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

чение на един GSM оператор, вероятно щяхме да 

го използваме ние. Защото идеята за всичко, което 

правим в BG VOICE, е да бъдем силният български глас 

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

правим този вестник. Нали печатните вестници уж 

умират. И за доказателство, както може да прочетете 

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

излиза по магазините тази седмица, а Рупърт Мърдок 

вече издава ежедневен вестник само за iPad. Макар 

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

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

вестник за българската общност в САЩ и скоро ще 

може да ни четете навсякъде – у дома, на телефона 

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

ното ни издание заедно с приятели.

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

рен вестник, който да бъде българският глас толкова 

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

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

хме съветите на един от първите издатели на българ-

ски вестници в САЩ – Орлин Крумов. Какво имаше да 

ни каже той, може да прочетете на страница 8.

Обещанието, което давам аз пред вас – нашите пър-

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

срещу всяка власт или неправда. В първия ни брой 

показваме досиетата на сегашния консул в Чикаго 

Валентин Дончев и посланика ни към ООН в Ню Йорк 

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

да разберем какви хора са лицата на България по све-

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

дългата ръка на Държавна сигурност все още може да 

дирижира дневния ред на България (не че сегашното 

правителство не си заслужава скандалите с подслуш-

ванията, чиято врата само отвори).

Освен критичен обаче ще сме и глас на подкрепа 

за всяка българска идея, българско постижение или 

български успех тук. На страница 11 ви разказваме за 

втория рожден ден на българското училище в Атлан-

та, на страница 17 пък ви представяме един български 

модел с успешна кариера тук.

Ще се постараем да бъдем и полезния глас, който 

ви помага в сложната джунгла на бюрокрация, нови 

законови промени и предложения. Точно в този дух 

е цялата ни страница 7 с два начина как да научите 

безплатно кредитните си точки и кога трябва да пла-

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

ите на камиони обясняваме на страница 5 за много 

важна промяна в правилата, която може значително 

да промени начина им на работа. На 10 страница пък 

представяме петте тенденции в транспортния  бизнес 

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

значение. На страница 6 ви запознавам с шестимата 

кандидати за кмет на Чикаго. Ако живеете във Ветро-

вития град, не забравяйте да пуснете своята бюлетина 

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

и забавни места, където има българи. Из страниците 

ни ще намерите много интересни истории – за „Мис-

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

забавляват сънародниците ни в столицата Вашингтон 

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

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

изпратите вашите снимки и истории за партита и ин-

тересни преживявания – направете го на newsroom@

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

седмица ще ни разказва какво се върти в нейната гла-

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

В следващите 40 цветни страници сме събрали още 

много интересни теми, интервюта, светски новини, 

тв приложение, судоку и кръстословица плюс вечно 

сексапилната фурия Камелия (стр. 20-21). 

Ще се радвам да чуя вашите идеи, предложения, 

коментари и сигнали, въпроси, на които търсите отго-

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

Нашите репортери и редактори в четирите краища на 

Съединените щати са на ваше разположение – пишете 

ни на newsroom@bg-voice.com.

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

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

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

удоволствие и привилегия да подготвя този първи 

брой на BG VOICE специално за вас!

Приятно четене!
Ясен Дараков,

yasen@bg-voice.com
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Това е твоят глас

ИЛИНОЙС  
Чикаго

Църквата „Св. Иван Рилски”

5944 W.  Cullom Ave
Магазин „Chicago Produce”

3510 W Lawrence Ave

Магазин „Balkan Flavor” 

3752 W. Montrose Ave

Магазин „Andy’s Fruit Ranch”

4733 N Kedzie Ave
Кафе „Пловдив”

3953 W. Lawrence Ave

Български Културен Център

3756 W Irving Park Rd
Ресторант AVANTGARDE

5241 N. Harlem Ave
Магазин „Harvest Time 

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

404 W Oakton Българска евангелска 

църква “New Life”
1480 Oakton St

Магазин „Sofi a”
1415 Ellinwood St

Ресторант „Механата”

1141 Lee St Авто-център “Magic Auto” 

1001 Northwest Hwy
Sunview Food Market

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

959 E Oakton St Schiller Park Ресторант “Сердика”

9439 W Irving Park
Магазин „Сердика”

4260 Old River Rd
Кафе „Мираж”

9845 W. Lawrence Ave

Магазин „Младост”
9800 W. Lawrence Ave

Магазин „BB’s”
9300 W Irving Park Norridge

Norridge Food Market

4802 N Canfi eld Ave
Център „Родина”

4828 N Cumberland Ave
Wheeling

Магазин „Fresh Farm”

291 E. Dundee Addison
Магазин „Minos Imported 

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

2300 Hamilton Rd
Магазин „Valli’s Produce”

450 E Golf Rd Магазин „Harvest Fresh”

100 E Rand Rd Skokie
Village Market Place

4034 W Dempster
MarketPlace on Oakton

4817 W Oakton St Niles
Greenwood Fruit Market

8716 W. Golf Rd
Магазин „Fresh Farms”

5740 W. Touhy Ave Darien
Магазин „Brookheaven”

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

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

850 Roselle Rd
Магазин „Joe Caputo’s”

Schaumburg Shop and Save Market

830 W Golf Rd Магазин „Valli’s Produce”

850 N Roselle Rd Kildeer

Магазин „Fresh Market”

20771 N Rand Rd Elgin
Triple D Express

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

155 E North Ave Mokena
Brookhaven Marketplace

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

2070 N Rand Rd
Euro Fresh Market

130 W Northwest Hwy
Algonquin

Магазин „Joe Caputo’s”

100 S Randal Rd Hanover Park Caputo’s Fresh Markets

1250 E  Lake St Elmwood Park Caputo’s Fresh Markets

2558 N Harlem Ave Bloomingdale Caputo’s Fresh Markets

166 E Lake St Naperville
Caputo’s Fresh Markets

3115 111th
 St НЮ ЙОРК

Maggie’s Dream Café

73-01 Yellowstone Blvd

Forest Hills, NY 11375
Deja vu Bar&Lounge

33-22 28th Avenue
Astoria, NY 11103

Parrot Café 31-12 Ditmars Blvd
Astoria NY 11105

Църквата „Св. Кирил и 

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

Българско училище „Св. 

Кирил Философ”
2241 Perimeter Park Dr. Atlanta, 

30341 USA Lucy Hair Salon
2200 Roswell Rd # 120

Marietta, GA 30062-2982 

Caribou Coff ee
Ъгъла на Piedmont 

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

2424 18th
 St, NW

Washington, DC, 20009

Посолство на РБългария

1621 22nd Street Northwest

Washington D.C., DC 20008-

1919
Euro Foods 5902 N Kings Hwy, suite A

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

Food 6393 N Dr M L King St

Saint Petersburg, FL 33702
ЛАС ВЕГАС

Café Derby 5920 W. Flamingo Rd
Jones Market and Deli

3389 South Jones Boulevard
БОСТЪН

Магазин „Sophia’s Greek 

Pantry” 265 Belmont St
Belmont, MA 02478

BG Магазин „Six Star”

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

Кирил и Методий”
411 Waverley Oaks Rd #214, 

Waltham, MA 02452

Ако искате BG VOICE и при вас – пишете ни на 

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

Къде да ни намерите?

BG VOICE е издание на „БулМедиа Груп”

Ясен Дараков | Николай Кръстев

Галина Петрова | Ангел Дончев

Дизайн: Стефан Бабуков | Живко Тодоров

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

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

22 - 28 юни 2011, брой 19, година I

» на 18-19

» на 8-9

» на 4

БЕЗПЛАТНО
ВСЯКА СЕДМИЦА

Наследниците на Дюпон 
оспорват наследството 
на Валентин Йорданов

48
страници

Плувкиня от Монреал е най-младата 
жертва на автобусната катастрофа

  8 загинаха в катастрофа 
на автомагистрала 
"Тракия"

  Спасителят Васко 
Ристевски: Помагах, 
защото сме човеци!

  "Хората излизаха на пътя 
и само гледаха как гори 
автобусът"

В БРОЯ
Паметникът на 
съветските екшън герои

Малка обява: Търсим  
300 хиляди шофьори

Избират нов епископ за 
българския диоцез към ОСА

Оцветяването на монумента 
разедини нацията

Компаниите 
за транспорт 
изпитват сериозен 
недостиг на 
шофьори. Сега е най-

доброто време, ако искате да 
седнете зад волана » на 7

Най-трудната задача пред него 
ще е спорът за църквата  
"Св. Иван Рилски" в Чикаго » на 16
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Днешният 19 брой ми се струва като първия – 
толкова поне емоции и подготовка вложихме в него. 
Бяхме започнали да приличаме на рекламна брошура 
и едва оставаше място за нашите материали. Но от 
тази седмица вече ви предлагаме 48 изцяло цветни 
страници с най-важните, интересни и полезни теми. 
Направихме малко промени и в дизайна, особено на 
първата ни страница. В следващите седмици проме-
ните ще продължат, но постоянни ще останат под-
борът на темите, авторската журналистика и нашият 
интерес към вашите сигнали и предложения.

В следващите дни ще стартираме и нашата лятна 
промоция за всички рекламодатели, които все още не 
са намерили своето място на страниците на BG VOICE. 

Промени предстоят и в ОСА – The Orthodox Church 
of America. Там избират кой ще е новият епископ на 
българския диоцез. Новината, която може да прочете-
те на страница 16, е важна в две насоки – първо, този 
човек ще има тежката задача да оправи отношенията 
между ОСА и Българската православна църква. В 
сърцето на техния спор е съдбата на храма „Св. Иван 
Рилски” в Чикаго и каноничността на свещеника там – 
отец Валентин Ноцков. От друга страна, нито един от 
кандидатите не е българин, което идва да покаже, че 
много от българските храмове в САЩ, построени през 
последните десетилетия от наши сънародници, вече 
са останали без българските си свещеници и корени. 
Най-вероятната причина за това вероятно е миграци-
ята на имигрантите. Къде обаче е нашата вина за това? 
Дали, забързани в ежедневието си, не сме забравили 
нашите корени и сме спрели да подкрепяме онези 
неща, които ни държат заедно като нация, дори и 
географски разделени? 

И кое всъщност ни събира заедно? Дали са траге-
дии като тази с обърнатия автобус на магистрала „Тра-
кия” или пък големи спортни успехи? Вече не знам. 

Най-младата от жертвите в ада на магистралата е 
14-годишна българка от Монреал. Нейната треньорка 
по плуване ми разказа, че Бояна е била изключително 
талантлива и амбициозна плувкиня. Нейната история 
може да прочетете на страница 9. Там ви срещаме и с 
двама от спасителите – хората, оказали първи помощ 
на пътниците в автобуса-ковчег.

В днешния брой продължаваме рубриката „Дела и 
документи” и сега разказваме за невероятната схема, 
по която е била изнудвана жената на Илия Павлов – 
Дарина. Историята за митичната организация, която 
имала списък с BG емигранти за ликвидиране, и 
хората, които стоят зад схемата, може да прочетете на 
страница 14.

В Парагвай пък арестуваха българина, източил 
кредитната карта на Бил Гейтс. За него може да 
прочетете на страница 13, а на 12-а може да получите 
няколко съвета как да не станете жертва на кражба на 
личността.

На страниците на BG VOICE ви разказваме за две 
целувки. Едната може да е обет за мълчание или да 
означава убийство. За целувките на мафията може да 
научите повече на страница 46. Другата е „целувката 
на бунта”. В хаоса на безредиците след хокеен мач във 
Ванкувър двама влюбени привлякоха вниманието на 
света. Как -  вижте на страница 15.

А вие се целувайте повече. От любов, разбира се.
Надявам се нашите 48 цветни страници да са ви 

интересни, любопитни и полезни.
Приятно четене,

Ясен Дараков
yasen@bg-voice.com
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Промени за 
добро

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 | Николета Кравченко | Невена Ге-
оргиева | Силвия Шатърова | Христофор Караджов | 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 автори-
те. Всеки автор носи отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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extreme makeover: Паметникът 
на съветските  
екшън герои
Оцветяването на монумента 
разедини нацията

Спрей рисунки, които 
превърнаха руските 
войници на паметника 
на Съветската армия в 
герои от американската 
поп култура, предиз-

викаха остри спорове и разделиха 
българското общество 20 години след 
падането на комунизма.

Войниците в монумента осъмнаха 
миналата седмица обрисувани като 
известни приказни и комикс герои – от 
Дядо Коледа до Супермен. Не се знае 
кой е авторът на произведението на 
съвременното изкуство, но със сигур-
ност това е първият завършен акт на 
графити похвата върху паметника.

Паметникът и монументите из парка 
на бившия зоопарк са издигнати през 
1954 г. по повод 10-годишнината от 
навлизането на Червената армия 
по време на Отечествената война. 
Скулптурите се охарактеризират като 
соцреализъм.

Два дни след арт делото започнаха 
сериозни дебати дали това е правилно, 
или е просто акт на вандализъм. Вла-
стите естествено осъдиха делото. 

Културният министър Вежди Рашидов 
определи боядисването на паметника 
като "вандализъм" и "углавно престъ-
пление".

"Никъде по света това не е позволе-
но. Не можеш да посягаш на каквото и 
да е. А друг е дебатът той дали е необхо-

дим, или не е необходим, друг е дебатът 
дали има художествени качества, но в 
момента има един вандализъм", заяви 
министърът на културата вежди Вежди 
Рашидов. 

Младежта и артистите обаче кате-
горично отхвърлиха обвиненията за 

вандализъм и защитиха каузата дори и 
във Facebook. В социалната мрежа се 
появиха снимки на фланелки с образа 
на оцветените войници и подпис „В 
крак с времето”. Много младежи се 
пошегуваха, че трябва да започнат да 
произвеждат и керамични и порцела-
нови изделия с въпросната картинка. 
Веднага бе сформирана и група „Да 
запазим цветния вариант на паметника”, 
която приканваше всички, които могат 
да защитят на делото на артиста, който 
все още се издирва.

Операцията по почистването на изри-
сувания в американски герои монумент 
започна във понеделник през нощта 
с дарени на Столичната община пари. 
Оказа се, че "Московска" няма 700 лв. в 
бюджета си, за да го измие. "Има много 
желаещи да дарят средства за почист-
ването", обяви вчера кметът Йорданка 
Фандъкова. В крайна сметка необходи-
мата сума е осигурена от една от орга-
низациите на Светлана Шаренкова.

Междувременно полицията издирва 
автора на предизвикалия скандали арт 
проект.

Иначе анонимният BG художник 
се е проявил като последовател на 
британското арт чудо на графитите 
Бенкси, чиито произведения изникват 
не само по улиците на Лондон, но и 
тук, на американска земя – от Ню Йорк, 
през Ню Орлиънс, до Сан Франциско. 
Бенкси, чиято самоличност се издирва-
ше с години, днес се смята, че е Робин 
Гънингам от Бристол, Англия. Въпреки 
това никой нито е признал, нито е от-
рекъл, че Гънингам е истинския Бенкси. 
Творби на британеца се колекционират 
от известни личности като Брад Пит, Ан-
джелина Джоли, Кристина Агилера и др.

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

Сн. Юлия Лазарова

Сн. ReUTeRS/Стоян Ненов
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САЩ ще подбират по-
внимателно кандидати 
от България за визи по 
популярната студентска 
програма за обмяна и 
работа Work and Travel, 

предаде АП.
Причината е, че граждани на Бъл-

гария, Русия, Беларус и някои други 
страни са “известни източници на някои 
видове престъпна дейност, която Дър-
жавният департамент иска да избегне”. 
Съобщението е на американския Феде-
рален регистър.

Програмата позволява на студенти 
да пристигат в САЩ през лятото за по 4 
месеца и да работят. Само през 2010 г. 
така в страната дошли 130 000 души.

Често обаче младежи от Източна 
Европа са използвани за пране на пари, 
откраднати от американски банки, 
скимиране на банкомати, а жени от ре-
гиона - принуждавани да проституират 
в рамките на програмата. Държавният 
департамент признава, че в сегашния 
си вид програмата позволява чуждите 
студенти да бъдат експлоатирани.

Пристигащите в САЩ младежи на J-1 
визи са идеални жертви, тъй като пре-
бивават в САЩ временно и вероятно не 
знаят как да търсят помощ. Преди шест 
месеца разследване на АП установи, че 
много от тях са платили хиляди долари, 
за да дойдат в страната и да открият, 
че обещаните им работни места не 
съществуват. Голям брой студенти са 
принудени да делят легла в претъпкани 
къщи или апартаменти. Вземат им тол-
кова много допълнителни пари, че те се 
връщат у дома без спечелена стотинка.

По тази причина властите планират 
промяна на J-1. Те искат да натоварят 
с по-голяма отговорност 53-имата 
официално определени от ведомството 
спонсори на програмата. Много от тях 
прехвърлят задълженията си на трети 
лица, които всъщност вършат измамите.

Новите правила трябва да влязат в 
сила от 15 юли. Не е ясно обаче доколко 
те ще бъдат ефективни, отбелязва 
АП. Мярката е и твърде закъсняла по 
отношение на хиляди чуждестранни 
студенти, пристигнали вече в САЩ с 
визи за 2011 г.

Строг контрол на летните бригади  
заради съмнения за  
студенти престъпници
Променят условията за издаване  
на J-1 визи

До дни ясно дали блокират 
антиимиграционния закон в Джорджия

Съдията по делото срещу 
суровия антиимиграционен 
закон в Джорджия изслуша 
доводите и на двете страни 

в понеделник. Нормативният 
акт трябва да влезе в сила 
от 1 юли и съдията обеща да 
излезе с решение преди това. 

Текстовете предвиждат 
полицаите да проверява ста-
тута на всеки заподозрян за 
криминално деяние. Същото 
ще важи и за всеки бизнес, който има 
повече от 10 работници. Наказания са 
предвидени и за тези, които превозват 
в колата си нелегални имигранти.

Адвокат Омар Джадват от American 
Civil Liberties Union заяви пред съда, 
че законът е фундаментално противо-

конституционен и се меси директно  
в работата на федералните власти, в 
чиито правомощия са имиграционни-
те дела на страната.

От другата страна за-
местник-прокурорът Девон 
Орланд, който представлява 
щата Джорджия, поиска 
делото да бъде прекратено. 
Съдията Томас Траш няколко 
пъти влезе в разгорещени 
спорове с прокурора, което 

даде повод за оптимизъм от другата 
страна на залата.

Заради сложните и преплетени юри-
дически казуси в закона съдия Траш 
каза, че ще обяви решението си до 
дни, тъй като има нужда от допълни-
телно проучване.
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Мъж ограби банка, за да 
получи здравни грижи
Джеймс Верон откраднал $1, за да ползва лекар в затвора

Американецът Джеймс 
Верон, който страда 
от артрит, синдром на 
карпалния тунел и раз-
късани дискове, ограби 
банка за $1 с идеята да 

бъде прибран на топло, за да ползва 
здравеопазването на затворническата 
система.

59-годишният мъж е безработен – 
бивш шофьор на камион. Той загубил 
медицинската си осигуровка, след като 
бил уволнен от Coca-Cola, където рабо-
тил 17 години.

Верон влязъл миналата седмица в 
клон на RBC bank в предградието на 
Шарлот - Гастония, щата Северна Каро-
лина, и връчил на касиера бележка.

„Това е банков обир. Моля, дайте ми 
само един долар!”, пишело в бележката. 

Безработният шофьор бил арестуван 
по обвинение само в кражба, тъй като 
сумата от $1 не била достатъчна прес-
тъплението да се тълкува като обир. 

Мъжът е прекарал една седмица в 
ареста, където е получил необходимото 
здравно обслужване.

 „Нямах никакви страхове. Болката 

беше непоносима”, обясни за медиите 
Верон, който уточни, че ако в съда не 
получи достатъчно дълга присъда за 
затвора, пак ще извърши престъплени-

ето. Той се надява поне на 3 години зад 
решетките.

Преди обира Верон продал или 
дарил всичките си мебели от къщата, 

която загубил, и се преместил в мотел.
От „Хъфингтън пост” припомниха, че 

миналата година президентът Барак 
Обама подписа закон за здравеопаз-

ването, който трябваше да предостави 
достъп до здравна застраховка на всич-
ки американци. Много от разпоредбите 
на закона обаче още не са влезли в 

сила. 
Малко по-рано този 

месец републиканците 
губернатори се надигна-
ха срещу нормативния 
акт, който изисква от 
щатите да поддър-
жат настоящите нива 
от здравни грижи за 
бедните и инвалидите. В 
началото на годината бе 
предложен и така наре-
ченият план „Раян”, кръс-
тен на републиканеца 
Пол Раян от Уисконсин, 
според който Medicare 

от правителствена програма трябва да 
бъде заменен с ваучер система. Това 
накратко означава, че възрастните ще 
плащат повече, отколкото досега.
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иЛина Лазарова
Ilina@bg-voice.com

Ако 
фир-
мите 
за 
транс-
порт 

трябваше да пуснат 
една малка обява за 
тази година, тя щеше да 
звучи точно така – тър-
сим 300 хиляди шофьори.

Статистики от национален мащаб 
предвиждат недостиг на шофьори на 
камиони през следващите четири до 
девет години. Проучвания на експерти 

в индустрията показ-
ват дефицит от 

порядъка 
на 150 
до 

300 
хиляди  
шофьори  до следва-
щата  година. Сега напри-
мер е много подходящо време за 
навлизане в професията – икономиката 
излиза от рецесията и се увеличава 
броят на товарите, а превозвачите имат 
все повече поръчки в разгара на летния 
сезон. Според Диана Колева, собстве-
ник на транспортна компания „Прес-
тиж”, повече хора се ориентират към 
професията сега заради заплащането, 
което се предлага. 

Търсенето на квалифицирани шофьо-
ри става все по-осезаемо: във всеки 
вестник, който разгърнете, има десетки 
обяви на фирми превозвачи, коя от коя 
с по-примамливи условия за работа. 
Причините за недостига са много – от 
демографската криза в основната 
категория работници в този бизнес – 
бели мъже  на възраст 35-54 години, до 
съкратените шофьори в началото на ре-
цесията, които сега са в други бизнеси. 

Компаниите усърдно набират работ-
ници, а  допълнителна тежест оказват 
и новите повишени изисквания за 
работата, наложени от министерство-
то на транспорта, като намаляване на 
часовете за каране и  въвеждането на 
електронни логбуци. Регулаторните 
органи по безопасността по пътищата  

също завишиха своите изисквания към 
товарните превозвачи, което свали от 
камионите много шофьори. Въпреки 
всичко сега е пиков сезон в индустрия-
та. „Сега има повече желаещи и отпреди 

да работят”,  казва Диана 
Колева от „Престиж”.

Но дали всички тези же-
лаещи отговарят на изис-

кванията? Най-важното 
е желаещият да има 
професионална 
шофьорска книжка. 
Компаниите из-

искват чисто 
досие на 

кан-

дидата. Те внимателно следят дали 
е имал нарушения и доколко са сери-
озни. В зависимост от щата възрастта 
също е фактор. За междущатско каране 
изискването е минимум 21 години. Раз-
личните компании може да имат свои 
вътрешни изисквания.

Шофьорската професия е примамли-
ва за много хора  (виж карето). „Профе-
сията е една от най-бързо доходоносни-
те. Един шофьор заработва средно 1000 
долара на седмица”, пресмята Диана 
Колева. Друг очевиден пример за нара-
стване броя на кандидат-шофьорите са 
пълните училища, предлагащи курсове 
за придобиване на книжка. Според 
собственика на Bulldog Driving school 
Войтек Пиетка сега имат повече учени-
ци в сравнение с предишни години и 
голяма част от тях са българи. „Придо-
биването на професионална книжка 
отнема минимум четири седмици и в 
зависимост от сезона струва от 2000 до 
2500 долара”, добавя той.

Защо има недостиг на шофьори?
•  Затегнати имиграционни закони 

•  Завишени изисквания и правила за 

безопасността•  далеч от дома за дълго време
•  много шофьори смениха професията 

заради кризата•  Без увеличение в заплащането
•  Компаниите фокусират върху 

наемането, а не запазването на шофьора

Малка обява:  
Търсим 
300 хиляди 
шофьори

Компаниите за транспорт изпитват сериозен недостиг на шофьори. 
Сега е най-доброто време, ако искате да седнете зад волана

ПРОФЕСИЯ: ТРОКАДжИЯ
Една от най-достъпните и бързо доходоносни 
професии в Америка е шофьор на камион. За 
изкарването на книжка е необходим един ме-
сец за посещаване на специализирано учили-
ще и инвестиция от порядъка на 3000 долара. 
Повечето училища разполагат с  мрежа от 
работодатели, които наемат току-що завър-
шилите. 
В зависимост от различните компании и за-
плащането, което предлагат на миля, един шо-
фьор заработва средно 1000 долара седмично 
за пропътувани около 2500 мили. Според 
национално проучване PayScale годишната 
средна заплата на шофьор стига до 46 000 
долара.



8

www.bg-voIce.combg voIce

Спасителят Васко Ристевски: 
Помагах, защото сме човеци!

Македонецът Васко 
Ристевски, който 
гаси пламналия 
автобус на магис-
трала "Тракия" и 
измъкна 8 души от 

него, вече е български гражданин. 
В събота във Варна премиерът Бойко 
Борисов му връчи указ номер 61 и му 
подари парчето трикольор от лентата, 
срязана по повод откриването на нов 
завод за боклук в морската столица. 

39-годишният Васко е родом от село 
Егри, на около 14 км от Битоля. От 2007 
г. той се опитвал да получи гражданство 
у нас. Женен е и със съпругата му Фанче 
имат три деца - Симона, Ице и Габриела. 

"Много съм щастлив", обяви сияещ 
Васко Ристевски. "Мой приятел скоро 
загина при катастрофа. Но не помагах 
заради това, а защото сме човеци", спо-
дели той. Като професионален шофьор 

пък даде добра оценка на пътищата у 
нас.

"Всеки ден стават катастрофи, колко 
пъти са съставяни актове и след това 
са били обжалвани и са падали в съда. 
За съжаление стават такива инциденти 
по света. И "Титаник" е потънал." Така 
премиерът коментира въпроса дали ще 
се предприемат законодателни мерки, 
например да се забранят старите 
автобуси.

Във Варна Ристевски пристигна с 
кмета на Бургас Димитър Николов. По-

рано градоначалникът съобщи, че ще 
предложи на общинския съвет да обяви 
спасителя Васко за почетен гражданин 
на Бургас.

Кметът и шофьорът на цистерната 
се видели за първи път в болницата в 
Пловдив при ранените от катастрофата. 
Николов попитал Васко какво иска, а 
шофьорът от Битоля му отговорил, че 
от 4 години чакал за наше гражданство. 
Харесвал много България, а и като 
международен шофьор щял по-лесно 
да минава през границите. 

"Карам ТИР повече нощно време”, 
разказа Васко. „Движех се със 70-80 км в 
час към Пловдив, когато ме задмина ав-
тобусът. Изведнъж пред мен се разкри 
страшна картина. Видях, че автобусът 
гори. Спрях, взех си пожарогасителя. Чу 
се експлозия, вдигна се голям пламък. 
За секунда се уплаших. Ама с едно мом-
че (бел. ред. - вторият спасител, който 

е пътувал с кола със старозагорски но-
мера, до момента не е известен) всичко 
угасихме и почнахме да вадим хората", 
каза още Ристевски. След церемониите 
той пак ще отиде при ранените в Плов-
див, за да им занесе цял сак с подаръци 
- сувенири от Битоля и сърца - символ 
на живота и приятелството. 

Кметът на Бургас покани Васко и 
семейството му да почива през лятото 
в града. "Ще им предложим няколко 
хотела, те сами ще си изберат", каза 
Николов. („Труд”)

Стефан Стойчев,  
комбайнерът спасител от Чирпан:
ХОРАТА ИЗЛИЗАХА НА ПъТЯ 
И САМО гЛЕДАХА КАК гОРИ 
АВТОБУСъТ
“Повечето хора стояха и гледаха отстрани. Аз реаги-
рах инстинктивно. Взех пожарогасителя от автомоби-
ла и отидох при автобуса да гася огън. Имаше най-
много 5-6 души, които помагаха, други - не. Много съм 
разочарован от хората.” Думите пред „Дарик радио” 
са на комбайнера от Чирпан Стефан Стойчев, който се 
притекъл на помощ на пътниците в горящия автобус 
на магистрала “Тракия”. Той е вторият спасител, гасил 
пламъците заедно с македонския шофьор на ТИР 
Васко Ристевски, който в събота получи българско 
гражданство.
Стойчев и негов колега се връщали в Чирпан след 
цял ден жътва. Като наближили пламъците на пътя, 
веднага набили спирачки. “Отляво на нашия бус ко-
легата ми посочи три трупа. Видях и друг, преметнат 
на мантинелата. После разбрах, че това е бил вторият 
шофьор. До него лежеше жена. Когато я осветихме, 
видяхме, че диша”, спомня си Стефан. Той видял мъж 
с дете на ръце, което треперело. Предложил на баща-
та да влязат в микробуса на топло. Таткото помолил 
Стефан да гледа момченцето, а той да отиде да търси 
дъщеричката си в автобуса. “Когато се върна, каза, че 
е починала. Нямаше какво да правя, освен да ги ус-
покоявам. Сега искам само да се свържа с тях. Никога 
няма да ги забравя”, въздъхва Стефан.
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Изнесох на ръце мърт-
вото тяло на 14-го-
дишната си дъщеря. 
Какво ще кажа сега на 
жена ми? Не мога да 
повярвам, че детето 

ми си отиде, ей така, за секунди.” 40-го-
дишният баща Стоян Рангелов ридаеше 
в “Спешна помощ” в Пловдив. Неговата 
дъщеря – 14-годишната Бояна, е една 
от жертвите на зверската катастрофа в 
нощта във вторник, при която 8 души 
загинаха на 
автомагистрала 
„Тракия” в Бъл-
гария.

Стоян Рангелов 
придружаваше 
в болницата 
5-годишния си 
син Камен, който 
имал леки конту-
зии и няколко по-
резни рани. “Леко 
сте се отървали”, 
казала меди-
цинска сестра 
след прегледа на 
момчето, пише в. 
„24 часа”. Тогава 
Стоян разказал, 
че момичето му 
вече е мъртво. 
Бащата и двете 
деца дошли за 
ваканцията от 
Монреал, Канада, 
където семей-
ството живее. 
Те кацнали в България следобеда във 
вторник и хванали нощния автобус. 
Семейството е от Бургас.

Съпругата му Мариета трябвало да 
пристигне след дни, но тръгнала за Бъл-
гария, след като научила за катастрофа-
та в сряда. 

Стоян сам изнесъл на ръце мъртвата 
си дъщеричка. Измъкнал и сина си Ка-
мен, а след това се върнал в купето да 
вади други пострадали, които молели 
за помощ, пише в. „Труд”.

“Този човек ни направи изключител-
но впечатление, беше изнесъл детето 
си мъртво, а след това помагал да бъдат 

Ясен ДараКов
yasen@bg-voice.com

спасени други хора”, обясниха лекари. 
Призори един от докторите видял как 
Стоян и синът му прегърнати седели на 
една пейка. Не говорели, само плачели.

Приятели на Бояна направиха 
страница във „Фейсбук”, където в сряда 
изказваха своите съболезнования. 
Момичето е учило в местното училище 
„Мари дьо Франс”. В четвъртък в знак 
на памет българският химн ще звучи в 
училището. От там са осигурили и пси-
холози, които да разговарят с прияте-

лите на Бояна.
Тийнейджър-

ката е тренирала 
в българския 
клуб по плуване 
в колежа „Ноте-
рдам”.

„В сряда бяхме 
заедно, в поне-
делник тръгнаха 
за България. 
Наши приятели 
ги посрещнаха 
на летището 
и ги закараха 
на автогарата”, 
сподели за BG 
VOICE Захарина 
Димова, тре-
ньор на Бояна в 
плувния клуб в 
Монреал.

Момичето 
било една от 
първите плув-
кини в клуба 
преди 7 години. 

„Имаше страхотно желание. Брустът 
беше най-добрият й стил”, казва още 
Захаринка. Боянка е печелила няколко 
медала на регионални първенства в 
Канада. Преди 2 години е участвала в 
един от най-старите плувни маратони в 
България – Галата - Варна.

Осем души загинаха миналия втор-
ник при тежката катастрофа на магис-
трала „Тракия" след разклона за Хисаря, 
съобщиха от МВР. 18 от пътниците 
бяха ранени. В автобуса са пътували 26 
човека.

До две седмици се очаква докладът 
от експертизата, която трябва да уста-

нови причините за инцидента. Засега 
от полицията не подозират превишена 
скорост или каране в нетрезво със-
тояние. При първоначалния оглед е 

станало ясно, че задната гума е спукана 
и нарязана, а гредата на автобуса е счу-
пена. Следствието сега уточнява какво 
точно се е случило на автобуса-ковчег.

14-годишната Бояна загива в ада на магистралата, 
нейните брат и баща оцеляват по чудо

АД 
НА МАГИСТРАЛАТА

Плувкиня от Монреал 
е най-младата
жертва на 
автобусната 
катастрофа
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Изборите - на 23 октомври

Атанас Семов 
е кандидат-
президентът на РЗС

Селски кмет е 
задържан за изборен 
туризъм

Президентът Георги Първанов 
насрочи с указ местните из-
бори за 23 октомври, които 
тази година ще бъдат "2 в 1" 

с вота за държавен глава. Това съобщи 
прессекретариатът на Първанов.

Преди дни парламентът със свое ре-
шение насрочи изборите за президент 
за 23 октомври. 

Ако се стигне до балотаж на вота за 
президент и за кмет, вторият тур ще 
бъде на 30 октомври.

Тези, които искат на местните избори 
наесен да гласуват по настоящия 
си адрес, могат да се регистрират в 
общината по временния си адрес до 23 
юни, след като парламентът реши т.нар. 

уседналост на тези избори да е 4 месе-
ца. Според новите правила за промяна 
на настоящия адрес хората трябва да 
представят в общинската служба ГРАО 
документ за собственост - нотариален 
акт или договор за наем, както и писме-
но съгласие на собственика.

Атанас Семов е кандидатът на 
РЗС за президент. Той беше 
избран единодушно на чет-
въртия конгрес на партията. 

Лидерът на РЗС Яне Янев го описа като 
"човек, на ко-
гото животът 
му е поредица 
от труд и ясни 
цели", с "дис-
циплиниран 
ум, който ана-
лизира бързо 
и с лекота 
взема реше-
нията". "Една 
от малкото 
личности в 
България, които имат куража, опита и 
компетентността да бъдат на висотата 
на поста президент на България", обоб-

щи Янев.
Атанас Семов е зам.-председател 

и един от основателите на РЗС. Син е 
на проф. Марко Семов. Атанас Семов 
беше избран за депутат на изборите 

през 2009 
г., но той не 
встъпи в 
длъжност, 
след като 
Конституци-
онният съд 
касира ре-
зултатите от 
23 секции 
в Турция. 
В момента 
преподава 

европейско право в Софийския универ-
ситет "Св. Климент Охридски". Той е на 
41 години, женен, с едно дете.

Кметът на врачанското село 
Голямо Пещене Венцислав 
Ангелов е арестуван за фал-
шиви адресни регистрации, 

съобщи „Дарик”.
На 16 юни в кметството е направена 

адресна регистрация на 25 души и са 
подготвени документите на още 25. 
Бдителни гражда-
ни обаче подали 
сигнал за това в 
полицията във 
Враца.

При проверката 
станало ясно, че 
регистрирани-
те никога не са 
пребивавали в 
селото. Полицаите 
открили, че има 
хора, регистрира-
ни в необитаема 
административна 
сграда, собстве-
ност на племен-
ника на кмета на 
селото. Оказало се 
също, че хората, 
които уж обитавали тази сграда, даже 
не са ходили да подават документи 
за адресна регистрация в кметството. 
Те признали, че били уговорени от 
племенника на кмета да се регистрират 
в селото, за да гласуват за чичо му на 

предстоящите местни избори.
Племенникът и кметът са арестувани. 

Срещу тях вече е образувано дознание 
за извършване на престъпление про-
тив политическите права на гражда-
ните.

В началото на юни в последния 
момент т.нар. уседналост при избори 

беше намалена от ГЕРБ от 10 на четири 
месеца. Хората, които са се регистри-
рали в друга община до 23 юни, ще 
могат да гласуват по новия си адрес на 
местните избори наесен, които вече са 
насрочени за 23 октомври.



идва нова ера в 
бизнеса с камиони

BG ТЕЛЕГРАФ
Четири бебета починаха в 
болницата в Пазарджик

Четвърто новоро-
дено е починало 
в пазарджишката 
болница в нощта 

срещу неделя и за неговата 
смърт е започнала проверка, 
съобщиха от регионалната 
здравна инспекция.

Това се случва само 3 дни 
след като 3 бебета умряха в 
болницата на 15 юни.

Детето е било докарано 
в МБАЛ - Пазарджик, от Ве-
линград с тежки дихателни и 
сърдечно-съдови проблеми. Въпреки незабавните животоспасяващи действия 
бебето е починало със съмнения за вродена тежка малформация на сърцето.

Проверката за смъртта на четвъртото бебе върви паралелно с разследването 
на смъртта на предишните три.  Два от случаите стават по време на дежурството 
на д-р Симеон Атев.

“Докторът ми уби детето. Лъхаше на алкохол, докато раждах. То беше живо. 
Извади му ръчичката и започна да дърпа, докато я счупи. Аз му викам, че боли и 
да ми направи секцио, а той каза да не го уча какво да прави.”

Това разказа 31-годишната Силвана Александрова от Пазарджик. Тя е майка 
на едно от починалите бебета в нощта на 15 юни по време на дежурството на 
д-р Атев.

Лекарят обаче твърди, че пил едва след като се прибрал у дома. Бил толко-
ва смазан от тежкото дежурство и смъртта на двете новородени, че буквално 
треперел, докато се прибирал.

Бизнес, синдикати и сини  
срещу “Евро+”

Общ фронт 
срещу финан-
совия пакт на 
ЕС “Евро+” се 

оформи в лицето на „Си-
нята коалиция”, синдика-
тите и работодателските 
организации.

Това стана на организи-
рана от сините дискусия 
по темата в парламента.

Според лидера на СДС 
Мартин Димитров доку-
ментът, подкрепен вече 

от премиера Бойко Борисов, носи рискове за финансовия ни суверенитет.
Сред осемте мерки на „Евро+” е записано, че парите на държавните служите-

ли не трябва да се индексират, да се вдигне пенсионната възраст, да се уеднак-
вят фирмените данъци в ЕС и още няколко мерки за осигуряване на финансова-
та стабилност в съюза. 

Присъединяване декларираха 17 страни от ЕС, а 4 се отказаха. Това са Велико-
британия, Чехия, Унгария и Швеция. 

 “Не може България да бъде гарант на 6 млрд. евро. Не може ЕС да решава как-
ва пенсионна система да имаме, какви данъци да плащаме, какви да са доходите 
ни и как да се увеличават. Това е сгрешен модел, трябва да защитим национал-
ния си интерес”, обясни лидерът на сините Мартин Димитров.

Според шефа на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Огнян 
Донев има опасност България да изгуби едно от малкото си конкурентни преи-
мущества в Европа – ниските данъци.

България остава най-бедна в ЕС

Люксембург е най-
богатата държава в 
ЕС от гледна точка 
на БВП на глава от 

населението, а най-бедната 
страна в европейския блок е 
България.

Европейската статис-
тическа служба Евростат 
съобщи, че БВП на глава от 
населението по стандарт на 
покупателна способност е 
бил 283% в Люксембург през 
2010 г. Средното ниво за еврозоната е 108%, а в България е 43%.

Холандия е втората най-богата страна в ЕС, следвана от Дания, Ирландия и 
Австрия.

Др. Атев
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Как да се предпазим от кражба на лични данни

Неотдавна една при-
ятелка ми се обади 
да ме попита какви 
стъпки трябва да 
предприеме, защото 
някой беше направил 

неоторизирани тегления от чековата 
й сметка. Не се учудих на обаждането, 
защото веригата от магазини Michael’s 
току-що бяха обявили, че неизвестни 
лица са откраднали данните на техни 
клиенти. За съжаление се оказа, че мо-
ите опасения бяха верни - приятелката 
ми беше пазарувала в Michael’s преди 
десетина дни.

Мichael’s претърпяха много сериозна 
атака в 20 щата в началото на май. Прес-
тъпници, представящи се за техници от 
компанията, която обслужва уредите 
за приемане на кредитни/дебитни 
плащания, влизат в няколко магазина и 
поставят т.нар. skimmers – устройства, 
които събират номерата на кредитни/
дебитни карти и техните ПИН кодове. 

Така през последните два месеца 
голям брой хора изгоряха с немалки 
суми, изтеглени директно от чековите 
им сметки. Лошото 
в случая с открад-
натата информа-
ция по дебитните 
карти е, че първата 
реакция на банката 
би била: „Клиентът 
е единственият, 
който знае своя 
ПИН, така че той трябва да е споделил 

невена ГеорГиева
Експерт по банкови закони и лични финанси

номера си с някого, иначе няма начин 
едно неоторизирано лице да получи 
достъп до средствата в чековата сметка 
на клиента, използвайки само ПИН-а на 

дебитната му карта.”
В подобен случай 

банковият служител 
би ви казал, че вие 
сте отговорен за тези 
тегления. Добре, че 
Michael’s веднага из-
лезе с официално из-
явление, предупреж-

давайки всички финансови институции 

и притежатели на карти, че крадците на 
информация са се добрали не само до 
номера на карти, но и до ПИН-ове. 

В подобни ситуации, независимо 

дали става дума за неупълномощени 
тегления, извършени с вашата дебитна 
или кредитна карта, първата ви стъпка 
трябва да е обаждане на банката, изда-
ла картата. Те ще ви изпратят формуляр 
(по пощата, чрез факс или е-мейл), кой-
то трябва да попълнете, подпишете и 
изпратите обратно, или ще ви помолят 
да отидете в някой клон на финансова-
та институция и те лично ще попълнят  

жалбата ви. По закон банката има 10 дни 
да разследва случая. Ако компанията, 
извършила теглене от сметката ви, не 
може да докаже, че вие лично сте на-

правили транзак-
цията, финансовата 
институция ще ви 
върне сумата.

Съществено е 
да запомните, че 
банките дават про-
зорец от 60 дни, в 
който можете да 
обжалвате неото-
ризирани транзак-
ции. Ако този пери-
од е отминал, вие 
поемате загубата. 
Затова е толкова 
важно да прове-
рявате месечните 
си финансови 
изявления и да се 
свържете с банката 
моментално.  

В днешно време 
всяка финансо-
ва институция 
предлага елек-
тронни месечни 
извлечения. Това 
е най-доброто 
разрешение на 
въпроса. Запишете 
се за online banking 
– банкиране по 
интернет - и се от-
кажете от хартиени 

финансови извлечения, получа-
вани по пощата. Така не само 

избягвате опасността някой 
да ви открадне личната ин-

формация от пощенската 
кутия – име, адрес, 

но- мер на банковата 
смет- ка, но и ще можете 
да виж- дате всяка транзакция 
или чек, минали през сметката ви, в 
реално време.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: Още 
съвети как да се предпазите 
от кражба на личните данни и 
какво да направите, ако това ви 
се случи.
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Арестуваха българина, ужилил 
Бил гейтс
Намерили $90 000 у него и тримата му съучастници

Българинът Алексей 
Петров Коларов, кой-
то през 2004 г. успя да 
източи кредитната 
карта на мултимили-
ардера Бил Гейтс, бе 

арестуван отново. 28-годишният 
нашенец от Силистра е задържан в 
столицата на Парагвай Асунсион за 
източване на банкомати, съобщиха 
парагвайските медии. В хотелска-
та стая на Коларов полицаите са 
открили 90 000 долара. 

Освен Петров са задържани още 
трима българи - Пламен Стоянов, 
на 34 г., от Бургас, 28-годишният 
старозагорец Константин Кавръков 
и Марчел Пенчев, на 23 г., също от 
Силистра. Карето било спипано в 
хотел „Гуарани”. В стаите на бълга-
рите били открити скиминг устрой-
ства, с помощта на които копирали 
данните от картите. 

Информацията била качвана на 
лаптоп и оттам чрез записващо 
устройство се прехвърляла на карти, 
но не известните като бели пластики, 
а карти с магнитна лента, с които се 

отварят вратите в хотелските стаи. След 
това на рецепцията българите казвали, 
че са си ги загубили. По този начин не 

им се налагало да пренасят през гра-
ницата бели пластики, за които могат 
да ги задържат. Според полицията една 

от грешките на бандата е, че с копира-
на карта от Франция теглили пари от 
Аржентина. Така властите лесно можели 

да проследят маршрута на нашенците. 
Засега разследващите разполагат с 
доказателства, че българите са клони-

рали карти в Испания, Италия, Белгия, 
Холандия, Португалия, Аржентина, 
Франция. 

Според парагвайските медии 
спецслужбите на САЩ и всички 
служби за банкови измами в Евро-
па са издирвали българския хакер 
Алексей.

Проблемите на силистренеца 
със закона датират още от 2004 г. 
22-годишният тогава Алексей беше 
арестуван за фалшифициране на 
карта на милиардера Бил Гейтс. По 
това време студентът бил част от 
международна престъпна банда, 
която се занимавала с производ-
ството на фалшиви шофьорски 
книжки, паспорти, както и евро-
банкноти. Според разпростране-
ната тогава информация всички 
ментета били разпространявани в 
над 25 страни. Коларов играел ос-
новна роля в групата. Той бил често 
засичан да  пътува до Македония, 
Украйна, Щатите и Канада. Той бил 

арестуван, докато си приготвял фалшив 
паспорт. Заедно с него тогава зад ре-
шетките попаднали над 30 души.

Цивилен полицай показва на Алексей (в средата) и хората му запис от банкомат, който те обработвали.

Снимка Abc



14

www.bg-voIce.combg voIce

САЩ изгониха рекетьор на 
Дарина Павлова

специално за bg voIce

аЛеКсениЯ Димитрова
„24 часа”

Венцислав Кутев вероятно 
отдавна е забравил тази 
история. Заради нея е 
изгонен от САЩ преди 
повече от 15 години, след 
като е лежал в затвора 

в Оукдейл, Луизиана. За да се спаси от 
миналото си, е заминал чак за Швеция.

Никой в родния му град Свищов не 
подозира в какво се е замесил преди 19 
години. Той е бил един от реке-
тьорите във Вашингтон на Дарина 
Павлова и Тошо Недялков - зам.-
шеф на "Информационно обслуж-
ване" в правителството на Сергей 
Станишев.

"За мен това е травмиращо 
минало, не искам да се връщам 
към него. Човекът е получил за-
служеното. Не желая да знам къде 
е и с какво се занимава", казва 
Недялков. Случаят е известен сред 
българските емигранти в САЩ като 
"Млад космонавт", защото от 1992 
до 1994 г. той е бил президент на 
Международната фондация на 
младите астронавти в американ-
ската столица. 

И изнудвачът Венцислав не 
иска да гледа в миналото. След 
принудителното си завръщане 
в България започва работа като 
международен шофьор. Пътува 
без проблем по света, но не и в 
САЩ. От няколко години е в Шве-
ция, казаха негови близки.

Венцислав не е действал сам, а с 
друг българин, който според аме-
риканските съдебни архиви се нарича 
Людмил. Днес от Людмил няма и следа.

В същите тези архиви се разказва, 
че през 1992 г. двамата са рекетирали 
Дарина Павлова. След това се насочват 
към българина Тошо Недялков.

Недялков заминава за САЩ заед-
но съпругата си и двете им дъщери 
близначки през септември 1991 г., става 
ясно от делото по случая. Работи като 
международен консултант за български 
клиенти от дома си в предградието на 
Вашингтон, Маклийн. 

През февруари 1992 г. четиримата се 
връщат за няколко месеца в България. 
Единствен пазач на къщата им недалеч 
от остава електронната система. Когато 
на 26 април 1992 г. се завръща в Амери-
ка, той намира 

телефонните жици 
прерязани 

а системата за сигурност повредена.
На другия ден получава тайнствено 

обаждане. Мъжът от другата страна 
на жицата нарича себе си Джовани. 
Представя се като член на влиятелна 
италианска фамилия, който имал важни 
новини за Недялков. Двамата се угова-
рят да се видят след 3 дни.

На следващия ден се обажда друг 
мъж. Той се представя като Вальо и 
също иска среща. Двамата се виждат в 
хотела Crystal City Mariott на летището 
„Рейгън” във Вашингтон. 

Вальо е кратък. По думите му в Ню 
Йорк съществува българска 

организация, 
решена да убива 
наши имигранти 
за които вярва, че са откраднали чер-

вени пари. Николов и семейството му 
са в списъка. Те били сред множеството 
млади българи, за които организацията 

се чуди с какви доходи живеят в САЩ. 
Организацията вече се била свързала 
с членове на руската и италианската 
организирана престъпност, за да изпъл-
нят наказанието.

След срещата Николов е толкова 
изплашен, че не се връща вкъщи. Спи в 
автомобила си на паркинга на спирката 
на метрото Falls Church. 

На другия ден се среща с Джовани 
във „Вилард хотел” във Вашингтон. 
Тайнственият непознат потвърждава 
казаното от Вальо, че е член на влиятел-
на италианска фамилия, която неотдав-
на е потърсена от българска органи-
зация в Ню Йорк. Задачата е Недялков 
да бъде убит. Семейството на Джовани 
отказало, но неговият бос Джон Готи 
имал интересно предложение - да пазят 
българина срещу заплащане. Според 
Джовани българската организация е 
предлага за убийството на Недялков 
$50 000. Спасителите били готови да го 
защитават срещу $60 000

Според съдебните архиви това са 

около 10 процента от годишния доход 
на Недялков и семейството му.

Джовани допълва, че иска още $20 
000 да спре наркокомплот срещу бълга-
рина. Кокаинът щял да бъде поставен в 
камината на фамилната къща, изнуд-
вачите щели да информират властите 
и той щял бъде обвинен в незаконна 
продажба на наркотици. 

За да се спаси, трябва да брои $20 
000 до 5 часа същия ден. Изнудвачът и 
жертвата се качват на колата на Недял-
ков и отиват до близката банка, където 
семейството на емигранта има сметка.

Банковите правила обаче не позволя-
ват да бъдат изтеглени повече от $2000 
без предварително искане. Пари отказ-
ват и от друга банка. Джовани е смутен. 
Титулярът на сметката обещава да наба-
ви парите на следващия ден. Преди да 
се разделят, Джовани го предупрежда-
ва, че ще бъде мъртъв, ако разкаже на 
някого какво му се е случило.

На следващия ден Недялков тегли 
останалите пари. Джовани трябва да ги 
вземе същата вечер от дома му. Така и 
става.

След няколко дни Джовани отново се 
обажда и настоява за среща. Този път 
Недялков взема жена си, която вече 
се е върнала от България. Срещата 
се състои в Crystal Gateway Mariott в 
Арлингтън. 

Джовани настоява да получи оста-
налите пари на два пъти - част от тях с 
чек, част от тях - на ръка. В уговореното 
време Джовани пристига в къщата на 
Недялков с нов зелен мерцедес 300Е. 
Тръгват заедно към банката, къде-
то Джовани настоява чекът да бъде 
издаден на името Людмил Б. По-късно 
в съда става ясно, че това е истинското 
му име. След приключване на операци-
ята Джовани и Недялкови се отбиват в 
най-близкия „Макдоналдс”. Там Джо-
вани им казва, че знае, че дъщерите 
им са на училище, и че ако се обадят 
в полицията, никога повече няма да 

видят момичетата отново.
6 седмици по-късно една от дъщери-

те намира микрокасетка в пощенската 
кутия. На нея е записан гласът на Джо-
вани. Той настоява за последните $5000, 
които трябва да му бъдат предадени 
към 10 часа вечерта след няколко дни.

Тогава Недялков говори с приятел, 
който го съветва да се свърже с полици-
ята. Така се стига до намесата на ФБР.

Операцията трае няколко часа. Малко 
преди 10 ч. вечерта в уречения ден в 
дома на Недялков се обажда загадъчен 
глас, който пита дали всичко е готово. 
Малко по-късно се обажда Джовани 
и казва, че парите ще мине да вземе 
неговата секретарка. И двете обажда-
ния са записани от агентите на ФБР, 
които се прикриват недалеч от къщата 
на Недялкови.

В уречения час край къщата на 
Николов преминава тойота. Агентите 
наблюдават как от нея в сив мерцедес 

се прехвърлят мъж и жена. 
Двамата се връщат отново към 
къщата на Недялков. Единият 
е човекът, представил се като 
Вальо. Той слиза няколко къщи 
преди дома на Недялков, а же-
ната продължава сама до дома 
на Недялков.

На вратата я посреща еми-
грантът. Под дрехите му е 
монтирано микрозаписващо 
устройство, осигурено от ФБР. 
След като разбира, че тя е секре-
тарката на Джовани, Недялков й 
подава плика. Жената си тръгва 
и малко по-късно качва в една 
от страничните улички Джовани. 
ФБР агентите са по петите им. 
След секунди ги арестуват. 

При ареста Людмил Б. казва на 
полицията, че Недялков е рабо-
тил в българските тайни служби 
и Джовани му е дал $55 000 като 
компенсация за незаконно взета 
къща на майка му в България. 
По-късно, пред съда, той проме-
ня показанията си.

Всичките обяснения увисват 
във въздуха. На делото 

като свидетел 
е призована и 

Дарина Павлова 
съпруга на покойния вече шеф на 

„Мултигруп” Илия Павлов. Тя разказва, 
че преди време Людмил се обаждал и 
на нея и се представял като таен агент 
на ФБР. Казал й, че хора от българско-
то правителство се интересували от 
богатството на мъжа й и той е готов да й 
помогне. За да засили страха й, й казал, 
че влиятелна българска група действа в 
САЩ и неотдавна в Маклийн е убит друг 
български бизнесмен. Дарина обаче не 
поддава.

Венцислав и Людмил са осъдени на 
55 и 70 месеца затвор и са пратени в 
затвора в Оукдейл, Луизиана. Единият 
излиза от затвора на 19 август 1996 г., а 
другият - на 3 септември 1997 г. Веднага 
след това са депортирани в България.

Тошо НедялковДарина Павлова
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Млада двойка 
прикова 
вниманието с 
„целувката на 
бунта”

Канадският град Ванкув-
ър заприлича на бойно 
поле след хокеен мач 
миналия четвъртък.

Близо 150 привърже-
ници на „Ванкувър Ка-

нъкс” са приети в болница, а над 100 са 
арестуваните след сблъсъците на фено-
вете на местния хокеен тим с полиция-
та. Причината бе загубата на канадците 
в мач номер 7 от битката за титлата на 
„Стенли къп” с „Бостън Бруинс”. 

Още по време на мача феновете 
почнаха да хвърлят бирени бутилки 
по гигантските тв екрани, коли и кофи 
за боклук бяха подпалени, а много от 
феновете започнаха да се бият.

Полицията е използвала флаш бомби, 
за да разпръсне тълпата.

Събитията върнаха лентата и лошите 

спомени от 1994 г., 
когато „Ванкувър 
Канъкс” отново загуби 
финалния плейоф в 
Националната хокейна 
лига. Тогава пак раз-
лични групи младежи 
хвърляха самоделни 
бомби срещу поли-
цията, а много коли и 
прозорци бяха изпот-
рошени.

Млада двойка беше 
уловена от фотограф 
да се целува на паважа 
на фона на сблъсъка 
между полицията и 
феновете. „Целувката на бунта” прикова 
вниманието на целия свят. 

Австралиецът Скот Джоунс и неговата 

канадска приятелка Александра Томас 
разказаха, че полицаите са ги удряли с 
щитовете, докато те се опитвали да из-

бягат от сблъсъците. „Аз 
просто се опитах да я 
успокоя”, каза Скот пред 
сутрешния блок на NBC. 
„Беше много страшно за 
нея и това ми се стори 
най-доброто, което мога 
да направя.” Снимката 
запечатала точно този 
момент, само секунди 
след като Александра 
паднала на паважа след 
полицейските удари.

Според младежите те 
не били агресивни и по 
никакъв начин не пре-
дизвикали полицаите.

Щетите от бунта все още се изчисля-
ват, но се очаква да надминат няколкос-
тотин хиляди долара.

Ванкувър като Либия след мач

Снимки: АП
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Надя: Не е вярно, че 
Коцето се ожени за 
мен заради детето

Щастлива съм, че това е моят мъж, че съм успяла да 
го пленя и той да ме хареса, заяви пред „Нова тв” 
половинката на Коцето – Надя. Въпреки красивите 
колежки и фенки Надя не ревнува засега, но и Коцето 

не й е давал поводи.
Нещата между тях са се развили постепенно. "Мисля, че той на-

прави първата крачка, за да се влюбя в него", разказа Надя и призна, 
че е минало 
много време, 
преди да има 
по-близък 
физически 
контакт меж-
ду тях.

Първата 
среща между 
Коцето и 
родителите на 
Надя минала 
много весело главно защото бащата на Надя имал невероятно чув-
ство за хумор като Коцето.

Относно спекулациите, че Коцето се е оженил за Надя, защото е 
била бременна, Надя заяви за зрителите на "Отчаяни съпруги", че Ко-
цето й е предложил брак 2 месеца и половина преди да забременее, 
а предложението за датата 17 септември дошло от братовчедката 
на Коцето. Надя разказа, че е забременяла по време на екскурзия в 
Тайланд и че и двамата са искали това дете.

Забременях в Тайланд, и двамата го 
искахме

Скандалният актьор Чарли Шийн 
е решил да не изоставя работата 
си. Той преговаря за участие в 
нов телевизионен сериал. Сюже-

тът на филма дори щял да бъде написан 
специално за него, съобщава TMZ.

След като бурно беше изгонен от "Двама 
мъже и половина", Шийн стартира свое 
предаване в интернет, което, изглежда, не 
го задоволява напълно. Той е решил да не 
изоставя завинаги актьорската професия 
и в момента преговаря за участие в нов 
сериал.

Мястото на 
Чарли в хитовия 
"Двама мъже 
и половина" 
зае колегата му 
Аштън Къчър.

Все по-упорито мълвата гласи, че Шийн 
е сключил сделка за поява в нов телеви-
зионен сериал. Клюката носи, че новият 
сериал "се разработва специално около 
Чарли и няма да има пилотен епизод. 
Засега обаче още не е ясно как ще се казва 
сериалът, а сюжетът се пази в тайна.

Стинг 
останал 
гладен  
след 
концерта в 
България

Това твърди в. 
"Труд", според 
който, след 
като взривил 

стадион "Герена" с евър-
грийните си, легендар-
ният певец се завърнал 
в грандхотел София и 
поискал да вечеря. 

Оказало се обаче, че 
готвачите си били тръгнали, без да дочакат звездата, и 
нямало кой да му приготви и едни бъркани яйца. 

Управата на хотела силно се притеснила и викнала 
готвачите да се върнат обратно. Накрая обаче шоуменът 
се задоволил със сандвичи на лоби-бара. Поднесли му 
и българско червено вино, което британецът оценил 
високо.

Чарли Шийн в 
нов сериал
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Избират нов епископ за българския 
диоцез към ОСА

OCA (The Orthodox 
Church of America) ще 
избира нов епископ, 
който ще отговаря за 
българския диоцез в 
САЩ. Една от църквите 

към ОСА е „Св. Иван Рилски” в Чикаго, 
около която има доста спорове.

Църковният събор ще се проведе от 
7 до 9 юли във Форт Уейн, Индиана. Но-
вият епископ ще служи в православната 
катедрала ‘’Свети Георги’’ в Росфорд, 
Охайо.

Един от най-спорните въпроси, който 
стои пред новия епископ, ще бъде си-
туацията около църквата „Иван Рилски” 
в Чикаго, за която от 6 години се води 
съдебно дело, и сложните отношения 
на ОСА с Българската православна 
църква.

В интервю за BG VOICE през април ар-
хиепископ Дон Фройд, който отговаря 
за българския диоцез в ОСА, каза, че 
заради упорството на митрополит Йо-
сиф е „невъзможно” да се работи с БПЦ. 
Йосиф отговаря за БПЦ в САЩ и Канада. 
В основата на спора е каноничен ли е 
свещеникът в „Иван Рилски” Валентин 

Ноцков. „Отец Ноцков никога не е бил 
отписан по реда от БПЦ, но те отказват 
да го направят въпреки нашите молби. 
Ние сме молили за това многократно, 
каза Дон Фройд. Ще се опитаме да раз-
решим проблема с разговори с БПЦ, но 
засега срещаме тяхното мълчание.”

Нито един от двамата кандидати за 
нов епископ на българския диоцез към 
ОСА не е българин. Това са отец Пол 
Гасиос и отец Александър Голицин. 

Отец Гасиос е свещеник на ‘’Свети 
Георги’’ в Росфорд, Охайо. Служил е по-
вече от 15 години в местната енория в 
Кокомо, Индиана, и в Сейнт Луис, Мису-
ри. Преди да се отдаде на духовенство-
то, той е бил работник в общественото 
подпомагане. Притежава две магистра-
тури: едната по социално подпомагане 
от щатския университет в Уейн, Детройт, 
и една по теология от семинарията 
‘’Свети Владимир” в Йонкърс, Ню Йорк. 

Също така е и президент на местната 
православна асоциация. 

Отец Голицин е свещеник и мо-
нах. Като професор по теология той 
е преподавал и публикувал научни 
работи повече от 20 години в универ-
ситета „Маркет” в Милуоки, Уисконсин. 
Магистърската си диплома по теология 
придобива от семинарията ‘’Свети Вла-
димир” , в Йонкърс, Ню Йорк. Изкарва 
докторат в Оксфордския университет, 
Англия, под ръководството на  име-
нития православен писател и епископ 
Калистос Уеар. Прекарва година в 
манастира ‘’Симон Петрас’’ на остров 
Атос в Гърция. Той също подпомага 
основаването на мисионерски енории в 
Северна Калифорния, преди да започне 
академичната си кариера.

Българският православен диоцез е 
формиран през 1965 г. под опеката на 
Руската православна църква извън Ру-
сия. През 1976 г. епископ Кирил Йончев 
присъединява българския диоцез към 
ОСА. Длъжността епископ остана сво-
бодна след смъртта на Кирил през 2007 
г. Това ще са първите избори за епископ 
за българския диоцез към ОСА.отец Паул гасиос отец Александър голицин

Най-трудната задача пред него ще е спорът за църквата "Св. Иван Рилски" в Чикаго
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Наследниците на Дюпон оспорват 
наследството на Валентин Йорданов
Българският шампион оказвал натиск върху богатия американец, 
твърдят неговите роднини

Преди да умре в килия-
та си в затвора на щата 
Пенсилвания през 
декември м.г., леген-
дарният борец Джон 
Дюпон вярваше, че е 

далай лама и Исус Христос.
В друг момент наследникът на осно-

вателя на химическия гигант DuPont 
Ltd. си мислеше, че е руски цар и 
наследник на Третия райх.

72-годишният спортист е написал в 
завещанието си, че иска да бъде по-
гребан в червеното си трико за борба 
и обграден от награди и шампионски 
пръстени от състезания.

По-интересното в това завещание е, 
че Дюпон 

оставя 80% от 
имението си на 

нашия олимпиец 
Валентин 
Йорданов

Българският шампион по борба е 

посочен и като изпълнител на завеща-
нието му.

Сега роднини на Дюпон оспорват в 
съда неговото последно желание, съоб-
щава „Нюз джърнъл”.

Преди да бъде арестуван и осъден 
за убийството на олимпийския борец 
Дейвид Шулц пред януари 1996 г., със-
тоянието на Дюпон се оценява на около 
90 милиона долара. Не е ясно колко от 
това е останало, но през 2010 г. имотът 
на спортиста „Фокскечър“ в Нютаун 
скуеър, Пенсилвания, е продаден за 
28,5 милиона долара на строителен 
предприемач

Джон Дюпон е разведен и никога не е 
имал деца. Никой от неговото семей-
ство не е посочен като наследник в 
завещанието.

Но преди няколко дни двама от род-
нините на спортиста – племенник и пле-
менница, оспориха в съда валидността 
на завещанието, което Дюпон подписва 
през септември. Те искат контрола над 
семейните имоти.

Уилям Х. Дюпон-младши и Бевърли 
Остин Дюпон Гаугър искат от съда 
да обяви документа за невалиден с 
мотива, че техният чичо е бил психично 

болен. Нещо, което неговите адвокати 
са използвали при защитата му в съда 
по делото за убийството на Шулц.

В документите, които са подали в 
съда, племенницата и племенникът 
твърдят, че Валентин Йорданов и други 
хора са оказали влияние върху Дюпон и 
са „надделели” върху слабата му психи-
ка при чести посещения в затвора. През 
1996 г., когато става убийството, Йор-
данов е треньор в школата на Дюпон в 
имението „Фокскечър“. Наследниците 
твърдят, че групата начело с 

Йорданов са 
обърнали Дюпон 

срещу семейството 
му

като „незаслужено са представили 
законните наследници в лоша светлина” 
пред спортиста. 

Роднините твърдят още, че Йорданов 
и другите влезли в заговор да скри-
ят новото завещание до смъртта на 
Дюпон.

Дългогодишният адвокат на олимпие-
ца Тарас Уочок, който сега представлява 
Йорданов, казва, че ще защитава заве-
щанието и че то представлява послед-
ната воля на Джон Дюпон.

Той отказа допълнителен коментар и 
каза, че Йорданов също няма какво да 
добави по случая.

Огромното имение на Дюпон е маги-
ческо и в него има спортни съоръжения 
за обучение от световна класа и други 
сгради. След присъдата беше боядиса-
но в черно – според непотвърден слух 
по лично желание на Дюпон. Според 
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През 1997 г. Джон Дюпон е осъден за убийството на олимпийския 
златен медалист по борба Дейвид Шулц, извършено през 1996 г. 
Експерти, привлечени на съдебния процес, свидетелстват, че Дюпон 
страда от параноидна шизофрения.

На 26 януари 1996 г., Дюпон убива с изстрел Шулц на алеята в своето имение, 
като за убийството свидетелстват съпругата на Шулц и шефът на охраната на 
Дюпон. Шефът по сигурността е седял на пътническата седалка в колата на Дю-
пон, докато Джон стреля три пъти в Шулц. Полицията така и не установява моти-
вите. Преди да причини смъртта му, Дюпон и Шулц са дългогодишни приятели.

След стрелбата ексцентричният мултимилионер се барикадира за два дни и 
преговаря с полицията по телефона. По време на процеса един от привлечени-
те от защитата експерти психиатри описва Дюпон като страдащ от параноидна 
шизофрения. Според него Джон е вярвал, че Шулц е част от международен заго-
вор, чиято цел е да го убият.

В годините след присъдата американската съдебна система отхвърля всички 
опити за обжалване. В последната си жалба адвокатите на осъдения пледират, 
че Дюпон е употребявал българското лекарство „N-butyl scopolamine“, чиято 
употреба може да усложни душевно заболяване, и че на предишните процеси 
защитата на Дюпон е пропуснала да проучи факта, че този препарат може да е 
повлиял на умственото състояние на подсъдимия. Вероятно защитата споме-
нава за българския препарат „Buscomed“, който е помощно спазмолитично 
лекарство, чиято активна съставка е Butylscopolamine.

Джон Руси, който сега притежава имота, 
имението е било почти разрушено.

Той планира на терена да изгради 
комплекс с 449 еднофамилни къщи.

Според документите обаче Уилям 
Дюпон-младши се надява да си върне 
имота от Руси със същия аргумент, 
който посочва и при оспорването на 
завещанието – че чичо му Джон Дюпон 
не е бил със здрав разум и следова-
телно продажбата на имота на Руси е 
нелегитимна.

Според предприемача обаче това 
няма нищо общо със завещанието, 
понеже той е купил имота директно 
през 2010 г.

В съдебните документи роднини-
те твърдят, че Дюпон никога не се е 
възстановил от психическото разстрой-
ство, довело до убийството на Шулц, 
и че в затвора състоянието му се е 
влошило.

Те твърдят, че Дюпон вярвал преди 
смъртта си, че „той е бил мишена на 

убийците, че ядосани републиканци са 
убили Дейвид Шулц и че ЦРУ го смята за 
свой топ консултант”.

В съобщение до медиите се казва, 
че Уилям Дюпон-младши няма да дава 
изявления заради „страхове от 

заплахи, 
отправяни от 

българската група 
споменати в иска за фалшивото заве-
щание”.

Настоящият президент на Българ-
ската федерация по борба, прочутият 
в миналото български борец Валентин 
Йорданов, както и много други спорти-
сти са се ползвали навремето от финан-
совата помощ на Джон Дюпон.

През 1990 г. Дюпон решава да 
направи най-силния клуб по борба на 
планетата и го кръщава „Фокскечър”. 
Пита експерти кой е най-техничният 

борец в света. Отговарят му - Йорданов 
и украинските близнаци Белоглазови, 
състезаващи се за СССР,  припомня 
в. "Труд". Меценатът ги кани на лагер 
в супермодерния комплекс в своето 
имение в градчето Ню Стейт, край 
Филаделфия.

Скоро Йорданов става любимец на 
Дюпон. Той буквално му спасява кари-
ерата. Йорданов почти се е отказал от 
спорта, но Дюпон му прави неустоимо 

предложение
Супердоговор, по който Йорданов, 

съпругата му Здравка и двете им деца 
Иринка и Янчо се настаняват в раз-
кошната къща на починалата майка на 
богаташа в имението.

Всички разходи на фамилията - от 
консумативите до обучението на 
децата, се поемат от Дюпон. В отговор 
българската звезда носи олимпийско 
злато и 3 световни титли.
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КУЛ
ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

Лято с тиквички
Към  рецептите за  традиционните  пържени  тиквички с чесън, 

оцет или кисело   мляко предлагам и  две  по-нетрадиционни.

В  тиган  запържвам  маслото, доба-
вям  равно  количество  от  топеното  
сирене  и  крема  сиренето, прибавям 
сметана и  оставям  да  се  сгъсти,  дока-
то разбърквам  непрекъснато. Поръс-
вам с  черен  пипер.

Предварително намазвам  месото  
със  зехтин, овкусявам с подправките  
и  правя  разрези в  месото, като  мал-
ки  джобчета, в  които  след  изпичане  
на  месото  се  поставя нарязано  на  
кръгчета топено  сирене  и пържени  
тиквички. Пека филето на 425oF.

Накрая поставям сиренето и запи-
чам само  отгоре,  докато се разтопи. 
Поднасям  ястието с  вече  пригот-
вения сос, гарнирам  с  пържени  
тиквички.

ПРОДУКТИ ЗА СОСАтопено  сирене сирене крема течна  сметана  масло черен  пипер

ПРОДУКТИсвинско  филе подправки  на  вкус зехтин 
топено  сирене пържени  тиквички, на-рязани  на  колелца

ПРОДУКТИ1 кг тиквички 3  яйца 3  с.л. кисело  мляко 1  връзка  копър 2  стръка  пресен  чесън 6 с.л. зехтин сол  
брашно

Свинско  филе с френски  сос 
и  пържени  тиквички

Печени  
тиквички

Да ви е сладко,
Емануела

Нарязвам  тиквичките   на  
ленти по  дължина  и  посоля-
вам.

В  намазана  със  зехтин  пра-
воъгълна  тавичка нареждам  
ред  от  нарязаните и  оваляни  
в  брашно тиквички.

Поръсвам  с  нарязания  на  
ситно  копър, чесън  и  зехтин.

Нареждам  втори  ред  тик-
вички.

Запичам  в  предварително  
загрята  фурна  на  375 oF.

Когато  тиквичките  са  добре  
запечени, заливам  с разбитите  
яйца и  киселото  мляко.

Пека, докато  заливката  полу-
чи златистокафяв  цвят  (около  
7-8 мин.).

Подходящо допълнение за  
ястието  е  салата  от  домати 
със сирене  моцарела.

Убийството на 
Дейвид Шулц

Валентин Йорданов и Дейвид Шулц



Ню Йорк 
решава 
за гей 
браковете

Асамблеята на Конгреса 
в Ню Йорк одобри ми-
налата сряда законо-
проект, който разре-
шава браковете между 
еднополови двойки. 

Във вторник вечерта не беше ясно дали 
Сенатът на щата ще успее да гласува за 
проекта и да го превърне в официален 
закон.

По-голямата част от 32-ата републи-
канци в Сената са противници на идея-
та, но има няколко, които са склонни да 
гласуват „за”. Сериозен натиск зако-
нопроектът да бъде гласуван оказват 
губернаторът на щата Андрю Куомо, 
кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг и 
гей организации.

Повечето наблюдатели смятат, че ако 
законопроектът бъде предложен за вот 
в Сената, той ще бъде одобрен, макар и 
с неголямо мнозинство. Засега има 31 
сигурни гласа – 29 от 30-те демократи 
в Сената и двама републиканци. Много 
от републиканците обаче дават знак, че 
все още не са решили.

Дебатът в консервативната партия е 
сериозен. Някои от политиците са мо-
рално против еднополовите бракове, 
други ги подкрепят, но са притеснени от 
политическата реакция след това.

Вторник е последният ден от сесията 
на Конгреса, но заради горещи пробле-
ми като този с гей браковете полити-
ците отложиха излизането си в лятна 
ваканция с още няколко часа.

Пет щата – Масачузетс, Кънектикът, 
Айова, Върмонт и Ню Хемпшир, и Окръг 
Колумбия разрешават еднополовите 
бракове. Въпросът се дебатира и в щата 
Калифорния, където забраната за гей 
браковете беше отменена по-рано от 
съда, но противниците на идеята ще 
обжалват.



•  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

BG ТеЛеГрАФ
БСП и ДПС внасят вот на недоверие 
за антикризисната политика

БСП и ДПС ще внесат вот на недоверие 
за провала на антикризисната поли-
тика на правителството. Това съобщи 

лидерът на червените Сергей Станишев.  
„Управляващите ги чакат четири вота - два 
вота от опозицията и два от българските 
граждани на предстоящите президентски 
и местни избори“, отбеляза експремиер-
ът.  Според него има основания за вот за 
цялостната политика, какъвто искат от ДПС, 
и такъв ще има. Тактически обаче не искали 
да оставят управляващите на спокойствие 
твърде дълго време. 

Според правилника на парламента, ако се поиска вот на недоверие за цялостна поли-
тика, в следващите шест месеца не може да се внася друг вот. 

„Затова се договорихме първият вот на недоверие, който ще бъде внесен, да бъде за 
провала на антикризисната политика и последиците за българските граждани", аргумен-
тира се лидерът на БСП. 

“Това са наглеци, да искат вот на недоверие, като знаят възможностите си“, коментира 
премиерът Бойко Борисов във вторник. “БСП, ДПС и „Синята коалиция” искат да разбият 
държавата в момент, когато ние правим пътища, пречиствателни станции и усвояваме в 
пъти това, което са им спрели като финансиране, посочи министър-председателят, който 
откри рехабилитирана 12-километрова пътна отсечка между Перник и Брезник. 

Във вторник „Синята коалиция” не се разбраха как точно ще гласуват на предстоящия 
вот, но първоначалната им позиция беше, че няма да гласуват „за”. 

Първанов поиска властта
Президентът Георги Първанов даде заявка за 

участие в политиката и след края на мандата си 
като държавен глава. "Ще имате възможност да 

гласувате за мен и след януари 2012 г.", заяви Първанов 
на среща с хора от Търговище. Бях решил да отида на 
задните редове, но към днешна дата смятам, че трябва да 
остана в активната политика, каза  още той. Гражданска 
структура като АБВ след изборите през есента трябва да е 
катализатор на по-широка коалиция и стимул за развитие 
на нова коалиционна култура, обясни Първанов. За мен 
сега е важно да приключа мандата така, че да запазя авто-

ритета на институцията, допълни той. Първанов сподели, че се надява наследникът му да 
е по-добър от него. Следващият държавен глава трябва да е четящ, много компетентен, 
да е лидер и да има силен експертен екип, обобщи президентът

Прокурори предлагат по-леки 
наказания за пияни шофьори
Шофирането в пияно състояние вече да не 

е престъпление. Това предлагат прокуро-
ри в пакет от предложения за промени в 

Наказателния кодекс. Въпреки зачестилите случаи на 
инциденти с пияни шофьори обвинителите искат да 
се повишат промилите алкохол, заради които още се 
влиза в затвора. В момента всеки, карал кола с над 1,2 
промила алкохол, без да е причинил вреди или ката-
строфа, се наказва с до една година затвор. Прокуро-
рите предлагат затвор само ако промилите са над 1,8, 
а иначе да се налага и отнемане на книжката за дълъг период, минаване на психотестове 
и завишаване на застраховката. Срещу предложенията обаче се обяви вчера правосъд-
ният министър Маргарита Попова, която заяви, че случаите на употреба на алкохол сред 
шофьорите са епидемия. 

Предложенията на обвинителите са част от промените в НК, които работна група в 
Министерството на правосъдието вече събира. 

Рокфелер купи Mall of Sofia
В навечерието на рождения си ден Mall of 

Sofia получи необичаен подарък – нов 
собственик. Търговският център, който на 

9 юни навърши пет години, е пред продажба на 
фонда Europa Capital, част от Rockefeller Group, 
съобщава „Капитал”.

Всъщност подаръкът е за продавачите - GE 
Real Estate и Avestus Capital Partners, които от 

няколко години опитват да излязат от инвестицията. Цената, на която го направиха – 
малко над 100 млн. евро по официални данни, е повече от добра предвид свития пазар 
на имоти. Срещу парите си обаче купувачът получава първокласен актив – най-успешния 
търговски център в София, при това с дългосрочно гарантирана доходност от наемни 
договори.

Сн.: Надежда Чипева, ”Капитал”

МВР – с 
„Армани“

Поредният гей парад в 
София отмина минала-
та събота без особени 
инциденти. Имаше 
само вяло протестно 
скандиране на група 

религиозни граждани, някакви бегли 
опит за оригиналност в медиите и про-
дължаващо сравнително широко нераз-
биране защо ни е нужно такова събитие 
(кратък отговор: защото е 2011 г.)

Поне стана ясно, че българската 
толерантност – или пасивност, зависи 
как ще тълкувате наличната информа-
ция – не е чак такъв мит. Покрай парада 
разглеждах форуми, говорих с доста 
хора и следях медиите. Да, появиха се 
някои крайни мнения, но като цяло не 
видях признаци за сериозна общест-
вена подкрепа на онази смесица от на-
ционални комплекси, балканско „мачо“ 
и обикновена простотия, която е ясно 
забележима примерно в агресивната 
хомофобия на съседна Сърбия. И още 
не съм чул у нас някоя група да извади 
хит със заглавие „Убий педераста!“ 
както направиха белградските наци-ме-
тали от „Директна акция“.

Това добре. Обаче нещо друго ме 
подразни доста в събота: външният вид 
на полицията! Може би съм отвикнал да 
виждам толкова униформени на едно 
място или пък съм обременен от кому-
нистическото минало, но изгледът на 
повечето наши полицаи, меко казано, 
не буди според мен нужното уважение 
нито към закона, нито към тях самите. 
Първо, униформите са с ужасен дизайн, 
от очевидно евтин материал и са често 
като сдъвкани. Сякаш тези хора ще 
сменят гуми в някой сервиз, а няма да 
охраняват обществения ред! Нека ме 
извинят всички достойни личности 
и чудесни професионалисти, които 
несъмнено работят в Министерството 
на вътрешните работи, но това са моите 
наблюдения за масовия изглед на бъл-
гарския полицай. Второ, физическата 
кондиция на много от униформените 
би могла, хм, да се подобри значително. 
Коремчета се забелязват и сред амери-
канските ченгета, но някак си в съче-
тание с полуразкопчаните торбести 
униформи в България това ми се набива 
повече на очи. И най-вече, толкова чес-
тата у нас картинка на полицай, който 
кибичи, небрежно облегнат някъде 
с пластмасова чашка кафе и димяща 
цигара, едва ли може да бъде видяна на 
твърде много други места по света. 

Нека гей обществото да помогне за 
начало поне с униформите, като излъчи 
някой дизайнер, който да опресни 

визуалното излъчване на българската 
полиция! Това, разбира се, ако при-
емем, че хомосексуалността винаги 
върви ръка за ръка с по-добрия вкус в 
облеклото – което е като да кажеш, че 
абсолютно всички ченгета са тъпанари. 
Шегата настрана, но руското минис-
терство на отбраната поръча миналата 
година на модния дизайнер Валентин 
Юдашкин да изработи нови модели за 
военни униформи. Не знам каква му е 
сексуалната ориентация, но явно много 
разбира от шев и кройка. На снимките, 
които намерих, Юдашкин представя-
ше на вездесъщия бащица Путин към 
70 различни вариации. Униформите 
изглеждаха като нещо, което Фреди 
Мъркюри би облякъл с готовност. То са 
едни еполети, едни плетени баретки (за 
женския личен състав), едни модерни 
материи (няма да носят униформи 
от брезент и шаяк, я!). Путин кимаше 
доволен.

Вероятно точно тази предстояща 
модна трансформация на Червената 
армия бе онагледена от незнайните 
нощни художници (или вандали, зависи 
от гледната точка), които превърнаха 
паметника й в София в палитра на 
посткомунистическия попарт, при това 
съвсем навреме за парада.

Всичко, написано по-горе, можеше да 
бъде тълкувано като заяждане на дреб-
но или като шега – който както си иска 
– ако също миналата събота в медиите 
не бе излязъл докладът на „Отворено 
общество“, озаглавен „Цената на право-
съдието в България“. От него научихме, 
че заделяме най-много в Европа от 
брутния си вътрешен продукт за нужди-
те на полицията, като в същото време 
населението я уважава най-малко. Ето 
това вече хич не е смешно и дори доня-
къде е  страшно. Не мисля, че по този 
въпрос може да има две мнения.

Като се замисли човек, какво пречи 
на българския полицай поне да глътне 
коремчето, да постегне външния си вид 
и да хвърли цигарата, докато е на служ-
ба? Ако органите на реда не могат да се 
справят с такава сравнително елемен-
тарна задача, как очакваме да се пре-
борят с далеч по-вкоренени проблеми 
като корупцията и непрофесионализма 
и да заслужат някакво по-сериозно 
обществено доверие?

Иначе с тези пари МВР може да си 
наеме Джорджо Армани.

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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(708) 415-6985

Двама от обичаните 
и успели музи-
кални звезди в 
България ще бъдат 

треньори в най-очакваното 
шоу за летния сезон – „Гласът 
на България“ по bTV. Това са 
Миро и Ивана. 

Треньорите ще имат 
специална роля в „Гласът 
на България“. Без да виждат 
участниците, само по слух, те 
ще трябва да изберат своите 

фаворити измежду канди-
датите, стигнали до етапа на 
кастингите „на тъмно“.

Треньорите ще участват 
в състезанието наравно със 
своите таланти, като ги под-
готвят, обучават и подкрепят 
по време на цялото състе-
зание.

„Вълнувам се много, нямам 
търпение да започнат пър-
вите кастинги и имам едно 
обещание към моя отбор, 

защото реално ние ще бъдем 
отбор с хората, които избера 
– че ще мисля за тях и ще ги 
защитавам така, както себе 
си“, казва Миро за ролята си 
в новото риалити.

Певицата Ивана споде-
ля, че ще стреми за бъде 
обективен треньор. „Много 
се надявам да бъда прин-
ципна, защото форматът е 
такъв, че аз нямам представа 
кой е зад мен, т.е. не мога да 

се повлияя от визия, от сце-
нично поведение, и ще бъде 
доста трудно. Сигурна съм, 
че ще правя компромиси, 
но в едно съм убедена – че 
няма да направя компромис 
с бездарието.“

Ивана и Миро очакват сво-
ите двама колеги треньори. 
Слуховете са, че това са Кирил 
Маричков от „Щурците” и 
Слави Трифонов, който е про-
дуцент на музикалното шоу.

Ивана и Миро избират  
„Гласът на България“
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„Ловци на 
анимации“ – 
диваци имитират 
детски филмчета
Студенти се изправят срещу анимационни 

герои в риалити поредицата „Ловци на анима-
ции” по bTV Action

Може ли човек да постигне успех в нещо, в 
което един анимационен герой се е провалил? Какво 
ще се случи, когато група ентусиазирани студенти от 
Техническия университет в Ню Мексико се опитат да из-
пълнят някои от най-смешните и най-опасните каскади 
от анимационния свят?

Отговори на всичко това ще даде риалити пореди-
цата ”Ловци на анимации” (Man Vs. Cartoon), която bTV 
Action ще излъчва в делничните дни от 17:00 часа (BG), 
от 29 юни. Зрителите ще видят как истински хора правят 
номера като тези, изпълнявани от героите от „Шантави 
рисунки”.

Седми сезон 
на „Д-р 
Хаус” тръгва 
по „Нова тв”

Във вторник „Нова тв” излъчи първия епизод 
от премиерния седми сезон на култовата 
медицинска драма „Д-р Хаус”. Почитателите на 
ексцентричния доктор ще могат да го гледат 

всеки делничен ден от 21.00 ч. (BG) или в удобно за вас 
време на запис от Trio Television.

След като на финала на шести сезон д-р Къди му 
признава, че го обича, макар и да й се иска това да не е 
така, седмият сезон ще започне с един напълно разли-
чен и романтичен д-р Хаус. Той се държи като влюбен 
тийнейджър, бягащ от часовете, особено, след като 
иска от д-р Къди да заминат заедно на идиличен уик-
енд, далеч от напрежението на болницата и детето й. 

С всички сили Хаус ще се опитва да не прибягва отно-
во до наркотиците и да има една истинска и стойностна 
връзка. Освен да се опитват да правят нещата, които 
„нормалните” двойки правят, двамата с Къди ще се за-
мислят и дали отношенията им няма да повлияят върху 
способностите им да диагностицират. Разбира се, няма 
да липсват и заплетените медицински загадки, които 
никога не изчезват от ежедневието на ексцентричния 
доктор.

Четвъртък, 20:00 (BG)

“Хрониките на Ридик“

Сряда, 21:00 (BG)

“Голата истина“ - 
романтична комедия
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“Фрактура”  
– 13 години рок и 
метъл в тв ефира

Най-старото пре-
даване за рок и 
метъл музика, 
навършва 13 

години в тв ефира. По този 
повод неговият автор и 
продуцент Васко Катинча-
ров ще отбележи годиш-
нината с едно специално 
издание на шоуто.

Точно в полунощ на 
26 срещу 27 юни (BG) в 
ефира на телевизия “Ди-
ема” започва “13 години 
“Фрактура”. Празничното 

предаване може да видите 
и когато решите, на запис 
от Trio Television.

В продължение на два 
часа ще видим най-до-
брото от шоуто за тези 
години. Акцентът ще бъде 
сложен върху кратки 
забавни откъси от интер-
вюта с Metallica, Soulfly, 
Tarja Turunen, Scorpions, 
Cradle Оf Filth, Whitesnake, 
Amorphis, Kreator, Sodom, 
Hypocrisy, Helloween, 
Biohazard, Deicide, 

Apocalyptica, W.A.S.P. и мно-
го други.

“Фрактура” винаги е на 
предна линия с най-нови-
те рок и метъл клипове, 
актуални гости, интервюта 
с известни музиканти и 
концертни изпълнения. 
Всичко, свързано със све-
товната и българската рок 
сцена, е вече 13 години в 
телевизионния ефир, вся-
ка неделя, от 24:00 ч. (BG) 
и пълно повторение всеки 
петък от 00:30 ч. (BG).

Четвъртък, 22:00 (BG)

„Шафт“ – екшън с уч. на 
Самуел Джаксън, Ванеса 
Уилямс и др.

Петък, 21:00 (BG)
„Да бъдеш Джон Малко-
вич” – комедия с уч. на 
Джон Малкович, Джон 
Кюсак, Камерън Диас и др.

Четвъртък, 22:00 (BG)

“Капан за сънища“

Петък, 21:00 (BG)

„Живот без Дик“ - 
романтична комедия



Кристиан ставрев

Десислава: Slavatronika е некомерсиален бутиков експеримент за ценители

Въпреки успеха на "Най-неправилният 
мъж" ти пусна и ремикс на парчето в 
регетон стил. Това нова мода ли е 
в попфолка или и ти искаш 
да комерсиализираш 
максимално песните 
си?  

Целта е една 
по-бавна песен да 
може да влезе в 
дискотеките. По 
принцип аз много 
харесвам балади, 
но влезеш ли в 
дискотека или бар, 
няма как хората да 
танцуват на тях. За-
това се правят реми-
ксите. Този регетон на 
"Най-неправилният мъж" 
вече се върти по заведения-
та и това е достатъчно за мен.

Би ли приела да представиш страната 
ни на "Евровизия 2012"?

Ако получа покана – да. Имам достатъч-
но време за подготовка на парче. Въпреки 

че държа да отбележа, че ще го направя 
само и единствено заради хората, които 

искаха аз да съм изпълнителят, който 
да представи България тази 

година. 
Моето мнение е, че 
"Евровизия" е конкурс, 

в който има уговор-
ки и България няма 

глас и позиции. 
Повтарям отново 
– това е само мое 
мнение.

Какво предста-
влява проектът 

ти Slavatronika?
Slavatronika е 

един експеримент, в 
който участват много 

добри музиканти от Ан-
глия и България.

В основата на този проект са 
двама артисти от Лондон – Ванчо Маной-
лович и Мат Купър. Ванчо през годините е 
свирил с големи звезди от Сърбия, а после 
и от световната сцена като Pink Floyd, The 

Who и др. От своя страна Мат Купър е 
част от небезизвестната група Incognito. 
В Slavatronika 
участват и бъл-
гарски музикан-
ти, които свирят 
фолклорните 
мотиви. 

Мисля, че 
Slavatronika е 
нещо различно, 
нещо некомер-
сиално, по-ско-
ро ценителско 
и бутиково... 
Хората сами ще 
преценят. 

Новото ти 
парче I Like 
излезе под 
псевдонима 
Dess...

I Like е лятно 
денс парче, 
което няма нищо 
общо с попфол-
ка. За първи 
път работя с 
румънски екип. 
Оказаха се 
големи профе-
сионалисти и 
съм доволна от 
съвместната ни работа. Режисьор на виде-
ото е един италианец - с него ме запозна 
"Мистър България" Мариян Кюрпанов, с 

когото от много време мечтая да се сни-
мам. Мисля, че се получиха добре нещата 

и наистина се 
надявам песен-
та и клипът да 
се харесат на 
хората. 

Иначе чувст-
вам, че в момен-
та започва нова 
музикална ера 
за мен, и в този 
смисъл реших, 
че ще бъде 
по-добре, ако се 
подписвам под 
поп проектите 
си с друго име. 
Така или иначе 
Dess не е много 
по-различно от 
Деси или Де-
сислава. Много 
мои приятели 
се обръщат към 
мен именно по 
този начин.

Само за бъл-
гарския пазар 
ли гласиш I 
Like?

Като цяло за 
европейския 

пазар – все пак той включва и българския. 
Имам амбиции за извън България, но ще 
видим...

Една от най-популярните изпълнителки на българската поп и попфолк сце-
на - Десислава, пред Avtora.com за новия си "бутиков" музикален проект 
Slavatronika и актуален летен денс хит I Like.



MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Корабът- 
майка  
на Apple

В сегашната централа на Apple има магазин, който продава тениски, 
химикали, чаши и други рекламни сувенири. Сред тях е и тениска, 
на която пише "Посетих кораба-майка". Бъдещият мегаофис на Apple 
отговаря точно на това описание

Тези думи не са преувеличение: ето как ще изглежда мегаофисът, 
който Стив Джобс предлага да бъде построен в сърцето на Купърти-

но, Калифорния.
 Изпълнителният директор на Apple представи нови планове за "забележителен" 

централен офис на фирмата, който ще е с кръгла форма и в него ще могат да рабо-
тят над 13 000 служители.

Apple планират да се преместят в новия офис до 2015 г. Сградата ще бъде офор-
мена като огромен къс извито стъкло, стига градският съвет на Купъртино да даде 
своето съгласие.

Настоящият офис на компанията побира само около 2600 души, така че на Apple 
им се налага да наемат съседни сгради, в които да могат да работят останалите 
9000 служители.

Новият дом на Apple, чийто дизайн е дело на известния британски архитект Нор-
ман Фостър, ще покрива площ от 607 028 квадратни метра и ще допълва основната 
щабквартира, намираща се на 1 Infinite Loop. „Това е изумителна сграда", обяви в 
обичайния си маниер Джобс по време на 20-минутна презентация пред градския 
съвет на Купъртино.

"Донякъде тя прилича на приземен космически кораб. Няма нито едно право 
парче стъкло в тази постройка. Използвахме опита си в създаването на търговски 
сгради по целия свят - и знаем как да произведем най-големите късове стъкло в 
света за архитектурни цели - и резултатът изглежда зашеметяващо."

Новата сграда ще разполага със столова, която ще побира 3000 служители едно-
временно. 

Част от плановете на Джобс е 80% от площта да бъде превърната в парк, а основ-
ната щабквартира да разполага със своя електроцентрала, както и с аудитория и 
център за научни разработки.

Сканирай QR тага и чуй  
“I like” на Десислава

Десислава: Slavatronika е некомерсиален бутиков експеримент за ценители
когото от много време мечтая да се сни-
мам. Мисля, че се получиха добре нещата 

и наистина се 
надявам песен-
та и клипът да 
се харесат на 
хората. 

Иначе чувст-
вам, че в момен-
та започва нова 
музикална ера 
за мен, и в този 
смисъл реших, 
че ще бъде 
по-добре, ако се 
подписвам под 
поп проектите 
си с друго име. 
Така или иначе 
Dess не е много 
по-различно от 
Деси или Де-
сислава. Много 
мои приятели 
се обръщат към 
мен именно по 
този начин.

Само за бъл-
гарския пазар 
ли гласиш I 
Like?

Като цяло за 
европейския 

пазар – все пак той включва и българския. 
Имам амбиции за извън България, но ще 
видим...

Тиражираше се, че ще имаш дует с 
Nana. Колко истина има тук и докъде я 
докарахте?

Аз не обичам да говоря предварително. 
Искам, когато песента е факт, тогава да го 
обявя. Защото и аз, и Nana може да искаме 
да направим общо парче, но ако не си до-
паднем и не харесаме една и съща песен... 
няма как да стане. Така че... когато нещата 
се получат, веднага ще се похваля.

Разбрах, че се подготвяш да се местиш 
в София? Има ли конкретна причина или 
просто искаш Майки да става "столичан-
че"?

Въобще не държа Майки да става 
"столичанче". Просто поради естество-
то на работата ми често ми се налага да 
идвам до София – дали за участия, дали за 
интервюта, за работни срещи... и няма как, 
по-удобно ще ми е тук. Но тепърва имам да 
стягам жилище... така че ще видим кога ще 
се преместя.

Сама ли ще избереш интериора в 
новото си жилище?

До голяма степен идеите са мои. Разбира 
се, помага ми дизайнер и се надявам двете 
да направим едно уютно жилище.

Нещо специално ли си замислила?
Преди всичко държа да е уютно. Най-

специалното нещо са мебели от дървени 
жп траверси на 200 години. Звучи странно, 
но масата и столовете са изработени от 
траверси. Към 18 век английските колони-
затори на Африка решили да прокарат жп 
линия от Кейптаун до Кайро. Но към края 
на 20 век решават да подменят траверсите 

на железницата, които били направени от 
най-твърдото и устойчиво на външни влия-
ния дърво тик. Мебелите са много ефектни 
и много масивни. Само масата тежи 120 кг. 
Иначе държа на уюта, на ярките цветове.

Сама ръководиш телевизията си, сама 
подбираш песните, дрехите си и сама 
гледаш детето си. А сама ли е Десислава 
в момента?

Ако говорим за любов – да. Десислава е 
сама в момента, обсебена от работа!

Все още ли са обтегнати отношенията 
ти с Азис или най-накрая "заровихте 
томахавката"?

Честно казано, нашите отношения по-
стоянно се променят, но като цяло аз си го 
обичам!
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Събота, 21:45 (BG)

Футбол: Финал на ЕВРО 
2011 за младежи, ди-
ректно

Събота, 22:00 (BG)

„Колекционерът“

Събота, 22:00 (BG)

„Любов и баскетбол“

Неделя, 20:00 (BG)

“Тетрадката“

Събота, 13:00 (BG)

„Все по-близо“ - 
комедия, романтичен

Неделя, 13:00 (BG)

„Семейна ваканция“ - 
комедия с Робин Уилямс

Събота, 22:30 (BG)

„Фрийдъмланд“ - 
криминален

Събота, 15:00 (BG)

„История от Ел Ей“ - 
комедия със Стийв 
Мартин

Елена Йончева в новото 
предаване „Преди обед” по bTV
Елена Йончева 

отново се връща 
към журналис-
тиката, след като 

през последните години се 
занимаваше повече с фото-
графия. Тя откри няколко 
свои изложби със снимки, 
направени все по време 
на журналистическите й 
командировки в горещи 
точки от света.

От есента обаче веро-
ятно ще прави една от 
рубриките в новия блок на 
bTV, който ще тръгне преди 
обед, веднага след “Тази 
сутрин”.

Той ще е на мястото на 
т.нар. женско шоу “Денят е 
прекрасен”, което в момен-

та телевизията запълва със 
сапунки.

Очевидно женските 
блокове са важна част от 
програмата на телевизиите, 
след като по “Нова” върви 
“На кафе” с Гала, а Марта 
Вачкова прави “Жените” по 
БНТ.

bTV обаче се отказва от 
предаване, строго тар-
гетирано към дамската 
част. Двама мъже - Мартин 
Захариев и Георги Тошев, 
работят по проекта и веро-
ятно ще са продуценти на 
новия вид токшоу.

След сериозните и 
горещи за деня теми на 
“Тази сутрин” ще последва 
предаване тип дайджест от 

различни случки. В него ще 
влизат много лица, които 
ще разказват своята исто-
рия. Блокът ще наподобя-
ва предаването на Лора 
Крумова “Тази неделя”, 
което още с появата си 
се определи като една от 
най-интересните програми 
в Би Ти Ви.

Приликата ще е по-скоро 
в поредицата от интересни 
хора, които ще говорят в 
студиото. За една от рубри-
ките е привлечена и Елена 
Йончева, казаха хора от 
медията. Вероятно и Георги 
Тошев ще снима свои неща 
за предаването.

В петък теренът ще 
бъде освободен за 4 жени, 

които ще водят блока. Нико 
Тупарев беше предложил 
подобен формат преди 
време, но той не успя да се 
реализира.

Новото предаване може 
би ще стартира в среда-
та на септември и ще се 
излъчва от понеделник до 
петък.
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Българин 
емигрант мечтаел 
да се върне  
у дома като  
граф Монте Кристо

ЕМИГРАНТСКИ 
ИСТОРИИ

ДесисЛава ГеорГиева
desislava@bg-voice.com

Животът му е като 
палитра - пъстър. 
Съдбата му е като 
прогнозата за 
времето - може 
да вали, но може 

и да пече слънце. Единственото посто-
янно нещо е усмивката му, с която не се 
разделя и в трудните моменти. За него 
въпросът къде си живял като емигрант 
няма да е точно зададен. Живял е къде 
ли не по света. Пътят на емигрантство-

С Джон Лоутън - вокалът на "Юрая Хийп"
Снимки Личен архив

то започва в някогашния СССР. Бойко 
Бойчев, когото приятелите наричат 
Боби, отива да учи там във времето на 

студената война. Успява по-късно да 
подпише договор като балетен артист 
с цирковата и импресарска дирекция 
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на Жозе Наваро "JNB Produkcion" и за-
минава за Хаймеген, Холандия. Година 
и половина по-късно вече е в Брюк-
сел, Белгия, където почти като насън 
се изнизват следващите 12 години от 
живота му.

Съдбата на имигранта, започнала по 
икономически причини, била допъл-
нена от сключения с чужденка брак, 
гарантиращ му законното оставане в 
страната. За тогавашните порядки в 
комунистическа България действията 
на Боби са достатъчни, за да пререже 
пътя си обратно назад към родината. 
Постъпки пред българското посолство 
в Брюксел, бюрокрация, перипетии 
бележат следващите седем години от 
живота му, преди отново да се върне у 
дома и да получи право да сключи брак 
в България. "Усещането беше неопи-
суемо, когато през 1983 г. стъпих на 
българска земя. Носталгията и дългото 
отсъствие от родината, близките и 
приятелите бе отворила кървяща рана 
в сърцето ми. И тогава за първи път си 
зададох въпроса дали моето място е 
тук. Всичко се беше променило - хората, 
градът, нравите. Във въздуха витаеше 

страхът от 
общуването с 

мен...
В Белгия той се чувства свободен. 

Завършва второ висше образование. 
Успява чрез изкуството да промени 
живота си, стандарта, да стигне до поста 
директор на филиала на импресарската 
агенция, в която работи. Постепенно за-
почва да инвестира в собствен бизнес 
- автосервиз в центъра на Брюксел.

"Чувствах се като болен, болен от 

носталгия. После изведнъж, след крат-
кото ми връщане в България, осъзнах, 
че в Брюксел имам повече приятели. В 
този град ми бяха скъпи улиците, които 
познавах до болка, градовете в Белгия, 
които обичах, свободата на избора...", 
спомня си Боби. 

По онова време съпругата му е из-
вестна певица. Семейното щастие е за-
вършено от тях тримата - той, съпругата 
и синът му. Социалният му статус му е 
позволявал да кара нов „Мерцедес", да 
задоволява духовните си потребности, 
да спортува. Като в драматичен филм 
обаче само

за един миг той 
губи всичко 

Смъртта на най-близките му оставя 
траен отпечатък. Тогава идва и ре-
шението да пътува. Личната драма го 
отвежда в различни точки на света 
- Тайланд, Япония, Индия, Африка, 
Латинска Америка, Далечният изток и 
обратно в Европа. За различен период 
от време се установява последователно 
в Германия, Италия, Испания. Доста-
тъчно време, за да научи езика, да се 
запознае с обичаите.

"Живеех на Запад с една мечта - един 
ден да се върна като граф Монте Крис-
то в страната си и да мога да помогна 
на всички близки, които ме бяха отпи-
сали след развода на родителите ми и 
ми предрекоха провал в личен план. 
Исках да им докажа, че не съм пропи-
лял живота си и съм готов да споделя 
с тях финансовите успехи, които бях 
постигнал навън. Дори нямах предста-
ва колко навътре щях да навляза в меч-
тите си. Създадох няколко неща, които 
до ден днешен моите съграждани във 

Варна помнят. Бях и един от първите 
бизнесмени, много преди демокраци-
ята, които работихме по т.нар. Указ 56. 
Тогава се наложи повторно да напусна 
България и да замина за Белгия", споде-
ля Боби.

Връща се в родината за постоянно 
през 90-те години на миналия век.

Сега признава, че десетилетията, 
прекарани в чужбина, са променили 
живота му. Срещите с други култури, 
обичаи, порядки го научават да бъде 
сдържан, усвоява тънкостите на фи-
нансовата дисциплина. В същото време 
научава и основните предпоставки към 
по-качествени услуги за подобряване 
на живота.

Признава, че животът му е пъстра па-
литра от чувства и емоции, и определя 
сегашния си статус като "вегетативно 

социално разстройство". Сега намира 
спасение в литературата и писането на 
стихове, което му носи и поредица от 
признания и награди от национални 
конкурси. Другата му страст са ви-
соките скорости. Тя го стимулира да 
направи и мотоклуб "Лъвски сърца" в 
Приморско, където живее сега.

"Щастлив съм, че съдбата ми подари 
в есента на живота ми едно прекрасно 
малко същество и възможността пъл-
ноценно да изживея отново трепетите 
на бащинството", споделя Боби Бойчев.

Понякога вечер, когато навън при-
тихне и в дома му властва тишината, 
се пита защо се е върнал. И не намира 
отговор на въпроса дали съжалява 
за решението си. "Дали щях да бъда 
по-щастлив? Не знам. Но знам, че така 
е трябвало и съм следвал пътя на сър-

Боби се радва на малката си дъщеричка Миа
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300 в Ню Йорк, Вашингтон и 
Бостън пеят за България

TILT в топ 5 на кинофест в Сиатъл

Близо 300 български и 
американски музиканти 
и певци ще излязат на 
престижните сцени в Бос-
тън, Ню Йорк, Вашингтон 
във вторник сряда и пе-

тък, за да възпеят спасяването от Бъл-
гария на 49 000 български евреи. Това 
написа 
на първа 
страница 
в събота 
The 
Jewish 
Advocate 
- най-
старият 
еврейски 
вестник в 
Америка, 
разпрос-
траняван 
в 14 дър-
жави.

Специален гост на фестивала е и 
националният фолклорен ансамбъл 
"Филип Кутев".

Уникалният по рода си Българско-
американски фестивал „Песни на живо-
та" ще представи световната премиера 
на музикалнo-певческия спектакъл 
“Меланхолична красота” в The Kennedy 
Center във Вашингтон утре, в Wang 
Theatre в Бостън в сряда и в Lincoln 

Center в Ню Йорк. Музиката на спекта-
къла, в който се преплитат български 
фолклор и класика, е на Георги Андре-
ев, а текстът - на Скот Кейрн и Арие 
Финклещейн.

Във фестивала за България участват 
Американската национална филхармо-
ния с хор от Бостън и оркестърът на Ню 

Йорк, но-
сителят 
на три 
награди 
"Грами" 
Модерен 
бостън-
ски ор-
кестър, 
в който 
свири и 
българ-
ската 
марим-
бистка 
Силви За-

карян, 100 малки певци от Детския хор 
на Индианополис, както и нюйоркският 
хор KHORIKOS, номиниран за най-добър 
класически албум акапела.

Идеята за фестивала е на българина 
Калин Чонев и съпругата му Шарон Чо-
нев от Израел, която отдавна мечтае да 
направи нещо голямо за благодарност 
към българския народ, който е спасил 
нейните баба и дядо.

Българският филм TILT бе 
поставен в топ 5 на зри-
телския вот на кинофес-
тивала SIFF в Сиатъл. БГ 
лентата се съревновава с 
повече от 400 продукции 

от цял свят. 
Фестивалът се проведe между 19 май 

и 12 юни тази година и като мащаб е 
най-големият фестивал в САЩ. Също 
така е в топ 50 в класацията на между-
народните фестивали според престиж-
ното киносписание „Variety”.

Лично 
проду-
центът и 
режи-
сьор на 
филма 
Бо-
рислав 
Чучков 
беше 
гост на 
SIFF. За 
медиите 
той уточ-
ни, че е 
имало 
интерес 
от страна на дистрибутори за комерси-
ално разпространение на TILT в САЩ. 
Ако това се случи,  БГ продукцията ще 

Любомира КривуЛева
lubomira@bg-voice.com

последва съдбата на „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде”, който освен 
полуфиналист на оскарите се сдоби и 
договор за дистрибуция в САЩ.

"Филмът се прие страхотно, след 
прожекцията имаше овации и викове”, 
разказа Чучков. 

"За нас е приятна изненада да сме в 
топ 5 сред фаворитите на публиката, 
защото конкуренцията тук беше много 
силна. Имаше и доста българи, с които 
ми беше много приятно да се срещна“, 
допълни режисьорът.

TILT попадна и в топ селекцията на 
фестивала и получи право на извънред-
на прожекция заедно с още 12 ленти в 
секцията "Най-доброто от фестивала", 

която се 
състоя в 
събота. В 
лентата 
играят 
младите 
надежди 
на БГ 
киното 
Радина 
Кърджи-
лова, 
Явор 
Бахаров, 
Ованес 
Торосян 
и Георги 

Стайков и др. В България TILT се превър-
на в един от най-гледаните със завиден 
боксофис.
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интервюта, да ме снимат в различни 
сцени. Беше много изнервящо“, споделя 
Сид. Преди да се качи на сцената и 
да покаже своето изпълнение, той се 
запознава с продуцента, който го е 
избрал, и с водещия Ник Кенън, който 
харесва костюма на Сид – бяла мантия, 
тюрбан и маска. „Бялата мантия се носи 
от  мъжете евреи, когато се женят и 
когато ги погребват. Аз не съм  евреин, 
но нося мантията, защото се надявам, 
че ще се оженя на сцена“, шегува се Сид. 

Когато идва моментът да предста-
ви своя талант, Сид е изнервен. Той 
представя своя гърлова песен, която 
обикновено използва за упражнение 
на гласа си, наречена на името на негов 
приятел - Mykel Board Weasel Squeezer. 
След 15 секунди Пиърс Морган от жу-
рито натиска бъзера, с който показва, 
че изпълнението не му харесва. Той е 
последван от Ша-
рън. Хауи от своя 
страна се заба-
влява и пеенето 
му харесва. Дори 
пита Сид какво 
друго може да 
покаже. Но пре-
ди Сид да има 
възможността 
да покаже други 
умения, Шарън 
натиска бъзера 
на Хауи и така 
той получава три 
„Х“, което значи, 
че трябва да 
напусне сцената. 
Унижен от вика-
нията на тълпата 
и отказите на 
съдиите, Сид си 
тръгва разстроен 
и дори сценич-
ният психолог не 
може да успокои 
наранените му чувства. „Беше ужасно. 
Никога досега не бях толкова неискан 
и изхвърлен от тълпата. Толкова бях 
разстроен, че реших да сложа завинаги 
край на своя талант“, споделя Сид.

„Много от моите познати и прия-
тели ме окуражаваха, но аз не исках 
да участвам в шоута повече, докато 
не дойде април, когато за пръв път се 

реших да опитам отново“, казва Сид. 
Тъй като той самият не обича да гледа 
телевизия, не знае, че е един от избра-
ните изпълнения да бъдат показани на 
8 юни в епизода на America’s Got Talent. 
По това време той представя свое шоу 
в местен чикагски бар и е изключил те-
лефона си. Първото съобщение, което 
получава, е от негов приятел и вестта, 
че вече е известен, го шокира напълно. 

„Хората оценяват 
това, което пра-
вя, и ме поздра-
вяват“, споделя 
Сид.

 Допреди 
своя звезден 
миг Сид свири 
в бандата на 
шоуто на Flabby 
Hoffman, където 
се задоволява 
с минималното 
плащане от 10 
долара и Ginger 
Ale напитка. 
„Това ми беше 
напълно дос-
татъчно“, казва 
Сид. Сега той има 
предложение да 
запише свой ал-
бум от звукоза-
писната компа-
ния Freewheelin' 
Looney (Curette 

Records-Fargo, North Dakota) и участва 
в два други съвместни албума - Acid 
Police Eternal Volume 1 и Rainbow 
Bridge/Egyptian Tea. „Нещата наистина 
започнаха да се подреждат за мен му-
зикално”,  казва Сид. Новият му албум, 
Shepherds Of The Anus (Sirona Records 
(France), се очаква да излезе до 2-3 
седмици. 

America’s Got Talent носи популярност 
на Сид не само в Щатите, но и по света. 
Сред страните, от които има фенове, 
са Гърция, Германия, Канада, Дания, 
Израел, Португалия, Япония, Русия, Ис-
ландия, дори и България. Сид споделя, 
че с удоволствие би си избрал българка 
за своя приятелка. Любимата му страна 
обаче е Дания, където бива посрещан 
с голяма обич и почит. През 2010 той 
прави турне в Дания под името Saffari 
Freak Show заедно с групата Clean Boys. 
За своята изява той получава щедрата 
сума от 1000 долара. „Дания е една 
много красива страна и аз обичам да 
пътувам до нея“, казва Сид.

Освен че вече е познато лице от екра-
на, има множество фенове, многоброй-
ни изяви и шоута, Сид очаква да бъде 
и водещ на нова серия шоу за таланти, 
наречено „Who’s Got What It Takes?”, 
което ще стартира на 24 юли тази годи-
на в заведението The Alley (210 Green 
Bay Road, Highwood, IL, 60040). “Юли е 
един от най-заетите ми месеци. Винаги 
мислех, че такива неща се случват на 
други хора, но ето че се случи и на мен. 
Хората са много приятелски настроени 
и получавам положителни отзиви. Също 
така съм ентусиазиран за новото шоу“, 
споделя Сид. 

Сид е от Илинойс. Има трима братя 
и една сестра. От 2004 се занимава 
сериозно с гърлово пеене, след като 
присъства на погребението на Роналд 
Рейгън. „Този ден бе началото за мен“, 
казва Сид. Освен с гърлово пеене той 
се занимава и с поезия (от 12-годишен), 
свири на религиозен инструмент, наре-
чен Shofar, от 4 години насам. „Насърча-
вам хората да не се отказват от таланта 
си, колкото и да е трудно. Дори и да ви 
отхвърлят, не спирайте. Един ден трудът 
ще ви се отплати“, съветва Сид.

ниКоЛета КравченКо
nikoleta@bg-voice.com

Сид Бернщайн (Charles 
Sid Bernstein) е един от 
участниците, които бяха 
избрани да покажат 
своя талант в извест-
ното американско шоу 

America’s Got Talent. Неговият талант, 
така нареченото throat singing (гър-
лово пеене) бе колкото и оригинален, 
толкова и отхвърлен от тримата съдии 
- Шарън Осборн, Хауи Мендел и Пиърс 
Морган. Сид бе единственият певец в 
шоуто, който пееше по този начин, и 
въпреки своя неуспех в шоуто животът 
му се преобърна изцяло, след като бе 
показан в тазгодишния епизод,  сниман 
в Минеаполис.

„Чувствах се унижен и оскърбен след 
шоуто. Не вярвах, че ще ме покажат по 
националната телевизия, но нещата по-
тръгнаха“, споделя пред BG VOICE Сид. 

Всичко започнало през ноември 
м.г., когато Сид се явява на кастинга в 
Чикаго в Макормик Плейс. След дълго 
чакане той представя своя талант пред 
първото жури от 5 човека, което минава 
успешно. Успешно минава и предста-
вянето през вторият етап от журито. 
След 12-часов ден, прекаран в чакане и 
кастинг, Сид се прибира с надеждата, че 
ще бъде избран за участие. През януари 
тази година той получава имейл от един 
от продуцентите на America’s Got Talent, 
в който му се съобщава, че го викат за 
снимачно участие на кастинга на шоуто 
в Минеаполис. „Не можех да повярвам. 
Бях толкова щастлив. Първият човек, 
на когото се обадих, беше майка ми“, 
разказва Сид. 

Когато пристига за снимането на 
шоуто в Минеаполис, Сид е едновре-
менно щастлив и изнервен. „Камерите 
бяха навсякъде – трябваше да давам 

Сид Бернщайн – гърловият певец в 
America’s got Talent

Снимка: Джейсън Скот

Снимка: Джеси Майър
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Любимият цвят издава характера, какво крие езикът на цветовете?
се с добра интуиция. "Зелените" хора 
не обичат промените и не са избухли-
ви. Често действията им са бавни. 

Червеното е любимо на лидерите. 
Активни и изпълнени с енергия, вие 
сте готови да работите здраво, докато 
постигнете целта си. Амбицията ви 
понякога граничи с желание за власт. 
Любителите на червения цвят са дина-
мични и решителни. Често червеното 
е свързвано с агресия, но "червените" 
хора могат да изразходят заряда си 
просто в активни действия. Обичат да 
привличат внимание към себе си. От-
личават се със силна воля, оптимизъм 
и смелост, която понякога прераства 
в авантюризъм. Те са емоционални и 
темпераментни, можете да разчитате 
на искреността им.

След червеното е почти задължител-
но да следва черно. Черният цвят е 
мистичен, хората, които го предпочи-
тат, са затворени в себе си, не обичат 
да разкриват мислите и чувствата си. 
В същото време те следват принципи-
те си и не отстъпват от тях. Понякога 
са дори консервативни. Черното се 
свързва и с тъгата. Издава неувере-
ност, но не прибързвайте да си вадите 
заключения, защото, човекът, който 
носи черно, може просто да е предпо-
чел да е класически стилен.

Бялото по традиция се свързва с 
невинността. Белият цвят е предпо-
читан от искрени и деликатни натури. 

Те винаги са готови да се притекат на 
помощ. Търсят хармония и съвършен-
ство. Тези хора често са педантични и 
особено взискателни. Бялото е баграта 
на радостта, свързва се и с благополу-
чие. Можете да заложите на него, ако 
отивате на важна среща. Любителите 
му ценят справедливостта и воюват за 
нея.

Синият цвят е цветът на мечтатели-
те. Любим е на хора с богата духовност, 
склонни към размисъл. Той носи спо-
койствие, ето защо е добра идея да бо-
ядисате спалнята си в синьо. Свързва 
се с верността, изразява и скромност. 
Хората, които го предпочитат, играят 
по правилата, не обичат да нарушават 
нормите – правни и морални, често 
почитателите му граничат с консерва-
тизъм. Те са предани и чувствени.

Сивото разкрива предпазливост. 
Вие не обичате да се изявявате и да сте 
център на внимание. Общуването не е 
стихията ви, не си падате по шумните 
компании. Недоверчиви и потайни сте,  
избягвате да вземате важни и отго-
ворни решения. В сивия цвят се таи 
тъга. Ако бизнес партньорите ви обаче 
залагат на сиво, радвайте се, счита се, 
че ще са точни и сериозни.

И сега да сложим розовите очила... 
Розовото е жизнерадостен цвят. 
Според случая то може да означава 
невинност или намерение за флирт. На 
розово залагат нежните, сантиментал-

ни и чувствителни хора. Бъдете внима-
телни с тях, защото се обиждат лесно. 
Те не обичат пререканията и гледат 
да избягват конфликтни ситуации. 
Предпочитат да замълчат, отколкото да 
предизвикат скандал. 

Лилавото е най-загадъчният цвят. 
Любителите му често драматизират 
ситуацията, виждат проблемите по-
големи, отколкото са. Присъщи са им 
силните емоции и резките промени в 
настроението, границата между смях 
и сълзи при тях е съвсем тънка. Често 
"лилавите" хора живеят в свой илюзо-
рен свят. Те са съзерцателни личности, 
но въпреки това са разумни.

Кафявото е обичано от "топлите" 
хора. Типично е за здравомислещите 
и традиционалистите. Земният цвят 
говори за постоянство и честност. Вие 
обичате сигурността – както в отноше-
нията, така и в чисто материален план. 
Харесва ви да си доставяте удоволст-
вия, включително и гастрономически.

Оранжевият цвят е цветът на за-
бавните и интересни хора. Те харесват 
разнообразието, динамиката, опозна-
ването на нови места и хора. Обичат 
ясните отношения, говорят свободно 
за чувствата си и са силно съпричастни 
към чуждите емоции. Те са независими, 
знаят целите си и ги преследват стрем-
главо. Като негативни характеристики 
психолозите посочват честолюбие и 
гордост.

аНЕта стЕфаНова

Нещата, които харес-
ваме, говорят за нас. 
Предпочитаният 
цвят разкрива черти 
от характера ни, но 
какво крие езикът на 

багрите?!
Ако жълтото е вашият цвят, вие сте 

позитивно настроена личност, не се 
предавате лесно, превземате върхове 
и борите изпитания. Амбициозни и 
интелигентни сте, проявявате се добре 
в професионалната сфера. У вас живее 
артистичният дух. Приспособявате се 
лесно към промените. Вие сте кому-
никативни и общуването с непознати 
не ви е проблем. Притежаване жизне-
ност и добро настроение. Внимавате 
в отношенията си с околните, щадите 
чувствата им.

Някои свързват жълтото с ревност 
и завист, но възможно ли е това да е 
вярно за най-слънчевия цвят? 

Зелен – цветът на природата раз-
крива творческата ви същност. Той 
означава жизненост и непоклатима 
вяра. Най-вече в себе си. Свързва се със 
спокойствие, късмет и плодородие. Лю-
бителите на зеленото изливат душата си 
само пред доверени и проверени през 
времето приятели. Обичат да са заоби-
колени с обичани хора, имат нужда не-
прекъснато да общуват с тях. Отличават 

Как да се предпазим от 
опасните горещини на лятото?

Летните горещини могат 
да бъдат приятни, но и 
същевременни много 
опасни. Още в началото 
на лятото жегата напира 
с пълна сила и темпе-

ратурите на много места в страната 
достигат до 44 градуса по Целзий. 
Тези високи температури не са само 
рекордни  и знак, че трябва да се пазим 
от изгаряния, дехидратация и различни 
кожни заболявания, но станаха и при-
чина за множество пожари и жертви 
в различни точки на света като Тексас, 
Аризона, Австралия и Кения. Щетите 
в Тексас надхвърлиха 1 милион акра 
земя, а в Аризона - 490 000 акра. 

Жегите са също и главен причини-
тел на катастрофи, тъй като гумите се 
износват по-бързо. Това става, защото 
жегата прегрява гумите, а големите 
товари спомагат за по-бързото износва-
не и пукането им. Според Националната 
асоциация за пътна безопасност 3400 
души са били убити поради проблеми с 
гумите между 2005 и 2009 г и 116 000 са 
били ранени. Затова грижата за вашата 

ниКоЛета КравченКо
nikoleta@bg-voice.com

кола е от голямо значение по време на 
летните горещини.

За да сме във форма под жаркото 
слънце, здравните експерти съ-
ветват да пием поне 2 литра вода 
на ден, да слагаме крем против 
слънце с висок защитен фактор 
и да се стремим да не излизаме 
навън по време на горещите 
следобедни часове.

 Високите температури също 
влияят и на земеделието, тъй като 
водят до дехидратация, изгаряне 
на земните продукти и съответно 
до по-високи цени на земедел-
ските храни. Reuters предрича, 
че Маями, Ню Орлеанс, Тампа и 
Виржиния Бийч могат да загубят 
до 10 процента от плодородната 
си земя  до края на този век. 

 По време на високите температури 
стават и най-много инциденти. Децата 
например прекарват свободното 

време навън играейки в басейна, 
градинките, на улиците, но често 
техните удоволствия водят до спеш-

ното отделение, особено когато не се 
внимава. Затова е добре децата да са 
под постоянно наблюдение и да бъдат 

предпазвани с подходящи дрехи и 
кремове. 

 Според проучване на Stanford 
University учените предричат, 
че температурите ще нарастват 
през следващите 20-60 години. 
Въпреки че една гореща вълна 
не е знак за глобално затопля-
не, появата на редица такива 
определено е. Според проучва-
нето регионите, които се очаква 
да бъдат най-много афектирани 
през близките 60 години, са Ев-
ропа, Китай и Северна Америка. 
В следващите две десетилетия 
тропическите райони на Афри-
ка, Азия и Южна Америка ще 
изпитат постоянно затопляне и 
увеличаване на температурите. 
Причината за затоплянето, каз-

ват учените, се дължи на промяната на 
газовете, изпуснати в атмосферата от 
индустриални процеси и акумулатори.
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САЩ - на една крачка зад хакерите
250 хиляди пъти на час системите на Пентагона биват проверявани за 
възможни уязвимости от хакери

Пентагонът строи 
виртуално стрелбище 
в киберпространство-
то, където ще бъдат 
обучавани бойците на 
бъдещето. Предизви-

кано от вълната кибератаки в послед-
ните месеци, правителството на САЩ се 
опитва да се състезава с неприятелите, 
преди да е станало прекалено късно, 
пише "Ройтерс" в специален репортаж.

Въпреки усилията на военните 
изглежда, че те са една крачка зад не-
приятелите си. Червей, проникнал във 
вътрешните системи на Пентагона през 
2008 г., все още представлява опас-
ност (виж карето). Правителствените 
агенции на САЩ не са постигнали доста-

тъчно добра координация за отговор на 
кибератаки. Дори и тези трудности да 
бъдат преодолени, винаги остава опас-

ността от т.нар. нулева атака, която да 
използва уязвимост в системата, която 
все още не е открита.

Кибератаките и 
паричните загуби
При последните големи киберудари 

върху правителството на САЩ "пад-
наха" публичните сайтове на ЦРУ и 
Сената. Според официалните изявления 
хакерите не са стигнали до вътрешните 
мрежи на правителството и до секретни 
данни. Въпреки това обаче експерти из-
числяват щетите на милиарди долари, 
загубени при предоговарянето на спо-
разумения, гарантиращи електронната 
сигурност на правителството.

По думите на директора на киберко-
мандването на американската армия 
генерал Кейт Александър компютрите 

ХАКЕРИ ОБЯВИХА КИБЕРВОЙНА НА 
СВЕТА
Най-прочутите хакерски групи – „Лулц секюрити“ и „Ано-
нимъс“, са обединили сили, подготвяйки се да атакуват 
правителствени сайтове по целия свят. Двете групи обявиха 
през уикенда операцията си под кодовото име Anti-Security 
в „Туитър”, като заплашиха, че „бойният им флот започва 
незабавна и упорита война“ срещу онези, които посягат на 
свободата, имайки предвид опитите на правителствата да 
регулират интернет, съобщава АСН.
„Добре дошли в операция „Антисигурност”, се посочва в 
изявлението им. Ние насърчаваме всеки съд, малък или 
голям, да открива огън по всяко правителство или инсти-
туция, която се изпречи на пътя им. Изцяло одобряваме 
използването на думата Anti-Sec върху атакуваните прави-
телствени сайтове или в графити.“
„Лулц секюрити“ и „Анонимъс“ станаха известни през 
последните седмици с редица кибератаки, включително 
срещу японските компании „Сони“ и „Нинтендо“, срещу сай-
та на ЦРУ, на американския Сенат и други правителствени 
сайтове.
„Асошиейтед прес” съобщи, че „Лулц” са хакнали вчера 
партньорска организация на ФБР в Кънектикът часове 
преди да разпространят манифеста си, обявяващ война 
срещу правителства, които контролират интернет. Хакерите 
са проникнали в „Инфрагард” – частна фирма, с която ФБР 
разменя информация в областта на сигурността.

на Пентагона са проверявани от зло-
намерени потребители за възможни 
пропуски в сигурността около 250 000 
пъти на час. Не само пробиви в системи-
те на американската армия са заплаха 
за сигурността на САЩ.

"Ройтерс" отбелязва, че се очаква 
скоро Пентагонът да обяви специална 
програма, която да послужи като мост 
за обмен на информация за кибератаки 
между фирми, изпълняващи поръчки, 
свързани с армията на САЩ, и минис-
терството на отбраната. Тези компании 
влизат в т.нар. отбранителна промиш-
лена база, която всяка година доставя 
оръжия, стоки и услуги за около $400 
милиарда. Крайната цел на проекта за 
обмяна на информация е поставяне на 
мрежите на тези компании зад същата 
защитната стена, използвана в Пента-
гона.

Друга превантивна мярка е очаквано-
то пускане през 2012 г. на виртуалното 
киберстрелбище, което се подготвя от 
Агенцията за разширено изследване на 
отбранителни проекти към Пентагона. 
На стойност $130 милиона, то би тряб-
вало да представлява огледален образ 
на интернет, където експерти по сигур-
ността ще могат разиграват различни 
сценарии и да обучават кибербойци.

Липса на единност
Киберсигурността е приоритет на 

администрацията на президента Барак 
Обама. Координацията между на раз-
личните играчи като Пентагона, ФБР, 

министерството на вътрешната сигур-
ност, Агенцията по национална сигур-
ност и частния сектор остава проблем.

"Не съм сигурен, че бихме знаели 
кои части от правителството трябва да 
реагират, коментира пред "Ройтерс" 
бивш представител на правителството 
на САЩ. Кой трябва да действа? Ми-
нистерството на вътрешната сигурност, 
министерството на отбраната, киберко-
мандването, Агенцията по национална 
сигурност или тайните служби?"

Подготвени сме много по-добре, 
отколкото когато и да било преди, смята 
координаторът по киберсигурност на 
Белия дом Хауърд Смит. Но добавя: 
Единственото нещо, което не ми дава 
да спя, е някоя уязвимост, която още не 
сме открили.

Други не са такива оптимисти. Смята 
се, че системите на Пентагона са най-
добре защитени сред останалите прави-
телствени структури на САЩ и в пъти 
по-добре опазвани от тези на частния 
сектор. Пожелал анонимност източник 
обаче оценява пред "Ройтерс" защитна-
та система на Пентагона на 4+.

Дори и стратегията за киберотбрана 
да бъде изработена и националните 
агенции да заработят в синхрон, винаги 
остава опасността от "нулева атака". 
Шерил Найсли, която е заместник ин-
формационен началник към ЦРУ, казва: 
Много, много трудно е да се защитаваш 
от атака, която не знаеш, че ще бъде 
предприета, или от уязвимост, за която 
не знаеш, че съществува.

БЕЗСМъРТНИЯТ ЧЕРВЕЙ
Преди три години в системите на Централното командване 
на САЩ прониква червеят agent.btz. Този пробив е при-
знат за най-големия в историята на американските военни 
мрежи. Според заместник военния министър на САЩ Уи-
лям Лин червеят може да бъде използван като виртуален 
плацдарм за източване на секретна информация. Въпреки 
усилията на правителството на САЩ злонамерената про-
грама продължава да представлява опасност. "Той е много 
упорит и продължава да еволюира, разказва поискал ано-
нимност официален представител. Постоянно виждаме 
нови, по-добри версии. Това е предизвикателство, с което 
трябва да се справим." Вирусът е попаднал по тривиален 
начин в системата, след като в американски военен лап-
топ в Близкия изток е била поставена флашка през 2008 г. 
Тайните служби на САЩ смятат, че източникът на заразата 
са руските служби, макар и това обвинение никога да не е 
било отправено публично, отбелязва „Ройтерс”.
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Новият телефон на 
„гугъл” Nexus 4g ще 
бъде мощен

New York Post блокира 
достъпа до сайта си от 
мобилния Safari

Новият телефон на „Гугъл”, 
който засега носи работ-
ното име Nexus  4G, ще 
бъде „абсолютно чудови-

ще” според сайта Boy Genius Report. 
Те са се добрали до някои от параме-
трите на новия модел.

Според BGR телефонът ще работи 
с двуядрен CPU процесор, ще работи 
под 4G LTE и ще е с новата операци-
онна система Android 4.0 (известна 
още като Ice Cream Sandwich). 

Екранът ще е огромен, 720р HD и 
няма да има бутоните за навигация, 
познати от сегашните модели на 
„Андроид”. 

Източниците на сайта твърдят, че 

гугълфонът ще има 1 GB RAM, виде-
озаснемане от 1080p HD. Телефонът 
ще е снабден с две камери – тази 
отпред ще е 1 мегапиксел, а тази на 
гърба ще бъде с 5-мегапикселова 
леща. Твърди се, че задната камера 
ще има нов сензор, който ще прави 
уникално добри снимки, дори и кога-
то е тъмно.

Сайтът твърди, че новият модел 
Nexus 4G ще е готов около Деня на 
благодарността. Не е ясно дали този 
телефон ще носи името на „Гугъл”, 
или ще е основният носител на 
новата операционна система на „Ан-
дроид”, но произведен и пуснат под 
името на друга компания.

Големият американски вестник 
New York Post направи промени 
в своето онлайн издание, които 
блокираха достъпа на потре-

бителите, които искат да четат статии, 
използвайки мо-
билната версия на 
браузъра на Apple 
- Safari, предаде 
Gizmodo.

Хората, използ-
ващи мобилната 
версия на бра-
узър вместо на 
вестник, вече ще 
попадат на покана 
за изтегляне на 
приложението на 
New York Post за 
iPhone или iPad, 
когато посетят 
интернет адреса 
на сайта. С негова 
помощ вестникът 
ще може да бъде 
четен безпро-
блемно, но само 
след заплащането на абонаментна 
такса.

Едномесечният абонамент за цифро-

вата версия на New York Post струва 6.99 
щатски долара. Закупилите шестме-
сечен достъп трябва да се разделят с 
39.99 долара, а годишният абонамент 
струва „само” 79.99 долара.

Все още не 
е ясно как ще 
реагират Apple на 
тази мярка, която 
блокира важна 
част от световната 
мрежа, и то само 
за потребителите 
на тяхната опера-
ционна система. 

Вестниците са 
сред най-голе-
мите губещи от 
нарастващата 
популярност 
на световната 
информационна 
мрежа. Онлайн 
рекламата все 
още не може да 
компенсира голе-
мите приходи, с 

които бяха свикнали, когато печатните 
им издания нямаха онлайн алтернатива 
и хората бяха принудени да ги купуват.
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ИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ С

Емануел а

ПРОДУКТИ (за 4 порции)4 пилешки гърди (филе-та)
1 пакет измит и почис-тен спанак1 кутия Philadelphia cooking creamмасло

зехтин черен пипер

ГАРНИТУРА ОРИЗ 1 чаша ориз2 чаши водавегетасол
черен пипер масло

Бързо пиле 
със спанак

Да ви е сладко,
Емануела

Скитали сме някъде в хубавия летен ден и въобще 
не ни е до готвене. Да, но на всички ни е до хапва-
не! Затова този път - рецепта, която приготвям за 

20 мин.

Нарязаните на малки парченца пи-
лешки филета запържвам в равни коли-
чества зехтин и масло за по 4-5 мин. от 
всяка страна. Прибавям вече измития 
спанак, разбърквам до омекването 
му, завършвам с cooking cream. Лесно, 
вкусно и разтоварващо за летните 
горещини.

В малка тенджера разтопявам една 
лъжица масло, запържвам 1 чаша ориз 
до прозрачно, посолявам, доливам с 2 
чаши вода и оставям да ври на low до 
пълното попиване на водата. Подпра-
вям с вегета и черен пипер.

Рецепта с пиле е особено под-
ходяща и за празника Петровден 
(29 юни), в който православната 
църква чества паметта на двамата 
Христови апостоли св. св. Петър и 
Павел. Тъй като празникът съвпада 
с жътвата, старите българи работят 
на полето през първата половина 
на деня. После се прибират и сядат 
на празничната обредна трапеза. 
След Петровите пости отговяването 
става с жертвено животно в чест на 
светеца - обикновено тазгодишно, 
петровско пиле, приготвено по раз-
личен начин. Докато мъжете са още 
на полето, рано сутринта жените 
носят в църквата специално изпечен 
колак и петровски ябълки - първите, 
узрели в градината
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Искам. Искам да съм Барби. Като куклите.
Може би защото, като бях малка, никога не съм имала 

Барби. Даже помня веднъж, че татко ми даде един гаечен 
ключ и ми каза: „Ето, играй си. И само да се удариш..."

Може би заради това. А може би и заради друго. Искам 
да съм като тях. Безмозъчна. Тъпа. Но слаба. И с големи 
силиконови цици.

Искам и един масивен мъжкар да ми плаща сметки-
те. Да живея насън и нищо да не ме интересува. Освен 
маникюра ми. И прическата. И новите парцалки. И да си 
вися по цял ден с приятелки. Да съм руса, много руса. И 
много глупава.

Искам да спя до обяд. И цял следобед да кисна във ва-
ната, докато гаджето ми продава кой знае какво, за да 
ми купи нещо от „Тифани". Ужасните неща, които той 
прави, за да ми осигури лукс, няма да ме притесняват, 
защото няма да имам акъл, за да ги осъзная.

Искам да се радвам на живота с детската простота, 
с която те го правят. Да летя в облаците. И да не ми 
пука, както на тях не им пука.

О, как искам да съм като тях. Те. Кукличките. Грими-
раните, наконтените, глезените. Най-лошото, което 
животът им е предлагал, е да им се счупи някой изкуст-
вен нокът. Или да им се размаже фон дьо тенът, докато 
орално „възхваляват" някого на възрастта на баща им.

Но искам да съм като тях. За да е лесно. За да мога да 
съм щастлива. За да ме обичаш и ти повече.

Но знаеш ли - няма да съм като тях. Никога. Просто 
защото знам, че не си струва цената. И защото онова, 
което е отвътре, никога не умира. И то няма да ми 
позволи да бъда като тях.

Вместо това ще съм такава, каквато винаги съм 
била. И каквато ти никога не успя да ме възприемеш. 
Умна. Здраво стъпила на земята. И с гарвановочерна 
коса.

Но пък ти няма защо да скърбиш. Така или иначе, дори 
да бях такава, ти не си масивна мутра или 90-годишен 
милионер. А и никога не си ми плащал сметките.

Защото аз винаги ставах в 5, за да отида на работа, 
която да ми осигури парите да ги плащам сама. Аз от-
давна не живея насън. Напротив. Скъсвам си задника, за 
да постигна всичко сама. Защото само тогава ще съм 
доволна от постигнатото. Само тогава ще знам, че 
съм успяла. Успяла съм да завоювам себе си.

Съжалявам, че никога няма да съм като тях. Знам, че 
така те разочаровам. Но какво пък. Майната ти. Вини 
Господ, задето ме направи такава. Силна. И уверена. 
Вярно, без прическа и маникюр за 300(0) лв. Но пък ис-
тинска. Блъскана от живота си от деня, в който съм се 
родила. Но не ми пука.

Сега ми остана само смехът. Ще се смея над живота 
си, защото разбрах, че има много по-лоши неща. Като 
това да съм като теб.

Никога няма да си го позволя - не мога да съм толкова 
жалка. Горда съм и съм алчна, но към себе си. Искам да 
мога всичко. Едва ли ще. И все пак това ми дава сили да 
се боря за още един ден. За още една победа. Над живота, 
над несгодите, над теб.

Нямам време вече обаче да говоря за това. Учебници-
те ме чакат. Трябва да уча. Отново защото ти ми каза, 
че няма да се справя. Но аз ще. О, да, ще.

Защото искам да ти докажа, да докажа на себе си. Че 
съм достатъчно силна. Достатъчно добра. Пак да съм 
там горе. И да те смачкам. Но знам, че и там пак ще им 
завиждам. Но и те ще завиждат на мен. Да, да си жена си 
е изкуство.

А ти може да вървиш на майната си. Ти. Най-големи-
ят ми враг. Ти. Образът в огледалото...

Искам да съм 
Барби!

ТОКЧЕТА

анна-моЛи

Храни, от 
които се 
слабее
Вечната и превърнала се в епична битка с килограмите никога не свършва за съжаление. За нас, 

дамите, тази битка е от изключително значение, защото не можем да си позволим да изглеждаме 
неестетично, особено сега, в началото на летния сезон. 

За да запазим фигурата си стройна и привлекателна, ви предлагам кратък списък с храни, които 
имат силен отслабващ ефект: 

Овесени ядки, ленено семе 
Идеалната храна за питателна, засищаща и 

некалорична закуска са овесените ядки или 
лененото семе в комбинация с топла вода или 
малко мляко и мед. Освен че помагат в мисията 
„отслабване“, овесените ядки действат пречист-
ващо на организма. 

Ябълки и лимони 
Всеизвестен факт е, че ако искаме да свалим някое 

и друго килце, е хубаво да похапваме често ябълки. 
А според американско изследване, ако преди всяко 
хранене изяждате по една ябълка, количеството на 
порцията храна, което след това ще изядете, ще нама-
лее с около 15%. 

В ябълките и лимоните се съдържа пектин, който 
попива натрупаните мазнини и забавя процеса на 
храносмилане. Така организмът успява да се засити с 
по-малки количества храна през деня. 

Зехтин вместо олио, масло вместо 
маргарин 

Отдавна е известно, че олиото и маргаринът не са 
полезни за организма в големи количества и по-често. 
Затова е по-добре да изберете да консумирате храна-
та си със зехтин, който е в пъти по-диетичен от олиото 
и със сигурност е по-полезен за здравето. 

Чесън 
Редовната консумация на чесън не само ни пред-

пазва от напълняване, но и топи килограми, ако сте 
решили да отслабвате. Резултатите от изследване на 
израелски учени доказали, че отслабващият ефект на 
чесъна се дължи на съдържащото се в него вещество 
алицин. То е и причина за острата миризма на чесъна. 
Оказва се, че силният аромат стимулира центъра на 
засищане в мозъка и така може да предотврати пре-
яждането с големи количества храна. 

Яйца 
Заради високия процент протеини, които се 

съдържат в яйцата, ако сутрин започнете закуската 
с пържени или варени яйца, през деня по-рядко ще 
огладнявате и следователно ще ядете по-малко. Освен 
че яйцата засищат и ви гарантират, че дълго време 
няма да огладнеете, са и ниско калорични. 

Вода и чай 
Не забравяйте, че пиенето на вода през деня, поне 

по 1 литър и половина, ще ви предпази от дехидра-
тация. Избягвайте газираните напитки за сметка на 
повечето изпити течности – за предпочитане вода и 
чай.
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ВОДОРАВНО: Теракота. Апарат. Томан. Рабат. Ра. Камен. Карат. Кар (Джералд). Лак. Кивот. Напа. Вон. Натан (Жак). Нане. Лорен (София). “Вината”. “Бенетон”. Сарот (Натали). Раков (Запрян). Танас. “Те”. Лавис. Тинол. Ван. 
Мит. Рамон. Бара. Кик. Кавак. Кота. Таман (Густав). Норина. Барабан. Салин (Еету). Елен. Такел. Ма. Касил (Лев). Белот. Тал (Михаил). Лон. Таром. Кони (Фьодор). Вар. Норен. Лико. Марон. Корали. Канарин. Рамо. Ок. 
Нете. Енина. Ова. “На нивата”. Анамар.
ОТВЕСНО: Металокерамика. Аламана. Роман. Навик. Ресор. Нен. Намек. Лекит. Талин. Мати. Кан. Нотос. Кабел. Нарев. Кон. Каров (Димитър). Раман (Чандрасекхара). Тори. Китен. Таван. Баронет. Паравн. Тиман (Ян). 
Терен. “На”. Арон. Санок. Салон. Ри. Набат. Ванон. “На Ком”. Кана. Пат. Нирал. Колет. Ломан (Карл). КАТ. Нанос. Борил. “Киро”. Канат. Ватин. Тока. Ом. Парапет. Таран. Манолова (Кремена). Тара. Арена. Анали. Икар.
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Между приятели: 
- Дай 200 лева назаем? Ще ти бъда 

задължен за цял живот... 

  
Мъжката стоножка брои: 
- 97, 98, 99, 100, 101... Скъпа! Родило 

ни се е момченце! 

  
Адвокат пита новата си клиентка: 
- Разкажете ми защо искате да се 

разведете със съпруга си? 
- Значи, преди един месец излезе за 

малко, само да си купи цигари. Върна 
се оня ден и ми вдигна скандал, че 
вечерята била изстинала.

  
Из полицейски доклад: 
„Заподозреният се качи в асансьора 

и изчезна в неизвестна посока.” 

  
- Докторе, боли ме язвата. 
- Пиеш ли? 
- Е па, сипи... 

  
Ние на село вече не играем футбол. 
- Защо, загуби се интересът ли? 
- Не. 
- Ами какво? 
- Топката...

  
Абе, жена ти много се разхубавила 

напоследък? 
- Защо мислиш така? 
- Вчера я мярнах набързо, отивахте 

нанякъде с колата. 
- Не бе, объркал си се... Карах булдо-

га на ветеринар. 

  
Две приятелки си говорят: 
- Реших да продам кожения диван. 
- Защо? 
- Върху него изневерих на мъжа си 

и сега ми е съвестно всеки път като го 
погледна. 

- Хм... Ако почна и аз така да прода-
вам, у дома ще останат само полиле-
ите.

  
Мъжът се прибира вечерта, пиян 

като талпа. Жена му го пита: 
- Поне прибра ли колата в гаража? 
- Ччччасстиччно...

  
Шопска максима: 
- Работата и у сутиен да ми я турат, па 

нема да я пипнем!

  
Директор инструктира 

друг директор по телефона 
как да смени цветовата 
настройка на монитора: 

- Сега натисни „ОК”! 
- Натиснах го. А! Иска да 

рестартира. Да се съглася 
ли? 

- Не веднага! Иначе какъв авторитет 
ще имаш...

  
- Мъжът ти изглежда много умен и 

начетен - сигурно всичко знае? 
- Напротив, даже и не подозира!

  
- Мамо, мамо, може ли да изляза? 
- С тези мръсни уши?! 

- Не, мамо, с приятели!

  
Блондинка, брюнетка и червенокоса 

са в седми клас. 
Коя е с най-голям бюст? 
Разбира се, че блондинката - тя е на 

18 години.

  
Един мотоциклетист кара бясно и 

както си карал, ударил врабец. Съвест-
та го загризала, върнал се. Врабецът 
бил в безсъзнание, но жив. Сложил 
го в джоба, занесъл го вкъщи, сложил 

ОТгОВОРИ ОТ  
МИНАЛИЯ БРОЙ

го в клетка, налял му вода, натрошил 
трошички и си излязъл. 

След известно време врабецът идва 
в съзнание, огледал се и се разплакал: 

- Ааа, решетки... хляб... вода... убил 
съм мотоциклетиста!

  
Уотсън пита Шерлок Холмс: 
- Сър, какво образование имате? 
- Елементарно, Уотсън!!!

  
Келнер! Мога да споделя с тебе 

като специалист - тази пържола беше 
първо качество! 

- А вие майстор-готвач ли сте? 
- Не, обущар. 

  
- Какъв е основният проблем на 

потребителите на Jonney Walker? 
- Keep Walking.

  
Мъж и жена си лежат в леглото. По 

едно време звъни телефонът. Мъжът 
се обажда и казва: 

- Аз да не съм метеоролог? - и 
затваря. 

Жена му пита: 
- Кой беше? 
- Някакъв кретен пита дали е чист 

хоризонтът.

  

Въпрос: 
Какво представлява обменът на 

мнения в екипа? 
Отговор: 
В офиса мненията се обменят така: 

като влезеш в кабинета на началника 
със своето мнение, после излизаш с 
неговото.

  
- Помолиха ме да напиша препоръка 

за бившата ни служителка. Написах, че 
е неграмотна и дръзка. Иска ми се да 
напиша и нещо положително? 

- Ами добави, че има добър апетит и 

обича да си поспива до късно...

  
Питат синоптик: 
- Прогнозите ви винаги ли познават 

какво ще е времето? 
- Времето - винаги! Само понякога се 

разминават в датата. 

  
На улицата се сблъскват двама кри-

вогледи. Единият ядосано казва: 
- Гледай къде ходиш бе! 
Другият му отвръща: 
- А ти защо не ходиш, където гледаш!

  
- Снощи някаква жена се доближи 

до леглото ми с думите: "Не ви ли е 
страх да спите сам?" Аз, разбира се, не 
се изложих и казвам: "Разбира се, че 
ме е страх. Легни до мен да ме пазиш, 
скъпа!" 

- И после? 
- Ами после, когато взе да се разсъм-

ва, наистина ми стана страшно...

  
- Кажете, професоре - пита жур-

налист учен, - какъв е смисълът от 
преминаването към компютри? 

- Това е много просто. Сега де-
сет хиляди души трябва да работят 
денонощно в продължение на век, за 
да направят толкова грешки, колкото 
прави машината за три секунди.

  
Професор към кандидат-студент на 

устен изпит за прием в университета: 
- И така, последен въпрос - защо 

решихте да кандидатствате точно в 
нашия университет? 

- Стига си задавал тъпи въпроси бе, 
татко! 

  
Студент получава писмо от баща 

си: "Синко, пращам ти десет хиляди, 
както искаше. И запомни - десет се 
пише с една нула, а не с две."

  
Иванчо се оправдава пред баща си: 
- Учителят се заяжда с мен, каза, 

че нищо не разбирам от математика. 
После ми написа в бележника някаква 
цифра.

  
Депутат хапва в ресторант. Целият 

персонал е строен до масата му. 
- Господин депутат, хареса ли ви 

храната? - пита главният готвач. 
- Много! Жалко само, че картофите 

бяха абсолютно мнозинство, а месото 
- съвсем слаба опозиция...

  
Една жена пратила мъжа си до 

магазина: 
- Ето ти пари, иди да вземеш поло-

винка масло. 
Мъжът се връща след малко с поло-

вин литър водка: 
- За половинка стигна, ама за масло 

не останаха пари.

  
Лекар гълчи медицинска сестра: 
- За последен път ти казвам, Ива-

нова. Ако са бели и кръгли - това са 
таблетки; щом са черни и ръбести - 
значи са гайки. На теб ти е все тая, но 
болните се оплакват...

  
Родителите питат сина си: 
- Иванчо, къде ти е бележникът? 
- Марийка го взе. Ще плаши с него 

родителите си.

Виц в снимка
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Тампа
Орландо

Ню ЙоркЧикаго

Лас Вегас

Знаете неща, които са интересни? Пишете добре?

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

BG VOICE 
търси кореспонденти  

и сътрудници за 
градовете
• Чикаго • Ню Йорк 

• Тампа/Орландо • Лас Вегас

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

РАБОТА
chicago + suburbs

Диспечер търси спешно шо-
фьор за собствен камион. Добро 
заплащане и постоянна работа. 
Може всеки weekend в къщи. 
Търсете Митко. Tel: 224-875-1119

Trucking Company търси 
шофьор за 2200-2700 мили сед-
мичнo. 40 cents на практическа 
миля, no east coast, 2 дни вкъщи 
на седмица, 2002 Freightliner, tel: 
773-808-4707

Предлагам работа хаускипър 3 
дни седмично по 8 часа в амери-
канско 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

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

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

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

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

„Транспортна компания набира 
CDL шофьри с опит и без опит. 
За повече информация моля 
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 при-
ветливи и усмихнати момичета 
и момчета за Valet Drivers, Калин, 
312-927-6310 

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

Търся шофьор на лимузина за 
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 инфор-
мация: 773-827-7827 

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

ST transport търси шофьо-
ри 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 предим-
ство. Тел.: 773 817 9121.

Търся CDL шофьори 7734916214

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

Looking for a full time limo 
driver with “hard card” for work 
in cAReY limousine company. 
312 731 5222 

Sarpino’s pizzeria в Чикаго (1149 
W Diversey Pkwy, IL 60614), търси 
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 шофьо-
ри CDL и Owner Operators. 773 
992 9833

Търся babysitter или child 
day care за моето 9-месечно 
момченце от 1 април. Живеем 
в Glenview. За повече 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 сед-
мица. 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

Търся шофьори  cDL-40 цента 
на миля. Бонус след 6 месеца. 
extra stop - $50. volvo 2007. Tel: 
630 863 6312

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 тър-
си CDL шофьори и Owner 
Operators. Всички мили платени. 
Tel. 847-571-0945; 847-879-1070 

Транспортна компания набира 
диспечери(ки) с опит. За контак-
ти: 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 амери-
канско семейство. 773-510-0696.

A girl wanted for an office 
assistant! $9/hr 40 hrs a week. Call 
Kalin at 312.9276310.

Meliz inc набира CDL drivers pick 
up delivery 1 година опит, чист 
рекърд, компанията набира и  

owner operators. Тел 630-779-
9945.

EXPEDITE US 48 INC IS NOW 
HIRING OVER THE ROAD DRIVERS. 
NEWER TRUCKS.LONG MILES 
/ GREAT PAY. ALL MILES PAID 
PRACTICAL.24 HOUR DISPATCH 
AVAILABLE.FOR MORE INFO CALL 
773.904.0409 ASK FOR NICK OR 
BEN 

Агенция за работа. Предла-
гаме работа за детегледачки, 
болногледачки и домашни 
помощници в американски, 
руски и български семейства. 
TEL:(847)296-4748

Диспечер търси CDL sшофьори 
с опит. Гарантирани 3000 мили 
на седмица. Заплащане 42цента 
на миля. Volvo камиони, нови 
traileri.  Tel 773-954-8684

New York, New Jersey,  east 
coast

Фирма набира бояджии и по-
мощници – (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

Търся CDL-Driver.Experience.40 
c.per mile. 
Tel.630-748-9520 

Казвам се Maria Docheff, 56 год, 
US citizen, driver license , живея 
в Astoria, Queens, търся работа 
като детегледачка (4 години 

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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опит в Manhattan и предлагам 
препоръки), грижа за възрастен 
човек (2 години опит) и вся-
каква друга работа изискваща 
владеене на български, руски и 
английски, а също така поча-
сово изпълнение на поръчки 
за извършване на определена 
работа, готвене и др. Тел 347 984 
6699

Нуждая се от опитен CDL шо-
фьор, добро заплащане, лека 
работа, пон. до петък. За контакт 
(773) 808 4707

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 в къща в Schiller 
Park. Tel. 847-414-5213

Дава се стая под наем за шофьо-
ри на камиони в Des Plaines, тел. 
617-319-3461

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

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

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

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

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 спо-
коен комплекс в Schaumburg. На 
разположение е до 9.30.2011г. 
Безплатна кабелна и интернет. 
Има фитнес и басейн в компле-

кса. Плаща се само ток. $300 на 
месец. Тел.: 312 5933923

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

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

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

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

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

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

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

Давам офис под наем. 2 помеще-
ния във Franklin Park, близо до 
River Rd и Grand Av. 312 730 2085 
– Мартин

Търся съквартирант/ка за 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 обза-
ведена къща в Niles - $499, и под 
наем 1 bdr apt. in Niles за $695. 
Удобно място, голям двор и без-
платна пералня и сушилня. Под 
наем 2 cars garage -$150. 312 593 
3110 Алекс

Давам под наем двуетажна къща 
/Foster & Cicero/ 5 bdrs, 5 bth, га-
раж - $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 съквартирант/
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

Стая под наем в Algonquin, IL. 
Тих спокоен район. $385 на ме-
сец. Къща под наем в  Algonquin, 
IL, цена по договаряне. Тел 847-
436-8094.

Търся втори съквартирант/ка за 
2 bdr на Cumberland/ Bryn Mawr. 
Наем $350. Тел: 773 397 0650

Давам стая под наем или цяла 
къща в Joliet. Тел: 630-843-1326 
Димитър

Услуги
chicago + suburbs

Гледам деца във вкъщи за-
едно с моето. Flexible hours! 
Schaumburg IL 630 456 5608

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 катастро-
фирали коли без застраховка. 
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. Инстали-
ране на софтуер, премахване 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, мотокари 
и всякакъв вид складова техни-
ка - (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 
Дейвид и приемам апойнтмънти 
7 дена в седмицата. Безплатна 
консултация по телефона.  The 
inspection is 2 ½ hours - $175. /
www.MasterHomeInspectorco.
com  708-334-7644 

Heating & Cooling – ремонт, 
сервиз, инсталиране на 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. Пътна 
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-добрите 
сателитни програми (вкл. FOX 
SOCCER CHANEL и Канал 1 на 
БНТ). За повече инфо тел.  
813 775 8885 или посетете www. 
Satellitebg.com.

HEATING AND COOLING. Ремонт 
и инсталация на всички видове 
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 

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!

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: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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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, оптимизи-
ране за търсачките на вече съществу-
ващи 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 

Largest Balkan crowd the Midwest has ever 
seen will be taking over Chicago on July 
2nd for Edward Maya Concert at Congress 
Theater and July 3rd for Balkanika 2011 at 
Excalibur Night Club. 

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

Поправка на компютри, отстраняване 
на вируси, инсталиране на софтуер. 
Намираме се в Arlington heights, IL. За 
контакти:847-305-4196 

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

Международна шофьорска книжка. ID 
Card. Без Social Security номер, без виза, 
без изпит. За туристи, студенти, временно 
пребиваващи. Валидна в САЩ, България, 
Европа и др. страни за 10 год. Tел. (847) 
854-8094.

Поправка на компютри бързо и на ниски 
цени. Премахване на вируси, поправка 
на лаптопи, инсталиране на software, 
подмяна на hardware, трансфериране на 
информация. Качеството е гарантирано. 
Адрес: 9435 West Irving Park, Suite B - C, 

Schiller Park, IL 60176. Tel: 847 387 0427

transferi.com - Prepaid Phone Cards Online. 
Instantly receive your PIN. For discounts 
enter promo code: VOICE

Търся да гледам дете. Живея в Skokie. 773 
627 6073

Търся да гледам дете в моя приспо-
собен за това дом, който се намира 
на cumberland & Lawrence Ave. Имам 
опит, цена по договаряне. Тел 708 856 
7009. 

coast to coast

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

ПРОДАВАМ

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

Продава се апартамент в София, кв. Лозе-
нец, 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 от-
лично състояние. Автоматични скорости, 
4 cyl, 1.6 l, 121700 мили, MP3 CD stereo. 
Нови качествени гуми, акумулатор, спи-
рачки. Автоматични прозорци/ключалки. 
Des Plaines, IL. Телефон: 585-259-6361

Продавам клининг бизнес. 847 312 6071 
Христиана

Продавам зарядно устройство за автомо-
билни акумулатори. Устройството е с ана-
лизатор за състоянието на акумулатора. 
Cell: 708 679 4841.

Продавам нова батерия за лаптоп Dell 
latitude и нов адаптор за I-pod за кола-
Kensington. Cell: 708 679 4841.

MAGIC
Фокуси

за рожденни дни и детски партита

Тел. 708 415 0590 – Иван

Ниски цени

Гарантирано забавление  
за децата

Диспечер търси спешно шофьор за собствен камион. Добро запла-
щане и постоянна работа. Може всеки weekend в къщи.  

търсете Митко. Tel: 224-875-1119.

A dispatcher in a trucking company is looking for a driver for his own 
truck. Pays good and has stable dedicated runs. The driver can be home 

every weekend. For more info, please call Mitko at: 224-875-1119.
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Сърби и българи псуват 
пияната Ейми Уайнхаус

Алиса Кампанела от 
Калифорния е новата 
„Мис САЩ”

Рокля на Мерилин 
Монро бе продадена 
за $5.6 млн.

Запалената по историята 
21-годишна Алиса Кам-
панела стана „Мис САЩ” 
на конкурса в Лас Вегас и 

ще представлява страната си на 
световния "Мис Вселена" в бразил-
ския град Сао Пауло на 12 септем-
ври.

Кампанела е "Мис Калифорния", 
но е родена и отгледана в Ню 
Джърси. През 2007 г. тя предста-
вяше родния си щат на конкурса 
"Мис Тийнейджър" и още тогава бе 
една от фаворитките на специали-
стите, припомня "Ройтерс".

Рима Факих, досегашната носи-
телка на титлата, постави лично 
короната на силно развълнува-
ната Кампанела. Факих е родена 
в Ливан мюсюлманка и миналата 
година стана първата американка 
от арабски произход, спечелила 
тази титла.

"Мис САЩ" е блондинка, но 
преди няколко години боядиса-
ла косата си червена и така си и 
останала с предизвикателния цвят. 

Тя споделя 
пред 
"Рой-
терс", 
че пре-
ди година и 
половина се е 
преместила в Лос 
Анджелис и би 
желала да оста-
не в града, след 
като приключат 
ангажиментите й 
като носителка на титлата.

"Ройтерс" отбелязва, че шансо-
вете на Кампанела били застра-
шени след оплетения й отговор на 
въпроса трябва ли да се легали-
зира марихуаната в щата, който 
представлява. Тя отвърна, че 
марихуаната за медицински цели е 
нещо "много важно", но и лега-
лизирането едва ли ще помогне 
на войната срещу наркотиците. 
Проблем беше и препъването й по 
време на дефилирането с вечерни 
рокли.

Снимка: „Ройтерс”

Снимка: Nancy Seltzer and Associates

Прочутата бяла рокля, с която Мерилин 
Монро играе в "Проклетите седем годи-
ни" (1955) на режисьора Били Уайлдър, 
бе продадена в събота вечер на търг 

в Бевърли хилс за невероятните над 5.6 милиона 
долара.

Наддаването на роклята с цвят слонова кост, коя-
то се развява, когато Мерилин застава над решет-
ките на метрото, продължи 20 минути. Печелив-
шият, който засега остава анонимен, се състезава 
по телефона. Неговата оферта бе 4.6 млн. долара, 
а организаторите събират и такса от 1 милион, 
съобщава "Дневник".

Вещите са част от изключителна колекция на 
актрисата, певица и танцьорка Деби Рейнолдс, 
събирана през последните 50 години. В нея има 
над 3500 костюма, 20 000 оригинални фотографии, 
хиляди плакати и стотици уникални предмети, най-
вече от филми, печелили оскари и големи награди.

Тя реши да се раздели с вещите, защото съхра-
няването им се превърна във финансово бреме. 
Вторият търг ще се проведе през декември.

Организаторите на съботния аукцион очакваха 

роклята на Мерилин Монро да се продаде за около 
2 милиона долара, но дори те бяха изненадани от 
предложената сума, особено в продължаващите 
трудни времена за икономиката.

Червеният костюм с пера, който актрисата носе-
ше в "Джентълмените предпочитат блондинки", бе 
купен за 1.47 млн. долара при очаквана цена от 300 
000 долара. Наддаването за трети от костюмите й 
от филмите "Няма бизнес като шоубизнеса" и "Ре-
ката, от която няма завръщане" стигна до 1.2 млн. 
долара - колкото бе досегашният рекорд за рокля 
на Монро. През 1999 г. за бялата рокля, с която тя 
пя през май 1962 г. на Джон Кенеди "Честит рожден 
ден, господин президент", бяха платени 1.26 млн. 
долара.

Почти 1.75 млн. долара бяха предложени в събо-
та за синя рокля и червени обувки, с които Джуди 
Гарланд репетира за "Вълшебникът от Оз". Костюм 
на матадор на Рудолф Валентино от "Кръв и пясък" 
(1922) бе купен за 258 000 долара при очаквана 
цена от 80 000. За едно от бомбетата на скитник, 
което Чарли Чаплин носи в няколко филма, бяха 
платени 135 000 долара.

Ейми Уайнхаус се появи на 
дългоочаквания си концерт в 
Белград мъртво пияна и дори 
падна от сцената. След това се 

скри за 10 минути, а после се завърна в 
още по-тежко състояние. 20 000 души, 
между които много българи, псуваха 
яко скандалната дамичка и скандираха 
да им върнат обратно парите за билети. 
Хората едва не нахлуха на сцената, за 
да пребият неадекватната британска 
певица, която за час и 11 минути  не 
влезе в час. Медиите в Сърбия комен-
тират, че " тя така и не започна да пее".  
Ейми се обърна към публиката със 
„Здравей, Атина”, а после и със „Здравей, 
Ню Йорк”. До края изобщо не разбрала 
къде е. Вестник "Блиц" пише, че певица-
та се спъвала непрекъснато, докато се 
придвижвала по сцената, а когато започнала изпълнението си, бъркала думите и 
забравяла текста. Непосредствено след началото на концерта в Twitter започнали 
да се появяват съобщения, че звездата е пияна или дрогирана. Двадесетина мину-
ти след старта голяма част от VIP гостите си тръгнали демонстративно. Сред тях са 
били посланикът на САЩ в България Н.П. Джеймс Уорлик и съпругата му Н.П. Мери 
Уорлик, която ръководи посолството на страната в Сърбия. Веднага след като неа-
декватната Ейми напуснала сцената, на нея застанал Моби – популярен американ-
ски диджей, композитор, мултиинструменталист и певец. Той спасил положението, 
изпълнявайки виртуозно кавър версия на песента "Rehab".

Певицата отмени останалите 12 участия от европейското си турне, а продуцент-
ската й компания Universal music започна изтриването на злепоставящите клипче-
та от концерта, които се появиха в youtube.
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Райна иска да 
я погребат с 
кучето й

Юлиан Вергов: Не 
искам да занимавам 
хората със себе си

bg репортери не познаха Шинейд О'Конър

Светската лъвица Парис Хилтън и приятелят й Сай Уейтс се раздели-
ха, съобщават американските медии.

Парис имаше връзка със собственика на клуб в Лас Вегас малко 
повече от една година.

"Двамата се разделиха. Тъжно е, тя държи много на него и смята, че е пре-
красен човек, но нямаха късмет", съобщи близък до Хилтън източник пред 
американското сп. "Ю Ес Уийкли".

По време на връзката им Парис беше арестувана за притежание на кокаин 
в Лас Вегас, Уейтс се бори с натрапник в дома й в Холивуд, а през април пък 
беше нападнат пред съда в Лос Анджелис, където пристигна, за да подкрепи 
приятелката си, която свидетелства срещу мъжа, влязъл в дома й.

Фолк изпълнителката Райна напоследък се е замислила твърде сериозно 
за своята тленност и, изглежда, дори е започнала да планира някои 
детайли за погребението си.

За да избегне неуредиците и проблемите в бъдеще, тя отсега е дала 
конкретни инструкции по отношение на ритуала.

Едно от основните неща, които ексцентричната певица иска, е да бъде погреба-
на… с кучето си, пише kliuki.bg.

Симпатичното домашно животно с внушаващото респект име Дракон от по-
родата минипинчер е любимец на звездата. И за разлика от мъжете в живота на 
красивата изпълнителка то се оказало доста по-вярно от тях – дотолкова, че тя го 
иска със себе си и в последния си път.

Всъщност необичайното желание на Райна далеч не е измислица на звездата. 
Дивата заимствала идеята от древните погребални ритуали в Египет. „Нали знаете 
как фараоните са били погребвани с любимите си вещи и неща. И аз искам да 
направя това с Дракон.“ Именно това написала певицата на личната си „Фейсбук” 
страница.

Популярният актьор Юлиан Вергов обяснява 
дългото си отсъствие от сериала "Стъклен дом" 
с това, че не обича да допуска компромиси. 
Затова в момента не планира други телевизион-

ни изяви.
"Когато носиш 17 дини под една миш-

ница, поне 2-3 от тях ще се изтърколят 
и ще се спраскат. Държа на качеството. 
Започнеш ли да пробутваш старите си 
номера, си изгубен. Безумие е народът 
да гледа едни и същи физиономии. 
Категорично съм отказвал на всички 
покани за риалитита. Чудя им се на 
хората откъде намират време. Пък и 
какво ми е толкова вълнуващо извън 
професията, че да занимавам публиката със себе си! Затова и не коментирам 
личния си живот", категоричен е актьорът пред в. "Стандарт".

Нека да изглеждам скучен. Ще взема да понеса този риск", обяснява Вергов.
Той разказва, че наскоро е бил в Люксембург, за да представи заедно със свои 

колеги "Мисия Лондон" пред нашите сънародници там.
"Толкова усмихнати българи на едно място не бях виждал от години. Там 

всичко е много чисто, подредено и красиво - но дотам. Адско спокойствие. Не 
ме блазни", споделя Вергов.

Дузина български ре-
портери не познаха 
Шинейд О'Конър на 
софийското летище. 

44-годишната ирландска 
бунтарка кацна в понеделник 
в София, ден преди концерта 
си в зала 1 на НДК.

 От гологлавата певица, 
която стана световноизвестна 
с парчето Nothing Compares 
2U, нямаше и следа. Пред 
медиите се появи едра лелка 
с къса коса, нахлупила зимна 
шапка. Тя носеше фланелка 
с лика на Джим Морисън и де-
бела зимна жилетка, стигаща 
до коленете. Това всичкото, 
гарнирано с джапанки и чантичка за 
пари на кръста. Тя се оправда, че е с 
дебела вълнена жилетка, защото в са-
молета от Лондон било много студено 
и тя се облякла, за да не настине. 

„Хора, много ми се спи, може ли да 
говорим утре”, започна да увърта пе-
вицата, докато нейният бенд качваше 

пет китари в буса на луксозния хотел, 
в който щяха да пренощуват. Като 
видя, че медиите няма да я оставят 
на мира, Шинейд все пак каза някои 
неща. 

„За първи път съм в България. Чува-
ла съм, че страната ви е доста хубава, 
София също. За мое съжаление обаче 

Парис Хилтън и Сай Уейтс се разделиха

няма да имам време за обиколки. До 
късно ще правя репетиции за концер-
та и излизането ми е невъзможно. Е, 
имам хубаво усещане за концерта и се 
надявам и хората да дойдат. Смятам, 
че нещата ще се получат”, изломоти 
ирландката. 

Шинейд обеща, че няма да пее на 
плейбек. Тя сподели, че поддържа 
гласа си в перфектна форма с джин-

джифилов чай, който приготвя сама. 
„Слагам и други неща, които са ми 
казани от моите баби. Все пак съм 
ирландка - не искайте да ви разкрия 
всички съставки. Не знам какво са ви 
казали, но няма да имам гримьорна, 
пълна със свещи. Само две - максимум 
три. Просто те ме зареждат с позитив-
ни вибрации”, каза при пристигането 
си в България ирландската певица.



22 - 28 юни 2011 45

Нина Добрев 
показа гаджето си

Клюкарския сайт на Николай Бареков BLife обеща да пусне порно 
клипче на фолк певеца Азис в четвъртък. Позагубилият славата си 
певец има нов албум и всячески се старае да привлече вниманието 
към себе си.

Чалгаджията ще получи своето ново чудо за (поне) три дни, след като 
ексклузивни кадри от домашното му порно ще се появят без цензура в BLife и 
вестник „Уикенд".

Засега остава тайна с какво ще бъдат скандализирани читателите, но, както 
знаем, от Азис може да се очаква всичко - след многобройните му интимни 
партньори, сред които атрактивни лица като Ники Китаеца, Коце Ламята, Ван-
ко 1, дюнерджията Денислав, никога не знаеш какво ще изскочи от спалнята 
на Краля на чалгата!

Нина Добрев и колегата й от сериала "Дневниците на вампира" Иън Съ-
мърхолдър демонстрираха официално връзката си, като пристигнаха 
хванати ръка за ръка на церемонията за видеонаградите "Мъчмюзик" в 
Торонто. Двамата актьори, които и на екран играят любовници, дадоха 

храна на слуховете, че са гаджета, още преди месец, когато бяха щракнати на ро-
мантична разходка в Париж. 

Малко преди началото на 
церемонията Иън Съмърхол-
дър заяви пред журналисти, 
че няма търпение да види 
представянето на половин-
ката си. "Кого съм най-раз-
вълнуван да видя ли? Нина 
Добрев!", заявил Иън. 

22-годишната красавица 
с български корени беше 
доста по-въздържана в 
изказванията си. "Много 
се вълнувам, че ще видя 
Селена Гомес, защото тя ще 
е водеща, а аз много я харес-
вам", сподели Нина Добрев. 
Българката беше сред най-аплодираните знаменитости на червения килим, макар 
че по него преминаха и суперзвезди от ранга на Лейди Гага. 

По-късно на страницата си в Twitter Нина похвали Селена Гомес, която се изяви 
като водеща на церемонията в Торонто. Освен това българката се оплака, че с 
гаджето й Иън летели към Канада в претъпкано самолетче. Красавицата също така 
се похвали, че поддържа перфектната си форма с йога. 

Ежегодните награди „Мъчмюзик“ се връчват от едноименния канадски телеви-
зионен канал на най-добрите клипове. Видео на годината стана Electric/Night Like 
This на Шон Десман. Международен клип на годината очаквано стана скандалният 
Judas на още по-скандалната Лейди Гага.

Сайт пуска 
порното на Азис 
в четвъртък
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Целувката уста в уста подписва 
смъртна присъда

Кога в Италия 
може да видите 
мъже да се 
целуват уста 
в уста дълго 
и страстно? 

Много рядко.
Защото в тази страна го 

правят не гейовете, а мафио-
тите. Целувката е знакова и е 
свързана не с плътска любов, а 
обикновено с много кръв.

Гледката на класическата 
мафиотска целувка стресна 
преди дни Апенините. След 
ареста на един от членовете 
на камората пред полицей-
ското управление в Неапол 
фотографите имаха за първи 
път възможност да заснемат 
ритуала.

Случката се разигра при 
отвеждането на мъжете в упра-
влението. 30-годишният бос 
Кармине Амато и 27-годиш-
ният му бодигард Даниеле д'Аниезе се 
прегърнаха и впиха устни като горещи 
любовници пред изумените погледи на 
полицаите. На другия ден Д'Аниезе се 
разцелува по същия начин с двама по-
млади роднини.

Макар че целувката се смята за нещо 
разпространено в камората, членовете 
й не обичат да бъдат снимани. Роднини-
те на задържания започнаха да освирк-
ват намиращите се наблизо фотографи. 
Възрастна дама така се разлюти, че 
запрати по тях метлата си и предизви-
кателно започна да показва бельото си 
като жест на презрение.

Според италианските медии става 
дума за 

демонстративен 
обет за мълчание 
в ареста и в същото време за 

послание към външния свят. “Това 
беше знак към по-слабите членове на 
камората. Той сякаш им казваше, че 
те ще продължат да бъдат едно цяло: 
"Ние ще продължим да владеем същата 
територия и каквото и да се случи, вие 
няма да бъдете изоставени”, коментира 
в. “Стампа”. Според изданието целувката 
е знак и към съпернически групировки, 
че организацията ще остане силна.

Д-р Корадо де Роса, психиатър и 
експерт при процеси срещу мафиоти, 
коментира пред в. "Индипендънт", 
че ритуалната целувка на Д'Аниезе с 
по-младите му събратя може да озна-
чава много неща, но най-вероятно е 
обещание, че ще мълчи. Лекарят обаче 
е изумен, че това е било направено 
публично. “Зная, че членове на камо-
рата се целуват по устата, но никога не 
съм чувал това да е правено публично 
досега.”

Полицейски служител, който често 
участва в операции срещу мафиоти в 
Неапол, обаче разказа пред в. “Репу-
блика”, че не е изненадан от сцената. 
Камората има подобна традиция между 
мъжете в източната част на Неапол 
- района Бара. Според офицера е 

интересно и облеклото на боса Амато 
и на бодигарда Д'Аниезе. При ареста и 
двамата били облечени с еднакви тени-
ски с лика на легендарния американски 
актьор Джеймс Дийн. "Представям си 
как босът е харесал тази тениска за себе 
си, а после е взел една и за бодигарда 
си. Това е нещо, което виждаме много 
често. Мафиотите се обличат с една и 
съща марка, един модел обувки. Това е 
направо страст за босовете", коментира 
полицаят пред "Република".

Оказва се, че тениските с лика на 
Джеймс Дийн са станали нещо като уни-
форма за членовете на камората. Когато 
беше арестуван преди няколко месеца, 
друг член на клана, Чезаре Пагано, 
също носеше подобна тениска, само че 
с лика на актьора Стив Маккуин.

Скорошната публична целувка показа 
също така разликата между камората 

в Неапол и сицилианската коза ностра, 
която е изключително консерватив-
на. Според д-р Корадо де Роса такава 
целувка между мъже пред камерите 

е изключена за коза ностра, които се 
славят със своята фобия към хомосек-
суалистите. Камората, от друга страна, е 
много по-либерална и със съвременни 
възгледи в това отношение. Членовете 
на неаполитанската мафия не се инте-
ресуват много как ги описват или какво 
си мислят хората. "Дотогава, докато са в 
състояние да функционират като общ-
ност и да правят пари", обяснява Роса.

В сицилианската коза ностра целувка-
та е част от скритите ритуали на клана. 
Там тя може да 

означава много 
различни неща 

в зависимост от това каква е. Целувка 
по бузата означава, че членът на коза 
ностра ви смята за равен. Целуването 
на ръката на друг мафиот е знак за 

пълно подчинение пред боса.
Ако ви целуне мафиот от коза ностра 

по устата, това е знак, че скоро ще 
бъдете убит. Целувката на смъртта е 

най-ужасяващото, което може да 
се случи на член на клана. Тя оба-
че е и жест на честта - последно 
предупреждение на "колегите", 
които искат осъденият да знае 
присъдата на боса.

Целувката на смъртта е раз-
пространена и сред гангстерите 
в САЩ. Получава я и наемникът 
на фамилията Скарфо - Салваторе 
Теста. Роденият във Филаделфия 
Теста е изгряваща звезда. Той 
изпълнява доста поръчки, докато 
накрая го убиват по нареждане 
на Ники Скарфо-старши. Преди 
това един от гангстерите - Чъки 
Мерлино, се сбогува с Теста, като 
впива устни в неговите за близо 
10 секунди.

След това Теста знае, че е осъ-
ден. И макар да е много опитен, 
накрая все пак попада в капана 
на екзекуцията. Друг мафиотски 
ритуал бе разкрит през 1990 г. 
в книгата "Тайните общества". 

Записи, направени от ФБР, разкриват 
как Робърт Делука е бил представен на 
клана на коза ностра в къща в Бедфорд, 
Масачузетс. Мафиотите карат Делука да 
направи обещанието омерта - да пази 
мълчание до края на живота си. Всеки 
убожда показалеца си и капе от кръвта 
си върху хартиено изображение на 
фамилния светец Патриарка. След това 
палят хартията и докато тя гори, Делука 
прави втора клетва: “Както гори този 
светец, така ще гори душата ми. Влизам 
жив в тази организация и ще я напусна 
мъртъв.” (24часа)

Коза ностра 
забрани ритуалите

За да се спаси от арестите, сицилиан-
ската мафия коза ностра бе принудена 
да забрани на членовете си всички 
открити ритуали, по които хората могат 
да ги разпознаят. Целувките в знак на 
уважение, ръкостисканията и кодовите 
думи и поздрави вече станаха твърде 
рисковани. Информацията за тази 
промяна бе подадена от информатори 
към съдиите в Палермо през 1995 г. и 
по всичко изглежда, че е вярна, пише в. 
"Индипендънт".

Заради войната между клановете и 
все по-честите случаи на предателства 
мафиотите вече не могат да си позволят 
публични целувки. За коза ностра це-
лувката на уважение по бузата бе запа-
зена марка и жест на признание между 
пълноправните членове на клана.

Мафиотската целувка постави в 
много неудобно положение и бившия 
италиански премиер Джулио Андрео-
ти. Според бившия шофьор на боса на 
босовете Салваторе Рийна - Ди Маджо, 
мафиотът приветствал Андреоти с 
целувката на честта на тайна среща в 
Палермо през 1987 г. Андреоти отрече 
обвиненията за връзки с мафията по 
време на процеса си. По-късно апела-
тивният съд отхвърли показанията на 
Ди Маджо, който се компрометира на 
процеса, като призна, че е убил човек, 
докато е бил защитен свидетел. (24часа)

Чезаре Пагано носеше при ареста тениска с лика на актьора Маккуин.

Даниеле д’Аниезе се целува с мафиот пред полицаите в Неапол.

СНИМКИ: РОЙТЕРС И “ИНДИПЕНДъНТ”
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Летим с прозрачни 
самолети до 40 години

Без икони в новия 
Windows8

След около 4 десетилетия човечеството ще може да се похвали с 
прозрачни самолети, които разкриват гледката към небето. Тази 
концепция за въздушния транспорт бе разкрита през седмицата в 
Лондон от „еърбъс”.

В новия самолет бизнес класата ще е заместена от зони за релак-
сация, задната част ще е предназначена за работа. Ще има отделени 

места за игри като холограмен голф и барове. Технологиите ще се толкова развити, 
че пасажерите ще могат да четат приказки за лека нощ на децата си вкъщи. Най-
интересната част обаче е, че стените на машината ще променят плътността си. По 
време на полет обвивката ще става прозрачна, за да се разкрие гледка към небето, 
а по време на кацане стените ще се затъмняват. От европейската компания запази-
ха в тайна от какъв материал ще бъде направена обвивката на самолета. естестве-
но по отношение на шумо- и газозамърсяването машината ще е екофрендли.

„еърбъс” е най-големият европейски самолетостроител. Компанията е създадена 
от инвестиции на 4 страни – Германия, Франция, Великобритания и Испания.  
„еърбъс” е известен с най-големия самолет в света – А380. Машината, която лети от 
2007 г., може да превозва 850 пътници и вътре е като хотел.

Иконите по десктопа ви, кошчето за бок-
луци и всичко, което означава Windows, 
изчезват. В следващата версия на най-из-
ползваната операционна система предстои 
тотална промяна.

Интерфейсът на напълно преработената 
Windows 8 наподобява този на Windows Phone 7. Както и 
при мобилната ОС, приложенията в Windows 8 са групирани 
тематично в плочки на десктопа.

Windows 8 ще работи на настолни компютри, лаптопи и 
таблети, на процесори х86 и ARM. Интерфейсът на системата 
е пригоден за сензорно управление, но поддържа също 
обикновена клавиатура и мишка.

На новата ОС ще могат да се пускат както стандартни 
Windows приложения, така и програми, написани на HTML5 
и JavaScript. Всички приложения, ориентирани към сензор-
но управление, ще поддържат мишка и клавиатура.

Windows 8 ще бъде по-скромна в изискванията си към 
хардуерните ресурси на компютъра от Windows 7, което ще 
го прави подходящ и за по-старите машини.
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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

АбонирАй се зА 
Bg Voice






