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Цитирането на BG VOICE е задължително.

„О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш 
да се наречеш българин и не четеш, и не гово-
риш своя език?“ Вярно е било преди 260 годи-
ни, вярно е и днес.

Последните данни от преброяването в САЩ 
показват, че като българи са се определили 
около сто хиляди души. Друга официална ста-
тистика няма. Според оценка на BG VOICE, ба-
зирана на данни за посещаемостта в сайта ни, 
провеждани събития в САЩ, разговори с ди-
пломати, български организации и активни 
сънародници, нашата общност тук е между 
300 и 400 хиляди души – 3 или 4 пъти повече 
от тези, които официално са написали в пре-
брояването, че са българи.

Данните си текат така от години. През 2010 
г. в преброяването на САЩ българският си 
произход са посочили малко над 95 000 души.

За сравнение, като македонци в САЩ са се 
определили около 66 хиляди души.

Вероятно има част от нашите сънародни-
ци, които от страх не са посочили, че са ими-
гранти, защото все още нямат легален статут. 
Статистиката и имиграционните служби нямат 
връзка, преброяването е анонимно, но недо-
верието към институциите е част от нацио-
налното ни ДНК, изградено по времето на ко-
мунизма, когато всеки следеше всеки.

От липсата на национална идентичност и 
видимост губим само ние. От символични 
жестове до финансиране на големи проек-
ти и политическо влияние. Един пример – от 
години се правят опити Empire State Building 
да бъде осветена в бяло, зелено, червено за 
3 март – това не се случва до голяма степен, 
защото не можем да покажем достатъчно го-
лям брой българи в САЩ – нито по официални 
данни, нито по друг начин. Когато дипломати-
те ни искат нещо от американските институ-
ции, е по-трудно да получат положителен от-
говор по същата причина – било то за родните 
училища или нещо друго.

Ние имаме традиция да не се грижим за ро-
довата памет на нашата общност. Помните ве-
роятно македонската резолюция, която иска-
ше от Конгреса да обяви септември за месец 

на македонския език, култура и приноса им 
към САЩ. В нея има изброени десетки име-
на на успели хора, които са определени като 
македонци. Проверка само на няколко от тях 
обаче показва, че те са българи – определи-
ли са се като такива в документите, с които 
са влезли в САЩ, с езика, който са посочили 
за роден, и през годините в интервюта и ста-
тии. Успехите им са невероятни. Постижени-
ята - запечатани като част от американската 
история и гордост. Но никога непризнати в 
България (за което има логично обяснение – 
по времето на комунизма такива истории са 
били забранени). Сега нашите съседи от Се-
верна Македония си присвояват техните ус-
пешни имигрантски истории.

Въобще не искам да се качвам на влака „Ма-
ке-до-нияяяяя“, който българските политици 
използват за какво ли не. Но това е поредни-
ят, и то болезнен пример, как отказвайки се от 
своето, го подаряваме на някой друг.

А гледайки последните политически съби-
тия в Родината – хаосът, подозрението за връ-
щане на хартиената бюлетина, про-руското 
говорене и политики, липсата на ясен път и 
посока, изглежда, че завръщането за мнозина 
ще се забави, ако не и отмени. Ето защо е из-
ключително важно да бъдем видими в САЩ – 
за институциите, за политиците, за нас самите. 
За да устроим нашата България, където сме. За 
да запазим имигрантските си корени, макар 
и като част от големият melting pot, наречен 
Америка. За да сме сигурни, че децата ни ще 
се идентифицират като българи и ще продъл-
жат да говорят езика ни, спазват традициите 
ни и предават историята ни на техните деца. 
Изискват се много малки крачки, една от кои-
то е да отбележим в една форма, че по етнос 
сме българи. Следващият ни шанс ще е след 
само 8 години – на Census 2030. Да не го про-
пилеем отново.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо се срамуваш  
да се наречеш българин

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Една от най-известните легенди в дре-
вногръцката митология разказва за 
„Ябълката на раздора“. Плодът, откъс-

нат от градините на Хесперидите, с надпис: 
„На най-красивата“, която богинята на раз-
дора Ерида подхвърлила на трите най-вли-
ятелни богини – Афродита, Атина и Хера - 
по време на сватбата на Тетида и Пелей.

Според легендата всяка от трите богини 
сметнала, че ябълката е предназначена за 
нея, и те започнали да се карат помежду си. 
За тяхно „щастие“ точно тогава покрай тях 
се появил троянският герой Парис.

Той трябвало да бъде съдия коя измеж-
ду Атина, Хера и Афродита е най-достойна 
да получи ябълката. Парис я дал на богиня-
та на красотата Афродита, което му навля-
кло гнева на Хера и Атина. Двете намразили 
троянеца, а ябълката станала причина и за 
избухването на Троянската война.

Невероятно, но факт - ябълката на раздо-
ра

бе подхвърлена и в 
българския парламент

И тя дори си има име - Вежди Рашидов.
Общински съветник, два пъти министър 

на културата в първия и втория управлен-
ски мандат на ГЕРБ, както и шест пъти депу-
тат от партията на Бойко Борисов. При по-
следното си влизане в Народното събрание 
Вежди Рашидов се оказа и единственият 
„годен“ кандидат за председател на парла-
мента.

След три дни ходене по мъките и без-
плодни опити на депутатите да произведат 
този избор в крайна сметка Рашидов беше 
издигнат и подкрепен от ГЕРБ, ДПС, БСП и 
„Български възход“.

„Ще жертвам част от моите останали го-
дини в името на българския народ. Обеща-
вам, че ще се опитам да работя с всички вас, 
обещавам да съм консенсусен, да се вслуш-
вам в думите ви“, обърна се към колегите си 
Рашидов в своята реч.

Така той се превърна в един вид обеди-
нител на народните представители и поне 

за кратко даде шанс на този парламент да 
работи.

Какво обаче всъщност се случи с издига-
нето на Вежди Рашидов от четири партии, 
всяка една от които има собствени възгле-
ди за политика.

Скулпторът тотално разби теорията за 
„сигурните“ коалиции в парламента.

Още при предложенията на своите канди-
датури и последвалите гласове „За“ и „Про-
тив“ стана ясно, че малко или много някои 
от „партньорите“ не мелят едно брашно. 

Кандидатурата на БСП за Кристиян Ви-
генин не получи нито веднъж подкрепа от 
„Демократична България“. ДПС изненадва-
що оттеглиха подкрепата си за ГЕРБ и си из-
дигнаха свой кандидат в лицето на Йордан 
Цонев. А БСП в крайна сметка се обедини с 
„големия враг“ ГЕРБ и подкрепи техния чо-
век за председател.

Ход, благодарение на който се получи 
мнозинство и Рашидов бе официално из-
бран за председател. Както и ход, с който 
официално народните представители по-
лучиха зелена светлина да започнат работа.

„Разочаровани сме от БСП
преговорите с тях ще бъдат тежки“. Това 
беше обобщението на представителите на 
„Продължаваме промяната“ след избира-
нето на Вежди Рашидов за председател на 
Народното събрание.

Така скулпторът се оказа „Без вина вино-
вен“, след като разби уж сигурната коали-
ция ДБ-БСП-ПП.

И вместо обединител на нацията се пре-
върна в „ябълка на раздора“ между партии 
и коалиции.

Ще има ли обаче нова Троянска война в 
българския парламент и ще има ли отново 
Троянски кон в парламента, както бе опре-
делена партията на Слави Трифонов „Има 
такъв народ“ в предишния - предстои да се 
разбере.

Ябълката на раздора или 
обединител на народа
XВежди Рашидов се оказа виновен без вина

НИКОЛАЙ СПАСОВ
nikolay@bg-voice.com

Вежди Рашидов
Снимкa: ЕПА/БГНЕС

Изборът за председател на Народното събрание разедини коалициите.
Снимкa: ЕПА/БГНЕС
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О
свен като скулптор и човек на 
културата, Вежди Рашидов е 
общественик и политик. Депу-
тат в няколко парламента. Два 
пъти министър на културата. 

Въпреки че е етнически турчин, често кри-
тикува ДПС. През 2002 година получава ор-
ден „Стара планина“, а през 2006 г. чества 30 
години на професионалното си поприще, 
като дотогава е направил над 40 изложби в 
България и чужбина.

Удостоен е с орден „Александър Невски“ 
на Русия, орден на заслугите на Украйна, ор-
ден на заслугите на Турция, Златен медал на 
Армения, Златен орел на САЩ, орден „Кирил 
и Методий“.

Член е на Европейската академия за изку-
ствата в Париж, академик на Международ-
ната академия за култура и изкуство в Мос-
ква, член на Парижкия есенен салон, член 
на AIAP на ЮНЕСКО, член-кореспондент на 
БАН, доктор хонорис кауза.

През годините името му обаче се замесва 
и в няколко скандала.

Мултак
Противоречива остава близостта му до 

знакови фигури от българския ъндърграунд 
през 90-те. По повод на рождения си ден на 
14 декември 1996 г. е награден от собстве-
ника на „Мултигруп“ Илия Павлов с титлата 
„главен мултак на републиката“, появява се 
на снимки и с Иво Карамански.

Побой
На 29 ноември 2001 г. Вежди Рашидов, 

заедно с общинския съветник от СДС Емил 

Додов, участват във физически конфликт 
с полицай, след като колата на Рашидов е 
паркирана неправилно пред Столична об-
щина. Полицаят е със счупен нос, а инциден-
тът е заснет от екип на телевизия „Евроком“ 
и от охранителната камера на общината. На 
следващия ден те са арестувани и проку-
ратурата завежда дело за лека телесна по-
вреда на полицай и хулиганство. На 5 април 
2002 г. прокуратурата прекратява делото 
срещу Вежди Рашидов с мотива, че престъ-
пленията не са извършени.

Катастрофа
Миналата година Вежди Рашидов ката-

строфира на кръстовището между бул. „Гоце 
Делчев“ и бул. „България“ в София. Той бе 
приет в „Пирогов“ с черепно-мозъчна трав-
ма, с гръдна травма и разкъсна рана. Тогава 
от МВР съобщиха, че микробус се е обърнал 
на булеварда. По-късно стана ясно, че имен-
но Рашидов е карал лекотоварния автомо-
бил, който е минал на червено по бул. „Бъл-
гария“ и се е ударил в другата кола, след 
което се е обърнал край трамвайните релси.

„Управлявах лично една баничарка. Бях 
застанал на булеварда, когато светна зеле-
но, а след това бързо и жълт светофар. Вед-
нага видях отсрещната страна, че два авто-
мобила също тръгват на жълто и се движат 

срещу мен.
Опитах се да избегна удара, но не успях. 

Последва сблъсък на автомобил в едно от 
моите колела и аз се превъртях два пъти по 
таван.

Младо момиче от другия автомобил ми се 
притече на помощ и ми помогна да изляза 
от колата. Благодарен съм й много“, разказа 
Рашидов тогава.

„Имам и няколко счупени ребра. Ударих 
се тежко при падането, но се надявам да 
се възстановя. За съжаление се случват по-
добни инциденти. Благодаря на лекарите 
за грижите, които полагат към мен“, добави 
той.

На въпрос как ще коментира твърденията 
в някои медии, че е шофирал след употреба 
на алкохол, Рашидов бе категоричен:

„Не употребявам алкохол след направе-
ната ми операция от рак на гърлото. След 
катастрофата бяха взети проби за алкохол 
от мен, които са отрицателни. Всичко е до-
кументирано. Освен това на кръстовището, 
където се случи инцидентът, има видеозапи-
си от камери, така че всичко е ясно“.

От времето си като министър на култу-
рата интелектуалци неколкократно правят 
подписки с искане за оставката на Рашидов.

Вежди Рашидов е най-възрастният поли-
тик в 48-ия парламент на България.

Кой е Вежди Рашидов?

Катастрофата с баничарката през 2021 г.

Снимкa: ЕПА/БГНЕС

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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През 2020 г. Съединените щати прове-
доха национално преброяване, т.нар. 
Census 2020. По закон това става на 

всеки 10 години. Заради пандемията резул-
татите обаче се забавиха, но от нова табли-
ца в националната статистика може да видим 
колко души официално са се преброили като 
българи в САЩ. Числото е далеч от това, кое-
то повечето от нас предполагат за размера 
на българската общност тук.

Според данните от American Community 
Survey, българите в САЩ през 2021 г. са 102 
094. Резултатът е базиран на прогноза спря-
мо данните от официалното преброяване от 
2020 г. за 1 година напред. Грешката е плюс/
минус 7 052 души.

Данните на официалната статистика дра-
матично се разминават с това, което от годи-
ни медии и политици говорят за българската 
общност в САЩ. Вероятно на много места сте 
срещали, че само в Чикаго живеят над 200-
300 хиляди българи (не, не е вярно). Но бъл-
гарите в САЩ са в пъти повече от тези 102 хи-
ляди, които изглежда са се отбелязали като 
такива в националното преброяване.

„Очевидно нашите сънародници смятат, че 
ще са поставени по-добре, ще имат по-добри 
шансове в собствената си среда – професио-
нална и битова, ако бъдат американци“, смята 

бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодо-
рова. Данните за 2021 г. всъщност не са мно-
го по-различни от тези отпреди 10 години 
– увеличението от 2010 г. досега е под 5000 
души.

„Това е наследствена

апатия към всички 
обществени процеси

коментира генералният ни консул в Чикаго 
Светослав Станков – не само политическите, 
а и как се развива общността. Тези отноше-
ния в САЩ – вътре в общността и между общ-
ностите - са изключително важни. Докато при 
нас това чувство не е развито на височината 
на американското гражданско общество.“

„Това не е ново явление. Още от времето, 
когато имахме основно политическа ими-
грация в САЩ, стремежът беше да се прето-
пи, българинът да бъде американец, да не 
бъде считан за имигрант, чуждо, временно. 
Смятах, че това се изживява, но очевидно не. 
Това продължава. Или това е желание да се 

приобщиш, идентифицираш с по-развитата 
нация. Или пък си толкова недоволен от Ро-
дината си, че нямаш желание да се идентифи-
цираш с нея“, коментира Поптодорова.

„По време на изборите партиите обещават 
много на българите зад граница, но после не 
правят нищо – няма нужното финансиране, 
нито политически или обществени структу-
ри, които да поддържат общността“, смята 
Станков.

Данните показват, че

жените са повече от мъжете
съответно 52.2% и 47.8%.

Над половината от нашите сънародници 
в САЩ са женени (60.3%). Общността ни е 
сравнително високо образована – над 82% 
имат над средно образование (поне associate 
degree), тези с магистратури и нагоре са над 
32%. Малко над 19 на сто посочват, че не вла-
деят английски език „много добре“, а близо 
67% говорят и още един език.

7.4 на сто имат някакъв вид хронично за-
боляване или инвалидност.

37 414 от българите са посочили, че са ро-
дени в САЩ, а 64 680 – в чужбина.

Близо половината са получили американ-
ско гражданство чрез натурализация (50 
089). Едно от обясненията за малкия брой 
отбелязали се като българи е, че част от тях 
нямат легален статут в страната, въпреки 
че статистиката е анонимна и няма връзка с 
имиграционните власти.

Липсата на активност в преброяването 
създава проблеми и пред българските ди-
пломати, институции и организации в САЩ.

„Драстично губим влияние“
казва генералният ни консул в Чикаго Свето-
слав Станков. – Липсата на видимост на бъл-
гарската общност означава минимално влия-
ние на българската общност.“

Той обяснява, че на всяка среща с раз-
лични институции и политици винаги питат 
колко са българите в САЩ или Чикаго. „Все-
ки прави това, което сега и вие – поглежда 
данните в Census. И когато сме малко, става 
трудно да искаме и да получаваме неща за 
нашата общност тук. В Германия, например, 
са се регистрирали над 400 хиляди българи.“

„В Америка, която дава особени предим-
ства на общностите и намира особена гор-
дост в това, че е станала дом за различни 
общности, като запазва тяхната идентичност 
и характеристика, губим много. Това са вся-
какъв вид квоти, възможност да участваш в 
политическия живот като представител на 
дадена общност. Би трябвало да се възполз-
ваме от този много голям силен стимул – 
икономически, обществен, който дава аме-
риканската система, за да покаже, че всеки 
е добре дошъл, казва Елена Поптодорова. – 
Това е повод за размисъл – защо така изби-
рат българите.“

Според Станков българските институции 

трябва да работят заедно с общността да 
повишат информираността за процеси като 
преброяването и как да участваме актив-
но. „За българската държава това е изклю-
чително важно – българите да са активни в 
обществените процеси в Америка, не само 
помежду си, а и като част от политическата 
система в Америка. А тя работи точно така 
– чрез регистрация, чрез заявяване на оп-
ределена принадлежност към даден етнос. 
Липсва информираност и осъзнатост колко 
е важно това – не само за общността, но и за 
България.“

„Има една самоцелна политика – партиите 
си доказват патриотизъм като издигат в няка-
къв особен ранг работата с българските общ-
ности зад граница. Мисля, че е сбъркан под-
ходът. Това не е проблем за гърци, поляци, 
дори македонци. В стремежа да впримчим 
имигрантите в българската действителност, 
не е печеливш подход, по-скоро обратното – 
би трябвало да се стимулира развитието им 
такова, каквото те го виждат в средата, която 
са избрали“, казва Поптодорова.

Най-много българи са заети в сферите на 
образованието, здравеопазването и социал-
ната помощ – 21.1%, следвани от тези в изку-
ствата, забавленията, хотелско настаняване и 
хранене (10%) и търговията (9.9%). В транс-
портния бизнес работят 8.9% от сънародни-
ците ни, а във финансовата, застрахователна-
та сфера и недвижимите имоти – 9%.

Средният доход на едно 
българско домакинство

в САЩ е 84 437 долара. 3 на сто са под ръба 
на бедността.

Близо 20% получават пари от социално-
то осигуряване (средно $18 026/година). Без 
здравна застраховка са 9.6 на сто.

И в САЩ българинът изглежда, че цени да 
има собствен дом – 65.4% са посочили, че 
притежават жилището, в което живеят.

Близо 96% посочват, че притежават собст-
вен компютър, а 93.5% имат високоскорос-
тен интернет.

X„Губим влияние“ - малко сънародници са се преброили

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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Атлантическото крайбрежие на САЩ 
се превръща в „развъдник“ на свръх-
мощни урагани, които вероятно ще 

засягат крайбрежните общности все по-
силно, установи ново проучване.

Глобалното затопляне, причинено от еми-
сиите на парникови газове от изгарянето на 
нефт, газ и въглища, е основният фактор, до-
принасящ за все по-тежките бури и навод-
нения, достигащи американското източно 
крайбрежие през последните четири десе-
тилетия. То води до толкова бързо набира-
щи сила бури, че става все по-трудно да се 
предоставят навременни предупреждения 
и заповеди за евакуация на жителите.

„Нашите констатации имат дълбоки по-
следици за крайбрежните жители, лица-

та, вземащи решения, и политиците“, каза 
Картик Балагуру, климатолог и водещ автор 
на изследването, публикувано в списание 
Geophysical Research Letters.

Анализирайки активността на бурите и 
условията, които ги оформят, изследовате-
лите установиха, че скоростта, с която ура-
ганите набират скорост близо до атлантиче-
ското крайбрежие на САЩ,

се е увеличила значително
между 1979 г. и 2018 г.

Атлантическото крайбрежие има уни-
кална комбинация от условия на околната 
среда, които не се срещат в Мексиканския 
залив, другата гореща точка за ураганите, 
което прави източните американски щати 
особено уязвими на бързо засилващи се и 
по-влажни бури, обясняват изследователи 
от Тихоокеанската северозападна нацио-
нална лаборатория.

Миналия месец ураганът Иън отне живо-
та на най-малко 126 души и причини мащаб-

XРазрушителните стихии ще стават все по-чести и по-бързи

Глобалното затопляне превръща Атлантическото 
крайбрежие на САЩ в „развъдник“ на суперурагани

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.:ЕРА/БГНЕС
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ни наводнения и щети на инфраструктурата 
във Флорида, след като се превърна от тро-
пическа буря в ураган от категория 4 в рам-
ките на 24 часа.

Бурите, които се засилват близо до брего-
вата линия, представляват по-сериозна за-
плаха за живота, земята и имуществото, тъй 
като покачването на морското равнище оз-
начава, че стихията е по-висока и достига 
по-навътре в сушата.

За да може една буря да набере сила или 
да претърпи бързо засилване, са необходи-
ми почти перфектни условия на околната 
среда, които не се случват често. Но състав-
ките, необходими за тази перфектна рецеп-
та за буря – топла повърхност на 
океана, висока влажност, слаб 
срез на вятъра и въртеливо дви-
жение на въздуха (завихряне) 
- стават все по-често срещани 
с нарастването на емисиите на 
парникови газове, установиха 
изследователите.

Един основен фактор е, че със 
затоплянето на планетата темпе-
ратурната разлика между земя-
та и водата се е увеличила. Тъй 
като по-високото въздушно на-
лягане над по-хладното море 
духа навътре към по-топли зони 
с по-ниско налягане, въртене-
то на Земята насочва тези вет-
рове в циклонична, завихряща 
се посока, засмуквайки топъл, 
влажен въздух и преобразувай-
ки енергията му в разрушителни 
ветрове.

Докато влажният въздух се издига вътре 
в ядрото на урагана и се охлажда към вър-
ха, водните пари кондензират и отделят то-
плина, като

допълнително 
енергизират бурята.

По-високите температури на сушата за-
силват това въртеливо движение, което из-
тегля влажния въздух нагоре, докато по-
топлата морска повърхност – също продукт 
на затоплянето от парникови газове – доба-
вя още повече влажност, решаваща състав-

ка за интензификация.
Друг важен фактор е срезът на вятъра, 

който измерва силата и посоката му по-ви-
соко в атмосферата. Констатациите се ос-
новават на предишни проучвания, които 
установиха, че нарастващият контраст в 
температурата земя-море също е свързан с 
променящите се модели на валежите и су-
шата.

„Това проучване добавя ново и важно по-
следствие – промени в поведението на ура-
ганите в крайбрежните региони, които биха 
могли да засегнат големи популации по све-
та“, каза Руби Лунг, изследовател на атмос-
ферата.

Иън беше една от най-силните бури, уда-
рили крайбрежието на САЩ, но не и най-
смъртоносната. През 2017 г. в Пуерто Рико 
ураганът Мария, който причини най-дъл-
гото спиране на тока в историята на САЩ 
и доведе до 3000 смъртни случая, се заси-
ли от ураган от категория 1 до категория 5 
само за 15 часа.

Същата комбинация от про-ураганни ус-
ловия може да се формира в много други 
региони, включително тези близо до източ-
ноазиатското крайбрежие и северозапад-
ната част на Арабско море, сочи проучва-
нето.
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85-годишен мъж от Флорида беше 
задържан, след като жена се оп-
лака, че е поискал да купи дъ-

щеря й в супермаркет в Порт Ориндж. Ос-
ъжданият за сексуални престъпления мъж 
последно предложил $100 000, за да вземе 
8-годишното й момиченце в магазин Winn-
Dixie.

Това се случило на 16 август тази година. 
След ареста му се оказало, че той редовно 
отправял подобни предложения, като не е 
изключено и някой родител да се е съгла-
сил да вземе парите. Поради тази причина 
от полицията разпространиха негова сним-
ка и призоваха всеки, който се е срещал с 
него и е получавал подобни оферти, да се 
свърже с тях.

Хелмют Колб последно заговорил Лорън 
Бенинг – майка на 8-годишно момиченце.

„Много е красива и как прекрасно танцу-

ва“, казал той.
Бенинг си помислила, че Колб е просто 

един самотен мъж в магазина и се радва на 

дъщеря й. Мнението й за него обаче се про-
меня, когато Колб я следва на паркинга, къ-
дето й казва: „Хей, искам да направя една 
сделка с теб. Бих искал да купя дъщеря ти за 
100 000 долара.“

Предложението оставя жената в „пълен 
шок“. Когато минувачи се намесват, Колб 
им се присмял. По-късно, когато полицията 
пристига, те намират мъжа да седи на пей-
ка пред хранителния магазин, а на въпроса 
им защо се е опитал да купи детето, той от-
говаря:

„Всички харесваме деца.“
„Бяхме уведомени за случая поради яв-

ната загриженост на родителя, че някой 
предлага да купи дъщеря им в магазин за 
хранителни стоки“, пише полицейското уп-
равление на Порт Ориндж в публикация 
във Facebook.

„За съжаление на г-н Колб, който е в про-
бационен период, успяхме да потвърдим 
чрез служителя, който следи да си спазва 
пробацията, че и преди е създавал подоб-
ни проблеми и не трябва да има никакъв 
контакт с малолетни деца. Г-н Колб трябва 
просто да се придържа към пазаруването 
на хранителни стоки.“

Мъжът вече е регистриран извършител 
на сексуално престъпление, а е на изпи-
тателен срок за подобно обвинение през 
2018 г.,

когато се е опитал 
да купи друго дете

Според Newsweek при първия инцидент 
Колб грабва младо момиче в Walmart, целу-
ва китката й и предлага да я купи за 200 000 
долара.

Съобщава се, че по това време Колб е 
наблюдавал детето и майка му да седят на 
пейка и е започнал да „наддава“ за детето. 
Майката отказва и се опитва да си тръгне 
с дъщеря си, когато Колб грабна ръката на 
момичето.

Либертарианският американски иконо-
мист Мъри Ротбард (1926-1995) пише в кни-
гата си „Етика на свободата“, че родители-
те трябва да имат правото да дадат дете за 
осиновяване или да продадат правата вър-
ху детето чрез доброволен договор. Ротбард 
твърди, че продажбата на деца като потре-
бителски стоки в съответствие с пазарните 
сили ще бъде от полза за „всички“, участващи 
в този пазар: „биологичните родители, деца-
та и приемните родители.“

Според Ротбард също така „родителят не 
трябва да има законово задължение да хра-

ни, облича или образова децата си, тъй като 
такива задължения, принудени към родите-
ля, биха го лишили от неговите права.“ Сле-
дователно родителите трябва да имат закон-
ното право да оставят всяко бебе да умре от 
глад. Въпреки това, тъй като „чисто свобод-
ното общество ще има процъфтяващ пазар 
на деца“, пише той, „съществуването на сво-
боден пазар на бебета ще сведе такова „пре-
небрегване“ до минимум.“

През периода 1997-2001 г. пък жена на 
име Лорин Галиндо „прави 8 милиона дола-
ра, като урежда 800 осиновявания на камбо-

джански деца от нищо неподозиращи аме-
риканци, един от които е Анджелина Джоли. 
Купувачите на бебета, които работят за Га-
линдо, често таксиметрови шофьори и упра-
вители на сиропиталища, предлагат на май-
ки с ниски доходи пари или ориз за децата 
им, за които след това Галиндо ще твърди, че 
са сираци и за които осиновяващите семей-
ства плащат около 11 000 долара в „такси“. 
Лорин, която заявява, че е искала „да спаси 
деца от отчаяни обстоятелства“ и чувства, че 
е действала „с най-голяма почтеност“, е осъ-
дена в САЩ на година и половина затвор.

85-годишен от Флорида си купува деца в 
супермаркетите, издирват негови жертви
XПолицията в Порт Ориндж задържа Хелмют Колб, последно предложил $100 000 за 8-годишна

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Тежката история на САЩ с покупко-продажбата на хора

Хелмют Колб и друг път опитвал да си „напазарува“ деца. 

Сн.: Port Orange Police Department/Facebook

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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85-годишен от Флорида си купува деца в 
супермаркетите, издирват негови жертви

https://dremaxcabinets.com/
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Н
араяна Мурти, индийски ми-
лиардер, основател на техно-
логичния гигант Infosys и тъст 
на новия британски премиер 
Риши Сунак, бил арестуван в 

България през 70-те. Той прекарал три дни 
в килията без никаква храна, след което бил 
изгонен в Турция.

Индийският „Бил Гейтс“ е разказвал ня-
колко пъти за преживелиците си в Родината 
ни, в това число и пред ВВС, а през януари 
2020 година сподели историята с участни-
ците в технологичен фестивал в Мумбай.

По онова време Нараяна Мурти живеел в 
апартамент с една спалня в 7-ми район на 
Париж, а френската столица била под влия-
нието на левицата, социализма и либерали-
зма. Индиецът решил да се запознае с марк-
сизма отблизо, а и да опознае континента 
на автостоп. Купил си спален чувал, хуба-
ва раница, яке против вятър и топли дре-
хи, нямало още и кредитни карти, тръгнал 
с пътнически чекове и събраните 25 визи 
за страните, които искал да посети. Напус-
нал работа и през следващите 11 месеца 
пътувал от Париж до Кабул, минавайки през 
Италия, Австрия, Германия, Чехословакия, 
Полша, СССР, Унгария, Румъния, Йордания, 
Иран, Ирак, Израел, Гърция, Турция, Афга-

нистан и България. Случката от 1974 година 
започнала на гарата в Ниш.

В интервю за CN Traveller Мурти разказа: 
„Определящ момент от живота ми дойде от 

неочакван инцидент, кой-
то се случи в тогавашна 
Югославия. В Ниш един 
любезен човек ме оста-
ви на гарата в 21:30 ч., от-
където на следващия ден 
трябваше да взема влак за 
София. В ресторанта на га-
рата отказаха да ми дадат 
храна, тъй като нямах юго-
славска валута. На след-
ващия ден беше неделя и 
всички банки бяха затво-
рени. Легнах на гарата, за 
да пестя енергията си, и се 
качих на София Експрес в 
20 часа.“

Във влака индиецът се 

заговаря за живота в България с едно моми-
че, но това ядосва спътника й и решава съд-
бата на Мурти.

„Срещу мен седяха момче и момиче. Вла-
деех добре английски, френски и руски и се 
опитах да завържа разговор. Докато момче-
то не отговори, момичето знаеше френски 
и беше мило и дружелюбно. Разговаряхме, 
когато момчето се приближи до няколко 
полицаи, които стояха наблизо, и им каза 
нещо. Следващото нещо, което разбрах, 
беше, че чантата ми е претърсена. Бях из-
мъкнат от влака и хвърлен в стая с размери 
2,50 на 2,50 метра, а паспортът ми беше кон-
фискуван. Стаята

имаше само тоалетна в ъгъла
подът беше твърд и студен. Нямаше легло, 
стол или маса“, спомня си той.

Вероятната причина за милиционерска-
та намеса били въпросите, които задавал за 
живота в България чужденецът. Както спо-

менава през ВВС, приели, че злослови за 
прекрасната българска държава.

През 72-те часа в затвора Мурти дори не 
е бил хранен. „Мислех, че ще отворят вра-
тата сутринта и ще ми донесат закуска, тъй 
като бях държавен гост, но нищо не се слу-
чи. Изгубих всякаква надежда да ям нещо“, 
каза той.

На четвъртата сутрин полицията го от-
вежда на перона и го бута в купето на паза-
ча на заминаващ товарен влак. По това вре-
ме той не е ял или пил нищо пет поредни 
дни.

„След около 120 часа без вода и храна, 
вратите се отвориха. Бях извлечен и затво-
рен в купето на пазача на товарен влак. Бях 
загубил способността си да мисля“, добавя 
той.

Мурти си спомня, че пазачите му казали: 
„Виж, ти си от приятелска страна, наречена 
Индия, така че ние те пускаме, но ще ти да-
дем паспорта, когато стигнеш до Истанбул.“

Индиецът твърди, че именно този епизод 
от живота му го е накарал да се превърне от 
„объркан левичар в

решителен състрадателен 
капиталист“

тъй като го е накарал да се чуди, че ако една 
страна се отнася с приятелите си така, той 
никога не би искал да бъде част от комунис-
тическа страна. Инцидентът го кара да ос-
ъзнае, че една страна може да просперира 
само чрез създаването на работни места, 
които могат да бъдат създадени от пред-
приемачи.

След този случай магистърът от Индий-
ския технологичен институт в Канпур се 
потопил в предприемачеството, като пър-
вият му опит бил с компанията, наречена 
Softronics в Пуна, която закрил доста бързо, 
тъй като не виждал никакви бъдещи перс-
пективи. През 1981 година заедно с още 
шест души и с нищожните 10 хиляди рупии, 
взети назаем от съпругата му, днес извест-
ната писателка фантаст и филантроп Судха 
Мурти, основал Infosys.

Тъстът милиардер на новия британски 
премиер търкал наровете в български арест

XАрестували го във влак заради закачка с момиче

Арест в България станал причината Нараяна Мурти да стане предприемач и да натрупа милиарди. 

Сн.: wikibio.in

Нараяна Мурти със съпругата си Судха, дъщеря си Акшата и зет си Риши Сунак. 

Сн.: wikibio.in

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Германският фюрер Адолф Хитлер и съ-
ветският диктатор Йосиф Сталин са две 
от най-спорните имена в историята, 

получавали номинация за Нобелова награ-
да за мир.

Сталин е бил предлаган за високото отли-
чие два пъти. Името му присъства в списъка 
на номинираните през 1946 и в 1948 г. Сред 
другите кандидати е бил Адолф Хитлер, 
предложен през 1939 г. от един от членове-
те на шведския парламент. Кандидатурата 
обаче много бързо е била отхвърлена от ко-
митета. През 1935 година италианският дик-
татор Бенито Мусолини е предложен, иро-
нично, от германски и френски академици 
само месеци преди инвазията в Етиопия.

„Нито Хитлер, нито Сталин, нито Мусо-
лини сериозно са били обсъждани за Но-
беловата награда за мир“, казва историкът 
Геир Лундестад, бивш секретар на Комите-
та. „Това, което ме изненадва най-много, е, 
че много диктатори по света са се въздър-
жали да се номинират сами“.

Предлаган е бил още и Уинстън Чърчил, 
но вместо с отличието за мир той е удосто-
ен с Нобелова награда за литература. Сред 
обсъжданите имена на евентуалните носи-
тели на Нобелова награда за мир са били и 
тези на известни културни дейци като Лев 
Толстой, Ерих Мария Ремарк, Николай Рьо-
рих. В списъка не липсват и имена на мо-
нарси, като например на руския император 
Николай Втори (1901) и на белгийския крал 
Албер Първи (1922).

Нобеловият комитет приема всички 
предложения, ако те са изпратени преди 
крайния срок 31 януари. И докато всеки 
може да бъде номиниран, не всеки може да 
номинира. Право да номинират имат пар-
ламентаристи и министри от всички държа-
ви по света, бивши носители на наградата, 
някои университетски професори и бивши 
и настоящи членове на самия комитет. Това 
обаче е голям брой, повече от няколко хи-
ляди души.

От Хитлер и Сталин до Краля на попа:  
Кой е бил номиниран с Нобелова награда за мир?

XДоналд Тръмп и Грета Тунберг също са в списъка

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Човекът, подпалил Втората световна война,  
Адолф Хитлер е сред най-спорните номинации за 
Нобелова награда за мир. 

На 24 януари 1939 г. дванайсет 
шведски депутати номинират бри-
танския премиер Невил Чембърлейн 
за Нобелова награда за мир. Аргу-
ментът им е, че Чембърлейн е спасил 
световния мир посредством Мюн-
хенското споразумение, сключено с 
Хитлер през септември 1938 г., кога-
то чехословашкият район Зудетланд 
е предаден на Германия. Британски-
ят премиер е човекът, който „в това 
опасно време спаси нашата част на 
света от ужасна катастрофа“, пише в 
мотивационното писмо към номина-
цията.

Три дни по-късно шведският пар-
ламентарист и социалдемократ Ерик 
Брандт изпраща писмо до Норвеж-
кия Нобелов комитет, номинирайки 
германския канцлер Адолф Хитлер 
за Нобелова награда за мир.

В писмото, изпратено само месеци 
след анексирането на Австрия и Су-
детската криза и 9 месеца преди ин-
вазията в Полша, Брандт хвали лиде-
ра на Третия райх за „пламенната му 
любов към мира“ и го описва като 
„принца на мира на Земята“.

По-късно Брандт обяснява, че е ис-
кал номинацията да бъде саркастич-
на – въпреки че мнозина не успяват 
да намерят иронията – и е била про-
тест срещу номинацията на британ-
ския премиер Чембърлейн. Логиката 
е, че ако Чембърлейн е номиниран 
за договора си с Хитлер, то тогава и 
самият Фюрер също трябва да бъде 
отличен. Брандт оттегля номинация-
та си, но Хитлер все пак остава в ар-
хивите като кандидат.

„Историята на номинацията на 
Ерик Брандт за Адолф Хитлер напъл-
но показва колко опасна може да 
бъде иронията в нагорещена поли-
тическа обстановка“, казва истори-
кът Асле Свеен пред АФП.

Кой предложи 
Хитлер за Нобелова 
награда за мир?

Сн.: Wikipedia

Сталин, Хитлер и Мусолини

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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„Има толкова много хора, които имат пра-
вото да номинират кандидати, така че това 
не е много трудно“, заяви влиятелният се-
кретар на Нобеловия комитет Олав Ньол-
стад пред АФП.

През последните две десетилетия броят 
на кандидатите скача драстично и днес над-
минава 300, така че не е изненадващо, че в 
него има и странни имена.

Списъкът с кандидатите се пази в тайна 
в продължение на най-малко 50 години, но 
номиниращият може да оповести публично 
избора си. Дали номинацията е странна или 
не е въпрос на гледна точка, но някои пред-

ложения със сигурност ще накарат хората 
да вдигнат озадачено рамене.

През 2001 година е номиниран спор-
тът футбол, представен от Международна-
та футболна федерация ФИФА. Шведският 
законодател зад номинацията заявява, че 
спортът има „способността да създава по-
зитивни международни договори“ и допри-
нася за „по-мирен свят“. Идеята въобще не 
е нова, тъй като Жул Риме, който се смята 
за основател на Световното първенство по 
футбол, е номиниран през 1956 година, от-
белязва Антоан Джейкъб, автор на „История 
на Нобеловите награди“.

Поп идолът Майкъл Джексън също е но-
миниран през 1998 година. Въпреки че по 
това време обвиненията за сексуално по-
сегателство над деца все още не са излез-
ли на бял свят, посланието на Краля на попа 
„да излекуваме света“ не впечатлява Нобе-
ловия комитет. „Румънските парламента-
ристи, които предлагат Майкъл Джексън, 
смятат номинацията за много сериозна, но 
тя не е била обсъждана от Комитета“, казва 
Лундестад.

Но през 2001-ва, допълва историкът, не 

се смяташе за невъзможно известни музи-
канти с кауза, като Боб Гелдоф, Боно или 
Стинг, един ден да получат престижното от-
личие. „Имената на певци редовно се поя-
вяват, но това е нова тенденция“, обяснява 
Олав Ньолстад.

Сред най-съвременните личности като 
най-спорни се отличават номинациите на 
бившия американски президент Доналд 
Тръмп и шведската тийнейджърка активис-
тка срещу промените в климата Грета Тун-
берг.

Спорна номинация и за обвинения във военни 
престъпления косовски лидер Хашим Тачи

През 2014 година Европейските социа-
листи предложиха премиерите на Сърбия 
и Косово – Ивица Дачич и Хашим Тачи - за 
Нобелова награда за мир. В писмо до пред-
седателя на норвежкия Нобелов комитет 
освен двамата премиери е предложен и из-
вънредният представител на Европейския 
съюз за външната политика Катрин Аштън.

Причината за тройната номинация е под-
писаното в предната година споразумение 
за нормализиране на отношенията между 
Белград и Прищина, което се случи с по-
средничеството на Евросъюза и лично с 
усилията на баронеса Аштън.

През ноември 2020 г. Хашим Тачи беше 
арестуван и предаден на Специалния съд в 

Хага по обвинения във военни престъпле-
ния по време на войната в Косово през 1998 
и 1999 г. Според обвинението Тачи и негови 
съратници носят „криминална отговорност 
за близо 100 убийства“.

Спортът футбол също е бил номиниран за наградата. 

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС
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(Продължение от предишния брой)

В предния брой започнахме да отговаря-
ме на въпрос защо се повишават лих-
вите. Важно е и колко време ще отнеме 

този процес.
По мои очаквания - някъде между 6 месе-

ца и една година, което ще представи много 
благоприятни инвестиционни възможнос-
ти заради занижените цени на фондове и ак-

ции, които се предполага, че ще възстановят 
и надвишат нивата си от преди една година, 
веднъж като инфлацията се постави под кон-
трол. Пазарите са водещи икономически ин-
дикатори и по принцип те са показателни за 
посоката, в която ще се движи цялата иконо-
мика в идните месеци.

И нека не забравяме, че това, което гово-
рим в икономически план, е в случай, че ста-
туквото се запази и войната не се развихри 
в по-големи мащаби и в повече територии. 
Моят анализ е стриктно базиран на икономи-
ката в Америка и реалностите, отнасящи се 
към нея в този момент.

За сравнение, това, което Федералния ре-
зерв прави с агресивното вдигане на лихвите 
в Америка през цялата тази година, сега

тепърва започва в Европа
чрез Европейската централна банка и мно-
го, виждайки това забавяне, наред с всички 
други проблеми, пред които е изправен „ста-
рият континент“, свързани с войната в Украй-
на, кара повечето фондове масово да прода-
ват акциите си в европейски компании и да 

ги местят в американски акции, очаквайки 
тук ситуацията с инфлацията да се стабилизи-
ра много по-бързо и по-леко, сравнено с ев-
ропейската икономика.

Това са моите наблюдения и анализ за си-
туацията в момента. С две думи - ако работи-
те и имате възможност да инвестирате в пен-
сионна или образователна сметка или като 
цяло инвестиционен акаунт, съставен от до-
бре подбрани взаимни фондове, сега може да 
се окаже прекрасен момент да го направите, 
защото

купувате акции 
на поне 20% отстъпка

сравнено с преди година и с течение на вре-
мето в следващите 2-3 години това може да 
се установи като успешна стратегия. Ако пък 
нямате възможност да инвестирате, поне не 
вадете пари, които сте инвестирали в такива 
фондове, защото ще продавате на занижени 
цени, което никога не е добра идея, защото 
де факто реализирате загуба, която не може-
те да възстановите.

Бъдете разумни и търпеливи, следейки па-

раметрите в момента, ситуацията в икономи-
чески план изглежда доста по-спокойна, в 
сравнение с кризите през 2001-ва и 2008-ма, 
но трябва да сме наблюдателни и да се учим 
в движение на процесите, които се случват, 
защото, както всички знаем, в своята си същ-
ност те се повтарят поне веднъж на всеки 10 
години. Това е икономическият цикъл на па-
зарната икономиката - той никога не е само 
нагоре или само надолу, въпросът е да се въз-
ползваме правилно от изгодни ситуации за 
инвестиране и позициониране в различните 
етапи на този цикъл.

Надявам се информацията, която ви пред-
ставих днес, да ви бъде полезна и ако е така, 
моля, споделете я с хора, които мислите, че 
ще се възползват по най-добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въ-
проси или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от живота, 
можете да си запазите час за консултация 
на директния ми телефон - (224) 522-2413или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които че-
тете, са зададени от клиенти, с които съм 
работил по време на консултации в моя офис.

Вашите 
пари

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

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пенсион-
ното осигуряване и инвестирането, об-
разувателните спестовни сметки за 
деца, застрахователни полици за жи-
вот, автомобили и домове.

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

XСтратегии за инвестиране по време на инфлация

Кога ще спре повишаването на лихвите

Обадете ни се днес 
за безплатна 
консултация.

Open Еnrollment 2023:

Licensed in:  AL, AR, CO, DE, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, MS, MT, NT, NC, NE, NV, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY

Private insurance specialist
302.259.8625
ivelina@bulguardhealth.com
Fb  @ivelinaushealth

Marketplace insurance specialist
302.864.3444

andy@bulguardhealth.com
Fb @ bulguardhealth

Ivelina Dimitrova Andy Slavchev

1 ноември 2022 - 15 януари 2023. 
Това в времето, в което избираме 

здравна застраховка.
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Днешният жилищен пазар е доста по-раз-
личен от този, който познавахме само преди 
няколко месеца. И ако мислите, че е крайно 
време да продадете къщата си, това може 
да ви накара да се зачудите какво трябва да 
направите по по-различен начин в този мо-
мент, за да сте в най-изгодна позиция. (сним-
ка №2,3)

Отговорът е лесен. Отделете предварител-
но време, за да подготвите имота си по въз-
можно най-подходящия и оптимално неу-
трален начин, както и да създадете солиден 
план с вашия агент, за да си помогнете да по-
лучите най-голяма възвръщаемост на ваша-
та инвестиция. (снимка №4)

Ето няколко прости съвета, за да сте сигур-
ни, че ще увеличите максимално продажната 
цена и/или дори времето, в което да получи-
те крайния и задоволителен за вас резултат.

1. Поставете правилна цена от самото на-
чало

Едно от първите неща, които купувачите 
ще забележат, е цената на къщата ви. Това е 
така, защото цената изпраща своето първо-
начално „послание“ към купувачите. Прека-
лено високата цена на къщата ви може да ви 
постави в неравностойно положение, като 
обезсърчи купувачите да направят оферта 

или дори да си направят труда да я видят. От 
друга страна, твърде ниската цена на къщата 
ви може да накара купувачите да се притес-
няват, че има някакъв основен проблем или 
нещо нередно с дома.

Вашата цел при ценообразуването на имо-
та ви е да привлечете вниманието на бъде-
щите купувачи и да ги накарате да направят 

оферта. И с нарастването на цените и забавя-
нето на търсенето от страна на купувачите, 
както и с по-голямото предлагане на жили-
ща за продажба в момента, ценообразуване-
то на вашия дом, подходящо за това къде се 
намира пазарът днес, стана по-важно от вся-
кога.

Но откъде знаете това перфектно число? 

Ценообразуването на къщата ви не е игра на 
отгатване. Необходими са умения и опит. Ра-
ботете с доверен консултант по недвижими 
имоти, за да определите текущата пазарна 
стойност на вашия дом. (Снимка №5)

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важната 
и най-голямата, която те са направили или 
ще направят някога в живота си. Ако има-
те въпроси, свързани с тази или други мои 
статии досега, или въобще с всичко свър-
зано с пазара на недвижимите имоти, ще 
се радвам да ме потърсите, а за мен ще е 
удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

(Продължава в следващия брой)

XСъветите на експертите, за да сте в най-изгодна позиция

Как да подготвите къщата си 
за продажба на днешния пазар

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

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

(Снимка №5)(Снимка №2)

(Снимка №3) (Снимка №4)
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ЕМИЛИЯ 
МИЛЧЕВА

 блог

Когато няколко партии се закачат за опашката на българския лев, 
най-много да я откъснат. Защото левът е вързан за втората световна 
валута - еврото, и България на практика е квази член на еврозоната, 
както често обясняват финансистите. „Последният суверенитет на дър-
жавата“, за който тръби Стефан Янев, лидер на „Български възход“, не 
съществува от 1997 г. Същият Янев, чиито спестявания - негови и на съ-
пругата му, са в евро, както разкриха журналисти, публикувайки в соци-
алните мрежи извадки от имотната му декларация.

След управлението на друга партия от настоящия анти-евро фронт 
- БСП, на България бе наложен валутен борд и националната валута бе 
привързана първоначално към германската марка. От 5 юли 1997 годи-
на БНБ не води парична политика - не може да подкрепя или обезценя-
ва лева. Следователно с присъединяването си към еврозоната Бълга-
рия няма как да отдаде на Европейската централна банка нещо, което 
не притежава. Това не пречи обаче сега да се вдига силен шум за загу-
бата му.

Приемането на еврото произтича от договора за присъединяване на 
България към ЕС. Шумът около еврото идва след две години, в които 
българското общество бе подложено на пропагандна инвазия, разда-
лечила го от ценностите, които споделят повечето хора от ЕС. Започна 
се с COVID-19 и ваксините - българите си останаха най-слабо ваксини-
раните в ЕС. Прокремълската партия „Възраждане“ дължи влизането си 
в парламента именно на антиваксърската кампания. В Народното съ-
брание партията на Костадин Костадинов провъзгласи, че ще иска ре-
ферендум за излизане от НАТО, на който България е член от 18 години. 
А Янев се раздели с поста на министър на отбраната след упорството 
си да цитира руския президент и неотстъпчивостта да не се допускат 
войски на Алианса на българска територия. Руската война в Украйна 
обаче, жертвите и бягащите майки с деца и възрастни отслабиха симпа-
тиите към Путин, което показаха и социологическите проучвания. Все 
пак парламентът начело с управляващите не посмя да отиде по-далеч в 
подкрепата за Киев, гласувайки едно малодушно решение за ремонт на 
украинска военна техника. И ако призивите за излизане от НАТО потъ-
наха в другите - за неутралитет, на процеса за предстоящото приемане 
на еврото може да се попречи.

Антинатовците се преориентираха: те вече са анти-евро. Все едно е 
как са етикетирани, всички те са замесени от едно и също тесто. Всяко 
задължение, което произтича от договорите за членство на България 
в ЕС и НАТО, е „отнемане на суверенитет“, „външни въздействия, които 
не са в национален интерес". Така първо се прокарва границата между 
„ние“ (българите) и „те“ (западняците), после следва дивергенция. Сла-
бият съюзник отслабва и Общността.

Със или без всички министри, но оперативният план за приемане на 
единната европейска валута от 1 януари 2024 година е одобрен. В него 
са предвидени срокове и задачи към банките и държавните институ-
ции как да се въведе еврото, как да става превалутирането, обръщане-
то на заемите и депозитите. Три месеца преди въвеждането и 9 месеца 
след това цените ще се публикуват и в лева, и в евро - „за да не може 
недобросъвестни търговци да повишават цените от превалутирането“, 
обясни наскоро вицепремиерът и министър на финансите Асен Васи-
лев. Сега обаче, когато инфлацията опасно расте, един от страховете 
на българите, измерени и от социолозите, е, че с приемането на еврото 
тя ще нарасне още. Политиците от анти-евро фронта усилват още тези 
страхове.

А „Възраждане“ започва консултации за иницииране на национален 
референдум за въвеждането на еврото в България. Аргументът му: тол-
кова съдбоносно решение не може да бъде взето „само от 10 министри 
на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България"". Председа-
телят на „Възраждане“ рисува мрачни сценарии: въвеждането на евро-
то в България от началото на 2024 г. щяло да бъде „смъртна присъда“ за 
българската икономика, заплати, доходи, пенсии, спестявания. Въвеж-
дането му щяло доведе „до двуцифрена инфлация, която ще надхвърли 
тази в Гърция“.

Закотвеният за еврото лев всъщност означава стабилност. Може ли 
да бъде оставен левът в ръцете на българските политици, които допус-
наха банковите фалити в края на миналия век и позволиха на една бан-
ка да фалира в условията на паричен съвет. Всичко това струваше ми-
лиарди на данъкоплатците.

Така че веенето на байраци за суверенитета е досущ като в реклама 
за наденица. Най-добре да не дърпат лева за опашката.

Не дърпайте лева 
за опашката

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

„И Чингис хан да дойде в парламента, няма да 
усмири страстите.“

Доц. Александър Христов от Центъра за анализи и 
кризисни комуникации коментира опитите за избор 

на председател на Народното събрание

„В случай, че се стигне до томбола за избор 
на председател, да напомня само, че в БНТ 
вече излъчваме тегленето на тотото. Можем 
да пуснем един специален тираж, ако това ще 
помогне.“

Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков 
се шегува с безуспешните опити да бъде избран 

председател на парламента

„На определена възраст ерекцията и пикаенето 
не трябва да се изпускат, затова какво му дошло 
и го казал - когато говорите нещо, мерете си 
приказките и обяснявайте.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се скара на 
депутата от партията си Кирил Ананиев, който 

заяви, че ГЕРБ може и да подкрепи втори мандат на 
ПП, но няма да участва във властта

„Положението вместо да се 
влошава, става безнадеждно.“

Вежди Рашидов в парламента след 
поредния неуспешен опит за избор на 
председател на Народното събрание

„Откакто Цветанов не е в ГЕРБ, 
евроатлантизмът е фалшив.“

Международният секретар на 
„Републиканци за България“ Джема 

Грозданова твърди, че един от 
проблемите, които Цветан Цветанов е 

имал в ГЕРБ, е, че е държал истинската 
евроатлантическа линия в партията

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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КИНА БЪГОВСКА

Започвайки веднъж като танцьор, 
вграждаш тръпката на традицията и на-
стройваш струните на сърцето си към 

ритъма на ритуалите, които предците преда-
ват с много любов от поколение на поколе-
ние. Това става национално богатство, което 
трябва да се пази.

От тази любов се ражда ансамбъл „Хоро“ в 
Чикаго на Иринка и Тодор Гочеви, които са 
професионални танцьори и хореографи от 
ансамбъл „Сливен“. Идват в Чикаго през 1997 
г. Идват с най-ценното - децата и вагон танци, 
и ритми в главата.

„Първата изява пред публика
през 2003 г. ще я помня цял живот, когато за 
месец-два 14 души научихме няколко фол-
клорни танца и на тържеството в църква-
та „Св. Иван Рилски Чудотворец“ около 300 
българи се изправиха на крака да ни апло-
дират. Стартирахме от тази църква през 2002 
г. с 5-6 човека, бяхме като възрожденци, ня-
махме носии, сами ги шиехме. Купихме си 
бели блузи и нашихме дантелки по тях. Даже 
знамето за Райна Княгиня си ушихме, за да 
танцуваме“, спомня си Албена Даскалова, 
една от първите танцьорки, заедно с двете 
си дъщери.

През годините групата расте, репертоар-
ът и костюмите – също. Вече няма български 
празник или фолклорно събитие без учас-
тието на „Хоро“. Те танцуват на „Дейли пла-
за“ при вдигане на знамето, при Мария Па-
пас в Чикагското кметство, училища, църкви. 
Танцьорите от „Хоро“ са винаги желани гос-
ти – ежегодният фестивал в Университета на 
Чикаго, воден от Джон Куо, фестивалът на 
Константин Маринов, 4 поредни години - на 

сцената пред американска публика в Музея 
за наука и индустрия, интернационален тан-
цов фестивал в Олд Таун Скул, Интернешъ-
нъл Балкан Ортодокс фестивал, който пред-
стои на 12 ноември.

След като завършва хореографско учи-
лище в София и висша хореографска педа-
гогика и режисура в Пловдив, родената в 

Стара Загора бъдеща хореографка Иринка 
започва артистичната си кариера в Сливен. 
Там свързва съдбата си с Тодор и двамата се 
посвещават на танца. Танцуват заедно в про-
фесионалния ансамбъл „Сливен“, където са 
хореографи, а тя - и балетмайстор, сега пак 
заедно - в „Хоро“. Иринка

влага умение и душа
за да изгради професионален ансамбъл от 
самодейни танцьори в Чикаго и нейният 
пример е заразителен. „Никой не говореше 
за липса на свободно време, огромни пропъ-
тувани разстояния, ежедневна борба за оце-
ляване и социален статут, нямахме зала за 
репетиции и костюми – шиехме ги сами, но 
живеехме като едно семейство, с фолклор-
ната музика и танците. Публиката не жалеше 
аплодисменти, българските бизнеси ни под-
крепяха според силите си, но уверени, че „ 
Хоро“ значи много за българската общност“.

Любовта към танца и българския фолклор 
все повече се засилва в чужбина, предава 
се от майка на дъщеря или на син. Иринка и 
Тодор танцуват с децата и внуците си - ръка 
за ръка. Децата са горди с постиженията им, 

оценени и от България. Иринка е наградена 
с престижната награда „Златна лира“ на Съ-
юза на музикалните и танцови дейци и с го-
лямата награда - „Българка на годината“ на 
Изпълнителната агенция за българите в чуж-
бина. През танцовата школа на Иринка са 
минали и много деца, вече около 30-40. Пър-
вата детска школа „Хорце“ започват от учи-
лище „Джон Атанасов“. Школата се премест-
ва в център „Магура“ и няколко години двете 
групи на „Хоро“ репетират там.

Сега танцьорите от „Хоро“ работят върху 
своя юбилеен концерт по случай 20-годиш-
нината на ансамбъла. В заглавието на кон-
церта Иринка търси доброто послание - „Да 
потъне вдън земя злото - да бъде цар добро-
то“.

Музика, носии и ритъм от всички етног-
рафски области на България

се сливат в танц
който докосва с изживяната приказка и фан-
тазия, където се разказва за любов и сватби, 
за трагични и героични времена, за плодо-
родие и природа.

Битът от фолклорните традиции е поети-
зиран, митологизиран в прекрасните танци 
от всички краища на България - от Рила до 
Странджа, от Родопите до Дунава - и хорео-
графия на имена като проф. Кирил Дженев, 
проф. Даниела Дженева, на Димитър Манов 
- единственият българин с „Оскар“ за хоре-
ография, както и на Иринка и Тодор Гочеви.

Ангелският, кадифен глас на Нели Андре-
ева, солистка на ансамбъл „Филип Кутев“, 
заедно с талантливите й дъщери като трио 
„Нуша“ са част от тази фоклорна феерия, съ-
бирала заряд 20 години в Чикаго. И не на по-
следно място - музиката на Георги Андре-
ев, ръководител на ансамбъл „Филип Кутев“, 
и на цяло съзвездие от композитори: Пейо 
Пеев, Маргарита Дикова, Йовка Клинкова, 
Стефан Мутафчиев.

Казват ни го и танцьорите на ансамбъл 
„Хоро“ начело с талантливите Иринка и То-
дор Гочеви: „Хайде на хорото, за да потъне 
вдън земя злото - да бъде цар доброто!“

„Да потъне вдън земя злото - 
да бъде цар доброто“
XЮбилеен концерт на ансамбъл „Хоро“ -  

20 години по сцени, фестивали и празници
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долара струва последното писмо, 
написано от „бийтълса“ Джон Ле-
нън няколко часа преди смъртта 
му. То беше продадено на търг, 
като очакванията бяха цената му 
да достигне от $30 000 до $50 000, 
но в последния ден на търга бро-
ят на потенциалните купувачи се 
увеличи и партидата поскъпна. 
Върху писмото музикантът е ос-
тавил подписа си, преди да го из-
прати на своя счетоводител Бари 
Никълс.

години след прес-
тъплението в САЩ 
беше арестуван 79-го-
дишен престъпник, 
обвинен за двойно 
убийство. 76-годиш-
ният Джордж Пийкок 

и съпругата му Катрин Пийкок, 73 г., 
бяха смъртоносни намушкани с нож 
през октомври 1989 г. в град Сираку-
за, щата Ню Йорк. Полицията не е от-
крила следи от влизане с взлом в къ-

щата на двойката, не са откраднати и ценни вещи. Зетят на жертвите Майкъл Антъни Луиз 
е заподозрян за престъплението, но доказателства не са намерени. Пробивът по случая 
дойде едва през 2020 г., когато бе извършена ДНК експертиза на кърваво петно, открито в 
колата на Луиз.

 в цифри

млн. души могат да 
развият сърдечни за-
болявания, затлъс-
тяване, диабет или 
други незаразни бо-

лести, дължащи се на липсата на физиче-
ска активност, предупреди в свой доклад 
Световната здравна организация. Медици-
те призовават правителствата по света да 
предприемат спешни действия за популя-
ризиране на ползите от физическите уп-
ражнения. Според СЗО цената на бездейст-
вието и оставането на дивана ще бъде 
сериозна – около 27 милиарда долара вся-
ка година под формата на допълнителни 
разходи за здравеопазване.

109

33

500
-годишна рядка монета със 
Статуята на свободата беше 
продадена на търг в САЩ. 
Купена от аукционна къща 
GreatCollections, монетата, на-
речена „Уолтъновата глава на 
свободата“, е една от само петте, известни на колекционерите. Цената на лота бе $4,2 милиона. 
Изследователи от Смитсониън смятат, че монетите са сечени в началото на 1913 г., но никога 
не са влезли в обращение, тъй като дизайнът с главата на Статуята на свободата на обратната 
страна и римската цифра V на лицевата страна е бил оттеглен. Открита е едва през 2003 годи-
на.

долара струва последното писмо, 
написано от „бийтълса“ Джон Ле
нън няколко часа преди смъртта 
му. То беше продадено на търг, 
като очакванията бяха цената му 
да достигне от $30 000 до $50 000, 

64 000

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

Двама обикновени българи от София 
посещават инцидентно САЩ през 
1971 г. Дни след като вече са си у 

дома, в края на годината, семейство Ива-
нови са привикани в една от службите на 
тайната милиция/полиция, която в онези 
години се помещава на столичната ули-
ца „Московска“, където днес е разположе-
на Държавна агенция „Архиви“. Двамата 
са разпитвани какво са видели в Америка, 
какво им е направило впечатление, какво 
се е говорело сред емиграцията ни.

Това са темите, които са вълнували раз-
узнавачите в онези години, по този начин 
са били унищожавани човешки съдби, така 
са били притискани и мачкани невинни 
хора, въпросът е за какво…, само защото 
са били в Америка…!

Очевидно двамата не са казали нищо съ-
ществено на властите, защото те са осво-
бодени веднага след своеобразния разго-
вор/разпит. Срещата е била неформална, 
защото за нея няма оставени данни в доку-
ментите, които се пазят за разработването 
на съпруга като

„вражески елемент“
на „народната власт“. Всъщност той е сва-
лен от отчетите и интереса на службата 
„Държавна сигурност“ още през 1961 го-
дина. Когато обаче се завръща от Америка 
през 1971 г., службите отново се интересу-
ват от него, за да разберат дали ще им каже 
нещо интересно за Америка.

Полицаите/милиционерите са наясно, 
че мъжът и съпругата му не са специали-
сти, за да им издадат някакви тайни за про-
екта „АПОЛО“, където са били в музея, пък 
и какви тайни ще има в един музей, при по-
ложение, че ако това са някакви тайни, те 
няма да са поставени открито в музея! Въ-
преки това обаче двамата са разпитвани 
приоритетно именно за това – какво са ви-
дели в този точно музей.

Наивността, с която властите в София 
разчитат на това, че едни обикновени 
хора, които нямат и най-малко понятие от 
техника, могат да им предоставят уникал-
ни разузнавателни данни за „АПОЛО“, е 
повече от трогателна в своята неимовер-
на безумност! Полицията/милицията на-
истина си мисли, че тези двама обикнове-
ни българи, които просто са пребивавали 
в Америка, знаят все пак нещо тайно и ин-
тересно! Те ги изследват психологически, с 
полицейските методи, на които са научени. 
Надяват се, че

ще изкопчат нещо
с което да блеснат пред началниците си и 
най-вече пред партийните секретари. Уви, 
нещата не са толкова прости и елементар-
ни.

Семейството умело се представя за 
обикновени туристи, каквито са си, кои-
то просто са били на гости на сестрата на 
мъжа. С една дума, правят се умишлено на 

„луди“, за да не дадат информация на вла-
стите с кого са се срещали в Америка и как-
во точно са приказвали там хората. Това 
явно разпалва любопитството на иначе 
доста опитните милиционери, които знаят 
как да изтръгнат необходимата им инфор-
мация.

Съдейки по текста в дневника на мъжа, 
който той си води, докато са в Америка, той 
е имал какво да разкаже на милицията и на 
службата „Държавна сигурност“ – тайната 
полиция.

На няколко места в текста той говори 
за това, че наши емигранти са избягали 
от „комунистите“. За някои дори спомена-
ва как точно са избягали, а именно - „през 
Югославия“, за други пък казва как имали 
условни присъди, едва ли не ако се върнат 
тук, ще ги съдят ефективно. Всичко това 
идва да покаже, че мъжът е имал доста-
тъчно „интересна“ информация, за да бъде 
търсен от тайните служби и политическата 
полиция, но не казва нищо!

Разговорите, които са били водени в 
Америка, вероятно биха представлявали 
интерес за тайните служби. Все пак мъжът 
се запознава в Америка с известни наши 
емигранти, някои от които са доста вли-
ятелни хора и като постижения в живота, 
и като финансови възможности, но и като 
контакти с високопоставени американски 
и световни личности.

Мъжът обаче не се поддава на изкуше-
нието да стане доносник на вездесъщата 
„Държавна сигурност“ и нищо не казва - 
нито той, нито жена му. Те оставят споме-
ните си за себе си и семейството им. За-
пазват онова, което са видели в Америка, 
в спомените си и по този начин постепен-
но стават безинтересни за милиционерите 
и служителите на тайните комунистически 
служби.

Семейството е освободено още същия 
ден от управлението на столичната ул. 

„Московска“ и се прибират безпроблемно 
в дома си.

Подобна съдба днес вероятно би из-
глеждала странно смешна или дори напъл-
но абсурдна. Това обаче е била реалността 
за малцината, които са успели да излязат 
от България, да посетят Америка, при това 
за почти цяла година, и да се завърнат, без 
да останат в Америка, както биха сторили 
много от тези, които въобще биха се до-
брали до Новия свят.

Това са години, в които да посетиш Аме-
рика е равносилно на криминално пре-
стъпление за властите в София. Америка 
е главният враг на СССР, Америка е „най-
опасната“ държава за световния комуни-
зъм и именно заради това интересът на 
тайните служби в България към хора, посе-
тили САЩ, е толкова голям.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

„Престъплението“  
да посетиш Америка!
XЕдно софийско семейство между САЩ и софийската милиция

18 април 1971 г. – Семейство Иванови в музея на „Аполо 14“.

Снимки: Архив на автора

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В Австрия той е уважаван и ценен лекар, 
шеф на клиника по неврология, док-
тор на медицинските науки и профе-

сор в университет в Германия. За ценителите 
на изящните изкуства Demetrius е популярен 
и ценен художник с главозамайващите си 

сюрреалистични платна. Избира творческия 
псевдоним Деметриус като художник, защо-
то в Австрия Димитър Стайков е известно 
име като доктор невролог.

Роден е във Варна, майка му е лекар. Ви-
наги се е интересувал от природата и естест-

вените науки. Занимава се по-задълбочено 
с биология. Завършва езиковата гимназия с 
профил немски език и постъпва да следва 
медицина в университета във Варна. След 
първата година се прехвърля във Виенския 
университет. Там учи 12 семестъра, 6 години. 
„Благодарен съм на родителите си, че поеха 
издръжката ми във Виена - казва той. - Кога-
то следваш медицина, е почти невъзможно 
да работиш нещо, тя те поглъща изцяло.“

Във Виена той е привлечен от анатомията, 
от структурите в човешкото тяло - една без-
крайна вселена. След завършването му на 
курса по анатомия постъпва като асистент - 
обучава други студенти по време на курсо-
вете по анатомия. До края на следването той 
работи в Института по анатомия. Поради ин-
тереса си към анатомията, първо мисли да 
специализира хирургия, но после му става 
интересна неврологията.

В онези години е невъзможно да остане 
да работи в Австрия без работна виза. Кога-
то завършва следването си, Димитър се при-
нуждава да замине за Германия, където има 
възможност да работи.

Там той започва специализация по невро-
логия. Привлича го естеството на най-фини-
те органи в човешкото тяло - мозък и нерви. 
Истинско интелектуално предизвикател-
ство. Той работи 3 години в клиника в Източ-
на Германия, южно от Дрезден. После през 
2006 г. се прехвърля в университетската бол-
ница в Ерланген - университетско градче на 
15 км северно от Нюрнберг. Университетът 
там е един от водещите в Германия.

Там доктор Стайков защитава „малък“ и 
„голям“ докторат - „доктор по медицина“ и 
„доктор на медицинските науки“ по невро-
логия. Като „приват доцент“, с ранг на профе-
сор, води лекции в в университета в Ерлан-
ген.

В научните си изследвания той се специа-
лизира най-вече в областта на инсултите и 
предимно на мозъчните кръвоизливи, които 
са на първите места по смъртност навсякъ-
де по света. Звучи невероятно, но има въз-
можност

животът на хора с мозъчни 
кръвоизливи да се спаси

и тази перспектива най-силно привлича бъл-
гарския специалист.

Приносът му в областта на инсултите е за-
бележителен. Създал е много международни 
контакти с колеги, занимаващи се с инсулти. 
Има около 90 научни публикации, участвал 
е в книги и с отделни глави в около 15 учеб-
ника, а участията му в международни конфе-
ренции са трицифрено число.

Не е ли много страшно да изучаваш исхе-
мичен и хеморагичен (с кръвоизливи) ин-
султ, да изследваш мозъка? По принцип ин-
султът като цяло в България е номер едно 
заболяване по смъртност, в Европа е на вто-
ро място. Ето защо все повече невролози са 
привлечени от идеята дали може животът на 
пациент с мозъчен кръвоизлив да бъде спа-
сен. Оказва се, че може.

„В момента има особено голяма експло-

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Деметриус: Да се прославиш в Австрия 
като специалист по инсултите  
и като... уникален художник

„Неврологията винаги ми е била 
любопитна, а лечението на ин-
султи - предизвикателство - 
казва доктор Димитър Стайков. 
- Другата ми страст - рисува-
нето, ми е от малък. Често ме 
питат как съчетавам двете 
във времето. Успявам някак, 
просто нямам друго хоби...“

XЛекарят оглавява клиника по неврология 
и е известен и харесван с платната си

Доцент Стайков заедно с проф. Тончев на конгреса 
„Неврогенеза на Черно море“, 2022 г.

https://angelovrealtor.com/
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зия на научни статии по темата, просто сега 
се събуди интересът към тях. Преди всички 
казваха, че мозъчният кръвоизлив има тол-
кова лоша прогноза, че няма какво да се за-
нимаваме с него. Тия хора си умират и няма 
как да ги спасим. Но се оказва, че има какво 
да се направи“, коментира д-р Стайков. В Ер-
ланген той специализира допълнително ге-
риатрия (медицина за възрастните хора) и 
интензивна медицина, и двете с фокус върху 
инсултите.

Той се връща в Австрия, за да кандидатства 
за шеф на неврологична клиника. „Австрий-
ците са по-близки до нашия манталитет, от-
колкото германците. Откри се една позиция 
в Айзенщат, малък град на 50 км южно от 
Виена, столица на една провинция в Източ-

на Австрия, в много голяма многопрофил-
на болница, единствена в региона и отгова-
ряща за част от Австрия с 250 хиляди души 
население“, разказва докторът. Там няма не-
врология и трябва да се изгради такова от-
деление. А за д-р Стайков това е предизвика-
телство. Одобрен е сред 8 кандидата. Събира 
екип от лекари, който непрекъснато расте и 
вече са сред най-утвърдените неврологии в 
региона.

Да си невролог и шеф на клиника поглъща 
цялото ти време. Кога работи, кога има време 
да рисува, е чест въпрос, който си задават по-
сетителите на неговите изложби.

Страстта 
по рисуването му

е откакто се помни. „Когато големият ми док-
торат беше на привършване, си казах, че е 
време да прегледам старите си рисунки. Бил 
съм доста небрежен с материалите, рисувал 
съм на случайни листи, със случайни моли-
ви. Пожълтяват, избеляват и не остава това, 
което е било в първоначалния вариант“, спо-
деля Деметриус.

Тогава той решава да започне да използва 
качествени материали, за да може това, кое-

то рисува, да остане. Типично за учен, започ-
ва систематично да се интересува от матери-
алите, накупува си учебници, изчита огромна 
литература за академиите за изкуство. Рису-
ва с различни материали, като най-много - с 
маслени бои.

През 2011-2012 г. започва да експеримен-
тира с материалите. И идва моментът през 
2014-а, когато

той намира своя стил
разпознаваем от хората. Няколко години ри-
сува, без да излага нищо, докато негов съсед, 
графичен дизайнер и художник, вижда него-
вите картини и го насърчава да направи из-
ложба.

През 2017 г. прави първата си изложба „Ду-
хове и сънища“ в дом „Вит-
генщайн“ във Виена с 40 
творби. На откриването оти-
ват 100 души. „Имаше много 
добър резонанс и изведнъж 
доктор Стайков стана ху-
дожник“, смее се Димитър. 
На тази изложба се прода-
ват почти половината карти-
ни. Отиват и представители 
на дружество за медицина 
и изкуство. Те са възхитени, 
а Деметриус провежда раз-
говор с тях заедно с дирек-
тора на дом „Витгенщайн“, 

проф. Румяна Конева. Така художникът доби-
ва известност.

След тази изложба от администрацията 
на болницата в Айзенщат, където е начал-
ник на неврологията, го свързват с дама от 
общината, отговаряща за културата. Пред-

лагат му да направи изложба в градската га-
лерия в Айзенщат, в една красива ренесансо-
ва сграда на общината от XVI век. Изложбата 
„Имагинариум“ преминава при много голям 
успех. Речта на откриването държи Йоахим 
Лотар Гартнер, известен австрийски худож-
ник, професор в художествената академия и 
председател на дружеството „Кюнстлер хаус“ 
(„Къщата на изкуството“). Той също е впечат-
лен от работите на Деметриус. „Изведнъж аз, 
неизвестният, млад художник, се сдобих със 
слава“, смее се Димитър.

През 2019 г. той прави изложбата „Съни-
ща отдалече“ в Градската художествена гале-
рия - Варна. По чудо, докато разглежда екс-
позицията в галерията през лятото на 2018 
г., той показва на културолога Пламена Ра-
чева снимки на свои картини в телефона си 
и го одобряват за изложба. Междувременно 
участва и в други общи вернисажи.

Живопис на Деметриус е притежание на 
„Дом Витгенщайн“ във Виена, на Галерията за 
модерно изкуство на Щифтмузеум в Клостер-
нойбург, Австрия, на частни колекции в Бъл-
гария, Германия, Австрия, Чехия.

„Да, сравняват ме 
със Салвадор Дали

но това е може би цветово усещане. Аз съм 
голям негов почитател, на него лично и на 
сюрреализма. Познавам цялото му творчест-
во. Има паралели и естествено съм повлиян 
от него, защото с Дали е бил „захранван моят 
мозък“, коментира Димитър.

За 8 години продуктивният художник е 
създал около 200 творби. Кога намира вре-

ме? „Тази година сигурно съм изнесъл вече 
15 лекции по неврологични теми в различ-
ни части на света - казва Димитър. - Работя 
на пълен работен ден като шеф на клиника-
та и като невролог, имам и частна практика, 
но намирам и време да рисувам. Спортувам 
само 5 минути дневно, нямам и телевизор.“

Във Виена Димитър и семейството му се 
чувстват добре. Съпругата му Женя е завър-
шила икономическия университет във Виена 
със специалност икономическа информати-
ка и работи в дигиталния отдел на градската 
управа.

Семейството живее в апартамент с двете 
си дъщери - Вероника на 15 и Диана на 11 
години. България им липсва, затова често си 
ходят. Димитър признава, че има неща, кои-
то Австрия не може да му даде напълно - на-
пример това, че в България човек се чувства 
като у дома си.

Откриването на изложбата му в Айзенщат.

Изложбата „Сънища отдалече“, Варна, 2019 г.

„Адам и Ева“, платно от Деметриус.

„Голгота“, платно от Деметриус.

https://www.facebook.com/milanabash78
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Българското училище „Свети Констан-
тин Кирил Философ“ и църквата „Све-
ти Николай Чудотворец“ в Атланта 

стартираха съвместна инициатива за съби-
ране на средства за закупуване на собстве-
на сграда на школото.

„Искаме да направим едно чисто българ-
ско място, където да запазим културата си, 
да можем да запазим добротата си, тради-
циите си. Вашите деца, моите внуци, те са 
родени тук, и ако го няма това място, те ще 
се претопят“, сподели надеждите си Милена 
Капитанова, директор на училището.

Първата от поредицата благотворител-
ни инициативи премина с голям успех. Над 

100 деца и техните родители се включиха в 
първия за тази година спортен полуден, ор-
ганизиран от родителския съвет към учили-
щето.

Само по време на събитието организа-
торите успяха да съберат около 1000 дола-
ра в подкрепа на своята кауза. До момента 
са събрани малко повече от 12% от сумата 
от $100 000, нужна за първоначалната ин-
вестиция. Организаторите вече усилено 

търсят подходящия имот. Закупуването на 
собствена сграда ще позволи на училището 
да работи по редица бъдещи проекти, сред 
които са идеята да се предлагат класове и 
в неделя, както и петък вечер. Плановете 
включват още разкриването на целодневна 
детска градина, където да се предлагат за-
нимания, както на български, така и на ан-
глийски език, и отварянето на детска кухня 
за най-малките и в помощ на техните роди-

тели.
Следващото по-голямо събитие – благот-

ворителен обяд, ще се проведе на 30 октом-
ври.

Училището трескаво планира и голям ко-
леден концерт, в който децата да предста-
вят родните традиции и обичаи пред по-
широка публика с надеждата каузата да 
намери подкрепа и от дарители извън бъл-
гарската общност.

Към момента в българското училище се 
обучават над 120 деца от предучилищна 
възраст до девети клас. Екипът пък се със-
тои от 11 души. Наред с обучението по ро-
ден език и история и култура, училището 
предлага и извънкласни дейности – народ-
ни танци и бит, култура и занаяти. В новия 
клуб „Гласчета-Звънчета“ пък децата учат 
народни и детски български песни. Отдел-
но се предлагат и народни танци за въз-
растни. Родителите имат възможност да за-
платят толкова, колкото преценят. В края на 
всеки срок учителят по танци Теди Пейкова 
дарява цялата сума на училището.

Българското училище в Атланта 
събира дарения за собствена сграда

БОЖАНА  
ДИМИТРОВА

bojana.dimitrova@bg-voice.com

XРодители, учители и българската църква в града се включиха в общата кауза
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Все повече изследвания показват, че в 
някои отношения определени храни 
могат да повлияят на поведението на 

човек. Някои повдигат настроението, други 
могат да ни направят по-агресивни, трети 
могат да повишат самочувствието и либи-
дото ни, а четвърти да ни накарат дори да 
халюцинираме.

Здравословното хранене е изключител-
но важно както за тялото, така и за психика-
та. Особено важни са хранителни вещества 
като витамин В12, желязо, цинк, магнезий, 

омега-3, витамин D и фолиева киселина.
Агресивни, щастливи, спокойни, раздраз-

нителни, сексуални – кои храни как ни се от-
разяват? Могат ли да подобрят психичното 
ни здраве?

Най-полезни храни в това отношение са 
елда, просо, домати, орехи, овесени ядки, 
риба, плодове, пресни зеленчуци, зехтин. 
Всички те са богати на витамини и минера-
ли. Черупчестите морски дарове като миди 
и стриди са с високо съдържание на ами-
нокиселини като таурин, който е известен с 
потенциалните си свойства

за повишаване 
на настроението

Кайсиите и бананите съдържат аминоки-
селината триптофан, която в тялото се пре-
връща в невротрансмитера серотонин. Се-
ротонинът противодейства на дневната 
умора и депресивните настроения, помага 
за предотвратяване на нарушения на съня, 

лоша концентрация, загуба на апетит и раз-
дразнителност.

Зеленчуците и плодовете винаги са до-
бър избор за положително влияние и ук-
репване на психичното здраве. Спанакът, 
аспержите и сладките картофи са особено 
добри. Витамините от група В, които съдър-
жат, действат срещу лошо настроение, де-
пресия, мрачност и дори глад.

Фолиевата киселина в спанака също об-
лекчава

депресията 
и намалява умората

а ябълките повишават енергията и повдигат 
настроението.

Полезният ликопен в доматите 
намалява депресивните със-
тояния и пази от сърдечно-
съдови заболявания.

Ако има един дар от 
природата, за който 
трябва да сме истин-
ски благодарни, то 
това ще е червеното 
цвекло. Изключител-
но богато на полез-
ни вещества, то освен 
всичко останало съдър-
жа и бетаин, който под-
помага производството на 
серотонин в мозъка, който под-
държа емоционалното и психичното 
здраве.

Нахутът е пълен с витамини и минерали 
за борба със стреса, включително магне-
зий, калий, витамини от група В, цинк, се-
лен, манган и мед. Това го поставя при стра-
хотните храни

против стрес 
и безпокойство

Още в древни времена ползите от ядки-
те, орехите по-специално, били забелязани. 
Отначало те били въведени само в менюто 
на богатите. На обикновените хора не било 
позволено да ядат ядки, защото допринасят 
за отличната работа на мозъка, подобря-
ват паметта и умствените способности. Тези 
ядки са вълшебно средство за превенция и 
лечение на редица здравословни пробле-
ми, успокояват нервната система, нормали-
зират съня.

Боровинките, малините и ягодите имат 
антиоксидантно действие в организма и 
по този начин предпазват клетките от нега-
тивните ефекти на ежедневния стрес. Така 

се борят с възпалителни процеси в тяло-
то, които могат да имат отрицателен ефект 
върху чревната флора и психическото ви 
състояние.

Лютите подправки, по-специално чили и 
джинджифил, влияят

положително на настроението
Топлината на чай с копър осигурява 

вътрешно усещане за благополучие през 
студения сезон. Копърът също така съдър-
жа прекурсор на подобряващия настрое-
нието невротрансмитер серотонин. Пог-
лезете се със сурово парче копър вместо 
порция чипс, докато гледате телевизия ве-
чер, или го добавете към салатите си като 

освежаваща съставка.
Лайката е лечебна билка, 
която се използва от древ-

ни времена като естест-
вен редуктор на стре-

са. Доказано е, че чай 
и екстракт от лайка 
насърчават спокой-
ния сън и намаляват 
симптомите на тре-

вожност и депресия.
Чаят от лайка ще ни 

помогне да заспим по-
бързо, но освен това и ще 

благоприятства когнитив-
ните ни способности след съ-

буждане.
Зареден с флавоноиди като керцитин и 

камфор, които намаляват възпалителните 
процеси, медът се грижи за функционира-
нето на мозъка и за доброто физическо и 
психическо здраве.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Полезният ликопен в доматите 
намалява депресивните със-
тояния и пази от сърдечно-

Ако има един дар от 
природата, за който 

ни вещества, то освен 
всичко останало съдър-
жа и бетаин, който под-
помага производството на 
серотонин в мозъка, който под-
държа емоционалното и психичното 

освежаваща съставка.
Лайката е лечебна билка, 
която се използва от древ

ни времена като естест
вен редуктор на стре

са. Доказано е, че чай 
и екстракт от лайка 
насърчават спокой
ния сън и намаляват 
симптомите на тре

вожност и депресия.

помогне да заспим по-
бързо, но освен това и ще 

благоприятства когнитив
ните ни способности след съ

буждане.

Хапка щастие: 
Орехите и ванилията 
успокояват нервите

Малко видове храни, но за сметка на 
това едни от много обичаните, могат 
да ни направят агресивни и изнер-
вени. Това са нездравословните хра-
ни, богати на трансмазнини, като за-
харните изделия, дюнери, бургери, 
пържени картофки, пица, силно пре-
работените или рафинирани храни, 
сред които са замразените, както и 
тези, съдържащи бяло брашно и бяла 
захар.

В списъка с храните, които  
правят човек спокоен, влизат още 
киноа, яйца, авокадо, сьомга

http://www.trifonovalaw.com/
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Е
сента и зимата не са от най-прият-
ните сезони, по-ниските темпера-
тури винаги предизвикват ярост 
и тъга, още повече като се съчета-
ят с късия ден. Когато говорим за 

есенна и зимна мода обаче, нещата са мал-
ко по-различни. Уютните и топли пуловери, 
красивите и дълги палта и, разбира се, боту-
шите са едни от любимите ни притежания в 
гардероба.

През последните години все повече цве-
тове се появиха на пазара, измествайки 
класическите и скучни сиви, черни и кафя-
ви нюанси. Въпреки че есента и зимата ге-
нерално са приети като сезоните на тъмни-
те нюанси, има няколко начина, чрез които 
да вкарате цвят във визията си.

Колкото и да се опитваме, няма как да из-
бягаме от черното. Класическият цвят е ле-
сен за допълване на визията, като

се съчетава 
с абсолютно всичко

Но е важно да включим към него и нещо 
цветно.

Зеленото безспорно е един от цветове-
те на тази година и съчетаването на цветно 
палто с черни дънки или панталони е лесен, 
но елегантен начин да направите впечатле-
ние. Едно яркозелено палто, комбинирано 
с тънко плетиво и черни панталони, със си-

гурност ще е комбинация, от която няма да 
искате да се откажете.

Ако искате да преминете изцяло в по-
светлата цветова гама, но не сте сигурни от-
къде да започнете, костюмът може да бъде 
вашият отговор. Изберете наситени нюанси

като синьо, 
зелено или пък жълто

Комбинирайте го с цветно-контрастна 
дамска чанта и маратонки за лесна еже-
дневна визия.

Плетените дрехи са задължителни за ес-
ента и зимата, осигурявайки ни елегантност 
и топлота. Тази година изберете нещо цвет-
но, което да контрастира на тъмните дънки 
и джинси. Облечете оранжев, син, жълт или 
червен пуловер, който да съчетаете с кла-
сически деним или пък панталон за една из-
висена визия, която е подходяща както за 
студените есенни сутрини, така и за зимни-
те дни.

Блузите в смели цветове са много по-ле-
сен избор от панталоните в тази гама. Това 
обаче не означава, че в гардероба ви тряб-
ва да присъстват само класически сини или 
черни дънки.

Цветните панталони 
са на мода

от няколко години, като все повече хора ги 
избират пред скучните им алтернативи. За-
ложете на жълто или зелено, което да ком-
бинирате с обикновена бяла или черна 
блуза и завършете с елегантно палто или 
блейзър.

Ако смятате, че ярките цветове си пасват 
само с черно, грешите. Неутралните нюан-
си също са перфектен кандидат за тях, като 
по този начин се извисяват на съвсем раз-
лично ниво. Колкото и скучни да са в самос-
тоятелен вариант, едно допълнение от ярък 
цвят винаги променя визията ни. Може да 
съставите лесна комбинация от цветна рок-
ля и неутрален блейзър или пък обратното. 
Всичко зависи от вас и настроението ви.

Тенденции за 
есента: Забравете 
за скучните сиви, 

кафяви  
и черни гами

Как да носим модерните пъстри цветове,  
без да е кич?

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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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

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

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна ком-
пания предлага работа за Owner Operators! 
Only 8 % dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Корект-
но отношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
(630)290-7566 - Andy 6302907566 №19338

БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия 
с опит. Целогодишна заетост и добро запла-
щане. За повече информация:224-388-2390 
2243882390 №19439

ФЛОРИДА

CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite.Malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. Ot Sarasota,FL. 10% Dispatch IFTA 
Fuel cards + discount Tel.9415869386 №19553
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

Chicago + suburbs

ТИМ ШОФЬОРИ 0,85CPM, 
Цена US$ , Зипкод 189000, Търсия готов тим 
шофьори за постояно линия Bartlett,IL to Las 
Vegas,NV -York,PA-Bartlett,IL 5200 мили на 
седмица тръгване в Понеделник до Петък 
повече информация тел 8472542504 №19570

CDL TRUCK DRIVER!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CDL TRUCK 
DRIVER NEEDED, HAZMAT AND TANKER 
REQUIRED. PAY 0.80-85C/MILE 8723653347 
№19571

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportation 
company is looking to hire a safety. Call 224-
795-3411 №19572

ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър за пъ-
лен работен ден с опит за рифер и хазмат 
компания. Задължителен Английски език. 
Предлагаме добри условия за работа с про-
фесионален екип, 15години в бизнеса. До-
бро заплащане. За повече информация се 
свържете с нас: 773 827 4439 №19541

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

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

CDL DRIVERS / OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, * 88% FROM 
GROSS PAY * MOSTLY LIGHT LOADS * MIDWEST 
ACCOUNTS * DIRECT DEPOSIT EVERY FRIDAY * 
STRONG 24/7 DISPATCH !!! * DISCOUNTS WITH 
OUR FUEL CARDS up to $0.70 per gallon ($200/
week) * MIDWEST LANES * OVER THE ROAD $$$ 
8474838787 №19542
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Monday to 
Friday $2000 per week up to 2500 miles 
2246598342 №19527
НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира шо-
фьори с хазмат и танкер ендорсмент за ре-
довни товари от WI-CA 4 товара на седми-
ца-4000 мили минимом на седмица, Volvo и 
Freightliner камиони автоматик, 17 години в 
бизнеса, професионален диспеч, много до-
бри условия за шофьор PH#773-827-4439 
№19548
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 15 
час според опита, предлагаме професионал-
но обучение, здравна застраховка, плате-
на отпуска, болнични и лични дни, почивни 
дни за националните празници, извънреден 
труд, англ. тел. 847-499-7010, бъл. 773 704 
2622 , hr@hypermicro.com. 900 Carnegie St, 
Rolling Meadows IL 60008 №19526
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за 
съвместна работа. За повече информация се 
обадете на телефон (224)659-2356. №19510
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за 
съвместна работа. За повече информация се 
обадете на телефон (224)659-2356. №19509

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ 
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИ-
НИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
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, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486

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

PRODUCTION 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 шо-
фьор Class A за регионална работа. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 за седмица. За повече под-
робности - тел 847-350-7070. №18945

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся 
детегледачка за едногодишно дете, 
която има възможност да живее със 
семейството в Cary, North Carolina. 
Компенсация по договаряне. Теле-
фон за връзка 9842926543. №19538
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COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся помощ-
ник за costraction.Старт $20 на час. Работно 
време от 8:00 до 17:00ч 2242570997 №19573
DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Транспорт-
на компания в Итаска търси OTR solo and/
or team drivers.За повече информация, моля 
обадете се на 630-422-3141. Говорим бъл-
гарски, английски, руски и арабски език. 
№19554
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим жена за 
гледане на деца и домакинска работа в Park 
Ridge. От 12-6 часа, помеделник-петък. Теле-
фон 415-680-8588 №19543
NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
cleaning naema maiki za pochistvane na kashti 
i o� si. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za 
poveche informacia tarsete Petya na (773)600-
0019 №19546

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 ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586
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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

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

ОБЩ РАБОТНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Набираме общи работ-
ници за кораби в Германия.Безплатна кварти-
ра и транспорт!Немски договор.Заплата 1500 
евро чисти!Тел: 0892333579 Вайбър №19539

COAST TO COAST

CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШО-
ФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛ-
НИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛА-
ГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO 
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ №19501

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ,, 
Цена US$ 777.00, Зипкод 60103, Trucking 
company is looking for dispatcher who lives 
in Bulgaria and has some experience as a 
dispatcher to work from home in BG. Call 1-844-
349-4349 №19552

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте ! 
Малка транспортна компания наби-
ра “owner operators” за box and semi 
trucks , работа предимно с Амазон 
2247955588 №19517

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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, търся оунери 
за работа - от БГ Проба - без заплащане(най 
добрата оферта) +359889901909 
359889901909 №19561
ACCOUNTING JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60523, Looking for 
accounting job in trucking company. Pro� cient 
in ProTransport, 6 years experience. (630)433-
7674 №19540
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли 
ти от фирми - с много камиони, и малко 
внимание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19524
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли 
ти от фирми - с много камиони, и малко 
внимание към ТЕБ? с опит от България ви-
бер:+359877981874 53V/R/F/HZ №19525
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 контакти 872-484-3052 
№19502

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит от Бъл-
гария диспечер вибер : +35987 7981874 
5618770865 №19560
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Омръзна ли 
ти от Лоши товари?или некомпетентни ди-
спечери? имам решение-добро отношение 
и опит от България +359877981874/viber 
53V/R/F/Hz №19547
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Търсиш корект-
но отношение ?искаш хубави цени спрямо 
ТЕБ? давам най доброто с опит /от България 
53V/R/F/HZ 5618770865 call/text №19523

НЮ ЙОРК
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$ 550.00, Зипкод 60004, Давам стая 
под наем в къща, намираща се в Arlington 
Heights IL 60004 Цена- 550$ - всички консу-
мативи включени . Тел. 773-983-9296 Ани 
№19574
СТАЯ ПОД НАЕМ В ЧИКАГО, 
Цена US$ 600, Зипкод , Давам стая под наем. 
$600. В Чикаго ( улици: Калифорния и Туий). 
Тел. 773 807 3076 №19556
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines за непушачи 7739344547 
№19557
DES PLAINES 2СПАЛНИ, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60016, Апарта-
мент под наем в центъра на Des Plaines. 2 
спални, 1 баня, тераса, 2 парко места, склад. 
На няколко минути пеша от магазинни, об-
ществен транспорт, библиотека и ресто-
ранти. Близо до O`Hare Airport. 3123638403 
№19558
ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60131, Дава се под наем 
самостоятелен тавански етаж от къща във 
Франклин Парк, Илиной. Включва спалня, 
кухня с трапезария, баня с тоалетна и прос-
торна тераса. 17733223640 №19559
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шо-
фьори цeнa $380. Oт November 1. Oбaдeтe 
ce на тeлeфон 847-222-3412 №19562
СТАЯ ПОД НАЕМ В CHICAGO, 
Цена US$ 600, Зипкод 60645, Давам стая под 
наем от двустаен апартамент в Rogers Park, 
Chicago ( Pratt & California Ave). Всички кон-
сумативи са включени. безплатен паркинг. 
Тел: 773-807-3076 №19563
2СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМ 2 СТАИ 
ПОД НАЕМ ЗА НЕПУШАЧИ ВСИЧКО ВКЛЮ-
ЧЕНО $350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНС-
ПОРТ WI-FI КУХНИ БАНИ ПЕРАЛНО КЛИ-
МАТИК И ДРУГИ ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 
7738170102 №19564
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500, Зипкод 60120, Обзаведена стая 
от къща под наем в Хановер Парк. Наем: $500 
на месец, вкл всички ютилити и паркинг на 
драйвуей. Тел: 630 764 9725 №19544
3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 1 баня 
с мазе къща под наем в Дес плеинс. Пеша до 
3те училища, и механата и малинчо. Чиста и 
просторна къща, с двоен гараж и голям двор. 
7739345707 №19545
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Стая в къща под наем 
(Lake in the Hills, IL). Без договор. Цена $799. 
Тел: 224-713-5534. №19518
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая под 
наем в двустаен апартамент за мъж или жена. 
За инфо на :773-681-4562. Отлични условия. 
№19521

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквар-
тирант/ка за двустаен апартамент в района 
на летището О Харе. Много добри условия. 
3127143018 №19522
СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 360.00, Зипкод 60630, Стая под нае 
на кръстовището Пуласки и Лорънс. 773-240-
6358 , 708-543-9954 №19511
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR 
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL 
UTILITIS 6305394849 6305394849 №19473

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Продавам SUV 
Kia Seltos 2021, AWD, 13000 мили, син цвят. 
2246161250 №19512

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дългогоди-
шен опит съм в отглеждането на деца. Живея 
в Glenview IL , шофирам. Тел. за контакти 872-
484-3052 №19549
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca 
v doma si v Ho� man estate, predlagam 
domashno prigotvena hrana,mnogo igri i 
razhodki Tel.224 659 1156 №19513
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 от-
глеждането на деца. Шофирам и мога да гле-
дам вашето детенце в дома ви. Тел за контак-
ти 872-484-3052 №19504
USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Painting-Decorarion 
+13127227479 №19507
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толва-
чка. Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 
№19480

COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни раз-
говори до България и целия свят. Най-ниски 
цени. Регистрация в същия ден. Говорим бъл-
гарски.Тел: (847) 854 – 8094. №19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, 
ID card. Международна шофьорска книж-
ка, ID card. Без Социален номер, без изпит. 
Валидна 10 г. За студенти, туристи, времен-
но пребиваващи. Тел: 224-713-5534, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 2247135534 №19469

SOMEWHERE ELSE
ВОДОПРОВОДЧИК ВАРНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 9000, Ако имате нуж-
да от висококачествен водопроводчик във 
Варна, не се притеснявайте, а позвънете на 
0700 33 700! Посетете нашия уебсайт за по-
вече 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 платени * $50 Допъл-
нителен 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, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица или 
на миля - до $ 2000,00 на седмица за 
започване , в зависимост от опита. 
Търсим собственици на камиони. За 
повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Съдии на самите себе си”. Щампа. Елата. Аретир. Тарар. Спирала. Араки (Садао). “Ти”. Ирит. Икако. Оман. Ка-
тети. Исна. Икони. Нек. Лика. Стик. Нон. Палат. Макак. Асол. Теме. Амок. Италик. Шумен. “Нариман”. Отава. Хоросан. Налим. 
Икар. Потири. Авари. Арно. Вин (Вилхелм). Нота. Имане. Нос. Левак. “Нора”. Арена. Обол. Гана. “Алото”. Левитан (Исаак). Бар. 
Параван. Ирис. Ваталин. Дева. Конак. Карате. Емират. Ран. “Мама”. Окалина. Баритон. Кератит. Тап. Телеман (Георг). Ри. Ок. ТА. 
Сол. Лили. “Одина”. Отар. Ром. Валета. Аналема. Тирани. “Атила”. Аламан. Ядка. Ана. Ир. Ранина. 

ОТВЕСНО: “Къщата на духовете”. Оратория. Дарител. Мотив. Винар. Лорд. Рима. Екатерина. Иранит. Мак. Иприт. Тенор. Котик. 
Тел. “На”. Она. Рил. Син. Бас. Моливи. Си. Имена. Онон. Канела. Асептика. “Анатол”. “Вам”. “Милан”. Али. Сакар. Вар. Барака. Ета. 
Амарин. Амина. Агата. Еноти. Итака. Комари. Аратор. Дали (Салвадор). “Атала”. Калиман. Лекари. Ар. Акита. Ни. Арапи. Атина. 
Оса. Окиси. Мане (Едуар). Анели (Анджело). “Анар”. Ера. Окото. Ренар (Жул). Мито. “Ала”. “Оберон”. Латин. Аладин. Колан. Ета-
мин. Лакон. Оверат (Волфанг). Теми. Осика. Олива. Октава. Атаман. Иринин (Борис). Карас. Онат. Парана.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Колко наивна бях! 

Мислех си, че не се е 

родил човекът, който 

може да ме командва. 

Но явно съм бъркала. 

Оказва се, че аз сама съм 

го родила.

  
Не мога да разбера едно нещо: „Зрънчо“ ли мири-

ше на чорапи или чорапите ми миришат на „Зрън-
чо?“

  
- Мамо, мамо, сигурна ли си, че така ще се науча 

да плувам?!
- Млъкни и влизай в чувала!

  
Жена крещи на мъжа си:
- Ти луд ли си?! Как можа да счупиш новата маса, 

надраскал си цялата политура. Не, не мога повече, 
сърцето ми няма да издържи, ти какво, бе - не можа 
ли да се обесиш някъде другаде...

  
Из наръчника за бъдещи свекърви:
„Сашко, миличък, престани да удряш момиченце-

то с лопaтката по главата - може да се изпотиш и да 
настинеш...“

  
На погребението му така го хвалеха, че вдовицата 

на два пъти отиде да погледне кой лежи в ковчега.

  
Мъж и жена лягат да спят. На следващия ден се 

навършват 15 години съвместен живот. Преди да 
заспят, двамата си мислят.

Жената:
- Какво ли ще ми подари утре - петнайсет години 

го трая...
Мъжът:
- Да я бях удушил още първия ден - утре щях да 

изляза от затвора.

  
- Сине, имаш ли планове за уикенда?
- Да, мамо, алкохол, секс и руска салата...
- Какво, какво каза?
- Шегувам се, маме, къде на село ще намериш ру-

ска салата?

  
Жена мърмори на мъжа си:
- Много си смотан. Толкова много, че ако има кон-

курс за смотаняци, ще си на второ място!
- Защо на второ?
- Щото си смотан!

  
- Кои сте вие?
- Ние сме четиримата конници на апокалипсиса: 

Завоевателят, Войната, Гладът и Смъртта.
- А какъв е този изрод с вас?
- Това е стажантът - Понеделник.

  
При елените колкото по-големи и кичести са ро-

гата, толкова по-привлекателен е мъжкият, а при хо-
рата e обратното - колкото по-големи и кичести са 
рогата, толкова по-привлекателна е женската!

  
Един скелет става от гроба си, среща една стари-

ца и я пита:
- Имате ли огънче?
Старицата го вижда и получава инфаркт. Скелетът 

продължава и среща един старец, когото пита:
- Извинете, имате ли огънче?
Като вижда скелета, старецът също получава ин-

фаркт. След няколко минути скелетът среща един 
пияница и му иска огънче. Като го вижда, пияница-
та казва:

- Какво огънче искаш, бе, я се виж от пушене на 
какво си заприличал...

  
- Дъще, този младеж е кръгъл сирак, освен това 

е и сакат. Моля те, не се омъжвай за него... - говори 
баща на дъщеря си.

- Тате, стига бе, на мен красавец не ми е нужен.
- Нямах това предвид, дъще. Пожали човечеца, на 

него и без това му е писнало от този гаден живот.

  
Иван Петров бе на път да попадне в книгата на ре-

кордите „Гинес“ заради най-дълъг ремонт на апар-
тамент, но на дванадесетата година съседите го за-
стреляха.

  
На вратата на моргата чука човек. Мързелив слу-

жител с вид на зубър пита лениво:
- Какво обичате?
- Напишете бележка за внасяне на труп.
- А къде е трупът?
- Сега ще го има! - кресва човекът и се застрелва.
Служителят поглежда сърдито надолу към трупа 

му:
- Е, браво! И сега кой ще го внася?!

  
В детската градина:
- Може ли да разгледам всички?
- Господине, вземайте си детето и си тръгвайте!

  
Всички жени се омъжват за прекрасни мъже, а се 

развеждат с мръсници!
Въпрос:
- Какво правите с мъжете бе, жени?

  
Мъж към жена си:
- Мила, обичам те!
- Това сме го чували. Я по-добре ми кажи защо пи-

цария „Верди“ ти писа в 2 през нощта, че й липсваш?

  
Шеф звъни по телефона на закъснял служител.
- Иванов, къде си?
- Идвам, шефе, на светофара съм.
- Събуди се, Иванов... Звъня ти на домашния.

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
Ако някой ви наблюдава отстра-
ни, може да остане с впечатле-
нието, че не правите нищо съ-
ществено, но действителността 
изобщо няма да е такава. Ще сте 

ангажирани с поредица действия, които ще се окажат 
само начало към осъществяването на по-глобални 
планове, изискващи повече ресурси, чиято важност 
ще проличи в перспектива. За да получите реални ре-
зултати в бъдеще, анализирайте действията и пости-
женията си до момента. Опитайте се да съчетаете же-
ланията с възможностите си.

РАК
Ще разполагате с условия за 
довършване на стари и изоста-
нали задачи, за чието финали-
зиране сте се натъкнали на за-
труднения. В настоящия период 

ще получите и помощ за действие. В професиона-
лен план би могло да се каже, че не се очакват изне-
нади. От вас зависи да предвиждате последствията 
от действията си и направите ли го, няма от какво да 
се опасявате. Личните отношения ще са източник на 
положителни преживявания. Ако наскоро сте пре-
живели раздяла, ще я преодолеете.

ВЕЗНИ
Ще получите резултати, на кои-
то отдавна се надявате, и висока 
оценка на личните си качества. 
Ще берете плодовете от дейст-
вията си, но дори някои събития 

да не ви зарадват особено, то глобално погледнато 
периодът ще е достатъчно благополучен. Във ваш 
интерес е да си създадете оптимална лична органи-
зация. Така ще се справите с максимално количество 
задачи, без да се лишавате от почивка, развлечения 
и предпочитани контакти. Ще се убедите в собстве-
ните си възможности.

КОЗИРОГ
Социалните задачи ще са с при-
оритет пред личните. Условията 
ще са подходящи за уреждане 
на материални, финансови въ-
проси и дейности, зависещи от 

държавната администрация. Оформяйте уговорките 
си писмено и в съответствие с нормативната база и 
няма да има от какво да се оплачете. Ако не успеете 
да реализирате дадена идея веднага или по предпо-
лагаемия от вас начин, то заемайте се за следващата 
задача и приемете, че сте отложили изпълнението за 
по-подходящ период.

ТЕЛЕЦ
Стремете се към баланс между 
личните отношения и социал-
ните си изяви. Ще разполагате 
с достатъчно варианти за на-
предък, но е желателно да об-

мисляте решенията си и да избягвате импулсивните 
действия. Довършвайте започнатото и погасявайте 
задълженията си. Предстоят промени, а за да опол-
зотворите максимално новото, трябва да се раз-
делите окончателно с отживяло времето си старо. 
Действайте активно, не ограничавайте инициатива-
та си. Резултатите и успехите ви ще са видими.

ЛЪВ
Ще сте достатъчно заети, за да 
не ви остане време да мисли-
те за несъществуващи пробле-
ми. Не е изключено да се пред-
приеме някаква реорганизация 

на работното ви място, която ще ви засегне пряко. 
Трудно е да се каже дали ще сте доволни от случ-
ващото се, но при всички случаи старанието и уси-
лията ви ще бъдат забелязани и ще получат висока 
оценка. Ако скоро сте постъпили някъде на работа, 
ще впечатлите колегите и шефовете с уменията си. 
Успешни ще са кратките командировки.

СКОРПИОН
Ще се наложи да взимате важни 
решения и да предприемете 
промени, засягащи личните ви 
отношения. Твърде често ще се 
чувствате като навита пружина 

под напрежение и няма да ви е лесно да управля-
вате и ориентирате в правилната посока енергията 
си. Бързането и опитите да манипулирате колегите 
и сътрудниците си ще ви създаде проблеми и може 
да се усетите в задънена улица, когато вече е късно. 
Индивидуалната работа, при която разчитате само 
на себе си, е за предпочитане.

ВОДОЛЕЙ
Събитията ще са динамични и 
наситени с доста промени. Не 
се поддавайте на изкушение-
то да се състезавате с времето. 
Нищо добро няма да се случи от 

подобно занимание. Съобразявайте се с обстоятел-
ствата и адаптирайте плановете си към тях. Търсете 
съдействие, споделяне на опит от колеги и сътруд-
ници, независимо дали са в непосредствена бли-
зост или по-далече. Що се отнася до личните отно-
шения, ситуацията ще е нееднозначна, така че се 
въздържайте от необратими решения.

БЛИЗНАЦИ
Ще привлечете вниманието, но 
във ваш интерес е да не гово-
рите за постиженията си. Не-
предвидените затруднения ще 
са свързани предимно с профе-

сионалните ангажименти. Натъкнете ли се на някак-
ви препятствия, приемете, че трябва да намалите 
темпото и заниманията, да потърсите допълнителна 
информация. Така ще си осигурите и време за раз-
мисъл, а и време за почивка. В такива моменти е из-
лишно да бързате, ефектът ще е по-скоро обратен и 
ситуацията ще стане още по-сложна.

ДЕВА
Емоционалното ви състояние, а 
от там и настроението ще са нес-
табилни, което е нетипично за 
вас. Ще сте доста по-чувствител-
ни от обикновено и дори мини-

мална забележка би могла да ви извади извън релси. 
Един от начините да си осигурите спокойствие е да 
ограничите контактите. Сериозните разногласия ще 
се случват предимно в семейството или с най-близ-
ките роднини. Не прибягвайте до тактиката да отмъ-
щавате веднага и обстановката постепенно ще се ус-
покои с правилните ви решения.

СТРЕЛЕЦ
Съобразявайте се с обстоятел-
ствата и адаптирайте текущата 
си програма към тях. По време 
на кратко пътуване или непри-
вична за вас дейност в район, 

отдалечен от местоживеенето ви, изненадващо ще 
възстановите стара, отдавна прекъсната връзка. На-
правете го непременно, съвсем скоро ще се окаже 
изключително полезна. Не се опитвайте да заобика-
ляте правилата, неудобните въпроси или ситуации. 
Печелившата тактика е да сложите край на старите 
проблеми, и то по начин, който ви прави неуязвими.

РИБИ
От вас зависи да заемете полага-
щото ви се място в социума. Ще 
довършите уреждането на фи-
нансов въпрос, който силно ви 
безпокои, но решаването му за-

виси и от външни фактори. Някои случки може да ви 
изпълнят с тъга. Да си дадете сметка за пропуснати-
те възможности и да изпитате неудовлетворение от 
себе си. Излишно е да стигате до самокритика и да 
се потапяте в песимизъм. Обстановката ще се подо-
брява постепенно и ще успеете да се измъкнете от 
трудните ситуации.

https://www.brookhavenmarket.com/
https://connectmortgagecorp.com/
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В първата си голяма излож-
ба извън САЩ Ейми Шерълд, 
известна с портрета си на Ми-
шел Обама, излага в галерия 
Hauser&Wirth в Лондон.

„Творбите отразяват же-
ланието да запиша живота 
такъв, какъвто го виждам и 
чувствам. Очите ми търсят 
хора, които имат такава свет-
лина, която дава надежда за 
днешния ден и бъдещето“, 
казва художничката, разказ-
вайки за маслените си плат-
на, представени в изложбата 
„Светът, който правим“.

Изложена е интерпрета-
ция на известната черно-бяла 
снимка на Алфред Айзенщад 
„Денят на VJ на Таймс Скуеър“, 

показваща моряк от японския 
флот от Втората световна вой-
на, който се навежда и целува 
жена.

В картината „За любовта и 
за родината“ двама облечени 
във флот мъже се прегръщат 
в подобна поза.

„Светът, който правим“: Изложба 
на Ейми Шерълд в Лондон

Една двойка доказва, че любовта 
в Холивуд всъщност може и да не е 
мираж.

Джъстин и Джесика премина-
ха през трудни месеца преди годи-
ни, когато изпълнителят бе хванат 
в опасна близост с колежка. Тогава 
се заговори, че това ще сложи край 
на брака му с красивата актриса, от 
която по онова време имаше едно 
дете. Той се извини пред целия свят, 
обяснявайки, че семейството е най-
важното нещо за него и ще работи 
за запазването му.

Опитите на Тимбърлейк се увен-
чават с успех, като той и Джеси-
ка увеличиха семейството си с още 
едно момче.

Сега двамата отбелязаха своята 
десета годишнина от брака по спе-
циален начин, като подновиха обе-
тите си, повтаряйки сцени от истин-
ската си сватба в Италия, където се 
женят през 2012 г.

Джони Мичъл ще се появи изненадващо след 
23 г. следващия юни. Популярната канадска певи-
ца и композитор на фолк, поп, рок и джаз музика 
ще излезе на сцената в Gorge Amphitheatre във Ва-
шингтон, окръг Колумбия, на 10 юни 2023 г., обяви 
нейната приятелка и певица Бранди Карлайл.

„Не мога да повярвам, че се случва, но е истина“, 
каза Карлайл.

Мичъл ще пее в един от двата концерта на съ-
битието, озаглавен „Echoes through the Canyon“, а 
Карлайл ще се появи във втория.

През 2015-та Джони бе парализирана частично 
заради разкъсана аневризма и известно време не 
можеше да говори.

„Никой не е успял да си купи билет, за да види 
Джони Мичъл да свири музика през последните 
20 г.... тя ще се справи страхотно“, каза Карлайл.

Джони Мичъл ще изнесе първия 
си концерт от 23 г. насам

Джъстин Тимбърлейк и Джесика 
подновиха обетите си

С нов мини-
сериал от осем 
епизода, в стил 
документален 
филм, Елън Де-
дженеръс се 
завръща чрез 
канала си в 
YouTube. Сери-
алът, който ще 
носи общото 
заглавие „Вре-
ме е за себе 
си... с Елън“, 
всяка събо-
та ще проследява как водеща-
та, след като телевизионното 
й шоу беше спряно, прекарва 
времето си, докато се опитва 
да научи нови неща хобита и 
да се грижи за себе си.

„Напоследък отделям малко 
време за себе си“, каза Елън в 
клип, облечена в шарен раи-
ран пуловер. „А аз си прекар-

вам страхотно, реших, че тряб-
ва да споделя част от това.“

Елън официално прекрати 
своето токшоу през май след 
общо 19 сезона – край, който 
дойде месеци след като про-
грамата беше въвлечена в про-
тиворечия относно обвинения 
за токсичност на работното 
място.

Елън Дедженеръс се завръща  
с минисериал в YouTube

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Едва зарязала старата си 
тръпка, страхотната Billie вече 
си има ново сърдечно увле-
чение. Били Айлиш потвърди 
романса си с с 31-годишния 
рокаджия Джеси Ръдърфорд, 
като направи публична демон-
страция на любов към музи-
канта.

20-годишната певица 
беше забелязана да се це-
лува, прегръща и 
държи за ръце с 
фронтмена на The 
Neighborhood в 
ресторант La Mirch.

Те също бяха за-
белязани да вървят 
към колата прегър-
нати.

Това беше втора-
та нощ на двойката 

за два дни, след като Били пре-
дизвика спекулации за срещи, 
когато бяха забелязани на съ-
битие в Universal Studios.

Певицата рядко говори за 
любовния си живот и все още 
не е коментирала слуховете, 
че има връзка с Ръдърфорд.

През юни се разбра, че Ай-
лиш и Матю Тайлър Ворс са 
скъсали.

53-годишният актьор Матю 
Пери призна, че не знаел как 
да спре да пие, докато бил в 
пика на известността си по-
край сериала „Приятели". И 
каза, че пристрастяването ста-
вало все по-лошо с годините.

Матю страдал от стомашно-
чревна перфорация заради 
прекаляване с опи-
оиди и бил поставен 
на апарат, който да 
поддържа живота 
му. Това се случило, 
когато бил на 49 г.

Лекарите преду-
предили семейство-
то му, че има много 
малък шанс да оце-
лее.

„Лекарите казали 
на семейството ми, 
че имам 2% шанс да 

оживея... Имаше 5 души, кои-
то бяхме поставени на апарат, 
който прави цялостно обдиш-
ване на сърцето и белите дро-
бове, другите четирима умря-
ха, аз оцелях. Така че големият 
въпрос беше защо? Трябва да 
има някаква причина“, комен-
тира звездата.

Харви Уайнстийн, който вече излежава 
дълга присъда затвор за изнасилване в Ню 
Йорк, отново е съден по няколко крими-
нални обвинения в Лос Анджелис, градът, в 
който някога е бил един от най-влиятелните 
филмови продуценти.

70-годишният Уайнстийн е изправен пред 
11 обвинения в изнасилване и сексуално на-
силие срещу пет жени в района на Бевърли 
Хилс и Лос Анджелис между 2004 и 2013 г..

Някога един от най-влиятелните мъже в 
Холивуд, Уайнстийн се призна за невинен. 
Той вече излежава присъда от 23 г. затвор за 
изнасилвания и сексуални нападения.

Уайнстийн твърди, че всичките му сексу-
ални отношения с жени са били по взаимно 
съгласие.

Свидетел срещу него е Мел Гибсън, кой-
то е приятел на една от жертвите, които го 
съдят.

Принц Хари е голям поддръжник на 
специалистите по психично здраве. Си-
нът на крал Чарлз говори за ползите, 
които е имал след започване на лечени-
ето. Херцогът на Съсекс подчерта колко 
ограничена е била неговата перспекти-
ва, преди да започне разговори с про-
фесионалист по психично здраве.

„В момента, в който започнах да пра-
вя терапия, това ми отвори очите“, каза 
наскоро принц Хари, който беше спе-
циален гост на „The Masters of Scale 
Summit“, конференция в Сан Франци-
ско за предприемачи и бизнес ръково-
дители, търсещи успех.

„Прекарах живота си, мислейки, че 
има само един начин да живея. И лече-
нието промени това възприятие. Вър-
нах си увереността, която никога не 
съм предполагала, че имам“, добави 
той.

Харви Уайнстийн е изправен  
пред нов процес за изнасилване

Матю Пери: Даваха  
ми само 2% шанс да оживея

Били Айлиш има  
ново гадже музикантПринц Хари смята, че психотерапията 

е „отворила очите му“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Ако поздравите неандерталец с ръкос-
тискане, може да се почувствате мал-
ко неловко. Според скорошно проуч-

ване различията в устройството на ръцете 
предполагат и различия в начина, по който 
неандерталците си служат с тях. Пръстите 
на хората от каменната ера, които са изчез-
нали преди около 40 000 
години, са били много 
по-едри от нашите. Нещо 
повече: палецът на неан-
дерталеца би стърчал от 
ръката му под много по-
широк ъгъл.

„Ако трябваше да се ръ-
кувате с неандерталец, 
ще забележите тази раз-
лика“, каза Амелин Бар-
до, постдокторант в Учи-
лището по антропология 
и консервация на Университета в Кент в 
Обединеното кралство, по имейл, цитиран 
от CNN. „Ще има объркване къде да поста-
вите палеца, а за битка с палец мисля, че ще 
спечелите по отношение на скорост и дви-
жение!“

Неандерталците са използвали ръцете си 
по различен начин от съвременните хора 
според проучването, публикувано в спи-
сание Scienti�c Reports. Нашите архаични 
роднини, каза водещият автор на изследва-
нето Бардо, са били по-уверени при захва-
та, който използваме, когато

държим инструменти 
с дръжки

като чук. Вероятно са се затруднявали пове-
че от Homo sapiens при хващането на пред-
мети за по-фини действия.

Други проучвания вече са определили 
количествено как формите на костите на 
палеца варират при неандерталците и съ-
временните хора, както и при други изкопа-
еми човешки роднини. Повечето предиш-
ни изследвания обаче са разглеждали само 
костите изолирано.

Изследователите са използвали 3D кар-
тографиране, за да анализират ставите 
между костите, отговорни за движението на 
палеца (наричани „трапециометакарпалния 
комплекс") от останките на пет неандертал-
ски индивида. След това учените сравни-
ли резултатите с измервания, направени от 
останките на пет ранни Homo sapiens и 50 
наши напълно пораснали съвременници.

„Движението и натоварването на палеца 
е възможно само от тези кости, както и от 
връзките и мускулите, които работят заед-
но, така че те трябва да бъдат изучавани за-
едно“, каза Бардо.

По думите й въпреки че по-месестите им 
ръце може би предполагат липса на сръч-
ност, неандерталците определено са може-
ли да използват прецизен захват – както би-
хме държали молив.

„Ставата в основата на палеца на неандер-
талските вкаменелости е по-плоска, с по-
малка контактна повърхност между кости-
те, което е по-подходящо за удължен палец, 
разположен отстрани на ръката“, обясни тя, 
„Тази поза на палеца предполага редовното 
използване на мощни „стискащи“ захвати.“

За разлика от това, човешките палци имат 
ставни повърхности, кои-
то обикновено са по-го-
леми и по-извити, „което 
е предимство при хва-
щане на предмети между 
възглавничките на пръ-
ста и палеца - прецизен 
захват“, каза тя.

Неандерталците са 
правили специализира-
ни инструменти, рисува-
ли са в пещери, нанизва-

ли са раковини, които да носят като бижута, 
и са правили прежди – но те може да са на-
мирали прецизните хватки за „по-предизви-
кателни“ от нас, каза експертът.

Мощният захват 
на стискане

би помогнал на неандерталците при упо-
треба на копия по време на лов, както и при 
използване на каменни стъргала или ножо-
ве за обработка на дърво или животински 
кожи. Може обаче да е било по-трудно за 
Homo neanderthalensis да използва силни 
прецизни хватки, като например използва-
нето на люспи камък между възглавничките 
на пръста и палеца, за да нареже месо, каза 
Бардо.

Въпреки това тя отбеляза, че има големи 
различия сред съвременните хора, когато 
става дума за сръчност - и това може да се 
отнася и за неандерталците.

Те са бродели по Земята за период от око-
ло 350 000 години, преди да изчезнат, жи-
веейки в днешна Европа и части от Азия. 
Смята се, че те са се припокривали със съ-
временните хора географски за период от 
повече от 30 000 години, след като хората са 
мигрирали от Африка.

„Тяхната анатомия на ръцете и археоло-
гическият запис показват много ясно, че не-
андерталците са били много интелигентни, 
усъвършенствани потребители на инстру-
менти, и са използвали много от същите ин-
струменти, които са правили съвременните 
хора“, каза Бардо.

Ръцете на неандерталците 
не са имали същите 
способности като при хората
XМощният захват на стискане би помогнал 

на неандерталците при употреба на копия
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