидуал-
но, но трябва да има разбиране от срод-
ни души“, споделя Евгения Петрова, 
която е член на организацията от 2007 и 
един от главните й създатели. „ Труд-
ността е в разликата, че сме имигранти 
и търсим структури, контакти, а и я има 
езиковата бариера. Много по-лесно е, 
когато хората работят заедно.“

Групата от художници се събира 
обикновено на 2-3 месеца. На тези 
сбирки се обсъждат бъдещи изяви и се 

разпределят задачи. Работи се в екип от 
3-4 души, които търсят контакти с гале-
рии, възможности за изява и организи-
рат 4-5 изложби на година.

 „Да си художник, човек на изкуството 
или творец е трудно навсякъде по све-
та, не само в Америка. От друга страна, 
чуждата среда е шанс да намериш като 
че ли по-лесно себе си и да достигнеш 
с посланието си повече хора. Според 
мен художникът няма родина в тесния 
смисъл на думата – той принадлежи на 
целия свят“, казва Васевски.

Освен художник Василен е и препода-
вател по дизайн и цветознание в Illinois 

Institute of Art. Там е от 2003 г. Любима 
част от работата му с младите хора в 
университета е, че те го провокират 
и зареждат. Освен на своя опит той се 
опитва да ги научи как да бъдат по-до-
бри художници и да „бъдат наясно със 
своята различност във възприемането 
на света от останалите хора“. „Най-голя-
мата ми награда е, когато видя в очите 
им искрата на вдъхновението, породи-
ло се от моите усилия в клас“, споделя 
Васевски. 

Повече информация за органи-
зацията може да намерите на www.
bulgarianartistsabroad.net.

Изложба събира bg художници  
от цяла Америка

нИКолета КравченКо
nikoleta@bg-voice.com

За пети път изложба ще съ-
бере българските художни-
ци от цяла Америка в Дей-
ли център в Чикаго. Досега 
в експозицията „Beyond 
Borders” са участвали със 

свои творби близо 50 художници. Май-
сторите на четката ще наредят творбите 
си на 3 юни. 

„ Български художници зад граница“ 
е феномен, който непрекъснато расте 
и укрепва – факт, от който има полза 
нашата общност тук, както и българска-
та култура като цяло“, споделя Васи-
лен Васевски, създател на „Български 
художници зад граница – Чикаго“, орга-
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Microsoft купува Skype за  
8.5 млрд. долара

Microsoft 
обяви 
офици-
ално, че 
ще купи 
най-по-

пулярния софтуер за разго-
вори през интернет Skype. 
Компанията ще плати 8.5 
млрд. долара за Skype, който 
има над 663 млн. регистри-
рани потребители. Въпреки 
това популярният софтуер 
не може да се похвали с 
особено големи приходи, 
тъй като потребителите му 
използват предимно без-
платните разговори.

Сделката е най-голямата 
в 36-годишната история на 
Microsoft, а стойността й бе 
определена като изненадва-
що висока от пазарните анализатори.

Интересът на Microsoft към губещата пари услуга 
обаче подчертава необходимостта на софтуерната 
компания да навакса загубените при Windows и Office 
позиции, коментира „Ройтерс”. Сделката означава, 
че Skype ще анулира плановете си за борсов дебют, 
от който компанията се надяваше на набере около 1 
млрд. долара. Този ход щеше да оцени компанията на 
3-4 млрд. долара, коментират анализатори.

Skype позволява на потребителите да осъществя-
ват както разговори между софтуерните клиенти за 
компютри, смартфони и таблети, така и разговори 
със стационарни и мобилни телефони, за което обаче 

се плаща. Изкупуването на програмата ще даде на 
Microsoft стабилна посока за развитие на пазара на 
видеоконферентни разговори, които компанията 
налага от години в отговор на търсенето на по-евтини 
методи за комуникация от страна на бизнеса.

Skype може да се предлага като допълнителна 
услуга към програми като имейл клиента Outlook, а 
гласовите и видеоуслугите могат да бъдат интегри-
рани с конзолата за видеоигри на компанията Xbox и 
услугата й Live. В по-дългосрочен план Skype ще даде 
възможност на Microsoft да развие по алтернативен 
начин мобилното си присъствие - област, в която ком-
панията изостава, но не жали усилия и средства, за да 
навакса пропуснатото за сметка на Apple и Google.

Пуснаха cS с 
убийството на 
Бин Ладен

Независим програмист направи вер-
сия на играта “Counter Strike: Source”, 
в която действието се разиграва в 
имението, където беше убит Осама 
бин Ладен в Пакистан. 

Според „Ню Йорк Таймс” до поне-
делник хиляди потребители са си свалили това ниво 
на играта. 

„Разбирам, че според много хора това може да е 
проява на лош вкус, но ако наистина това е вашето 
мнение, трябва да протестирате срещу цяла игра и 
други такива”, коментира програмистът с никнейм 
Флеч в онлайн форум.

Миналата седмица още една игра пусна версия с 
имението на Бин Ладен. В “Kuma War II” дори се дава 
възможност да се избира дали да играят като Navy 
SEALs или като гардовете, които пазят терориста.
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Защо ни боли да гледаме 
некадърници

Някога случвало ли ви 
се е да се свивате в 
агония, докато гледате 
надъханите кандидати 
в Music Idol, които 
дори не подозират, 

че не могат да пеят? Ако това е така, 
значи вероятно сте много съпричастна 
личност, способна на силна емпатия - 
или поне така твърди ново проучване, 
публикувано в академичното издание 
„PloS One”, цитирано от webcafe.bg.

Чуждата некадърност поняко-
га предизвиква почти физическа 
болка

Една от основните констатации на 
проучването е, че усещането за косвено 
изживяно чуждо неловко положение 
въздейства на същите области в мозъка, 
които реагират, когато съчувстваме на 
нечия физическа болка.

Проучването е част от нараства-
щия брой публикации, според които 
физическата и емоционалната болка 
се регистрират от едни и същи области 
на мозъка. Може би това е причината, 
поради която определяме себе си като 
наранени не само когато сме си счупили 
крак, а и когато гаджето ни е зарязало. 

Е, оказва се, че вече можем да 
добавим към списъка със споделени 
емоционални травми и гледката на чо-
век, разхождащ се със залепнало парче 
тоалетна хартия върху обувката.

Някои изживяват неловкия миг 
наравно с жертвата на присмех 

Според новото проучване хората не 
само са така съпричастни към чуждото 
притеснение и неловкост, както и към 
болката, но и изживяват косвено тази 
емоция - независимо дали човекът, 
към когото е насочено това чувство, 
осъзнава затруднителното социално 
положение, в което се намира.

В рамките на проучването, проведено 
от Сорън Крач от университета „Фи-
липс” в Марбург, Германия, 480 жени и 
139 мъже са били запитани как биха се 
почувствали, ако самите те изживяват 
някаква неловка случка или наблюдават 
други хора в същата ситуация. Сред 
неприятните сценарии са били вклю-
чени изживявания като заекване по 

време на реч или подхлъзване и падане 
в калта - някои от тях представляват 
чиста случайност, докато други са 
умишлено нарушени социални поряд-
ки, като например силно оригване. В 
посочените примери както публиката, 
така и злочестият участник са осъзнава-
ли унижението. 

Освен тези са били посочвани и 
примери, в които лицата в неприятната 
ситуация не са съзнавали своето уни-
жение - например хора, които вървят 
с разкопчан цип на панталона, без да 
подозират. 

Най-мъчително е, когато хората 
не подозират, че се излагат

Когато участниците в проучването си 
представят самите себе си в деликатна 
ситуация, те споделят, че се чувствали 
най-неудобно в унизителните ситуации, 
в които всички други били наясно с 
проблема освен самите те. Когато обаче 
са помолени да си представят други 
хора в подобна ситуация, съпреживяно-
то смущение на участниците е било още 

по-голямо, особено когато става дума за 
случаите, в които хората не са забеляз-
вали унижението си.  

Колкото по-високи са били индиви-
дуалните оценки на участниците по 
скалата на емпатия, толкова по-голям 
дискомфорт са изпитали те от чуждото 
унижение. Фактът, че тази тенденция се 
запазва дори при ситуациите, в които 
хората не са съзнавали своето поло-
жение, показва, че съпричастността на 
участниците е била израз на очакване 
на откриването на унижението - те 
са проектирали емоцията напред в 
момент, в който въпросният човек 
примерно би установил, че изнася реч с 
разкопчан панталон.

Човешкият мозък не прави особе-
на разлика между болка, неловкост 
и отвращение

Тъй като по-състрадателните хора не 
са оценили своето притеснение като 
по-голямо в ситуациите, в които те са 
се приемали като потенциален субект 
на унижение, техният дискомфорт от 

чуждите изживявания може да бъде об-
вързан с реална съпричастност вместо 
по-голяма вероятност да се почувстват 
в неловко положение.

Втори експеримент от същото проуч-
ване e включвал сканиране на мозъка 
на 32 участници, 17 от които жени. 
Отново по-съпричастните хора са де-
монстрирали по-голямо съпреживяно 
смущение. Освен това при тях са били 
налице и по-високи нива на активност 
в областта на мозъка, наречена предна 
инсула, която е отговорна за възпри-
емането на неприятни емоции, свърза-
ни с болка (но не и за определянето на 
местоположението и вида на болката). 
Тази област от мозъка се активира и при 
чувството за отвращение.

Проучването помага да разберем 
защо можем буквално да се свием от 
болка или притеснение, без значение 
дали става въпрос за нашите постъпки 
или за постъпките на някого, който 
дори не съзнава, че е в унизително 
положение.

Най-мъчително е, когато хората не подозират, че се излагат
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сИлвИЯ Шатърова
silvia@bg-voice.com

Останаха ли в миналото типични-
те свалки? Къде са днешните Казано-
ви, какви са им нравите?

Стандартна съвременна ситуация 
-  бар, дискотека - мъжки и женски 
шумни компании се забавляват 
самосиндикално. Нито Ромеовците, 
нито Жулиетите изпитват интерес 
едни към други. Напротив, добре им е 
така, или както се казва в последно 
време: Да не ги занимават с глупос-
ти. Просто се кефим сами и сме си 
самодостатъчни, все по-трудно 
представителите на двата пола 
тръгват един към друг. Не станахме 
ли прекалено САМОстоятелни или 
прекалено прагматични?

Изповядваме тезите, че нямаме 
време за безполезни неща, можем да 
си пием бирата в бара и без да се про-
вокираме помежду си. Мислим си, че 
сме научили изключително много, че 
сме преживели всичко, а сме примерно 
само на 25, че сме си взели бележка, че 
вече сме наясно как да постъпим.

Нямаме време - това е дефиниция-
та, която даваме на проблемите си, 
на техните причини и решения.

Толкова много работа, ангажимен-
ти, срещи, толкова много умора, че в 
моментите, в които ни остава да се 
погрижим за себе си, се просваме пред 
телевизора с единствената ясна 
мисъл - че не искаме нищо друго, освен 
да заспим пред него или пък да пием 
по едно в бара в петък вечер, къде-
то отново същите тежки анализи, 
тежки проблеми, въпроси и нечакани 
отговори с приятели за нас, за  офиса, 
за клюките и интригите и без нищо 
свежо.

Ние ли сме се изкривили така, че не 
можем да се впечатлим и да търсим 
дори директната свалка. Всичко ли 
се случва само в интернет. Или ни е 
страх, страх от всичко онова, което 
ще последва - от отблъскване до 
обвързване.  Загубихме ли смелост 
да търсим любовта. Колко останаха 
смелите, онези, които ще скочат 
дори и с риск да паднат и ще се опи-
тат да разпознаят  човека.   
Понякога помагат и проблясъците на 
великите, като тези на Коко Шанел. 
Онази, която дала като оръжие пан-
талона на жените, отказала брак на 
Уестминстърския херцог. Та тя казва:

„Няма време за банална монотон-
ност. Има време за работа. Има 
време и за любов. За друго не остава 
време.”

Не ни се губи време за флирт? 
Тогава изпускаме ние, защото губим 
рефлекса да го търсим и искаме. Нищо 
не ни струва да си поиграем на крие-
ница, или на ти гониш, както някога. 

Правили сме го десетки пъти, ще го 
направим пак.

*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 
размисли очаква на silvia@bg-voice.com

Къде отидоха 
типичните 
свалки?

ТОКЧЕТА

Серумът за лице
Какво трябва да знаете, преди да посегнете към тези 
продукти

Серумите за лице представляват експресна 
концентрирана грижа за красота, която има 
дълготраен ефект. Те имат много предимства 
и се оказват лесен начин за поддържане на 
красива и гладка кожа. 

Серумът е козметично средство, разрабо-
тено с цел активна терапия на определени козметични про-
блеми на кожата, например пигментни петна, сухота, акне и 
други. Основната му разлика от крема, балсама или лосиона 
е, че той не просто коригира временно недостатъка, а цели 
пълното му изличаване. Силата на въздействието се дължи 
на високата концентрация от полезни и активни съставки. Те 
са няколко пъти повече от „обикновените” козметични про-
дукти. Ежедневните кремове могат да поддържат красотата, 
да хидратират или да предпазват от вредното влияние на 
околната среда, но серумите имат по-специална мисия.  
В серумите се влагат и специални вещества, които са един 
вид проводници, помагащи на активните компоненти да 
проникнат в по-дълбоките слоеве на кожата, където най-
често се крият основите на съответния козметичен проблем. 
Дотам трудно достигат другите бюти продукти.

Освен всичко имайте предвид, че серумът не е козметич-
но средство, което може да се използва всеки ден. Според 
някои специалисти е най-добре да използвате съответния 
продукт няколко седмици на сезон. Честото използване на 

серуми може да доведе до предозиране на някои състав-
ки, до алергични реакции или до липса на подобрение в 
кожата.

Най-добрият начин да изберете своя серум е след консул-
тация с дерматолог или със специалист в голям козметичен 
магазин. Повечето препоръчват ползването на серуми след 
35-ата година, освен ако няма някакъв специфичен проблем, 
като акне например.

Преди да използвате избрания серум, направете тест на 
кожата, за да проверите дали няма да развиете алергична 
реакция. Намажете малко от продукта на вътрешната част на 
китката и изчакайте два дена.

Преди да използвате серума, подгответе лицето както за 
другите продукти, почистите го с лосион или скраб. Сложи 
няколко капки на пръстите и нанесете с масажни движения, 
след това може да използвате ежедневния си крем, тъй като 
серумите попиват много бързо в кожата.

В зависимост от проблема резултатите могат да се наблю-
дават в различен период от началото на третирането. Най-
бърз ефект имат серумите за блясък, които опъват кожата и 
подобряват тена моментално. Те могат да бъдат използвани 
директно преди важна среща или предстоящо парти. При 
другите резултатите идват след около десет дни, най-бавен 
е ефектът при серума за справяне с пигментните петна – 
нужен е поне един сезон употреба.
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Да ви е вкусно,
Емануела

Сандвич за 
специален гост
Сандвич за  вечеря със специален  гост?! Усетих нотка на неодобрение в 

гласа на  моята приятелка. Това е предизвикателството - да докажа, че 
един сандвич може да е особено специален. Дали съм успяла ще преце-
нят сътрапезниците ми и вие.

В средна по големина тенджерка разтопявам маслото на умерена температура. После изсипвам брашното, 
разбърквам и постепенно прибавям млякото, пилешкия бульон, соса „Уорчестър”.

Оставям да заври и бъркам до сгъстяване за около 2 минути.
Накрая прибавям настъргания чедър и махам от огъня, след като се е разтопил напълно.
За бързото приготвяне на бекона го разпределям равномерно в тавичка и пека в предварително загрята фур-

на на 450oF, докато стане леко хрупкав. Изваждам в голяма чиния, предварително покрита с хартиени салфетки, 
което помага за отстраняване на излишната мазнина.

Филийките с хляб препичам на тостер и после ги поставям в плоска тавичка. Последователно покривам хляба 
с пушените гърди (нарязани на тънки филийки), сиреновия сос, готовия бекон, нарязаните на кръгчета домати 
и пармезана.

Включвам фурната на BROIL и запичам само отгоре за около 5 минути, докато сиренето се разтопи.

ПРОДУКТИ:1/4 чаша масло1/4 чаша брашно1  чаша мляко1  чаша пилешки бульон 
(chicken broth)1/2 чаена лъжич-ка сол „Уорчестър” (Westchester sauce)3/4 чаша настърган чедър

сол, черен пипер8  филии висококачест-вен италиански или френски хляб 11/2 паунда пуешки или 
пилешки гърди8 парчета бекон2  домата1  чаша  настърган пар-

мезан
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Холивуд 
отслабва със 
сурова храна

Меката на киното и красо-
тата винаги е допускала 
всякакви крайности, 
но този път броят на 
звездите, налагащи нова 
диктатура в тенденциите 

с диетите, наистина е впечатляващ. Заедно 
с фитнес гурутата в Холивуд в последно 
време знаменитостите са вманиачени по Raw 
Food - хранителен режим, базиран само на 
сурови продукти. Става дума за биохрани - от 
плодове и зеленчуци, до риба и месо - които 
се консумират директно, без да се използват 
кулинарни подходи, променящи тяхната 
температура и свойства. 

Звездите, които се надпреварват да де-
кларират тази нова страст пред медиите, са 
наистина много: Деми Мур, Натали Портман, 
Ума Търман, Алисия Силвърстоун и дори 
Бионсе са готови да стигнат килограмите на 
Принс. 

Манията по диетата избухва няколко годи-
ни след като първото момиче в историята на 
модата, обявено за супермодел - Каръл Алт, 
издаде книга по темата, озаглавена „Сурово”. 
От нея става ясно, че в продължение на 15 
години Каръл се е хранила единствено със 
сурова храна. Тя не хапва нищо, което преди 
това е било подложено на термична или ка-
квато и да била обработка - печено, варено, 
задушено или пържено.

„Опитвала съм какви ли не диети, но 
продължавах да качвам килограми, а и по-
стоянно бях гладна. Откакто открих тайната 
на „суровото” хранене, мога да ям колкото 
и когато пожелая, без да се страхувам, че 
ще напълнея.” В книгата си Каръл предлага и 40 лесни рецепти за приготвяне на 
различни ястия със сурови продукти.

Философията на Raw Food не оставя място в гърлото за никакви кулинарни 
изкушения - ако все пак яденето трябва да се стопли, температурата му никога не 
трябва да надвишава 40 градуса, за да не се нарушат натуралният вкус и състав на 

храната.
„Готвенето влошава естествените свой-

ства на храната, намалявайки наполовина 
или отстранявайки напълно полезните й 
вещества, като например протеините и 
витамините, особено тези от група Б”, казва 
диетологът Анна Пиедимонте. 

Предимствата са много: „Последните про-
учвания показват, че Raw Food елиминира 
канцерогенни вещества като амини, токсини 
и полициклични ароматни въглеводороди 
(РАН), които не се асимилират от организма. 
Проучванията показват също така, че ви-
соките нива на РАН се намират например в 
печеното на скара или вареното при високи 
температури месо, както и в пушена риба.

Тази диета освен това води до намаляване 
на хипертонията, затлъстяването и сърдеч-
ните заболявания, полезна е при алергии, 
аменорея (липса на менструация), както и 
при проблеми със зъбите. Консумацията на 
сурови продукти има и детоксикиращ ефект 
- дори да й се посветите за кратък период от 
време, насърчавайки редовната диуреза. 

Разбира се, Raw Food има и своите опасни 
страни: „Готвенето на яйца и млечни проду-
кти обикновено премахва бактерии, вредни 
за организма. Салмонелата, паразитите, 
фитичната киселина, гликозидите и авиди-
нът могат да бъдат премахнати от храната 
с обработка при високи температури. 
Консумацията на тези вещества чрез сурова 
храна може да предизвика лоша функцио-
налност на щитовидната жлеза”, обяснява 
диетологът. 

Изборът на сурова храна следователно 
трябва да бъде в резултат на схема, предложена от специалист: „Диетата трябва 
да се съобрази индивидуално с всеки, който иска да я пробва. Освен това - да се 
базира на вашия стил на хранене, осигуряващ хранителни вещества, които няма да 
окажат странични ефекти, както и премахващ неподходящи за консумация в суров 
вид продукти заради определени компоненти.”

Деми Мур вае перфектно тяло с новата диета. Натали Портман, Ума Търман, Алисия Силвърстоун и 
дори Бионсe са сред привърженичките на суровата храна



32

www.bg-voIce.combg voIce

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Водоравно: Михаел Шумахер. Ад. Бак. Уилис. Виола. Ремарк. Икике. БФС. Бои. Школо. Неон. Аша. Троая. Брадви. Пример. Нерон. Ем. Киста. Сажда. Ерос. Ницше. Буреш. Прима. Тении. Алф. Леяр. Перин. 
Арие. Чао. Янски. Декани. Тление. Флокс. Касти. Илиев. Амид. Аалст. Плака. Илион. Овали. Дур. Кока. Атики. Култ. Хив. Зенит. Фасции. Расист. Инари. Он. Остин. Орало. Брун. Елинг. Поляк. Кристина Аги-
лера.
Отвесно: Либе. Шперплат. Мики Рурк. Хамбар. Ореол. Илова. Ур. Какао. Иксия. Екдик. Сони. Ритми. Мряна. Оазис. Лук. Ресна. Нисан. Естет. Уши. Шорти. Псета. Антили. Улика. Ацтек. Илоти. Нин. Микоян. 
Шериф. Свити. На. Касил. Есени. Литак. Нога. Кобра. Индол. Лифар. Еве. Рожби. Екипи. Арапи. Три. Нанду. Аксел. Ксилол. Обед. Арара. Вадуц. Оле. Халфове. Елини. Кулио. Яр. Да снимаш феи. Мартиника.
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Пиян влиза в католическа 
църква и сяда в изповедал-
нята. 

След няколко секунди све-
щеникът го пита:

- Какво искаш, синко? Пи-
яният пита:

- От вашата страна случайно 
да има някой вестник?

  
Блондинка си купила GSM 

и отива на пазар в ЦУМ. В 
този момент GSM-ът звъни. 
Блондинката вдига слушалката 
и казва: 

- Аааа, здрасти, муцка. И-и 
ма, ти как разбра, че съм в 
ЦУМ, та ми се обади?

  
Две хлапета си говорят. 

Едното пита другото: 
- Гошо, ти кога си роден? 
- На 29 февруари. 
- Ей, страшен късмет си 

имал, значи, че е било висо-
косна година, а иначе е може-
ло и да не се родиш...

  
Келнер! В супата ми има 

муха! 
- Tлъста и синя ли е? 
- Да!
- Ох, слава Богу... Хвърлила е 

топа... Тука цял ден ми разгони 
фамилията и на мене, и на 
клиентите... 

  
Отива нещастен евреин при 

равина и казва: 
- Аз съм толкова беден, тол-

кова беден! Даже мляко нямам 
за ядене... 

Равинът: 
- Добре синко, прибери се 

вкъщи и всичко ще е наред. 
След няколко дни същият 

евреин тича при равина и 
крещи: 

- Рави, порасна ми женска 
гърда и от нея тече мляко, ама 
аз не те молих за това!!! 

Равинът: 
- Какво да се прави, синко! 

Ние сме си такъв народ – по-
лесно ни е да направим чудо, 
отколкото да дадем пари на 
някого!

  
Един скинар намерил жаба. 

Неочаквано жабата прогово-
рила с човешки глас:

- Млади момко, ако ме 
целунеш ще се превърна в 
принцеса!

Скинарят я погледнал и 
казал:

- Ами, не! Повече ме кефиш 
като говореща жаба.

  
Един кон влязъл в кино и 

казал на продавачката:
- Е-е-е-един билет за тоя 

филм.
- Ах, говорещ кон - казала 

учудено продавачката.
- Аз като вляза в салона, ще 

си мълча! - отговорил конят.

  
По време на пътешествие 

в Шотландия турист посетил 
езерото Лох Нес с надежда да 
види знаменитото чудовище.

- По кое време се появява 
чудовището? - попитал той 
своя гид.

- Обикновено след осмото 
уиски...

  
Шофьор на такси седял в 

колата си, когато изведнъж се 
приближили двама младежи и 
казали:

- Извинете, ние сме от една 
младежка организация. Теро-
ристи заловиха един политик 
и заплашиха, че ако не бъде 
откупен за 1 милион долара, 
ще го залеят с бензин и ще 
го запалят жив. Ще дадете ли 
пари, за да помогнете?

- Ама разбира се, нали е 
държавник... А колко сте съ-
брали засега?

- Ами около 20- 30 литра...

  
Двама професори, специ-

алисти по атомна физика, 
обядват в ресторант. Покрай 
масата им минава страхотна 
жена.

- Гледай - казва единият - 
колко интересно са се групи-
рали атомите!

  
Двама ловци са на сафари в 

Африка. Провират се през шу-
браците и изведнъж попадат 
на пресни следи от лъв. 

- Ти тръгни по следите и виж 
къде е отишъл тоя лъв! - казал 
единият ловец.

- А ти какво ще правиш?
- Аз ще тръгна в обратната 

посока, за да видя откъде е 
дошъл.

  
Служител влиза в кабинета 

на началника си и твърдо 
заявява:

- Шефе, много бих желал да 
ми повишиш заплатата, защото 
други три големи фирми се 
интересуват от мен.

- И кои са пък тези три голе-

ми фирми?
- „Топлофикация“, НЕК и 

„Водоснабдяване“.

  
Потребител на интернет 

се прибира късно вечерта. В 
тъмна улица го сгащват двама 
и му казват:

- Давай парите!
„Провайдъри!” - мисли си 

потребителят.

  
Това, на което в трамвая му 

казват „блъсканица”, в дискоте-
ката се нарича „атмосфера”.

  
- Синко, донеси ми три 

чинии от кухнята!
- За какво са ти, мамо?
- Искам нещо да си поговоря 

с баща ти...

  
Прожекция на „Властелинът 

на пръстените”
Гандалф хвърля Пръстена в 

огъня, вади го и го подава на 
Фродо:

- Вземи го, Фродо, студен е. 
Виждаш ли нещо?

- Не, нищо. Чакай... Made in 
China!

- От това се опасявах...

  
Футболист пита сина си:
- Как си с бележките?
- Чудесно, татко! - гордо 

отвръща синчето - Всички ос-
танали трябваше да преминат 
в друг клас, само моят договор 
беше продължен за още една 
година!

  
В един манастир пристига 

комисия, съставена от настоя-
тели на други манастири. Един 
от членовете на комисията 
влиза при настоятеля на мана-
стира и изумен казва:

- Ама вашите монаси пушат 
по време на молитвите?!

- Е, и к`во от това?

- Ами от нашия манастир 
питахме Светия синод може 
ли да се пуши по време на 
молитва. Те ни забраниха 
категорично.

- Всичко зависи от форму-
лировката на въпроса. И ние 
питахме Светия синод. Само 
че ние питахме, може ли да се 
молим, докато пушим!

  
Джентълмен от Англия си 

стои кротко пред печката. На 
вратата се звъни. Друг джен-
тълмен пита:

- Може ли чаша вода, сър?
Джентълменът от къщата 

му дава. След малко пак се 
повтаря същото и пак, и пак... 
Последният път човекът от 
къщата пита:

- Какво става, сър?
- Пожар, сър.

  
Женската горила в софий-

ския зоопарк се разгонила. 
Ама няма мъжка. Седи целия 
персонал и се чуди как да се 
справи със ситуацията. По 
едно време обаче минава 
чистачката. Заинтересувала се 
какъв е проблемът и казала на 
шефа. 

- Абе, имаме един Митьо 
Щайгата в наш`та махала. Той 
за $100 ще свърши работата.

Вдига се една малка деле-
гацийка, намират го, обясня-
ват му каква е работата и го 
питат дали е съгласен. Той им 
отвръща: 

- Става. Ама имам 3 условия. 
Първо: не ме карайте да я 
целувам. Второ: не ме карайте 
да се женя за нея. И трето: не 
мога да ви дам парите сега, ще 
ми трябват 1-2 седмици да ги 
събера.

  
Радостен студент скача от 

масата на професора и тича 
към изхода с викове: 

- Взех го! Взех го! 
- Чакай! – крещи след него 

професорът, сочейки студент-
ската му книжка. – Трябва да го 
отбележим. 

- Довечера ще го отбе-
лежим! – чува се някъде от 
коридора...

  
Медицинска сестра попълва 

картона на пациентка: 
- Омъжена? 
- Да, за втори пъти. 
- Деца? 
- Шест. Две от първия брак. 

Две от втория. И две лично 
мои.

  
Какво е „успех” в различните 

възрасти:
На 5 - да се събудиш в сухо 

легло.
На 17 - да спиш с жена.
На 25 - да намериш добра 

жена.
На 35 - кариера и семейство.
На 45 - семейство и кариера.
На 55 - да намериш добра 

жена.
На 65 - да спиш с жена.
На 85 - да се събудиш в сухо 

легло.

  
Родил се синът на един бо-

рец. Минала една година а де-
тето още не можело да говори. 
Майката не се притеснявала 
и не обръщала внимание. Ми-
нали 2, 3, 4 години и майката 
вече била в ужас че синът й не 
говори.

На един обяд детето казало:
- Мамо, супата е солена!
- О, миличкото - казала 

развълнувано майката, - какво 
ти беше?! Защо досега не ми 
говори?

- Храната си беше хубава!

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка



34

www.bg-voIce.combg voIce

Бившият губернатор на Калифорния и съпругата му Мария 
Шрайвър обявиха, че се разделят, съобщи АП. Двамата са заед-
но от 25 години.

„Всеки от нас преживява период на голям личен и професи-
онален преход и след много размисли, обсъждане и молитви стигнахме 
до това решение”, се казва в съобщението, прочетено от говорител на 
Шварценегер. 

Бившата двойка щяла да работи върху бъдещето си поотделно, като и 
двамата ще се грижат за четирите си деца.

Арнолд отлага визитата си в България, разкри шефът на родната ни 
федерация по фитнес и културизъм Александър Сталийски. 

„След голяма доза разсъждения, дискусии и молитви дойдохме до това 
решение. Молим медиите и обществото за съчувствие и уважение”, казаха 
Шварценегер и Шрайвър, която е член на рода Кенеди.

Пълна промяна споходи една от новите любимки на публи-
ката, след като всички я съжалиха, когато Николета Лозанова 
открадна мъжа й. Алисия оправи зъбите си, после увеличи 
устните си, а сега промени и носа си.

Бившата половинка на Валери Божинов не се харесвала изобщо и зато-
ва след раздялата се подложила на операциите.

Алисия и Николета размениха мъжете си, сега певицата е с Ники Михай-
лов, който пък преди беше с манекенката от Пловдив.

Михайлов бил доволен от новите “придобивки” по лицето на половинка-
та си, той твърдо заставал зад всяка нейна прищявка.

Изпълнителката на “Най-вървежен” е с няколко години по-възрастна от 
новото си гадже, но това не пречи тя да диктува правилата в къщи.

За първи път гранда-
мата на българската 
естрада говори открито 
за действителността в 
шоубизнеса и музиката 

ни.
„Бездарниците напират в нашест-

вие. Нямаме реална самооценка, 
никой не пресява качествените 
хора. Не съм аз най-великата, в 
никакъв случай, но в тази държава 
имаме достойни певци, достойни 
артисти, достойни българи. Нека 
те да излязат на повърхността. А 
не да се чудят къде да изчезнат и 
заминат”, споделя Лили

Тя иронизира своите колеги и 
лица, напиращи, че са номер едно, 
а всъщност са нищо. „Oт първи в 
класацията човек не може да се 

дореди. Всички са първи, всички са най-велики, всички са идоли в тази 
държави. А пък за секс символи да не говорим. Красотата е важна, но 
ако човек е много бездарен, горкият, красотата не може да го спаси в 
никакъв случай.  Добре е да видиш някой с приятна визия - но после той 
трябва да покаже умение”, заяви Лили. 

Певицата признава, че да си скромен вече не е добродетел, но въпреки 
това тя е постигнала успеха си без наглост и напиране.

„Приличам на майка ми, която почина на 93, и на баба ми по бащина 
линия, която си отиде на 100. Баба ми беше дребничка и слабичка, вечно 
щъкаше нагоре-надолу”, спомня си Лили.

Арнолд 
Шварценегер се 
развежда

Алисия смени и 
носа си

Слави Трифонов 
се натиска в кино с 
младо гадже

На Лили Иванова 
й писнало от секс 
символи

Шоуменът на бТВ се появил с младо гадже 
в столично кино. Двойката изгледала 
екшъна “Бързи и яростни 5”.

Водещият бил неглиже с анцуг, тениска 
и зимна шапка, която не свалил през цялата прожекция 
въпреки жегата. Гаджето му пък било с черна възкъса 
пола и високи токчета. Косата й била сплетена на рибена 
кост.

Двамата дошли по средата на рекламите и седнали на 
един от по-предните редове. Слави бил накупил някол-
ко шоколадови десерта, които изял, преди да започне 
филмът.

Момичето много приличало на балерината от балета му 
“Магаданс” Мартина Огнянова. Клюката гласи, че плени-
телната хубавица живеела отскоро в дома на шефа си. 
Двамата си тръгнали с мерцедеса на Дългия.
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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 $$$ 

Уитни Хюстън 
отново в клиника 
за наркомани

На нова терапия се 
подложила Уитни 
Хюстън. Певицата се 
решила на тази стъп-

ка, за да спре зависимостта си 
към алкохола и наркотиците. Това 
бе съобщено от говорителката й 
Кристен Фостър.

„Мога официално да потвър-
дя, че Уитни Хюстън в момента 
провежда курс на лечение. Това е 
дълъг и сложен процес и сега по-
вече от всякога Уитни се нуждае 
от подкрепа”, казва Фостър. Тя 
обаче не отговори на въпросите 
на любопитните журналисти, кои-
то питаха какво е довело до този 
нов срив за изпълнителката.

Хюстън, която е вече на 47, 
разкри за първи път зависимост-
та си през 2009 в шоуто на Опра 
Уинфри.

Досега тя е постъпвала два 
пъти доброволно в клиники, но 
това не й помогнало особено. Ру
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Едно от големите 
имена на българ-
ската журналистика 
даде рамо на Цвете-

лина Янева. Румен Михайлов 
помогнал  на младата певица 
да направи снимките за новия 
си видеоклип „Притеснявай 
ме” в апартамента-музей на 
Джузепе Верди в Милано, 
както и по централните улици 
на града.

Бившият кореспондент 
на БТА Михайлов живее от 
години в Италия и пише за 
българските вестници “Мо-
нитор” и “Телеграф”, които са 
собственост на Делян Пеевски 
– мъжът до Цветелина Янева.

В знак на благодарност 
певицата е снимала новия си 
приятел в началото на своя 
клип с “Corriere Della Sera” в 
ръце.
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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

Looking for a babysitter for new 
born baby. Woman 55 years old or 
older, who speaks Russian. Tel 224 
522 5005

CDL Drivers. Търся шофьори. 
Заплащане според опита . 773 964 
0956; 773 236 1773 

Търся шофьори за 
регионални,steady курсове или 
east coast. Добро заплащане 224 
805 0746

Търся жена за 5 дневен live-in да 
се грижи за две деца (2,5 год. и 7 
год.) тел. 773 983 0585

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

Търся шофьор на лимузина за 
работа  в o”hare Midway. Старт 
веднага, лоялност и коректност. 
Кандидата трябва да е на или 
над 24 год и с приличен англий-
ски. Hard card е предимство но 
не е задължително. Тел 773 895 
4225 

Trucking company се нуждае 
от човек за работа в офис. 
Accounting/ safety. Elk Grove 
Village. 773 744 5725

Hiring people for cleaning. Hoffman 
Estates – call 240 354 9082

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

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

Ресторант Авангард търси сер-
витьори/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 информа-
ция : 773 392 7389

Valet Drivers Wanted. Търся при-
ветливи 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 ра-
бота в Чикаго. Кандидатът трябва 
да притежава Limousine Chauffeur 
License, да знае добре английски, 
да има приличен driving record, 
поне малко опит и да желае да 
работи поне 6 дни в седмицата. 
За повече информация: 773-827-
7827 

Набираме owner operators. Ло-
ялност, коректност. Добри мили 
– добри $. тел 847 378 8917

ST transport търси шофьори и 
owner operators. Добро заплаща-
не. Коректност. 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, ма-
никюристка 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 рабо-
та, контейнери. 630 440 0422

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

Кафе Мираж търси сервитьор-
ки и помощник за кухнята. За 
справки tel 847 678 2614 или на 
мястo.”

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

Търся шофьори CDL може и без 
опит. Мога да ви помогна за из-
важдане 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 ра-
ботници за разнасяне на реклам-
ни материали, 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 ра-
бота. Йорданка Соколова 847 903 
7325; Галя Куо 847 858 9822

Eurotrans Express набира шофьо-
ри CDL и Owner Operators. 773 
992 9833

Търся babysitter или child day care 
за моето 9-месечно момченце от 
1 април. Живеем в Glenview. За 
повече информация 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. Заплащане всяка седми-
ца. 630 863 1539

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

Енергична българка над сред-
на 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 
- корекция и реставрация на об-
лекло. Търси дизайнер/крояч(ка) 
за Palatine. eurofashion.reni@gmail.
com

New York, New Jersey,  east coast

Фирма набира бояджии и помощ-
ници – (718) 938-3600 Вальо 

FLORIAN LLC плаща 90% от зара-
ботката 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

Atlanta

US Atlantic Express: Truck Drivers 
CDL-A needed; Georgia- California. 
Tel: 678-891-9909; 678-701-5670

orlando, Florida

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

Под наем
chicago + suburbs

давам стая под наем в близост 
до LARAMIE AND BELMONT тел за 
контакт 773 425 2700 Митко 

Давам под наем 2BDR/2Bt -$1000, 
Elk Grove Village, IL 60007.Пералня, 
сушилня, топла вода, отопление 
са включени в рентата. Добър 
район и добри училища. Тел 630 
398 2000

Давам под наем 3/4 стаен апар-
тамент в къща с отделен вход. 
GRAND/HARLEM $800 от 1 юни. 
Тел 773 895 8146 

Apartment for rent in Arlington 
Heights. 2 bedroom/1bathroom. 
$1000/month. Central heat and 
central air conditioning. Washer & 
dryer inside the unit. 1603 Windsor 
Dr. Arlington Heights. Contact 
George(224)659-0628

Apartment for rent inArlington 
Heights. 2 bedroom/1bathroom. 
$1000/month. Central heat and 
central air conditioning. Washer & 
dryer inside the unit. 1603 Windsor 
Dr. Arlington Heights.  Contact 
George(224)659-0628

Дава се под наем стая за шофьори 
на камиони в Des Plaines - тел# 
6173193461 

Обзаведен етаж от къща в Buffalo 
Grove.1 спалня, кухня, баня, 
всичко включено + интернет и 
кабелна тв. Наем $700. Phone: 
2245957923  markalof@yahoo.com 

Давам под наем изгодно стая в 
къща в  Des Plaines. Truck drivers 
wellcome. 312 217 0110

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 разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. 

Промоция: евтини само-
летни билети до България. 
Zuma Travel & escapes.
Гергана Tel.: 781 363 3798 
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Има фитнес и басейн в комплекса. 
Плаща се само ток. $300 на месец. 
Тел.: 312 5933923

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

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 кон-
тейнери. 312 730 2085 – Мартин

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. 

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

Търся съквартирант/ка за съ-
жителство в голям 2 bdr апар-
тамент 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. Наемът 
започва от $800. 630 964 6811

Стая под наем в напълно обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. 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 апартамент 
в Des Plaines. Наем $400. 847 648 
8988

Под наем офиси и складово поме-
щение. 773 385 9478, 630 707 1939

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

Дава под наем стая от апартамент 
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 съквартирант/
ка за самостоятелна стая в 2 Bdrm 
apt. Central & Montrose. Има ин-
тернет 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

Услуги
chicago + suburbs

DishNetwork, DirecTV. Решение 
на всеки проблем. Обслужване, 
ремонт. Тел. (773) 510-0592 

За партито във вашият дом; 
готвене, сервиране и чистене 773 
318 5568 

Търся момиче за брак с цел доку-
менти, 27 годишен съм. Плащам 
много добре! Контакт: birben666@
gmai.com

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

Изчуквам и боядисвам катастро-
фирали коли без застраховка. 
Цени като в България. 30 години 
опит в занаята. Пламен 773 383 
2846

Ремонт и поправка на електронни 
устройства. Компютри, лаптопи, 
таблети, телефони и др. Отключ-
ване на iphone. Инсталиране на 
софтуер, премахване 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 шам-
панско – 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 компания. 
224-425-8060

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

Lawn service and tree removal. Гри-
жа 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 професио-
нален опит. Всякакви 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 
Дейвид 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 закупуване на жи-
лище. Замерване на СО. 847 840 
6347 – Тодор

Електричарски услуги: инстали-
ране на standby  генератори за 
вашето спокойствие, ако електри-
ческото захранване е прекъснато. 
773 988 2324

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

24 часа towing – толвачка. Пътна 

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 разно-
образни занимания през деня, 
както и домашно приготвени две 
закуски и обяд. Дългогодишен 
опит. Предоставям и препоръки 
при молба от родителите. 773 931 
8516

Гледайте безплатно най-добрите 
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 ото-
пление и климатици. Експресен 
сервис. Митко. 773 875 2689

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

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

DRIVING SCHOOL Кормуване. Бър-
зо 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 - дос-
тъпни цени! Търсете Крис - тел. 
773-249-0525

coast to coast

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

ПРОДАВАМ

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.

Продава се апартамент в София, 
кв. Лозенец, до Семинарията. 73 кв. 
м, тухла. 2003 г. Тел 224 659 6543

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: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

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!!!

Кристина/Весела
(770) 390-9096 
(770) 390-9086 

Факс: 1-866-424-9935
gtstr@aol.com
www.GTSTravel.net

Кристина/ВеселаКристина/Весела

G T S  T r a v e l
THE BEST AIRFARE

Торти, баници и питки по 
поръчка за вашия празник. 

Високо качество, ниски 
цени. 773 875 7333 Мария

Адрес за получаване:
(попълнете данните си на английски)
Име:  .......................................................................................................................
Тел:  ....................................................е-майл  .....................................................
Адрес: ....................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Днешна дата: ......................................................................................................

 за 6 месеца (26 издания)  $69 
 за 1 година (52 издания)  $129 

Изпратете талона с чек или мъни ордер на: 
Bulmedia Group
1216 S New Wilke Rd, Ste #410, Arlington Heights, IL 60005
Tel: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.comnick@bg-voice.com

Абонирайте се за Bg Voice
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евтините жени на София
Момичета на 16 и 24 години се предлагат така, между другото, в 
софийските кръчми

Явор фИнГаров
„Дойче веле””

Те трябва да бъдат привлекателни. 
Задушно е въпреки мощния климатик. 
Музиката е същата като миналата годи-
на, като преди 3 години, като преди де-
сетилетие. Някои неща са евъргрийн, 

например скудоумието на диджеите и 
музикалните оформители в България.

Жените са там. От грима физио-
номиите им приличат на платно на 
Кандински. Устиците им излъчват 
пренебрежение и премерена злоба. 
Поклащат стройните си тела, изваяни 
след стотици часове във фитнеса.

Тези тела са еднакви заради еднак-
вите упражнения, заради еднаквите 
диети, заради еднаквите страсти. Лица-
та им не са безизразни, но в израже-
нието им зее дупка. Дупка от ужасява-
щата липса на човечност, ужасяващата 
липса на Смисъл.

Клонираните 
атакуват

В потните сепарета, където срамни-
те въшки се чувстват у дома си, като 

питони са се излегнали поувехнали 
чичковци. Вече оплешивяващите теме-
та блестят под шарените диско топки. 
С хищен поглед те следят парада на 
младата плът.

А той се провежда заради тях. Жени-
те танцуват. Искат да бъдат забелязани, 
искат да бъдат черпени.

Не са проститутки, най-обикновени 
момичета. На възраст между 16 и 24. 
Вашите дъщери.

Танцуват разголени и чакат състо-
ятелните чичковци да им викнат по 
някой коктейл. Искат да преспят в ху-
бавите апартаменти на тези чичковци. 
А след това да бъдат заведени в мола.

Сексът, разменен за най-различни 
обходими ненужности, закупени с па-
рите на чичковците, за тях не предста-
влява морална дилема. Не представля-
ва никаква дилема. Дали ще го нарекат 
„той ме кара да се чувствам желана” 
или „той се държи галантно” няма в 
случая никакво значение.

Може дори да бъде абсолютно 
акуратно артикулирано като „търся си 

богат мъж”. Но в случая формулировка-
та няма никакво значение. Все тая как 
ще бъде наречен един геноцид, нали 
така?!

Гледал съм снимките им, дългите 
фотосесии във „Фейсбук”, крещящи „ис-
кам богат мъж”. Те са еднакви. Жените 
са различни, но само по име. Визиите 
(както те наричат външността си) са 
еднакви, желанията са еднакви, мечти-
те са еднакви, моралът е еднакъв.

Мелодраматичният поглед, замре-

жено насочен директно в обектива, 
предизвикателната чупка в кръста, 
нацупените устички, тоновете грим, 
тупираните коси, третирани с промиш-
лени количества лак: така седят те, же-
ните, с техните петсантиметрови поли, 
дълбоки деколтета, сутиени, вечно с 
един номер по-малки, та да повдигат 
циците нагоре.

И те, тези жени, седят фръцнати в 
жалкия си вид и чакат чичкото. Като ги 
гледам как го чакат на бара, просто ми 
иде да им изкрещя: „За Бога! Интересно 
е което не се вижда, защото което се 
вижда вече спира да бъде интересно!

О, жени, знаете ли точно колко 
квадратни сантиметра от телата ви са 
останали интересни?!”

Повръща ми се...
На бара седи момиче. Гледа злобно 

и сластно. Става ми гадно. Насочвам 
очи към тялото й, перфектното дупе, 
стройните й високи крака, нацупените 
силиконови устни, преливащите сили-
конови гърди.

Пола, по-скоро дразнеща, отколко-
то изпълняваща функция. Токовете 
са поне 15 сантиметра. Гледам я, а 
напиращото физиологическо желание 
изобщо не е сексуално - иска ми се да 
повърна.

Тя също ме поглежда, за една десета 
от секундата интересът и влажността в 
очите й отстъпват пред суровата ярост 
на човека, чието време си изгубил.

За обиграния й поглед всичко вече 
е ясно. Раздърпаният ми пуловер, 
евтината цигара, 5-дневната ми брада: 
очевидно бедняга, който не може да я 
качи на мерцедес, да я заведе в мезо-
нета си и после на шопинг.

Едва ли се е досетила, че мога да 
напиша някой и друг стих, пък и това 
едва ли може да бъде монетизирано. 
Имам прозрение: щом жените използ-
ват масово такъв маркетинг за себе 
си, значи точно тази стока масово се 
търси на пазара!

И повечето мъже искат така опакова-
ни жени. Това е тъжно.

Значи саморазбирането и самоопре-
делянето на тези български жени е от-
чайващо принизено. Жената очевидно 
иска да бъде възприемана единствено 
като безмозъчен къс месо с дупка 
между краката - това с извинение към 
по-чувствителните читатели.

Като евтина курва, която за нищо не 
става - пак с извинение. А това ще е 
краят на еманципацията на български-
те жени.

Защото излиза, че те доброволно 
приемат подчинената си обществена 
роля, в която срещу вагинални екстри 
получават елементарни житейски 
луксове. Например прахосмукачка, за 
да чистят под дивана, на който мъжът 
шкембелия седи и гледа мач.

Смъртта на 
Смисъла

Да, явно няма Бог... И разсъблечени-
те млади жени ще продължават като 
обезумели да се кършат под лъстивите 
погледи на дебелите състоятелни чич-
ковци и ще продължават да разменят 
вагината си за посещения в мола, и 
ще продължават да бъдат произволно 
заменяемо сочно парче месо с отвер-
стие...

Стана ми задушно, излязох навън, 
запътих се към едно евтино кръчме. 
Докато се наслаждавах на спокой-
ствието на малките централни улички, 
жените на София, там в онова заве-
дение, започнаха бавно да умират в 
съзнанието ми.

Мир на праха им.

Сексът, разменен за най-различни обходими ненужности, закупени с парите на чичковците, за тях не представлява морална дилема. Не представлява никаква 
дилема. Дали ще го нарекат „той ме кара да се чувствам желана” или „той се държи галантно” няма в случая никакво значение.

Това произведение не се препоръчва на хора, които са чувствителни 
към неприличните изрази! В редакционния блог на „Дойче веле” 
Явор Фингаров пише на ръба между сатирата и треската. Бълнува-
нията му се раждат в един софийски клуб. Те просто се тресат като 

силиконово малеби. Те са там.






