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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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„Фермата“ е едно от гледаните предава-
ния в България. Въпреки че определям про-
дуцентите му за мои приятели, а в един от 
сезоните участва един от най-близките ми 
приятели, намирам побългарената концеп-
ция на шоуто за ужасна. В оригинал то из-
карва хора от големия град и ги сблъсква с 
живота във ферма. В България няма такива 
градове и хора. Затова шоуто залага на дру-
го - патриотизъм за маса. Това е вървежен 
бранд в България. От него се правят не само 
телевизионни предавания, но и партии, по-
литици градят образа си върху това. Някои 
партии първо започват именно като тв пре-
давания, използвайки патриотизма за маса 
– малко Македония, малко народни песнич-
ки, истории за славно вековно минало и хоп 
– референдум за смяна на политическата 
система. После втори, с друга идея за нова 
политическа система.

Патриотизмът на маса води до тъпи въ-
проси като – „Какво ни интересува нас смър-
тта на Кралицата. Нас ни интересува Бълга-
рия.“ Мнозина го задаваха последните дни.

В един от епизодите в този сезон на „Фер-
мата“ се провела дискусия дали българите 
зад граница да имат правото да гласуват. Ре-
ших да го гледам. Дискусия за 3 минути. Ре-
зултат от вота – общо 13 души, 3 против пра-
вото на глас, 5 твърдо „за“, двама поставят 
условие – да не си напуснал България преди 
повече от 10 години, а трима се въздържа-
ха (макар че в дискусията единият от тях да 
обясни, че е против). Резултатите затвърж-
дават позицията ми срещу референдумите 
в България.

Един от фермерите обясняваше за лични 
карти, адресна регистрация и Конституция 
и правото на вот. Дано доенето на кравата и 
рязането с трион му се отдават повече.

Участничка с името Камелия, родена в 
Търново, но живееща във Флорида, обаче 
разказа как всеки път когато има избори, 
кара няколко часа до най-близката до нея 
секция, гласува за 5 минути и след това шо-
фира наобратно. Припомни и че по време 
на турското робство двигателят за освобож-
дението са били именно българите, които 
тогава са живеели в чужбина.

Правото на глас е безусловно. То не е при-
вилегия. То се получава с раждането на все-
ки гражданин и не може да бъде отнето за-
ради свободната воля на този гражданин да 
живее където и както намери за добре. Това 
е крайъгълният камък на демократичните 
общества и процес.

Да погледнем в по-практичен план обаче. 
„No taxation without representation“ е мото-
то на Американската революция в средата 
на XVIII век, с която тринайсетте колонии се 
отделят от Британската империя и поставят 
началото на Съединените щати. Протестът 
на първите заселници тук дошъл от това, че 
те не искали да плащат данъци на Англия, 
без да имат възможност да бъдат предста-

влявани в техния парламент. Те смятали, че с 
това правата им на англичани са били нару-
шени, и решили да се отделят. Прословуто-
то бостънско чаено парти е от този период.

Българите зад граница всяка година вна-
сят близо един милиард долара, което ги 
прави най-големият чуждестранен инвес-
титор. Част от тези пари отиват за различни 
такси и данъци – като ДДС например. С всич-
ки вече въведени ограничения, липсата на 
дистанционно гласуване българите зад гра-
ница сме поставени точно в същата ситуа-
ция като първите американци – плащаме да-
нъци, но не сме представени в парламента.

Ние обаче революции не правим. Масово 
не гласуваме в САЩ и Канада – рекордът е 
около 11 хиляди души. Това е срамно. И дава 
още един довод на тези псевдопатриоти по 
телевизията да говорят за ограничаване на 
правото ни на вот в чужбина.

Лично смятам, че патриотизмът не е да 
споделяте във Facebook ликовете на нацио-
налните ни герои с някой техен цитат, из-
писан често с грешки (а понякога дори не е 
истински цитат). Нито да тропате хорца по 
всякакви безумно тъпи инициативи, да гле-
дате „Фермата“ с възторг на надяналите но-
сии участници, докато доят крави и коват 
пирони. Или да си слагате лепенки с трико-
льора на американските си автомобили.

Патриотично е да гласувате. Всеки път. 
Колкото и често да е това.

А като избирате за кого да гласувате, да 
помните и да търсите истината за истори-
ята ни и не забравяте думите на национал-
ните ни герои. „Всеки честен човек, който 
може да мисли и да разсъждава що-годе, ще 
се съгласи с нас, че най-големий ни неприя-
тел днес е официалната Русия.“ – Захари Сто-
янов (по повод руската съпротива срещу Съ-
единението, което отбелязахме наскоро).

„Руското правителство, кое досега лъсте-
ше нашите добродушни Българи със сякак-
ви лукави и лъжовни обещания, днес вече 
открива булото си и явно показва убий-
ствената и злобната си политика към тях. 
То е наумило и труди се с всичките лукави 
и безчестни средства да разори и опустоши 
милото ни отечество България и да уникак-
ви нашата народност, самото нам скъпоцен-
но и свято наследие!“ - Георги С. Раковски.

„Баьо Либене, дочувам, че ти и оная луде-
тина Ботьова сте решили да докарате ми-
ризливият казашки ботуш в Булгурско? Ако 
туй е тъй, то аз с моите кунки ще ви отрежа 
чепките.“ – Васил Левски в писмо до Любен 
Каравелов.

Така че на тези избори – отрежете им чеп-
ките, не им гласувайте доверие.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

„Фермата“, патриотизмът на 
маса и правото на вот в чужбина

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

И
зборите в България като цяло 
през последните години се 
радват на слаб интерес, но с 
приближаването на 2 октом-
ври социолозите прогнозират 

още по-ниска избирателна активност на 
предсрочния парламентарен вот.

Миналата есен гласуваха 2.6 млн. души, 
като изборите бяха едновременно парла-
ментарни и президентски на първия тур. 
Преди това, през юли, гласоподавателите 
бяха 2.7 млн., а още по-рано, през април - 
3.3 млн.

Електоралната умора и безпътицата ве-
роятно ще снижат още повече броя на оти-
шлите до урните на 2 октомври.

Докато миналата година „Продължаваме 
промяната“ презареди надеждите на доста 
българи, сега кампанията тече вяло. Липс-
ват идеи и послания. Липсват и нови вла-
стови конфигурации в перспектива (трима 
от старата коалиция обещават да се събе-
рат без четвъртия; ГЕРБ кани ПП, прокла-
мирайки недопустимото), коментира в-к 
„Сега“.

За самите избори това означава решава-
ща роля на твърдите електорати. Прагът за 
влизане в Народното събрание ще падне, 
малко реални гласове ще доведат до висо-
ки проценти и многочислени парламентар-
ни групи. От всичко това печелят ГЕРБ, „Въз-
раждане“, ДПС, отчасти БСП и ДБ. ПП губи, 
понеже едва през последните три месеца 
узря, че следва да изгради твърд електорат.

Според „Алфа рисърч“ в следващия пар-
ламент вероятно ще има

седем политически сили
Моментната снимка на електоралните на-

гласи сочи още, че ГЕРБ (23.4%) стартира с 
превес от шест процентни пункта пред ПП 
(17.5).

Проучване обаче показва, че около 30 
процента от анкетираните лъжат анкетьор-
ите, пише „Банкер“. По различни причини – 
било от неудобство да си признаят, че ще 
гласуват за непопулярна формация, било от 
притеснение, че анонимността им ще бъде 
разкрита и това ще доведе до някакви не-
гативни последици за тях, или поради дру-
га причина.

При социологическите сондажи няма как 
да се хване и вотът, който ще дойде от чуж-
бина, а той може в последния момент да 
промени картината. От тази гледна точка 
ДПС има солиден резерв в Турция, но ни-
кой не знае предварително до каква степен 
ще бъде мобилизиран. На последните пар-
ламентарни избори през 2021 г. Движение-
то получи 90 хиляди гласа от Турция, които 
вдигнаха броя на неговите депутати. Но на 
втория тур на президентския вот тези гласо-
ве някъде изчезнаха.

Преди време солидна подкрепа отвъд 
границите на Бъл-
гария получаваше 
и ГЕРБ, после десни-
цата, а през минала-
та година се оказа, 
че много наши съна-
родници, живеещи 
в чужбина, гласуват 
за „Възраждане“. За-
това в последното 
изследване на „Га-
лъп“, оповестено 
преди броени дни, 
се казва, че битка-
та за третото и чет-
въртото място ще е 
много ожесточена 

именно между ДПС и „Възраждане“, т.е. меж-
ду тези партии, които

разчитат на подкрепа отвън
Вероятно съвсем закономерно управля-

валите до неотдавна търпят най-големи по-
ражения, поне съдейки по сегашните нагла-
си на гласоподавателите. „Продължаваме 
промяната“ е изгубила голяма част от пе-
риферията си, но вместо да се опита да си 
я върне донякъде, тя сякаш се съсредоточа-
ва върху десните избиратели, които трябва 
да дели с „Демократична България“. Само че 
част от тях, които през ноември 2021 г. „из-
невериха“ на традиционната десница и гла-
суваха за ПП, сега изглежда предпочитат да 
се върнат при нея. Затова разликата между 
формацията на Кирил Петков и Асен Васи-
лев и ГЕРБ се увеличава не в полза на „Про-
мяната“, а на ДБ процентът се вдига и стаби-
лизира.

Що се отнася до партията на Бойко Бори-
сов, тя не увеличава електоралната си под-
крепа, но пък е

мобилизирала до крайност
твърдите си привърженици. От последните 
избори те се явяват почти константна вели-
чина – между 500 и 600 хиляди.

„През лятото ГЕРБ и „Продължаваме про-
мяната“ се бяха изравнили. ПП търпи стан-
дартната ерозия на всички управляващи 
партии. При тях е малко по-дълбока и по-
бърза“, уточни директорът на „Галъп ин-
тернешънъл“ Първан Симеонов.

„Това означава, че ПП има своя електорат, 
той не е изчезнал и е сходен с този на ГЕРБ. 
Не толкова мобилизиран обаче. Решаващо-
то за ПП и въобще за битката за първото 
място ще бъде дали от ПП ще могат да моби-
лизират хората от лятото“, коментира Симе-
онов. Най-незавидно е положението на БСП, 
която вече изпада до петото място. Избира-
телите й, които се топят от вот на вот, труд-
но ще простят сдружаването на лява партия 
с десни заради личните амбиции на лидера, 
както и ожесточената война с президента, 
който продължава да е с най-висок рейтинг 
след политиците.

Всъщност, който и да прескочи прага за 
влизане в следващото Народно събрание, 
не се очертават никакви лесни варианти за 
съставяне на правителство.

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС

Българите в чужбина 
може да решат вота
XМижав интерес се очертава към изборите

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Погребението на кралица Елизабет 
II събра хиляди граждани по улици-
те на британската столица и прико-

ва милиони пред телевизионните екрани. 
Тленните останки на кралицата бяха прене-
сени от Лондон до последния й дом в замъ-
ка Уиндзор.

Ковчегът, в който Елизабет II намери ве-
чния си покой, е подобен на този, използ-
ван за погребението на съпруга й принц 
Филип. Той е изработен от английски дъб с 
месингови елементи и облицован с олово.

Според Telegraph ковчегът е изработен от 
специализираната фирма Henry Smith още 
преди повече от три десетилетия. Записи-
те за точната дата са изгубени, когато ком-
панията е погълната от друга фирма през 
2005 г.

След това ковчегът е съхраняван в склад 
първо от компанията JH Kenyon Ltd., коя-
то организира и погребението на бащата 
на кралица Елизабет, крал Джордж VI през 
1952 г., а след това от Leverton and Sons, 
която носи отговорността от 1991 г. Кога-
то Leverton and Sons пое грижата за ковче-
га, месинговите дръжки изискваха подмяна, 
тъй като вече е бил на съхранение за про-
дължителен период от време преди това.

Комбинацията от материали, използвани 
за направата му, означава, че той е

много по-тежък
от нормален ковчег. Затова за пренасяне-
то му бяха необходими осем носачи вместо 
нормалните шест.

Защо ковчегът на кралица Елизабет е об-
лицован с олово? Практиката членовете на 
кралското семейство да се затварят в олов-
ни ковчези датира от стотици години, поне 
от кралица Елизабет I. Използването на 
олово позволява ковчегът да бъде запеча-
тан, предпазвайки от влага. Тъй като олово-
то не се разлага, херметичността на ковчега 
не е компрометирана. И двете качества са 
важни при погребването на тяло над земя-
та, какъвто е случаят и с кралица Елизабет II 
на последното й място за покой в кралския 
трезор, наречен Мемориален параклис на 
крал Джордж VI. Ковчегът на нейния съпруг 
принц Филип ще бъде преместен от крал-
ския трезор под параклиса „Сейнт Джордж“, 
за да лежи до нея.

Знамето върху ковчега на Елизабет II е 
Кралският стандарт, който представлява 
както суверена, така и Обединеното крал-
ство. Цветята върху него пък бяха избрани 
лично от сина й, крал Чарлз III. Вместо тра-
диционно белите цветя, които се поставят 
при такива случаи, той беше подбрал ярки 
цветове, каквито бяха и тоалетите на майка 
му. Това бяха мирта, розмарин и рози - все 
растения и цветя, набрани от кралските ре-
зиденции. Чарлз III постави и ръчно написа-

на бележка, която гласеше: „В любяща и все-
отдайна памет. Чарлз Р.“.

Имперската държавна корона, инкрусти-
рана с

2868 диаманта
269 перли, 17 сапфира, 11 изумруда и чети-
ри рубина, също лежеше върху ковчега в 
последния път на кралицата. Тиарата е но-
сена за първи път от Елизабет II, когато на-
пуска Уестминстърското абатство в деня на 
коронацията си през 1953 г. Първоначално 
е направена за коронацията на баща й, крал 
Джордж VI, през 1937 г. и е по-лека от тога-
вашната корона, носена още от епохата на 
кралица Виктория. Въпреки това новата ко-
рона пак си остава тежка – 1,06 килограма.

Скиптърът и кълбото върху ковчега са, 
подобно на короната, сред най-известни-
те скъпоценности в кралския двор, които 
включват повече от 100 предмета и 23 000 
скъпоценни камъка. Скиптърът на сувере-
на е бил използван при всяка коронация от 
времето на Чарлз II през 1661 г. Той е пред-
назначен да представлява силата на коро-
ната и включва диаманта Cullinan I,

най-големият безцветен 
шлифован диамант

в света.
Междувременно кълбото на суверена 

има за цел да означава, че властта на мо-
нархията идва от Бог.

Преди последния химн на траурната 
служба предметите на кралската власт бяха 
премахнати от ковчега и поставени на ол-
тара в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъ-
ка Уиндзор. Те ще бъдат връчени на крал 
Чарлз III по време на неговата коронация.

Друг впечатляващ ритуал в параклиса 
„Сейнт Джордж“ беше счупването на пал-
ката на лорд Андрю Паркър, шамбелан в 
кралския двор. Това бе служебната палка на 
кралския шамбелан - най-висшият служи-
тел в кралския двор, с която едно време той 
е наказвал онези кралски придворни, които 

Щрихи от кралското погребение
XКовчегът на Елизабет II бил изработен още преди три десетилетия

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Осем кралски гвардейци носят оловния ковчег.

Символите на кралската власт – корона, скиптър и 
кълбо, бяха поставени върху ковчега. 

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС

https://connectmortgagecorp.com/
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са се провинявали. Чрез счупване на палка-
та шамбеланът символично показва, че не-
говата господарка вече я няма, че той няма 
на кого да служи повече и че мисията му е 
изпълнена. Сега крал Чарлз ще си избере 
нов шамбелан.

На погребението на кралицата принцеса-
та на Уелс Катрин носеше

колие от японски перли
с диамантена закопчалка отпред, което Ели-

забет II е носела редовно през 80-те и 90-те 
години и което тя дала назаем на принцеса 
Даяна през 1982 г. После колието е било от-
стъпено на Катрин, която го е носила за пър-
ви път през 2017 г. по време на 70-ата годиш-
нина от сватбата на Елизабет Втора и принц 
Филип, а после и за погребението на принц 
Филип миналата година. Перлени обици но-
сеше и Меган Маркъл, херцогинята на Съ-
секс, подарени й от кралицата по повод 
сватбата й с принц Хари.

Без перли, но с военна 
униформа изпрати майка 
си единствената дъщеря 
на кралица Елизабет Вто-
ра - кралската принцеса 
Анна. За разлика от други-
те дами в кралското семей-
ство, които бяха транспор-
тирани с коли, кралската 
принцеса, въпреки че вече 
е на 71 години, вървеше в 
повечето случаи на тези 
прояви пеша. Анна не е 
била никога военнослу-
жещ, но е с униформа, за-
щото има

почетно военно 
звание

Тя е генерал-капитан на кралската морска 
пехота. Всъщност тази почетна титла е била 
на принц Хари, на който през 2017 г. я пре-
отстъпил дядо му, принц Филип. Но принц 
Хари и съпругата му Меган отказаха да из-
пълняват кралски задължения и неговото 
звание „наследи“ кралската принцеса. А тит-
лата „кралска принцеса“ пък получава дъ-
щерята на краля. Така че след време крал-
ска принцеса ще бъде Шарлот, дъщерята на 
принц Уилям и на принцеса Катрин, припом-
ня в. „Република". Именно 7-годишното мо-
миченце беше и най-малкият присъстващ на 
траурната служба в Уестминстърското абат-
ство.

Облечена цялата в черно, тя носеше и 
дискретна брошка с формата на подкова, 

подарена от прабаба й. Принцеса Шарлот 
прикова вниманието с поведението си, се-
риозното си изражение, послушното си дър-
жание, като си позволи да плаче само извън 
храма.

Присъствието на Шарлот и на 9-годиш-
ния й брат Джордж на държавното погребе-
ние за Елизабет Втора бе обявено в послед-
ния момент. То породи дискусии дали такива 
малки деца имат място на такова събитие. Но 
в редица медии се появиха и коментари, че 
присъствието на двете деца е символизира-
ло приемствеността в кралското семейство.

Любимата си стопанка в Уиндзор пък из-
пратиха Ема, черно пони на кралицата, и по-
следните й две коргита Мик и Санди. Те по-
срещнаха траурната процесия на Елизабет 
II в Уиндзорския замък и трогнаха мнозина 
с появата си.

Принцеса Анна изпрати майка си във военна униформа. 

Принцесата на Уелс Катрин носеше колие от японски перли,  
подарено й от покойната кралица. 

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА 

М
ощни бури удариха три раз-
лични, отдалечени места на 
планетата през уикенда, но 
между тях има нещо общо, 
твърдят климатолозите.

Ураганът Фиона, връхлетял Пуерто Рико и 
Доминиканската република, тайфунът Нан-
мадол, бушувал в Япония, и тайфунът Мер-
бок, сеещ хаос в Аляска, оставиха опусто-
шителни последици от проливен дъжд и 
наводнения.

Трите бури през уикенда показват тенден-
цията към

все по-влажни бури
в по-топло бъдеще, обясни Майкъл Венер от 
Националната лаборатория на Лорънс Бър-
кли. „Най-лошите бури ще се влошават“, каза 
той.

Тъй като изменението на климата прави 
бурите по-дъждовни и по-интензивни, екс-
тремните метеорологични явления през 
уикенда предлагат поглед към това, което 
може да стане по-често срещано в бъдеще, 

смята Кевин Рийд, доцент по атмосферни на-
уки в университета Стоуни Брук в Ню Йорк. 
Тъй като световните океани се нагряват, те 
осигуряват повече енергия за бурите, което 
им позволява да се засилват, докато се обра-
зуват. По-топлата атмосфера също може да 
задържи повече влага, обяснява Рийд.

„Ако имаме по-топла вода, ще имаме по-
вече изпарение, което означава повече вла-

га в атмосферата, от която ще има по-силни 
валежи“, каза той.

Учените са изчислили, че за всеки 1 градус 
по Целзий повишаване на температурата ат-
мосферата може да задържи 7% повече из-
парена влага.

Планетата се е затоплила
с приблизително 1,1 градуса по Целзий от 

прединдустриалните времена.
Венър от Националната лаборатория на 

Лорънс Бъркли и Рийд от университета Сто-
уни Брук си сътрудничиха върху статия, пуб-
ликувана през април в списанието Nature 
Communications. В проучването си двамата 
изследват валежите през сезона на урагани-
те в Атлантическия океан през 2020 г., кой-
то беше един от най-активните сезони в ис-
торията. Те установяват, че изменението на 
климата е направил целия сезон по-влажен 
като цяло и измериха 10% увеличение на 
валежите по време на най-тежкия тричасов 
период по време на бурите.

Тези увеличения на екстремните вале-
жи могат да бъдат катастрофални за хора-
та, които живеят в районите, засегнати от 
свръхзаредени бури. В Пуерто Рико, напри-
мер, общностите все още не са се възстано-
вили напълно от урагана Мария през 2017 
г. „Тези бури със сигурност са интересни от 
научна гледна точка“, каза Венер, „но човеш-
ката трагедия е много по-важна.“

Три ураганни бури в различни 
краища на света: Какво е общото

XУчените твърдят, че екстремните валежи ще се засилват

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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Българин, живеещ в Атланта, почина 
при тежка катастрофа с камиона си в 
Тексас. Причината за смъртта му обаче 

все още не е ясна.
Камионът на 63-годишния Николай Ви-

динлиев се обърнал, след като изглежда, че 
той не успял да вземе завой на магистралата 
I-10 между Ван Хорн и Пекос в Тексас в пе-
тък следобед.

При инцидента се обръща каросерията 
на камиона и от него се разпиляват контей-
нери с токсични и взривоопасни химикали, 
които Видинлиев е превозвал със себе си. 
Това са били съставки за гориво за самоле-
ти и амоняк.

Инцидентът затваря магистралата за бли-

зо 10 часа, а първите пристигнали на мяс-
тото полицаи са обгазени и операцията се 
бави, докато пристигнат специални HAZMAT 
екипи. На мястото на инцидента работят 
шерифите от Кълбърсън каунти, Тексаската 
служба за обществена сигурност и пожарна-
та от Ел Пасо, въпреки че районът не е в тях-
ната юрисдикция, но оказват помощ.

Засега обаче не е ясно каква е причината 
за смъртта на Видинлиев, както и има про-

тиворечива информация кога е настъпила 
тя. Властите разследват дали катастрофата 
е в резултат на медицински проблем като 
сърдечен удар или инсулт, настъпил преди 
това, или смъртта е причинена от удара и 
последвалото обгазяване. Изглежда, че вре-
мето не е било фактор за инцидента, а Ви-
динлиев е тръгнал сутринта от Сан Антонио, 
след като е нощувал там. В момента властите 
изчакват резултатите от аутопсията.

Николай Видинлиев е един от по-старите 
имигранти в Атланта. Роден в Пловдив, еми-
грира във втората половина на 90-те години 
със семейството си, а сънародниците ни в 
града го наричат Чироса. След себе си оста-
вя съпруга и две дъщери от първия му брак.

В момента те имат нужда от подкрепа, за 
да пренесат тялото на Видинлиев в Бълга-
рия, каквото е било неговото желание.

Ако вие искате да помогнете, може да го 
направите в GoFundMe тук >>

Близки и приятели ще се сбогуват с него 
на 1 октомври, събота, от 2 РМ в църква-
та St Mary of Egypt Orthodox Church (1765 
Woodstock Road, Roswell, GA 30075).

Българин почина в катастрофа 
с камиона му в Тексас

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

XПри инцидента изтичат токсични и взривоопасни 
химикали, които блокират трафика за часове

Сн: Шерифът на Кълбърсън каунти

https://www.gofundme.com/f/nikolai-vidinliev?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp share-sheet&fbclid=IwAR16oSMYbigKBMlROu1l2Fh7i9TcUJs87VGvNUOi3YZejxzJVkW7Z61uLPM
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След края на летните отпуски нова су-
матоха се очаква по летищата в края 
на годината. Това е мнението на реди-

ца експерти от туристическата индустрия.
Hopper, туристическа агенция, която ана-

лизира данни за прогнозиране на цените на 
самолетните билети, вижда силно търсене 
на резервации за ваканционни пътувания 
след лятото.

Повишеното търсене отчасти се дължи и 
на това, че след две пандемични години за 
много хора това ще бъде първият път, кога-
то посещават семейството си за празници-
те, обясни говорителката на Hopper Линдзи 
Швимер.

„Миналата година вълната от Оmicron на-
растваше около празничния сезон, така че 

сега хората ще са нетърпеливи да предпри-
емат ваканционни пътувания тази година и 
да видят семейството и приятелите“, каза тя.

Една от най-интересните опции за бълга-
рите тази година е Нова година в Пунта Кана 
с топ звездите на България – Галена, Краси 

Радков, Фики, Deep Zone Project, Тончо Ток-
макчиев и DJ Stenly. След лято на изключи-
телно високи цени от всички градове в САЩ 
до Пунта Кана сега има много добри опции 
в Frontier Airlines от Чикаго, Орландо, Фи-
ладелфия, Форт Лодърдейл, Атланта и дру-
ги. American Airlines предлагат добри цени 
от Шарлот, а JetBlue – от Ню Йорк. На някои 
места и за определени дати цените на ди-
ректните полети падат до 330 долара в две-
те посоки.

От София пък има специален директен 
чартърен полет за тези, които искат да се 
присъединят към празничната фиеста. Про-
грамата се осигурява от „Mistral Travel“ в Со-
фия.

Не отлагайте закупуването 
на билет

Експерти от бранша препоръчват на път-
ниците да резервират своите полети въз-
можно най-скоро. От сега до 20 октомври 
потребителите ще намерят най-добрите са-
молетни билети за Деня на благодарността 
и декемврийските празници, каза Швимер. 
По-високи цени и ограничени възможности 

Време е да купите самолетните 
билети за празниците

XХиляди полети ще бъдат съкратени и през есента

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
http://www.bg-nye.com/
https://www.mistralbg.com/pochivki-dominikana/punta-kana/ny-parti-in-dominikana/barcelo-bavaro-palace
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са вероятни след средата на октомври.
„Все още има налични оферти за празни-

ците, поради което препоръчваме да ре-
зервирате веднага щом видите цена, която 
ви харесва“, каза тя.

Спестете пари, като

летите извън пиковите дни
Expedia установи в своите данни за поле-
ти за Деня на благодарността, че пътници-
те могат да спестят средно 5% от самолетни 
билети, ако летят в неделя, понеделник или 
вторник преди празника вместо в сряда.

„За някои дестинации спестяванията са 
дори по-големи – средните цени на биле-
тите за Лас Вегас, например, падат от около 
$550 на $380 (двупосочно пътуване) само 
чрез промяна на датата на заминаване по-
рано през седмицата“, каза Франческа Таве-
рас, говорител на групата Expedia.

Кога е най-добре 
да резервирате?

Есенното проучване на TripAdvisor, кое-
то прогнозира тенденциите от септември 
до ноември, показа, че 6 от 10 души в САЩ 
планират да пътуват тази есен. Около 49% 
планират да летят.

Това лято беше предизвикателство пред 
пътниците, избрали въздушен транспорт: 
много полети бяха забавени или отменени 
заради недостиг на персонал.

Заетостта в авиокомпаниите на САЩ 
през юни 2022 г. се увеличи с 6775 служи-
тели, но въпреки това все още няма доста-
тъчно работна сила, която да отговори на 
търсенето.

Заради това много авиокомпании пре-
махнаха полетите от разписанията си, а це-
ните скочиха.

„Полетните разписания за септември и 
октомври са съкратени с 15% в сравнение 
с нивата преди пандемията, а превозвачите 

намаляват септемврийските полети с 5% в 
сравнение с планираното в началото на ля-
тото“, каза говорителят на American Airlines 
Марли Колиър.

American наскоро публикува окончател-
ния си график за ноември, който показва 30 

000 полета по-малко. Средно авиокомпани-
ята осъществява около 5300 полета дневно 
в цялата страна. Прогнозите са, че целого-
дишният летателен капацитет на American 
за 2022 г. ще бъде с около 7,5% до 9,5% по-
нисък, отколкото преди пандемията.

Исландска авиокомпания пуска  
евтини полети между САЩ и Европа

Исландският авиопревозвач Icelandair 
наскоро обяви, че планира да намали це-
ните на билетите за полети от САЩ до Ев-
ропа от много големи градове по време 
на специалната разпродажба „Fall Flight 
Frenzy“.

Пътуващите трябва да резервират не по-
късно от 25 септември до полунощ и всич-
ки полети трябва да се осъществят между 
1 ноември 2022 г. и 30 април 2023 г.

Пътуващите могат да се насладят на Ис-
ландия през есента или зимата, когато ги 
няма летните тълпи, а местните икономи-
ки могат да се насладят на повече трафик 
и да се възстановят от загубите, причине-
ни от COVID-19.

Цените са изключително ниски, като 
двупосочен полет между Балтимор и Рей-
кявик струва само $399. В зависимост от 
местоположението на града на заминава-
не, пътуващите по Източното крайбрежие 

могат да се насладят на невероятно евти-
но пътуване до много градове и държави 
като Дъблин, Ирландия, и Копенхаген, Да-

ния, чрез двупосочни полети съответно за 
$449 и $447. Пътуващите по Западния бряг 
плащат малко повече - $588 и $617.

Сн.: БТА
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Карлос Марчело е роден на 6 февруа-
ри 1910 г. в колониален аванпост на 
Сицилия в Тунис, а още на следваща-

та година пристига в Ню Орлиънс. Неговите 
родители променят имената си като млади-
ят Калогеро Минакоре става Карлос Марче-
ло. Той обаче е единственият без документи 
от осемте му по-малки братя и сестри – нещо, 
което ще има дълбоки последици по-късно в 
живота му.

По това време в Ню Орлиънс има над 200 
000 сицилианци и съответно градът е пло-
дородна почва за организираната престъп-
ност като сицилианската банда Черната ръка 
бързо се превръща в първото семейство на 
Коза Ностра в Америка. Под ръководството 
на уличния бос Силвестро „Сам Сребърния 
долар“ Кароло,

семейството основател 
на мафията в Америка

упражнява различни рекети по доковете.
Като тийнейджър Карлос Марчело живее в 

квартала Френч Куотър, известен като Мал-
кото Палермо. Според Bayou Brief момчето 
бързо се забърква в дребни престъпления 
като така опознава и гангстерите от квартала.

На 19 години той вече ръководи младежка 
банда и кара двама тийнейджъри да ограбят 
хранителен магазин.

Как Карлос Марчело става 
шеф на мафията в Ню Орлиънс

Големият пробив на Карлос в подземния 
свят ще дойде от министър-председателя на 

организираната престъпност: Франк Косте-
ло, босът на босовете в Ню Йорк.

През 1935 г. Костело решава да премести 
своята империя от игрални автомати – Ню 
Йорк вече не откликва добре на бизнес на-
чинанията му, след като кметът Фиорело Ла 
Гуардия създава цял панаир в медиите като 
разбива слот машини с чук и ги хвърля в Лон-

гайлъндския проток.
Виждайки финансова възможност за своя 

щат, сенаторът от Луизиана и бивш губерна-
тор Хюи Лонг се самопредлага.

С малко сенчеста инвестиция от „счетово-
дител на мафията“ Майер Лански и политиче-
ските му връзки в Луизиана, всичко, от което 
Костело се нуждае сега, е надежден местен 

жител, който да управлява бизнеса в Ню Ор-
лиънс. И Карлос Марчело изглежда идеален.

Това, че Марчело в този момент е заклю-
ченик в Ангола, няма да се окаже проблем. 
Костело, майстор на политическата манипу-
лация, кара местен законодател да посети гу-
бернатора на щата О.К. Алън, който освобож-
дава Марчело и напълно го помилва след 
само 5 години зад решетките, пише chr.bg.

Марчело създава Je�erson Music Company, 
компания за разпространение на джубоксо-
ве и флипери, на името на брат си. През нея 
са пуснати стотици игрални автомати на Кос-
тело в баровете на Френч Куотър и в Дже-
ферсън Париш. Марчело пък установява по-
литическите си връзки и влияние, като плаща 
на политици и полицаи в целия щат.

Карлос Марчело – мафиотът, който 
организира убийството на Кенеди
XБосът на босовете в Ню Йорк му подава ръка, за да израсне в престъпната йерархия

5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

Synthetic Rugs   $1.25   per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs   $2.95   psf (Regular $3.95)
High pile shaggies   $1.75   psf (Regular $2.75)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

През следващото десетилетие той 
придобива впечатляващо състояние 
от земя и бизнеси, включително фло-
тилия от лодки за скариди. И през 
1947 г., когато бившият вече бос Сил-
вестро Кароло е депортиран в Ита-
лия, Марчело получава одобрение от 
мафиотската комисия да стане нови-
ят бос на Ню Орлиънс на 37-годишна 
възраст.

Два пъти през 50-те години Кар-
лос Марчело е призоваван да сви-
детелства пред комисиите на Сена-
та на САЩ, които разследват рекета 
и мафията. И двата пъти той се позо-
вава на правата си съгласно Петата 
поправка, отказвайки да отговори на 
въпроси, които биха могли да го ули-
чат в престъпление. Този неуспех е 
срамен за комисията, но един сена-
тор приема провала особено лично: 
Робърт Ф. Кенеди.

Как става новият 
бос на Ню Орлиънс?

Правителството преследва мафиота 40 го-
дини. През 1982 г., на 72-годишна възраст, с 
помощта на информатор, Марчело е осъден 
на 7 години за опит да подкупи длъжностни 
лица, за да му дадат държавни застрахова-
телни сделки. Той получава още 10 години 
по дело за подкуп в Калифорния, като при-
съдите ще протекат последователно.

През 1989 г. присъдата на Марчело е от-
менена и той е освободен за добро поведе-
ние, според Associated Press. Карлос Мар-
чело умира в Ню Орлиънс през 1993 г., като 
никога повече не е депортиран от страната.

Но неговият сенчест свят оставя толкова 
въпроси, колкото и отговори след смъртта 
му. Всъщност по това време адвокат Франк 
Рагано публикува книга, наречена „Адвокат 
на мафията“, за периода от 30 години, в кой-
то представлява Марчело и неговия при-
ятел и колега, мафиотския бос от Флорида 
Санто Трафиканте. И според книгата Трафи-
канте е направил привидно предсмъртно 
признание само четири дни преди да умре 
през 1987 г.: „Карлос се прецака. Не тряб-
ваше да убиваме Джон. Трябваше да убием 
Боби.“

Правителството преследва мафиота 40 години
Карлос Марчело при един от първите му арести.
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След като Джон Кенеди става пре-
зидент през 1961 г., той назначава 
брат си Робърт за главен прокурор 
на САЩ. Робърт незабавно започна 
своята правна атака срещу босовете 
на мафията и превръща Карлос Мар-
чело в един от най-важните си прио-
ритети.

Козът Робърт е имиг-
рационният статут на 
Марчело – мафиотът ни-
кога не е кандидатствал 
за американско граж-
данство, а в продълже-
ние на 8 години трябва 
да се представя на имиг-
рационните власти на 
всеки три месеца.

На 4 април 1961 г., 
именно докато е на ви-
зита при имиграционни-
те със своя адвокат, по 
заповед на Кенеди Мар-
чело е закопчан с бе-
лезници и депортиран в 
Гватемала, за която той 
твърди, че притежава 
гражданство под фалшив 
акт за раждане.

Ролята на Боби 
Кенеди в борбата  
с престъпността

И
ма много косвени доказател-
ства, които свързват Карлос 
Марчело с убийството на пре-
зидента Джон Ф. Кенеди. До-
кладът на Камарата за убийства 

от 1979 г. цитира разговор от 1962 г. между 
Марчело и бизнес партньора му Едуард Бе-
кер, по време на който мафиотът казва: „Не 
се тревожете за малкия Боби. Ще се погри-
жат за него.“

Бекер си припомня, че Марчело смята, че 
ако президентът е отстранен, Боби ще за-
губи всички правомощия като главен про-
курор. Той не си спомня точните му думи, 
но казва на комисията, че остава с впечат-
ление, че Марчело ще уреди убийството 
на президента по някакъв начин, вероятно 
като накара някой извън мафията да го из-
върши.

Комитетът също установява, че Карлос 
Марчело има връзки в Далас, където Кене-
ди бе убит. Джоузеф Сивело, родом от Батън 
Руж, ръководи по-малката мафиотска фами-
лия в града под егидата на Марчело. И фе-
дералните проследяват обаждания от Сиве-
ло до офисите на Je�erson Music Company, 

едно от малкото места, където Марчело си 
позволява да разговаря по телефона.

Комисията също обръща внимание на 
преместването на Лий Харви Осуалд в Ню 
Орлиънс през пролетта и лятото на 1963 г. И 
установява, че малко пре-
ди убийството Осуалд жи-
вее с чичо си, букмейкър 
в организацията на Мар-
чело. Тогава изниква и мъж 
на име Джак Руби, който 
убива Осуалд два дни след 
ареста му. Руби ръководи 
клуб Карусел в Далас, едно 
от любимите заведения за 
събиране на мафиотите от 
района.

Но в крайна сметка до-
кладът на Комисията не 
стига до окончателно за-
ключение относно учас-
тието на Марчело: „Комисията установи, че 
Марчело е имал мотива, средствата и въз-
можността да убие президента Джон Ф. Ке-
неди, въпреки че не успя да установи преки 
доказателства за съучастието му.“

Какви са доказателствата, 
събрани за покушението?

Президентът Джон Кенеди беше убит през 1963 година. 

Сн.: Reuters

Гангстерът 
Марчело се смята 
за един от най-
големите босове 
на мафията в 
САЩ. 

Сн.: Thom L. Jones

https://danieliusa.com
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Т
анцова формация „Виванов“ и Тан-
цова школа „Българика“ организи-
рат съвместно първото издание 
на международен танцов фолкло-
рен фестивал, който ще се прове-

де под името „Chicago Folk Festival“.
Състави представящи фолклора на раз-

лични държави, ще споделят сцената на 
1-ви октомври, 2022 г. в Prairie Center for the 
Arts в Schaumburg, IL. След края на концер-
та, ще се проведе и първа по рода си меж-
дународна хоротека, която ще се състои в 
Crystal Palace Banquets, в Mount Prospect, IL.

На сцената ще излязат участници от раз-
лични държави и общности, които живят от 
дълги години в района на Чикаго. Ще има 
представители от България, Сърбия, Румъ-
ния, Украйна, Шотландия и Полша.

Няколко състава ще представят нашата 
Родина зад граница.

Създадена през 2019 година от Валентин 
и Таня Иванови, танцова формация Вива-
нов, Чикаго – обединява българския танц и 
ритъм, като ги слива в едно цяло.

Bulgarica Dance Group, България е основа-
на през далечната 2014 година от група при-
ятели, но се развива до неузнаваемост като 
танцова школа и културен център. През го-
дините представителната група участва в 
повечето събития и фестивали в града.

Стремежът на фолклорен танцов ансам-

бъл „Златна Тракия“ е да съхрани и популя-
ризира магията на българския танц в Торон-
то. В момента ансамбълът включва над 60 
танцьора, от които 30 деца. „Златна Тракия“ 
представя впечатляваща селекция от над 45 
танца от различни етнографски области на 
България. Основатели, художествени ръко-

водители и хореографи са Мария Зашева и 
Михаил Кочанков.

Сред останалите участници са украински-
ят танцов ансамбъл „Dnipro Ukrainian Dance 
Ensemble“ от Милуоки, Уисконсин, който 
прославя украинската култура и традиции с 
акцент върху народния танц. Друг предстви-
тел на страната е танцова школа „Vyshyvanka 
School of Dance“, основана през 2008 г. от Па-
вло и Оксана Федкив.

На сцената ще излезе и шотландската гру-
па The Thistle and Heather Highland Dancers 
of Chicagoland. Танцьорите са участвали с 
изпълнители, като Celtic Rock Bands, Red Hot 
Chilli Pipers и Skerryvore.

Сръбският фолклор ще представят Oko 
Sokolovo. Ансамбълът е съставен предимно 
от млади хора, които продължават да оби-
чат сръбската култура и традиции.

Wici Song and Dance Theater пък популя-
ризира полската култура чрез песни, танци 
и музика. Wici са пренесли традициите на 
своите предци с автентичните си костюми и 
оригинална хореография.

Сбъдната мечта: „Chicago Folk 
Festival“ започва на 1-ви октомври
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През 30-те години на 20-ти век всеки 
човек, който се разхождал по Лъво-
вия мост на българската столица, е 

могъл спокойно да си купи билет за пара-
ход, който само за 7 дни да го стовари на 
брега на Новия свят в Америка. Ако пък бил 
земеделец и си търсел трактор, американ-
ската компания „Фрик“ била на услугите на 
всеки заможен български производител.

Познаваме Царство България от черно-
белите филми и разкази на възрастните 
наши сънародници. От баби и дядовци. В 
малко от тези истории обаче се споменава, 
че преди 1944 г. България е била обект на 
засилен интерес от страна на големи чуж-
ди компании, които се надпреварвали да 
рекламират и предлагат на българския па-
зар различни свои стоки - от кремове за 
женско лице, до вършачки за нивата. Бизне-
сът от САЩ не е изключение.

„Много силно присъствие на Америка за 
този период. Мотори, трактори, вършачки, 
коли. Американски филми, книги, много 
неща“, споделя Надя Живкова от Държав-
ния архив, който в средата на септември 
даде публичност на специална колекция от 
над

800 реклами 
на стоки и услуги

които някога са запълвали рекламните 
вестникарски колонки и импровизираните 
билбордове в България.

„От 1910-а до 1943 година е изложбата. 
Оформихме я тематично. Изненадахме се. 
Това е един разрез на обществото ни. Док-
тор съм по история и се впечатлявах посто-
янно. Рекламирало се е абсолютно всичко 
с изключение на образование. Промишле-
ност, земеделие, животновъдство, книги, 
сцена, радио, мода, цигари и алкохол, за-
ведения, забавления. Имаме цял щанд с ре-
клами на паста за зъби. Но наистина инте-

ресът на Щатите към българския пазар ме 
изненада. Личат фирми като „Рокфелер“, 
„Форд“ и „Крайслер“, допълва тя.

От публикуваната реклама на „Крайслер“ 
личи, че българските представители на мар-

ката решили да впечатлят 
потенциалните купувачи 
със статистика на възмож-
ностите, които американ-
ският автомобил демонс-
трирал - „86 439 километра 
изминава една обикнове-
на кола „Крайслер“ без спи-
ране на мотора за 69 дни, 
2 часа и 3 минути. Гараж - 
„Кракра 3“, написали някога 
Пехливанов и Шейтанов с 
надеждата, че автомобилът 
от другата страна на Океана 

ще бъде пожелан и тук, а те вероятно ще по-
лучат комисионна за успешните сделки.

На стилните реклами, които тогава са 
били

последен писък 
на графичния дизайн

се виждат познатите „Лаурел и Харди“, а в 
раздела за литература името на Джек Лон-
дон стои редом до други големи автори, 

които са били превеждани в Бълга-
рия в онзи период.

Американският и европейски 
бизнес са имали пълен достъп да 
българския пазар. Според състави-
телите на изложбата свободата за 
търгуване към онзи момент не от-
стъпва на настоящето.

„Повече от сега може би. Или хай-
де - колкото сега. Повечето от тях ги 
има и днес, като се сложи скобата на 
комунизма, защото рекламата е заб-
ранена след девети септември за 
известно време. Както, разбира се, 

и достъпът на западни стоки. Голяма част от 
компаниите, които по царско време са про-
давали смело в България, днес отново са 
тук“, споделя Живкова.

Впечатление на историците направила 
липсата на реклами, свързани с образова-
ние. Но предците ни могли да мечтаят или да 
придобият много други неща. По това време 

вече бил издаван „Вестник за жената". Дами-
те могли да избират измежду богат асорти-
мент козметика, червила, обувки или дре-
хи. Те обаче били окупирани от французите, 
които знаели отлично как да погъделичкат 
момичешкия интерес на българките.

„Клош панталони, минижупи. Много се из-
ненадах. Това е една мода, която можем да 
видим и днес. Напълно актуална. Но е вър-
вяла през 40-те години на 20-и век“, разказ-
ва ни Надя.

Още тогава маркетингът е съзнавал отлич-
но значението на известните хора в реклам-
ните кампании. Затова и слушайки с интерес 
разказите на историците, съставили излож-
бата, попадаме на името на голямата наша 
оперна звезда Мими Балканска. В конкрет-
ната реклама тя не пее, нито пък рекламира 

свое участие. Но за сметка на това предлага 
удобни чорапи, които да задоволят нуждите 
на всяка българска дама. Целият този пъс-
тър и динамичен свят от надпреварващи се 
предложения за вкусовете и портфейлите в 
малкото балканско царство притихва след 9 
септември и има нужда от много години, за 
да си поеме въздух отново.

Американският бизнес 
в Царска България
XИзложба показва какви стоки пристигали в Родината отвъд Океана

ЦВЕТИН  
ФИЛИПОВ

cvetin@bg-voice.com
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Джулия, Доналд и Дими са комедианти.
Това, което ги обединява, е хуморът. 
Шоутата на всеки един от тях се раз-

простира между два континента.
Джулия е българка, но живее в Чикаго. Тя 

завършва „Актьорство за куклен театър“ в 
НАТФИЗ и точно два дни след дипломира-
нето се качва на самолета за Чикаго и оста-
ва там вече шест години. Там се записва в 
The Second City, най-голямото учебно заве-
дение за импровизационен театър, създа-
ло някои от най-незабравимите сатирични 
и влиятелни комици от последните шестде-
сет години.

Тогава се заражда в нея желанието да се 
занимава със стендъп. Тя не само започва 
да се изявява на сцената като стендъп ко-
мик, но и създава Red room comedy club в 
северната част на Чикаго, между Еванстън и 
Роджърс Парк. Клубът съществува вече го-
дина и половина и с всеки изминал месец 
шоу програмите се увеличават и календа-
рът се запълва.

Дими Деянски е българин,

емигрирал на крехка възраст
в Онтарио. Дими се сблъсква със стендъп 
културата в Канада, връща се в България и 
от 2016 г. започва да развива стендъп-а на 
родна земя. Той е един от основателите на 
Inside Joke Stand up Comedy - групата, по-
коряваща международните сцени - от Сво-
ге до Берлин.

„Започнах да организирам Open mic-ове 
и така малко променихме нещата на мест-
ната сцена, като започнахме да развиваме 
стендъп на английски в България. Нещо, 
което, знаете, пишман патриотите им е мно-
го трудно да преглътнат“, разказа комеди-
антът.

Дими е горд от факта, че представлява 
група от 18 комика в България и 23 по цяла-
та планета, с които правят шоута на англий-
ски в България и ги изнася в чужбина. Ко-
медиантите в групата се позовават изцяло 
на основите на американския класически 
стендъп.

Доналд Макнеър живее вече 4 години в 
България. Пътят му стига до България бла-
годарение на жена. Неговата приятелка е 
българка, а това е най-хубавата причина, 
заради която може човек да смени държа-
вата, смята Доналд.

Комедията му е на английски и е смесица 
от истории и наблюдения на западняк, жи-
веещ в Източна Европа.

Доналд е учил

импровизационен театър 
в Америка

но преоткрива стендъп-а в България и се 
ориентира в това направление. В България 
публиката го харесва, защото част от него-

вите истории са истински сблъсъци с наро-
допсихологията на населението от една ис-
тински балканска страна.

Комедиантите смятат, че основната раз-
лика между България и Америка е публи-
ката.

В Америка стендъп културата я има от 
поне 70 години. „За жалост публиката в Бъл-
гария все още не знае какво точно е стен-
дъп, като си купят билет, хората не знаят 
какво да очакват“, разказва Джулия.

Това обаче не означава, че се прави по-
лесно стендъп в Америка, смятат и тримата.

„Конкуренцията е невероятна, в Лос Ан-
джелис, например, има 12 000 комедиан-
та“, обяснява Дими. Според него много по-

трудно е да накараш публиката в Америка 
да предпочете да дойде да гледа точно теб 
при наличието на толкова много артисти.

От личен опит разказват и за разликата в 
хумора между държавите.

„Публиката в Берлин все още не е готова 
за Хитлер шеги, докато публиката в Своге е 
супер окей с тях. Не знам, може би нещо се 
е случило в Берлин“, смее се Дими.

Доналд разчита на това, че в България се 
таргетират всякакви смешки, свързани с 
лютеница и ракия - теми, които например 
са далечни за американците.

И тримата са единодушни в едно: „Човек 
трябва да продължава да се смее, което и 
дъно да удари в живота си“.

Stand up comedy в София, 
през Своге, та чак до ЧикагоСОНЯ  

ТОДОРОВА
sonya@bg-voice.com

XДжулия, Доналд и Дими: Хумор от два континента

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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На имотния пазар вече се усеща за-
бавяне. Връщаме се към пазарно-
то темпо, което сме виждали преди 

пандемията, но с една много осезаема раз-
лика, което всъщност е увеличението на 
лихвения процент. Това обаче не би трябва-
ло да смущава чак толкова тези от вас, кои-
то искат да си закупят дом, защото сега те 
имат повече шанс да поставят условия в до-
говора си за покупка, което не беше толко-
ва възможно през последните 1,5-2 години, 
и по-специално от февруари до август тази 
година, когато пазарът наистина беше, меко 
казано, полудял. Така че това, от една стра-
на, са добри новини.

Съсредоточете се върху общата картина 
и това е следното: жилищният пазар е все 
още много силен и предишните прогнози 
вече надминават това, което експертите от 
индустрията прогнозираха по-рано тази го-
дина.

Накъде ще отидат лихвите по ипотечните 
кредити

зависи от инфлацията
Въпреки че един от големите въпроси в 

съзнанието на всички купувачи е накъде 
ще отидат лихвите по ипотечните креди-
ти през следващите месеци, никой не знае 
точно какво ще се случи в бъдеще. Това, 
което експертите на жилищния пазар знаят 
със сигурност, е, че рекордно ниските лих-
ви по ипотечните кредити по време на пан-
демията

бяха отклонение
а не норма. Лихвите се покачиха с над 2% 
поради реакцията на Федералния резерв 
на нарастващата инфлация. Ако инфлация-
та продължи да расте, има вероятност лих-
вите по ипотечните кредити да реагират 
също.

Независимо дали купувате първия си дом 
или продавате настоящата си къща, за да 
направите ход, днешната ипотечна лихва е 
важен фактор, който трябва да имате пред-
вид. Когато лихвените проценти се пока-
чат, те оказват влияние върху достъпността 
и покупателната ви способност. Ето защо е 
изключително важно да работите с екип от 
професионалисти, така че да имате експер-
тен съвет, който да ви помогне да вземете 
информирано решение за най-добрия си 
ход.

Очаква се предлагането на жилища за 
продажба да продължи да 
се увеличава. Това отчасти се 
дължи на повече собствени-
ци на жилища, които обявя-
ват къщите си, но също и за-
щото по-високите лихви по 
ипотечните кредити спомог-
наха за намаляване на ин-
тензивността на търсенето 
от купувачи. По-слабото тър-
сене забавя темпото на про-
дажбите на жилища, което от 
своя страна спомага за нара-
стването на запасите.

Експертите смятат, че рас-
тежът ще продължи. Наско-
ро realtor.com актуализира 
своята прогноза за инвен-
тара за 2022 г. В последната 
версия те увеличиха драс-
тично прогнозите си за пе-
чалби от инвентара, преми-
навайки от 0,3% увеличение 

в началото на годината до 15,0% скок до 
края на 2022 г. (вижте графика 1):

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със закупу-
ване, продажба и отдаване под наем, но и не-
престанно ги уведомявам относно всеки въз-
можен аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщност за 
повечето хора е най-важната и най-голяма-
та, която те са направили или ще направят 
някога в живота си. Ако имате въпроси, свър-
зани с тази или други мои статии досега, или 
въобще с всичко свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме потърси-
те, а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. Моят директен номер е: 773-827-7827, 
или ми пишете на емайл: gergana.todorova@
bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече ин-
формация: GerganaTodorova.BairdWarner.com 
Консултацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

(Продължава в следващия брой)

Имотният пазар: какво очакваме да се случи 
до края на втората половина на тази година

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

графика 1

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

https://angelovrealtor.com/
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През август бюджетният излишък на Русия се изпари. Не 
само се изпари, но е отчетен месечен бюджетен дефицит от 
близо 6 милиарда долара. Това е повече от бюджетния дефи-
цит на Украйна, която е нападната и окупирана и няма при-
ходи от петрол.

Голям проблем за Русия. Проблем, който тя сама си съз-
даде. В началото на войната Русия манипулираше цените 
на природния газ в Европа и получаваше рекордни прихо-
ди от продажбите на природен газ. Но през пролетта „Газ-
пром“ спря изцяло газопровода „Ямал“, намали значително 
количествата през Украйна, а през лятото ограничи с 80% 
доставките на газ по „Северен поток". Така вече продаваните 
количества газ в Западна Европа са минимални, съответно 
приходите се сринаха.

През септември ситуацията ще е още по-негативна, защо-
то „Газпром“ изцяло спря „Северен поток“ в началото на ме-
сеца, което означава, че „Газпром“ няма да получи нито цент 
от най-големия си клиент - Германия. Общо взето, ако доста-
вяш нулеви количества газ, имаш и нулеви приходи. Незави-
симо каква е цената.

„Газпром“ увеличава в известна степен износа към Китай, 
но към Китай има само един газопровод и няма бърз начин 
да се увеличи капацитетът. По-големият проблем е, че газо-
проводите в европейска Русия и газопроводите в азиатска 
Русия нямат връзка помежду си. Така че газът за Европа не 
може по никакъв начин да се пренасочи към Китай (Русия 
най-сетне разбра, че е смислено да има терминали за втеч-
нен газ, за да може да продава газа си по целия свят, но из-
граждането на терминали изисква дълго време и достъп до 
западни технологии, които сега са под санкции). Но най-го-
лемият проблем е, че Китай използва слабостта на Русия и 
плаща абсурдно ниски цени за газа. Отказът на „Газпром“ от 
европейския пазар ще струва скъпо.

Междувременно цената на петрола падна значително 
през лятото. Напук на всякакви прогнози за астрономически 
цени от 380 долара за барел, цената всъщност падна под 100 
долара за барел, а руската цена е още по-ниска, около 60-
70 долара. Причината е, че повечето големи пазари избягват 
руски петрол и го взимат само ако получат голяма отстъпка.

Тепърва ще има проблеми и с петрола, защото санкциите 
върху петрола ще влязат в сила през декември и Русия няма 
да може да продава петрол в Европа. Г-7 също така е в про-
цес на финализиране и на таван на цената на руския петрол. 
Така че и количествата, и цените на руския петрол ще нама-
леят - т.е. приходите ще падат още повече.

Непетролните приходи в руския бюджет също се сриват, 
с 37%, защото руската икономика е в тежка рецесия. Изкуст-
вено поддържаният надценен курс на рублата убива индус-
трията. Санкциите ограничават достъпа на вносни техно-
логии и компоненти, които спират цели индустрии (Русия 
например не може да произвежда автомобили заради липса 
на вносни части). Телекомите не могат да инвестират в мо-
билната мрежа, защото няма внос, успяват да поддържат 
мрежата с резерви от предишни години, но те ще свършат 
в някакъв момент.

Отказът на „Газпром“ 
от Европа ще струва 
скъпо на Русия

https://www.krilchev.com/
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 казана дума

„Много ме дразнеха в парламента едни просташки 
смехове през цялото време. Аз цял живот изкарах 
из дискотеки и питейни заведения, където хората по 
са весели - и да ви кажа повече възпитани хора там 
видях, отколкото някои изблици на последната ми 
месторабота.“

Бившият депутат и кандидат за народен 
представител от „Продължаваме промяната“ Христо 

Петров, известен като Ицо Хазарта, коментира 
колегите си в Народното събрание

„Може и мъж да е.“
Така отговори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 

на последния въпрос в интервю, след като беше 
питан настоятелно от интервюиращия коя е 

Мата Хари, заснела пачките и кюлчетата злато 
в чекмеджето в спалнята му

„Без газ или без вас? Без вас!“
Това написа президентът Володимир Зеленски към 

руснаците в канала си в „Телеграм“ след ракетните 
удари на Русия по няколко електроцентрали и 

енергийната мрежа на Украйна

„Ако на някой не му харесва това, да 
изпрати на фронта децата си.“

Олигархът Евгений Пригожин, сочен 
за собственик на руската частна 

военна компания „Вагнер“, коментира 
клипа, който показва как той участва 

в организирането и привличането на 
затворници в редовете на армията

„Моля да бъда включена в редиците на 
чуждестранните агенти на моята любима 
страна, тъй като съм солидарна с мъжа си.“

Известната руска певица Алла Пугачова се 
обърна към Министерството на правосъдието 

с молба да бъде призната за чуждестранен 
агент, след като по-рано за такъв беше обявен 

съпругът й – популярният руски артист и 
телевизионен водещ Максим Галкин

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Албена Колева, Тончо Токмакчиев и 
Валентин Танев са тримата герои в 
спектакъла „Женитба по обяви“ на 

хърватския текстописец Миро Гавран. Но 
Танев е и режисьор на пиесата.

Героите им са самотни и емоционални 
хора, които се впускат в едно приключение, 
пълно с абсурдни и крайни ситуации. В тях 
всеки може да познае приятел, близък чо-
век или себе си. Защото всеки търси своята 
половинка и понякога пътят е дълъг.

За Валентин Танев „Женитба по обяви“ е 
една невероятна комедия. Чрез нея се раз-
крива съдбата на трима самотни хора, ре-
шили

чрез обяви да намерят 
своята половинка в живота

Кое прави една комедия сериозна? Оказ-
ва се, че това е глобалната тема за самота-
та. „Това не значи, че няма комични и дра-
матични моменти. Ситуацията в пиесата 
„Женитба по обяви“ е крайна, но това не 
пречи на смеха. Публиката ще се забавля-
ва и учи от поведението на героите, готови 
на всичко, за да не са сами“, сподели режи-
сьорът на постановката Валентин Танев.

„Едни самотни хора търсят близък човек 
в живота си, в процеса на това търсене из-
падат в крайни абсурдни и комични ситуа-
ции. Цялата тази вихрушка от ситуации, от 
образи, които се налага да изиграят двама-
та мъже в тази пиеса, търсенето на жената, 
която иска да намери човека до себе си, ми-
сля, че се получи доста крайна

и забавна, и тъжна
и лирична постановка“, споделя още ак-
тьорът.

За Валентин Танев „Женитба по обяви“ 
е седмото представление като режисьор. 
„Това не е било моя мечта, по-скоро колеги-
те ме убедиха да го направя“, казва Танев. А 
актьорските си превъплъщения не може да 
преброи дори самият той.

„Женитба по обяви“ прави в рамките на 
един месец, и то на сцената на бургаския 
драматичен театър „Адриана Будевска“ - 
Бургас.

„Женитба по обяви“ е една сериозна ситу-
ационна комедия. Героите може да са смеш-
ни, тъжни, объркани

но никога неискрени

Ситуациите, в които попадат, а и те сами-
те създават, са нелепи, абсурдни и крайни. 
В тези хора можеш да познаеш приятеля си, 
непознатия от улицата, дори и самия себе 
си“, поясни Танев.

Валентин Танев е роден на 21 октомври 
1957 г. в гр. Завет, Разградско. Когато е на 6, 
семейството му се преселва в Търговище, 

където бъдещият актьор живее до 19-годи-
шен. През 1984 г. завършва ВИТИЗ в класа 
на проф. Крикор Азарян с асистент Тодор 
Колев. В „Женитба за обяви“ си партнира с 
дъщеря му – Албена Колева.

Зад гърба си има към 70 роли в театъра и 
от 1999 г. до днес се е снимал в над 25 наши 
и чужди филмови продукции, повечето ста-
нали хитови заглавия.

Какъв е Валентин Танев като режисьор? 
Актьорът отговаря така:

„Сигурно е ужасно човек да ме гледа от-
страни. Много съм емоционален, аз живея с 

това, което става на сцената. Не мога да стоя 
спокойно, защото

се вживявам в героите
Но започнах да разбирам, че режисурата 

е отвратителна професия, защото ти носиш 
отговорност за много неща.

Както моят учител Азарян казваше, свет-
ла му памет, режисурата е все едно да буташ 
една композиция с вагони сам. Това е мно-
го тежко бреме и понякога си изпускаш нер-
вите, което не е хубаво. А иначе аз не мога 
да гледам това, което съм създал, много ми 
е трудно. Гледам да стоя някъде отстрани, 
защото режисьорът трябва да е критичен. 
Не мога по пионерски да се радвам на това, 
което съм направил“.

„Театърът е много чувствителен и към 
най-малката нестабилност, към всички про-
мени. Публиката ще се върне тогава, кога-
то няма пандемия и когато има стабилност 
в държавата“, сподели актьорът. По думите 
му държавата е хвърлена в хаос и пред по-
литиците стои задачата да я стабилизират.

„Смехът не убива,

убиват песимизмът 
и безразличието

Трагикомичните образи са по-богати, но 
и по-трудни за игра. Те са най-близко до 
реалния живот, в който трагедията и коме-
дията вървят ръка за ръка, може би с това 

ме привличат. Радвам се, че зрителят усеща 
точно нашите актьорски послания, че се за-
мисля над тях. Значи си вършим добре ра-
ботата“, добавя актьорът.

„Забелязвам, че въпреки ниската поку-
пателна способност на хората в повечето 
градове от страната, те ходят все повече и 
повече на театър. Залите при гастролите ни 
винаги са пълни, което ни дава увереност, 
че всички наши усилия са си стрували. За-
белязвам и че голяма част от публиката са 
млади хора и тийнейджъри“, категоричен 
е любимият на поколения българи актьор.

Актьорът Валентин Танев: Отстоявай 
свободата си, колкото и висока да е цената

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XКолегите ме накараха да режисирам „Женитба по обяви“
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

http://imgtrucking.com
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е броят на столетниците в 
Япония. През 2022 година 
хората, живели повече от 
век, нараства за 52-ра по-
редна година. Броят им се 

увеличава с 4016 спрямо предходна-
та година и за първи път надхвърля 
90 хил., а 80 161 души, 88,6 на сто от 
населението на възраст над 100 го-
дини, са жени. Докато най-възрастна-
та жена в Япония беше обявена като 
115-годишната Фуса Тацуми, живееща 

в провинция Осака, най-възрастният 
мъж беше записан като 111-годишния 

Шигеру Накамура, живеещ в провинция 
Хирошима. През 1963 г., годината, когато 

започват да се записват статистически дан-
ни във въпросната област, в Япония е имало 
само 153 души на възраст над 100 години.

пици в час 
правят ро-
боти в нов 
ресторант, 
който отва-

ря врати в Ню Джърси. Разпо-
ложен в Woodland Park, ресто-
рантът използва системата за 
пикник, за да направи голямо-
то количество пици. Тези робо-
ти са идеални за постъпващи 
поръчки за организиране на 
партита и други подобни. Ма-
шините автоматично слагат сос, 

сирене и различни топинги върху пицата в зависимост от поръчките, а ресторантът е ин-
вестирал и в други машини, които приготвят тестото, пекат и режат пицата. След по-малко 
от минута пицата е готова за фурната, а процесът на печене отнема седем минути.

 в цифри

хиляди евро достигна цената на билетите за последния мач в кариерата на 
швейцарския тенисист Роджър Федерер на пред-

стоящата Laver Cup в Лондон. Федерер обяви 
в сряда, че ще се оттегли от професионал-
ния тенис след турнира в британската сто-
лица. Там той ще участва в отбора на Евро-
па заедно с Новак Джокович и Анди Мъри, 
докато представянето на Рафаел Надал все 

още е несигурно. Билети за мачовете от 
Laver Cup от 23 до 25 септември в Лон-

дон се предлагат в популяр-
ния сайт за препродажба 

на билети „Stubhub“. Най-
евтините билети в мо-
мента струват 2400 евро.

милиона долара достигна цената на пот-
ник, принадлежал на баскетболната ле-
генда Майкъл Джордан, който беше про-

даден на търг от аукционната къща „Сотбис“. 
Към момента това е най-скъпият спортен 
сувенир, използван реално в игра и прода-
ван някога на търг изобщо, подчертават от 

къщата. Потникът е обличан от Въздушния по 
време на финалите на NBA през 1998 година – 

известни като „The Last Dance“, последните му с 
Чикаго Булс. Тогава Биковете печелят титлата с 
4:2 победи и триумфираха с третата си поредна 
титла в Лигата.

300
увеличава с 4016 спрямо предходна
та година и за първи път надхвърля 

в провинция Осака, най-възрастният 
мъж беше записан като 111-годишния 

Шигеру Накамура, живеещ в провинция 
Хирошима. През 1963 г., годината, когато 

започват да се записват статистически дан
ни във въпросната област, в Япония е имало 
само 153 души на възраст над 100 години.

68 10

90 526 

http://www.prospectlicensing.com/
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на имиграцията

Traiskirchen е дом на най-големия бе-
жански лагер в Австрия и един от най-
големите от този тип лагери в Европа. 

Той е бил разположен в центъра на Трайс-
кирхен, в района на официалната импер-
ска артилерийска кадетска школа, която е 
построена през 1900 г. Кадетската школа 
Traiskirchen е можела да побере до 340 ка-
дети, 160 души персонал и 110 коня за уро-
ци по езда.

Traiskirchen се намира само на няколко 
километра от Виена, град с почти 20 хиляди 
жители, разположен в Терменлиниите в До-
лна Австрия, между горещи извори и лозя.

Първите бежанци, стигнали до лагера 
през 1956 г., са унгарците,

бягащи от съветските 
репресии

срещу Будапещенското въстание. През 1968 
г. идва ред на бягащите чехословаци след 
смазването на Пражката пролет. През 1973 
г., докато чилийските дисиденти бягат от 
кланетата на режима на Пиночет, испански-
ят език започва да отеква в коридорите на 
лагера. По-късно пристигат иранци и ирак-
чани, които бягат от революцията и войната. 
През 1982 г. поляците стигат до лагера след 
стачките и забраната за движение „Солидар-
ност“. Но има и бежанци, бягащи от далечни 
войни: Виетнам, Уганда. В края на 80-те е ред 
на румънците, избягали от сриващия се ре-
жим на Чаушеску. Между 1992 и 1995 г. из-
бухна друга война, тази в бивша Югославия. 
И накрая, след 2001 г., по времето на „гло-
балната война срещу тероризма“, отново по-
текоха бежанци към Traiskirchen.

По време на окупацията на Австрия в би-
вшите сгради до есента на 1955 г. са се поме-
щавали казарма от съветската армия (около 
2000 съветски бронирани войници) и бол-
ница.

Те за първи път са използвани от прави-
телството като бежански лагер в периода 
1956-1960 г. Федералното министерство на 
вътрешните работи отпуска 20 милиона ши-
линга (1,45 млн. евро) за обновяването на 8 
март 1957 г.

През 70-те и 80-те години бежанците са

главно от Източна Европа
Много изтъкнати бежанци намериха пър-

воначален прием тук - по-късният директор 
на Държавната опера във Виена Йоан Хо-
лендер, както и журналистът Пол Лендвай.

През май 1990 г. кметът на Traiskirchen обя-
ви, че според обещанието на министъра на 

вътрешните работи институцията ще бъде 
затворена за постоянно. Този план беше от-
хвърлен, тъй като се очакваше да бъдат на-
станени нови бежанци от Съветския съюз.

През 1993 г. бежанският лагер е преиме-
нуван на Служба за убежище на Федерално-
то министерство на вътрешните работи.

През 2015 г., в резултат на европейската 
мигрантска криза, Службата за убежище в 
Traiskirchen трябваше да признае нарастващ 
брой нелегални имигранти. Поради остра 
критика от страна на пресата и цивилни 
граждани, Amnesty International инспектира 
съоръжението на 6 август 2015 г.

Повече от 4500 души бяха настанени до 
края на юли 2015 г. На 5 август, един ден пре-
ди инспекцията, властите обявиха спира-
не на по-нататъшните приеми на бежанци. 
По време на инспекцията обаче около 1500 
души не са били открити, сред тях повече от 
500 деца и юноши без надзор.

Според доклада условията в бежанския 
лагер са

нечовешки и недостойни
за всяко човешко същество: липса на пер-
сонал и преводачи, липса на организация, 
проблеми с снабдяването с храна, лоши са-
нитарни условия, няма отделни секции за 
жени и мъже, точкова система за наказание 
при бой, но и за оплаквания.

Нека обаче да обърнем малко внимание 
и на българската следа в този лагер. Как-
то е известно, българите основно бягат от 
комунизма по две направления – Италия и 
Турция. И докато към Италия пътят е дълъг 
и опасен, защото все пак минава през тога-
вашна Югославия, която също, макар и фор-
мално, е комунистическа държава, то към 
Турция е малко по-лесно. Ако човек успее 
да се измъкне, пътят след това е ясен.

Не са малко и хората, които избират да 
бягат през Гърция. Тези обаче, които изби-
рат пътя на запад, през Югославия, имат 

едно предимство. Лесно се стига до пър-
вия град на тогавашна Югославия, особено 
по време на така наречените събори, кога-
то границата се отваря, за да се съберат, ма-
кар и за малко, близки и роднини от двете 
й страни.

Tогава хората се възползват от отворени-
те граници и навлизат в Югославия, която 
тогава беше малко по-свободна държава от 
България. От там към Австрия пътят е отво-
рен, защото Тито - диктаторът на Югославия 
- разрешаваше да се пътува относително 
свободно. Именно това е пътят на българи-
те емигранти, които попадат в лагера за бе-
жанци Traiskirchen, и от там съдбата им вече 
следва пътя на всички, които са избрали да 
напуснат „комунистическия рай“ и да потър-
сят щастието си някъде другаде, далече от 
насилственото „добро“, което предлагаше 
съветската система.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Българските следи в 
бежанския лагер Тraiskirchen

XПървите бежанци са унгарци, бягащи от съветските репресии

Лагерът се използва и в нашето съвремие, макар и доста по-ограничено и с малко по-различно предназначение.

http://www.trifonovalaw.com/
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„Щ
е довърша делото си, каквото и 
да ми струва това“, казва тя. Саш-
ка Журков - тази сърцата и пълна с 

енергия дама, родолюбец, патриот и страс-
тен музеолог, от години събира артефакти 
от историята на именити българи в Австрия. 
Организира и конкурс за млади оперни пе-
вци, издава два двуезични вестника, учре-
дила е три награди... Нейната собствена ис-
тория е не по-малко интересна от тази на 
нейните герои, достойна за книга или филм.

Бургазлийка е и с мъка напуска родния 
дом на 50 метра от морето. През 1989-та, 
малко преди падането на режима на Тодор 
Живков, бяга зад граница със съпруга и две-
те си деца, момчета на 10 и 9 години.

Не го исках
но семейството на мъжа ми беше пострада-
ло много от комунистите, каза: „Където мъ-
жът - там и жената“, а аз уважих желанието 
му“, споделя Сашка.

Бягството на семейство Журков е цяла 
одисея. Първо заминават за Унгария. Там 
пробват да бъдат прехвърлени в САЩ като 
политически емигранти, но за да им се оси-
гури политическо убежище, са нужни поне 
5-6 месеца работа и жилище. Подобни са 
претенциите и за политическо убежище в 
Канада. Тогава климатът между Унгария и 
Австрия е „омекнал“, премахната е бодлива-
та тел на границата и семейство Журков се 
добират до Австрия през нощта.

Грижата за тях поема една дама, фрау Хай-
нел, която ги настанява в бунгало в къмпинг, 
казва им с никого да не говорят и да чакат. 
Следва разпит в службата за сигурност, по-
сле карантина в лагер за бежанци в Край-
скирхен, куп документи. „Пред комисията 
казах само, че в България, за да направиш 
кариера, ти трябва партийна книжка“, спом-
ня си Сашка.

Първият им адрес е Винербрук - малко 
селце в Алпите от 5-6 къщи, живеят в един-
ствения хотел като пансион. За тях се грижи 
една достолепна дама, фрау Ирене, която е 
загубила двете си деца и обича да помага на 

хората. „Там живяхме царски“, казва Сашка.
Във Виена - отново живот от нулата, „от ви-

лица и лъжица“. Там Сашка решава да про-
дължи образованието си. Във Великотър-
новския университет е завършила руска 
филология и история, държи 12 приравни-
телни изпита във Виена. Там завършва сла-
вистика с руски и сърбохърватски и запис-
ва докторантура по музеология („музейно 
дело“) - голямата страст на живота й.

На един семинар за Достоевски се запоз-
нава с Марина Кратохвил, правнучката на 

граф Едуард Тотлебен, защитникът на Пле-
вен. „Все такива знатни познати имах във 
Виена“, казва тя. Марина й разказва много 
неща за граф Тотлебен, дава й нотите на мар-
ша „Тотлебен“.

Тя решава да тръгне

по стъпките на Бай Ганьо
още в началото на пребиваването си в Ав-
стрия. Почти всички обекти си съществуват, 
макар и променени. Хотел „Лондон“, където 
Бай Ганьо се присъединява към българи, за 

да спи при тях и да не харчи пари, е надстро-
ен. Има го и гръцкото кафене, където Бай Га-
ньо и българските студенти и търговци се 
събират. Самата Сашка решава да живее в 
гръцкия квартал, където има много българи 
и други балканци.

За пръв път срещам човек, готов да защи-
ти Бай Ганьо, национален символ и нарица-
телно име с доста отрицателно значение. До-
като Сашка обикаля по стъпките на героя на 
Алеко, той й става все по-симпатичен. „Как-
во толкова лошо намират в Бай Ганьо, нито 
е крал, нито се е занимавал с далавери“, си 
казва тя. Бил е млад човек, на около 30, и ре-
шава да види белия свят. Накупил е мускали, 
слага ги в джобовете и тръгва да види как 
върви това розово масло.“

„Големият Алеко е бил от богато буржо-
азно семейство, възпитан по друг начин, и 
разбирам иронията му към Бай Ганьо - каз-
ва Сашка. - Преди 125 години, през 1987-ма, 
когато е написана книгата, нашите предци 
също са носили вълнени шаячни панталони 
и носии. Дори министрите на Фердинанд са 
били с потури и той ги облича във фракове. 
Така че потурите на Бай Ганьо не бива да ни 
учудват. Австрийците също си ходят до ден-
днешен с трахтите - тяхната национална но-
сия. Ето, чехите си имат своя комичен Швейк, 
но нито един чех не се обижда, че той съ-
ществува.“

Сладкарницата „При златната чаша“, къде-
то студент завежда Бай Ганьо, сега се казва 
„Аида“, а на фасадата й има стария символ 
- златната чаша. Баня „Софиензален“ (няма 
нищо общо с нашата София - б.а.), където Га-
ньо се пльосва в басейна с викове „Булгар, 
булгар“, е с интересен интериор. През зима-
та басейнът се покрива с дъски и става бална 
зала. А балкончетата през лятото стават съ-
блекални.

Бай Ганьо почва да скача и да плува като 

Сашка Журков: Защитничката 
на Бай Ганьо, която събира 
музей за него във Виена

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XБългарката е издател на два двуезични вестника 
и учредител на награди за сънародници в чужбина

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


21 - 27 септември 2022 г. 25

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

„вапор“ - лодкарската. Иска всички да ви-
дят колко добре го прави и затова се бие в 
гърдите, обяснява Сашка. В книгата пише, 

че краката му са били на ра-
йета, но това не означава, че 
са мръсни. Къпе се в хотела, а 
райетата са следи от вълнени-
те му чорапи, когато се изпоти. 
„Все пак той проявява уваже-
ние към Виенската опера, като 
облича фрак и е с бастунче, до-
като и днес съм виждала хора с 
къси панталони и по джапанки 
там“, брани героя Сашка.

Случайна среща във виен-
ско кафене поставя началото 
на друга грандиозна инициати-
ва на Сашка Журков. Чувала е 
за оперната прима Люба Велич, 
или Люба Величкова, българка 

от Попово, живяла до смъртта си в Австрия. 
В кафенето вижда колекция на звездата, коя-
то пее и в „Метрополитен“ и „Ковънт Гар-

дън“... На нейно име от 2014 г. 
Сашка Журков организира

международен 
конкурс 
за млади оперни 
певци
„Заслужава го, била е най-го-
лемият спонсор на Виенската 
опера, разрушена по време на 
войната. Няма деца и всички-
те си огромни хонорари от све-
товните сцени дава за операта“, 
казва Сашка.

Тя събира книги, нейни сним-
ки, костюми и от нейна прия-
телка - вестници, плочи, сце-

нична рокля. Регистрирала е в 
австрийската патентна служба 
международен конкурс за мла-
ди оперни певци „Люба Велич“. 
Провежда го от 2014 г. почти 
само със собствени средства. 
„Най-после получих правото 
да ползвам красива бароко-
ва зала, собственост на „Банк 
Аустрия“, споделя развълнува-
на Сашка. А в журито са име-
нити специалисти, професори 
и преподаватели в престижни 
музикални академии, действа-
щи певци, композитори, пред-
ставители на компании, ланси-

ращи млади дарования.
Къщата, в която е живяла Люба Велич, сега 

е собственост на банка, предстои Сашка да 
сложи паметна плоча. Бори се за правото да 
ползва портиерската стая за музей. В него, 
освен артефактите за Люба Велич, ще има и 
история на българското градинарство в Ав-
стрия, на печата, на търговията, на студент-
ството и, разбира се, на Бай Ганьо.

С много любов Сашка разказва за стари-
те български градинарски родове в Австрия, 
с които поддържа топло приятелство. Пър-
вите сънародници градинари идват в райо-
на на Бургерланд още през 1882 г. - само на 
гурбет. В областта, където отглеждат само 
житни култури, нашите градинари пренасят 
български сортове зеленчуци и ценените в 
австрийската кухня лук и чесън.

До 1945 г. са били 4000 градинари и са об-
работвали около 300 хектара земя. Това, кое-
то печелят от продажбата на зеленчуците на 
пазарите, го оставят в България. През 1936 г. 
си основават „Градинарско българско дру-
жество“ за защита на интересите им. По вре-
ме на Втората световна война е имало 6000 
студенти в Австрия, на които градинарите 
много са помагали. И до днес наследниците 
на градинарите са почитани и австрийците 
им се кланят, споделя Сашка. Сега българите 
отглеждат само цветя, които също са много 
ценени - за балове и други събития.

Те подпомагат и възстановяването на ко-
раба „Радецки“. „Издирих гроба на капитана 
на Дагоберт Енглендер в Централните виен-
ски гробища. Той постъпва много разумно. 
Завземането на кораба от четата на Христо 

Ботев по международните закони си е един 
терористичен акт, но капитан Енглендер раз-
бира, че в случая става дума за патриотичен 
акт, и аз съм му благодарна за постъпката“, 
казва дамата.

Сашка Журков е учредител на 3 награди. 
„Саломе“ е в чест на Люба Велич, най-добра-
та изпълнителка на ролята в творбата на Ри-
хард Шраус. Втората награда е „Българин на 
годината“, отличават се известни сънарод-
ници в различни области - писатели, лекари, 
журналисти. Третата награда - „Автор на го-
дината“ - е за женска белетристика, поезия, 
социална ангажираност, благотворителност 
и журналистическа продукция в областта на 
културата от творци, живеещи в Австрия. От 
тази година я е разширила за жени от Герма-
ния, Унгария, Словакия и Чехия.

Макар и в пенсионна възраст, енергична-
та дама продължава да издава и два двуе-
зични вестника - „Виена днес“ - от 15 годи-
ни, и „Нов дунавски вестник – Neue Donau 
Zeitung“ - от 2 години. Разпространява ги 
по абонати, посолства, търговски предста-
вителства, в дом „Витгенщайн“. В борда е на 
бюрото на ООН във Виена за чуждестранни-
те журналисти.

Всичко това родолюбивата дама постига 
с много мъки и лишения, със скромните си 
доходи от пенсията и преводите, които пра-
ви. Отглежда от бебета и двамата си внука, 
тъй като синът й е тежко болен. „Аз съм им 
и майката, и бащата, имам и съдебно реше-
ние за това“, казва тя. Внукът следва от 16-го-
дишен, а внучката е ландшафтен дизайнер в 
Шьонбрун.

Сладкарница „При златната чаша“, където е ходил Бай Ганьо, днес се казва „Аида“, но на фасадата се пази старият 
надпис.

Гръцкото кафене във Виена, където се е отбивал и Бай Ганьо.

Етнографският музей в градчето Кидзее, разположен в замък на граф, 
вдъхновява Сашка Журков да създаде собствен музей.

„Софиензален“, където преди 125 години Бай Ганьо се хвърля в басейна, 
днес е само бална зала.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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З
апочна учебната година във всич-
ки български училища в САЩ.

Най-голямото родно школо зад 
граница, „Малко българско учи-
лище“, посрещна учители и учени-

ци с инициативата „Роза за българското“. Те 
имаха възможност да закупят цвете от дво-
ра на училището, а събраните $1600 ще бъ-
дат използвани за разнообразяване и раз-
ширяване на заниманията на децата.

За 12 години на растеж „Малко българско 
училище“ може да се похвали с 61 учители, 
11 членове на Родителския съвет, 130 ди-
пломи за двуезичност, 26 бивши ученици - 
доброволци,

2 учителки, завършили неделно учили-
ще и учителски специалности в универси-
тети на САЩ, 18 извънкласни форми, 5 учи-
лищни програми, седмично обучение и 700 
деца и ученици.

Българският учебен център „Знание“ в 
Арлингтън Хейтс също отвори вратите си за 
своите ученици за 18-ти път.

„В родното училище ни събира любовта 
към родния език, бит, култура и история, 
които искаме да предадем на нашите деца, 

за да са живи българските ни корени, което 
прави нас и нашите деца по-силни“, написа-
ха учителите за празника.

За 10-та поредна година първият звъ-

нец би и в българско училище „Родолюбие“, 
Синсинати. В празничния ден с много на-
строение и усмивки учители, администра-
тори и ученици си пожелаха „На добър час!“.

В Бостън българското училище „Св.св. Ки-
рил и Методий“ започна новата учебна го-
дина с традиционната българска питка. 
Академичният директор Силвия Михалева 
посрещна учениците с топли думи и ги при-
ветства за добре дошли през новата учебна 
година. Тя пожела успешна и спорна година 
на всички, учители и родители, след което 
всички се събраха по класове с преподава-
телите си.

Виртуалните класове също „отвориха 
врати“ и имаха онлайн занятия с празничен 
дух и настроение.

„Радва ни това, че нашите възпитаници 
четат книги на български език и пазят богат-
ството на езика“, споделиха от училището.

Българските училища 
откриха учебната година

„Роза за българското“ в МБУ. 

Сн.: Facebook

Начало на учебната година в българското училище „Св.св. Кирил и Методий“, Бостън. 
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Все повече хора страдат от наднорме-
но тегло. И някои вече са се отчаяли, 
независимо от всевъзможните диети 

и лекарства. Според медиците нормалното 
тегло е един от показателите за здравето на 
човека. Но психолозите са на мнение, че в 
случая става дума не само за физическото 
здраве, че излишни килограми се появяват, 
когато на душата на човек не е чак толкова 
радостно.

Съвременният човек е изцяло погълнат 
от високите технологии – работи седнал 
пред компютъра си, пазарува чрез него. 
Вместо да ходи пеша, използва превозно 
средство. Вместо да се изкачва по стъпала-
та, използва асансьор.

Не на последно място е психосоциалният 
дистрес, който всъщност се превръща в ос-
новен фактор

за повишаване 
на телесната маса

Всекидневният стрес и икономическите 
проблеми са в основата на нарушената об-
мяна на веществата.

Съществуват минимум две причини, пре-
дизвикващи натрупването на излишни ки-
лограми – прекалено голям апетит и за-
бавена обмяна на веществата. Някои хора 
само като погледнат храната, тя сякаш се 
натрупва по бедрата, корема, ханша. Случ-
ва се тези два фактора да се обединят и то-
гава става още по-лошо, категорични са ди-
етолози.

В държави като САЩ, Великобритания и 
Канада равнището на затлъстяване е едно 
от най-високите в света. Над 40 на сто от 
американците страдат от него, в това чис-
ло 20,6 на сто от американските тинейджъ-
ри. Средното тегло на американската жена 
днес е 75 кг., докато през 1960 г. то е било 
63,5 кг.

Затлъстяването расте като истинска епи-
демия на планетата – има го в Европа, Ла-
тинска Америка, Китай… И се отразява

крайно негативно на здравето
на хората – води до диабет, сърдечносъдо-
ви заболявания, рак. По данни на Центъра 
за контрол и профилактика на заболявани-
ята в САЩ, излишните килограми са обусло-
вили 13 вида рак у над 630 000 американци.

Медицинските разходи за борба с после-
диците от затлъстяването непрекъснато 
растат – само в САЩ за това всяка година се 
харчат над 200 млрд. долара.

„Всеки четвърти българин е с наднорме-
но тегло или затлъстяване. Прекаленият 
апетит, който наричаме вълчи, заставя чо-

век да яде доста повече, отколкото е необ-
ходимо. При това не може да се насити дори 
когато стомахът е пълен. Налице е тежест в 
стомаха, а засищане не се получава, на чо-
век му се иска да си похапне още. Така с вре-
мето

стомахът се разтяга 
все повече

и повече, а проблемът се задълбочава“, ко-
ментира проф. д-р Донка Байкова, специа-
лист по хранене и диететика.

Причините за затлъстяването на бълга-
рите се коренят в нездравословното хра-
нене, обездвижването и липсата на навици 
за спортуване, наслагващи се стресови си-
туации и липсата на обща здравна култура. 
Като се изключи наследственото предраз-
положение, което е безспорно, предизви-
кателство пред световната медицина си ос-
тават борбата с неправилното хранене.

Свинското меко в традиционната българ-
ска кухня води до затлъстяване - ядем свин-
ско с кисело зеле, вратни пържоли, мазни 
колбаси. Ядем тестени изделия с много маз-
нини – баници, тутманици. Освен това се 
консумират много яйца, сирене и млечни 
произведения, богати на мазнини.

Тайната на стройното тяло е... 
балканската диета

Според специалисти тайната на строй-
ното тяло се крие в т.нар. балканска диета, 
която е заимствана от средиземноморската 
кухня. Тя е „открита“ от американеца Ансел 
Джейс, който през 1945 г. акостира заедно 
с американските войски в италианския град 
Салерно и открива, че много болести като 
атеросклероза, хипертония, диабет, затлъс-
тяване почти не се срещат в района на Чи-
ленто.

„Хората трябва да се научат да използ-
ват по-малко мазнини, захар и сол. Трябва 
да забравим и за сочното и мазно свинско 
месо. Далеч по-здравословна е консумаци-
ята на риба и морски деликатеси, пилешко 
и телешко месо. Вместо една бира на ма-
сата си можем да поставим чаша червено 
вино, което е силен антиоксидант“, обясня-
ва Джейс.

Всякакъв вид алкохол може да е полезен 

в малки количества, защото действа отпус-
кащо, а междувременно разширява кръ-
воносните ни съдове. Киселото и прясното 
мляко също са задължителни за трапезата 
ни, защото са едни от най-полезните храни 
и е глупаво да се вярва, че те се консумират 
само в ранна детска възраст, добавя той.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Всекидневният стрес и икономическите проблеми са 
в основата на нарушената обмяна на веществата

Според специалисти тайната на 
стройното тяло се крие в т.нар. бал-
канска диета, която е заимствана от 
средиземноморската кухня. Тя е „от-
крита“ от американеца Ансел Джейс, 
който през 1945 г. акостира заедно 
с американските войски в итали-
анския град Салерно и открива, че 
много болести като атеросклеро-
за, хипертония, диабет, затлъстява-
не почти не се срещат в района на 
Чиленто.

„Хората трябва да се научат да из-
ползват по-малко мазнини, захар 
и сол. Трябва да забравим и за соч-
ното и мазно свинско месо. Далеч 
по-здравословна е консумацията на 
риба и морски деликатеси, пилешко 
и телешко месо. Вместо една бира 
на масата си можем да поставим 
чаша червено вино, което е силен 
антиоксидант“, обяснява Джейс.

Всякакъв вид алкохол може да е 
полезен в малки количества, защо-
то действа отпускащо, а междувре-
менно разширява кръвоносните ни 
съдове. Киселото и прясното мляко 
също са задължителни за трапезата 
ни, защото са едни от най-полезните 
храни и е глупаво да се вярва, че те 
се консумират само в ранна детска 
възраст, добавя той.

Тайната на 
стройното тяло е... 
балканската диета

Метаболизмът се определя до 
голяма степен от генетиката, от на-
чина на живот, който човек води, 
пола, размера на тялото, възрастта. 
Факторите, които влияят върху това 
дали ще напълняваме или отслаб-
ваме по-бързо или по-бавно, зави-
сят от това как тялото ни изгаря ка-
лориите.

Някои промени в начина на жи-
вот биха помогнали значително в 
ускоряването на метаболизма и по-
бързото изгаряне на мазнини, пре-
връщайки ги в енергия. Не е нужно 
промените да са драстични, за да 
има резултат.

Спането в по-хладна спалня уве-
личава процента на изгорените 
мазнини. Доказано е, че липсата на 
сън забавя метаболизма. Колкото 
по-здрав, непробуден и дълготраен 
е сънят, толкова по-оптимален е ме-
таболизмът.

Пийте по 1-2 чаши кафе на ден. 
Проучванията показват, че кофе-
инът стимулира метаболизма и на-
малява риска от диабет тип 2, стига 
кафето да се пие чисто, без мляко 
и захар.

Намалете нивата на стреса. Стре-
сът е мощен фактор за метаболи-
зма. Колкото по-високи са нивата 
на стрес в организма, толкова по-
бавен е метаболизмът. Стресът при-
чинява трупане на килограми, без 
дори да сте променили начина на 
хранене.

Яжте нещо пикантно – капсаици-
нът, намиращ се в лютите чушки и 
пикантните храни, доказано пови-
шава телесната температура. Това 
ускорява метаболизма и активизи-
ра разграждането на мазнините.

Как да 
„забързаме“ 
метаболизма си?

Затлъстяването расте като  
истинска епидемия на планетата
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Есента несъмнено е един от най-кра-
сивите сезони и момент, когато при-
родата разкрива своето великолепие 

в богата гама от цветове. Есенните нюанси 
несъмнено присъстват в гардероба на все-
ки почитател на модата.

Есенният сезон е перфектният момент да 
обновим своя гардероб. Тази година есен-
ните тенденции повеляват да добавим нови 
модни дизайни и цветове към есенните 
аутфити.

Едни от основните принципи, които са ва-
жни при създаването на есенния гардероб, 
са изборът на цветове и създаването на сло-
еве.

Палитрата на есенния гардероб включва

разнообразие от топли 
и земни цветове

Tова са всички цветове на есента като 
тъмнооранжевото, шоколадово кафяво, 
цвят карамел, тъмнозелено, ярко червено, 
виненочервено, бежово, сиво. Така че сме-
ло ги добавете към есенния си гардероб.

Фееричните женствени рокли с флорален 
или друг тип принт са подходящи за начало-
то на есента, когато температурите все още 
не са ниски, за да облечем есенните якета. 

Те могат да се съчетаят с кожено яке и чифт 
кожени боти или сникърси за постигане на 
стилна градска визия.

Добър избор за слънчевите есенни дни са 
женствените рокли с флорален дизайн и ръ-
кави тип балон.

Ако харесвате максиполите
то тази есен няма да сгрешите, ако ги доба-
вите към ежедневната визия. Съчетайте лю-
бимата максипола с мек пуловер, кожено 
яке или блейзър в изчистен дизайн и коже-
ни боти с висок или нисък ток.

Можете да изберете полата в неутрален 
есенен цвят като бежово или пък в откроя-
ващо се червено или зелено. Тази есен отно-
во на мода са и макси полите от плисе, които 
добавят женственост към визията.

Тази есен ще видим и някои модни тен-
денции от 80-те, които се завръщат с пълна 
сила. Една от тези тенденции включва овър-
сайз горнищата в различни видове дизайни.

Друга тенденция от ерата на 80-те включ-
ва

различни видове блузи
сака и рокли в ярко червено, което придава 
женственост и шик на всеки аутфит.

Панталоните с широки крачоли на плисе 
също ще са актуални. Налични са в различ-
ни есенни цветове като черно, бежово, жъл-
то, кафяво, червено.

Раираните ризи с широки кройки тази 
есен отново се завръщат на мода, като най-
актуалните цветови комбинации си остават 
червено и черно, черно и бяло, тъмнокафя-
во и черно, цвят горчица и черно, тъмнозе-
лено и черно.

Можете да съчетаете

карирана риза в избран цвят
с любимия чифт дънки или черна пола за 

постигане на есенен шик във визията.
Плетивата са просто задължителна част 

от всеки есенен гардероб. Тази тенденция е 
актуална всяка година, просто е под различ-
на форма. Тази есен няма да има ограниче-
ние по отношение на дизайните и дължини-
те на плетените горнища.

Особено популярни ще са плетените блу-
зи, жилетки, туники и суичъри с обемен пух 
и ярки нюанси, които сами по себе си могат 
да бъдат акцент в модния аутфит.

Есенният сезон е перфектният 
момент да обновим своя гардероб

Съчетайте любимата максипола с мек пуловер, 
кожено яке или блейзър в изчистен дизайн

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за 
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic, 
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 
№18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y 
in business need experienced dispatcher and safety 
to work in o	  ce / not from distance/ 2245202269 
№18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас 
C за Straight truck local. Заплащане процент от рей-
та с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси 
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъ-
щи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 
1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чис-
тене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 
7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори 
за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx 
Ground, doubles endorsement and 1 year experience. 
6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs (Ho� man 
Estates, Highland Park,Schaumburg), City Chicago. 
Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. Zapochvane 
na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-500-2339 
№18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим 
работник за поддръжка и почистване в сервиз. 
6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota 
za CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka 
vecher v kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 
№18798
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa 
компания набира котрактори с CDL за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 224-
659-2356. №18773

Chicago + suburbs
ЧИКАГО
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контракто-
ри със CDL и драй ван ремаркета за съвместна ра-
бота. За повече информация се обадете на телефон 
(224)659-2356. №19509
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контракто-
ри със CDL и драй ван ремаркета за съвместна ра-
бота. За повече информация се обадете на телефон 
(224)659-2356. №19510
OWNER-OPERATORS, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60007, Търси owner-
operators. Предлага 20 % диспеч като това включва 
безплатна регистрация,номера,ремарке и паркинг. 
Телефон 847-630-6652, №19515
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Going out of Chicago 
$5/mile.Reefers only.with or without trailer-we rent out 
8472208098 №19497
RECOVERY DRIVER, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60118, Търсим шофьор 
на камион с 2 годишен опит който да пътува до оп-
ределен щат за връщане на камион, транспортира-
не на части и евентуален транспорт от и до летище 
О\\\'Хеър. Работно време от 7-5 или 8-6. 8472208098 
№19484

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни 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 $11 на брой. А ако 
искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният 
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него 
и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата 
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

ДИСПЕЧЪР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Транспортна компа-
ния търси да назначи диспечър на пълно работно 
време П-П 7-4 или 8-5. Компанията се намира в East 
Dundee, IL. Заплащането е по договаряне, спрямо 
опита! 8472208098 №19476
TARSQ DETEGLEDACHKA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsq detegledachka 
za bebe part ili full time v Des Plaines.Cenq po 
dogovarqne.ZA kontakt 773-996-0940 №19467
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ , 
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за чистене 
на офиси и къщи c кола. 2247666445 №19470
CDL-A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, DM Express Inc -OTR/
Midwest/Southeast райони -Седмично заплащане, 
базирано на опита -Заплащане на допълнителен 
стоп и Detention/Layover -Вкъщи всяка седмица или 
всеки две седмици, според желанието на шофьора 
-Работа с опитни и професионални диспечери -Ка-
миони Freightliners -Dry vans 8472626855 №19460
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с опит. 
Целогодишна заетост и добро заплащане. За пове-
че информация:224-388-2390 2243882390 №19439
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy 
6302907566 №19338
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, систе-
мен интегратор търси Field/Network engineer за ра-
йона на Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля 
в дейностите по внедряване и поддръжка, отговаря 
за предоставянето на професионални мрежови ус-
луги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info 
Call 7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи механици на камиони и 
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръ-
чителен. За повече информация, моля позвънете на 
773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned 
business is looking for a self-motivated truck and 
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools is 
required. For additional info please call 630-948-4547 
or text 773-946-7497 №18965

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в Bensenville 
търси да назнаци помощици и механици (с 
опит и без опит) добро заблащане за пове-
че информация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat se rabotnisi 
za montirane i demontirane na stilaji ,raboti 
se izvan Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №18426PRODUCTION ASSISTANT 

Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

CDL A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТРАНСПОРТНА ФИРМА 
ПРЕДЛАГА ПОЗИЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНИ И ОТР CDL 
A ШОФЬОРИ. РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ СА ПОНЕ-
ДЕЛНИК - ПЕТЪК С ОПЦИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ ВКЪЩИ 
ВСЕКИ ДЕН ($300 НА ДЕН) И БЕЗ ПРИБИРАНЕ ($325 
НА ДЕН ИЛИ $0,65 НА МИЛЯ). ОТР $0,65-$0,70 НА 
МИЛЯ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБАДЕТЕ НА 
630-422-5488 №19498
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ПРЕДЛАГАМ РАБОТА 
ЗА МАНИКЮРИСТ В BUFFALO GROVE, IL ДО МАГАЗИН 
GARGEN FRESH. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ТЪРСЕТЕ ТОМ - 
224-676-0298 №19505
TRUCKING SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Trucking company 
looking for DOT safety personnel. M-F 8a-5p call for 
more info! Компания за камиони търси да назначи 
служител по безопастност. Работно време понедел-
ник - петък 8-17ч. Заплата по договаряне в зависи-
мост от опита. Ph: 8472208098 №19506
CDL-TEAM 0,85CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking for Team 
driver for steady line IL-LAS VEGAS,NV -YORK,PA back 
to Chicago,IL -SAT SUN home 5000 miles 0,85cpm 
more info 8472542504 №19491
СТРОИТЕЛНА ФИРМА ,
Цена US$ , Зипкод 60056, Строителна фирма търси 
да назначи майстори на лепене на плочки. Опит в 
областта задължителен. Добро заплащане и гъв-
каво работно време. За повече информация и въ-
проси може да се свържете с нас на 773-656-1757 
№19475

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ТЪРСИ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за ками-
они в Arlington Hts търси механици, със или без 
опит. За повече инфо тел. 6308735507 №19471

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deer� eld Dental O�  ce 
търси да назначи на пълно работно време 
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$18 на час 
за старт в зависимост от опита. Обадете се на 
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators 
за локална/регионална работа в радиус от 200 мили 
от вашия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи 
всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 
№18772
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & 
Maintenance is looking to hire front desk associate at 
full time. For more information please call 872-303-
1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи момиче за работа като офис 
асистент и касиер. Опит не се изисква. За пове-
че информация, моля позвънете на 224-428-7780. 
№18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS 
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this 
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна 
компания предлага работа за CDL class A шофьор 
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки 
уикенд в къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс 
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили 
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, да-
бъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359

ФЛОРИДА
DRIVERS-CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi sho� ori i 
contractori. Sho� ori - 70.00 cent per mile Contractors 
- 10% dispatch with 15 years of experience,IFTA fuel 
discount. Pays every Friday. Tel:9415869386 №19494
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner operators 
to join our team. The best possible rates at the request 
of the driver. 15 years of experience 10% Dispatch Fuel 
discounts Ifta 9415869386 №19344

SOMEWHERE ELSE

SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trucking company is 
looking for dispatcher who lives in Bulgaria and has 
some experience as a dispatcher to work from home in 
BG. Call 844-349-4349. №19516

PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти 
асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по до-
говорка 3039748716 №18968

COAST TO COAST

CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC 
НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND DROP ТО-
ВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗНИ МИЛИ 
$0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ 
VOLVO 2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-579-6116 ГЕ-
ОРГИ №19501

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC IN 
SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РАБОТА В 
ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ.727-488-
8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕОРГИ №19500
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фир-
ма с 10 години опит наема OTR drivers and owner 
operators,разполагаме с камиони за работа кам 
фирмата с 0 % down ,0 % interest.Честност и корект-
ност. 7738187459 №19477

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
LOG BOOKS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, aко имате нужда от по-
мощ с logbooks , HOS Regulations , FMCSA compliance 
,MVR , Drug test scheduling, Clearing house моля поз-
вънете or text : 224-248-6948 №19499
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview IL , 
гледам деца във вашия или моят дом. Шофирам и 
имам опит в отглеждането на деца. Телефон за кон-
такти 872-484-3052 №19502
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, от България с опит 
53V/R/F/Hz 0889901909 №19488
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери работя 
от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19431

АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19432
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , диспечер от България с опит 
+359877981874/viber 53V/H/F/Hz №19489

ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19433
DISPATCH REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, dispatcher with 
experience от България 53V/R/F/Hz call/text/
email-5618770865 №19487

НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от 
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206 
№19434
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , dispatcher with exp 53V/R/F/
Hz call/text 5618770865 №19490

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU NEED HELP 
WITH IFTA, IRP, PERMITS -KY, NY, NM, OR, HAZMAT 
PERMITS, HWY TAX 2290, CORPORATIONS, MCS150, 
CORPORATIONS, DOT AUDIT ASSISTANCE AND MUCH 
MORE, CALL US! 2523052273 №19104

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 360.00, Зипкод 60630, Стая под нае на 
кръстовището Пуласки и Лорънс. 773-240-6358 , 
708-543-9954 №19511

ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод 1100, Дава се едностаен апар-
тамент под наем в Ho� man Estates на 5 мин от 
wood� eld mall На 1 мин от Higgins и Golf rd. В цена-
та са вкючени вода и отопление .Цена $1100 За кон-
такт : 2247625962 №19496
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем в 
къща в Arlington Heights IL60004 500$ всички консу-
мативи включени . 7739839296-Ани №19481
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апарта-
мент под наем в Arlington Heights,IL ( Goebbert Rd и 
Golf Rd) Свободен от 1 Октомври. В цената са вкю-
чени вода и отопление. За контакти:224-762-5962 
№19485
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апарта-
мент под наем в Arlington Heights ,IL (Goebbert Rd 
и Golf rd. )Свободен от 1 Октомври.В цената са вкю-
чени вода и отопление За контакт : 2247625962 
№19486

1BDR APARTAMENT FOR RENT, 
Цена US$ 780, Зипкод 60630, 1 Bedroom 
apartment for rent. 5221 N Elston Ave, Chicago. 
FREE Parking, laundry, free cooking gas, and free 
heat. monthly rent: $780. Available now. Pls, call 
847-967-6731 or 224-565-3526. №19492

2 BEDS/2 BATHS,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60126, Elmhurst. York Rd 
& Grand Ave. 3rd Floor. Close to ORD and I-290. Master 
bedroom, balcony, SS appliances, Central AC/HVAC, 
furnished, underground garage and storage cage. No 
smoking and pets. Quiet neighbours. Rent period: 
2+ years. Please contact me for more pictures and 
showing. 7089452999 №19472
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR 
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL UTILITIS 
6305394849 6305394849 №19473
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$  600.00, Зипкод 60193, Търся съ-
квартирант/ка в Schaumburg. Самостоятелна 
стая,баня+тоалетна.Общ хол,кухня и паркомяс-
то.Апартаментът е просторен с всички ел уре-
ди.Намира се на Roselle rd/Weathers� eld Way.
Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на чо-
век)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse 
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/
month , Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, 
leave a detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведе-
на стая под наем, хол и кухня за общо ползване. 
Cumberland & Foster близо до I-90 близо до Blue Line 
обща пералня и сушилня $600, вода и газ са вклю-
чени в цената. За контакт Мирко (773) 510-4442 
№18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
CUMBERLAND&LAWRENCE BEHIND UCRAINIAN 
CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE AND CLEAN 
UPDATED APPTMNT,6305394849 READY NOVEMBER 
1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено 
всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен 
гараж в Glenview Разполага с огромно patio. В ком-
плекаса има вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти 
зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 
1050$ За повече инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са 
гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. 
За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 
3 bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great 
location, great schools, brand new kitchen remodeled, 
freshly painted, call 708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. 
Convenient location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. 
Second � oor with balcony. Central A/C. Pool in the 
complex. For more information call 847 312 0278 or 
773 996 8900 №18764

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1� r, 
1garage,2 beds, 2 full baths living dining granite 
kitchen many closets laundry in condo with new 
washer&dryer.closet&bath in master.laminate/
tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, close Mall. 
Association swimming pool&party room. 2246596601 
Neviana 2246596601 №18849

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Продавам SUV Kia 
Seltos 2021, AWD, 13000 мили, син цвят. 2246161250 
№19512
ПРОДАВАМ SAAB 900S,
Цена US$ $700, Зипкод 60047, ПРОДАВАМ SAAB 900S 
1995. Aбсолютно безотказен.$700. Тел 630-542-4695 
Пламен №19479
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean 
title! 7739642928 №18500

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
GPS TRACKERS,RSTARTS, 
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter kills,remote 
starts,dashcams 6084660182 №19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в Glenview IL , 
имам дългогодишен опит в отглеждането на деца. 
Шофирам и мога да гледам вашето детенце в дома 
ви. Тел за контакти 872-484-3052 №19504
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Painting-Decorarion 
+13127227479 №19507
ALFRED’S THERAPY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60532, Облекчаване на болка-
та, възстановителна терапия и медицински масаж. 
www.alfredstherapy.com 6308088147 №19474
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка. 
Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 №19480
РЕМОНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на домашни 
уреди, перални , Хладилници сушилни , миялни ,ТВ, 
лаптопи, Николай 6302200138 №19425
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 
1156 №18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме 
екип от специалисти, които предлагат психотера-
певтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. 
Повече информация можете да получите от сайта 
ни. 359889291674 №18960

COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни разговори 
до България и целия свят. Най-ниски цени. Регис-
трация в същия ден. Говорим български.Тел: (847) 
854 – 8094. №19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, ID card. 
Международна шофьорска книжка, ID card. Без Со-
циален номер, без изпит. Валидна 10 г. За студен-
ти, туристи, временно пребиваващи. Тел: 224-713-
5534, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 2247135534 
№19469

SOMEWHERE ELSE
ВОДОПРОВОДЧИК ВАРНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 9000, Ако имате нужда от 
висококачествен водопроводчик във Варна, не се 
притеснявайте, а позвънете на 0700 33 700! Посе-
тете нашия уебсайт за повече информация. https://
fantasticservices.bg/vik-i-otoplenie/vodoprovodchik/
varna/ 70033700 №19466

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire 
is a fast-expanding company and we are looking 
to hire responsible, hardworking, reliable, self-
motivated drivers. You will drive brand new Isuzu 
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have 
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year: 
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required 
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm - 
Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located 
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: ЕИМ. “Шотландски боец”. Оме. Лимотерапия. Отец. Чирак. Парад. Андора. “На М.” “Рома”. Об. ОРБИТ. 
Канал. Сенат. Ао. “Титаник”. Лук. Лан (Жан). Панел. Тол. Карат. “На”. Реторика. Бирник. КАТ. РАМ. Крона. Ла. ДЕВИН. 
Ластик. Клип. ОМО. Ком. Наумов. Они. Арбанаси. СИМЕНС. Гнет. Арк. Пи. Плетка. Аман. “Аида”. Крум. ОН. Оса. Екс-
перт. Ерик. Скок. Парис. Леяр. Ципа. Пикола. Осил. Роднина. Есер. Неон. Паркет. Кал. Серет. Томов (Тома). Окано. 
Вар. От. Арар. “Сара”. Ред. Опит. Гренадин. Катар. Акино (Корасон). МАГАТЕ. Линеал. ТИНО. Нинов (Ивайло).

ОТВЕСНО: “Долината над манастира”. АРАЛ. Тиранин. Теорема. Портрети. Алма Матер. БТА. “Садко”. Дан. АОК. Ла-
летика. НЕК. Немо. Ре. АНТ. Нона. Копитото. Депозитор. Мараскин. ПАЛ. ОСРАМ. Корал. Скип. “Как”. АИК. Карас. 
Лимани. Депо. Аортит. Липа. “Ел”. Са. Паралелка. Ни. Бидон. Кактуси. Трас. Аргон. Соя. Бала. Рими. Еон. Турбокомп-
ресор. Осем. Ец. Но. Каин. Велур. Анан (Кофи). Одра. Трак. “Немили-недраги”. Мотобол. Лост. Келер (Готфрид). 
Адан (Пол). Мери. Анилин. Ко. Оер (Миша). Ито (Сей).“Децата на капитан Грант”. Анев (Кирил).

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Хороскопът ми за днес: 

„Чакайте много любов, 

пари и късмет.“ Засега ми се 

е сбъднало само „чакайте 

много“.

  
- Как да разберем дали един човек е болен?
- Ако човекът изглежда по-зле, от колкото на 

снимката на паспорта си, той е болен!

  
Две приятелки:
- След като напуснах моя бивш, сега всеки ден 

ми звъни целия в сълзи!
- Аха, прошка иска, гадината?!
- Не, благодари.

  
Личният лекар притеснено ме пита откога имам 

загуба на вкус? Викам му: „Открай време се обли-
чам така.“

  
- Абе, братле, що куцаш?
- Сънувах, че съм стъпил на един пирон.
- Еми така е, като спиш бос.

  
Прочетох в една статия от списание следните 

мъдри думи: „Начинът за постигане на вътрешен 
мир е да довършите всичко, което сте започна-
ли.“ Така че аз се огледах из вкъщи, за да открия 
всички неща, които съм започнал и не съм довър-
шил... И преди да дойда на работа тази сутрин, до-
върших: една бутилка червено вино, една бутилка 
бяло вино, два пръста гроздова, чаша водка с фас 
на дъното, недопушен джойнт, намерен в пепел-
ника, пакет цигари и на един приятел и една кутия 
шоколадови бонбони.

Изобщо не можете да си представите колко до-
бре се чувствам...

  
За някои хора животът е като футболно игрище 

- само трева и линии...

  
- Аз бях такава глупачка на младини...
- Ти и сега млада изглеждаш.

  
В зъболекарския кабинет пациентът негодува:
- Но какво правите, казах ви, че ме боли кътни-

кът, а вие ми вадите преден зъб!
- Спокойно, ще стигнем и до кътника.

  
Умрял мъж при любовницата си. И тя се чуди 

какво да прави. Накрая написала sms на жена му 
от неговият телефон:

- Ела тук, умрях...

  
Прокурор разпитва вещото лице на съдебно за-

седание.
- С какво е била удряна жертвата?
- На жертвата са й били нанесени няколко удара 

с тъп предмет.
- С какъв тъп предмет, имате ли представа?
- Да, с глава.

  
Полицай спира автомобил за проверка.
- Давай да видя книжката!
- Забравил съм я, старши! - жалва се водачът.
- Значи пишеме акт. Казвай име!
- Тони Стораро!
- Ти мен на луд ли ме правиш, бе? Знам го много 

добре Тони Стораро! Казвай името, иначе те карам 
в районното!

- Ок, старши, спокойно! Иван Вазов!
- Аха-а, можело значи! Защо трябваше да се раз-

правяме.

  
Въпрос:
- Кой дизел е най-добър?
Отговор:
- Вин Дизел!

  
Въпрос:
- Какво си мисли блондинка, която е родила 

близнаци?
Отговор:
- Кой е вторият баща...

  
Полицай спира мотоциклетист.
- Много ли бързо карах?
- Много ниско летяхте...

  
Когато една жена се омъжи щастливо, тя започ-

ва да се изпълва с щастие... Изпълва се, изпълва се 
- понякога до 100 и повече килограма...

  
Въпрос:
- Каква е приликата между жената и жабата?
Отговор:
- И двете имат голяма уста и ги е страх от щър-

кела.

  
Въпрос:
- Защо крокодилите са зелени и дълги?
Отговор:
- Защото ако бяха кръгли и червени, щяха да са 

домати!

  
- Тук сте давали кредити на честна дума?
- Даа. Нашата банка има пълно доверие на кли-

ентите си.
- А ако не върна парите!?
- Ще ви бъде много, ама много срам, като се яви-

те при Всевишния!
- Ха, че кога ще бъде това?
- Ами ако до пети не се издължите, на шести се 

явявате!

  
Студенти си лежат по леглата в стаята. Единият 

казал:
- Искате ли да си гледаме прасе в стаята! Ще си 

имаме салами, пържоли, наденици...
Вторият казал:
- Не... много е мръсно!
Третият огледал бъркотията в стаята и казал:
- Нищо бе! То ще свикне!...

  
- Обичам боулинга! Това е единственото място, 

където може да си пиеш бирата и при това да си 
мислиш, че се занимаваш със спорт.

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Периодът е много благоприятен 
за тези, чиято професия по ня-
какъв начин е свързана с твор-
чеството. Всяко начинание ще е 
успешно. Затова не се колебайте. 

Настроението ви е много добро. Трябва да започнете 
да изпълнявате онези проекти, които поради тяхната 
важност и сложност сте отлагали. Вашите близки и ко-
леги ще се чувстват спокойни и може да се възполз-
вате от това. Най-важното е да не причинявате на ни-
кого зло. В противен случай съдбата ще ви го върне 
като бумеранг.

РАК
У дома оставете инициативата 
на любимия човек. Намесвайте 
се само ако ви помолят. Нена-
дейно ще получите предложе-
ния за съучастие в кратковре-

менни проекти. Приемете ги, няма да ви затруднят и 
без особени усилия ще стабилизирате финансовото 
си състояние. Ще създадете нови познанства, които 
ще се окажат изключително полезни занапред. Ще 
продължите да си сътрудничите, да обменяте опит 
и в съвместната си работа да съчетавате уменията 
си с цел разширяване на влиянието.

ВЕЗНИ
По-специална грижа ще тряб-
ва да положите за децата си или 
ако все още нямате такива, за 
по-млади много близки родни-
ни. В личен план е подходящо 

да помислите за собственото си здраве, външен вид 
и духовни потребности. От вас зависи да подреди-
те програмата си така, че да удовлетворите и ваши-
те необходимости. Въздържайте се от кардинални 
промени, засягащи личния ви живот. Доверете се на 
интуицията си при изграждане на поведение и отно-
шение спрямо новите си познати.

КОЗИРОГ
За уреждане на въпроси, зависе-
щи от попълване и оформяне на 
документи, ще се наложи да по-
търсите квалифицирана помощ 
от юрист. Не бързайте да проме-

няте работното място само защото сте попаднали в 
конфликтна ситуация с шефа. Следващото или няма 
да е по-добро, или самото преместване ще се прото-
чи твърде много във времето. Амбициите ви за на-
предък са доста повече от реалните ви възможнос-
ти, но ще разполагате с достатъчно ресурси, за да се 
справите с най-важните неща.

ТЕЛЕЦ
Преживяванията ще са интригу-
ващи. Човек от миналото ще ви 
помогне да се измъкнете от из-
ключително сложна ситуация, 
която при това е сериозно свър-

зана с финансовото ви положение. Залагайте на ин-
туицията си, когато се налага да избирате измежду 
няколко варианта с почти еднакви параметри. Ин-
тензивни ще са контактите със задграничните парт-
ньори. Не е изключено да се наложи да реализирате 
кратко пътуване. Допълнителните приходи ще дой-
дат от най-неочаквани източници.

ЛЪВ
Не е изключено да получите 
приходи от хобито си, но те ще 
послужат най-вече за да ви оку-
ражат и да повишат самочувст-
вието ви. Ако семейната ви връз-

ка отдавна е в криза, почти сигурно е, че най-после 
ще я прекратите. Предстоят промени. Опитайте да 
се справите с текущите ангажименти, да довършите 
започнатото и да си осигурите пауза между реали-
зираните и предстоящите занимания. Усещането за 
това, че сте в състояние да контролирате процесите, 
ще ви зареди с оптимизъм.

СКОРПИОН
Не се отказвайте от намерени-
ята си, ако се наложи да пред-
ставяте аргументите си за из-
пълнението им няколко пъти. 
Опитвайки се да ги убедите в 

правилността на позициите си, ще успеете да от-
страните и някои собствени пропуски. Не се опит-
вайте да възстановите лична връзка, която скоро 
сте прекратили. Рискувате да преживеете поред-
ното разочарование. Ако искате да си осигурите 
финансов стабилитет, постарайте се да довършите 
най-важните дейности с краткосрочен характер.

ВОДОЛЕЙ
Опитайте се да финализирате 
проекти, с които се занимава-
те отдавна и от които очаква-
те бърз финансов резултат. Ако 
ви предложат дори минимална 

промяна на работната позиция, приемете я. Тя ще се 
окаже междинна крачка към следващата, към която 
се стремите. Ще можете да подобрите условията на 
работното си място като обстановка или като пози-
ция. Не се отказвайте от предложенията, които по-
лучавате. Преглеждайте ги и ако се натъкнете на ин-
тригуваща оферта, я проверете.

БЛИЗНАЦИ
Не премълчавайте проблемите 
си, обсъждайте ги. Без значение 
дали става дума за професионал-
ни несполуки или семейни недо-
разумения, реагирайте така, че 

да бъдат избегнати половинчатите ситуации. Неяс-
нотите ще са не само вредни. Те може да ви вкарат 
в затворен кръг и преживяванията да се окажат по-
редица от проблеми. На работното място оставяйте 
възможност на останалите присъстващи да обмис-
лят предложението ви. Наблюдавайте реакцията им 
дали са ви разбрали или не.

ДЕВА
Периодът ще е динамичен, из-
пълнен с обсъждане на проекти, 
присъствие на форми на обуче-
ние, служебни пътувания, обмя-
на на опит, повишаване на ква-

лификацията. Времето за почивка ще е ограничено 
за сметка на възможностите за професионален на-
предък. В професионален план обстановката ще е 
спокойна и всички проекти ще се развиват по-бав-
но от обикновено. Ситуацията ще е полезна, защото 
ще успеете да отделите повече внимание на близки-
те си и достатъчно лично време.

СТРЕЛЕЦ
Използвайте ресурсите си ра-
ционално и се опитвайте да за-
деляте резерви, които след вре-
ме бихте могли да инвестирате 
в перспективни проекти. Преди 

да го направите, проверете всички възможни риско-
ве. Не вярвайте на случайни предложения. Не е из-
ключено да ви върнат сума, която преди време сте 
дали назаем. Ще се наложи да се справите с органи-
зационни въпроси. Ако се стремите към професио-
нален напредък и ви е нужно съдействие, ще го по-
лучите от стар приятел на висок пост.

РИБИ
Не е изключено да реализирате 
покупко-продажба на имот или 
да стигнете до споразумение за 
подялба. Ще стигнете до оконча-
телен вариант на важни казуси. 

Ще се промени вашия социален статус или този на 
член от семейството. Ако сте започнали организация 
по промяна на местоживеенето си или по прекра-
тяване на партньорски отношения, делови или лич-
ни, ще довършите процеса. Операция, засягаща фи-
нансовото или материалното ви положение, която е 
била в застой, ще напредне.

https://www.brookhavenmarket.com/
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20 години след края на Втората све-
товна война отношенията между 
Федерална република Германия 

и Израел все още са обтегнати.
Поради тази причина преминаването на 

Шмуел Розентал в Борусия Мьонхенгладбах 
през 1971 г. му лепва етикета предател в цял 
Израел. Той е част от златното поколение 
на своята родина, достигнало до ¼-фина-
лите на Олимпийските игри в Мексико през 
1968-ма. Две години по-късно идва първото 
и единствено участие на Мондиал - отново 
в Мексико.

„Още на Игрите през 1968 г. отборът ни 
показа, че е готов да направи нещо голямо“, 
спомня си Розентал. В Мексико Израел пре-
одолява груповата фаза, а ¼-финалите губи 
от България. Двубоят завършва 1:1 в редов-
ното време.

Хвърляне на монета праща
българския отбор в следващата фаза.

На Мондиала през 1970 г. Израел се пред-
ставя повече от достойно. Розентал и коле-
гите му губят в дебюта срещу Уругвай с 0:2, 
но впоследствие печелят историческа пър-
ва точка – 1:1 срещу Швеция. В третата сре-
ща съставът е на път да поднесе сензацията 
на турнира, изпускайки победата срещу бъ-
дещия вицешампион Италия. След края на 
надпреварата Розентал преминава в Мьон-
хенгладбах.

Две години преди това германският клуб 
посещава Израел и изиграва контрола сре-
щу националния отбор.

Този мач

променя историята
в отношенията между Тел Авив и Бон.

„Когато у нас се говореше за Германия 
през 50-те или 60-те години, винаги става-
ше дума за войната, за престъпленията, за 
Холокоста. Но тогава вече смятах, че новото 
поколение, родено след 1945 г., трябва да 

направи няколко крачки към немците“, раз-
казва футболистът.

По това време все още е забранено да се 
карат немски коли в Израел, не се приемат 
и помощи от Бундестага. Двете страни въз-
обновяват дипломатическите си отношения 
през 1965-та и далновиден политик като то-

гавашния канцлер Вили 
Бранд знае, че сближа-
ването между двете на-
ции може да стане с 
футбола. Планът му сра-
ботва с контролата меж-
ду Борусия и Израел. 
30 000 души гледат на 
живо мача на стадиона 
в Тел Авив. Германският 
тим печели с 6:0, но Нет-
цер, Фогтс и останалите 
звезди на Гладбах пече-
лят симпатиите на хора-
та. Носени са на ръце от 

местните след края на двубоя. Изключите-
лен дипломатически успех.

Заслуга за него имат и двамата треньори 
– Хенес Вайсвайлер на Борусия и Еди Ша-
фер на Израел. Вайсвайлер е човекът, кой-
то изгражда Шафер като треньор в прочу-
тата футболна школа на града край река 
Рейн. След приятелската среща мениджъ-
рът на „жребчетата“ Хелмут Грасхоф казва 
на Розентал, че го иска в състава на Мьон-
хенгладбах. До този момент нито един из-
раелски футболист не е излизал да играе в 
чужбина.

„Тогава играех за Макаби Петах Тиква, но

трябваше да продавам 
застраховки

за да живея. От футбол просто не се печеле-
ше. Не смятах и че съм достатъчно добър, за 
да играя в чужбина. Но след резултатите на 
Олимпиадата и Световното вече повярвах, 
че мястото ми е там“, спомня си Розентал.

Раната в душите на евреите още е жива, 
затова и офертата от Мьонхенгладбах пър-
воначално се приема с раздразнение от 
баща му.

„Аз съм жив благодарение на футбола. 
Моят баща е родом от Литва. През 1935-та 
с еврейския отбор на страната той отива да 
играе на турнир в Тел Авив и остава там. В 
следващите години цялото му семейство в 
Литва е избито от нацистите в концентра-
ционни лагери. Затова и когато темата „Глад-
бах“ дойде на дневен ред, той беше малко 
разстроен. Защо точно в Германия? Но след 
като му обясних, той ми даде благословия-
та си. Каза ми: „Щом имаш възможността да 
играеш в един от топ клубовете на Европа, 
върви. Но искам да се върнеш някой ден“.

Пристигайки в чужбина, Розентал няма 
право да играе една година. В нея той учи 
немски и тренира. 11 дни преди дебюта в 
Бундеслигата през 1972 г. се случват атента-
тите на Олимпийските игри в Мюнхен. Той 
изкарва само година в Германия. Печели Ку-
пата на страната, стига до финала за Купа-

та на УЕФА, а отборът завършва пети в Бун-
деслигата.

„Трябваше да имам малко повече търпе-
ние. Но имаше серия от обстоятелства, кои-
то ме накараха да взема решение да напус-
на. Имах тригодишен договор. Но студът 
беше нещо ново за мен. Играех за пръв път 
на сняг. И това свали нивото на моето пред-
ставяне. Усещах здрава носталгия“, прави си 
равносметка Шмуел.

През 1973 г. Розентал се връща в Мака-
би Петах Тиква. Според завета на баща си. 
Престоят му в Германия обаче е променил 
много неща в родината.

„Вече се плащаше както трябва. Две го-
дини преди това много хора ме определяха 
като предател. Но за две години в родина-
та ни бяха схванали, че моят избор е про-
менил историята на футбола ни изобщо“, за-
вършва разказа си той.

Така „предателят“ всъщност проправя 
пътя за своите сънародници към Европа и 
те достигат до най-силните първенства на 
Стария континент.

Първият евреин във футболния елит 
на Германия е обявен за предател

XШмуел Розентал отваря пътя на родината си към големия футбол

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

Сн.:lvironpigs.wordpress.com

Сн.: Уикипедия

http://www.newchancetransport.com/contact.php


21 - 27 септември 2022 г.36

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Сър Пол Маккартни 
написа писмо, призо-
ваващо за незабавни 
действия, за да се по-
могне на малтретира-
на женска слоница в 
Индия и за премест-
ване на малтретира-
ното животно на име 
Джоймала в спасите-
лен център за възстановява-
не от психологическа травма.

Джоймала е била държана 
в плен в храм в Тамил Наду, 
Индия. Във видео може да се 
види как животното е малтре-
тирано от гледачите си, които 
използват клещи, за да го кон-
тролират.

В писмото си Маккартни 

подчертава: „Уверен съм, че 
ще бъдат предприети стъпки 
за прехвърляне на тежко мал-
третираната слонница Джой-
мала в подходящ спасителен 
център, където тя може да по-
лучи специализираните гри-
жи, от които се нуждае за пси-
хологическата си травма, и да 
живее без вериги с компания 
на други животни“.

Пол Маккартни ще спасява 
женски слон в Индия

Комиксът, посветен на живота на 
Оливия Нютън-Джон, най-известна 
с главната си роля в мюзикъла „Бри-
лянтин“ от 1978 г., трябва да изле-
зе на 21 септември, пет дни преди 
рождения ден на покойната актри-
са и певица.

Оливия Нютън-Джон почина на 
8 август. Тази година тя щеше да 
отпразнува 74-ия си рожден ден. 
TidalWave Comics Studio стои зад ко-
микса от 36 страници в нейна чест.

Издателят на комикси Дарън Дей-
вис каза, че за него е било чест да 
работи с актрисата преди смъртта 
й.

Комиксът също така включва ин-
формация за рака на гърдата и част 
от приходите от продажбите ще бъ-
дат дарени на ONJ Society, благотво-
рителна организация, основана от 
Newton-John през 2020 г., за да фи-
нансира изследвания за лечение на 
рак с билки.

Бившата актриса и модел Кристен Занг, която 
дълго време имаше връзка с актьора Леонардо 
ди Каприо, разкри защо двамата са се разделили. 
Двамата бяха заедно от 1995 до 1999 г., преди да 
се разделят само четири месеца след като тя на-
върши 25 г.

Кристен иска да изясни, че възрастта не е про-
блем. Тя направи изявлението пред People малко 
след като Лео се раздели с Камила Мороне, след 
като и тя навърши 25 г.

„Що се отнася до Лео и последната му раздяла, 
можем само да гадаем какво се е случило. Може 
би е изпитвала силни чувства към него, може би 
това е само временно. Но мисля, че е време да 
спрем с подобни световни заглавия и комента-
ри“, каза Кристен и добави, че вече е на 48 г. и има 
щастлив живот в провинцията в Орегон.

Бившата приятелка на Ди Каприо 
разкри защо са се разделили

Излиза комикс в чест  
на Оливия Нютън-Джон

Картина на известния 
британско-нигерийски 
рапър Скепта, озагла-

вена „Mama Goes to Market“, 
беше продадена на търг за 
съвременно изкуство на 
Sotheby's, „Contemporary 
Curated“ за £81 900.

Картината, която е първата 
работа на рапъра, първона-
чално е нарисувана от Skepta 
през 2020 г. в продължение на 
една седмица. Но по-късно е 
редактирана отново, когато я 

представи на събитие, орга-
низирано от френската мод-
на къща Givenchy в сътрудни-
чество с графичния дизайнер 
Chito.

Творбата изобразява три 
африканки, едната от които 
носи дете на гърба си. Дока-
то аукционерите бяха изчис-
лили, че ще се продаде за до 
60 000 паунда, в крайна смет-
ка беше продаден за 22 000 
паунда над първоначалната 
оценка.

Картина на Скепта беше 
продадена на търг за £81 900

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Тимоти Саламет разкри, че 
веднъж е получил съвет за ка-
риера от Лео ди Каприо. Ди 
Каприо му казал: „Без твърди 
наркотици и филми за супер-
герои“.

В предишно интервю за спи-
сание Time миналия октомври 
американският актьор каза, 
че е получил съвет от „един от 
своите герои“, без да разкрива 
самоличността 
на Ди Каприо.

„Един от моите 
герои – не мога 
да кажа кой, за-
щото би спорил 
с мен – сложи 
ръка на рамото 
ми първата ве-
чер, когато се 
срещнахме, и ми 

даде някои съвети. Без твърди 
наркотици и филми за супер-
герои“, каза той.

Номинираният за „Оскар“ 
актьор снима „Чарли и шоко-
ладовата фабрика“, както и 
филмовия мюзикъл „Уонка“, от 
доста време тази година в Лон-
дон. Във филма Тимъти се по-
явява в седем музикални но-
мера.

Картината на Л.С. Лоури от 
1953 г. „Отиване на мача“, оце-
нена на £5-8 млн. - $9,25 млн., 
ще бъде изложена в Дубай, 
преди да бъде продадена на 
търг следващия месец.

Картината от колекция кар-
тини на английския худож-
ник за спорт в индустриални 
градове в северна Англия ще 
бъде продадена 
от Christie's на 
търг за модер-
но британско и 
ирландско из-
куство.

Т в о р б а -
та се продава 
от The Players 
Foundation, коя-
то ще използва 
приходите, за 
да помогне на 

хора с деменция, както и на 
настоящи и бивши футболи-
сти, живеещи в бедност.

Картината „Отиване на мач“ 
изобразява работещия човек 
в действие, улавяйки универ-
салната привлекателност на 
футбола. Това е градска сцена, 
голяма тълпа, която се насоч-
ва към футболно игрище.

Walt Disney Co изтегли филма „Междуз-
вездни войни“: Rogue Squadron“ от фил-
мовия график за следващата година, като 
не даде никаква индикация кога компа-
нията ще пусне нов филм за касовата кос-
мическа приключенска поредица.

Филмът ще бъде първият от поредица-
та „Междузвездни войни“, който тръгва 
по кината след „Възходът на Скайуокър“, 
който беше излъчен през декември  
2019 г.

„Rogue Squadron“ ще бъде режисиран 
от продуцента на „Wonder Woman“ Пати 
Дженкинс. Преди това филмът беше отло-
жен от 2022 г. за декември 2023 г. поради 
проблеми с графика на Дженкинс.

Компанията не отговори веднага на ис-
кане за коментар какво е довело до пре-
махването на филма от графика на компа-
нията.

Уенди Уилямс отново влезе в кли-
ника за рехабилитация, за да се спра-
ви с проблемите си със злоупотреба-
та с вещества на фона на отношенията 
си с продуцентската компания Debmar-
Mercury.

„Влоши се. От вино до водка“, съоб-
щава неин близък.

Докато заведението, където се леку-
ва авторът и водещият, не е освободе-
но, Page Six съобщава, че проблемите 
със здравето и пристрастяването на Уи-
лямс са се влошили, след като бившата 
продуцентска компания на ежедневно-
то шоу на Уилямс твърди, че е „отказа-
ла“ да й окаже помощ.

Притесненията за здравето и благо-
състоянието на Уилямс се появиха от-
ново в началото на август, след като 
бившата радиоводеща заяви, че е омъ-
жена за полицай от Ню Йорк.

Филмът „Разбойническа ескадрила“ 
е изваден от програмата на Disney

Картина на Л.С. Lowry  
се продава на търг

Тимъти Саламет: Без наркотици  
и филми за супергероиУенди Уилямс се завръща в 

рехабилитационен център

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Живот на малък остров насред мо-
рето – това е сбъднатата мечта за 
хората, обичащи да странят от су-

матохата и търсещи тишина и спокойствие. 
Всеки някога е мечтал да се озове на място-
то на героите от книгите, оказали се по воля-
та на съдбата на самотен остров.

Всъщност такива островчета наистина 
съществуват. Много от тях са населени или 
привличат туристи със своята уединеност. И 
между другото, не всички острови се нами-
рат насред океана.

Първият поглед към словенското езеро 
Блед в подножието на планината разкрива 
магическа гледка – в средата на водоема, 
който е пълен с чиста тюркоазена вода, се 
издига зелен остров с форма на гондола. На 
площ по-малко от хектар са разположени 
църква, средновековни къщи, археологи-
чески музей, кафене и магазин за сувенири.

Миниатюрният остров във формата на 
капка в езерото на практика е единствени-
ят в Словения

която няма излаз на море
Езерото е разположено на височина 2120 

метра, широко е 1380 метра, а максималната 
му дълбочина е почти 30 метра. Произходът 

му е тектонски, а последният ледников пе-
риод е придал сегашния му вид.

Почти целогодишно в езерото живеят ле-
беди, патици и други птици. Температурата 
на водата достига 26 градуса, което се дъл-

жи на термалните извори. Това е едно от 
най-топлите алпийски езера в света – чудес-
но за плуване.

Красотата на тази излязла от приказките 
картина се допълва от плуващите из езеро-
то многобройни лебеди, както и от множе-
ството традиционни лодки „плетна“, може би

далечни роднини 
на гондолите

разхождащи туристи.
Най-забележителните са старият замък на 

Блед и високата цели 50 м кула от 12-и век. 
Днешният вид на замъка не е променян от 
400 години. Реставриран е през 50-те годи-
ни на миналия век, но без да се правят ка-
квито и да е промени. От балкона на замъка 
се разкрива невероятна гледка към езерото 
и останалата част от мистичния остров. В за-
мъка има музей с експонати от историята на 
региона.

Островчето е една от основните туристи-
чески атракции в страната, любимо място за 
сватби на влюбени двойки от цял свят в ба-
роковата църква „Успение Богородично“.

Някога на мястото й имало светилище на 
славянската богиня на любовта Жива. Вяр-
ва се, че ако бъдещият съпруг пренесе бул-
ката на ръце по 400-годишните каменни 99 
стъпала към храма, семейният им живот ще 

бъде дълъг и щастлив. През цялото време 
жената не трябва да изрича и думичка, за 
да не сполети лош късмет семейството. Въ-
тре в църквата има камбана на желанията. 
Според поверието е достатъчно да дръпне-
те въжето на камбаната и една ваша мечта 
ще се сбъдне.

Има легенда, която гласи, че навремето е 
имало храм, построен в чест на

славянската богиня 
на природата

плодородието и реколтата – Жива. Тук слу-
жели главният жрец – Старослав, дъщеря му 
Богомила и помощникът им Чътомир. В една 
битка между езичниците и християните хра-
мът е разрушен. На негово място е построе-
на църква с олтар.

Богомила останала в църквата с баща си, 
а помощникът бил покръстен близо до во-
допада Савица. След което заминал за Ак-
вилея, днешна Италия, където патриархът 
го назначил за главен мисионер в земите 
на Словения. Така се създава първото пред-
християнско славянско селище.

За църковната камбана, чиято датировка 
е от началото на 16 век, се казва, че идва от 
самия папа. Историята е, че

той я е дарил на църквата
след като оригиналната камбана, която била 
поръчана да се отлее от видна вдовица в па-
мет на нейния съпруг, потънала на дъното 
на езерото. Когато лодката с камбаната оти-
вала към острова, се извила силна буря и я 
преобърнала. Така всъщност Блед има две 
легендарни камбани: тази в църквата и тази 
на дъното на езерото. Легендата за потъна-
лата камбана се припомня всяка година на 
специално събитие за Коледа.

Това място, което привлича посетители 
от векове, също предлага отлични кулинар-
ни изкушения. Най-известният кулинарен 
специалитет на езерото Блед е тортата „Bled 
Cream“, приготвяна по оригинална рецепта 
на повече от 60 години. Повече от 12 млн. 
парчета от този десерт са продадени на те-
риторията на езерото до наши дни.

Словения от приказките: 
Магичното езеро Блед
XОстровчето е любимо място за сватби на влюбени двойки от цял свят

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Красота, която може да спре дъха – остров Блед от птичи поглед.

Замъкът е най-старият в Словения според писмени източници от 1011 г.

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.facebook.com/milanabash78
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