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ОТ РЕДАКТОРА

Повече от 300 републиканци, които без 
причина отричат легитимността на пре-
зидентските избори през 2020 г., са канди-
дати за някакъв политически пост идния 
вторник, когато в САЩ ще се проведат меж-
динни избори за Конгрес, някои губернато-
ри, секретари на щат и щатски конгреси. И 
ако се вярва на проучванията, много от тях 
ще спечелят. Някои от тях ще са в позиция 
да организират бъдещи избори или прием-
ат закони за изборния процес.

Например, в Мичиган републикански-
ят кандидат за секретар на щата набра по-
пулярност, повтаряйки лъжите на Доналд 
Тръмп за изборни измами през 2020 г. 
Кристина Карамо твърди, че Тръмп е спече-
лил щата Мичиган, въпреки че го загуби със 
150 000 гласа. Ако спечели, тя ще има най-
много власт върху изборния процес в щата.

Почти 6 от 10 републиканци, кандида-
ти за щатски конгреси в 5 оспорвани щата, 
отричат изборните резултати от 2020 г., 
според анализ на The States Project, група, 
която следи изборния процес. От тези 450 
републикански кандидати – в Невада, Пен-
силвания, Аризона, Мичиган и Минесота, 
58% подкрепят лъжите на Доналд Тръмп, че 
изборите през 2020 г. са били откраднати от 
него.

В Аризона – кандидатката за губернатор 
Кари Лейк, за сената Блейк Мастърс, секре-
тар на щата Марк Финчем и главният проку-
рор Абрахач Хамадех отказват да признаят 
загубата на Тръмп. Само може да си пред-
ставим какво може да се случи през 2024 г., 
ако имаме близки резултати и дълго брое-
не в Аризона както беше на предишните 
президентски избори. Тогава тълпата под-
дръжници на Тръмп побесня, след като FOX 
News, доста преди другите медии, обяви, че 
той губи Аризона. Те се събраха пред място-
то, където се брояха бюлетините, и крещяха 
„Stop the count“. На други места, където им 
отърваше обаче, крещяха обратното. По-
беда на всяка цена. Промяна на правилата, 
така че да се постигне желаният резултат.

Изборните конспирации, подхранвани 
основно от бившия президент Тръмп, уве-
личават своята популярност сред Републи-
канската партия през последните 2 години. 
Според проучване на Pew Research Center 
75% от избирателите на Тръмп смятат, че 
той е спечелил изборите през 2020 г. (не, 
няма никакви доказателства за това, според 
над 60 съдебни решения и разследвания на 
неговата собствена администрация).

Експертите предупреждават, че ако дос-
татъчно от тези конспиратори са избрани 
в щатските конгреси, те ще имат силата да 
променят законите, които уреждат избори-
те, и да повлияят върху резултатите, вклю-
чително през 2024 г., когато Тръмп, изглеж-
да, че ще се кандидатира отново.

Тези хора представляват заплаха за демо-
кратичния процес и законовия ред, според 
Лиса Браянт, професор по политически на-
уки в California State University. „Ако не виж-
даш администрацията като легитимна, тога-
ва смяташ ли законите, които те приемат, за 
легитимни? И трябва ли да ги спазваш?“, каз-
ва Браянт.

Лъжите за изборни измами доведоха до 
щурма на Капитолия и опита за преврат на 
поддръжниците на Тръмп на 6 януари 2021 
г. с няколко жертви и десетки съдебни при-
съди. Организаторът на този акт обаче все 
още е на свобода и прави митинг след ми-
тинг.

Икономическите неволи след пандемия-
та, растящата инфлация и високите цени 
на горивата заради войната в Украйна под-
хранват ниския рейтинг на Джо Байдън и 
намаляват шансовете на демократите за до-
бър резултат другата седмица. Икономика и 
данъци са водещите теми за републиканци-
те. Заплахата за демокрацията, правото на 
жените сами да разполагат със собствено-
то си тяло са водещи за демократите. Ико-
номиката е циклична, след трудностите не-
минуемо идва просперитет. Но заплахата за 
демокрацията е повече от реална. Гръцки-
ят философ Платон през 380 г. преди Христа 
казва, че демокрацията неотменно води до 
подкрепа за тирания.

Какво се случва в Гърция, родното мяс-
то на демокрацията? Тяхното народно съ-
брание Еклесия става арена на политиче-
ска риторика, лишена от факти или истина. 
Предимно емоции. Гръцките политици от 
това време използват ученията на софисти-
те, които преподават как да се контролират 
масите чрез емоции вместо логика и факти. 
Звучи познато, нали? Познато и опасно.

За всички избори чуваме, че са „най-ва-
жните в нашия живот“. Тези наистина са та-
кива.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Изборните конспиратори 
на път да спечелят 
изборите във вторник

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
https://www.pewresearch.org/politics/2021/01/15/voters-reflections-on-the-2020-election/
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Нейната история е уникална. Тя идва в 
Съединените щати едва на 8 години 
от сиропиталище в Каспичан. Днес 

Деси Андерсън е републиканският канди-
дат за щатския сенат от 46-ти район в цен-
трален Илинойс.

35-годишната Деси отраства в щата Оре-
гон, където е отлична ученичка, а по-късно 
завършва Университета в Индиана. Следва 
стаж в Американския конгрес, където рабо-
ти за представители от щата Илинойс. „Чест-
но казано, годините ми в сиропиталището 
не бяха лесни. Помня, че когато бях на 5

не ми даваха да ходя на 
училище, защото бях ромка

каза Андерсън в ексклузивно интервю за 
BG VOICE. - Така, че като дойдох в Щатите, 
ако искате вярвайте, любимото ми нещо 
беше да ходя на училище“. В ранната си ка-
риера работи за няколко неправителстве-
ни организации към ООН с мисии в Судан, 
Уганда и Гватемала. Това е и времето, в кое-
то посещава България за първи път, за да се 
срещне с тогавашния заместник министър-
председател.

„Чудесно е, че българи, които живеят тук, 
в Пеория, се свързаха с мен, след като са ви-
дели кандидатурата ми“, казва Деси Андер-
сън, която не знаеше, че Чикаго има най-го-
лямата българска диаспора.

„Вярвам, че все още съм част от българ-
ската култура и идентичност, особено що се 
отнася до здравата работа“, казва кандида-
тът за щатския сенат, която е й собственик 
на малък бизнес. Андерсън и съпругът й 
имат имот за селски туризъм в централна-
та част на щата. „Единствената причина да 
се кандидатирам беше, че ми писна от по-
литиката на демократите спрямо малкия и 
среден бизнес“, казва Деси Андерсън. - Ако 
имахме по-умерена политика в Сприйнг-
фийлд (столицата на Илинойс, бел. ред.) ня-
маше да се кандидатирам“.

Деси Андерсън казва, че високите данъ-
ци в щата са основната причина да обмисли 

Ромка може да стане първата българка 
сенатор в Конгреса на Илинойс

XДеси Андерсън се гордее с корените си и иска да научи български

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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кандидатурата за щатски сенатор. Според 
нея с малцинството си в местния конгрес 
републиканците не са могли да работят за 
интересите на малките и средни бизнеси, 
което е принудило много от собственици-
те им да напуснат щата. Тя обаче няма кон-
кретна програма на сайта си за реформи в 
данъчната система, които да помогнат на 
малките бизнеси в щата. Традиционно да-
нъчните реформи на републиканците са в 
полза на ултра богатите и големите корпо-
рации и генерират бюджетни дефицити.

„Винаги съм била републиканка. Вяр-
вам, че Републиканската партия споделя 

идеалите на малкия предприемач. Ние сме 
про-капиталисти и няма нищо лошо в това. 
Както знаете, България има дълга история, 
свързана с комунизма, и хората емигрират 
тук, за да имат по-добър живот. Те инвести-
рат парите си, изкарани с много труд“, каз-
ва Деси Андерсън. Според американката с 
български корени тези избори ще са шанс 
за републиканците да увеличат местата си 
в законодателната власт на щатско ниво. 
„Мисля, че това, което ще направи тези из-
бори много интересни, е, че ще видим мно-
го от избирателите, които казват: „Знаете ли, 
не сте толкова крайни колкото изглеждате“. 

Да, има усещане, че много от избирателите 
са изключително разделени в позицията си, 
но ако обиколите в кварталите, ще видите, 
че те са по-скоро еднакви във вижданията 

си. Това е и причината за успеха на умере-
ните републикански кандидати“, казва Ан-
дерсън.

(Следва на стр. 6)

mariyandonov.sites.cbmoxi.com


2 - 8 ноември 2022 г.6

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

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.

(Продължение от стр. 5)

Въпреки че се определя като умерен кан-
дидат на Републиканците, Деси Андерсън е

консервативна за абортите –
една от най-горещите и спорни теми от 
този изборен цикъл. По думите й правото 
на аборт трябва да бъде оставено в ръце-
те на индивидуалните щати. „Не знам кои 
са биологичните ми родители, но майка 
ми е решила да ми даде живот, въпреки че 
не е имала възможност да ме отгледа“, каз-
ва Деси Андерсън. - Не смятам, че данъко-
платците трябва да плащат за абортите. Има 
особени обстоятелства, когато здравето на 
жената е застрашено или в случай на изна-
силване и кръвосмешение, в които тя тряб-
ва да има шанс да обсъди това с доктора си. 
Но не смятам, че данъкоплатците трябва да 
бъдат обременявани с този разход“. Въпре-
ки това Андерсън отчита, че заради мно-
зинството на демократите тук Илинойс ще 
остане щат, в който много жени идват, за да 
направят аборт в една от многото безплат-
ни клиники.

„Ще се учудите, но факт е, че когато чу-
кам от врата на врата, хората не ме питат за 
правото на аборт. Проблем номер 1 за тях е 
как ще си платят сметката за тока тази зима“, 
казва Андерсън. В дистрикт 46, където Деси 
е кандидат, са градове като Блумингтън, 
Нормал и Пеория, където се помещават 
щабовете на големи американски корпо-
рации като State Farm, Caterpillar и Country 
Financial. „Имаме големи корпорации, които 
напускат щата и инвестират на други мес-

та. Ако големите корпорации страдат, как-
во мога да кажа на собственик на пекарна 
например?“, добавя Деси. „В крайна сметка 
тези хора се прибират вкъщи след 8-часов 
работен ден и се питат могат ли да платят 
елементарни разходи. Трябва да работим 
затова тези семейства не просто да оцеля-

ват, но и да се справят добре финансово.“.
Деси Андерсън има син на една годинка, 

който носи името Вано. Съпругът й казва, че 
името са избрали, за да отчетат българските 
корени на Деси. Семейството планира екс-
курзия до България, където Деси се надява 
да научи повече за ромското малцинство.

Две седмици преди изборите редакцион-
ният борд на вестник Chicago Tribune обя-
ви подкрепата си за кандидатура й. Ако 
спечели мястото в щатския сенат на Или-
нойс, Деси Андерсън ще бъде първата жена 
с български корени, избрана на подобен 
пост в САЩ.

http://www.bulguardhealth.com/
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С
АЩ въведоха повече от 30 нови 
ограничения за гласуване от 
2020 г. насам, от изисквания за 
самоличност на гласоподавате-
ля до ограничения за гласуване 

по пощата, подклаждайки напрежението 
между републиканци и демократи преди 
междинните избори на 8 ноември.

Републиканците, които до голяма степен 
приеха фалшивите твърдения на бившия 
президент Доналд Тръмп за измама на из-
борите през 2020 г., казват, че мерките са 
необходими, за да се гарантира почтеност-
та на изборите. Демократите твърдят, че 
целта им е да затруднят избирателите, кои-
то традиционно подкрепят Демократиче-
ската партия, да дадат гласа си.

Повечето от мерките бяха подкрепени от 
републиканските щатски законодатели и 
срещнаха съпротивата на демократите, но 
разделението не е чисто червено и синьо. 
Понякога дебатът за всеки закон се свежда 
до дребния шрифт на детайлите.

Документи за самоличност
Единадесет щата са наложили по-строги 

изисквания за идентификация на гласопо-
давателите от 2020 г. насам според Центъ-
ра за правосъдие „Бренън“ и Voting Rights 
Lab, които проследяват законодателството 
за гласуване в цялата страна.

Противниците на мерките не възразя-
ват срещу изискването гласоподавателите 
да потвърждават самоличността си, когато 
гласуват - което вече е стандарт във всеки 
щат - а по-скоро срещу средствата, използ-
вани за проверката им.

За разлика от много европейски де-
мокрации, където издадените от прави-
телството документи за самоличност са 
по-разпространени, проучвания са устано-
вили, че милиони избиратели в САЩ нямат 
документ за самоличност със снимка.

Два от най-противоречивите закони от 
2021 г. промениха правилата за документи-
те за самоличност при неприсъствено гла-
суване и гласуване по пощата.

Сега Джорджия изисква гласоподавате-
лите, които нямат шофьорска книжка или 
щатска лична карта, да включат в заявле-
нието си за неприсъствено гласуване фото-
копие на друга издадена от правителството 
лична карта, която много избиратели може 
да не са в състояние лесно да представят.

Законът на Тексас позволява на избира-
телите да използват по-широк набор от 
документи за самоличност, когато канди-
датстват и гласуват по пощата. Той обаче 

автоматично ги отхвърля, ако гласоподава-
телят използва идентификационен номер, 
различен от този, който е предоставил при 
регистрацията си за гласуване.

Гласуване по пощата
Законите за гласуване по пощата са осо-

бено сложни в Съединените щати. Само 
11 държави в света не изискват от гласо-
подавателите да представят извинение за 
гласуване по пощата според базирания в 
Стокхолм Международен институт за демо-
крация и изборна помощ (IDEA).

Законите на някои щати ограничиха гла-
суването по пощата по един начин, докато 
го облекчиха по друг. Законодателният ор-
ган на Кентъки, контролиран от републи-
канците, прие закон, който позволява на 
гласоподавателите да коригират бюлети-
ните за неприсъствено гласуване, ако до-
пуснат грешки, но също така ограничава 
периода за кандидатстване за такива бю-
летини.

Поддръжниците на ограничаването на 
гласуването по пощата посочват, че то уве-
личава разходите за провеждане на избори 
и създава повече възможности бюлетини-
те да бъдат прихванати от нежелани полу-
чатели, които биха могли да извършат из-
мами с тях.

Привържениците на разширяването на 
гласуването по пощата отбелязват, че огра-
ничаването му затруднява гласоподавате-
лите, които не могат да отидат да гласуват 
на място.

Нови закони в САЩ могат да препънат 
гласоподавателите на междинните избори
XЕдинадесет щата са наложили по-строги изисквания за идентификация на гласоподавателите
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Българите в Чикаго ще изпратят в пе-
тък инж. Александър Дърводелски – 
един от най-старите българ-

ски имигранти в САЩ. Той почина в 
неделя през нощта на 95-годишна 
възраст.

В последния му час до него са 
били племенниците му Алекс и 
Марк Дърводелски*, д-р Севделин 
Панев и болногледачката му Грейс.

Опелото ще е в храма „Света Со-
фия“ в чикагското предградие Дес 
Плейнс от 6 РМ в петък. Тялото на 
Дърводелски ще бъде кремирано, 
а прахът му погребан в България до 
брат му.

Роден е през 1927 г. в монтанското 
село Мърчево в заможно търговско 
семейство. Когато е 12-годишен, се-
мейството му се мести в София, къ-
дето го заварва комунистическата 
узурпация на България през 1944 г. 
Три години по-късно Александър и 
брат му Стефан успяват да избягат в 
Чехословакия. Там започва да след-
ва строително инженерство. През 
следващата година комунистите 
завземат властта и в тази страна.

Братята Дърводелски са аресту-
вани в лагер край Прага, но за те-
хен късмет успяват да убедят охра-
ната да избягат. Стефан заминава за 
Австралия, а Александър се уста-
новява в Австрия, където успява да 
завърши строително инженерство и да се 
ожени за българката Жени Радева.

През 1957 г. двамата заминават за Чикаго. 
„Тук тогава не бяха толкова много на брой, 
но бяхме по-сплотени и повече работа се 
вършеше. Имаше повече ентусиазъм. Сега 
тези хора, които са в Чикаго, са стотици хи-
ляди може би, но не се интересуват от бъл-
гарските неща. Всеки се интересува от своя 
живот, да се подреди, да се нареди и да си 
гледа семейството“, казва инж. Дърводел-
ски.

Той започва най-напред работа в една 

строителна фирма, а след това и самостоя-
телна дейност като проектант.

Под негово ръководство 
в САЩ израстват редица 
небостъргачи

някои от които се нареждат сред 200 от най-
високи сгради в света до края на 60-те го-
дини.

Александър Дърводелски е дългогоди-
шен участник в антикомунистическата ор-
ганизация Български национален фронт. 
Съидейник на основателите д-р Иван Дочев 

и д-р Георги Паприков и редактор за дълги 
години на списанието на БНФ – „Борба“. По 
тяхна инициатива през 1960 г. за първи път 
в Чикаго се чества българският национален 
празник 3 март.

„Тогава ние искахме да изтъкнем по няка-
къв начин да се чува името на България, тук, 
в Чикаго, както се чуваше името на поляци-
те, на литванците, на другите национално-
сти. Д-р Паприков и инж. Овчаров решиха, 
и нашата група реши, да влезе във връзка 
с кметството“, разказва инж. Дърводелски в 
интервю за Галина Петрова.

Делегация от няколко българи посеща-
ва кмета на града – Ричард Дейли, а той със 
своя прокламация

обявява 3 март 
за Български ден в Чикаго

Първоначално празник не е провеждан, а 
трибагреникът бил спускан наред с нацио-
налния флаг на Съединените щати и знаме-
то на щата Илинойс.

„Имаше един проблем при първото по-
ставяне на знамето, че те от общината има-
ха знамето на НРБ, което имаше някакви ко-

Чикаго изпраща в петък 
Александър Дърводелски
XЕдин от най-старите български имигранти в САЩ почина на 95 години

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Чикаго изпраща в петък 
Александър Дърводелски

мунистически знаци по него. И ние веднага 
се обадихме там, те трябваше да сменят зна-
мето, за да поставят традиционното бг зна-
ме – бяло, зелено, червено“, спомня си инж. 
Дърводелски.

След това България е представяна и на 
фестивала в Нейви пиър в Чикаго, където 
лично президентът Хари Труман се спира 
да поговори със сънародниците ни.

„Там се събираха доста българи. Идва-
ха да видят изложените неща, излагаха се 
стари книги, кой каквото има. Показваха се 
български, различни предмети. Дори тога-
ва и президентът Труман идва и той се спря 
на нашата изложба“, разказва Дърводелски.

Макар и на преклонна възраст, Алексан-
дър

Дърводелски до последните 
си мигове остана ангажиран 
с България

През лятото на 2020 година той беше 
сред протестиращите българи в Чикаго 
срещу третия кабинет на Бойко Борисов. 
Той пристига със знамето, с което са увива-
ли ковчезите на българските емигранти, ко-
гато са умирали в Чикаго – да се почувстват 
българи за последно. В едно от последни-
те си интервюта по онова време, със сълзи 
на очи, той каза, че комунизмът в България 
е все още на власт, режим, за който твърди, 
че ако не е успял да избяга, е щял да го убие 
в Белене.

Съболезнования към семейството и близ-
ките на инж. Дърводелски поднесе генерал-
ният консул в Чикаго Светослав Станков. 
„Той ще остане в съзнанието на българската 

общност в Чикаго като голям патриот, отда-
ден на каузата да види една свободна, де-
мократична и просперираща България.

Част от неговия завет към България и 
общността ще бъде продължена всяка го-
дина с церемонията по издигане на бъл-
гарския флаг по случай националния ни 
празник на Дейли Плаза. Не трябва да за-
бравяме, че тази високо патриотична тра-
диция води своето начало именно от 
делото на г-н Дърводелски и неговите съ-
ратници“, каза Станков.Александър Дърводелски на протест срещу управлението на Бойко Борисов в Чикаго

Александър Дърводелски не пропускаше да гласува

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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В 
българската история има забе-
лежителни хора, чието име е по-
тънало незаслужено в забвение. 
Преди повече от 2 века всички 
прозорци на света са затворени 

или значително ограничени. Само замож-
ните българи са имали честта да прекрачат 
прага на училището. За наша радост един от 
тях е видният интелектуалец, общественик 
и поет, овчарчето от село Вакарел Стоян Ва-
тралски (1860-1935). Неговият необикновен 
житейски път е тясно преплетен със съд-
бата на българския народ и на евангелски-
те църкви във времена на драматични об-
ществени промени: след Освобождението 
и след Първата световна война.

Бил е приятел на Иван Вазов, проф. Иван 
Шишманов, Стоян Михайловски и други из-
вестни българи. Познавал се е с президен-
та Теодор Рузвелт. Той е автор на химна на 
Харвард, който е химн и до днес на универ-
ситета. Избран е след анонимен конкурс 
сред хиляди участници. Едва след като из-
брали неговото стихотворение за химн, ста-
нало ясно, че автор е българското момче, 
дошло в Харвард, след като

Овчарче от Вакарел е първият 
българин, завършил Харвард

XСтоян Ватралски пише химна на 
Харвардския университет, който се 
изпълнява и до днес при дипломиране

Стоян Ватралски през 1900 г.Сн. Уикипедия
Сн. Уикипедия
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заможни българи 
му платили обучението

Знаменателното събитие се случва на 17 
юни 1894 г. и се превръща в истинска сен-
зация – най-известните американски вест-
ници се надпреварват да публикуват текста 
на химна.

Стоян Ватралски е роден на 7 април 1860 
г. в семейство на обикновен овчар от с. Ва-
карел. От малък проявява голяма любозна-
телност, но поради бедност не ходи на учи-
лище чак до 14-годишна възраст. През 1874 
г. е приет в пансион за подготовка на учи-
тели и свещеници към Самоковското клас-
но градско училище. С голямо усърдие той 
успява да навакса пропуснатото, като взема

четири отделения 
за две години

През зимата на 1877 г. едва не е убит от 
башибозуци на полето. По-късно Ватрал-
ски често разказва този момент от живота 
си като свидетелство за Божията намеса и 
избавление. Скоро след това младият Стоян 
се обръща към Христос с дълбоко убежде-
ние и покаяние.

Препитава се като домашен прислужник 
на американските протестантски мисионе-
ри в Самоков и през 1878-1882 г. учи в ми-
сионерското Научно-богословско училище 
в Самоков. Със спестените пари си купува 
книги и неуморно чете. Като любознателен 
младеж той впечатлява американските ми-
сионери и с тяхна препоръка през 1884 г. 
заминава за САЩ, за да продължи образо-
ванието си.

През 1892 г. се сбъдва

негова отколешна мечта:
той се записва в Харвардския университет в 
Бостън, Масачузетс. Наред с усъвършенст-
ването на английския език пише дописки 
за редица ежедневници и публикува сти-
хотворения, пишат и сп. Харта и в. Зорница.

Някъде през този период Стоян Ватрал-
ски се отказва от първоначалното си наме-
рение да стане проповедник и се насочва 
към попрището на журналист, поет и писа-
тел. Живее и работи в Америка до края на 
XIX в., като се запознава с известни полити-
чески дейци, между които и трима амери-
кански президенти: Теодор Рузвелт, Уилям 
Маккинли и Бенджамин Харисън. Вероятно 
е и единственият българин

гостувал на изобретателя 
Томас Едисън

Постоянната му квартира е в Харвард, къ-
дето държи „публични сказки“ върху бъл-
гарските народни обичаи и вярвания. Но 
понеже е придобил широка известност, 

често е канен да пътува и да говори в много 
щати, а и в Канада. Навсякъде е приет добре 
и успява да се издържа, като изнася беседи 
и пише статии върху различни религиозно-
етични теми, както и по родните ни пробле-
ми.

Дейно е ангажиран с българската нацио-
нална кауза и си поставя за цел да запознае 
американската общественост с национал-
ния въпрос. Три години преди Илинденско-
то въстание от 1903 г. предупреждава, че та-
кова неизбежно ще има и че причината за 
това са неизпълнените обещания на Вели-
ките сили към България.

Изненадващо за мнозина, въпреки чудес-
ните перспективи за кариера, през 1900 г. 
Стоян Ватралски

решава да се върне 
в България

След завръщането си в Родината Ватрал-
ски се запознава и установява близки от-
ношения с видни представители на родна-
та интелигенция: Иван Вазов, проф. Иван 
Шишманов, Симеон Радев, Пейо Яворов и 
Стоян Михайловски. Но избира начин на 
живот, крайно нетипичен за един интелек-
туалец, особено с американско образова-
ние и международна известност.

Със спестените в Америка пари купува 
парцел и си построява къща в Красно село 
край София, прави малък чифлик и се пре-
хранва от земеделие: овощни градини, зе-
ленчуци и отглеждане на копринени буби. 
Веднъж Ватралски и съпругата му Василка 
посрещат като гост Иван Вазов. По това вре-
ме кварталът все още се е наричал махала 
Бояна. Според градските легенди, очарован 
от красивия чифлик и живописните красоти 
на района, Вазов възкликва: „Красно село!“. 
Така Патриархът на българската литература

дава името на днешния 
софийски квартал

Въпреки скромното си и природосъо-
бразно съществуване участва активно в 
обществения живот. Особено активна по-
литическа дейност развива през годините 
на Балканската и Първата световна война, 
като поставя българския въпрос пред меж-
дународната общественост чрез кореспон-
денцията си с видни английски и американ-
ски общественици. А през 1924 г., по случай 
30-тата годишнина от дипломирането му в 
Харвардския университет, той посещава 
отново САЩ. Бостънският вестник „Бостън 
Глоуб“ му посвещава цялата си първа стра-
ница.

След смъртта си през 1935 г. Ватралски 
остава забравен като общественик, учен и 
творец – не на последно място, заради ре-
лигиозните му убеждения...

Родната къща на овчарчето Стоян във Вакарел.

Сн. Уикипедия
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П
рез цялата си 16-годишна ме-
дицинска кариера Чарлз Къл-
ън се движи напред-назад меж-
ду различни болници и домове 
за възрастни в Ню Джърси и 

Пенсилвания. Честото преместване на ме-
дицинската сестра обаче не е породено от 
желанието да помогне на колкото се може 
повече хора.

Той всъщност убива пациентите си и след 
това бяга, преди някой да го хване.

Между 1988 и 2003 г. Кълън убива най-
малко 29 от пациентите си, като им

инжектира фатални 
дози лекарства

И не само нелечимо болни хора са потър-
певшите – редица от неговите жертви са на-
път да се възстановят… преди животът им 
да бъде прекъснат от човека, който трябва-
ше да им помогне, пише chr.bg.

Когато най-накрая е заловен през 2003 г., 
следователите осъзнават, че Кълън може да 
е убил много повече от 29 пациенти. Някои 
дори смятат, че истинският брой е близо до 
400, което би го направило най-успешния 
сериен убиец в историята.

И така, ето историята на Чарлз Кълън, 
който успя да отнеме толкова много животи 
и да му се размине толкова дълго?

Чарлз Кълън преди 
убийствата

Преди да стане безмилостен сериен уби-
ец, Чарлз Кълън е дете, заобиколено от 
смърт и обзето от депресия и нихилизъм.

Според информация от катедрата по пси-
хология на университета в Радфорд Кълън 
е само на 7 месеца, когато баща му почива 
през септември 1960 г. На 2 години Кълън 
се опитва да се самоубие, като смесва на-
бор от химикали от комплект по химия и ги 
изпива.

Детето има малко приятели и често го 
закачат в училище. В юношеските си годи-
ни той се влюбва в произведенията на Дос-
тоевски, особено в романа „Престъпление 
и наказание“, който разказва историята на 
човек, който извършва убийство. Прибли-
зително по същото време майката на Кълън 
загива  при автомобилна катастрофа.

Закачането също се превръща в откровен 

тормоз и когато една вечер е на парти и от-
ново е измъчван, той отмъщава, като сипва 
в напитките на хулиганите отрова за плъ-
хове. За щастие отравянето не довежда до 
смъртни случаи.

Обучен е като техник 
по балистични ракети

През април 1978 г. Кълън напуска гим-
назията и се записва във военноморските 
сили на САЩ, където се обучава като техник 
по балистични ракети.

За съжаление флотът се оказва също тол-
кова бурен, колкото гимназията. Той често е 
бил подиграван от колегите си от екипажа, 
които му дават прякора „Рибешкия корем“.

Един път той е заварен с открадната бол-
нична престилка, маска и ръкавици, седнал 
до контролния панел на ракетите. Инциден-
тът е докладван и Кълън е преназначен на 
друг кораб. Три години по-късно той е из-
писан, но документите не посочват дали е 
било по медицински или психологически 
причини.

След изписването си Кълън постъпва в 
Училището за медицински сестри в болни-
ца Маунтинсайд в Монтклер, Ню Джърси.

През пролетта на 1987 г. в живота на Къл-
ън настъпват няколко важни промени. Той 
завършва училище за медицински сестри и 
се жени за компютърен програмист на име 
Адриен Тауб. Но празненствата са помраче-
ни от смъртта на брата на Кълън Джеймс.

През юни Кълън също приема първата си 
работа като медицинска сестра в отделени-
ето за изгаряния на Медицинския център 
„Свети Барнабас“ в Ливингстън, Ню Джърси. 
И само след една година той ще убие първа-
та си жертва.

Да убиеш 400 от пациентите си – историята 
на медицинската сестра Чарлз от Ню Джърси
XОсвен нелечимо болни той ликвидирал и такива, които били напът да се възстановят

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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15-годишната „кариера“ на Чарлз Кълън като убиец
Първата жертва на Чарлз е 72-годи-

шен пациент на име Джон Йенго, 
пенсиониран съдия от Джърси Сити. 

Йенго е приет в отделението за изгаряния 
на „Свети Барнабас“ с тежко слънчево изга-
ряне. Само дни по-късно Кълън умишлено 
му дава фатална свръхдоза лидокаин.

От там тъмнината в душата на Кълън ще 
бъде все по-доминираща над живота му. За 
начало – той започва да пие много и да мал-
третира семейството си.

Агресията му е особено жестока през 
зимните месеци, когато изключва отопле-
нието в дома на семейството и принуждава 
жена си и малката им дъщеря да живеят на 
ниските температури. Той също започва да 
измъчва двата йоркширски териера на се-
мейството като редовно ги хвърля в кофи-
те за боклук.

Чарлз е уволнен от „Свети Барнабас“ през 
1992 г. и впоследствие си намира работа в 
коронарното отделение на болницата „Уо-
рън“. През същата година се ражда втората 
му дъщеря, но в крайна сметка заради сис-
темното насилие у дома жена му го напуска. 
Тя подава жалба срещу него и иска ограни-
чителна заповед, но съдията казва, че Къл-
ън е виновен само за „странно поведение, 
но не и за заплаха с насилие“.

След развода им Кълън се опитва да се 

самоубие два пъти и засилва престъпната 
си дейност, вземайки поне още две жертви 
и дори нахлува в дома на жена.

За съжаление тази склонност към наси-
лие само ще се засилва през следващите 
години.

Сменя редица болници, 
преди да бъде заловен

През следващото десетилетие Кълън 
скача от болница на болница, убивайки 
пациенти, навсякъде където отиде. През 
септември 2002 г. той започва работа в Ме-
дицински център „Съмърсет“, където про-
дължава с убийствата, оставяйки най-мал-
ко 13 мъртви пациенти.

Един от тях е 21-годишният Майкъл 
Стренко, който е приет за операция на да-
лака, от която трябва лесно да се възстано-
ви. Вместо това обаче Кълън слага край на 
краткия му живот, като му инжектира висо-
ка доза норепинефрин.

След толкова много смъртни случаи само 
за една година слуховете и подозренията 
към Кълън най-накрая привличат достатъч-
но внимание, за да започне официално раз-
следване.

Сестрата най-накрая е заловена през де-
кември 2003 г. Разследване в болницата 
разкрива, че Кълън е имал достъп до меди-

цинските досиета на пациенти, които не са 
му назначени, и е поръчвал странни комби-
нации от лекарства.

По време на процеса той твърди, че е ис-
кал да сложи край на страданието на жерт-
вите си, въпреки факта, че много от паци-
ентите му всъщност са били на път да се 
възстановят, когато са починали. Той изчис-
лява, че е убил около 40 човека; детективи-
те успяват официално да го свържат с 29.

Но истинският брой може да е над 10 
пъти повече.

В крайна сметка Чарлз Кълън е осъден на 
11 последователни доживотни присъди без 
възможност за предсрочно освобождава-
не. Действителен мотив за престъпленията 
му така и не е установен.

Когато е изправен пред семействата на 
жертвите си на процеса, Кълън седи със 
затворени очи, докато дъщерята на един 
от пациентите му каза: „Той се възприема 
за някакъв ангел на милосърдието, който 
слага край на страданията на хората. Е, сега 
трябва да огледа съдебната зала.“
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В предишния брой ви разказахме как да 
подготвите къщата си за продажба на 
днешния пазар. Ето още няколко съ-

вети от експерти, за да сте в най-изгодната 
позиция, когато трябва да продадете имота 
си.

Поддържайте дома си чист 100% от вре-
мето, докато е активен на пазара.

Може да звучи просто, но поддържането 
на къщата ви чиста е друг ключ към осигу-
ряване на вниманието, което заслужава тя. 
Както realtor.com казва в списъка за про-
дажба на жилища: „Когато продавате дома 
си, е важно да поддържате всичко подреде-

но за купувачите, защото никога не знаете 
кога те ще поискат да я видят.“

Преди купувач да посети вашия дом, оп-
ределете от какво точно се нуждае той и 
обърнете вашето внимание там. Измий-
те чиниите, оправете леглата и не оставяй-
те бъркотия, включително купчина с нес-
гънато пране или двор, пълен с разпилени 
детски играчки. Правенето на тези прости 
неща може да намали потенциалното раз-
сейване на купувачите, когато те правят ог-
лед на дома ви.

За повече съвети вижте този контролен 
списък за подготовка на къщата ви за про-
дажба. В крайна сметка агентът е най-до-
брият ви ресурс за персонализирани съве-
ти, но този списък може да ви помогне да 
започнете:

Помогнете на купувача 
да се почувства като у дома си

И накрая, за купувачите е важно да видят 
всички възможни начини и причини, по кои-
то могат да направят вашата къща техния 
следващ дом. Лесна първа стъпка за създа-
ване на това чувство е премахването на лич-
ни вещи, като снимки, награди и сантимен-
тални неща. Да споменем също религиозни 
или прекалено крайни предмети, свързани 
с хоби или интереси, включително полити-
ка. Също така е добра идея да премахнете 
всички излишни мебели, за да помогнете на 
стаите да се почувстват по-големи и да се 
уверите, че има достатъчно място за посе-
тилите вашия дом купувачи да си предста-
вят как техните предмети биха изглеждали 
в тези пространства.

Ако не сте сигурни какво трябва да се опа-
кова и какво може да остане, консултирайте 
се с вашия доверен консултант по недвижи-
ми имоти. Отделянето на време за тази стъп-
ка може да се изплати в дългосрочен план.

Както скорошна статия от Националната 
асоциация на брокерите на недвижими имо-
ти (NAR) обяснява: „Аранжировката“ (Staging) 
е изкуството да подготвите дом, който да се 
хареса на най-голям брой потенциални купу-
вачи на пазара. Правилната подредба може 
дори да постави дома ви и в по-висока це-
нова точка и да помогне на купувачите да се 
„влюбят от пръв поглед“ в момента, в който 
прекрачат вратата на дома ви.“

Като се има предвид, че конкуренция-
та при продажба става все по-голяма на-
последък, планирайте нещата добре и не-
дейте прибързвайте с лекомислени стъпки. 
(Снимка №6). Продажбата на къща ще е 
може би едно от най-големите финансови 
решения, който някога сте взимали, така че 
ако искате да продадете къщата си този се-
зон, нека се свържем, за да получите съвет 
как да я подготвите най-добре, за да се от-
крои на днешния променящ се пазар.

Като агент на недвижими имоти, аз не само по-
магам на своите клиенти със закупуване, продажба 
и отдаване под наем, но и непрестанно ги уведомя-
вам относно всеки възможен аспект, който би по-
влиял на тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важната и най-
голямата, която те са направили или ще напра-
вят някога в живота си. Ако имате въпроси, свърза-
ни с тази или други мои статии досега, или въобще 
с всичко свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще е удо-
волствие да мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: gergana.
todorova@bairdwarner.com. Също уебсайт, за повече 
информация: GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

Вашите 
пари

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

Как да подготвите къщата си 
за продажба на днешния пазар

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

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

(Снимка №6)
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Как да подготвите къщата си 
за продажба на днешния пазар

http://imgtrucking.com
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Депутатът Костадин Костадинов, лидер на партията „Възраждане“, 
беше избран за председател на парламентарната комисия за българите 
в чужбина. Заради това кадрово решение на Народното събрание ав-
торът на тези редове е готов да се откаже от статута си на „българин в 
чужбина“ - ако изобщо съществуват такъв статут и такава общност, по-
допечна на НС.

Българите в чужбина са толкова различни. По света живеят, работят 
и учат навярно над два милиона души, родени в България. Някои от тях 
прекосяват границите с българския си паспорт, други имат две или по-
вече различни гражданства, трети пък изобщо нямат ЕГН. Едни са усед-
нали отдавна, интегрирали са се в новата държава, накупили са имоти, 
имат там приятели и роднини. Други са заминали само за да изкарат 
малко пари, след което да се върнат в България. Има такива, които се за-
селват в държави от ЕС заради социалните помощи, има задомени или 
командировани, има учени в академични институции, има театрали, ху-
дожници, оперни певци и певици…

Тази общност е толкова хетерогенна, че по никакъв начин не може да 
се подведе под общ знаменател. Всъщност, извън това, че произлизат 
от България, тези хора не притежават друго общо свойство, освен че 
повечето от тях пращат пари на близките си у дома - пари, които в своя-
та съвкупност обикновено представляват най-голямата чуждестранна 
инвестиция в страната. Година след година.

И г-н Костадинов ще поеме майчинската грижа за тази толкова пъст-
ра група, която всъщност не съществува като едно цяло? И какво точно 
ще върши? Ще нахлупи калпака и ще тръгне да обикаля паството си - 
тук да тропне хорце, там да извади кръста от ледените води? Ще се гри-
жи за патриотичното възпитание на заблудените овчици, ще им при-
помня за великите възрожденци и за освободителката Русия?

Thanks, but no thanks, както биха казали много от „българите в чужби-
на". Тези хора - колкото и да е хетерогенна общността им - имат нужда 
от съвсем други грижи. Те искат да се улесни в максимална степен учас-
тието им в политическия живот в България - най-вече възможността да 
гласуват. (А „Възраждане“ невинаги са симпатизирали на това право.)

Те искат достъпна и ефикасна консулска, юридическа и администра-
тивна помощ, когато в съответната чужда държава се натъкнат на про-
блеми от трудово-правен характер, когато взаимодействат с държав-
ни органи, с наемодатели, със здравноосигурителни каси, с пенсионни 
служби. Много от тези хора искат децата им да изучават български език 
организирано и с модерни учебници - а не с текстове за беневреци и 
чорбаджии, от които не разбират почти нищо. В крайна сметка същи-
те тези хора искат и още нещо много важно: да не се срамуват от Роди-
ната си, за която на Запад пишат, че е най-бедната и най-корумпирана 
държава в ЕС и едва ли не подкрепя войната на Русия срещу Украйна…

И тогава българите в чужбина ще стават все по-малко българи. И нито 
един от българите в чужбина, които аз познавам, не припознава г-н Кос-
тадинов като свой автентичен представител и благонадежден защит-
ник на изброените права и интереси.

Ако парламентарната комисия за българите в чужбина, начело с г-н 
Костадинов, успее да отговори адекватно на очакванията, за които ста-
на дума, тя ще защити правото си на съществуване. Ако обаче не успее 
и се задоволи с обичайните красиви слова, с хората и ръчениците на 
площада в Брюксел, за всички ще стане ясно, че и Комисията, и пред-
седателят са просто плод на междупартийни договорки, на уреждане и 
нагласяване. А „бъларите в „чужбина“ ще стават все по-малко „бълари“ 
и все повече „в чужбина"...

„Бъларите в чужбина“
ще стават все по-малко
„бълари“ и все повече
„в чужбина“

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

„Ще направя всичко възможно, за да има 
редовно правителство. Призовавам да се 
говори за правителство, преди да се раздадат 
мандатите.“

Това каза Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, по време на 
посещение в село Малък Поровец

„Ще подкрепим всеки, който застане зад 
нашите 16 политики.“

Това каза Кирил Петков, съпредседател 
на „Продължаваме промяната“, по повод 

сформирането на правителство

„Будителят не е непременно човек на 
интелектуалния труд. Може да е всеки, който с 
думите и делата си носи просветление.“

Румен Радев, президент на Република България

„Не е работа на полуграмотното 
простолюдие да решава за еврото.“

Това каза банкерът Левон 
Хамбарцумян по повод приемането 

на еврото от България

„Удължаването на действието на 
сегашния бюджет ще замрази доходите 
в България.“

Така смята лидерът на БСП  
Корнелия Нинова

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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На 14 октомври 2022 г. прозвуча нова-
та песен на Rada & Subject To Change, 
„Margarita“, на всички по-голе-

ми музикални платформи включително 
Apple Music и Spotify.

За първи път песента звуча на живо 
в столичния клуб К.Е.В.А., а в Ню Йорк, 
където Рада живееше доскоро, се със-
тоя премиерата на предишното й му-
зикално предложение, нейния миниал-
бум „Експериментът“.

В „Margarita“ авторът разказва за же-
ланието си за по-спокоен живот на по-

спокойно място; едно голямо решение за 
промяна, което взима лесно с любимия си 
коктейл маргарита в ръка.

Продуцент и съавтор на песента е

канадският музикант 
James McLeod

Рада или Рада Ангелова е родена и израс-
нала в Пловдив, но заминава да учи в САЩ 
в студентските си години. Там открива маги-
ята на театъра и се утвърждава като агент 
на хитови Бродуей мюзикъли, между които 

„Котките“, „Чикаго“, „Стомп“, „Блу мен груп“ и 
много други.

Първите й стъпки в бранша започват с ав-
торския й моноспектакъл „Когато тишината 
избухне“, поставен в Ню Йорк.

„Вярвах, че тук ще намеря моя път. Така и 
стана. Тук продуцирах първия си моноспек-
такъл „Когато тишината избухне“ и посте-
пенно навлязох в професията на театрал-
ния агент.“

Рада не изоставя творчеството, дори след 
като се развива в бизнес средата на Броду-
ей, и постепенно

се вдъхновява 
да пише музика

Подхожда към това чисто експеримен-
тално поради липсата на опит; кръщава 
експеримента си „Subject To Change“ или 
преведено на български, „Подлежащо на 
промяна,“ защото иска да промени това, че 
е загубила връзката си с музиката.

Като малка тя пее в небезизвестния пло-
вдивския хор „Детска китка“ и често обика-
ля Европа с неговите турнета. От там идва и 
вдъхновението й да учи в чужбина.

В семейството й 
няма артисти

но пък има големи фенове на английските 
групи „Бийтълс“, „Ролинг Стоунс“ и „Куин“. 

„Покрай тях открих своята музикалност и 
обич към английския език - въобще към му-
зиката в цялостния й вид, чувственост.“

След серия опити и колаборации, пър-
вите й авторски песни стават реалност, а 
„Subject To Change“ се превръща в част от 
името и музикалния образ на българката.

Днес тя има дългогодишен опит в тази 
сфера и е представител на Бродуей проду-
центи и техните спектакли, които те искат 
да пратят на турне в цялата страна.

От Ню Йорк до София с „Margarita“  
и Rada & Subject To Change

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XБългарката Рада Ангелова се утвърждава като агент на хитови Бродуей мюзикъли

Сн.: Личен архив

Сн.: Личен архив

Сн.: Личен архив

https://connectmortgagecorp.com/
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млн. пилета бяха засегнати в Айо-
ва от птичи грип. Това се е слу-
чило във ферма за яйца. Пре-
дишният случай беше от април, 
когато заразата беше открита 
във ферма за пуйки. Последният 

случай е в окръг Райт в централ-
на Айова, на около 130 километра 

северно от Де Мойн, където се от-
глеждат около 1,1 милиона пилета. 

Айова беше най-силно засегната със 
загуби на птици с повече от 13,3 милиона 

тази година преди последната открита за-
раза във ферма.

души бяха задържани от 
властите в Индия зара-
ди трагедията с рухналия 
мост. Над 140 души загина-
ха, издирването продължа-
ва. На 230-метровото съ-
оръжение е имало между 

400 и 500 души. Видеокадри запечат-
ват момента на трагедията. На тях се 
виждат много хора на моста - някои 
позират за снимки, а други се опит-
ват да залюлеят висящото съоръже-
ние. Мостът е бил затворен в про-
дължение на 6 месеца за ремонт, 
преди да бъде отворен отново мина-
лата седмица.

 в цифри

млн. пилета бяха засегнати в Айо
ва от птичи грип. Това се е слу

случай е в окръг Райт в централ
на Айова, на около 130 километра 

северно от Де Мойн, където се от
глеждат около 1,1 милиона пилета. 

Айова беше най-силно засегната със 
загуби на птици с повече от 13,3 милиона 

тази година преди последната открита за
раза във ферма.

дyши cнaбдявa eжeднeвнo 
мeгaяxтaтa нa pycкия милиapдep 
Poмaн Aбpaмoвич и тoвa щe 
пpoдължи дo кpaя нa вoйнaтa в 
Укpaйнa, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr. 

Oгpoмният и cyпepлyкcoзeн плaвaтeлeн cъд, кoй-
тo cтpyвa нaд пoлoвин милиapд шaтcки дoлapa, 
ce кaзвa Ѕоlаrіѕ и paзпoлaгa c цял кaмиoн c xpaнa, 
дocтaвян вcякa ceдмицa oт кoмпaния зa кeтъpинг. 
Яxтaтa e зaкoтвeнa в кypopтa Бoдpyм и тoвa нe 
e cлyчaйнo. Typция e cтpaнa, кoятo вce oщe нe 
e нaлoжилa caнкции нa Pycия зapaди вoйнaтa. 
Poмaн Aбpaмoвич e пpeмecтил цeлия cи яxтeн 
флoт в тaзи дъpжaвa. Cyпepяxтaта ce cнaбдявa 
eжeднeвнo c кaкви ли нe пpoвизии нa фoнa нa 
вoйнaтa в Укpaйнa.

14

9
1,1

20
души, сред които две деца и един тий-
нейджър, бяха ранени при стрелба 
от автомобил в Чикаго в нощта на Хе-
лоуин. От полицията не съобщават за 
смъртни случаи. Ранените са в различ-
но състояние. Няколко са в критично 
състояние, а други са без опасност за 
живота, уточни началникът на полици-
ята в Чикаго Дейвид Браун. Още един 
човек е пострадал, след като бил блъс-
нат от автомобил на мястото на стрел-
бата.

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

Повечето от старите ни емигранти в 
САЩ знаят, че доверието е най-скъпото 
нещо, това е най-атрактивната „стока“, 

която се разпространява сред сънародници-
те ни и на практика е конвертируема. Много 
от емигрантите ни споделяха и споделят, че 
в годините на комунизма сред тях е имало и 
хора, които не са били съвсем чистосърдечни, 
както навсякъде и както при всички, впрочем.

Българката Цветанка Мирчова, или Фло-
ранс Мирчоф, която живя и почина в Кали-
форния, споделя пред свои близки, че няма 
доверие на много хора от колонията, защото 
не ги познава и не знае,

кой какъв е и какви 
намерения има

Недоверието се появява едва в годините 
след установяването на комунистическото уп-
равление в България. Тогава постепенно стра-
ната ни изпраща свои доверени лица, дове-
рени на комунистическата партия, които да 
шпионират в полза на разузнаването и които 
да се опитват да „комунизират“ наши сънарод-
ници в САЩ. Такова е мнението и впечатлени-
ето и на Георги Иванов, който посещава сес-
тра си Цветанка /Флоранс/ в САЩ, през 1971 
г. Ето какво записва той в своя пътен дневник 
по този повод: „…8 май, събота. Вкъщи се при-
готвяхме за вечеринка. Поводът – Mother day. 
Всичко беше организирано от българската ко-
лония в клуба. Там открихме един мъж, който 
през цялото време стоеше до вратата. Той

бил партизанин и след 
войната бил изпратен тук 
с вируса „БКП“

Много са били изпратени такива тук, за да 
комунизират българската колония. Тогава тя 
се разделила на две…“.

Мнението на Георги не е 
изолиран случай, то се спо-
деля от много хора, с които 
той общува, които първона-
чално приемат и него като 
такъв кадър на комунис-
тическата партия, но след 
това, когато се опознават, 
вече се отпускат, за да кому-
никират свободно с него.

Още в ранните години на 
комунизма в България пар-
тията търси начини да ин-
филтрира свои елементи 
сред емиграцията ни не само в САЩ, но най-
вече там, за да може да следи нагласите в ко-
лониите ни по света и да ги контролира.

Въпросният партизанин, за който Георги 
споделя, е бил изпратен именно в Калифор-
ния. Той се оказва обаче толкова силно и хро-
нично заразен с вируса на БКП, както авторът 
на дневника пише, че дори не успява да се 
прикрива достатъчно успешно и колонията го 
изолира  по естествен начин,

Именно заради това той стои до вратата по 
време на вечеринката, защото просто не е же-
лан там.

Епизодът е странен, но не и инцидентен. Ге-
орги описва и друг случай с други хора, къде-
то отново става дума за шпиони, шпионаж и 
неприятни отношения между хора с различ-
ни политически възгледи и цивилизационни 
ценности.

„…19 юли, понеделник… Отидохме в Мил-
ка. Мъжът й е от село Микре, Врачанско. По 
професия е радиотехник. Имаха женена дъще-
ря, която живееше отделно. Бащата на Милка 
през Втората световна война е участвал в бом-
бардировките над Плоещ в Румъния. Вземаше 
1200 долара военна пенсия. Имаше горещо 
желание да дойде в България, но паспортната 
служба отказва да му даде виза, защото в Бъл-

гария щели да го съдят. 
Той обясняваше отка-
за с това, че след вой-
ната в дома им живеел 
българин, на който той 
разказал всичко. Този 
човек бил шпионин, 
изпратен от властите в 
България, за да го шпи-
онира…!“.

Това е отделен слу-
чай за хора, които ста-
ват обект на шпионска 
атака от други, изпра-

тени от България. Комунистическата партия 
не пести средства и сили, за да внедри свои 
доверени другари в

средите на политическата ни 
емиграция

Само така тя може да следи какво става там, 
какво се говори, какво се планира, въобще - 
какво се случва.

Опитите да се държи под око емиграцията 
ни, която често се нарича с епитета „враже-
ска“, е нещо, от което партията не се отказва 
дори до края на тоталитарния период в края 

на 1989 г.
Всичко е подчинено на това да се търсят 

и открият лостове за влияние, посредством 
които определени емигрантски среди да бъ-
дат настроени срещу други и по този начин да 
се упражнява индиректна власт с идеологиче-
ски привкус.

Хора като въпросния партизанин, както 
и много други, за които Георги знае, но не е 
намерил за необходимо да описва подроб-
но, правят живота на много наши сънародни-
ци в САЩ, и не само там, по-труден. Създава 
се една среда на недоверие, на дебнене и не-
прекъснато проверяване, за да могат хората в 
крайна сметка да бъдат спокойни, че техните 
чистосърдечни чувства няма да станат обект 
на злостни шпионски манипулации. Уви, епо-
хите винаги са имали своя печат, тази епоха 
имаше черен печат…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Шпионите на властите  
в България отвъд Океана
XКогато историческата епоха имаше „черен печат“ от човечността

Американска вечеринка в България с участието на 
Цветанка, Флоранс. Гергьовден, 1963 г., София.

Снимки: Архив на автора

9 октомври 1971 г. - вечеринка на българи и 
български емигранти в Лос Анджелис, Калифорния, 
с участието на Георги и сестра му Цветанка

https://www.msbinsuranceagency.com/
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„Кой си ти?“ - пита го болен на опера-
ционната маса. „Анестезиологът“, 
му отвръща лекарят. „А ти какво ще 

правиш?“ - пита отново болният. „Аз съм ле-
карят, който ще те пази... Накратко, лекарят, 
който пуска и спира живота“ - е отговорът.

Звучи като анекдот, но е чест случай в 

практиката на д-р Юлиян Моллов. Избрал е 
една от най-тежките и отговорни специал-
ности - анестезиология и реанимация - там, 
където трябва да се запази животът на чо-
века при сложни хирургически намеси...

За д-р Моллов Хипократовата клетва е 
придобила много по-широко общочовеш-
ко значение. Филантропът помага на много 
объркани българи, получили

тежки, невъзможни, 
нелечими диагнози

да се лекуват в Турция, където медицина-
та е на много по-високо ниво. Самият той е 
истинска панацея за пациентите си - винаги 
усмихнат, добронамерен, сърдечен, емпа-
тичен. Но преди да поеме по този път, е из-
правен пред тежък, драматичен избор: му-

зиката или медицината.
Роден е в Силистра и откакто се пом-

ни, сякаш музика тече във вените му. Още 
първата му класна Ру-
ска Касабова вижда 
в него детето с глас 
като на славей. Когато 
в родния му град идва 
екипът на предаване-
то „Като лъвовете“ на-
чело с Ники Априлов, 
цяла Силистра разби-
ра какъв голям талант 
е Юлиян. Поема го за 
вокални уроци учи-
телката Татяна Ива-
нова и от този момент 
започват уроци, кон-
курси и концерти - до 
XII клас.

В дома си в Кали-
петрово, квартал на 
Силистра, малкият 
Юлиян сънува све-
товни сцени с музика. 
„Казах, татко, искам да 
се развивам като про-
фесионален музикант. 
А баща ми свиреше на саз, но не беше но-
тист, а самоук музикант с много добър слух.

Казах му, че искам да уча 
пеене по ноти 
и да знам всичко

споделя мъжът.

В VII клас се премества в училище „Ни-
кола Вапцаров“ - с акордеон, защото няма 
свободна паралелка по пиано. „Две годи-

ни учих акордеон, но 
това не беше моето, 
исках пиано - споде-
ля Юлиян. - А когато 
това стана, се отпри-
щих, никой не може-
ше да ме спре. Осо-
бено когато гласът 
ми мутира и наблягах 
повече на пианото. 
Развих се като много 
добър пианист, сви-
рех даже „Лунната со-
ната“ на Бетовен - III 
част, престото - много 
бравурно, но и много 
трудно. През лятото 
свирех по цял ден, 
по 12 часа, Бетовен и 
какво ли още не, на-
право ушите ми про-
пищяваха“, смее се 
Юлиян.

Той взема уроци 
в София при проф. 

Констанца Вачкова - за Консерваторията. 
Приет е, но в същото време печели и пъл-
на стипендия за обучение по медицина в 
Турция. Взема разумното решение да след-
ва медицина, а музиката да му остане като 
любимо хоби.

Първата година в Турция учи езика в уни-

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Юлиян Моллов: Лекарят от Лондон, 
който „спира и пуска живота“
XФилантропът помага безплатно  

на българи за уреждане на лечение  
на тежки случаи в Истанбул

„Не сте сами. До Вас съм по време на целия труден път на лечението Ви.“

Юлиян (вляво) като студент по медицина III курс 
в „Джеррахпаша“ - медицински факултет към 
Истанбулския университет.

https://angelovrealtor.com/
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верситета в Анкара, а през 2004-та започ-
ва да следва в „Джеррахпаша“ - факултета 
по медицина на Истанбулския университет. 
Носи името на стар хирург и е най-старият,

най-големият и 
най-известният факултет 
в страната

обяснява Юлиян.
„В Турция не можех да изоставя изцяло 

музиката, много ме теглеше и се записах в 
един хор. Там едно от момчетата ме свър-
за с Йълдъз Ибрахимова. Тя беше един от 
най-уважаваните професори по джаз в Ан-
кара, в един от най-известните университе-
ти - „ODTU“.

Йълдъз е очарована от певческия талант 
на Юлиян, кани го в дома си, решават да на-
правят дует. Юлиян се свързва с тогаваш-
ния кмет на Силистра Иво Андонов. Канят 
Йълдъз, която също е силистренка, и в го-
дините, когато Юлиян започва следването в 
„Джеррахпаша“, двамата организират кон-
церт в родния си град.

„През цялото време музиката и медици-
ната вървяха успоредно 
- отдъхвах си с музика и 
продължавах с медици-
ната - споделя лекарят. 
- Обучението в Истанб-
ул беше много тежко, 
там медицината е издиг-
ната на много висок пие-
дестал. Учех денонощно 
- изпити почти всяка сед-
мица и през 2-3 седми-
ци - големи колоквиуми, 
много сложна система, по 
американски модел.“

„Музиката и до днес си 
остава внедрена в кръвта 
ми и да получавам усмив-
ките и аплодисментите на 
хората е някак си заложе-
но в мен - споделя Юли-
ян. - Виждайки това на 
сцената, искам

да го виждам и в очите 
на пациента, който е щастлив 
след моята намеса

Наскоро помогнах за бъбречна транс-
плантация на един пациент, който беше 
денонощно на диализа, два пъти дневно. 
Обажда се и казва: „Докторе, благодаря ти! 
Спаси ми живота!“. Това е неописуемо, няма 
по-ценни аплодисменти от тези...“

Когато завършва следването си в Истанб-
ул, д-р Моллов решава да специализира в 
София. Избира една от най-трудните спе-
циалности - анестезиология и реанима-
ция - истинско предизвикателство. „Поня-
кога губим човека на операционната маса, 
но борбата пак е много жестока“, споделя 
той. Минава първо през тежък период на 

приравняване на дипломата в Медицин-
ския университет в София. Решава да зами-
не на специализация в Германия, но се връ-
ща в Родината 6 месеца по-късно, след като 
разбира, че проблемът с дипломата ще се 
реши.

„Тогава като че ли за пръв път осъзнах на-
пълно смисъла на тази специалност –

да вдъхвам живот, да давам 
живот, да пазя пациента

докато е на операционната маса. Случва 
се да кажа: „Стоп, спираме операцията, гу-
бим пациента“. Или не започваме операци-
ята, ако болният не е добре. Да може той да 
излезе жив и здрав след операцията - това 
ме привлече най-силно в тази специалност. 
Анестезиологията и реанимацията включ-
ват знания от всички области и без тях не 
може нито една друга специалност в меди-
цината.“

„Приятели често ме канят да ходим ня-
къде за повече адреналин. Моята съпруга 
обича такива неща, като скачане с бънджи 
например. Казвам, не, благодаря, достатъ-

чен ми е адреналинът 
в работата. Много е ху-
бава хармонията между 
музиката и медицината. 
„Анестезирам“ се с музи-
ка“, смее се лекарят.

Той завършва анесте-
зиология и реанимация 
в София, кандидатства 
за работа в Лондон и от 
2016 г. работи в Англия. 
В момента е уважаван 
и ценен анестезиолог 
реаниматор в част-
ната болница London 
Independant Hospital. 
Преди това е бил в бол-
ници в Нотингам, Лийдс.

В Лондон полага 
24-часови дежурства 
една седмица в месе-
ца. Живее в просторен 

апартамент, предоставен му от болницата, 
близо до нея, за да може, когато му позвъ-
нят по пейджъра за спешен случай, бързо 
да се отзове. „Там се чувствам спокойно и 
уютно. Законите в Англия са изпипани до 
съвършенство,

пазят интересите и на 
пациентите, и на лекарите“

казва той.
В останалите 3 седмици от месеца той 

практикува в София и Плевен. Представи-
тел е на веригата престижни истанбулски 
болници „Medipol“. Работата, която му е най-
много на сърце, е да осигурява консултации 
на българи при тежки случаи, при които ме-
дицината в България не може да помогне. 
Безплатно. Осигурява второ лекарско мне-

ние, запознава се с диа-
гнозата и търси най-до-
брия вариант за лечение 
в Турция - транспланта-
ции, онкологични опе-
рации, ин витро проце-
дури.

Помага и при случаи 
на мозъчни операции, 
когато трябва да се про-
никне до място в мозъка, 
където е много опасно и 
българските специали-
сти не са готови да рис-
куват.

„Имам много контакти 

от времето на следването си в Турция и ко-
гато някой болен ме запознае с проблемите 
си, проучвам и разбирам кой точно специа-
лист в Истанбул ще е най-ефективен за него. 
В Турция са много силни в трансплантации-
те на бъбреци, черен дроб, панкреас, дори 
на бял дроб и сърце, имат много модерна ла-
зерна апаратура за безкръвни процедури“, 
споделя филантропът.

Търсят го и българи от чужбина, също 
притеснени и безпомощни, а той успокоява, 
обяснява, търси варианти за лечение. Под-
държа контакт със сънародниците си в сайта 

си https://lechenie-turcia.com/ където пише: 
„Не сте сами. До Вас съм по време на целия 
труден път на лечението Ви“.

„Моите български колеги със сигурност 
има на какво да се научат и като отношение 
към пациента - коментира лекарят. - И в Тур-
ция, и в Англия на пациента се гледа като на 
твоя работодател. Караници, скандали, уни-
жения

да го карат да се чувства 
виновен, че е болен

това в Турция и Англия е просто недопусти-
мо. Емпатията, милото отношение, добра-
та дума са в състояние да извършат чудеса, 
да вдъхнат надежда и вяра у безпомощните, 
объркани пациенти... С удоволствие пома-
гам безплатно на сънародниците си - да не се 
чувстват толкова безпомощни пред „невъз-
можната“ диагноза.“

„И днес вкъщи, в новия ми дом в Драга-
левци, имам пиано - казва той. - Сложено е 
на хубаво място в хола и когато свиря, виж-
дам пред себе си гората, планината. Даже в 
Лондон имам едно сгъваемо пиано и когато 
свърша с пациентите, си отварям пианцето и 
започвам да свиря. И така, докато ме повикат 
по пейджъра за пациент... Така релаксирам.“

Когато не е в Лондон, д-р Моллов живее 
щастливо в Драгалевци с любимата си съпру-
га Диана и трите си деца - Денис на 9, Ела на 4 
години и Алекс - на 9 месеца. 

Музиката все така силно присъства в живо-
та му - релаксира, като свири на пиано и пее 
в хора за църковни песнопения „Аве музика“, 
с който концертира из България.

С колеги в болницата в Лийдс, Англия.

Концерт с Йълдъз Ибрахимова в Силистра като студент по медицина в IV курс.

„Моето прекрасно семейство: съпругата Диана и децата 
Денис, Ела и Алекс.“

https://www.facebook.com/milanabash78
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До Световното първенство в Катар 
остана по-малко от месец. Нача-
лото на Мондиал 2022 ще се даде 
на 20 ноември, а финалът е насро-
чен за точно седмица преди Коле-

да.
Това ще бъде първото зимно световно 

първенство в историята и последното с 32 
отбора. От 2026-а на мондиалите сили ще 
мерят цели 48 отбора.

Световното в Катар ще бъде различно не 
само със зимния си календар, но и с прежи-
вяването на всички фенове, които ще се сте-
кат в страната, за да наблюдават двубоите на 
живо.

През 2006 година, по време на мондиала в 
Германия, „бардак на колела“ обикаляше из 
цялата страна.

Любовният камион 
разполагаше със сцена 
с пилон

която позволяваше на привържениците, 
така да се каже, да се разнообразят от фут-
болната програма.

Бардакът обикаляше из цяла Германия, по 

градовете с най-интересните мачове, за да 
предлага услугите си. Освен импровизира-
ния дансинг, камионът на забавленията раз-
полагаше с малка спалня и дори джакузи за 
платени романтични изживявания.

Проституцията в Германия не е забранена 
и се регулира на местно ниво, което напра-
ви Мондиал 2006 един от най-приятните за 
по-разкрепостената част от футболните за-

палянковци. Както и в доста доходоносен за 
практикуващите „най-древната професия“.

В Германия до такава степен не се свенят 
от голотата, че дори я използваха и преди 
мондиала, за да го промотират. В Берлин бе 
организиран импровизиран турнир по пла-
жен футбол между актриси, снимащи се във 
филми за възрастни.

Порноактрисите бяха в пълна футбол-

на екипировка: фланелки, гащета, чорапи и 
футболни обувки, с единственото изключе-
ние, че

фланелките им бяха 
направени от бодипейнт

За съжаление на едни, но със сигурност 
за щастие на организаторите, няма да ста-
нем свидетели на подобни сцени в Катар. В 
арабската страна не гледат с добро око нито 
на голотата, още по-малко на женската, а за 
проституцията да не говорим.

Фенките по стадионите поне няма да бъ-
дат принудени да носят хиджаб, въпреки че 
вече се появиха табели, които предупреж-
дават феновете да бъдат облечени пример-
но. Което важи дори за мъжете.

Ето какво пише на един подобен постер в 
Катар:

„Покажете уважение. Молим ви, помогне-
те да опазим културата и ценностите на Ка-
тар. Молим ви, обличайте се подобаващо на 
публични места, покривайки тялото си от 
лакти до колене“.

Бардак на колела на световното в Германия, 
в Катар искат скрити лакти и колене

XДомакините молят всички да се обличат прилично по време на Мондиал 2022
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Невероятни методи за лечение от 
древността шокират съвременните 
лекари. Днес сме свикнали, когато 

имаме проблеми със здравето, да посетим 
кабинета на личния си лекар, който после 
ни препраща към различни специалисти, 
отговарящи за специфични органи и систе-
ми от нашето тяло.

Медицината сега разполага с лаборато-
рии, скъпи апаратури, инструменти, меди-
каменти и какво ли още не. Но представете 
си, че живеете преди 3000 години напри-
мер. Нищо от изброеното не е съществува-
ло...

Как тогава хората са се лекували и кой се 
е грижел за тяхното здраве? Лечителите в 
древните времена са били едни от най-ва-
жните хора в племето или селището – наред 
с вожда или владетеля. Това са древните ле-
чители – хора със специален статут и бо-
жествени знания.

В Древна Гърция за лечение на простуда 
съветвали да се целува мишка по муцуната.

Хремата лекували 
с кръвопускане

а ангина - с омотаване на червен конец око-

ло шията.
В Азия обаче смятали червения конец за 

шарлатанство и лекували ангина по друг на-
чин - поднасяли близо до устата на болния 
голяма жаба. При това сърцето на жабата 
започвало да бие учестено и на болния му 
ставало по-добре от това.

В Древен Египет много хора, които стра-
дали от често срещани заболявания, като 
зъбобол или болки в ушите, смятали, че 
мишките са най-добрият лек за техните про-
блеми. Зъбоболът бил особено често сре-
щан в Египет заради разпространението на 
пясъка в диетата им. Пясъкът влизал в поч-
ти всичко, включително и в храната. Често-
то му ядене унищожавал емайла и така се 
стигало до нервите и кръвоносните съдове 
на зъба.

По някаква причина египтяните решили, 
че мъртвите и често гнойни мишки са ефек-
тивно лечение на този проблем.

Мъртвите мишки се смачквали, докато 
стане паста, която

се нанасяла върху 
засегнатото място

При по-сериозен зъбобол цялата мъртва 
мишка се слагала директно върху зъба.

Здравият разум ни казва, че това лечение 
не може да е ефективно при зъбобол и то 
най-вероятно е причинявало повече про-
блеми. Прилагането на загниваща тъкан 
върху нерви и кръвоносни съдове е доста 
добър начин да си докарате инфекция.

В Древна Гърция било обичайна практи-
ка да се консумира определен вид глина, 
наречена terra sigillata, която се намира на 
гръцкия о-в Лемнос. Дискове от глина били 
изнасяни и продавани като медицинско 
средство срещу стомашни проблеми и ди-
ария, пише и medinfo.bg.

Докато някои хора все още консумират 
глина и днес заради собствените си стран-
ни причини, повечето не признават консу-
мацията на глина като

жизнеспособна 
медицинска практика

Знае се, че глината от о-в Лемнос съдър-
жа каолин и бентонит. Те се използват в съ-
временните лекарства за лечение на ди-
ария. Дори Хипократ пише за ползите от 
поглъщането на този вид глина, и както се 
оказва, най-известният класически лекар е 
бил прав, поне в идентифицирането на ле-
чебните свойства на консумацията на тази 
специална глина.

В Месопотамия през 1700 г. пр.н.е. крал 
Хамураби създал кодекс от закони, някои 
от които може да са ви познати, като „око 
за око и зъб за зъб“. Когато един хирург из-
вършвал успешна операция, той получа-
вал съответното заплащане в съответствие 
с положението на пациента в обществото. 
Неуспешната операция можела да доведе 
до загубата на ръката на лекаря, ако паци-
ентът бил с високо положение в общество-
то и не оцелеел.

Имало няколко типа лекари в Древна Ме-
сопотамия. Ашипу (или магьосник)

определял 
от какво заболяване

страда пациентът и кои зли духове го обита-
ват. След това предписвал магии или закли-
нания, за да излезе злият дух, или изпращал 
пациента на асу (лекар). Тези лекари прила-
гали билкови лекарства и гипсови отливки 
на раните.

Древните аборигени смилали ларвите на 
молеца Endoxyla leucomochla и ги използ-
вали като мехлем за кожни лезии и рани. 
Те поставяли смачканите червеи във всич-
ки участъци от кожата или абразиите, които 
изисквали лечение.

Пастата, направена от червеите, помага-
ла в процеса на оздравяване. След като се 
поставят върху раната, се правела превръз-
ка и по този начин се предотвратявало по-
падането на въздух и бактерии, което

подпомагало изцелението
Днес ларвите не се използват в медици-

ната, но са се превърнали в основен компо-
нент в много аборигенски диети.

Днешните аборигени отглеждат и кул-
тивират молците. Те се готвят в пясък и се 
разбъркват с гореща пепел, която опърля 
крилата и краката им. След това молците 
се поставят в мрежа, за да премахнат гла-
вите им. В това състояние те са готови за 
консумация, въпреки че понякога се сми-
лат в паста и се слагат в сладкиши. Ларви-
те се считат за деликатес и ако някога посе-
тите едно от тези племена, очаквайте да ви 
ги предложат. Счита се за грубо да откажете, 
така че бъдете готови да опитате...

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Древните аборигени смилали ларви на молец 
и ги използвали като мехлем за кожни рани

Паста от мъртви мишки 
била най-добрият лек при 
зъбобол в Древен Египет

Египтяните вярвали, че човек се ражда здрав и 
заболяванията са следствие на вътрешни или външни 
причини.

Сн.: Wikipedia

http://www.trifonovalaw.com/
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Боядисването на косата ви е чудесен 
начин да промените външния си вид 
по начин, който ще окаже голямо 

влияние върху това как другите ви виждат. 
Страхотната новина е, че това не трябва да 
е скъпо и че не е нужно да чакате за час във 
фризьорския салон или докато не закупите 
„професионален“ продукт. По-скоро може-
те да направите своя собствена боя за коса, 
а другото страхотно нещо в тази стратегия 
е, че ще избегнете всякакви агресивни хи-
микали или потенциални алергии.

Вижте някои домашно приготвени бои 
за коса, като използвате неща, намерени из 
дома.

Преди да започнете, имайте 
предвид, че трябва да изчака-
те, докато старата химическа 
боя, която вече със сигурност 
сте използвали, излезе – в про-

тивен случай

може да има 
неочаквани фекти

и да доведе до цвят с петна
Използвайте балсам в косата си 

предната вечер и го оставете да престои 
поне 30 мин., за да направи косата ви мека 
и абсорбираща. След това се уверете, че ко-

сата ви е напълно суха и започнете процеса.
Следните съставки могат да боядисат ко-

сата ви в различни нюанси.
Да си направите руса коса е сравнително 

лесно и изисква само 2 с.л. пресен лимонов 
сок и 2 чаши силен чай от лайка. Измийте 
косата си с шампоан и след това просто я 
изплакнете със сместа, като я втриете. По-
крийте я с шапка за душ, за да я оставите да 
попие за 30 мин. През тези 30 мин. седне-
те на слънце. Ако нямате достъп до слънце, 
издухайте косата си със сешоар със средна 
температура. След това отстранете шапка-
та и

изплакнете косата си
Ако имате сиви петна и искате да ги бо-

ядисате, за да съответстват на естествения 
ви рус вид, добра стратегия е да използвате 
шафран, който ще ги оцвети в русо. Оставе-
те го в косата си под шапка за душ за 30 мин. 
Като алтернатива използвайте градински 
чай и розмарин – направете гъст чай от тях 
и след това го оставете да престои в косата 
ви за 20-30 мин., преди да измиете.

За червена коса можете да използвате 
една част сок от цвекло с една част сок от 
моркови и да ги нанесете върху косата си 
по същия начин като при руса коса.

Друг вариант е да си купите шипки от 
местния магазин за здравословни проду-
кти. Сварете ги във вода,

за да направите силен чай
и след това охладен го нанесете върху коса-
та си да престои 20 мин.

Най-простата черна боя за коса е да из-
ползвате силен органичен чай или черно 
кафе с 1-2 лъжички ябълков оцет. Оставете 
да изстине и нанесете върху косата си за 20 
мин.

Друга възможност за използване са оре-
хови люспи и вода. Сварете люспите във 
вода за 15 мин., оставете да изстинат, пре-
ди да ги приложите, като използвате същия 
метод като останалите.

Друга боя, която може да направи чудеса 
за всеки цвят, е използването на хранител-
ни оцветители за по-драматични и вълнува-
щи цветове като червени или сини. Нанесе-
те по същия начин като другите – но имайте 
предвид, че може да отнеме няколко опита, 
за да го направите правилно.

Лимонов сок и силен чай от лайка 
ще ви направят неотразимо руси

предвид, че трябва да изчака
те, докато старата химическа 
боя, която вече със сигурност 
сте използвали, излезе – в про

тивен случай

може да има може да има 
неочаквани фекти

и да доведе до цвят с петна
Използвайте балсам в косата си 

предната вечер и го оставете да престои 
поне 30 мин., за да направи косата ви мека 
и абсорбираща. След това се уверете, че ко

Сок от цвекло  
ще промени 

безопасно цвета  
на косата ви

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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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, платена 
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
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
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компа-
ния предлага работа за Owner Operators! Only 
8 % dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно от-
ношение! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-
7566 - Andy 6302907566 №19338

Chicago + suburbs

CDL DRIVERS & OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни 
курсове;Direct Deposit всеки петък! -Tel. (847) 
483-8787 №19575

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим хора за 
доставка на пакети от Федекс със собствен 
автомобил. Обслужва се квартал Шамбург. За-
плащането е $20 на час. За повече информа-
ция можете да се обадите на : 312-375-3770 
Стефан №19576

DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Набираме шо-
фьори (обикновена шофьорска книжка) за 
постоянна или временба работа към Федекс 
. Предлагаме се пълни осигуровки, медицин-
ска застраховка. Заплащането започва от $19 
на час. За повече информация се обадете на 
773-988-6905 Никола, или 312-375-3770 Сте-
фан №19577

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме 

тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако 
искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Transportation 
company is looking to hire a safety. Call 224-795-
3411 №19572
COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся помощник 
за costraction.Старт $20 на час. Работно време 
от 8:00 до 17:00ч 2242570997 №19573
DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Транспортна 
компания в Итаска търси OTR solo and/or team 
drivers.За повече информация, моля обадете 
се на 630-422-3141. Говорим български, ан-
глийски, 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
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

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

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

ТЪРСИМ МАСАЖИСТКА, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Търсим масажист-
ка, с лиценс или сертификат за работа в 
спа студио в Rosemont. Full or Part time. Тел: 
8478774455 №19580
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 сед-
мица тръгване в Понеделник до Петък повече 
информация тел 8472542504 №19570
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. Добро 
заплащане. За повече информация се свър-
жете с нас: 773 827 4439 №19541

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

CDL DRIVER | Event technician, 
Цена US$ , Зипкод , Търся CDL Class А 
шофьор който ще работи и като тех-
ник за евенти. Слагане и инсталация 
и деинсталажия на осветлие, аудио 
техника и др. Не е необходим опит, 
ние ще проведем тренинг. Заплаща-
нето е и на миля и на час. Плащаме 
хотел Необходим е говорим англий-
ски, чист рекърд. Тел.: 224-304-3172 
№19579
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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

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
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 квартира 
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

ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19583
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 ИНФОРМАЦИЯ 
- ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - 
ГЕОРГИ №19500
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семей-
на 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 до-
брата 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 вни-
мание 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 вни-
мание 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. Шо-
фирам 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 диспече-
ри? 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

COAST TO COAST
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19582
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

1 BDR Appartment in PALATINE, 
Цена US$ 1200, Зипкод Palatine, Давам 
под наем чисто нов едностаене апар-
тамент в Палатайн. Има безплатен 
паркинг, много близко до Marianos - 
пеша. Наем: $1,200 на месец. Инфо на 
тел.: 276-200-0000 №19578

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
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 вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори 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 консу-
мативи 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 ВКЛЮЧЕ-
НО $350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНСПОРТ 
WI-FI КУХНИ БАНИ ПЕРАЛНО КЛИМАТИК И 
ДРУГИ ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 
№19564
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 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
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR 
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL 
UTILITIS 6305394849 6305394849 №19473

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

2 BRD, 1 BTH CONDO in DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, FOR SALE: 
2 bedroom, 1 bathroom condo in Des 
Plaines. Completelly renovated. Low 
assesment fees and low taxes. Park 
Ridge School District. Asking: $160K. 
Tel: 847 376 8553 №19581

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕРСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 82001, Работим за ва-
шата компания: Добре платени товари къси 
и дълги разстояния Всичко свързано със 
ДИСПЕЧЕРСТВОТО: Broker Setup Packets, 
Appointments Lumper/Detention TONU, 
invoices, Factoring, Fuel Cards, и много пове-
че. T:3073005409 E:dispach2022@outlook.com 
№19584
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 отглеждането 
на деца. Шофирам и мога да гледам вашето де-
тенце в дома ви. Тел за контакти 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

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: “Сметки за разчистване”. Акорд. Петли. Оратор. Анемари. Врата. “Отело”. Иравади. Икебана. Атина. Обой. Лам. 
Раса. Орелек. Пикап. КИС. Сноб. Сирота. Анион. Меле. Илина. “Албена”. “Ането”. Пяна. Катер. Огоста. Ореол. Тиква. Кран. Еми-
сар. Око. “Рен”. Ефект. Етер. Нино. Марината. Асо. Абат. Орел. Сом. Какавида. Динов (Тодор). Масив. Тарикат. Минаре. Инана. 
Агата. Лани. Урок. Токата. Мат. Рак. Тал (Михаил). Тава. Лед. Лико. “Ила”. Игов (Светлозар). Емона. ОМО. Ягорида. Таке. Амур. 
Вокал. Цар. ЛАДА. Ирак. КАТ. Пени. Под. “Каналето”. Ононид. Дата. Анон. Пир. Лала. 

ОТВЕСНО: Аманитин. “Норма”. Имане. Алод. Екери. Омега. Ронин. Декада. Стоманобетон. Ироним. Мед. Кравар. Лос. Енева 
(Лили). Ало. Ака. Видра. Есе. ТЕФАЛ. Рутина. Идоли. Памет. Мер. Камина. Сап. ИБЕРИЯ. Икаса (Хорхе). “Оро”. Уран. Рев. Окол-
ност. Осика. Орало. Натрий. Тиара. Амин. Ким. КЕН. Злак. Пан. Ерес. Ват. Лов. Учители. “Ако”. Ток. Нота. Окоп. Абака. Алое. Ата-
ка. Яка. Исо. Аманат. Крака. Алигатор. Трон. Пилето. Барат. Гол. Аватар. Обри (Биърдсли). Навигатор. Пол. АТЕ. Акне. Критика. 
Авицена. Анолиси. Невен. Датив. “Данил”. Еро. Асма. Анората. Акарида.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Семейна двойка при 

психолог.

Мъжът:

– Докторе, а бе тая 

моята… как й беше 

името, се оплаква, че не й 

обръщам внимание…

  
Мъж се прибира в три през нощта пиян. Жената го 

почва:
- Колко пъти съм ти казвала да не пиеш повече от 

три бири и да се прибираш в десет часа.
- Тъй ли си казвала? Значи пак съм ги объркал чис-

лата наобратно...

  
- Жена ти умее ли да готви?
- За умеене – умее, ама аз не умея да ям това, кое-

то готви.

  
- Мамо, много ме боли коремчето!
- Празен стомах така боли!
- Теб затова ли те боли главата?

  
Одърпан просяк иска пари от Шерлок Холмс. Холмс 

възмутено отказва да даде милостиня и го подминава.
Д-р Уотсън пита:
– Но защо, Холмс? Защо не даде няколко пенса на 

бедния човек?
– Беден ли? В портмонето му има 124 лири и 60 пен-

са!
– Не може да бъде? Откъде знаеш?
– Ако не вярваш, дай да ги преброим заедно.

  
Чyкчи видели пo тeлeвизиятa кaк Kapпoв и Kacпapoв 

игpaят шax, xapecaлo им, peшили и тe да опитат. Издя-
лaли cи фигypки, ceднaли, пoдпpeли глaви дълбoкo-
миcлeнo, ceдят, мълчaт.

Пo eднo вpeмe eдиният пpeмecтил eднa фигypa и 
кaзaл:

– Maть!
Дpyгият пoмиcлил, пpeмecтил дpyгa фигypa и oт-

гoвopил:
– Oтeц!

  
Катаджия спира шофьор за превишена скорост и го 

кара да духа на дрегера.
- Апаратът показва, че сте пил!
- Не може да бъде! Апаратът не е верен! Ето ви 100 

лева да си го поправите...

  
Попитали Бай Ганьо:
– Знаеш ли как изглежда крив макарон?
Той отговорил:
– Да! Като тръба, която преминава през Турция, Гър-

ция, Македония, Сърбия и Унгария.

  
На интервю за работа:
- Г-це, защо решихте да работите точно в нашата 

фирма?
- Тате, стига задава тъпи въпроси...

  
- Болният! Колко пръста са - два или един?
- Докторе, не така си представях преглед при про-

ктолог...

  
Една позната даскалица ми се ожали, че по време 

на уроците все по-често се появявали фалшиво пеещи 
нетрезви родители по гащи!

  
Един много кашлял, но докторът сгрешил и му 

предписал лекарство против запек! Пациентът спрял 
да кашля.

  
- Извинете, а тези обувки дишат ли?
- Да, освен това деликатно се покашлят, когато сте с 

неподходящи чорапи...

  
Лекар пита пациент:
- Как сте със съня?
- Лошо, докторе. Вечер си лягам рано, сутрин ста-

вам късно, а следобед се въртя с часове и не мога да 
заспя.

  
- Докторе, помогнете!
- Рано е, аз съм патоанатом!

  
В зоологическата градина:
- Бабо, тая маймуна защо гледа така лошо?
- Тихо, още сме на касата!

  
Прибира се рано сутринта Тошето, а тя: бам по гла-

вата с тигана.
- Ох, мило, извинявай, забравих, че си нощна смяна!

  
Вчера беше лошо, днес също е лошо, утре опреде-

лено ще е лошо. Ситуацията изглежда се стабилизира.

  
Със сетни сили, изнемощял и треперещ, корабокру-

шенец се добира до самотен остров. Изкачва се по 
стръмния бряг и вижда... жена си с пръчка в ръка.

- Ах ти, невернико, бързо си признай къде скита до-
сега? Параходът потъна още вчера сутринта, а ти ид-
ваш чак днес!

  
На касата:
- Повръща ми се от вас!
- Торбичка желаете ли?

  
Доктор към пациент:
– Какво още е полезно за здравето, освен добрата 

храна и здравият сън?
– Не се сещам, докторе…
– А какво правите с жена си два-три пъти седмично?
– Караме се…

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
На моменти може да се наложи 
да отстъпите леко от позиции-
те, но не се безпокойте да го на-
правите. Промените ще са поло-
жителни, ще се запознаете с нови 

хора, които ще съдействат за напредъка ви. Напреже-
нието бавно, но устойчиво ще се покачва. Абсолютно 
непредвидено ще се натъквате да дразнещи дребо-
лии, които не само няма как да избегнете, но и не е 
имало как да предвидите. Опитайте се просто да не 
си изпускате нервите и да изчакате обстановката да 
се успокои.

РАК
Един или няколко души може 
да се опитат да изпробват гра-
ниците на търпението ви. Игно-
рирайте ги, ако не искате да се 
стигне до разправия. Реагирай-

те на провокациите с безразличие, ще е по-ефек-
тивно, отколкото с емоциите си. Съобразявайте се 
с обстоятелствата, каквито и да са. Понякога е за 
предпочитане да се плува по течението, а не срещу 
него. Може да не извлечете ползи, но няма да пре-
търпите и вреди. Ще реализирате напредък в дей-
ност, в която най-малко го очаквате.

ВЕЗНИ
На работното си място първона-
чално ще изпитате някакво об-
лекчение, но това няма да трае 
твърде дълго. Задават се някои 
предизвикателства, които може 

да предизвикат трудности. Така че организирайте 
добре работния си график. Има вероятност да на-
правите такива покупки, които ще струват скъпо, а 
това определено ще доведе до разхищение. Също 
така избягвайте всяко изкушение да инвестирате па-
рите си през този период. Трябва да останете пред-
пазливи във взаимоотношенията си.

КОЗИРОГ
Очаква ви един отегчителен ра-
ботен период, през който може 
да настъпи някакво обърква-
не при вас. Най-важното е да се 
позиционирате правилно в ра-

ботния процес. Съсредоточете се върху онези ра-
ботни задачи, които са приоритетни. Ще трябва да 
се концентрирате върху вашите работни интереси 
в дългосрочен план. Противно на мнозина, вие се 
задоволявате с мечтите си, макар и не финансово. 
Едва ли ще може да си позволите по-висок стандарт 
на живот, но това няма да ви притесни.

ТЕЛЕЦ
Началото на периода ще е спо-
койно, но ще се наложи да се 
справите с различни допълни-
телни задачи. Преди да се зае-
мете, преценете кои са спешни и 

кои бихте могли да възложите на близките си. Във 
ваш интерес е да ги включите в общите задълже-
ния. Ограничете контактите само до най-близките 
си хора или до камерен кръг познати. Общуването 
с нови хора не само ще е безполезно губене на вре-
ме, но и ще ви зареди с отрицателни емоции. Време-
то ви за почивка ще е ограничено.

ЛЪВ
Ще се появи човек, който преди 
време ви е бил нужен, но не сте 
успели да се свържете. С негова 
помощ ще решите важен про-
блем с един замах. Разпределете 

времето си така, че да изключите възможността за 
преумора, и действайте с умерен ритъм. Ангажирай-
те се с важни задачи и си осигурете възможност за 
лични занимания. Среща със стар приятел ще пре-
дизвика противоречиви чувства. От една страна, ще 
ви зарадва, но от друга, съживявайки спомените, 
може и да се натъжите.

СКОРПИОН
Семейните може да се наложи 
да планират нещо специално, за 
да направят връзката си още по-
романтична. Ощастливете връз-
ката си, като направите нещо 

приятно и креативно. Вашата гъвкавост на работно-
то място ще е ключова. Знаете как да се измъквате с 
лекота от трудни ситуации и това ще е вашият пече-
ливш билет. Доверете се на интуицията си. Направе-
ните инвестициите ще могат да се реализират като 
добра финансова реколта, което ще е един от най-
добрите периоди за бизнеса ви.

ВОДОЛЕЙ
Има вероятност емоциите да 
надделеят, това вероятно ще за-
бави работния процес, затова се 
придържайте стриктно към ра-
ботния си план, за да постигне-

те целта си. Звездното разпределение ви обръща 
особено внимание относно отпускането на заеми 
и вземането на такива. Периодът не е благоприятен 
за вземане и даване пари назаем. Самочувствието 
ви ще зависи от финансовите ресурси. Едва ли ще 
се случат чудеса в любовния ви живот, вероятно ще 
бъдете лишени от очаквана романтика.

БЛИЗНАЦИ
Мимолетен флирт може да ви из-
пълни с противоречиви чувства, 
да приспи здравия ви разум и да 
ви подтикне към авантюри, кои-
то не са за предпочитане. Заба-

влявайте се, но не пренебрегвайте последствията 
от постъпките ви, които също ще са за ваша сметка. 
Ако ги използвате пълноценно, ще успеете да въз-
становите енергетиката и да стабилизирате тонуса 
си. Отлични помощници в начинанието са приятна 
музика, хубава книга или предпочитано ваше хоби, 
а изборът за това е изцяло ваш.

ДЕВА
Творческият ви потенциал ще е 
особено силен и въображени-
ето ще ви изпълни изцяло. Ще 
видите много от обичайните 
ежедневни елементи в съвсем 

друга светлина. Само не се увличайте в експеримен-
ти. Приятни новини ще освежат деня ви, а неприят-
ностите, каквито и да са, ще успеете да заобиколитe 
изключително майсторски. Оставете интуицията да 
ви води, няма да съжалявате. Постарайте се да за-
радвате партньора си, накарайте го да се почувства 
щастлив в компанията ви.

СТРЕЛЕЦ
Ще се чувствате вдъхновени и 
изпълнени с енергия. Опитайте 
се да поставите възможно най-
много работни проекти на ра-
ботното си място и не допускай-

те никакви грешки от разсейване. Двойките ще се 
опитат да си създадат правила, които невинаги ще 
се спазват, защото трудно ще намерят правилния на-
чин, за да се споразумеят. Дайте си повече свобода 
на мисленето. Приятните разговори ще ви осигурят 
положително настроение. Една вечеря ще изпълни 
сърцето ви с удовлетворение.

РИБИ
Ще започнете да извличате пол-
зите от работата си и ще видите 
първите възможни граници за 
подобрение и растеж. Това, от 
което се нуждаете сега, е време 

да съберете идеи и да разсъждавате върху своите 
стремежи за бъдещето. Организирайте се и провере-
те още веднъж бюджета си. Направете приблизител-
на оценка за възможните разходи, които възнамеря-
вате да направите, като включите и непредвидени 
разходи. Може да прекарате времето си усамотени, 
гледайки любимия си романтичен филм.

https://www.brookhavenmarket.com/
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За повечето неща в живота има подходящо време и пра-
вилен момент. И ако знаем кога е той, ще може да извле-
чем повече ползи. Има подходящо време за море. Прави-
лен сезон за изкачване на някой връх. Правилен момент 
да учим езици, да тренираме конкретен спорт, да правим 
планове за бъдещето, да станем родители и т.н.

А има ли правилен момент 
за сключване на здравна застраховка?

Много семейства имат въпроси относно здравните за-
страховки. Има много критерии, които трябва да се взе-
мат предвид, когато избираме здравните си застрахов-
ки, и е важно да разберем как работи планът, на който 
се спрем. Терминология като “Max out of pocket”, “Co-
Payments”, “Deductible”, “Co-insurance”, “PPO/HMO” не 
е много ясна на всеки. Това са изключително важни де-
тайли, когато избираме правилия план, и всеки един от 
нас е добре да е запознат с това какво точно означават.

Co-Payments – подобно на „ входна такса “, например 
само за да влезете в лекарския кабинет, трябва да пла-
тите тази сума да видите доктора. Този разход не отива 
към вашия Deductible. Ако лекарят препоръча допълни-
телни изследвания, тогава тези разходи са подложени на 
„Deductible“;

Deductible – сумата, която плащаме за покрити здрав-
ни услуги, преди застрахователната компания да започне 
да покрива сметките;

Co-insurance – процентът от цената, която е покрита за 
здравни услуги, след като е достигнат „Deductible“ При-
мер: 80%/20% Co-insurance означава, че след като си стиг-
нем „Deductible“, застраховката плаща 80%, а вие 20% от 
сметките, докато не стигнете “Max Out of pocket”;

Max out of pocket – най-високата сума, която ще плати-
те за здравни услуги за година в случай на високи меди-
цински сметки. След като похарчите тази сума, здравни-
те услуги ще са покрити на 100%, ако сте на план с пълно 
покритие.

Защо е важно да имаме 
здравна застраховка?

Тя предоставя финансова защита в случай на инцидент 
или сериозно заболяване. Повечето хора могат да си поз-
волят да платят за докторско посещение или лаборатор-
ни изследвания в брой, без застраховка. Никой не пла-
нира да се разболее сериозно. Не можем да предвидим 
инцидент – в такива случаи е важно да имаме добра за-
страховка, за да не трябва да се притесняваме за големи 
финансови загуби.

Пример: Наскоро помогнах на семейство във Флорида. 
Наспускат работа, за да основат частен бизнес, и опци-
ята за COBRA от предишния работодател е непосилно 
скъпа. Успях да им помогна да намерят пълно покритие 
за семейството с около 40% по-добри месечни вноски и 
по-нисък „Max out of pocket“. След 3 седмици мъжът в се-
мейството е приет по спешност в близката болница 
с непосилни болки. Налага се операция за изваждане на 
апандисит, за щастие той сега е добре. Няколко седмици 
по-късно сметките бяха над $55,000, всичко беше покри-
то от тяхната застрахователна компания, след като 
те стигнаха техния „Max Out of pocket“ от $3,000.

Ако нямате достъп до застраховка 
от вашия работодател в САЩ, 
можете да закупите държавни 
или частни здравни планове

Частни планове с достъп до пълно покритие – тези 
планове са налични в повечето щати, тях не можете да на-
мерите онлайн и трябва да работите с агент – изискват да 
сте в сравнително добро здраве, за да се квалифицира-

те. Тези планове са най-добри за хора с доходи, които не 
се квалифицират за отстъпки (tax credits) от “public market 
place”.

Частни планове без достъп до пълно покритие (ли-
митирано покритие) – в някои щати можете да закупите 
здравни застраховки извън плановете, предоставени от 
държавата. Обикновено тези планове се разделят на пла-
нове за кратък период от време и планове, които предос-
тавят отстъпка за здравни услуги, но без достъп до пълно 
покритие! Някои планове можете да намерите онлайн и 
да закупите без агент.

Държавни планове - достъп до пълно покрития след 
„max out of pocket”- може да си изберете между 1-ви Но-
ември и 15 -ти Януари 2023 г. през периода на “Оpen 
Enrollment”. Това е времето, в което можете да избере-
те план, който ще започне през Януари на следващата го-
дина. Извън тези дати можете да закупите здравен план, 
но трябва да се квалифицирате за специално записване /
промяна на адрес, женитба, загуба на план от работода-
тел и др./ Плановете от държавата са базирани на дохо-
ди, в зависимост от това се определя дали ви се полагат 
отстъпки (tax credits). Най-добра полза от “public market 
place” план имат семейства с нисък доход и хора със сери-
озни здравословни проблеми. Тези планове са гаранти-
рани, но повечето имат висок deductible, ограничение на 
доктори, които участват в мрежата, или изискват направ-
ление за посещение при специалист. Също лимитации из-
вън района, в която живеете.

Застраховка от работодател – ако вашият работода-
тел предлага застраховка, в повечето случаи това ви е 

най-икономичният вариант за пълно покритие. Въпреки 
това, ако решите да добавите съпруг/съпруга, деца към 
този план, най-вероятно цената ще се покачи изключи-
телно много. Причината е, защото работодателят покри-
ва голяма част от вашата вноска, но не и тази на другите 
членове на семейството. При такива ситуации има алтер-
нативни варианти и най-разумно би било да се консулти-
рате със застрахователен агент.

Кога е правилният момент за 
сключване на здравна застраховка?

Ако нямате достъп до застраховка от вашия работодател в САЩ, 
можете да закупите държавни или частни здравни планове

Ако се нуждаете от повече информация, 
може да се свържете директно с нас. 

Лицензирани сме в 32 щата 
и може да сравним всички опции, 

които са ви на разположение. 
 

Ивелина Димитрова,  
лицензиран застрахователен агент 

Мобилен: (302)-259-862 

Анди Славчев,  
лицензиран застрахователен агент 

Мобилен: (302)-864-3444 
 

http://www.bulguardhealth.com/

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
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Известният лондонски 
музей на восъчните фи-
гури Мадам Тюсо заяви, 
че е премахнал восъчна-
та фигура на Кание Уест 
от публичното простран-
ство.

Това се случва, след 
като рапърът публикува 
антисемитски коментари 
в профила си в Twitter. А 
спортният гигант Adidas пре-
крати договора си с него.

Восъчната фигура на Уест, 
който официално промени 
името си на Йе, вече е премес-
тена в архива.

Говорител на лондонския 
музей каза, че музеят „слуша“ 
публиката за „какво очаква да 

види“.
Решението на музея следва 

редица противоречиви съби-
тия и изявления, включител-
но когато той носеше тениска 
White Lives Matter по време на 
Седмицата на модата в Париж.

Статуетката първоначално 
е била поставена в музея през 
2015 г.

Мадам Тюсо прати в архива 
восъчната фигура на Кание Уест

Penguin Random House обяви, че 
мемоарите на принц Хари ще бъдат 
публикувани на 10 януари 2023 г.

Хари е озаглавил книгата Spare 
(„Резерв“). От заглавието става 
ясно, че spare се отнася до изра-
за „наследника и резервния“, кой-
то намеква за позицията на принц 
Хари в кралското семейство от мо-
мента на неговото раждане.

Новината предизвика шум в 
Twitter, особено заради заглавието 
на книгата.

„Резервен“ е унизителен пря-
кор за по-малкия син на британ-
ския крал и терминът се използва 
от много от мразещите Хари, осо-
бено след като той се оттегли от 
кралските задължения през януа-
ри 2020 г.

Някои смятат, че заглавието на 
книгата е фантастично, други, че за-
главието е отражение на неговото 
самосъжаление.

Синди Крауфорд демонстрира безкрайните си 
крака, докато позира за корицата на предстоящия 
ноемврийски брой на Vogue Полша.

56-годишната красавица излъчва самочувствие, 
докато позира без сутиен в черна рокля с дръзка 
цепка, която разкрива стегнатата й фигура.

Синди, която стана известна като един от леген-
дарните супермодели на 90-те години, даде най-
добрия си изкусителен поглед пред камерата и 
продължава да блести със своята харизма и непре-
ходна красота.

На друга снимка бившата икона на модния поди-
ум позира в черна рокля с качулка и голяма шапка.

Фотосесията е направена от аржентинския фото-
граф Паола Кудаки, чиито клиенти включват реди-
ца знаменитости от Бионсе и Серена Уилямс до Ро-
бърт Редфорд и Педро Алмодовар.

Вечен чар: Синди Крауфорд  
на корицата на полския Vogue

Заглавието на книгата на 
принц Хари раздели интернет

Том Фелтън 
очарова зрите-
лите като злия 
Драко Малфой 
в поредицата 
за Хари Потър, 
но това, което 
е още по-оча-
рователно, са 
неговите при-
ходи.

Въпреки че 
е най-големият 
враг на Хари, 
поне в стените 
на Хогуортс, героят на Фелтън 
има само 31 мин. екранно вре-
ме във всичките осем филма. 
Актьорът спечели цели 14 млн. 
паунда за малко повече от по-
ловин час от появата си на ек-
ран, съобщават британски ме-
дии.

Фелтън, който сега е на 35 
г., прекарва по-малко екранно 

време в целия сериал от Да-
ниел Радклиф, Ема Уотсън или 
Рупърт Гринт, но изненадва-
що виждаме дори по-малко от 
него от Хагрид, който успя да 
събере солидни 45 мин.

Актьорът сподели, че е хар-
чил голяма част от парите си 
за „типични тийнейджърски 
неща“.

Том Фелтън спечели £14 млн.  
за 31 мин. от „Хари Потър“

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Тейлър Суифт казва, че е 
знаела от самото начало, че 
няма да бъде избрана за „Les 
Misérables“ от 2012 г.

Певицата, която току-
що издаде новия си албум 
„Midnights“, си спомня, че не 
се е справяла добре, когато тя 
се яви на прослушване за фил-
мовата адаптация 
на Том Хупър на ем-
блематичния мюзи-
къл.

„Основно се под-
готвих за две роли“, 
обясни Суифт. „Имах 
вида на Cosette и 
гласовия диапазон 
на Éponine, така че 
се оказа, че съм там 
с добър диапазон, 
но не за дълго. Ня-

маше да получа никаква роля.“
Когато беше помолена да 

отиде в Лондон на прослушва-
не, Суифт каза, че се е възполз-
вала от шанса, въпреки че е 
знаела, че няма да получи ро-
лята. „Това не е преживяване, 
което някога ще имам отново 
в живота си“, спомня си тя.

В новата си книга Матю 
Пери разкрива подробности 
за тайна среща в Холивуд през 
2007 г., завършила катастро-
фално за него.

В мемоари, озаглавени 
Friends, Lovers and the Big 
Awful Thing, 53-годишният ак-
тьор разкри, че е бил ударен 
от Камерън Диас, след като 
тя се раздели с Джъстин Тим-
бърлейк през 
2007 г.

Но когато 
се озова очи в 
очи със звез-
дата – която 
вече е на 50 
години – тя 
не проявила 
интерес към 
него, била „на-
пушена“ и слу-

чайно го ударила в лицето.
Матю, както съобщава Page 

Six, започва историята, като 
му е уредена среща с филмо-
вата звезда Диас от „Ангелите 
на Чарли“.

Както Page Six съобщава, 
Матю твърди в книгата си, че 
тя се е опитала да го удари в 
рамото, но след това „случай-
но“ го е ударила в лицето.

Хю Джакман и Райън Рейнолдс развъл-
нуваха феновете на комикси в края на сеп-
тември, когато заедно обявиха, че Вър-
колакът на Джакман ще се завърне на 
големия екран в „Дедпул 3“.

„Deadpool 3“ трябва да излезе по кината 
на 8 ноември 2024 г.

Джакман през 2017 г. с филма „Логан“ за-
върши ролята си на Върколак със смър-
тта на героя. Как Wolverine ще се завър-
не в „Deadpool 3“, предстои да видим, но 
Джакман и Рейнолдс казаха пред Variety, 
че планът се разработва от известно вре-
ме.

„Deadpool 3“ ще отбележи 10-ия път, ко-
гато Джакман играе Wolverine. Двамата ак-
тьори се срещнаха за първи път по време 
на снимките на „X-Men Origins: Wolverine“ 
от 2009 г., където Рейнолдс играе различна 
версия на Уейд Уилсън/Дедпул.

Мишел Обама разведе публиката зад 
кулисите на фотосесията за корицата на 
новата си книга „Светлината, която но-
сим: Преодоляване в несигурни време-
на“.

Във видео зад кадър, което тя споде-
ли със списание People, бившата първа 
дама на САЩ споделя какво я е вдъхно-
вило да напише новата си книга.

„Слушах историите на хората и, знаете 
ли, си мислех за някои от уроците, които 
съм научила в живота и някои от инстру-
ментите, които използвам, за да поддър-
жам всичко заедно“, казва Обама на сни-
мачната площадка на фотосесията.

Най-новата книга на Обама, която из-
лиза четири години след издаването на 
нейния бестселър мемоари „Becoming“, 
има за цел да обедини читатели, които 
заедно могат да изградят пътища за на-
предък дори в трудни времена.

Повторна поява на Върколак  
в „Дедпул 3“

Матю Пери: Камерън Диас  
ми удари шамар преди 15 г.

Тейлър Суифт си спомня 
прослушването за „Les Misérables“На 15 ноември излиза новата 

книга на Мишел Обама

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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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

На планетата има много места, които 
са недостъпни поради географско-
то си местоположение. Те са разпо-

ложени на отдалечени острови, високи пла-
нини, в дълбините на океана.

Все повече хора от големите градове се 
изнасят да живеят на село, в планината и 
на други места, известни със своята уеди-
неност и преди всичко – с липса на други 
хомо сапиенс.

Всеки някога е мечтал да се озове на мяс-
тото на героите от книгите, оказали се по 
волята на съдбата на самотен остров. Жите-
лите на някои от тях успяват да запазят тра-
диционния си начин на живот, на за други 
той се оказва изгубен завинаги.

Вижте кои са тези привлекателни кътчета, 
където все още живеят хора.

Архипелаг Хиляда острова

Този огромен архипелаг между САЩ и Ка-
нада сред водите на дълбоката река Сейнт 
Лорънс е величествено и удивително творе-
ние на природата сам по себе си. Но в слу-
чая вниманието е насочено само към един 

остров, чието име звучи като „достатъчно 
място“ (Just Room Enough). Може това да е 
вярно – неговата площ е 311 квадрата.

Островът е собственост на семейство 
Сайзърленд от средата на 50-те години на 
миналия век, когато главата на клана го 
придобива и построява вила там. С течение 
на времето леката конструкция е заменена 
с каменна, по-здрава и способна да издър-
жи на пролетния ледоход.

Освен къщата с пет спални, баня и прос-
торно таванско помещение, пригодено за 
билярдна зала, там има няколко дървета 
(между двете опънат хамак) и малък плаж. 
Семейство Сайзърленд прекарват уикенди-
те тук с барбекюта, неканените гости не са 
добре дошли тук.

Мишият остров

Гърците наричат този остров „миши“, тъй 
като площта му е със 100 кв. м по-малко от 
хектар. Той е пълен със забележителности, 
основната от които е Пантократор – парак-
лис от 11-13 век, посветен на Исус Христос. 
Строго погледнато, това е манастир, а не 
църква.

От високите скали на острова се открива 
великолепна гледка към Средиземно море, 
близките гръцки села и миниатюрния Вла-
хернски манастир – родно място и средище 
на гръцката иконопис. За удобство монаси-
те свързали двата обекта с тесен мост.

Литъл Брюстър

Тази малка скала с площ по-малко от 10 
акра се намира на 13,5 км от Бостън. Тук е 
и единственият фар, който все още се упра-
влява от хора. Във фара човек живее в пъл-
на изолация, а провизиите и другите необ-
ходими неща се доставят от континента с 
моторни лодки. Естествено, там няма нито 
телевизия, нито интернет.

Дънбар

Този остров се намира в Карибско море и 
принадлежи на архипелаг Бей Айлънд, кой-
то е на 50 мили от Хондурас. Това е 496-мет-
ров коралов риф, „украсен“ с вила с разкош-
ни бели каменни стени.

Сложността на релефа на острова напра-
вила строителството трудна задача, за чие-
то изпълнение били нужни 4 години. Соб-
ственикът разположил комуникации по 

морското дъно, включително водопровод и 
канализация, направил кей и плаж.

На второто ниво са разположени открит 
плувен басейн и хотел. Всичко това е заоби-
колено от живописни дъбови дървета, а на 
брега можете да седнете в някоя от бесед-
ките.

Лорето

От много векове малкото островче Лоре-
то привлича със своята уединеност. Някога, 
много отдавна, там са живели монаси, а сега 
това е частна резиденция, която е станала 
истинско украшение на италианското езеро 
Изео в Северна Италия.

През Средновековието на острова е има-
ло манастир, но към 16 век постепенно 
е изоставен. В края на XIX век историкът 
Габриел Роза споменава за присъствието 
на острова на руини на крепост с две кули 
и параклис.

Известно е, че на острова е идвал кар-
динал Боромео, а някъде около далечната 
1470 г. там е съществувал манастир, в кой-
то в усамотение живял отшелникът Пиетро.

В началото на XX век островът е бил във 
владение на капитана на Кралския флот 
Винченцо Ричиери. Той построил нео-готи-
чески замък на острова, яхтено пристанище 
и фар. Тези сгради датират от 1910 г. Около 
замъка са засадени иглолистни дървета.

В момента островът е частна собственост, 
нито замъкът, нито самият остров могат да 
бъдат посетени.

Най-уединените селища в света, 
където още живеят хора
XНа остров Литъл Брюстър край Бостън е единственият фар, който все още се управлява от хора

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia

Сн.: Wikipedia

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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