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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

25 - 31 май 2011, брой 15, година I

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

>> на стр. 5

ОСЪДИХА БЪЛГАРИН 
ЗА АТМ ИЗМАМИ

ЕКСТРЕМНО ВРЕМЕ В САЩ
>> на стр. 12-13

Декоратор на Обама 
ползва BG глинени чинии
>> на стр. 17

Елвис среща Илиян в 
новия му клип
>> на стр. 38
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Има събития, с които работата ме сблъсква и които 
оставят много дълбок отпечатък. Историите за лошо 
време винаги са били интересна тема в новините. 
Тази година обаче ще остане в историята като една от 
най-смъртоносните и финансово най-скъпите заради 
екстремното време в САЩ

В неделя, докато се връщах от снимки за наводне-
нието по поречието на река Мисисипи, смъртоносно 
торнадо удари Джоплин, щата Мисури. В следващите 
два дни бури и туистъри причиниха още десетки 
жертви в няколко щата. Репортаж от мястото на съби-
тието може да прочетете на страници 12-13.

Трагедията на хората, с които се срещнах в Миси-
сипи, е неописуема. Да загубиш абсолютно всичко, за 
което си работил. Всеки спомен, снимка, писмо, пода-
рък... целия ти живот, събран между четирите стени на 
дома ти... малки неща, които значат всичко.

И въпреки трагедията оставам изумен от реакция-
та на хората. Силни, сурови, жилави мъже и жени от 
американския Юг, готови на всичко, за да възстановят 
домовете си, да не се предадат на природата и нейна-
та мощ. Непоколебимостта в позата им, в думите им, в 
действията им... всичко това се запечатва в съзнание-
то ми.

Както написа в „Туитър” кметът на Джоплин: „We’re 
not gonna let some little F4 tornado kick our ass.” (Няма 
да позволим на някакво малко F4 торнадо да ни срита 
задника.) „Не сме такъв град, не сме такива хора”, кате-
горичен е кметът Майк Уолстън. 

След толкова срещи през последните години с 
жертви на природни катаклизми и на такива, при-
чинени от човешка ръка, като петролния разлив 
миналата година, го вярвам. Тези хора, които живеят 
в южните и централните щати, са жилави. И нищо не 
може да ги огъне. Те се изправят отново на крака, 
построяват живота си и продължават горди напред.

Иска ми се и ние като българи да имаме повече от 
тази сила и жилавост на хората от тези региони. И да 
имаме такива лидери, които да могат да вдъхновят и 
поведат напред народа ни. Така както преди толкова 
много векове братята Кирил и Методий ни поведоха 
по пътя на собствената писменост и култура. Тук е 
мястото да отбележа, че ако още нямате планове 

за уикенда – отидете до Сиатъл. Там се провежда 
традиционен фолклорен фестивал, чийто фокус тази 
година е България. Повече за него може да прочетете 
на страница 24.

Малко преди да приключим броя, станаха извест-
ни имената на новите генерални консули в Чикаго и 
Лос Анджелис. И двамата са сравнително непознати 
имена, но общото между тях е икономическото им 
образование. Какво означава това може да разберете 
на страница 10.

В този брой ви разказваме историите на имигрант-
ския поет Иван Бързаков (стр. 26) и на семейство 
Георги и Дона Хаджипопов, чиито глинени съдове са 
стигнали и до президента Обама (на стр. 17). 

Знаете, че обичаме да разказваме историите на 
интересни и успели българи, така че, ако знаете 
такава – пишете или се обадете. Вашият глас е нашият 
най-верен ориентир.

И накрая, искам да поздравя колегите от вестник 
„България” с техния 10 рожден ден, който те празнуват 
на 29 май. Сега разбирам какво е да правиш вестник 
в САЩ и мога да оценя техния труд и усилия.  Оказва 
се, че с „България” имаме нещо общо – родени сме на 
една дата, само дето аз ставам на 30. Макар и да праз-
нуваме в различни градове, сигурен съм, че взаимни-
те наздравици ще бъдат за здраве и успехи.

Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Сила, която 
торнадо не 
може да убие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Къде да ни намерите?

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

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите 
на вестника, като се използват различни български и световни 
новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с 
това на авторите. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на 
материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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Започна срещата на българските 
медии по света
BG VOICE се представя за първи път

В Хага, столицата на 
Холандия, се събират 
представители на българ-
ските медии по света за 
традиционната си седма 
годишна среща. Откри-

ването е поверено на премиера Бойко 
Борисов. Инициатори и организатори 
на медийния форум са Българската те-
леграфна агенция (БТА) и Асоциацията 
на българските медии по света (АБМС). 

За първи път BG VOICE ще се предста-
ви на колегите си по света. Там е нашият 
редактор в нюзрума ни в България 
Силвия Шатърова.

Насловът на срещата тази година е 
“Медии и пари”. Във фокуса на внима-
нието ще бъдат проблемите на иконо-
миката на медиите и тяхното финанси-
ране, собствеността и независимостта, 
развитието на медийната инфраструк-
тура, авторското право и други.

Медийният конгрес ще бъде офи-
циално открит в средновековната 
холандска катедрала „Гротекерк ден 
Хааг”. Сградата, построена в насто-
ящия си вид през XV век, е уникална 
архитектурна забележителност, както 

и паметник на културата с богата и раз-
нообразна история, датираща от 1280 г. 
Участници в дискусиите ще бъдат също 
министрите Томислав Дончев, Вежди 
Рашидов и Николай Младенов, соб-
ственици и главни редактори на медии, 
експерти. Работната част на Седмата 
световна среща ще продължи до 29 май 
в холандския град Хилверсум, който е 
приет за медиен център на Холандия. 
В града се намират студиата на всички 
холандски и голяма част от европейски-
те телевизии и радиа, както и единстве-
ният в света Музей на медиите. Освен 
архитектурна забележителност той е и 
най-големият аудио-визуален архив в 
европа, тъй като съхранява над 700 000 
часа телевизионни, радио-, музикални и 
филмови записи. По думите на генерал-
ния директор на БТА Максим Минчев 
причината домакин на срещата да бъде 
именно Холандия е, че там функциони-
рат няколко български медии, живеят 
много българи, доста от които студен-
ти, както и фактът, че страната е един 
от най-големите инвеститори у нас и 
стратегически партньор на България в 
нейния европейски път.

Над 40 са българските медии от цял 
свят, които ще се включат във фору-
ма тази година. Срещата ще събере 
представители на печатни и електрон-
ни издания, радиа и телевизии от над 
25 държави, сред които САЩ, Канада, 
Великобритания, Испания, Гърция, 
Израел, Унгария, Чехия, Холандия, 
Швеция, Сърбия, Румъния, Украйна, 
Молдова. Поканени са и нови медии от 
Швеция, Китай и Южна Африка, които 
не са участвали в срещите досега. 

Освен професионално събитие ме-
дийната среща е и национална кауза.

Проведените от 2005 г. досега шест 
срещи (в София, Чикаго, Рим, Мадрид, 
Варна и Бургас, Виена) се превърнаха в 
национални събития с огромен общест-
вен ефект и публичност в България и 
извън нея. 

Седмата световна среща на българ-
ските медии се реализира с подкрепата 
на „Петрол”, „ЧеЗ България”, „Изи Пей”, 
„Тандем”, „Уестърн Юнион”.

Групата журналисти и медийни шефове пристигна в Холандия в отлично настроение

Сн.: Силвия Шатърова
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Българин осъден за АТМ измами
Виктор Кафалов сам се признал за виновен, прави сделка с 
прокуратурата

28-годишният Виктор Кафалов се призна за виновен 
пред съда в Ню Джърси по обвинения за банкови 
измами и източване на карти през АТМ. Според съ-
дебните документи българинът в съучастие с други 
двама е успял да изтегли над 278 хиляди долара от 
сметките на нищо неподозиращи клиенти на Valley 

National Bank в градовете Нътли и Белевил.
По едното от обвиненията Кафалов ще получи задължител-

ни по закон 2-години затвор. По второто си обвинение наказа-
нието е до 30 години и 1 милион долара глоба, но вероятно ще 
му бъде наложено много по-малка присъда. Съдия Пати Шуац 
ще обяви решението си на 27 юли.

Признанието на Кафалов идва след сключена сделка с про-
куратурата на щата. Източници на BG VOICE твърдят, че мъжът 
е свидетел в разследването на други двама българи, също 
обвинени за банкови измами.

В информацията на прокуратурата не се споменават имена-
та на другите двама заподозрени за измами. Вероятно става 
дума за Лъчезар Лазаров и Георги Никифоров, които бяха 
арестувани по подозрения за скимиране на АТМ-и на същата 
банка през октомври м.г.

Малко преди тях – в края на юни м.г., беше арестуван и 
Кафалов. Той и съучастниците му са теглили пари в Бруклин, 
Куинс, Манхатън и дори в Канада.

Някъде по същото време в Клиъруотър, Флорида, бяха 
закопчани и други двама българи, които живеят в Чикаго - Са-
муил Славов и Мирослав Петков, и двамата на по 27 години.

През февруари 2011 обаче прокуратурата промени обвине-
нието към Славов на дребна кражба и той беше осъден на 120 
дена затвор.

Петков е на свобода срещу гаранция от 5000 долара.
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Черният пазар на кръв в 
България процъфтява
Търговците, предимно роми, я продават по 250 евро

85-годишният съпруг на Славка 
Петрова се нуждае от неза-
бавна операция, но лекарите 
й казват сама да намери кръв 
за операцията. Жената преглъ-
ща болката си и тръгва да се 

пазари на черния пазар пред Националния център за 
кръводаряване.

Това е мрачната действителност за пациентите и 
роднините им в България, в която донорите на кръв са 
тревожно малко, болниците нямат пари, а нелегалната 
търговия с кръв, извършвана предимно от 
цигани, процъфтява.

Нелегалната търговия с кръвни продукти 
в България се наказва с глоба до 5000 евро, 
но тя се доказва трудно, защото се иска 
официална жалба от страна на човека, който 
е платил на донора, обясняват адвокати. 
Роднините на нуждаещите се от кръвопре-
ливане често са толкова отчаяни, че гледат 
на донорите като на спасители.

Около центъра по кръводаряване, на 
пейки или в кафенета, десетина мъже седят, 
пушат и се оглеждат за хора, които се нуж-
даят от услугите им. Не им се налага да чакат 
дълго. 

„Още преди да реша какво да правя, три-
ма мъже застанаха пред мен и ме попитаха 
коя кръвна група търся”, разказва 82-годиш-
ната Петрова. Цените обаче са непосилни за 
мнозина.

„Като ми казаха, че ще ми струва 250 
евро, си помислих: „Боже, това е цялата ми 
пенсия.” Замълчах за малко и те свалиха цената на 200 
лева”, разказва тя.

След като сделката се сключи, търговците викат до-
нор, който обикновено стои някъде наблизо. Той вли-
за в клиниката и се представя за роднина на болния.

Веселин ТошкоВ
Асошиейтед прес

Дарителят получава сертификат за кръводаря-
ване и го продава на отчаяните роднини. Кръвта се 
изследва и ако не е заразена, отива в кръвната банка 
в клиниката.

Според бившата журналистка Мариана Шипко-
венска, която е използвала услугите на платените 
кръводарители, те предлагат в труден момент нещо 
безценно, което не може да се намери другаде.

Самите търговци на 
кръв също са на мнение, 
че вършат благородно 
дело. „Не мисля, че е 
престъпление да пома-
гаш на човек в беда”, ко-
ментира пред АП платен 

дарител, пожелал анонимност.
Здравните работници са наясно с търговията, но не 

могат да направят нищо, за да я спрат. Заместник-ди-
ректорката на клиниката Наталия Машарова при-
знава, че няма законен начин да спре тази практика. 

Въпреки че продажбата е нелегална, всеки има право 
да дари кръв, обяснява тя.

Според директора на клиниката Андрей Андреев 
те разполагат с достатъчно кръв, за да подпомогнат 
нуждаещите се, и ги призовава да не се обръщат към 
черния пазар.

Румен Димитров, хирург от ИСУЛ, обаче твърди, че 
недостигът от запаси от кръв е проблем, с който се 

сблъсква всеки ден. Той обяснява, 
че за операция болницата полу-
чава до един литър кръв от кръв-
ната банка. За някои операции 
обаче е необходимо по-голямо 
количество и заради недостига 
й някои операции се отлагат със 
седмици.

По време на комунистическия 
режим българите охотно са даря-
вали кръв. Войниците са получа-
вали двудневен отпуск за всяко 

кръводаряване. През следващите две десети-
летия обаче доброволното кръводаряване се 
случва все по-рядко и в момента България е на 
едно от последните места в европа по процент 
на доброволните кръводарители, следвана 
единствено от Албания, Босна и Молдова, 
отбелязва АП.

23 от 1000 българи даряват доброволно 
кръв, докато по данни на американската 
асоциация на кръвните банки средният брой 
в Съединените щати например е 53 на 1000 - 
приблизително толкова е и в повечето страни 
от европейския съюз.

Българските власти, Червеният кръст, 
православната църква и неправителствените 
организации призовават хората да даряват 
доброволно кръв и редовно организират 

кръводарителски кампании.
Според евелина Динкова, един от организатори-

те на кампанията „Запали свещ, дари кръв”, това е 
единственият начин да се елиминира незаконната 
търговия с животоспасяващата течност.

26 април 2011: Мъже, предимно роми, предлагат кръв срещу пари пред Националния център за 
кръводаряване

Сн.: Валентина Петрова/АП
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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 $$$ 



BG ТеЛеГРАФ

•  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

Обират дома на Петър Стоянов, 
докато той е с Клинтън
Крадци са изтършували дома в центъра на София 

на президента Петър Стоянов (1997-2002), 
съобщава “24 часа”. Това е станало, докато той бе 

във Виена в края на миналата седмица за откриване на 
фондацията “Център за глобален диалог и сътрудничест-
во”, на която е президент. На събитието през уикенда 
присъства бившият US президент Бил Клинтън.

Когато Стоянов се върнал в София в неделя следобед, 
намерил жилището в хаос. Входната врата обаче не била 
разбита. Крадците са пипали професионално и явно са 
успели да обезвредят охранителната техника.

Очевидно обаче са останали разочаровани - не са намерили голяма сума 
пари и са задигнали два часовника и писалки със сантиментална стойност за 
Петър Стоянов.

Апашите очевидно са разбрали чий апартамент са обрали, защото из жили-
щето е имало разхвърляни снимки на експрезидента.

Брюксел срещу „Атака”
След Анкара и в Брюксел скочиха 

срещу Волен Сидеров. „Българските 
власти трябва сериозно да поми-

слят за забрана на „Атака” и да предприе-
мат необходимите мерки за наказване на 
извършителите на расисткото нападение, 
както и на тези, които подклаждат раси-
зъм”, заяви лидерът на групата на Алианса 
на либералите и демократите за европа в 
европарламента Ги Верхофщад, цитиран от 
в. „Стандарт”. Повод за гневната му реакция 

е мелето между националисти и мюсюлмани пред софийската джамия „Баня 
Башъ” в петък миналата седмица. 
Ден по-рано турският премиер Реджеп ердоган заяви на митинг в Бурса, че 
европейските държави трябва да предприемат съвместни действия срещу по-
добни ескалации. Градският прокурор на София Николай Кокинов пък коменти-
ра, че ако бъдат събрани достатъчно данни за насаждане на етническа омраза, 
освен повдигане на обвинения прокуратурата може да поиска забраната на 
партия „Атака”, позовавайки се на закона за политическите партии. 
Заради острите реакции и от Запад, и от Изток лидерът на „Атака” Волен Сиде-
ров заяви, че ще се допита до народа дали националистическата формация да 
бъде закрита.

Кака и братко влизат в „Петрол”
Брат и сестра на по-малко от 30 години вече са 

сред собствениците на една от най-големите 
вериги бензиностанции у нас - „Петрол” АД. Ку-

пувачът на близо половината от акциите на компани-
ята - 41,85%, е фирмата „Вянд Ойл”, чиито собственици 
са 27-годишният Николай Петров и кака му Димитрин-
ка Петрова, която е на 29 години, съобщава „Стандарт”. 
Двамата си поделят по 50% от капитала на фирмата, 
който е 5000 лв., показва справка в Централния депо-
зитар. В същото време обаче за акциите на „Петрол” 
новите собственици са платили близо 60 млн. лв. Това напомня на сделката с 
продажбата на активите на „Кремиковци” на 26-годишен младеж, който извади 
над 300 млн. лв. за неработещия металургичен комбинат. 

Според източници на вестника „Вянд Ойл” е пряко свързана с бургаския 
бизнесмен Владимир Петров, който е баща на Николай и Димитринка. Той е бил 
синдикалист в „Нефтохим”, а в момента държи няколко бензиностанции, търгува 
с горива на едро и притежава два хотела в Слънчев бряг.

Google стана „Гугъл” за 24 май
Световната търсачка Google изписа името си 

на кирилица за 24 май. Заглавната страница с 
български букви се зареждаше в понеделник 

при стартиране на .bg варианта. 
С шествия в цялата страна беше отбелязан праз-

никът в България. „Бог да ни пази от сиромашия и 
от простотия!” С тези думи ректорът на Софийския 
университет проф. Иван Илчев откри тържеството в 

аулата на алма матер. Преди това той и столичният кмет Йорданка Фандъкова 
поведоха шествието по жълтите павета. Стотици софиянци бяха дошли да поче-
тат празника пред Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

В шествието в Стара Загора се включиха и двайсетина американски студенти 
и преподаватели от Държавния университет в Айова, който сътрудничи с Тра-
кийския университет. 

Малчуганите от детска градина „Гълъбче” във Варна пуснаха 50 гълъба в небе-
то над площад „Независимост”.  
Стогодишна икона от фонда на Художествената галерия в Добрич поведе праз-
ничното шествие в града. 

Най-силните аплодисменти на сцената за 24 май в Пазарджик след химна на 
братята светии Кирил и Методий обраха „Карибските пирати”. Детският ансам-
бъл представи парчето от култовия филм и със страхотен танц към него.
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Компании от Тексас ще инвестират в България
Малките и средните американски компании вече имат интерес към 
страната ни според Елена Поптодорова

Американски петролни 
компании имат сериозен 
интерес и ще инвестират 
в проучванията за шис-
тов газ в България, стана 
ясно след срещи между 

посланиците Джеймс Уорлик и елена 
Поптодорова в края на миналата седми-
ца. Двамата са в САЩ за роудшоу, което 
представя възможностите за правене на 
бизнес и инвестиции в родината.

„Обиколката в американските градове 
беше добре инвестирано време и за Бъл-
гария, и за САЩ”, заяви посланик Джеймс 
Уорлик в интервю за БТА след края на 
посещението.

„Интерес към България се забелязва 
вече и сред по-малките американски 
компании”, отбеляза елена Поптодорова. 
Според нея колкото важни са големите 
компании, също толкова важни са сред-
ните и малките.

Двамата посетиха Чикаго, Хюстън, Фи-
никс и Сан Франциско от 16 до 20 май.

“Не трябва да чакате, до две години 
ще бъде късно, обърна се Уорлик към 
шефовете на петролни компании в Хю-
стън: Каня ви да дойдете в България, за 
да видите какви възможности имате и да 
запознаете правителството с вижданията 
си за развитие на енергетиката.” 

Поптодорова и Уорлик запознаха 
ръководители на петролни и други ком-
пании със състоянието и перспективите 
пред енергийния сектор в страната ни.  
„Решенията, които българското прави-
телство взема сега в енергийната област, 
ще променят региона за десетилетия 
напред”, заяви посланикът на САЩ. Той 
припомни, че откакто е на поста в София, 
е прекарал много време в дискусии по 
енергийните въпроси, и изтъкна, че 
българското правителство иска тясно да 
работи с Вашингтон в тази област.

Ръководителят на “Трансатлантик“ 
Малоун Мичъл увери колегите си, ба-
зирайки се на опита на компанията си в 
България, че страната ни е привлекател-
на за инвестиции. Той изрази надежда, 
че до края на годината компанията ще 
изгради два-три сондажа в България. 
Според Мичъл страната ни има дос-
татъчно залежи на газ, за да покрива 
нуждите си. 

Посланиците се срещнаха при закрити 
врати с представители на петролните 

компании “Шеврон“ (Chevron) и “ексън 
Мобил“ (ExxonMobil).

В Сиатъл стана ясно, че „Хюлет Па-
кард” (Hewlett Packard) може да разшири 
дейността си в България. Компанията ще 
търси добри софтуерни специалисти, с 
които България разполага, каза  Уолтър 
Рейхърт, директор на отдела за развитие 
на международната търговия на най-го-
лямата технологична компания в света.

За предимствата от инвестиции в 
българската минна индустрия говори на 
работна закуска в Скотсдейл, Аризона, 
пред няколко местни бизнесмени дирек-
торът за България на „Dundee Precious 
Metals”, член на борда на Американската 
търговска камара и заместник-предсе-
дател на Българската минно-геоложка 
камара Алекс Нестор. Той отбеляза, че 
в България има 595 регистрирани нахо-
дища на природни ресурси, а минната 
индустрия генерира 5% от брутния въ-
трешен продукт на България и създава 
директно 30 хиляди и индиректно 120 
хиляди работни места. Президентът на 
„Dundee Precious Metals” Джонатан Гуд-
ман разказа за плановете на компанията 
за инвестиции в мините край Челопеч 
и Крумовград и подчерта ниския данък 
върху печалбите – фиксиран 10%.

„Истинската заслуга на роудшоуто е, 
че можахме да представим България 
пред по-малки инвеститори и изно-
сители, които се опитват да стъпят на 
европейския пазар, търсят места с ква-
лифицирани работници и ниски данъци”, 

заяви американският посланик Джеймс 
Уорлик. Той изрази надежда, че след-
ваща стъпка ще бъде тези бизнесмени 

да отидат в България и на място да се 
запознаят с възможностите за инвести-
ции и търговия.

Уорлик каза също, че вече са разгова-
ряли с елена Поптодорова за следваща 
обиколка през 2012 г. За сегашната 
бяхме предвидили и други градове, 
например Лос Анджелис и Сан Диего, 
които имат много динамична бизнес 
общност, но не остана време. Имаше и 
други варианти - да отидем в Денвър и 
Сиатъл, известен с високите технологии. 
Така че има някои добри опции, които 
да обсъдим за бъдеще, но още не сме 
решили, заяви посланикът на САЩ.

Това е втората подобна бизнес оби-
колка на посланици от четири години 
насам. В началото на май 2007 г. тога-
вашният посланик на САЩ в България 
Джон Байърли и посланикът ни във 
Вашингтон елена Поптодорова посетиха 
Сан Хосе, Сан Франциско, Денвър, Ню 
Йорк и Бостън.

Уорлик и Поптодорова на среща с българската общност във Финикс, Аризона

Цигара в парка? В Ню Йорк – НЕ!

От понеделник влезе в 
сила забраната за тютю-
нопушенето в парковете, 
плажовете и пешеходните 

зони в Ню Йорк. Глобата е 50 долара. 
Градският съвет одобри мярката през 
февруари въпреки някои критики за 
това, че властите се месят в личния 
живот на хората, и кметът Майкъл 
Блумбърг я подписа малко след това.

Разпоредбата разширява същест-
вуващата забрана за тютюнопушене 
в ресторантите и баровете. Хората в 
Ню Йорк обаче имат право да пушат 

на тротоарите, паркингите, улиците и 
в домовете си, макар че много хазяи 
не го позволяват.

За спазването на забраната ще 
следят полицаите и около 200 пар-
кови служители, които се грижат за 
зелените площи и плажовете в града. 
Според властите забраната е зами-
слена главно като мярка, която да си 
налагат самите граждани.

За първите три дни, откакто за-
браната е в сила, не е наложена нито 
една глоба от $50, съобщава New York 
Post.

Сн.: Николай Младенов
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Правителството избра 
и одобри девет нови 
генерални консули, 
които ще заемат 
местата, освободе-
ни от служители на 

бившата Държавна сигурност. Сред тях 
е мисията в Чикаго. В Лос Анджелис 
пък нямаше генерален консул от близо 
година заради изтекъл мандат.

Повечето от деветимата нови дипло-
мати са с икономическо образование 
и с опит в частния бизнес в световни 
компании. Това важи и за новия консул 
в Чикаго – Симеон Стоилов, който е 
магистър от Икономическия универси-
тет във Варна. В кариерата си е трупал 
стаж на управленски позиции в облас-

Ясен ДаракоВ
yasen@bg-voice.com

тта на продажбите. В момента работи 
като маркетингов директор на холдинг 
в България, насочен към предлагането 
на небанкови финансови услуги. 

В Лос Анджелис генерален консул 
ще е Марин Димитров – магистър по 
английска филология от Софийския 
университет. Той е завършил и бизнес 
администрация в Университета на Лин-
кълншир и Хъмбърсайд, Великобри-
тания. Работил е в търговската служба 
на посолството на Великобритания в 
София (1994-2001) и ръководител на 
СТИВ във Великобритания (2001-2005). 
В момента е директор за България на 
чуждестранна фирма, предоставяща 
консултантски услуги.

„Целта да се изберат хора с такъв 
опит и образование е да се стимулират 
бизнес контактите между България и 
САЩ”, заяви пред BG VOICE посланикът 
ни във Вашингтон елена Поптодорова, 
която току-що приключи серия от сре-
щи с американски бизнесмени (повече 
виж на стр. 9). От години дипломатите 
обясняват, че работата на генералните 
консули не е свързана с издаването на 
паспорти и присъствие на български 
събития, а с разширяването на отно-
шенията между съответните райони и 

България. Повечето имигранти обаче не 
виждаха това. 

С новите назначения от Външно се 
надяват да положат нов фокус върху 
привличането на нови инвестиции в 
страната.

Правителството прие в сряда про-
мените в закона за дипломатическата 
служба. Според  акта хора, свързани с 
бившата Държавна сигурност (ДС), няма 
да имат право да стават посланици, 
генерални консули, генерални дирек-

тори, директори, началници на сектори 
в Министерството на външните работи 
и други. Въпреки че опитите за ограни-
чаване на кадрите на ДС в други закони 
вече паднаха в Конституционния съд, 
Младенов обясни, че в случая не става 
дума за лустрация, тъй като не лишава 
никого от правото на труд, а ограничава 
заемането на определени длъжности. 

БСП вече обяви, че възнамерява да 
сезира Конституционния съд, ако зако-
новите промени бъдат приети.

Марин Димитров ще бъде новият консул в Лос Анджелис
Сн.: Георги Кожухаров/в. „Дневник”

Бизнесмени са новите консули в 
Чикаго и Лос Анджелис
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Мисисипи

Виксбърг

Ясен ДаракоВ

Екстремно време в САЩ
РеПОРТАЖ

  Торнадо в Джоплин, Мисури, взе поне 124 жертви 
в неделя

 Още 16 убити от туистъри в сряда
  Наводнения в 8 щата от река Мисисипи, 1 удавен

Екстремно време в Съ-
единените щати през 
последните няколко 
седмици погуби десетки и 
причини щети за милиар-
ди долари.

Стотици семейства са без домове 
в южните щати заради наводнения и 
торнадо.

В неделя смъртоносно торнадо 
удари малкия, но гъсто населен град 
Джоплин, щата Мисури. До редакцион-
ното приключване на броя жертвите 
бяха 124, а стотици къщи бяха тотално 
разрушени. Торнадото отнесе послед-
ните два етажа и всички прозорци на 
болницата „Джонс Хопкинс” в града, 
докато пациенти и персонал се опит-
ваха да стигнат до вътрешните стаи 
на сградата, за да търсят спасение от 
адския туистър.

Снимките разказват трагедията на 
хората, загубили абсолютно всичко в 
рамките на минути. Ветровете на тор-
надото, широко поне миля, въртели с 
над 200 мили в час, помитайки домове, 
бизнеси, коли, хора по пътя си. Стихия-

та изкорени 
дървета, 
преобърна 
коли и оста-
ви Джоплин 
като след 
атомна бомба.

Само за 24-те часа от вторник до сря-
да 69 урагана преминаха през централ-
ните щати на Америка. Хората в много 
градове на Арканзас, Оклахома, Канзас 
и Тенеси търсеха спасение от бедстви-
ето. Вътрешни килери и вани ставаха 
техни спасителни убежища. Новите 
бури взеха още поне 16 жертви.

От началото на годината повече от 
1200 туистъра са убили над 500 души, 
което прави това най-смъртоносната 
година досега. Средно в САЩ при тор-
надо умират около 80 души на година.

В Мисисипи от месец се борят с 
исторически наводнения, невиждани 
от поне 70 години. 

От Илинойс до Луизиана на хиляди 
домове се виждат само покривите, 
а техните стопани живеят при прия-
тели или роднини. Прогнозите са, че 

отливът на 
реката ще 
започне 
в средата 
на юни. 
Дотогава 
хората, кои-
то живеят в 
тези къщи, 
ще трябва 
да намерят 
друг под-
слон.

Офице-
рите от 
шерифския отдел на община Уорън 
са сменили патрулиращите си коли с 
лодка. Те са единствените хора тук.

Всички други от този квартал до 
Виксбърг, Мисисипи, напуснаха, преди 
водата да залее къщите им.

„Някои ще се върнат, но чухме, че 
има и такива, които няма да го напра-
вят и ще се преместят. Много от хората 
се преместиха при семействата си и 
приятели”, казва детектив Майк Трак-
слър от шерифския отдел на община 
Уорън.
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Освен наводнените къщи водата 
крие и други опасности – отровни 
змии и алигатори плуват в нея.

Властите предупреждават хората 
да стоят надалеч, защото животните 
изскачат и нападат неочаквано.

Даниел и Сали Деър
Собственици на имот във Виксбърг
Когато дойдохме предния път 

да проверим как са нещата, имаше 
нещо зелено под къщата... това беше 
алигатор”, казва Даниел Деър, който 
има къща във Виксбърг. Тя е построена 
върху  6-метрови колони на най-ви-
сокото място в неговата ферма, но 
въпреки това вода има почти до прага 
й. Неговата съпруга Сали добавя: „Али-
гаторите са гладни... защото няма къде 
да отидат и се захващат за всяко сухо 
нещо, което намерят.”

ето защо двамата носят оръжие със 
себе си.

Обикновено тя е широка около 800  
метра. Днес коритото на Мисисипи е 

шест пъти по-широко – около 5 кило-
метра - и на места прилича повече на 
езеро, отколкото на река.

Силата на реката е такава, че за 1 
секунда може да наводни футболно 
игрище, а водата да е висока повече от 

13 метра. 
Наводнението обаче има и друг, 

силно негативен ефект, който оказва 
влияние на места, далеч от този реги-
он... дори и в България. 

На стоковите борси само за послед-

ната седмица царевица, пшеница, соя 
са по-скъпи с 10%, което означава, че 
към средата на лятото това ще се отра-
зи и на цените по магазините.

Цената на бензина по колонките 
все още е висока заради страхове, че 
наводнението може да застигне рафи-
нериите в южните щати.

Друг проблем за икономиката е 
затрудненият трафик по Мисисипи. 
Реката е основна транспортна артерия 
и преминава през 31 щата. 

Това, което свързва всички тези 
истории на изпитание срещу екстрем-
ното време, е жилавостта на хората 
и тяхната решимост да се върнат по 
домовете си. Да ги построят отново... 
”Хубаво е да се върнеш у дома, а това 
тук си е моят дом”, казва ми 20-годи-
шен младеж. От двете къщи в неговия 
двор виждам само покривите. Убеде-
ността в думите му обаче не може да 
бъде поклатена от наводнение, ураган 
или друго природно бедствие.





Най-добрият начин да 
не изпаднем в тежки 
студентски дългове е 
да спестим достатъч-
но пари за колеж. За 
съжаление с две-три 

години лишения и спестявания не 
бихме стигнали далеч, особено като 
вземем предвид постоянно покачващи-
те се цени на висшето образование в 
Америка. ето защо най-удачният път към 
университета започва още от бебешките 
години на бъдещия студент.

Детска спестовна 
сметка

Тази сметка може да бъде открита 
дори и за бебе. един от родителите е 
попечител и само той/тя има право да 
извършва тегления. Вместо да получа-
вате по 20 играчки за всеки рожден ден, 
може да помолите гостите да депозират 
пари в спестовната сметка на мъника. 
Лихвата, която се трупа през годините, 

неВена ГеорГиеВа
Експерт по банкови закони и лични финанси

се счита за доход на детето, но тя не 
би могла да надхвърли необлагаемия 
максимум за данък „Доход”, така че няма 
да се налага да плащате нищо. 

Тази сметка не е лоша идея, ако искате 
да спестите за големи разходи по вашия 
малчуган (например да му купите кола, 
когато навърши 16 г.), но може би не 
е най-удачният начин да спестите за 
висшето му образование. Причината е, 
че когато детето навърши 18 г., смет-
ката автоматично се затваря и парите 
се прехвърлят в негова индивидуална 
спестовна сметка. Така един тийней-
джър, който няма много добра идея от 
света, изведнъж се оказва притежател 
на няколко хиляди долара. Вие не бихте 
могли да му попречите да изтегли натру-
паните средства, които сте събирали с 
много лишения през годините, дори и 
ако той пожелае да ги похарчи за компю-
търни игри или 60-инчов телевизор по 
последния писък на модата.

Образователен 
спестовен план 

529
Тъй нареченият 529 Education Savings 

Plan също може да бъде отворен дори и 
за бебе. един от родителите е попечител 
и само той/тя има право да извършва 
тегления. Разликата от детската спестов-
на сметка се състои в това, че този план 
не е банков продукт, по който се плаща 
месечна лихва. 529 обикновено се упра-

влява от щатска институция, която влага 
парите ви на борсовия пазар според 
вашите инструкции. Колежът, който 
студентът реши да посещава, няма 
значение в повечето случаи – може 
да е жител на Калифорния и да учи в 
Илинойс. 

Плановете 529 предлагат невероятни 
данъчни намаления. Депозирани-
те пари не се приспадат от 
годишните доходи, въз 
основа на които 
се изчисляват 
федералните 
ви данъци, но 
инвестицията 
расте tax-deferred, 
т.е. приходите не 
се облагат с данък 
„Доход”. Всички 
тегления, които 
използвате за 
студентски раз-
носки, също не се 
облагат с данъци. 
Обикновено щат-
ът, в който отвори-
те образователен 
спестовен план 529, 
предлага намаления на 
данъците или като прис-
пада вноските от вашия 
доход, или като не облага с 
данъци изтеглените средства за колеж.

Друг голям плюс на 529 е, че този, 
който има контрол над натрупаната 
през годините сума и решава как точно 

средствата ще бъдат вложени и изхар-
чени, е не студентът, а попечителят 
-  който е отворил плана и е депозирал 
пари през всички изминали години. Ако 
детето ви реши, че не иска да учи след 
гимназия, може да определите друг 
облагодетелстван – едно от другите 
ви деца, племенник или пък самите 

вие може да използвате средствата за 
продължаване на образовани-

ето си.
Само не бива 
да забравяте, 
че прихо-

дите, които 
изтеглите и не 
използвате за сту-
дентски разходи, 
ще бъдат обложени 

с данък „Доход” и 
10% наказателна 
такса. 

Уебсайтът www.
savingforcollege.
com е създаден 

от Джоузеф Хърли, 
който се счита за 

експерт по образо-
вателните спестовни 

планове 529. Отделете 
малко време да разучите 
какви възможности пред-

лага Америка и започнете 
да спестявате за колежа на децата си 
още докато пълзят под масата. Така ще 
спестите доста главоболия и пари както 
на себе си, така и на бъдещия студент.

Kaк да спестим за колеж



Краят на 
света

Апокалипсисът ни се раз-
мина миналата събота 
– или поне не познавам 
истински праведни хора, 
които са се възнесли, 
докато ние, останалите, 

още се мъчим на земята. Интересно как 
пророци като Харолд Къмпинг, който 
тръбеше най-силно за съдбовната дата 
21 май от Калифорния, ще се оправ-
дават сега пред последователите си 
(той има сайт www.familyradio.com). 
Психолози твърдят, че когато подобно 
предсказание не се сбъдне, налудни-
чаво-християнските групи дори могат 
да се активизират още повече. Господ е 
отменил Апокалипсиса, защото по земя-
та има твърде много грешници и хората 
още не са готови да бъдат съдени. Тоест 
праведните трябва да полагат двойни 
усилия за спасение на душите им!

Щеше да бъде добре, ако подобна 
парадоксална логика бе ограничена 
до религиозните екстремисти, за да 
можем да им се посмеем от сърце. По 
съвпадение, което не мога да пропусна, 
малко преди обявения „край на света“ 
Барак Обама реши да тропне с крак на 
израелците и палестинците. Те от десе-
тилетия насам са ангажирани в един от 
най-заплетените конфликти в историята, 
и то на същото място, откъдето много 
евангелски християни очакват да запо-
чне съдбовният Апокалипсис. Драмата 
на израелците и палестинците повече от 
всеки друг съвременен спор е подвласт-
на на ирационални импулси, емоционал-
ни изблици и политически манипулации, 
добре гарнирани с избирателно четене 
на историята.

В речта си миналия четвъртък аме-
риканският президент се опита първо 
да вземе отношение към „арабската 
пролет“, защото САЩ изостанаха от 
събитията там. Обама обаче нямаше 
много конкретни идеи по въпроса, 
освен че изрази обща подкрепа за 
народите на Тунис и египет и скръцна 
със зъби на упорстващите диктатори в 
Либия и Сирия. В същото време думите 
му към палестинските и израелските 
лидери прозвучаха почти като ултима-
тум. Той им предложи план, който може 
да бъде сумиран така: Израел се връща 
в границите от 1967 г. плюс-минус някои 
териториални размени и признава 
Палестина като държава; другата страна 
се съгласява, че Израел си е на евреите 
и, да, заслужава мир. 

Ден по-късно Обама се срещна с 
израелския премиер Бенямин Нетаняху, 
който му отвърна с реч за това кой и 

кога се е опитал да унищожи евреите и 
как американците нищо не разбирали от 
Близкия изток. един коментатор опре-
дели поведението на Биби със следния 
виц: Моряк хвърля спасителен пояс на 
човек, паднал зад борда. С последни 
сили давещият се сграбчва пояса и 
започва да вика към моряка: „Какво на-
прави, бе! Заради такива като теб хората 
ще си помислят, че не мога да плувам!“ 

Лидерите и на двете страни в този 
спор открай време мислят и говорят 
предимно в абсолютни категории. Те не 
искат да бъдат спасени (или да се научат 
да плуват), а някой да пресуши океана. 
Палестинците настояват за пълна спра-
ведливост и възмездие за неправдите 
от миналото. Израелците искат оце-
ляването на еврейския народ да бъде 
гарантирано завинаги. Обама предложи 
компромис, с което само ядоса и двете 
страни.

Когато четете тези редове, също по 
съвпадение ще бъда в Израел, така че 
очаквам да събера доста мнения на 
място. Иначе чувам, че следващата дата, 
определена от поредните религиозни 
откачалки за край на света, се падала 
някъде към края на септември т.г. Точно 
по това време палестинският президент 
Махмуд Абас може да поиска от името 
на народа си Общото събрание на ООН 
да признае Палестина като суверенна 
държава. Почти сигурно е, че ООН ще 
гласува „за“, ако това стане, защото све-
тът съчувства на палестинците, и всички 
са уморени от конфликта. Обаче какво 
ще се случи, когато Израел откаже да 
слуша?

Президентът на САЩ неминуемо 
трябва да балансира между стратегиче-
ските интереси на САЩ (близкоизточния 
петрол, борбата с терористите), вътреш-
нополитическите реалности (десницата 
вече нападна остро Обама и той може да 
загуби еврейския вот, помогнал му доста 
през 2008 г.) и желанието на европейски-
те съюзници за траен мир чрез израел-
ски отстъпки и палестинско въздържа-
ние. Обама отвърна с един според мен 
съвсем разумен план, който теоретично 
би могъл да приключи ирационалния 
конфликт в Близкия изток. 

Уви, предричам, че идеята му няма да 
мине. Това няма да е краят на света, а 
само поредното разочарование.

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
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Декоратор на Обама ползва 
BG глинени чинии
Грънците на семейство Хаджипопов красят галерии и музеи

любомира криВулеВа
lubomira@bg-voice.com

Георги и Дона Хаджипопов са първите производители на глинени 
съдове по български традиции в САЩ. Преди десетилетие двамата 
основават фирмата си BULGAR, чиято производствена линия е вдъхно-
вена от старите тракийски и български традиции. Днес тя е известна на 
десетки галерии, музеи и магазини из САЩ и клиенти са й декоратори 
като Майкъл С. Смит, който работи за президента Барак Обама.

Историята на BULGAR започва през 2000 г., когато Георги Хаджипопов пътува за 
Банско, за да представи новата си съпруга – Дона, на родителите си. Двамата се 
запознават 3 години по-рано в Монток, щата Ню Йорк, където Георги управлява 

бизнес с внос и износ на 
ароматни вещества, а Дона 
се интересува от българско-
то розово масло за аромате-
рапията, която практикува.

Когато американката 
пристига в Банско, остава 
изненадана от гостоприем-
ството и дружелюбието на 
българите въпреки кризата, 
която тресе страната. В пи-
ринския град освен в хората 
Дона се влюбва в занаят-
чийските произведения и 
по-специално в грънците, 
китениците и ръчните пле-

тива. Така се ражда идеята за собствено производство и търговия на американска 
земя. Бизнеса си семейството започва от 2 гаража. Глинените съдове на Хаджипо-
пов се правят в Троян.

„Идеята беше да създадем работни места в България, затова решихме да започ-
нем производството си там, а не в САЩ”, обяснява за BG VOICE Дона Хаджипопов.

Днес BULGAR могат да се похвалят със статии в списания като „Вог”, „Форбс”, „ел”, 
„Хаус енд гардън”, „Домино” и др.

Началото 
Дебютът на грънците 

BULGAR е през 2001 г. на 
международно изложение 
в Ню Йорк. Днес те красят 
рафтовете на американски 
галерии, магазини, музеи и 
винарни. 

Сред известните клиенти 
на фирмата са именити 
декоратори като Майкъл С. 
Смит и Барни Уилямс. 

През 2002 г. семейството 
започва да произвежда 
и дървени играчки във 
фабрика в Ябланица. Този 
бизнес е финансиран от продажбата на рибарската лодка на Георги - „The Captain 
George”.

По-нататък BULGAR се разширява и в Тетевен започва да се произвеждат тек-
стилни изделия – одеяла, възглавници, 
кувертюри за легло, черги и дрехи. 
Линията се популяризира благодаре-
ние на естествените продукти, от които 
се произвежда. Следващата година 
Хаджипопов се надяват да разширят 
бизнеса си към България, европа и 
дори Близкия изток.

„Аз съм човек, който харесва рабо-
тата си и я върши за удоволствие, а не 
за пари. В България имате невероятни 
традиции и култура, които смятам, че 

Георги оцелява след 20 часа сред  
акули
Дона отбелязва, че бизнесът, който имат днес, е невъзможен 
без ентусиазма на съпруга си. 68-годишният Георги Хаджипо-
пов напуска България, за да замине за САЩ едва 17-годишен. 
Емигрира през Гърция. Установява се в Ню Йорк, където вече 
на 21 години управлява свой бизнес – прави брони на коли. 
Малко след това се влюбва и се заселва в рибарското селище 
Монток, Ню Йорк. След напускането на родината той се счита 
за народен враг и не може да се завърне заради опасност от 
смъртно наказание. След падането на желязната завеса той 
се събира със семейството си след 3 десетилетия разделение. 
През времето, когато е далеч от семейството си – в САЩ, той е 
бил рибар, ресторантьор, бояджия и какво ли още не. Георги 
започва бизнеса си с розовото масло през 90-те. От 20 години 
притежава фирма за декоративни бои и шпакловки. Една от 
интересните и показателни истории за Георги, която Дона спо-
дели с нас, се развива в края на 70-те години, в разгара на сту-
дената война. Тогава българинът е рибар. Той заминава с още 
четирима души на риболов в Мексиканския залив. За нещас-
тие японски танкер удря кораба им, той се обръща и потъва 
за минути. Цялата риба се изсипва в морето, което привлича 
акули. Трима от рибарите загиват. Георги успява да оцелее, 
но след 20 часа във водата. С 15 кила по-малко той е спасен от 
руски танкер (японският плавателен съд избягва). Качвайки се 
обаче на руския кораб, той трябвало да се преструва, че е аме-
риканец, от страх да не бъде предаден на българските власти. 
В крайна сметка всичко завършва благополучно и днес Георги 
заедно с Дона развиват няколко бизнеса успешно.

трябва да бъдат запазени и предавани за следващите поколения”, споделя възхи-
щението си Дона.

Технология
Успехът на бизнеса на Хаджипопов се дължи на близката им работа с артисти и 

грънчари от България, което прави продуктите им автентични. 
Днес за BULGAR работят 35 мъже и жени. В грънчарството представителите на 

силния пол се занимават с оформянето на глинените фигури, което според Хаджи-
попов отнема месеци. Първо глината се копае, след което се пречиства и се оставя 
да отлежи известно време. След това се преминава през обработка, докато се 
получи крайният продукт за съдовете и чак тогава се оформя фигурата на грън-
ците. Оттук поемат жените, които отговарят за декорацията и глазурата. Когато те 
свършат, съдовете отлежават около 2 седмици, след което вече са готови.

Снимки: Личен архив



Премиерът 
допусна 
предсрочни 
парламентарни 
избори  
наесен  
- „3 в 1”

Премиерът Бойко 
Борисов обяви, че не 
изключва вариант да 
предизвика предс-
рочни парламентарни 
избори, които да се 

проведат заедно с президентските и 
местните тази есен. 
Той обвини „Атака”, както партиите от 
десницата, че са се „извъртели” по отно-
шение на ГеРБ, и разви тезата, че ако те 
не са му декларирали подкрепа веднага 
след парламентарните избори преди 
две години, той никога не би направил 
правителство на малцинството. 

Попитан значи ли това, че може да 
предизвика избори „3 в 1” тази есен 
точно с аргумента, че вече няма доста-
тъчно подкрепа от останалите парла-
ментарни сили, Борисов заяви: „Не, не е 
изключен. Не е изключен вариант.”

В същото време нарече абсурдно да 
има предварително режисиран разрив 
между ГеРБ и „Атака”, който да му даде 
повод за предсрочни избори. Заяви, 
че „не може да схване” какво трябва 
да прави в отговор на провокациите 
на партията на Волен Сидеров и ще 
продължи да наблюдава събитията. По 
важните въпроси щял да се произнесе в 
края на август - началото на септември.   
Политици и от „Синята коалиция”, и от 
БСП и ДПС коментираха, че са в отлична 
кондиция за предсрочни парламен-
тарни избори, ако се стигне до тях. В 
същото време лидерът на БСП Сергей 
Станишев обяви позицията на Борисов 
за „поредния медиен трик” и допълни, 
че не вярва да се случи това. Съпред-
седателят на „Синята коалиция” Иван 
Костов пък каза, че ако ГеРБ хвърли 
пешкира по средата на мача, това ще 
бъде голяма катастрофа и за партията, и 
за Борисов.
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Неделя, 23:30 (BG)

„Ролери“

Неделя, 20:00 (BG)

„От другата страна“

Събота, 23:30 (BG)

„Имитаторът“

Носителят 
на „Златен 
глобус” сериал 
„Зайнфелд” по 
bTV Comedy

Свеж, оригинален и непредсказуем са само 
част от определенията, с които комедийният 
сериал „Зайнфелд” е известен сред познавачите 
на този жанр. Носител на 3 награди „Златен 

глобус”, една от които за най-добър комедиен сериал, 
редица награди „Еми” и още 58 престижни награди, поре-
дицата единодушно е призната от критиците за една от 
най-гледаните комедии за всички времена - през деветте 
си сезона държи постоянен рейтинг от над 15 милиона 
души. От 2 юни всеки делничен ден от 19:30 часа (или на 
запис от TRIO Television) зрителите на bTV Comedy също 
ще имат възможността да се забавляват с този шедьовър 
на ситкомите, чиято главна роля се изпълнява от един 
от най-скъпоплатените стендъп комици и носител на 
„Златен глобус” и „Еми” - Джери Зайнфелд. С участието си 
в „Зайнфелд” той безспорно доказва, че притежава та-
лант да съчетава стилната комедия в сериала със своите 
собствени изпълнения.

Зайнфелд и другите сценаристи пресъздават интри-
гуваща гледна точка, пречупена през съзнанието на 
комика, и показват как му се отразяват реални ситуации 
от живота, случващи се на всички ни, придружени от 

проблеми като мъжкото приятелство, любовта, кариера-
та.

В сериала участват още носителят на награда “Тони” 
Джейсън Алекзандър в ролята на Джордж – най-добрият 
приятел на Джери; Джулия Луис-Драйфус в ролята на 
Илейн – чисто платоничната, но все още близка бивша 
приятелка на Джери; и Майкъл Ричардс в ролята на 
Креймър – странният съсед на Джери, който е негов 
верен привърженик.

В събота, 28 
май, от 19:30 
(BG) bTV ще 
излъчи филм 

за историческите 
наводнения по поречи-
ето на река Мисисипи 
в САЩ. Американският 
кореспондент на теле-
визията Ясен Дараков 
(и главен редактор на 
BG VOICE) посети едни 
от най-засегнатите 
райони по поречието 
на могъщата река.

 Филмът ще бъде 
излъчен в поредицата 
„bTV Репортерите” вед-
нага след централните новини в събота, а вие може да го 
гледате в удобно за вас време на запис от TRIO Television.
Ясен Дараков разказва за съдбите на хората, чиито домо-
ве са потънали под вода и ще останат така поне месец, 
преди да настъпи отливът. Дотогава хиляди хора ще 
трябва да намерят друг подслон. 

Това е най-сериозното наводнение от поне 70 години 
насам. От месец придошлата вода залива всичко по пътя 
си в 8 щата. Потопът започна в Илинойс и продължава на 
юг, докато стигне Мексиканския залив, където реката се 
влива.

В “bTV Репортерите” Ясен Дараков разказва за опасно-
стите, които дебнат местните хора – алигатори и огромни 
отровни змии в непосредствена близост до домовете им. 
Ето защо местните носят оръжие с тях през цялото време.

Кореспондентът на bTV обяснява и какъв икономиче-
ски ефект ще има наводнението – далеч отвъд поречието 
на Мисисипи. Бедствието доведе до по-високи цени на 
основни продукти като пшеница, царевица, соя и памук 

bTV на мястото на историческите 
наводнения в САЩ

по световните борси и 
съвсем скоро това ще 
се отрази на цените 
по магазините в целия 
свят. Бензинът също 
не поевтинява заради 
страхове, че навод-
нението ще стигне 
петролните рафинерии 
в южните части.

Наводнението обаче 
не може да потопи ре-
шимостта на жилавите 
местни хора, които са 
твърдо решени да се 
върнат и да построят 
домовете си отново.

Не изпускайте “bTV 
Репортерите: Наводнението” в събота, 28 май, веднага 
след новините в 19 часа (BG) само по bTV (или на запис от 
TRIO Television).

Вторник, 20:00 (BG)

„Колежани“
Събота, 21:45 (BG)

Финал на Шампионската 
лига: „Барселона” – 
„Манчестър Юнайтед”

Понеделник, 20:00 (BG)

„Бързи момчета”







2 25 - 31 май 2011 25 - 31 май 2011 3

др
ъп

ни
 и

 п
ре

гъ
ни

Тайнственият мъж, който иска да изкупи акци-
ите на мола в сериала „Стъклен дом” по bTV, се 
оказва героят на Юлиан Вергов - Николай Жеков. 
В затвора той не стои със скръстени ръце, а крои 

планове за отмъщение, съобщава „Монитор”, цитирайки 
осведомени източници. Николай намира Тома и заради 
негови стари прегрешения го принуждава да изпълнява 
всичките му желания. Съдружниците  в мола най-накрая 
продават акциите си. 

Сестрата на Боряна Касабова (Елена Петрова) - Албена 
(Диляна Попова), далеч не се е появила случайно пред 
колата на младоженците, допълва интригата и изданието 
dartsnews.net. Албена работи плътно с Николай Жеков. Тя 
се е върнала да отмъсти на цялата си рода, защото са я из-
оставили да отиде проститутка в Италия. Албена е способ-
на на невероятни жестокости.  Дори и да отвлече родната 

си сестра и да иска от мъжа й Камен откуп от 5 млн. лв. В 
един от последните кадри на този сезон зрителите ще ви-
дят как Албена блъска сестра си Боряна в язовир „Искър”. 
За да спаси любимата си, Камен преодолява фобията си 
от водата. Друго, което „Монитор” научи, е, че инцидентът, 
при който героинята на Яна Маринова (Елена Сарафова) 
беше блъсната от кола, е организиран от нея с помощта на 
Чарли (Асен Блатечки) с надеждата кметът Виктор Сара-
фов да излезе виновен и по-лесно да й даде развод. 

Продуцентите на сериала капитулираха пред недо-
волството на феновете и приеха Вергов да се появи в 
последните епизоди за този сезон. Ако не го бяха сторили, 
форумци заплашваха с юмручна саморазправа. Инфор-
мирани споделиха пред „Монитор”, че в следващия сезон 
ролята на лошия Николай Жеков може да претърпи доста 
развития.
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Албена отвлича сестра си и иска откуп от Камен Касабов
Бел. ред. Текстът разкрива какво ще стане в сериала. Ако не искате да знаете, спрете да четете сега!
Епизодите на „Стъклен дом“ може да гледате всеки понеделник от 20 часа (BG) по bTV или на запис когато решите 

от TRIO Television.

„Гласът на 
България” тръгва 
през лятото по бТВ

Още в разгара на 
летния сезон bTV ще 
предложи на зрители-
те си уникално телеви-

зионно преживяване с най-но-
вото музикално шоу „Гласът 
на България”. За първи път в 
българския ефир толкова ма-
щабен формат ще бъде излъчен 
през лятото, с което bTV за 
пореден път създава нова 
тенденция в телевизион-
ното програмиране.

„Премиерата на „Гласът на България” ще се излъчва 
паралелно със старта на предаването в редица други 
държави, една от които е САЩ. Така зрителите ще 
могат да преживеят изключително силни положител-
ни емоции заедно с много други зрители по света”, 
коментира Апостол Пенчев, директор „Телевизионни 
програми” в bTV Media Group.

Тежки избори предстоят в 
„Столичани в повече” в сряда 
от 21:00 часа по bTV (или 
на запис от TRIO Television). 

В последния за сезона епизод на 
хитовия сериал Чеканов и Лютов имат 
само един ден да впрегнат всичките 
си агитационни умения, за да убедят 
жителите на Извор да гласуват за тях. 
Йордан е решен да шашне гласопода-
вателите със сериозна презентация, в 
която да изложи плановете си за про-
мяна в квартала. На противоположния 
фронт е настоящият кмет Рангел. Той 
е убеден, че най-успешните оръжия 
за печелене на гласове са веселието 
и храната. Гвоздеят в програмата му е 
попфолк звездата Преслава, която ще 
играе себе си във финалния епизод 
утре. 

В съвсем друга посока са мислите на 
Мария и Андрей. Тя се двоуми дали да 
признае силните си чувства към него, 
а той е тъжен заради предстоящото си 
завръщане в Австралия. Докато Спас 
Лютов лекува раните си от капана, 
Радко Чеканов попада на нова следа 
за съкровището.

Преслава на изборите в 
село Извор - последния 
за сезона епизод на 
„Столичани в повече”

Понеделник, 21:00 (BG)

„Ловци на шаферки“

Понеделник, 21:00 (BG)

„Бандитският Петер-
бург” – сериал, с. 1, еп. 1

Събота, 01:50 (BG)

„12 дни на терор“

Вторник, 21:00 (BG)

„Кълвача“

Сряда, 21:00 (BG)

„Отмъщението“

Сряда, 21:00 (BG)

Украйна - Узбекистан, меж-
дународен приятелски 
мач, директно

Събота, 15:00 (BG)

„Училищен мюзикъл 2“

Събота, 19:30 (BG)

bTV Репортерите: 
Наводнението
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Почитат българската култура на 
фестивал в Сиатъл
Northwest Folklife ще се проведе 
от 27 до 30 май

Българската общност от 
Сиатъл, щата Вашингтон, 
която наброява около 
5000 души, ще има щасти-
ето да се порадва на бъл-
гарска народна музика на 

фестивала Northwest Folklife, който ще 
се проведе от 27 до 30 май.

Фестът се 
организира 
ежегодно от 
40 години 
и събира 
десетки 
култури и 
народи на 
сцената си. 
Всяка годи-
на се отделя 
внимание 
на различна 
държава, 
като сега 
фокусът е 
върху България. Фестът събира около 
250 000 души.

В програмата на българския фокус ще 

се представят хор „Дунава” и танцова 
група „Радост”, които от доста години 
участват във фестивала. И двете форма-
ции включват в  състава си американци, 
дори напоследък българското участие е 
твърде незначително. 

В рамките на фестивала ще се орга-
низират още уъркшопове, дискусии и 

различни 
забавле-
ния за 
децата. 

Освен 
фолк 
музика и 
танци ще 
има сек-
ция и за 
инди рутс, 
където ще 
се изпъл-
нява друга 
музика. 
Ще има 

акробатични представления, място, къ-
дето децата могат да пускат собствено-
ръчно направени дървени лодки, и др.

Фестивалът, който ще се състои в „Си-
атъл център”, започва в 10 ч. сутринта 
в петък и приключва в 9 ч. вечерта в 
понеделник.

Изложби
Освен с музика дните от петък до 

понеделник ще бъдат отбелязани още с 
фотоизложба, която представя снимки, 
правени през 60-те и 70-те години в 
България от Мартин Кьонинг. Фото-
графът се впечатлява от българските 
култура и традиции и преди 40 години 
започва да обикаля страната с цел да 
я улови през обектива си. Именно по 
негова идея фокусът на тазгодишният 
фестивал ще е български. Изложбата ще 
бъде в петък, 27 май.

Песни и танци
едни от гостите на феста ще са певи-

цата Цветанка Варимезова и съпругът й 
– гъдуларят Иван Варимезов. Изпълне-
нието им, което ще се състои в събота, 
ще е съпроводено от вокали и тамбура. 
„Радост” ще започне участието си в 
неделя, 29 май, от 15 ч. Трупата ще има 
и съвместно изпълнение с Българския 
детски хор в понеделник от 13 ч. 

Част от представлението, предви-
дено за фестивала, вече бе показано 
от кукерската група, която танцува за 
посещението на посланика на България 
в САЩ елена Поптодорова в Сиатъл. 

За повече информация можете да по-
сетите сайта www.nwfolklifefestival.org.
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Иван Бързаков – поетът на 
имигрантите

николеТа краВченко
nikoleta@bg-voice.com

Роден в София, Иван Бър-
заков напуска България 
като бежанец преди 33 
години.  Преплувайки 11 
км в бурното и наситено с 
акули Адриатическо море, 

той успява да достигне Триест, Италия. 
След шест месеца в емиграционен 
лагер Бързаков идва в САЩ.

През 1987 г. Бързаков основава с гру-
па психолози международен институт 
за нови методи в образованието в Сан 
Франциско. През 1980-1982 г. той създа-
ва системата OptimaLearning® за макси-
мално възприятие и ускорено развитие 
на мисълта, приложена по-късно в 33 
страни. През 2004 г. Бързаков (той има 
двоен докторат по психология и теория 
на образованието в САЩ) е вече автор и 
на уникален метод за бързо и дълбо-
чинно проникване в изобразителните 
изкуства – AOLIA, който преподава на 
групи и индивиди в най-престижните 
световни музеи в Лондон, Париж, Ню 
Йорк, Лос Анджелис, Рим, Венеция, 
Амстердам, Мюнхен, Буенос Айрес и 
Сан Франциско. 

За по-малко от година Бързаков 
написва известната поетична книга 
„Яростно в скръбта“, която излиза през 
2009 г. Бързаков пише поезия на 5 
езика, говори 8, но предпочита да пише 
само на български, тъй като това е него-
вият любим роден език.

 Професорът е написал вече нова 
поетична книга, която ще излезе до 
края на годината. „Виждам ролята на 
поезията в катарзиса. една поезия е 
истинска, когато откликва на нашите 

болки и ни помага да надживеем скръб-
ния момент, като същевременно изви-
сява душите ни“, споделя Бързаков. Не 
случайно неговата книга има специално 
психотерапевтично 
въздействие. „...Аз съм 
частицата от всички вас 
бездомните...“ („За кого 
бие камбаната“). 

„Яростно в скръбта“ 
обединява стиховете в 
три цикъла: “Бездънна-
та пропаст на робство-
то”, „Завинаги в изгна-
ние” и „Бездната днес”.  
Циклите са взаимно 
свързани и oбyсловени 
както стилистично, така 
и в общото внушение, 
че мъката и изгнанието 
продължават. Много. 
„По този начин, надя-
вам се, се постига по-
етическото внушение: 
въпреки че политическата система е 
сменена, в дълбочина гнетът си остава 
много голям, тежък. В резултат страшно 
много хора са принудени да емигрират“, 

казва Бързаков. 
Уникалното в „Яростно в скръбта“ e 

и това, че тя е поетична книга за всеки. 
Не е необходимо да четеш редовно 

поезия, за да ти въз-
действа. Стиховете са 
с безпощаден ритъм и 
деликатна рима, която 
не се натрапва и пости-
га по-голяма близост с 
разговорната реч. „Не-
говата „скръбна поезия” 
не ни прави смирени в 
мъката си; тя е чистили-
ще, подготовка за пътя 
към бъдещето, което 
за него е „светлина и 
радост, пише литера-
турният критик Христо 
Троaнски. В „Сега, 
сега” Бързаков задава 
риторичния въпрос: 
„Кой, кой ще подаде 
ръка?” Да не бързаме с 

отговора, макар и да си даваме сметка, 
че поезията на този американски 
българин – а всъщност гражданин на 
света! – се появява в нашето публично 

пространство с мисия.“
Авторът черпи вдъхновение от голе-

мите български поети като П. Яворов, Д. 
Дебелянов, Д. Бояджиев, Хр. Ботев, Н.Й. 
Вапцаров и други. Поети на изгнанието, 
те също изразяват болката и гнева в 
душата на човека.

„По този начин нашата мъка – от 65 
години насам - става част от цялoст-
ната горeст на българина - от всички 
времена. емиграцията ни - и преди, и 
днес, е емиграция на изгнанието. Ние 
сме прокудени, а не напуснали страна-
та от любопитство. Хората не виждат 
изход, лишени са от всякаква надежда 
в България, казва поетът. Липсата на 
надежда е още по-страшна от бедстве-
ното икономическо положение.“

Особено интересно в поезията на 
Бързаков е, че повечето от стихотво-
ренията му са едновременно граждан-
ско-социални и лирично-интимни, с 
определен философски елемент. 

„В нощта, надвиснала над мъката в 
сърцето ми,

съзирам да искрят на свобода мили-
ард звезди.

Земята стене в своето безмълвие.“
( „Нощта, надвиснала над нас“)
„Националното страдание тук е изжи-

вяно като дълбоко лично страдание, за-
винаги обсебило сърцата ни. Съществу-
ването на лирическия герой е отровено 
от скръб и ярост – израз е на всеобщото 
българско страдание“, пише литератур-
ният критик проф. елка Константинова, 
която нарича Иван Бързаков, поет на 
дългия ни преход.

„Важнотo е в труден момент да имаш 
книга, на която можеш да се опреш, 
споделя Бързаков. Истинската поезия 
e като чудесна музика – балсам за 
душата.“ 

“Не бях чела толкова дълбока, искре-
на и силна, яростна поезия! Написана 
е на много добър български език“, спо-
деля Юлия Данчева основател на клуб 
„Българско слово“ в Чикаго. 

 „Яростно в скръбта“ може да се наме-
ри в магазин „София” и в Българско-аме-
риканския клуб за културно наследство 
(ВАНС).
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Опра Уинфри излезе 
на сцената в сряда за 
последното си шоу 
пред аплодисменти 
и сълзи от публиката, 
която стоеше права. 

Водещата благодари на феновете си за 
ревностното им гледане на предаване-
то през последния четвърт век. 

Опра приключи шоуто си с тихо, мно-
го лично предаване, което беше в ярък 
контраст с шумните издания от поне-
делник и вторник, които бяха заснети в 
чикагския United Center пред 13 хиляди 
зрители. Тогава десетки мегазвезди из-
ненадаха тв водещата, известна с това, 
че мрази изненадите.

„Днес няма да има гости, изненади, 
каза тя пред своята публика в сряда. 
Вие няма да получите кола. Този после-
ден час е, за да ви кажа благодаря. Това 
е моето любовно писмо за вас.”

Опра благодари на Америка и на 
хората в Чикаго, които преди 25 години 
я приеха в домовете си, във всекиднев-
ните си.

Уинфри сподели на публиката си, че 
понякога тя е била учител, но по-често 
те са учили нея. Тя нарече финала на 
шоуто последен учебен час и говори за 
уроците, които е научила през послед-
ните 25 години. 

Тя определи финала като „сладък и 
не горчив”. „Няма да ви кажа сбогом, 

След 25 години 
Опра се сбогува с 
публиката си

КРАЯТ – заглавието да е върху снимката на опра

КРАЯТ

ще кажа просто – докато се срещнем 
пак.”

В последното си предаване тя 
многократно повтори, че всеки има 
призвание в живота си. „Целта на жи-
вота е да намерите вашето призвание 
и да му се отдадете.”

В последните секунди Опра слезе 
от сцената, мина през публиката си и 
целуна своя партньор Стедман Греъм. 

Над 1,4 милиона души са поискали 
билети за финалния епизод, заснет 
във вторник. 404 са били щастлив-
ците, които са получили поканите 

след лотария според продуцентската 
компания на Опра Harpo Productions.

30 секунди реклама във финалния 
епизод струваха 1 милион долара – 
космическа сума за следобедно шоу.

Последното издание на предава-
нето беше предшествано от суперс-
пектакъл в две части, излъчен в 
понеделник и вторник. Том Ханкс, 
Том Круз, Мадона, Арета Франклин, 
Бионсе, Майкъл Джордан и много 
други А-лист звезди отдадоха почит 
на Опра Уинфри не само като водеща, 
но и като активна участничка в бла-

готворителни каузи.
В ролята на домакин беше Том 

Ханкс, който каза: „Искам да уловиш 
всичко в този миг. Опра Уинфри, днес 
ти си заобиколена от любов, нищо 
повече.”

В шоуто участваха също актрисите 
Холи Бери, Куин Латифа, Кейти Холмс. 
Уинфри, която е смятана за най-
влиятелната жена в американската 
телевизия, слага край на шоуто си, за 
да работи за собствения си кабелен 
канал OWN, който стартира през 
януари.
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силВиЯ шаТъроВа
silvia@bg-voice.com

Очевидно всеки разбира изневярата както му е 
удобно... посвоему. 

Някои се обявяват за крайно либерални и тотал-
но я отричат като понятие. Други не приемат 
обвинения в изневяра, ако тя е еднократна. Трети се 
провират между остри крайности като „това е само 
секс” или диаметралното „ама ние само си говорим”. 

Дали ще чукнеш нещо в хотела (еднократно), дали 
ще имате системни „явки” у тях (само секс), или ще 
пиете коктейли в пиано бара до сутринта (само 
думи)... различни неща ли са наистина? Едното по-
лесно ли се прощава от другото? 

Всяка изневяра говори само за едно: отношения-
та между вас не са пълноценни. Щом изневеряваш, 
очевидно не си напълно отдаден на партньора си. Ако 
пък партньорът ти го приема (официално), значи 
признава правото ти на „компенсация”, задето не си 
щастлив с него. Нещо повече: признава, че не може/
не иска да положи усилия, за да ти бъде достатъчен и 
нещата ще си останат така и в бъдеще.

Бъдеще... какво бъдеще имате заедно при това по-
ложение? Освен ако не сте „вързани” по някакъв начин 
и това ви гарантира - за съжаление - общото бъдеще.

Платоничната изневяра не включва никакъв 
физически контакт - няма целувки, няма пипане и със 
сигурност няма секс. Което, странно, за много хора 
я прави окей. За мъжете е особено трудно да се по-
чувстват засегнати от изневярата на приятелка-
та си, ако тя е без секс. Може би защото при жените 
е трудно да стигнат до секс без някаква емоционал-
на близост преди това. И мъжката „логика” е - щом 
тя не му пуска, значи не го харесва, значи той не е 
заплаха за мен. 

Абсолютно вярно... само дето стигне ли тя веднъж 
до секс с него, значи нещата са станали необратими. 
Тоест било каквото било, да си се усетил навреме. 
Вече няма какво да се направи. Бай-бай. Не-ми-се-
обаждай-повече.  

А самата платонически невярна половинка - мъж 
или жена - се измъква с „ама ние нищо не правим - 
само си говорим”. 

Тоест ти прекарваш цели нощи в компанията на 
другия, търсите повод да се видите и да останете 
заедно и му споделяш проблеми и надежди, които не 
можеш да споделиш на човека до теб. Чувствате се 
по-близки, отколкото с половинките си. Не се докос-
вате, защото и най-малкият физически контакт 
заплашва да избухне в неудържима верижна реакция, а 
резултатът ще е опустошителен и никак няма да е 
платоничен... 

Нищо, че през това време сте напълно изключени 
от реалността и човекът „официално” до вас е 
изтрит от мислите ви до степен сякаш никога не е 
съществувал. 

Та затова и платоничната изневяра не се брои 
за изневяра: ние сме лицем... либерални хора. Поста-
вяме знак за равенство между любов и секс, морал и 
вярност, свобода и разврат. Какво сега да го мислим 
това редно ли е, онова редно ли е. Нали трябва да 
ходим на работа, да изкарваме пари, да се грижим за 
децата. Щом той поправя колата и прави ремонти 
вкъщи, а тя чисти и готви - всичко е окей. 

Няма да се занимаваме с глупости като кой с кого и 
колко пъти. Ние сме над тези неща...

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

Само говорим 
ли си? (или за 
изневярата)

ТОКЧеТА
Секс по време на 
бременност

Засяга ли бебето
Много двойки се страхуват, че сексуалната актив-

ност по време на бременност може да доведе до 
спонтанен аборт в първото тримесечие. Това не е 
вярно. Бебето е защитено от амниотична течност в 
утробата. Освен това шийката на матката ви е запуше-
на от жлезиста „тапа”, която не позволява на бебето 
ви да пострада от външни интервенции. Спонтанните 
аборти по-скоро 
се асоциират 
с хормонален 
дисбаланс.

Майките в 
по-напреднал 
стадий също 
така се страху-
ват, че оргазмът 
предизвиква 
контракции. 
Това е така, но 
тези контракции 
са различни от 
онези при раж-
дането. Не бива 
да се плашите, 
че оргазмът ви 
ще доведе до 
преждевремен-
но раждане.

Оралната лю-
бов също се счи-
та за безопасна, 
при положение 
че мъжът не духа във вагината на жената. Рядко, но 
може да се случи струйката въздух да блокира някой 
кръвоносен съд, което е опасно за бебето и майката.

За бащите
Дори и на жена ви да не й се прави секс – не се 

тормозете. Знайте, че това е временно и не означа-
ва, че трябва да се отдръпнете изцяло. Хубаво е да 
продължите да показвате любовта си към нея с най-
различни жестове. Не е излишно да й казвате колко 
е красива например и колко много я обичате. Дори 
и да не получите секс, останете интимни. Обаждайте 
й се по-често, пишете й есемеси и имейли по-често. 
Отделяйте време само за вас двамата задължително 
поне по няколко минути на ден.

Ако искате секс, опитайте се да разберете кога 
тя се чувства добре – можете да смените графика и 

например от вечер да пробвате в по-мързеливите 
следобеди. Когато най-сетне и двамата сте навити – не 
я пришпорвайте. Давайте го бавно! 

Няма пози табу
Всички пози са позволени по време на секса, стига 

вие като двойка да се чувствате добре. С напредване-
то на бременността изпробвайте различни варианти, 
докато намерите най-добрата. Мисионерската поза в 

случая може да се окаже неподходяща.

Кога да се въздържаме
Макар по начало сексът по време на бременност да 

е безопасен, специалистите препоръчват въздържа-
ние при следните случаи:
•  При опасност от преждевременно раждане
•  При наличие на необяснимо течение от вагината
•  При изпускане на амниотичната течност
•  При преждевременно разтваряне на матката
•  При преждевременно излизане на плацентата.

При всички останали случаи и най-вече при нали-
чието на желание за секс – enjoy! И не забравяйте да 
ползвате презерватив – ако водите полигамен живот, 
с цел предпазване от болести, предавани по полов 
път.

Нормално е да сте загри-
жени за сексуалната си 
активност по време на 
бременност и за това 
как сексът би се отразил 
на бебето ви. Трябва да 

знаете, че докато всичко с плода протича 
нормално и двамата партньори искат да 
правят секс, то няма причина да се въздър-
жате.

При жените често хормоналният дисба-
ланс, гаденето и умората обаче си казват 
думата през първите три месеца, затова 
е нужно и двамата да сте търпеливи. До-
брата новина е, че през втория триместър 
големият кръвопоток към половите орга-
ни може да удвои желанието за секс при 
жената. През третото тримесечие желани-
ето у майката може пак да спадне поради 
качените килограми, болките в гърба и др. 
Важно е да се знае, че както всяка бремен-
ност протича различно, така и желанието 
за секс у всяка двойка е различно.
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Бяла риба с 
розов сос

Да ви е сладко,
Емануела

Посолявам рибата, поръсвам с малко черен пипер и запържвам на среден огън в тиган, докато получи приятен 
златист цвят.

Сервирам рибата, гарнирана с розовия сос.
Подходяща гарнитура са и картофи, нарязани на ситно, почти като за мусака, запечени в тавичка с масло (за 1 

паунд картофи - 1 пакетче масло), поръсени със сол, черен и червен пипер. Пека на висока температура в предварително 
загрята фурна на 450oF.

Запържвам доматите в зехтина, 
добавям ситно нарязания чесън. 
След като доматите се запържат и 

водата от тях се изпари, добавям течна-
та сметана. Разбърквам добре и махам 
от огъня.

Розов  сос2  консерви roasted 
tomatos с чесън4  скилидки чесън1/2  чаша течна  сме-

тана (heavy cream)черен  пипер2  супени лъжици зехтин

Бяла риба6 парчета бяла риба (аз 
избрах тилапия)фъстъчено олио (най-

доброто за пържене)сол
черен пипер
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ВОДОРАВНО: Маринова (Вера). Иванов (Георги). Тат. Лекит. Нота. Педал. Карат. Кол. Манол. Ранит. Баритон. Никотин. Таван. Кери (Джонс). Кит. Ракел. Ротор. Кап. Тиран. Нари. Тарас (“Тарас Булба”). Пирон. Нан. Арат. Тинол. Кана-
рин. Нивелир. Дамар. Нато. Ран. Навес. Кокон. Бик. Ниман (Алберт). Вале. Капан. Кетен. Лит. Келар. Кивот. Калинин (Константин). Ретавас. Намек. Нара. Кон. Лапад. Барон. Вата. Анали. Ано (Жан - Жак). Вар. Ларор (Джеймс). Ликок 
(Стивън).
ОТВеСНО: Математика. Ани Бакалова. Радар. Таран. Нипел. Нар. Титанит. Парад. Калин. Лотар. Саран. Наналал (Дaлпатрам). Вол. Ловат. Тиман. (Ян). Рима. Век. Накип. Навик. Непал. Бакар. Нерит. Ремек (Владимир). Кано (Алоносо). 
Иран. Ларин (Борис). Сатир. Дар. “Титаник”. Нонин. Невен. Тикер. Новак (Витезслав). Нотабил. Сан. Торон. Летов (Михаил). Тара. Нок. Титан. Локал. Варак. Мотори. Орачи. Олива. Оно (Такаши). Вал. Нарин. Ранет (егон). Санок.
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Защо циганинът, като си 
ляга, слага два камъка до 
възглавницата?

единият - за да угаси лам-
пата, а другият - да провери 
дали е затворил прозореца.

  
Ако хвърлите една блон-

динка и една брюнетка от 
небостъргач, коя, мислите, ще 
падне първа?

- Ами просто е. Брюнетката, 
понеже блондинката ще спре 
да пита за пътя.

  
...Събуждам се сутринта 

след страшен запой и гледам - 
нищо ми няма!

Лежа си кротко в канавката, 
якето ми го няма, дънките ми 
ги няма, портмонето ми го 
няма, часовника ми го няма... 
Абе, изобщо - нищо ми няма!

  
Двама полицаи спират авто-

мобил, шофиран от пиян поп.
- Отче, да не си пиян?
- М-дааа...
- Ще плащаш ли глоба?
- М-неее...
- Тръгвай тогава пред нас 

към районното!
- М-мм, добре... ама нали 

си знаете, че пред когото съм 
тръгнал - той не се е върнал...

  
един циганин отива в рая 

и на вратата го посреща св. 
Петър и го пита:

- Кой си ти?
Циганинът отговорил:
- Леонардо ди Каприо.
Тогава св. Петър вади своя 

GSM, обажда се на Господ и 
го пита:

- Господи, „Титаник” потънал 
ли е, или е изгорял?

  
Полицай спира водач на 

МПС. 
- Документите за проверка, 

господине. 
Шофьорът си дава докумен-

тите и се почват едни провер-
ки... светлини... мигачи... спи-
рачки... Всичко е в изправност. 

Накрая полицаят пита: 
- Ти касетофон имаш ли бе? 
- Имам! 
- К`ва музика слушаш? 
- Чалга! 
- Я пусни да чуем.
Пуска шофьорът касетофо-

на, а полицаят започва да мята 
кючеци... 

- К`во се ослушваш бре, я 
тури десет лева на челото! 

  
Борец полага изпит за шо-

фьорска книжка. След изпита 
изпитващият му казва: 

- Ще трябва по-добре да 
усвоите управлението на ав-
томобила. По време на изпита 
сгазихте десет пешеходци. 

- А колко трябва да сгазя, за 
да взема шофьорска книжка?

  
Събрали се представители 

на всички нации за конгрес по 
нови биотехнологии.

Станал американецът и 
казал:

- Ние разработихме хапче, 
което прави мъжкия пенис 33.

- Какво 33? - го попитали.
- Ами 33 см дълъг, на нас 

дебелина не ни липсва.
Станал французинът и 

казал:
- Ние изобретихме хапче, 

което прави мъжкия пенис 10.
- Какво 10? - го попитали.
- Ами 10 см дебел. На нас 

дължина не ни липсва.
Станал българинът и казал:
- Ние изобретихме хапче, 

което прави мъжкия пенис 
като пъпеш.

- Как като пъпеш? - го попи-
тали.

- Ами с вкус на пъпеш, на 
нас дължина и дебелина не ни 
липсват!!!

  
Съпругът влиза в спалнята, 

носи чаша с вода и два аспи-
рина и казва: 

- Сладкишче, ето това е за 
теб. 

- За какво ми е това? 
- За твоето главоболие... 
- Но мен не ме боли глава! 
- Падна ли ми сега! 

  
- Как реагира жена ти, кога-

то те видя да се целуваш със 
съседката?

- Никак. А аз и без това щях 
да си вадя двата предни зъба. 

  
- Ба б че, кой е по-го лям? Аз 

или ко та ра кът Пол?
- Раз би ра се ти, Сте фи.
- А за що той има му с та ци, а 

аз ня мам?

  
Же на оти ва да на ве с ти в 

бол ни ца та бин то ва ния си съ п-
руг. Тя му до на ся ви но и мал ко 
ме с це. До б ли жа ва се и ка з ва:

- ето ти, скъ пи, мал ко хра на.
Но мъ жът ка з ва:
- Бла го да ря ви, го с по жо, 

но мъ жът ви е на съ се д но то 
ле г ло.

  
Пъ ту ващ га б ро вец за Со фия 

сли зал на вся ка га ра и до 
сле д ва ща та спир ка си взе мал 
би лет. Вси ч ки ос та на ли мно го 
учу де ни - ос вен че не е удо б-
но, из ли за и мно го скъ по.

- Абе, ос та ви се! - за о бя с ня-
вал га б ро ве цът. - ед на вра ч ка 
ми пре д с ка за, че ще ум ра на 
път, та за то ва не пла щам цял 
би лет.

  
- Чи чо до к то ре, та те ка за са-

мо да ми раз к ла тиш зъ б че то, а 
той ще го из ва ди вкъ щи!

  
- Иван чо, на ти два ле ва и 

иди ку пи ед на двой на ба ни ца 
за мен и ед на за теб!

След мал ко Иван чо се връ-
ща и ка з ва с пъл на ус та:

- На ти ле в че то - бе ше ос та-
на ла са мо ед на!

  
Шеф на фир ма оп ре де ля 

сре ща на се к ре тар ка та си в 
лу к со зен апар та мент, но тя се 
раз би ра със съ п ру га та му, ко я-
то оти ва вме с то нея.

- Къ де ти е обе ща ният зла-
тен пръ с тен?

- Щом те ви дях, и го глъ т нах.

  
- Яж те по ве че ри ба, тя 

съ дър жа фо с фор - съ ве т ва ле-
кар ка па ци ент.

- Виж ка к во да ти ка жа, до к-
тор ке, мо я та цел е да оз д ра-
вея, а не да све тя.

  
За мен до б ра та се к ре тар ка 

тря б ва да знае на вся ка це на 
къ де се на ми ра ше фът й, за да 
ка же вяр но то мя с то, къ де-
то не е той - спо де ля ше фът 
на го ля ма фир ма пред свой 

ко ле га.

  
Из ве с т на ак т ри са по да ря ва 

на ра бо т ни ка, кой то ре мон-
ти ра жи ли ще то й, без п ла тен 
би лет за пре ми ер но пре д с та-
в ле ние. Ко га то по-къ с но по-
лу чи ла сме т ка та, тя на ме ри ла 
сле д но то: „За два ча са из вън-
ре д но в те а тъ ра - 10 мар ки.”

  
- Ми шо, ако вся ка ве чер 

иг ра еш на кар ти и не се при-
би раш вкъ щи, ще си на ме ря 
при я тел.

- Да де но, же на, са мо не го 
из би рай ме ж ду пар т ньо ри те 
ми на кар ти.

  
- Сте фи, сло жи си ръ ка ви-

ци те, на ули ца та е сту де но - 
съ ве т вам вну ка си.

- Ка то ги сло жа, ба б че, то п ло 
ли ще ста не на вън?

  
- Ба б че, ще има ме от к рит 

урок и тря б ва да ми об ле че-
те по-де бе ли дре хи - ка з ва 
Ни ко лай.

- За що?
- На ли ще учим на от к ри то.

  
Двой ка пра ви секс.
Тя:
- Ще ме па зиш ли, скъ пи?
Той:
- Че аз да не съм бо ди гард?

  
- Мо ля ви, го с по жи це, на ме-

ри х те ли в мо я та стая сто до-
ла ра? - пи та кли ент на хо те ла.

- На ме рих и мно го ви бла-
го да ря.

  
По сре да та на пър во то дей-

с т вие зри тел ис ка об ра т но 
па ри те си за би ле та.

- Ка к во има? Не ви ли ха ре са 
иг ра та на ак тьо ри те? - пи та 
ка си ер ка та.

- Чу де с на е.
- Има те ло шо мя с то ли? - чу-

ди се тя.
- Пре к ра с но е! Но не ми е 

при я т но да се дя сам в ог ром-
на та за ла.

  
В ан т ра к та на те а т рал но 

пре д с та в ле ние зри те ли те 
въз му те но кре ще ли и ня ма ло 
из г ле ди да спрат. Из ля зъл 
ди ре к то рът пред за ве са та и 
обя вил:

- Ако ве д на га не за па зи те 
ти ши на, ще по в то рим ця ло то 
пър во дей с т вие от но во!

  
Две за й че та се явя ват на 

до на бор на ко ми сия. Мно го 
ис кат да от би ят во ен на та си 
слу ж ба за е д но. Вли за пър во то 
за й че. По ка з ват му танк, ав то-
мат, са мо лет. От го во рът е все: 
” Не знам!”

На к рая из ва ж дат пи с то лет.
- Ка к во е то ва?
- Пи с то лет! - от си ча за й че то.
Чле но ве те на ко ми си я та са 

еди но ду ш ни:
- Във въ т ре ш ни вой с ки.
Из ли зай ки, то ус пя ва да 

про ше п не на дру го то за й че:
- От го ва ряй на вси ч ки въ п-

ро си с „Не знам”, а знай, че под 
ма са та има пи с то лет.

За по ч на ли да го пи тат по ка-
з вай ки му танк.

- Ка к во е то ва?
- Не знам, но знам, че под 

ма са та има пи с то лет.
Ре ше ни е то на ко ми си я та е 

ка те го ри ч но:
- В ра зу з на ва тел ни вой с ки!

ОТГОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

Виц в снимка
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Бившият на Николета Лозанова - футболистът Ники Михай-
лов, нито отрече, нито потвърди връзката си с Алисия, която 
е бивша на Валери Божинов, който сега е гадже на Николета 
(объркахте ли се от този турски футболен сериал?). 

В предаването „Нека говорят с... Росен Петров” на bTV вратарят сподели, 
че с фолк певицата се познават отдавна и се виждат, но дали са интимни 
така и не пожела да отговори.

Той отклони въпроса за близостта му с Алисия с думите: „Познаваме се 
с Алисия от доста време. Виждаме се, да. Няма какво да си кривя душата. 
Аз го казах и на други места, доста съм си патил, че съм оставял медиите 
да знаят всичко за личния ми живот, и си бях казал след последната ми 
връзка, която беше три години, че ще спра да коментирам с кой съм и т.н. 
До този момент мисля, че успявам.”

Няколко часа по-рано в неделния 
ден Алисия пък сподели в телевизионен 
ефир, че наскоро получила необичаен 
подарък - 777 рози от нейния любим, чи-
ето име певицата не пожела да разкрие. 
Коментар за този жест нямаше и от Ники 
Михайлов. Вратарят сподели само:

„Алисия е невероятна жена, то се виж-
да - много красива. Аз по принцип съм 
романтичен с жените, с които съм бил. 
Готов съм за семейство. Аз вече от 4 годи-
ни живея сам и се научих да се оправям. 
естествено в момента най-важното нещо 
е кариерата ми, след някоя друга година 
ще дойде време и за това. На Алисия лю-
бимата ми песен е последната ѝ - „Двойно 
повече”. Не знам дали е за мен, трябва да 
питаш Алисия”, каза той.

По примера на 
редица холи-
вудски звезди и 
родните знаме-

нитости понякога залагат на 
провокацията.

е, звездата от „Столичани 
в повече” ева Тепавичарова, 
която наскоро обяви, че 
откакто е станала популяр-
на, няма как вече да се пече 
гола на плажа, също има 
своите ексцентрични изяви 
в миналото, пише avtora.
com.

Малко преди раждането 
на сина си Борил, актриса-
та, изпълняваща ролята на 
съпругата на Спас - Йовка, 
се е снимала гола, за да увековечи красотата на майчинството в най-от-
кровения й вид.

Кадрите са от 2006 г. Днес ева сама отглежда любимото си дете, което 
определя като най-скъпия за нея човек на света.

Любопитното е, че допреди дебюта й на екран в „Столичани в повече” 
Тепавичарова се е изявявала единствено на театрална сцена.

След фурора на комедийния сериал обаче вниманието към нея е далеч 
по-голямо и очаквано ева вече ще трябва да премисля всяка своя стъпка. 
Или както се казва, славата често изисква висока цена.

Когато Терминатора реши 
да прави груб секс, 
гаджетата му завършват в 
болница, писа в. “Сън”.

Лондонският таблоид изнаме-
ри една от най-известните бивши 
метреси на Арнолд Шварценегер 
- Джиджи Гойет, която се прочу с 
ролята си в известния и у нас детски 
сериал от 70-те години на ХХ век “Малка къща в прерията”.

“Когато се разгорещи, Арни забравя колко е силен, след една от интимни-
те ни срещи останах с тежки натъртвания и трябваше да прекарам няколко 
дни в болница”, разказа вече 52-годишната Джиджи. Случката се разиграла 
в далечната 1989 г. в Мексико сити, където Шварценегер снимал научно-
фантастичния хит “Зов за завръщане” заедно с Шарън Стоун.

По това време Терминатора вече от три години бил женен за Мария 
Шрайвър. “Сън” съобщи, че тя наскоро е наела частни детективи, за да 
разбере колко от изплувалите напоследък в медиите твърдения за негови 
извънбрачни връзки са истина. Това стана, след като Арнолд призна, че има 
13-годишно момче от чистачката Милдред Баена.

Преди два дни бившата стюардеса на частния му самолет Тами Тусинян 
(46 г.) се появи по телевизията, за да доказва с резултати от ДНК тестове, че 
18-годишният й син Танър не е от Шварценегер. “Момчето не заслужава да 
преживее такива лъжи, медиите са жестоки”, проплака тя

Междувременно Катрин, най-голямото от 4-те деца на Арнолд Шварце-
негер, заяви, че ще прости на баща си 
извънбрачните връзки, пише “Ню Йорк 
дейли нюз”.

21-годишната брюнетка обяви това в 
„Туитър”. “Той ще получи прошка от мен. 
Не мога да се съглася с хората, които ми 
казват, че трябва да го забравя! Той ми 
е баща! Понякога прощаваме на хората, 
защото искаме да се върнат в живота ни”, 
написа Катрин в „Туитър”.

Ники Михайлов: 
Алисия е 
невероятна жена

Йовка от „Столичани 
в повече” гола и 
бременна

Довчера знаех-
ме, че лошото 
момиче на 
Холивуд 

Линдзи Лоън е останало 
без своите задръжки, 
трезвеност и обществен 
морал. е, благодарение 
на бдителни папара-
ци виждаме, че сега е 
лишена и от горнището 
на банския си.

Дестинацията е плаж в Маями, но главното действащо лице не е Хорей-
шо от „Местопрестъплението”, а Линдзи Лоън. Луничавата сладурана, която 
лежа в клиника за алкохолици, окраде елитен магазин и бе осъдена на 
ефективна присъда, най-накрая прави нещо хубаво за света - остава без 
горнище по време на почивката си.

Вече няма нужда, че тъжим, че Лоън изгуби детското си очарование от 
първия си голям филм, където изигра едновременно две близначки в адап-
тация по „Двойната Лотхен”.

Освен всичко се оказа, че като се прочу с алкохолните вакханалии и 
влезе в клиника, спечели и порноиндустрията, която незабавно изфабри-
кува филм за възрастни с участието на двойничка на Лоън.

Смятахме, че не може повече да харесаме имиджа ѝ - от сладурски през 
мрачен до мръснишки, но ето че получаваме нова порция Линдзи благо-
дарение на зоркото око на неизвестен папарак. Снимките на топлес Лоън 
идват от таблоида Egotastic.

Срамежливите големи голи 
гърди на Линдзи Лоън

Майката на извънбрачното дете на 
Арнолд - Милдред Баена

Снимки: egotastic

Дъщерята на Арни 
му простила за 
изневерите

Терминатора пратил 
любовница в болница 
след див секс
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Приятелят от тв 
екрана Дейвид 
Шуимър за 
пръв път стана 

баща на 44 години, предаде 
Ройтерс.

Съпругата му Зоуи 
Бъкман (25 г.) го е дарила с 
дъщеричка Клео, става ясно 
от съобщения на щастливи-
те родители в социалната 
мрежа „Туитър”.

Шуимър се прочу с учас-
тието си в популярния тв 
сериал “Приятели”.

“Здравейте всички! Нека 
поздравим моята дъщерич-
ка Клео в този луд, но пре-
красен свят”, написа Дейвид 
в „Туитър” в понеделник.

Бебето е дошло на бял 
свят в Ню Йорк на 8 май, а 
Шуимър пусна в „Туитър” и 
негова снимка.

Дейвид се запозна със 
Зоуи в Лондон през 2007 г., където тя работеше като сервитьорка в бар, а 
той бе на снимки. Двамата се ожениха през юни миналата година.

Лейди Гага си напра-
ви среща с фенове в 
супермаркет, облечена в 
кожен сутиен и врато-

връзка.
Скандалната поп икона Лейди 

Гага отново направи ексцентрично 
шоу за поклонниците си.

Тя се появи в един от големите 
нюйоркски супермаркети, Best Buy, 
облечена в кожени бикини и гащич-
ки с телесен цвят, които създават 
впечатлението, че долната част на тялото и 
е покрита само от кожена „вратовръзка”.

Странният тоалет за покупки в супер-
маркет звездата избрала, за да рекламира 
новия си албум Born this way.

Певицата, чиято популярност непрекъс-
нато расте в последните няколко години, 
често използва ексцентрични и провока-
тивни тоалети - и на сцената, и в живота, за 
да привлече вниманието към себе си.

Рос стана татко, но 
не от Рейчъл

Лейди Гага 
пазарува в 
супермаркет 
по сутиен и 
вратовръзка

Фенове на мачото от „Стъклен дом” 
споделят, че на постановка в теа-
търа, където и Калин Врачански 
участва, го засекли из коридори-

те при съблекалните да се преоблича.
Неловката ситуация протекла по следния 

начин... Две момичета се разхождали из тай-
ните лабиринти, търсейки любимия си актьор, 
докато той изненадващо се появил полугол от 
съблекалнята си.

Врачански бил само по бели прашки, дър-
жейки в ръцете си дънки, тишъртка, душ гел и 
шампоан.

Той набързо разписал картичките и из-
резките на почитателките си, като неловко 
се прикрил, а после се загърнал с хавлията 
си, отправяйки се към банята, за да си сложи 
горещ душ след напрегнатата постановка, 
пишат от paparazzi.bg.

За жалост двете момичета оставили снимки-
те с любимеца си за друг път, тъй като в това 
негово състояние било доста компрометира-
що да се снима с тях.

Калин Врачански 
обичал да носи 
мъжки прашки
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www.BG-voIce.comBG voIce

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

Предлагам работа хаускипър 
3 дни седмично по 8 часа в 
американско семейство. 773-
510-0696

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 
шофьор 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 корект-
ност. Кандидата трябва да е 
на или над 24 год и с приличен 
английски. Hard card е пре-
димство но не е задължител-
но. 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 
позвънете на: 773 312 8908, 847 
682 6559 Весела”

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

Ресторант Авангард търси 
сервитьори/ки и бармани/ки. 
тел.: 773 969 1300

Valet Drivers Wanted. Търся 
приветливи и усмихнати моми-

чета и момчета за Valet Drivers, 
Калин, 312-927-6310 

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

Търся шофьор на лимузина за 
работа в Чикаго. Кандидатът 
трябва да 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 
заплащане. 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.

Търся CDL шофьори 
7734916214

Търсим Owner operators за OTR; 
средна цена за януари - $1.84/
mile (gross); 2500 мили на сед-
мица. 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 ра-

бота, контейнери. 630 440 0422

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

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 
изваждане на CDL. 40 цента на 
миля, около 5000 на месец. 708 
515 8017

Търся team drivers за steady в 
Fedex Ground; 4500 мили на 
седмица. Всеки ден връщане в 
Чикаго с престой. От понедел-
ник 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

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), тър-
си работници за разнасяне на 
рекламни 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

Eurotrans Express набира шо-
фьори 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 информа-
ция обадете се на тел. 630 706 
1481 Тони

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

Компания търси шофьори и 
owner operators. Lease to own 
program. Заплащане всяка 

седмица. 630 863 1539

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

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

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 облекло. Търси дизай-
нер/крояч(ка) за Palatine. 
eurofashion.reni@gmail.com

Limo driver wanted. Chauffeur 
license a must. Full or part time. 
312 988 7070

Транспортна компания 
търси CDL шофьори и Owner 
Operators. Всички мили плате-
ни. Tel. 847-571-0945; 847-879-
1070 

Транспортна компания набира 
диспечери(ки) с опит. За кон-
такти: 847-258-5526 8ам-5рм

Предлагам работа за жена с 
английски и кола. компания на 
възръстна дама 7дни/24 часа, 
120$ ден. 773-510-0696. 

Предлагам работа хаускипър 
3 дни седмично по 8 часа в 
американско семейство. 773-
510-0696.

New York, New Jersey,  east 
coast

Фирма набира бояджии и 

помощници – (718) 938-3600 
Вальо 

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

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

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

Стая под наем за шофьори 
в  Des Plaines,$350 + депо-
зит,617-319-3461

Tърся съквартирантка за 
двустаен апартамент- 5 мин 
до Cumburland Blue Line.
Naem $425 с включен газ. Тел: 
(773)-844-9031.

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-

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

рЪЦе на прироДата

летни Курсове по рисуване за ДеЦа
вЪзраст: 4-6 г., 7-9 г., 10-12 г.

• Ще получат основни познания по рисуване Цвят, 
Форма, Колаж...

• Ще развият добра концентрация и умение да се 
изразяват

• Материалите са осигурени
преподавател: анелия Чалъкова (224) 875 2033

aneliya.chalakova@yahoo.com  Glenview, IL
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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

Дава се под наем стая за шо-
фьори на камиони в Des Plaines 
- тел# 617319  

Обзаведен етаж от къща в 
Buffalo Grove.1 спалня, кухня, 
баня, всичко включено + ин-
тернет 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 разположе-

ние е до 9.30.2011г. Безплатна 
кабелна и интернет. Има фитнес 
и басейн в комплекса. Плаща 
се само ток. $300 на месец. Тел.: 
312 5933923

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 си-
гурно място при нас. Има рампа 
и док. Възможност за товарене 
на контейнери. 312 730 2085 – 
Мартин

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

Търся съквартирант/ка за съжи-
телство в голям 2 bdr апарта-
мент 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. Наем-
ът започва от $800. 630 964 6811

Стая под наем в напълно 
обзаведена къща в Niles - $499, 
и под наем 1 bdr apt. in Niles за 
$695. Удобно място, голям двор 
и безплатна пералня и 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 апарта-
мент в Des Plaines. Наем $400. 
847 648 8988

Под наем офиси и складово по-
мещение. 773 385 9478, 630 707 
1939

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

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

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

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

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

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

Търся съквартирантка за обза-
веден едностаен на Cunberland 
& Belmont. 773 206 7308

Давам cамостоятелна стая от 
къща под наем в Chicago близо 
до Belmont & Central. 1-773-283-
8276

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 
документи, 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 
начинаещи; Driver licence-пис-
мен тест. Обадете се/оставете 
съобщение за повече инфор-
мация. елена и Frances 773-
3660700/847-2171289.

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

Ремонт и поправка на елек-
тронни устройства. Компютри, 
лаптопи, таблети, телефони 
и др. Отключване на iphone. 

Инсталиране на софтуер, пре-
махване на вируси и др. Тел: 773 
253 5986

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

Вечеря в хубав ресторант в 
downtown Chicago и след това 
безплатен вход за два нощни 
клуба с безплатен коктейл и 
шампанско – само за $45 на чо-
век. 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, мото-
кари и всякакъв вид складова 
техника - (847) 415-7364 

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

Уроци по пиано, пеене, ear 
training и солфеж във вашия 
дом. Повече от 20 години про-
фесионален опит. Всякакви въз-

расти. От beginners to advanced 
levels. 847-322-7258 

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

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

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на отопли-
телнии охладителни системи – 
furnaces, AC, humidifiers, boilers. 
Инспекция по закупуване на 
жилище. Замерване на СО. 847 

840 6347 – Тодор

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

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

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

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

Гледайте безплатно най-добри-
те сателитни програми (вкл. 
FOX SOCCER CHANEL и Канал 1 
на БНТ). За повече инфо тел.  

813 775 8885 или посетете www. 
Satellitebg.com.

HEATING AND COOLING. Ремонт 
и инсталация на всички видове 
отопление и климатици. експре-
сен 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 Найлс, Дес Плейнс и 
Моунт Проспект. Пон. – пет. 847 
922 3951

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

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

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

Tърся жена за гледане на 2 
момченца на 2 и 1 годинки, oт 
9 дo 6, понеделник до петък 
Deerfield. Нина 776 818 8891 

Гледам деца в моят дом в 
Hoffman Estates, заедно с моята 
вночка, която е на 6 година. 
Имам 30-годишен опит като 
детска учителка. Прекрасни 
условия в близост до плувен 
басейн. За контакт: Mима 847-
987-9524 

Поправка на компютри, отстра-
няване на вируси, инсталиране 
на софтуер. Намираме се в 
Arlington heights, IL. За контак-
ти:847-305-4196 

Под наем самостоятелен апар-
тамент на Халкадики, Гърция. 2 
спални и кухня, огромна тераса, 
на 150м от морето.Цена $60 но-
щувката.За повече информация  
и снимки: 708-351-7448

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 Со-
фия, 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

Продавам нисан алтима 93. тел: 
773-510-0696.

Продавам 1998 Nissan Sentra 
GXE. В отлично състояние. 
Автоматични скорости, 4 cyl, 
1.6 l, 121700 мили, MP3 CD 
stereo. Нови качествени гуми, 
акумулатор, спирачки. Авто-
матични прозорци/ключалки. 
Des Plaines, IL. Телефон: 585-
259-6361

Продавам клининг бизнес. 
847 312 6071 Христиана

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

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

For more info, please contact:
 847-312-6284, 847-312-7461

Trucking company is looking for experienced 
drivers for local and regional steady runs, every 

day home, 5 days a week, Monday through Friday!
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Елвис среща Илиян в 
новия му клип
Снимат видеото към 
„Чикита” в Лас Вегас

Певецът на 2010 Илиян срещна рок легендата елвис Пресли. 
Действието се развива в новия клип на певеца, заснет тази 
седмица в Лас Вегас. 

Още от България Илиян си беше планирал да снима видео-
то към новия си сингъл „Чикита” в Америка.

екзотични фотомодели от Франция, които сега танцуват 
в шоу в хотела MGM, придружават Илиян в нощния му поход през Града на 
греха. Във видеото певецът сам шофира ретро „Шевролет” кабрио от 1966 г.

За снимките отговаря Сами Василев, който е член на холивудската гилдия на 
операторите. Той е трупал опит в проекти на Тина Търнър, „Металика”, Стинг 
и Шаная Туейн. Василев предвождаше екип от седем души, които снимаха на 
най-интересните места във Вегас.

„Чикита” е лятно парче, с много настроение и в латино ритъм, с което Илиян 
се надява да повтори успеха на предишните си хитове „Тупалка” и „Йо-йо”.

Феновете на звездата експлодираха от емоции, танци и настроение при 
отминалите му концерти в Чикаго и Лас Вегас.

Във Ветровития град още с първите тонове на тоталния хит ‘’Тупалка” 
сцената се напълни с танцуващи фенове. Илиян вдигна на крака цялата зала 
с хитовете си, изпълнени в неподражаемия му  стил и заразяващо весело 
настроение.

Певецът на 2010 задоволи всички музикални желания на своите фенове - от 
златните български хитове до  любими сръбски и гръцки песни.  

„Тупалка TOUR 2011” продължава с концерти на 27 май, петък, в Ню Йорк,  3 
и 4 юни в Чикаго. Повече за турнето може да научите на страница 30.



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
тел.: 708 415 6985
или изпратете данните си на  abonament@bg-voice.com
и направете плащане чрез PayPal – nick@bg-voice.com

АбонирАйте се 
зА Bg Voice




