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Американският постоянен пред-
ставител в ООН Ники Хейли обвини 
Русия, че "мами" за санкциите на ООН 
срещу Северна Корея, и заяви, че САЩ 
разполагат с "доказателства за после-
дователни и широкообхватни руски 
нарушения", предаде Ройтерс.

Пред Съвета за сигурност на ООН 
Хейли заяви, че макар и да са в ход "слож-
ни и чувствителни преговори" между 
САЩ и Северна Корея, сега не е правил-
ното време да се започва облекчаване на 

санкциите срещу Пхенян.
"Русия трябва да спре с нарушения-

та на санкциите срещу Северна Корея. 
Трябва да сложи край на организирания 
си опит да прикрие доказателствата 
за нарушения на санкциите", каза тя. 
"Нарушенията й не са единични случаи. 
Те са систематични", допълни Хейли. 

Китайският постоянен представи-
тел в ООН Ма Чжаосюй заяви, че стра-
ната му изпълнява санкциите срещу 
Северна Корея и предупреди, че конфрон-
тацията с Пхенян "не води доникъде". 
Той призова в преговорите между САЩ 
и Северна Корея да бъде постигнат на-
предък и апелира Съветът за сигурност 
да остане единен по въпроса.

"Прибягването до сила няма да до-
несе нищо друго, освен катастрофални 
последици", каза Ма пред съвета.

След като през юни президентът 
на САЩ Доналд Тръмп и севернокорейски-
ят лидер Ким Чен-ун поеха ангажимент 
да работят за премахване на ядрените 

оръжия, Русия и Китай предложиха 
на Съвета за сигурност да обсъди об-
лекчаване на санкциите. САЩ и другите 
членки на съвета заявиха, че санкциите 
трябва да бъдат прилагани стриктно, 
докато Пхенян не пристъпи към дейст-
вия.

От 2006 г. съветът единодушно на-
лага санкции на Северна Корея с цел да 
отреже финансирането за програмите 
на КНДР за ядрени оръжия и балистични 
ракети. Беше забраняван износът на 
стоки, включително на въглища, желязо, 

олово, текстилни изделия и морски хра-
ни. Въведени бяха и ограничения върху 
вноса на петрол и рафинирани петролни 
продукти. 

Заместник генералният секретар 
на ООН по политическите въпроси Роз-
мари Ди Карло заяви пред съвета, че ма-
кар и в последно време да са наблюдавани 
някои положителни събития, "продължа-
ва да има признаци, че КНДР запазва и 
развива програмите си за ядрено оръжие 
и балистични ракети". 

www.dariknews.bg

САЩ ОБВИНИХА РУСИЯ 
В ООН, ЧЕ "МАМИ" ЗА 
СЕВЕРНОКОРЕЙСКИТЕ САНКЦИИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп 
наложи мита от 10 процента над до-
пълнителен внос на китайски стоки за 
200 милиарда долара от 24 септември, 
предаде Ройтерс.

Митата първоначално ще са 10 про-
цента, но ще се увеличат до 25 процента 
до края на годината, което ще даде на 
американските компании известна от-
срочка, за да пренасочат веригите си за 
снабдяване към алтернативни страни, 
съобщи висш правителствен служител.

В списъка с над 6000 вида китайски 
стоки, предложен от службата на тър-
говския представител на САЩ, са вклю-

чени широка гама електронни продукти, 
рутери, устройства, свързани с интер-
нет, устройства за предаване и приема-
не на данни, изображения и глас, както и 
много други потребителски стоки - от 
мебели до чанти, прахосмукачки, строи-
телни материали и морски деликатеси.

В декларация, с която обяви новите 
мита, Тръмп предупреди, че ако Китай 
предприеме ответни действия срещу 
американската индустрия или срещу 
фермерите, "ние незабавно ще въведем 
третата фаза, която е мита върху до-
пълнителен внос за 267 милиарда долара".

www.mediapool.bg

ТРЪМП НАЛОЖИ МИТА ОТ 10% НА КИТАЙСКИ 
ВНОС ЗА 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА
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1454 Elmhurst Road
Elk Grove Village, IL 60007

www.merxglobal.com

DISPATCHERS
•  1-2 YEARS OF EXPERIENCE 
•  HAZMAT A PLUS 
•  GREAT PAY & BENEFITS
•  MEDICAL, DENTAL, VISION
•  LIFE INSURANCE
•  LONG-TERM DISABILITY
•  401K 

We’re 
HIRING!

DRIVERS
•  STARTING PAY AT .60/MILE 
•  UP TO .65/MILE*
•  DENTAL, VISION
•  LIFE INSURANCE
•  DISABILITY
•  BRAND NEW 2019 VOLVOS   
•  24 HOUR DISPATCH
•  ONSITE MAINTENANCE SHOP

*Based on Prior Experience with Merx Global

OWNER OPERATORS
•  90% OF REVENUE  
•  HAZMAT/DRY VAN/REEFER  
•  LEASE TO OWN PROGRAM 
•  24 HOUR DISPATCH 
•  ONSITE MAINTENANCE SHOP

ОБАДЕТЕ СЕ НА ГЕОРГИ (847)238-8348, 
ИЛИ ЕЛАТЕ ЛИЧНО В НАШИЯТ ОФИС.
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Президентът Румен Радев отрече да 
има война между институциите. Повод 
за коментара му е отказът да подпише 
указа за освобождаване на главния секре-
тар на МВР Младен Маринов.

"Изобщо не става въпрос за война 
между институциите. Тук става въ-
прос за спазване на закона. Законът не 
се коментира, а се спазва. Изглежда за 
правителството е непосилна задача 
да спазят закона и това не е първият 

случай" коментира пред журналисти 
държавният глава. "Елементарно е и е 
много лесно стига да се изпълни това, 
което повеляват нормативните доку-
менти", поясни президентът.

Радев уточни и че винаги е бил от-
ворен и готов за конструктивни реше-
ния. "Трябва да се изпълни съгласувател-
на процедура писмена, която се дължи по 
закон", подчерта още той.  

www.dariknews.bg

ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТРЕЧЕ ДА ИМА 
ВОЙНА МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ

Облачно пространство, в което да 
се качват електронните учебници, днев-
ници, бележници, уроци и друго образо-
вателно съдържание, ще бъде създадено 
със средства от еврофондовете. Парите 
ще бъдат отпуснати от оперативната 
програма "Наука и образование за инте-
лигентен растеж". Те ще са за проект 
на образователното министерство на 
обща стойност 105 млн. лева.

Това съобщиха във вторник от аген-
цията, управляваща програмата.

Основната дейност по проекта ще е 
за създаването на образователен облак, 
както и за обучение на преподавателите 
как да създават сами електронно съдър-
жание като тестове и уроци. Учениците 
пък би трябвало да могат да пишат и 
изпращат домашните си в електронен 
вариант, а не на хартия. Целта е така 
да се подпомогне дигитализирането на 
образованието.

Малка част от сумата ще бъде даде-
на за купуване на хардуер за училищата. 
Става въпрос по-скоро за електронни 
дъски, а не толкова за компютри и 
таблети за учителите и децата. За 
снабдяването на преподавателите 
с техника, която да им позволява да 
използват и създават е-съдържание, 
ще се разчита основно на средства от 
националния бюджет, обясниха от аген-
цията, управляваща евросредствата за 
образование и наука.

Повече детайли по проекта, наре-
чен "Образование за утрешния ден" все 
още няма, тъй като дори не е открито 
кандидатстването по него. Подробнос-
тите ще станат известни, след като 
образователното министерство под-
готви предложението си как да изхарчи 
парите. 

Очаква се проектът да започне да 
се изпълнява през следващата година, а 
срокът му ще е 3 години.

Други 130 млн. лева от европрогра-
мата за наука и образование ще бъдат 
дадени за допълнително обучение и 

извънкласни дейности в около 1300 учи-
лища. Средствата отново са предвидени 
за Министерството на образованието 
и науката, а проектът, по който ще 
се усвояват, е продължение на схемата 
"Твоят час" за извънкласни дейности в 
училищата. Новата схема обаче ще е 
насочена основно към деца, застрашени 
от отпадане от училище. Със средства-
та от европрограмата те трябва да 
получават допълнително обучение по 
български език и базови компетент-
ности. Предвидена е и работа с родители 
и образователни медиатори.

За допълнителна работа с деца от 
уязвими групи в детските градини са 
предвидени 82.5 млн. лева.

Най-рисковият засега проект, кои-
то образователното министерство 
трябва да изпълни, е за обучението на 
34 000 преподаватели. Той е за 20 млн. 
лв. Проблемът с него е, че е заложен в т. 
нар. междинни индикатори за това до 
колко ефективно се влагат парите по 
програмата. По тях до края на годината 
обучение трябва да започнат над 9000 
педагози. Към момента това число е 0, 
тъй като договорът за отпускането на 
средствата все още не е подписан. Ръко-
водителят на агенцията за оператив-
ната програма Кирил Гератлиев обаче 
смята, че все пак целта от над 9000 пре-
подаватели може да бъде изпълнена. Ако 
това не се случи, част от средствата 
по програмата може да бъдат загубени.

Риск съществува и заради блокира-
ното за повече от година възстановява-
не на парите по програмата от страна 
на Европейската комисия. 

Към момента платените от евро-
бюджета пари са 50 млн. лева, а целта е 
до края на годината да са 192 млн. лева. 
Гератлиев е на мнение, че сумата ще 
бъде постигната, тъй като в момента 
се подготвя искане за още 100 млн. лева, 
а до крайния срок ще бъде подадено и 
трето за над 40 млн. лева.

www.mediapool.bg

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБЛАК 
ЩЕ СЕ ПРАВИ С ПАРИ ОТ 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ

САЩ е вече шести по големина 
инвеститор в България. Такова из-
числение направи изпълнителният 
директор на Американска търговска 
камара в България Петър Иванов по 
време на традиционната бизнес-закус-
ка с премиера Бойко Борисов и членове 
на правителството.

По думите на Иванов, реалният 
размер на инвестициите от САЩ до 
2016 година са 4,5 млрд. лева, което 
прави поне 2,5 пъти по-висока реална 
стойност. В тяхната оценка влизат 
дълготрайни материални активи, 
нетни приходи от продажби и брой 
заети лица. В компании с американ-
ска собственост работят поне 28 600 
души. Делът на САЩ от всички преки 
чуждестранни инвестиции в България 
е 5,7%, което е над два пъти повече от 
досегашните данни.

Съгласно анализ на Института за 
пазарна икономика, обхващащ периода 

от 1990 до 2016 година, инвестициите 
от САЩ у нас са съсредоточени в че-
тири икономически сектора - прера-
ботваща индустрия, информационни 
технологии и комуникации, енерге-
тика и земеделие. Във всеки един от 
тези сектори делът на инвестици-
ите от САЩ е поне 10% от всички 
чуждестранни инвестиции, като за 
земеделието делът е 24%. "Инвести-
циите от САЩ имат своето значимо 
присъствие в нашата икономика. 
Радостно за нас като правителство, 
а и за държавата като цяло, е когато 
откриваме нови заводи, нови фабрики 
и дигитализацията на училища у нас. 
Новата методология за отчитане на 
инвестициите е подход, който трябва 
да се приложи, за да се получи реалната 
картина на инвеститорите в страна-
та", сподели премиерът Бойко Борисов 
по време на бизнес закуската. 

www.actualno.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
САЩ Е ИНВЕСТИТОР НОМЕР 6 В 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 
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ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ!

8269 W. Golf rd., Niles, IL 60714

РАБОТНО ВРЕМЕ:
От Понеделник до Петък 9:00 - 21:00

Събота 9:00 – 15:00TEL. 847 299-7000
www.globalclinic.com
Global Pain & Spine Clinic

БОЛКИ В ГЪРБА ИЛИ КОЛЕНЕТЕ!!!
Без значение колко силна може да е болката, ние имаме 

всички правилни инструменти, за да ви донесем доказано 
облекчение.

В Global Pain and Clinic ние можем да ви предоставим 
специалисти като ортопед, гръбначен хирург, експерт в 
овладяването на болката, физиотерапевт или хиропрактор в 
грижите за вас и всички тези лекари да комуникират директно 
помежду си по отношение на вашия конкретен случай и план 
за лечение.

В Global Pain and Spine Clinic, ние обръщаме внимание 
на болката, но и се отнасяме към човека като едно цяло!

ПЪЛЕН ЕКИП
Когато посетите Global Pain and Spine Clinic, вие не просто “отивате 

при лекаря.” Вие си партнирате с пълен екип от
грижовни специалисти, които персонализират план за лечение специално 
за вас.

Нашите физиотерапевти, хиропрактори, специалисти по овладяване 
на болката, ортопедични експерти и невролози имат за приоритет вашето 
оздравяване и възстановяване - и ще ви поставят на първо място.

ПРИЕМАМЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ: 
* Моля, имайте предвид, че поради много 

скорошни промени в осигурителните разпоредби, има 
много разновидности на застрахователни продукти за 
всички здравни компании предлагащи застраховки. 
Моля, обадете ни се и ние с удоволствие ще проверим 

ПРИЕМАМЕ ПАЦИЕНТИ СЛЕД 

АВТОМОБИЛНИ ЗЛОПОЛУКИ!!!

ОРТОПЕД, ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПЕВТ, АКУПУНКТУРА, противо-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И НАТУРАЛНИ ИНЖЕКЦИИ
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Вñè÷êè âèäîâå 
çàñòðàõîâêè! 

Illinois, Indiana, Missouri, Michigan

•Home •Auto •Commercial 

•General liability •Limo •Taxi

•Bobtail •Cargo

630-752-8300

Русия и Турция се споразумяха да 
създадат демилитаризирана буферна 
зона в сирийската провинция Идлиб, 
която ще разделя сирийските прави-
телствени сили от бунтовническите 
сили. Съобщението направи руският 
президент Владимир Путин снощи след 
преговори с турския си колега Реджеп 
Тайип Ердоган в Сочи.

Турски и руски военни ще патру-
лират в зоната, за да гарантират, че 
установеният в нея режим се спазва. По 
силата на споразумението всички тежки 
оръжия ще бъдат изтеглени от зоната, 
а "радикално настроените" бунтовници, 
включително "Джебхат ан нусра", ще 
трябва да се изтеглят от нея.

"Решихме до 15 октомври тази 
година да създадем по линията на съп-
рикосновение демилитаризирана зона с 
ширина 15-20 км", заяви Путин.

Той каза, че по предложение на тур-
ския му колега до 10 октомври е планира-
но да бъде изведено от зоната тежкото 
въоръжение, танковете, реактивните 
системи за залпов огън, оръдията и 
минометите на всички опозиционни 
групировки, посочва ТАСС.

Контрол в демилитаризираната 
зона ще осъществяват подвижни па-
трулни групи на турските подразделе-
ния и подразделения на руската военна 
полиция. Предвижда се възстановяване 
на транзитното движение по трасе-
тата Алепо - Латакия и Алепо - Хама 
не по-късно от края на годината, пак 
по предложение на турската страна, 
каза Путин.

Руският държавен глава подчерта, 
че Русия и Турция работят усилено за ре-
шаване на кризата в Сирия, укрепване на 
режима на прекратяване на огъня и по-
добряване на хуманитарната ситуация.

"Убеден съм, че с това споразуме-
ние избегнахме опасността от голяма 
хуманитарна криза в Идлиб", заяви на 
свой ред Ердоган.

След като двамата президенти се 
договориха за създаването на демили-

таризирана зона, руският министър на 
отбраната Сергей Шойгу заяви, че нова 
военна операция в Идлиб няма да има.

"Тюркие" окачествява постигната-
та договореност като "руска спирачка 
за режима на Асад", след като двамата 
лидери се договориха в Сочи да не бъде 
предприемана военна офанзива в Идлиб, 
а сирийските бунтовници да останат.

"Формулата на Турция беше приета", 
пише и "Хюриет". Вестникът цитира още 
думите на Ердоган, че районите в Сирия, 
където има терористи, не се изчерпват с 
Идлиб и че "най-голямата заплаха, повече 
и от тази в Идлиб, е присъствието на 
ПДС/СЗН на изток от р. Ефрат". "Тези 
терористични тресавища трябва да 
бъдат пресушени", подчерта турският 
президент, имайки предвид сирийската 
кюрдска Партия на демократичния съюз 
и нейната милиция Сили за защита на 
народа, които според Анкара са свързани с 
Кюрдската работническа партия (ПКК).

Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Ердоган успяха да се разберат как да 
бъде избегната военна операция в Идлиб 
- последната от четирите сирийски зони 
за деескалация, която още не се е върнала 
под контрола на Дамаск, обобщава руски-
ят "Комерсант" вчерашните преговори 
между руския и турския лидер.

Според негови източници най-труд-
ната част от изпълнението на меморан-
дума е как да се организира изтеглянето 
на радикалните групировки от Идлиб.

Срещата в Сочи успя да спре кръ-
вопролитията между десетки хиляди 
сирийци - опозиционери и лоялни към 
властите. Това е позитивна стъпка в 
отношенията на Русия със силите на си-
рийската революция, коментира Фатех 
Хасун, един от водачите на въоръжена-
та опозиция. Но той предупреждава, че 
ще е трудно да се изпълни договореното.

Лидерът на извънпарламентарната 
Партия за изграждане на сирийската 
държава Луай Хюсеин допуска, че дого-
вореното в Сочи е временно решение и 
Дамаск рано или късно ще си върне Идлиб.

"Нито Дамаск, нито силите, лоялни 
към него, нито руснаците ще оставят 
"островче за сигурност" извън контрола 
на сирийската армия и няма да позволят 
в региона да останат незаконни оръжия. 
Същевременно договореностите от Сочи 
ще осигурят възможност за справяне с 
терористите, включително с Джебхат 
ан Нусра", казва той пред "Комерсант".

"Компромисът, намерен в Сочи от 
руската и турската страна, включва 
няколко важни и взаимосвързани ас-
пекта", пише "Известия". Първо, пред-

виждат се мерки за разграничаване на 
умерената опозиция от терористите. 
Предстоящото засилване на турските 
наблюдателни постове и разширяване на 
безопасната зона по принцип се очаква 
да премахнат заплахата от терорис-
тични атаки срещу руските военни бази 
и сирийските части. Терористичните 
организации, разделени от мирното 
население и от умерената опозиция, в 
бъдеще може да бъдат ликвидирани с 
тясно координирани действия на тур-
ските, сирийските и руските власти.

Второ, трябва да бъде стимулиран 
политическият процес. Тук цялата те-
жест пада върху плещите на турците 
- тъкмо те трябва да убедят възможно 
най-голям брой въоръжени бунтовници 
да преговарят със сирийското правител-
ство, отбелязва изданието. Според него 
в очите на Турция въпросът за Идлиб 
включва и съображения за ситуация-
та извън Сирия. "Всякакви враждебни 
действия срещу терористичната орга-
низация в Идлиб може да активизират 
мрежата от нейни привърженици и 
симпатизанти в самата Турция, а тази 
мрежа бездруго видимо укрепна през по-
следните години", пояснява "Известия".

Интригата с офанзивата срещу 
Идлиб получи неочаквана развръзка - оф-
анзива няма да има. Русия обеща това на 
Турция. Засега обаче не е ясно какво е по-
лучила Русия в замяна, изтъква "Взгляд".

Електронният вестник разсъждава 
дали "печалбата ще бъде финансова и 
турският пазар ще се отвори за руски 
стоки" или пък "духовна" - ако Москва 
"смени Идлиб срещу Константинопол" 
и "патриарх Вартоломей приключи с 
опитите да отцепи украинската църква 
от Руската православна църква".

През последните седмици Турция 
увеличи военното си присъствие в про-
винцията - Анкара се опасява, че при 
нападателни действия в региона към 
границите и ще се втурнат хиляди и 
хиляди бежанци, отбелязва вестникът.

www.mediapool.bg

РУСИЯ И ТУРЦИЯ СЪЗДАВАТ ДЕМИЛИТАРИЗИРАНА ЗОНА В ИДЛИБ



Bulgaria 709.20.2018 - 09.26.2018РЕКЛАМА

BULSTATE@YAHOO.COM

Our goal is 
100% customer 

satisfaction! 

ROSEN’S TIRE 
SERVICE

• TRUCK TIRES AT 
COMPETITIVE PRICES.

• TRUCK AND TRAILER 
ALIGNMENT.

• HEAVY DUTY WHEEL 
BALANCING.

6801 MELTON RD., GARY, IN 46403
FOR TIRES: 630-779-7878
FOR ALIGNMENT: 331-777-0333
FAX: 219-702-4169
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ЧЕЛЕН ОПИТ

М
ащабни антиправи-
телствени протести 
се проведоха през ля-
тото в центъра на 

румънската столица Букурещ. Хората 
поиска оставката на кабинета и пред-
срочни избори. До сериозни инциденти и 
сблъсъци с органите на реда на площад 
"Виктория" не се стигна. Само един чо-
век беше арестуван, на други пък само 
им прилоша. 

Твърде разнопосочна беше инфор-
мацията за броя на присъстващите. 
Според агенция "Аджепрес“ на площада 
е имало 15 хиляди души. Други румън-
ски медии твърдят, че са били близо 40 
хиляди.

Исканията на протестиращите 
бяха за разпускане на парламента, 
предсрочни избори и независима съдеб-
на власт, създаване на еднокамерен 
парламент от 300 сенатори, от които 
100 да са представители на диаспората 
(румънци във Франция, Италия, ФРГ, 
САЩ и др. страни). 

Ето от тук тръгна и една голяма 
тема в нашите медии и особено сред еми-
грантските ни общности. По официални 
данни, най-големият инвеститор в бъл-
гарската икономика са именно нашите 

сънародници зад граница. Оказва се, че 
те на практика финансират родната 
ни икономика, пък от друга страна, 
нямат никакво официално представи-
телство в административните струк-
тури в страната. Предложението на 
румънците, които протестираха беше, 
диаспората, тоест-емигрантите, да 
имат представителство в парламента 
на страната. Мотивите, че те са напус-
нали родината си и нямат право на глас 
и да определят правилата в държавата 
са несъстоятелни. Да, те са напуснали 
родината си, но не са се откъснали от 
нея от една страна и от друга - когато 
дават пари за родната икономика са 
добри, когато искат да имат участие 
в управление на страната си, не са 
добри...! Това обаче е твърде явен двоен 
стандарт и не бива да се допуска и там, 
а и у нас...! 

Хората в Румъния бяха недоволни 
от данъчната система и пенсионната 
реформа, както и от системата за соци-
ална помощ. Те настояваха за развитие 
на икономиката, селското стопанство 
и предприемачеството, електронно 
гласуване. Това са все теми, които пряко 
вълнуват и нашето общество и стоят 
на дневния ред и на България, защото 
регионът ни е със сходни проблеми и 
сродни актуални теми. 

Недоволните в северната ни съседка 
скандираха: "Без насилие", "Единство", 
"Оставка", "Крадци". Някои от протес-
тиращите излязоха на площадите с 
децата си. Улиците бяха изпъстрени 
както с националния флаг, така и с 
такива на други страни, където също 
вече живеят доста румънци. "Дойдох, 
след като видях, какво се случи в петък 
по телевизията - бруталността на по-
лицията срещу мирни хора", коментира 
пред АФП един от протестиращите - 
64-годишният Флореа Тоадер, загърнат с 
националния флаг. "Децата ми работят 
в Испания и биха искали да се върнат, но 
засега това не е възможно. Политиците 
се интересуват само от себе си и не пра-
вят нищо за никого", смята той.

Това обаче е съдбата и на много 

българи, чийто деца не са в родината, 
а понякога и те самите са били, са, или 
дори и им предстои да станат професио-
нални емигранти - да търсят работа и 
достойно препитание в чужбина. 

След размириците президентът на 
Румъния Клаус Йоханис осъди "жесто-
ките" действия на жандармерията и 
поиска генералната прокуратура да раз-
следва и установи личността и степен-
та на вина на тези, които са участвали 
в провокациите по време на протеста.

Управляващата в Румъния Социал-
демократическа партия (СДП) от своя 
страна настоя президентът Клаус Йо-
ханис да поднесе официално извинения 
заради критиките му към полицията.

"Проведената в петък антипра-
вителствена акция в Букурещ - това е 
атака срещу конституционния ред в 
Румъния, което е недопустимо“, комен-
тира лидерът на партията и говорител 
на Камарата на депутатите (долната 
камара на парламента) Ливиу Драгня. 
Той нарече опасно изказването на пре-
зидента Клаус Йоханис.

Критики към Дънчила обаче дойдоха 
и от Европа. "Осъждаме сблъсъците в Бу-
курещ, очакваме пълни обяснения", заяви 
австрийският канцлер Себастиан Курц.

Той настоя румънските власти да 

защитават безусловно правото на сво-
бодно изразяване на гражданите. 

А на практика искането емигран-
тите да имат официално представи-
телство в парламента на Румъния е 
нещо, което в пълна сила важи и за нас 
българите, защото и при нас огромна 
част от нацията ни вече са емигранти. 

Тези хора или не гласуват, или ня-
мат условия и възможности да гласуват, 
или просто са незаинтересовани от 
политическите процеси в страната, 
защото за умишлено и/или насилствено 
маргинализирани. У нас обаче в тази 
посока има и още един важен момент, 
за който говори неотдавна и президен-
тът Росен Плевнелиев, в свое специално 
интервю за вестник "България“. 

Става дума за това, че повечето 
българи, които са напуснали страната 
ни, които вече са видели, как се работи, 
живее и най-вече, как се гради държав-
ност на Запад, трябва да гласуват, за 
да привнесат този тип политическа 
култура у нас. Само тогава те, с тех-
ния си глас, ще ударят звучен и напълно 
заслужен шамар на политическата 
върхушка у нас днес, която разчита 
на един приспан, хибриден електорат, 
който за едно кебапче е готов и майка 
си да предаде! 

В РУМЪНИЯ ПОИСКАХА КВОТА В 
ПАРЛАМЕНТА И ЗА ИМИГРАНТИТЕ СИ

Венцислав Жеков 
кореспондент 
на в. ”България” 
в София

На протестите в Румъния бяха издигнати и знамена на 
други държави, в които вече живеят много румънски 
емигранти.- Снимка: zahariada - Blog.bg

Българското народно събрание също често е било 
обект на протести в нашето общество. 

Не е ли време и в българския Парламент да има 
официална квота на наши сънародници, които живеят 
извън родината, но са съпричастни към проблемите й 
и най-вече, поддържат икономиката ни...!? 
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JACOBSON & TCHERNEV, LTD.
ЗА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБАДЕТЕ НА СЕРИОЗНИ 

АДВОКАТИ! БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
АКО СТЕ В КАТАСТРОФА И ВИ ТРЯБВАТ ПАРИ, ОБАДЕТЕ 

СЕ НА АДВОКАТИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИ НАД $3,000,000 ЗА СВОИТЕ 
КЛИЕНТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ!
АКО СТЕ АРЕСТУВАНИ ЗА DUI, КРАЖБА ИЛИ ДРУГО 

СЕРИОЗНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ВЕДНАГА НИ СЕ ОБАДЕТЕ, НЕ 
РАЗГОВАРЯЙТЕ С ПОЛИЦИЯТА, ПРЕДИ ДА МОЖЕМ ДА ВИ 
ЗАЩИТИМ!

TEL: 312-669-4441

ЗА ТРАВМИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ КАТАСТРОФА С ЛЕК 
АВТОМОБИЛ ИЛИ КАМИОН, ПАДАНЕ, УХАПВАНИЯ ОТ КУЧЕ, 
МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ, ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ 
ОБАДЕТЕ НИ СЕ!
АКО СТЕ ПОСТРАДАЛИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТТА ИЛИ 

БЕЗРАЗСЪДСТВОТО НА НЯКОЙ ДРУГ МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ ФИНАНСОВО 
КОМПЕНСИРАНИ И ВАШИТЕ МЕДИЦИНСКИ СМЕТКИ ПЛАТЕНИ!
ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ИМАТ АДВОКАТИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ 

ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ; ВИЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ АГРЕСИВНИ АДВОКАТИ, 
КОИТО ДА ЗАЩИТАВАТ ВАШИТЕ!
ЗАЩИТА ЗА ВОДАЧИ СЪС CDL КНИЖКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, 

ЗАЩИТА ПРИ АРЕСТИ, DUI И ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!

Fax: 
312-781-6732

email: 
legal@lawjtchicago.com

ОБАДЕТЕ СЕ 
ДИРЕКТНО НА 

АДВОКАТ 

ИВО 
ЧЕРНЕВ  

БЕЗПЛАТНА 
КОНСУЛТАЦИЯ 

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

847-331-1395

АКО СТЕ 

ПОСТРАДАЛИ, 

ЩЕ ВИ 

ПОСЕТИМ В 

ДОМА!
33 N. DEARBORN ST., STE. 1907

CHICAGO IL 60602

WWW.LAWJTCH ICAGO .COM

$450,000

ПЕШЕХОДЕЦ УДАРЕН ОТ ЛЕК 
АВТОМОБИЛ

$300,000

ЗА ШОФЬОР НА КАМИОН УДАРЕН 
ОТЗАД ОТ ДРУГ КАМИОН

$250,000

ПАДАНЕ ПО СТЪЛБИ

$250,000
ЗА НАРАНЯВАНИЯ ПРИ 
МОТОЦИКЛЕТНА КАТАСТРОФА

$235,000

ПАДАНЕ ОТ ПОКРИВ

$150,000

ТРАВМИ ПРИ ПОЖАР НА ЖИЛИЩЕ

$125,000

ЗА НАРАНЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
АВТОМОБИЛНА КАТАСТРОФА

$100,000
ТРАВМИ ОТ КАТАСТРОФА С ЛЕК 
АВТОМОБИЛ
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СКРИТАТА ИСТИНА

Венцислав Жеков 
кореспондент на 
в. ”България” 
в София

П
еньо Пенев прави общо 
седем опита за самоу-
бийство и накрая успява. 
Това е един от най-тра-

гичните български поети, Съдбата му 
е пряко и дълбоко свързана с историята 
на комунизма у нас, но историята на 
този политически строй далеч не е само 
едноактово преживяване. Става дума 
за нещо много повече от това, което се 
вижда на повърхността. 

Пеньо Пенев е познат на повечето 
ни съграждани от плакатите, които 
дефилираха по време на комунизма по 
площадите. Проблемът е, че неговата 
личност е толкова натоварена с поли-
тически щампи, че на практика те при-
криват истинското самородно злато, 
което е отдолу, което няма как да се 
види, заради наслагванията на епохите 
и драматичните обрати в живота му. 

Кой всъщност е Пеньо Пенев? Ро-
ден е на 7 май 1930 г. в с. Добромирка, 
Севлиевско. Учи в гимназия в Севлиево. 
Участва в бригадирското движение в 
Димитровград, при строежа на язовир 
Росица, като става негов бард, пишейки 
едни от най-романтичните и възторже-

ни стихове за "новия живот“, близки по 
звучене до най-добрите стихотворения 
на Никола Вапцаров. Работи като жур-
налист във в. "Димитровградска правда“. 
По-късно е редактор във в. "Стършел“. За 
пръв път печата през 1947 г. Автор е на 
стихосбирките "Добро утро, хора!“ (1956 
г.), единствената стихосбирка, която 
излиза приживе, "Ние от двадесетия век. 
Димитровград. Стихотворения“ (1959) 
и "Стихотворения“ (1961) (посмъртно).

След много житейски изпитания и 
тежка депресия Пеньо Пенев се самоуби-
ва в нощта на 26 срещу 27 април 1959 г. в 
хотелска стая №118 на хотел "Москва“ в 
Димитровград. В нарочно предсмъртно 
писмо до Началника на Окръжното упра-
вление на милицията в града Пенев снема 
отговорността за своята смърт от 
своите близки и познати. Въпреки това 
по-късно става ясно, че поетът е силно 
разочарован от реалността. Самият 
той в последните години на своя живот 
тъне в нищета, като няма средства за 
лечението на своето непризнато дете 
и продължава от идването си в града да 
живее в тясна квартира на Жилфонд под 
наем. Има два брака и един син. 

Така проблемите около личността 
на Пенев винаги са били замазвани и бло-
кирани още преди да са били изследвани. 
Всъщност Пеньо Пенев не е признат 
като истински поет дори и от своите. 
Той на практика остава неразбран, 
защото не е като другите. Често е 
обвиняван, че е пияница, че е твърде 
чувствителен, че е чешит! Всъщност, 
за да си поет, за да си добър поет, а 
той е добър, тогава няма как да не си 
поне малко пияница, чувствителен и/
или чешит. Те поетите няма как да не 
са такива, защото иначе няма как да са 
добри поети. Примери, колкото щеш. Пе-
ньо Пенев гладува, дори вечерта, преди да 
се самоубие за последен път, той слиза в 
ресторанта на хотела в Димитровград, 
където живее и изяжда едно кебапче. 
Това е, което може да си позволи. Стоял 
в ресторанта до полунощ и към два часа 
се прибрал в стаята си. Хотелиерката 
казала, че е бил съвсем трезвен. 

Всъщност Пеньо Пенев е провидял, 
че комунизмът е една грандиозна изма-
ма. Това, съчетано с провалите в личния 
му живот, неразбирането, недохранване-
то, недоспиването, алкохолът и всичко 
останало го срива и го довежда до крайно 
отчаяние, което в крайна сметка го 
тласка към смъртта. 

В писмото, което поетът е оставил 
до лекарите, той пишеше, че няколко 
пъти те го спасяват, но сега е взел 
достатъчно количество лекарство. 
То завършва така: "Ядец, медицино.”. 
Ядецът обаче е за нас, всички останали, 
които сме преживяли в една или друга 
степен това мракобесно време и продъл-
жаваме да живеем в неговите болезнени 

остатъци. 
"Не мечтая безсмъртие
и пътища леки, а ватенка топла
за зимния ден...“, 
пише поетът и с това обобщава 

всичко, което му е необходимо, а всичко, 
в което вярва се описва от част от друго 
негово стихотворение: 

"Защото ний
заедно вчера воювахме
за нашето днес
под едни знамена,
защото
ний всички
еднакво гладувахме
и жаждата беше у всички
една!
Но в ранното утро
под нашата стряха,
когато се втурна
новото светло
тук -
от поройния блясък
едни
ослепяха,
от внезапния гръм
оглуша друг.“
От тази строфа личи всъщност 

всичко, което Пеньо Пенев иска да ни 
каже и ни го казва. 

Изключително болезнено е, когато 
влезем в неговия дом-стая в Димитров-
град днес. Там има само едно малко легло, 
едно детско, люлеещо се кошче, маса и 
мивка, а до нея печка. Това е домът му 
в Димитровград. Стаята, в която се 
самоубива не е достъпна. Болезненото е, 
че всичко това е толкова скромно, като 
самия поет - малък по физика, но огромен 
по перо. Днес тленните му останки по-
чиват в Димитровград, в парк на негово 
име, а две езера проточват вадите си 
надолу, сякаш очи плачат за поета. 

Днес никой не се сеща за Пеньо 
Пенев, защото той сякаш не е нужен ни-
кому. А всъщност неговата вяра, макар 
и в погрешна посока, е пример за вяра, в 

която човек се отдава изцяло, в която 
гори и накрая дори и изгаря. Всъщност, 
посоката на вярата му вероятно е 
най-правилната, защото, за да разбере 
един човек, че комунизмът не е нещо 
добро, а напълно напротив, начинът е 
именно този - да влезе надълбоко в него 
и да го види отвътре, за да стигне сам 
до гнилата истина и да подуши сам 
отровата! 

В спомените на негов съученик, Пе-
ньо Пенев изглежда така и това сякаш е 
най-запомнящото се от тленността на 
поета: "...Една февруарска вечер, мисля, 
че беше през 1949 г., срещнах Пеньо на 
ъгъла на ул. “Раковски” и “Цар Освободи-
тел” /в София - бел. на ред./. Първите 
думи, които той изрече, без даже да 
поздрави, бяха: /бел. на ред./, гладен 
съм, можеш ли да ми услужиш с някакви 
пари? От няколко дни не съм ял...“ - драма 
лична, но и обществена, която и днес 
пряко обвинява историята! Едва тогава 
става ясно, че Пеньо Пенев - "поетът с 
ватенката“, не е "певец на партията“, 
а - един изстрадал Дон Кихот - рицар на 
истината, болката, която го съсипва!

ПЕНЬО ПЕНЕВ - ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА 
СЛЯПАТА ВЯРА И СУРОВАТА ИСТИНА!

Днес всеки може да седне до Пеньо Пенев, на пейката 
пред сградата, в която е бил домът му - една стая. 

Сградата, в която е живял 
Пеньо Пенев. 

Един от най-популярните 
портрети на Пеньо Пенев. 
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ЛАЧЕНИ ЦЪРВУЛИ

Александър Йорданов, 
специално за "Faktor.bg”

Р
епублика България е демо-
кратична държава, член на 
Европейския съюз, където 
престъпленията на наци-

зма и комунизма са публично и законода-
телно осъдени. У нас комунистическият 
режим е обявен за престъпен със закон, 
а неговите жертви, също със закон, бяха 
реабилитирани. Социалистите се драз-
нят, когато това се припомня. Чуят 
ли го, те започват да издават нечлено-
разделни звуци, нервно жестикулират, 
мръцкат нещо като клефуци, както би 
рекъл моят приятел Георги, кръвното 
вдигат. А ние, българите, сме разбрани, 
хрисими и милозливи хора. На мравката 
сторваме път, та може би затова и още 
има нашенци, които са готови отново 
гърбината си да подложат и комунисти 
на нея да носят. Наскоро го направиха: 
наведоха се и изнесоха по президентския 
баир един пенсиониран летец. На този 
който ми възрази, че обиждам, ще му 
отвърна:

нима комунистът сам себе 
си не е обидил като е 
станал комунист

Нима същото не важи за нациста и 
фашиста? В Германия нацизмът изтрая 
около 20 години. А в Русия комунизмът 
изкара близо четворно повече. И затова 
Германия се обедини, а СССР се разпа-
дна. Символичен е фактът, че в Русия 
комунистическата партия бе забранена 
на 23 август 1991 г. т.е. в деня, в който 
преди 52 години болшевики и нацисти 
подписват договор за ненападение ( 
Пакт"Рибентроп-Молотов”) с таен 
допълнителен протокол към него опре-
делящ "териториално и политическо 
преразпределение“ на Източна Европа. 
Договор поставил началото на Втората 
световна война. Нашите комунисти 
само смениха една дума в името на пар-
тията си. И отново настояха народът 
да ги носи на гърба си. И той, народът 
наш, какво да прави - няколко пъти на-
веде гърбина, опъна жили и ги качваше 
на баира. 

ПРЕСТЪПНИЯТ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ, 
НО НЕ СПИ ЗЛО ПОД КАМЪК

ДОШЛО Е ВРЕМЕ, В КОЕТО В БЪЛГАРИЯ ИМА МЯСТО ИЛИ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ИЛИ ЗА КОМУНИСТИТЕ 

ЧАСТ ПЪРВА.  НЕ Е ДНЕС ВРЕМЕ ЗА МУХЛОНОСЦИ

Пак е септември и социалистите, 
бивши комунисти, пак като лами са 
зинали за власт. Тръгват "сред народа”, 
"слизат сред народа”. Аз лично комуни-
сти началници и чантаджии съм виждал 
през живота си, но комунист сред народа 
не съм виждал. Защото комунистите 
винаги мислят за себе си като за шишар-
ки, които се полюшват нависоко, там 
"горе”, а долу в ниското, при корените и 
тревата, е народът. От всяко действие 
на БКП в миналото, а и днес от БСП, 

лъха цинизъм, нагла 
надменност

Но е факт. Отново е 9-ти септем-
ври. И отново познати номера - прово-
кират, власт им се привижда, народен 
гръб си пожелават. И пак ще се кланят 
на паметници на терористи, палачи, 
чужди окупатори. Цветя и венци ще 
полагат, за миналото "славно” фалшива 
сълза ще проронят. 

ИСТИНАТА

На 9-ти септември 1944 г. в услови-
ята на съветска окупация на България 
комунистите незаконно заграбват 
властта чрез въоръжен държавен пре-
врат. За кратко време ликвидират 
правата и свободите на българите. 
Ликвидират ни царството. Защото 
т.нар. НРБ не бе българска държава, а 
комунистическа държава. Режимът, 
който налагат отдавна е обявен със 
закон за престъпен ("Закон за обявяване 
на комунистическия режим в България за 
престъпен” - Обн. ДВ. бр.37 от 5 май 2000 
г.). В неговия член трети е записано, че 
"комунистическият режим в България 
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 
1989 г.” се обявява за "престъпен”, а 
Българската комунистическа партия 
за "престъпна организация”. 

В закона датата 9-ти септември 
1944 г. е изрично посочена като начало, 

ден първи, на 
продължаващо във 
времето престъпление

За комунистите, противно на зако-
на и нормалната човешка логика, този 
ден символизира "освобождение”. Но къде 
другаде по света съществува "освобож-
дение”, което официално, със закон да е 
обявено за престъпно деяние, а времето 

след него за престъпен период? И допус-
тимо ли е да прoдължават да същест-
вуват паметници на комунисти и на 
съветски окупатори? Ако човек е починал 
от естествена или дори от насилствена 
смърт, то е нормално да бъде погребан, 
да има паметник. Но на гробищата, а не 
да го изкормят и тръшнат в центъра 
на София на показ, както бяха направи-
ли с Георги Димитров. Кощунство е да 
се издигат паметници на комунисти в 
паркове и градинки, да се кръщават на 
техните имена улици, читалища, села и 
градове. Нима се свършиха народните ни 
будители, националните ни герои, ярки-
те исторически личности, държавници, 
големите ни поети и писатели, учени? 
Нацвъканите навсякъде в България па-
метници на комунисти говорят само 
едно: злото ще продължи да бъде с нас 
и около нас. 

Комунистите заслужават да имат 
паметници на гробищата. Като всички 
хора. Ако ли не, то орисията ни ще про-
дължи да бъде такава: да опъваме каиша, 
да ни яхат и шпорят наследниците на 
ония, които на 9-ти септември 1944 г. 
ни отнеха свободата. Защото докато 
за народите на Западна Европа с края 
на Втората световна война идва сво-
бодата, то за народите от Източна 
Европа, в това число и за България, идва 
потисничеството, тоталитарния ре-
жим, несвободата. 

Наближи ли датата девети септем-
ври започват "експертни” мъдрувания, 
сякаш няма закон, няма архиви, няма 
факти. А има, защото ги е имало незакон-
ните въоръжени "партизански отряди” 
- паравоенни формирования, терорис-
тични групи, поставили се сами извън 
закона, имало е и масови убийства без съд 
и присъда, и мъчения в "Дома на терора” 
на Лъвов мост е имало, и концлагери е 
имало - Белене, Куциян, Скравена, Свети 
врач, Богданов дол, кучета са влачили 
трупове на убити от комунистите хора 
по нивите, "човешко месо са яли свинете 
на остров Персин”, имало го е и незакон-
ният "Народен съд” - едно от най-голе-
мите комунистически престъпления у 
нас, имало е унищожение на българския 
национален политически, стопански, 
военен, научен, културен, духовен елит. 
Имало ги е палачите Спасов, Главинчев, 
Гогов, Газдов, Горанов, Ръжгева. Един от 

тях - Мирчо Спасов, разказва: "Парти-
ята разпореди преди "Народния съд” да 
се поизчистят, колкото се може повече 
врагове”. Защото "после с присъдите 
става бавно.” И всяка нощ арестували 
хора и сетне ги откарвали към Радо-
мирско - местността Червена могила, 
селата Върба, Темелково, Батановци. 
Там ги "опушквали” и набързо заравяли 
в нивите. "Около сто нощи пращахме 
по пет камиона, по двайсет души на 
камион” - признава Спасов. И пресмята: 
"това ще е някъде десет хиляди”. А след 
полунощ този изверг е докладвал на "на-
чалника” Тодор Живков: 

"Досегът ми с другаря Живков беше 
много специален. Бяхме се разбрали 
да си съобщаваме с очи. Намигне ми и 
това значи да продължавам... Абе, мокра 
работа, ...но нали някой трябваше да я 
свърши.”

Имам свое обяснение за комунисти-
ческите престъпления. 

Комунистите са мразили 
нашия народ

заради трудолюбието му, нравстве-
ността, религиозността, човеколюбие-
то, патриархалните семейни ценности, 
завиждали са му на неговата "душа камба-
на”. Защото това е народът, който само 
за няколко десетилетия след петвековно 
чуждо владичество успява да създаде 
своя независима държава, да я защити и 
разшири територията и, да я възмогне 
икономически, да сътвори шедьоври на 
културата, да направи така, че с нея да 
се съобразяват всички останали държави. 
Но точно успехът на България винаги се е 
зловидил на комунистите. Те са тези, кои-
то през целия период на Третото българ-
ско царство правят и невъзможното, за 
да рушат държавата ни. По Великден 1925 
година взривяват Божи храм в центъра 
на столицата и избиват стотици хора. И 
колко още атентати, тероризъм! Защо? 
Що за хора са? Защо за тях човешкият 
живот не струва и жълта стотинка. 
Но защо българи са ставали членове на 
тяхната партия: защо са го правили, 
нима не са чели устава на тази партия, 
не познават престъпленията и, не са ли 
имали пет минути за размисъл? Сега ги 
чувам да казват: "такова беше времето”, 
"кариера трябваше да направим”. 

Продължава в следващия брой
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О
нзи ден на вилата имах 
неловко преживяване със 
съсед. Той не свършил 
една работа, която беше 

обещал, аз пък не съм му дал трева за 
животните. Той не гледа мачове, аз пък 
съм забравил да питам нещо за внучка 
му. И ето, че през дъждовете и неизчис-
тените канали стигаме до управниците, 
дето за нищо не ги бива и много крадат. 
И отчуждението мигом изчезва, даже 
отваряме по бира, та да си попсуваме 
на воля.

Не вярвам да не сте изживявали 
този ритуал на бъларската идентич-
ност, който магически преодолява соци-
алните бариери. За какво ще говорите с 
непознатия във влака - след третото из-
речение вече сте стигнали до българския 
абсурдизъм, как сме стигнали дъното, но 
копаем още надолу.

И Франция се слави като една от 
най-песимистичните страни в света, 
но там модусът на окайване е по-фи-
лософски: ще аргументират защо све-
тът върви на зле, ще се разтревожат 
за високите ценности и принципи, ще 
отбележат, че културата се америка-
низира - такива работи. Българското 
вайкане прилича по-скоро на мазохизъм: 

нагоре изплуват само най-лошите, а ние 
сами сме си виновни, понеже ги търпим. 
Те нямат морал, ама май нямаме и ние. 
Понякога махалото отива в другата 
посока и започва едно неистово пъчене 
и гордеене. Но то не трае много дълго, 
защото обикновено е на военно-истори-
ческа тематика. И пак реплики като 
тази: гледай им акъла, това може да се 
случи само в България...

• "ВСИЧКИ СА МАСКАРИ"
Живите нации притискат управни-

ците си, критикуват безжалостно. Ние 
обаче не умеем да противопоставим на 
омразния политик някого другиго, кого-
то сме готови да следваме; не умеем да 
противопоставим на лъжливата медия 
някое издание, на което можем да имаме 
доверие. Заради чуждестранното упра-
вление по време на Османската империя, 
а после и заради комунизма, властта 
ни се привижда задължително чужда и 
далечна. И единственият начин да се 
говори за нея е през конспиративните 
теории и градските легенди. Тръгваме да 
влизаме в еврото - аха, вижте ги запад-
няците, искат да ни прилапат ценния 
валутен резерв... А в случая всъщност 
се случва нещо добро. Защо просто не 
кажем браво? Или пък когато Пеевски 
изработва закон против медиите на кон-
курентите си - защо не се мобилизираме 
за съпротива?

Сигурно някой ще ме упрекне, че 
предлагам да върнем историческия 
оптимизъм от социалистическо вре-
ме, който изискваше венцехваления на 
властта. Точно обратното. Но ми се 
струва, че българският негативизъм 
води право там, където се намираме 
в момента. Сигурно забелязвате, че 
в България непрекъснато говорим за 

протести. А социалните движения са 
всъщност доста вяли. Ако положението 
е наистина така нетърпимо, както 
изглежда за всекиго, който следи българ-
ския Фейсбук - ами защо не се бунтуваме 
яростно, както правят другаде, защо 
още не сме се събрали да извлечем поли-
тиците от парламента? "Ти ли ще ме 
учиш какво да правя?!", гласи дежурната 
реакция.

За нас дори не може да се каже, че 
обществото ни е разделено, какъвто е 
днес случаят в Обединеното кралство 
или в САЩ. 

• НАШЕТО ОБЩЕСТВО 
ПРОСТО Е ПОТЪНАЛО В 

МАЗОХИСТИЧЕН СТУПОР. 
Лично аз отдавна не съм срещал хора 

(изключвам кандидат-политиците), кои-
то искрено да се идентифицират с една 
или друга позиция; виждам само различна 
степен на нетърпимост към едно или 
друго на фона на общото отчуждение от 
случващото се. Всички са маскари, само 
дето някои повече от други...

Мениджмънтът на омразите, кой-
то стана основна форма на пропаганда 
през последните години, задълбочава 
този проблем до тревожни мащаби. Да 
захранваш предубежденията спрямо 
противниците си има смисъл само ако 
идейните общности са трайни, ако ги 
обединяват някакви позитивни програ-
ми. Но в свят като днешния, когато 
гражданите се мобилизират ситуацион-
но, това просто подкопава основите на 
политическото.

• КОГАТО ХОРАТА ГИ МЪРЗИ ДА 
БЪДАТ ГРАЖДАНИ

Вайкането измести старата класова 
солидарност. Ако всеки представя собст-
веното си положение като най-ужасно, об-
ществото необратимо се фрагментира.

• И ТАКА СТАВА ВСЕ ПО-ТРУДНО 
ДА МИСЛИМ ЗА ЦЯЛОТО. 

Да си готов за общо действие означа-
ва да си представиш, че твоите страда-
ния може би не са чак толкова уникални. 
Означава да можеш да съчувстваш на дру-
ги хора в тежко положение. А това става 
все по-трудно. Вследствие на един цини-
чен марксизъм-ленинизъм и на един също 
толкова циничен неолиберализъм, такива 
неща като емпатия, скромност, разбира-
не на другия днес са станали атавизъм: 
който не вика с всичка сила, просто не 
съществува. Подобно май е и разбирането 
за външната политика - целта и е да се 
представяме като най-нещастните и да 
игнорираме проблемите на другите. Ста-
ва дума за културна нагласа: ако ние тук 
сме егоисти, значи онези са още по-големи 
егоисти и затова няма защо да си губим 
времето да говорим за ценности и морал.

• НЕГАТИВИЗМЪТ Е НЕ САМО 
ИЗВИНЕНИЕ ЗА ТОВА ДА 
СИ СЕДИМ ВКЪЩИ И ДА 
ИЗБЯГВАМЕ ИЗЛИШНИ 

РИСКОВЕ. 
Той е ритуал за запазване на дос-

тойнството на човека, когото го мързи 
да бъде гражданин. "Защо не се размър-
даш, защо не направиш нещо за тази дър-
жава?“, питам аз. "Ами мразя ги - това 
малко ли е?“, вика той и си долива.

www.dw.de

ЗАЩО БЪЛГАРИНЪТ Е ТОЛКОВА НЕГАТИВЕН?
"ЗАЩО НЕ СЕ РАЗМЪРДАШ, ЗАЩО НЕ НАПРАВИШ НЕЩО ЗА ТАЗИ ДЪРЖАВА?" - "АМИ МРАЗЯ ГИ, ТОВА МАЛКО ЛИ Е?", КАЗВА ТОЙ И СИ 

ДОЛИВА. ПРОФ. ИВАЙЛО ДИЧЕВ ТЪРСИ ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕГАТИВИЗМА И МАЗОХИСТИЧНИЯ СТУПОР НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
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КУЛТУРА

НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ 
СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ БЪЛГАРСКИ 
ТЕНИСИСТ ГРИГОР ДИМИТРОВ ДА 
ПРИСТИГНЕ В ЧИКАГО, СЕ РАЗБРА, 
ЧЕ ТОЙ Е ГЛАВНО ДЕЙСТВАЩО 
ЛИЦЕ В НОВА КНИГА-ИГРА. 
НАШИЯТ СЪНАРОДНИК ПЕТЪР 
АГАПОВ Е СЪАВТОР НА ТОВА 
ИНТЕРАКТИВНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА 
ЧИТАТЕЛЯ ДА ВЛЕЗЕ В ОБУВКИТЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕНИС 
СЪСТЕЗАТЕЛ И ДА ПРЕМЕРИ СИЛИ 
ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ЛЕГЕНДАРНИЯ 
ТУРНИР “УИМБЪЛДЪН”.

- Как и защо реши да напи-
шеш тази книга-игра?

- Идеята всъщност не беше моя. 
Двама от най-успешните писатели на 
книги-игри в България, Димитър Славей-
ков (по-известен под псевдонима Майкъл 
Майндкрайм) и Александър Торофиев (Ал 
Торо) си бяха направили Първоаприлска 
шега, че ще напишат книга, озаглавена 
“Уимбълдън”, в която читателят ще 
влезе в ролята на Григор Димитров. Дали 
заради известността на тези автори 
или поради заряда на темата за Гришо, 
този пост във фейсбук страницата 
на knigi-igri.bg, предизвика огромен ин-
терес. Освен това, аз имам личен повод 
да се радвам, когато една Първоаприлска 

шега се превърне в реалност, но нека 
конкретната причина остане приятна 
изненада за тези, които ще прочетат 
рубриката “Няколко думи от автора” в 
началото на книгата.

- Всъщност, какво предста-
влява една книга-игра?

- Това е т.нар. интерактивна лите-
ратура, в която разгръщането на исто-
рията и постигане на успех в края на 
книгата зависят изцяло от решенията 
на читателя. Например: един от мно-
гото възможни избори в книгата-игра 
“Уимбълдън” е решение между трени-
ровъчен лагер (увеличава техническите 
качества + 3), посещение в родината 
за сребърната сватба на родителите 
ти (носи енергия + 3, чаровност + 2 и 
кодовата дума “българин завинаги”) или 
екзотична почивка с Мария Шарапова 
(увеличава оценките за чаровност + 2, 
енергия + 3 и технически качества + 
2). Книгата е пълна с подобни избори и 
логически загадки, свързани с тенис спор-
та. На последните няколко страници, 
Гришо участва в турнира “Уимбълдън” 
и крайният му успех зависи изцяло от 
решенията, които читателят е вземал 
по време на прочита. В едно изречение, 
всяка книга-игра представлява един 
пъзел, който е съвкупност от логически 
задачи и информирани решения.

- От колко време се инте-
ресуваш от интерактивната 
литература?

- Още от юношеските си години. 

Цяло едно поколение се забавляваше с 
книгите-игри тогава. Съмнявам се да 
има момче или момиче, отраснало през 
90-те години, което не е чувало поне за 
тях. Всъщност, този жанр на лите-
ратурата даде много повече на онези 
деца от една чиста любов към книгите. 
Интерактивната литература не само 
развива мисленето им, а също така ги 
учи да предвиждат възможните рискове 
и последствия от своите решения.

- Би ли препоръчал на наши-
те читатели други произведе-
ния от този жанр?

- Понеже вече съм горд баща на 
малко момиченце, горещо препоръчвам 
на всички родители да се сдобият с 
безплатната книга-игра “Големите 
приключения на малкото таласъмче” 
от Никола Райков. Това интерактивно 
приключение за най-малките има около 
100 различни начина за прочитане, т.е. 
при всеки прочит, приказката е раз-

лична. Най-хубавото е, че тази книга е 
направена с идеята родители да четат 
на децата си, като малчуганите трябва 
да вземат решения какво да прави мал-
кото таласъмче. Книгата не само по-
казва на най-малките това, че техните 
решения винаги имат последствия, но и 
предоставя неповторима възможност 
за сближаване между родители и деца по 
време на едно невероятно приключение, 
което те изживяват заедно. “Големите 
приключения” може да свалите свободно 
отhttp://prikazka-igra.com 

На днешните юноши бих препоръчал 
двете книги за “Котарака” - “Котарака и 
Черният Нарцис” и “Котарака и Абано-
совият Дракон” от Ал Торо (Александър 
Торофиев). Освен това, най-старите 
фенове, очакваме с огромно нетърпение 
новата книга на иконата на жанра в 
България - Майкъл Майндкрайм.

- Какви са плановете ти за 
в бъдеще?

- Ще продължавам да анализирам и 
иновирам интерактивната литература 
чрез статии в най-големия световен блог 
по темата LloydOfGamebooks.com и спи-
санието към него. Наскоро бях поканен 
от издателите на родното Списание 
“книги-игри” да работя с тях по няколко 
проекта. Те публикуват както преводни 
игри, така и произведения на български 
автори. Харесва ми качеството и енту-
сиазма, с които това списание е зареде-
но. Мотото му е “от фенове за фенове”.

Също така, вече започнах да пиша 
следващата си книга-игра. Заглавието 
ще бъде “Младата надежда на българ-
ския футбол”. Историята ще разказва за 
юноша на Лудогорец, който с помощта 
на читателя ще изведе Разградските 
Орли до финал на Лига “Европа”, а защо 
не и до Купата на Европейските Шам-
пиони?

- От къде могат нашите 
читатели да се сдобият с кни-
гата-игра “Уимбълдън”?

- Интерактивната книга “Уимбъл-
дън” е достъпна за безплатно сваляне 
от интернет в PDF формат на следния 
адрес:

http://augmentedrealityadventure.
com/bg/grisho/

ГРИГОР ДИМИТРОВ - 
ЛИЦЕ В НОВА КНИГА-ИГРА
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Offi ce: 847-720-4630
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С НАШИТЕ ЗНАНИЯ И ОПИТ МОЖЕМ ДА ВИ 
ПОМОГНЕМ ДА НАМАЛИТЕ ВАШИТЕ ДАНЪЦИ!!!

ЗАПОВЯДАЙТЕ В СЧЕТОВОДНИЯ ОФИС НА 
 KOSTOV & ASSOCIATES PC

INCOME TAX & ACCOUNTINGINCOME TAX & ACCOUNTING

Certi� ed Public Accountant/Licensed | Received the IL CPA Society EXCEL AWARD | Member of the Illinois CPA Society

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
• Изготвяне на лични и фирмени данъчни 

декларации - федерални и всички щати,  
E� le.

• Счетоводство на фирми
• Payroll services
• Forms W2; 1099Misc; 941; ST1: ST8;
• Защити при данъчни ревизии от страна на  

IRS, IDOR & IDES
• QuickBooks set up and training (desktop and 

QB Online)

• Accounting so� ware set up and training
• Организиране на фирми: федерална и 

щатска регистрации 
• Изготвяне на финансови отчети за 

представяне пред банки 

ДОСТЪПНИ ЦЕНИ:
• Individual tax returns starting at $50.00
• Организиране на фирми $100.00
• Счетоводство на фирми starting at $75.00 a 

month

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НОВООТКРИТАТА ПЪРВА БЪЛГАРСКА 
АПТЕКА "GLORIA"! 

• ПРИ НАС ЩЕ НАМЕРИТЕ ПЪЛНАТА ГАМА ОТ АМЕРИКАНСКИ 
ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, КАКТО И МНОГО ОТ ПОЗНАТИТЕ ВИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОДУКТИ, БИЛКОВИ ПРЕПАРАТИ, КОЗМЕТИКА И ДР.

• НИЕ ЩЕ ВИ НАПРАВИМ ВАКСИНА СРЕЩУ ГРИП НА МЯСТО И БЕЗ ДА 
ЧАКАТЕ.

• САМО ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИ - АМЕРИКАНСКИ EQUIVALENTI. 

• ПРИЕМАМЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ. ПРАВИМ 
ОТСТЪПКИ ЗА КЛИЕНТИ БЕЗ ЗАСТРАХОВКА, КАКТО И ЗА ТАКИВА НА  
PUBLIC AID. 

• РЕЦЕПТИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ БЪРЗО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОТ 
МАГИСТЪР - ФАРМАЦЕФТ КРАСИМИРА СТОЯНОВА, КОЯТО Е 
ЗАВЪРШИЛА ФАРМАЦИЯ В МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ В БЪЛГАРИЯ И 
Е ЛИЦЕНЗИРАНА В ЩАТА ILLINOIS. 

• ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО ДОБАВЯНЕ НА FLAVOR КЪМ ДЕТСКИТЕ 
АНТИБИОТИЧНИ СИРОПИ, КОЕТО ИМ ДАВА ПО - ДОБЪР ВКУС ЗА 
ПО-ЛЕСНО ПРИЕМАНЕ.

РАБОТНО ВРЕМЕ: 
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА - 8:30 AM ДО 7PM. 

TEL: 708-716-3008 |FAX: 708-395-5347 

НАМИРАМЕ СЕ НА АДРЕС:
8336 W.LAWRENCE AVE | NORRIDGE, IL. 60706 

НА КРЪСТОВИЩЕТО LAWRENCE / CUMBERLAND,
 ДО МАГАЗИНА ACE HARDWARE 
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МОДА

Многолика, пъстра, дръзка - такава 
е модата за есен/зима 2018-19. Новият 
моден сезон е още по-смел и иновативен в 
сравнение с предишните, а дизайнерите 
експериментират като комбинират 
нови и стари тенденции, заиграват се 
с контрастни материи и цветове. При 
роклите и полите миди дължината се 
запазва като фаворит, а моделите се 
съчетават с чорапогащници в ярки цве-
тове като горчица или фуксия.

Постепенно се налага тенденцията 
за носенето рокли с кройка на палто 
и тренчкот, каквито харесват Кейт 
Мидълтън и Меган Маркъл. Остават 
панталоните с широки крачоли, прозрач-
ните материи и плисето. Плетивата 
също запазват позициите си за студе-
ните дни, а нов моден фаворит виждаме 
в лицето на блузите с висока яка. При 
връхните дрехи капитонираните якета 
и моделите с или имитиращи овча кожа 
са водеща тенденция.

МОДА НА ПЛАСТОВЕ
Тази зима можем да сме спокойни, 

че дизайнерите мислят за нас и гледат 
да ни предпазят от студа. Колкото 
повече пластове дрехи носите, толко-
ва по-добре. Наслагването позволява 
заигравка с материи, цветове и принто-
ве, демонстрира проява на въображение 
и моден усет, освен това допълва идеята 
за "скромната" и "срамежлива" визия, 
която не показва плът. Най-актуална-
та тенденция е комбинацията на две 
връхни дрехи - сако и палто, яке и палто, 
жилетка и яке.

Тази тенденция наблюдаваме при 
Alexander McQueen, Balenciaga, Calvin 
Klein, Chanel, Givenchy, Marni, Prada. 

ПЛИСИРАНИ ПОЛИ
Плисираната пола е дрехата от 

вашия летен гардероб, която може да 
пренесете и в този моден сезон. Кокет-
на, женства и елегантна, тя също е 
включена в многопластовата мода, като 
се комбинира с панталон. Ако все пак не 
сте от толкова смелите, тогава си из-
берете класически модел с миди дължина 
и актуален цвят за есента.

Плисирана пола виждаме в колекции-
те на Balenciaga, Emilia Wicksted, Lanvin, 
Valentino, Victoria Beckham. 

НАМЕТАЛО ИЛИ ШАЛ 
ОДЕЯЛО

Модерната супержена вече има 
своето наметало, буквално. В търсене 
на топлина и уют в студените дни, 
дизайнерите ни подаряват тази тенден-
ция - елегантни наметки, пончо, дебели 
и широки шалове, с които да се увием 
като в одеяло.

Тенденцията срещаме при Alexander 
McQueen, Alberta Ferretti, Dior, Erdem, 
Etro, GIvenchy, Isabel Marant, Loewe, 
Missioni, Nina Ricci, Saint Laurent. 

БЛУЗИ С ЛОГО

Ако до преди време се смяташе за 
проява на лош вкус да носиш дреха, чия-

то марка е щампована отпред, то днес 
това е топ тенденция. Дизайнерите 
налагат своя почерк, като изписват 
имената си върху блузи, сака, чанти.

Привърженици на тази тенденция 
са марки като Dolce&Gabbana, Fendi, 
Gucci, Max Mara, Michael Kors, Prada, 
Versace. 

КОЖЕНА МОДА

Лъскавата кожа е сред най-пред-
почитаните материи от повечето 
дизайнери. Срещаме я при панталони, 
тренчкоти и палта, но като абсолютен 

фаворит се налага кожената рокля. 
Секси, дръзка и провокативна, с нея няма 
как да останете незабелязана.

Кожените дрехи присъстват в ко-
лекциите на Alberta Ferretti, Balmain, 
Chanel, Fendi, Givenchy, Hermes, Loewe, 
Miu Miu, Stella McCartney, Sonia Rykiel. 

МОДА ОТ 80-ТЕ
Обемисти якета, подплънки на ра-

менете, рокли с мини дължини, неонови 
цветове и блузи с волани - модата от 80-
те като че ли е окупирала настоящето

Мода от 80-те виждаме в колекции-
те на Fendi, Givenchy, Gucci, Marc Jacobs, 
Saint Laurent.

ПИЖАМЕН СТИЛ
Тенденцията да включим домаш-

ните дрехи и пижамите като част от 
ежедневния стил се наложи преди време, 
но есен/зима 2018-19 затвърждава пози-
циите си. Костюми в две части от сако 
и панталон, кимоно или халат от ефирна 
материя, сатенени топове, комбинезони 
вместо рокли - пижаменият стил е сред 
фаворитите за новия сезон.

Срещаме тази тенденция при 
Bottega Venetta, Chloe, Givenchy, Missioni, 
Peter Pilotto. 

РЕСНИ
Ресните също владеят модния поди-

ум този сезон. Тълкувайте присъствие-
то им както решите - някои дизайнери 
ги обвързват с модата от 20-те години 
на миналия век, други с бохо и хипи стила 
от 70-те, а трети с каубойската мода. 
Факт е, че ресните присъстват по дрехи 
и аксесоари, и са задължителен елемент 
тази есен.

Мода с ресни наблюдаваме при 
Alexander McQueen, Blumarine, Chloe, 
Givenchy, Missioni, Philosophy, Valentino. 

ПУХЕНИ ЯКЕТА
Топлите, пухени якета са конкурен-

цията на елегантните палта тази зима. 
Някои дизайнери ги използват като 
нов прочит на oversized тенденцията 
при облеклото. Други ги съчетават с 
капитонирания шев, който също е сред 
фаворитите в модата за този сезон. 

Пухени якета откриваме в колекци-
ите на Alexander McQueen, Chanel, Prabal 
Gurung, Sportmax.

СТРАНИЧНА ЦЕПКА
Една от най-сексапилните и жен-

ствени тенденции този сезон виждаме 
в лицето на роклите и полите с дълбока, 
странична цепка. 

Сред почитателите на тенденция-
та са Elisabetta Franchi, Prabal Gurung, 
Tadashi Shoji, Pamella Roland.

МЕТАЛИЧЕСКИ НЮАНСИ
Футуристичната мода също нами-

ра своето място сред тенденциите за 
този сезон. Блясъкът и металическите 
отблясъци са сред задължителните еле-
менти на модерната визия. Абсолютен 
фаворит е сребристият нюанс, който 
дизайнери и критици на шега наричат 
"фолиева мода" заради асоциацията 
с алуминиевото фолио. Металически 
нюанси наблюдаваме в колекциите на 
Alberta Ferretti, Armani, Balmain, Chanel, 
Dior, Fendi, Rocha, Paco Rabanne. 

www.rozali.com

МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ ЕСЕН/ЗИМА 2018
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$25 НА БРОЙ
ЗА 1, 2, 3 МЕСЕЦА

$15 НА БРОЙ СЛЕД 
ПЪРВИТЕ 3 МЕСЕЦА

60-годишната Шарън Стоун се е 
разделила с по-младото си гадже - 41-го-
дишния Анджело Бофа. Съвсем скоро звез-
дата от "Първичен инстинкт“ сподели 
горещи кадри, заснети в стила на филма 
на Пол Верховен. Така тя за пореден път 
доказа, че изглежда безупречно, но явно 
това не и е помогнало да задържи мъжа 
до себе си.

Бофа сам обяснил, че се е разделил с 
актрисата още преди няколко месеца. 
Той казал: "Когато мъжът се среща с 

жена, която е по-млада от него - това 
е нормално за обществото ни. Струва 
ми се, че през 2018 г. вече е необходимо 
да има равенство по въпроса за отно-
шението на обществото към жените. 
Възрастта не е важна. Ако двама души 
се харесват, между тях се появяват 
чувства“, пише OK Magazine.

Той нарече Шарън потресаващо 
красива, която притежава и вътрешна 
богата душевност. Но също така обяс-
ни, че двамата не са заедно от няколко 
месеца.

За връзка между двамата се чу, ко-
гато Шарън и Анджело бяха забелязани 
от папараци да почиват заедно в Маями.

Стоун има два брака зад гърба си - с 
Фил Бронстейн (1998-2004) и с Майкъл 
Грийнбърг (1984-1990). Актрисата има 
три деца - Роан Бронщайн, Куин Стоун 
и Лейърд Стоун.

www.tialoto.bg

ШАРЪН СТОУН 
СЕ РАЗДЕЛИ С 

МЛАДОТО СИ ГАДЖЕ

ВИКТОРИЯ 
БЕКЪМ БИЛА 

НЕЗАБЕЛЕЖИМА 
В УЧИЛИЩЕ

Изненадващо за всички, Вик-
тория Бекъм не е била сред попу-
лярните в училище.

44-годишната дизайнерка 
стана известна с групата Spice 
Girls през 90-те години, а след 
това успешно пое към модната 
индустрия, но споделя, че упори-
тост и усилена работа е това, 
което я е създало като име.

"Приеми се такъв, какъвто 
си. Винаги съм го казвала, още 
откакто бях много млада със 
Spice Girls. Добре е да си различен 
и когато хората ти кажат "Не“, 
ти да кажеш: "Всъщност да!“, 
споделя съпругата на Дейвид Бе-
към. Съвсем наскоро тя отпраз-
нува своя 10-годишен юбилей от 
дебюта си в модната индустрия 
и пресъздаде рекламната кам-
пания на Marc Jacobs, на която 
самата тя бе рекламно лице.

www.tialoto.bg

Джесика Симпсън съобщи, че очаква 
третото си дете. 38-годишната певица 
и актриса вече има дъщеря на 6 г. и син 
на 5 г. от съпруга си - Ерик Джонсън, 
пише teenproblem.net

Джесика е бременна с момиче. Тя 
обяви новината с публикация в Instagram 
- качи снимка на двете си деца, които 
са заобиколени с розови балони и написа: 
"Това малко момиче ще направи нашето 
семейство петчленно. Не можем да сме 
по-щастливи да обявим, че очакваме 
тази благословия“.

През май 2017 г. голямата сестра на 
Ашли Симпсън беше казала, че няма как 
да има трето дете, защото има сложена 
спирала.

Но тази пролет пък заяви, че с мъжа 
и опитват, колкото и да е трудно това 
да се случи.

Ашли също има две деца, но скоро 
заяви, че със съпруга и, Евън Рос, ще 
работят за трето.

www.tialoto.bg

ДЖЕСИКА 
СИМПСЪН 

ЧАКА ТРЕТОТО 
СИ ДЕТЕ 
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ИНТЕРИОР

С настъпването на есента чес-
то сменяме не само дрехите 
в гардероба, но преобразяваме 

и дома, така че да се чувстваме топло 
и комфортно вкъщи. Подходящият из-
бор на цветове може да има решаващо 
значение. Вижте как да използвате 
есенната палитра в декора на дома и 
кои са най-предпочитаните нюанси за 
хладните дни. 

Есенната палитра от цветове е 
богата и пъстра, затова е подходяща 
за декора на вашия дом. Има няколко 
предимства - на първо място, земните 
тонове са известни с това, че създават 
усещане за уют, гостоприемство, то-
плина и комфорт. 

Другият плюс е фактът, че мно-
го от нюансите са класики, които не 
излизат от мода и могат лесно да се 
комбинират с други нюанси. Ако веднъж 
инвестирате в декор в есенни цветове, 
лесно може да преобразявате дома, така 

че да е в крак и с останалите сезони. 
И не на последно място, за вдъхно-

вение може да ви служи самата природа 
- есенните листа, тиквите, ябълките, 
билковият чай и топлите одеяла са само 
част от есенния асортимент, който 
може да ви даде идеи как да декорирате 
и преобразите дома си. 

5 есенни цвята за вашия дом

КАФЯВО
Най-популярният цвят от есенна-

та палитра е кафявият. Предимство-
то е, че може да ползвате всичките му 
нюанси и тъй като са класика, могат да 
са ви от полза и за останалите сезони. 
Кафявото се комбинира както с оста-
налите цветове от същата палитра, 
така и със синьо, бяло или с близки до 
него нюанси.

Пасва си идеално с мебели както от 

тъмно, така и от светло дърво. Нюанси 
като теракота внасят изисканост и мо-
дерно излъчване, а такива като ванилия, 
кестен и лешник носят усещане за уют.

ЖЪЛТО
Ако си мислите, че есента носи само 

дъжд и меланхолия, значи сте в грешка. 
Жълтият цвят е самото доказател-
ство, че сезонът също може да ви накара 
да се усмихнете. Ползват се по-тъмни-
те му и плътни нюанси, а светлите си 
запазете за пролетта.

Охра, горчица, куркума са сред 
най-подходящите нюанси за есенния 
ви декор. Препоръчително е да ги полз-
вате като акцент - при интериорния 
текстил или като боядисате само една 
стена във въпросния цвят.

ОРАНЖЕВО
Оранжевото е от цветовете, които 

хората най-често асоциират с есента. 
Някои го намират за твърде ексцен-
трично, докато други се радват на 
енергизиращото му действие, смятат 
го за артистично и интересно.

Оранжевото може да се ползва как-
то като водещ цвят в декора, така и 
като акцент. От есенната палитра 
най-популярни са ръждиво оранжево и 
мандаринено - комбинират се отлично 
с нюанси на сивото.

ЧЕРВЕНО

Тъмните нюанси на червеното също 
попадат в есенната палитра с цветове. 
Наситени, богати, стилни, те създават 
усещане за повече драматизъм. Популяр-
ните нюанси са бордо, марсала и други 
винени тонове, както и такива, които 
са примесени с кафяво. Цветът може да 
служи както като акцет, така и като 
водещ в интериора.

ЗЕЛЕНО
Зеленият цвят не е само за проле-

тта - някои от нюансите му също са 
от семейството на есенните цветове. 
Обикновено това са тъмни, плътни 
тонове, които придават дълбочина и еле-
гантно излъчване на вашия дом. Използ-
ва се най-вече в интериорния текстил 
- за завеси, декоративни възглавнички, 
тапицерия.

www.rozali.com

ЕСЕННАТА ПАЛИТРА 
В ДЕКОРА НА ДОМА
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ÃËÀÑÚÒ ÍÀ ÈÌÈÃÐÀÍÒÀ
Авторът е активист за имиграцион-

ните права, бивш адвокат с дългогодишен 
опит, който пише по различни въпроси, 
интересни за имигрантите, и приема 
предложения за теми, свързани с имигра-
ция, данъци, бизнес и общи въпроси за аме-
риканския живот и култура. Професио-
налният състав с американски адвокати 
на разположение да ви помогнат, които 
авторът препоръчва, са на телефон 312-
738-2529 или ispna.chicago@gmail.com. 
Говори се вашият език. Вижте карето 
за реклама по страниците на вестника. 

John W. Kearns 
jwkearns@hotmail.com

Н
апоследък получаваме 
много въпроси от наши-
те читатели относно 
социалното осигуряване. 

Благодаря ви! Това е една голяма, широка 
тема с много ъгли, правила, изключения 
и странни пътища и резултати. Почти 
трябва да сте научили специализирания 
жаргон за социалното осигуряване, за да 
си зададете правилно въпроса. Поначало 
е трудно да се говори общо за социалните 
осигуровки, защото много зависи от кон-
кретната ситуация на индивида. Човек 
винаги може да отиде в службата за со-
циално осигуряване, за да получи полезни 
индивидуални съвети. Но тези агенти 
може да не ви помогнат със стратеги-
ческото предварително планиране как 
най-добре да използвате системата - 
не това, което ви казват въз основа на 
правилата, но как най-добре можете да 
си помогнете. Наистина разбирането 
на системата за социално осигуряване, 
в цялата й сложност, е като обучение 
за магистърска степен за гражданите, 
който наближават възрастовите гра-
ници да се възползват. Но трябва да го 
направите. Покриването на всичко ще 
изисква книга или няколко книги. Нека да 
започнем с няколко кратки статии, кои-
то дават кратко описание на темата.

Първо, когато повечето хора гово-
рят за "социално осигуряване“, това се 
отнася до програмата за пенсионира-

не в САЩ, отворена 
за всички, плащали в 
системата, което е 
задължително, докато работите. Со-
циалното осигуряване е автоматично 
приспадане от вашето възнаграждение, 
а ако сте самостоятелно заети или 
независими изпълнители на 1099, от 
вас се изисква да правите тримесечно 
подаване на SE (данъци за самостоятел-
на заетост), и да плащате това, което 
трябва, на всеки три месеца. Ако не го 
правите, има и допълнителни финансови 
наказания, когато най-накрая навакса-
те. Социалноосигурителните обезще-
тения за пенсиониране (пенсиите) се 
основават на това колко сте платили в 
системата по време на вашата работна 
кариера и на вашата възраст, когато 
започнете да получавате парите. Ако 
никога не сте живели тук, работили тук 
или не сте плащали в системата, няма 
да получите нищо. Това, което получа-
вате от системата като пенсионни 
доходи, НЕ е това, което сте платили, 
но се изчислява въз основа на това, което 
сте платили по време на вашата профе-
сионална кариера. Първата стъпка е да 
отидете онлайн и да изчислите пенси-
онните си обезщетения.

ПЛАНИРАНЕТО НА 
ПЕНСИОНИРАНЕТО Е ПОВЕЧЕ ОТ 

СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ: 

Има повече, много повече за соци-
алното осигуряване, отколкото инди-
видуалните пенсионни обезщетения, 
и има още много повече неща, които 
трябва да се правят, за да се планира 
пенсионирането, отколкото просто да 
се разчита на социалното осигуряване. 
Ето още една книга: планиране на пенси-
онирането. Повечето от нас едва имат 
късмета да изкарват достатъчно, за да 
живеят от заплата до заплата, а още 
по-малко - да отделят за дните, когато 
вече не могат да работят. Е, най-добри-
ят съвет е да започнете рано, докато 
сте млади, и да наложите строг план за 
спестявания от самото начало.

Как можеш да се пенсионираш преди 
да си на 40? Започнете рано и спестя-
вайте, спестявайте, спестявайте! И не 
харчете разточително - повечето хора 
не осъзнават, че може да се живее добре 
на бюджет, без да е нужно непременно 
да се показваме с най-новото и най-скъ-
пото. Оставете тази "очебиеща консу-
мация“ на съседите. Как да спестим за 
пенсиониране? Всяка възраст, на която 
достигате, води до известно финансово 
планиране. Посъветвайте се и прове-
рете. И от това ще покрием повече в 
бъдещите статии.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: НЕЩО 
ПОВЕЧЕ ОСВЕН ВАШАТА ПЕНСИЯ: 

Да започнем. Има четири основни 
категории социалноосигурителни обез-
щетения, които се изплащат въз основа 
на отчетите за доходите ви: пенси-
ониране, инвалидност, обезщетения за 
зависими лица и обезщетения за овдовели 
лица. За да се класират за повечето от 
тези обезщетения, обикновено работе-
щите лица плащат социални осигуровки 
върху доходите си; обезщетенията на 
ищеца се основават на вноските на 
работниците и служителите. В проти-
вен случай ползите, като допълнителен 
осигурителен доход (SSI), се дават въз 
основа на финансова нужда и може би 
сертифицирани увреждания. Съгласно 
договореностите със социалното оси-
гуряване, щатите управляват програ-

мите Medicare и Medicaid за здравеопаз-
ване, Medicare въз основа на възраст и 
Medicaid въз основа на финансова нужда.

Всички тези обезщетения попадат 
в програмата за старост, овдовели лица 
и осигуряване по инвалидност (OASDI), 
която е официалното име на социалното 
осигуряване. Тези програми се управля-
ват от Администрацията за социално 
осигуряване (SSA), независима федерална 
правителствена агенция, създадена 
през 1935 г. по програмата New Deal на 
президента Франклин Делано Рузвелт, 
предназначена да измъкне Америка и 
следователно останалия свят от Го-
лямата депресия. SSA администрира 
програмите за социално осигуряване 
за пенсиониране, вдовци и хора с увреж-
дания, които могат да предоставят 
месечни обезщетения на работници на 
възраст или работници с увреждания, на 
техните съпрузи и деца, и на останали-
те живи след смъртта на осигурените 
лица, включително на разведените съ-
прузи. През 2010 г. повече от 54 милиона 
американци получиха приблизително 
712 милиарда долара от тези социални 
осигуровки.

Всички тези програми и ползи тряб-
ва да бъдат разбрани и планирани. Съ-
ществува стратегия: не можете да уве-
личите максимално ползите, освен ако 
не разберете всички аспекти, а не само 
вашите собствени пенсионни придобив-
ки. Нека започнем с вдовиците. Когато 
умрете, определени членове на вашето 
семейство могат да имат право на обез-
щетения за преживели лица. Те включват 
вдовици, вдовци (и дори след като сте се 
развели, бивши съпрузи!), деца и вашите 
зависими родители. Има определение, 
описание и специални правила за всеки 
един от тези квалифицирани получатели 
на обезщетения. Това само по себе си е 
цяла статия.

Трябва ли да са граждани на САЩ? А 
вие? Какво ще кажете за зелената кар-
та? Трябва ли вие или те да живеете в 
САЩ, или може ли преживелите ви, след 
като умрете, да получават обезщетени-
ята си от чужбина (дори и бивш съпруг)? 
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КОНСУЛТАЦИИ

Ще стигнем и до тази информация, но 
не днес.

Смятате ли, че изчисляването на 
индивидуалните ви пенсионни доходи 
по системата за социално осигуряване в 
САЩ е сложно? Нека просто да ви дадем 
привкус:

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ МОИТЕ 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ? 

Първо, предишните доходи на ра-
ботниците се преизчисляват по от-
ношение на днешните заплати, за да 
отразят ръста на заплатите. На второ 
място, приходите за най-високите 35 
години се осредняват и се разделят на 
броя на месеците от 35 години, за да 
достигнат средните индексирани месеч-
ни доходи (AIME). Трето, формулата за 
обезщетения за социално осигуряване се 
прилага към AIME, за да се получи сума-
та за първична осигуровка (PIA), която 
е обезщетението, дължимо при пълно 
пенсиониране (FRA).

"Пълна пенсионна възраст“, отново, 
е един от тези термини за разбиране 
от специалния жаргон. FRA означава не 
най-ранната възраст за пенсиониране, а 
възрастта, на която можете да се пен-
сионирате, за да получите максимална-
та си пенсия. Това е някъде в средата и 
зависи от годината на раждане. Може да 
е различно за различните хора, защото 
законът се промени. По-късно ще обсъ-
дим оптималната възраст, в която да 
се оттеглим, за да получим максимални 
ползи. Има отговор за това, стига да 
можете да продължите да работите до 
тази възраст и да не сте излезли в ранно 
пенсиониране, и да не продължавате да 
работите след тази възраст.

Ако продължавате да работите, 
дори и в България (теоретично), след 
като започнете да събирате обезще-
тения или получавате допълнителна 
пенсия от някъде другаде, всичко влиза 
във формула, която влияе върху изчис-
ляването на вашето обезщетение от 
социално осигуряване за пенсиониране. 
Те ще ви пращат въпросник на всеки 
шест месеца, за да ви следят след това, 
както ще видим, когато разгледаме тази 
тема по-подробно.

Да продължим: ако имате по-малко 
от 35 години работна заплата, може да 
искате да работите достатъчно допъл-
нителни години, така че да имате пълни 
35 години. В противен случай Админи-
страцията за социално осигуряване ще 
изчисли на нула всяка година по-малко от 
35. Нетният резултат? Вашето пенси-
онно обезщетение за социална сигурност 
ще бъде по-ниско поради нулевите години 
на приходите.

ПО-ЛЕСНОТО РЕШЕНИЕ: 
Не се ли радвате, че попитахте? Е, 

нека оставим пресмятането на тях. 
Но ако искате да разберете каква пен-
сия да очаквате, тоест, колко може да 

получите при пенсиониране, има начин 
да отидете онлайн и да получите тази 
информация.

SSA има отчет за приходите и 
данъците, които сте платили до този 
момент. Но това, което не знаят, е 
какви ще бъдат бъдещите ви приходи. Те 
ще направят оценка на евентуалните ви 
пенсионни доходи (на различна възраст, 
когато можете да се пенсионирате), 
като се приеме, че приходите ви ще 
продължат на същото ниво, както при 
последната година доходи.

ПЪРВА СТЪПКА: ВЗЕМЕТЕ 
ОТЧЕТА ЗА СОЦИАЛНОТО СИ 

ОСИГУРЯВАНЕ.
Сега влизате онлайн и създавате 

профил с потребителско име и парола. 
Вашият официален отчет за социална 
осигуровка съдържа следната инфор-
мация:

Обезщетението ви за пенсиониране 
(пенсията ви от социалното осигурява-
не) на пълната възраст за пенсиониране 
(обикновено 67);

Обезщетения при пенсиониране, 
ако забавите излизането в пенсия до 
70-годишна възраст (най-голямото обез-
щетение, която можете да получите);

Доходи при пенсиониране, ако за-
почнете да получавате обезщетения на 
62-годишна възраст (най-ранната въз-
раст, на която имате право на пенсия);

Вашето обезщетение за инвалид-
ност, ако това е необходимо; и

Обезщетенията за вашия съпруг/а, 
дете или семейство, ако починете, дока-
то получавате тази пенсия.

Отчетът също така показва друга 
полезна информация, като доклад за 
доходите ви откакто сте започнали 
да работите, както и размера на за-
платените от самото начало социални 
осигуровки и Medicare данъци.

Можехме да изискваме този офи-
цален отчет да бъде изпратен след 
попълване на прост формуляр, но сега 
изявлението е достъпно чрез онлайн 
системата - малко по-сложно, но ви 
дава незабавен отговор. Просто потър-
сете онлайн "social security retirement 
estimator“ (оценител на пенсията от 
социалното осигуряване) и страницата 
трябва да се появи.

Ако смятате, че това е прекалено 
сложно или бихте искали някаква помощ, 
се обадете и си назначете среща с човек 
от професионалния състав, който срещу 
малка такса за времето ще ви преведе 
през процеса, като същевременно може-
те да проверите и кредитния си доклад 
от трите агенции. Процесът е сходен. 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА 
СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ: 

Първият въпрос, който хората ни 
задават, е дали могат да получават со-
циалните си осигуровки за пенсиониране 

(пенсиите си) в чужбина. Това зависи от 
страната, а отговорът за България е 
"да“, ако лицето е гражданин или има 
зелена карта. Имайте предвид, че има 
времеви ограничения: ще загубите ли 
зелената карта, ако останете навън? 
Така че има значение дали получателят е 
гражданин, притежател на зелена карта 
или е незаконно, или е бил, докато е съз-
давал отчета за доходите. Чужденците 
без статут не могат да получават пен-
сионни обезщетения, дори ако по някакъв 
начин удръжките от заплащането са 
били правени по време на работа. А ва-
шият съпруг, вдовица, разведена съпруга 
или деца или родители на издръжка, или 
зависими лица с увреждания, или какво 
ще стане, ако станете инвалид? Ами 
ако сте гражданин на САЩ и станете 
инвалид, докато живеете в България? 
Това са въпросите, които трябва да 
задавате при планиратето занапред. 
Ще ги покрием, но нека да започнем с 
бърз преглед на програмите за социално 
осигуряване за хората с увреждания.

КАКВО Е SSI? 
Имайки предвид, че има отделна про-

грама за социално осигуряване за хората 
с увреждания, нелегалните имигранти, 
които стават инвалиди и имат финансо-
ва нужда, могат да получат SSI. SSI озна-
чава допълнителен осигурителен доход. 
Социалното осигуряване администрира 
тази програма. Месечните обезщетения 
се изплащат на хора с ограничени (ниски) 
доходи и ресурси, които са с увреждания, 
слепи или на възраст над 65 години. Слепи 
или деца с увреждания също могат да 
получат SSI.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
ДОХОДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОТ 
SSI И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

(SSDI)?
Програмите за SSI и SSDI за хората с 

увреждания предлагат месечни парични 
обезщетения за лицата с увреждания, 
но изискванията за финансова полощ 
са много различни. Основната разли-
ка между социалното осигуряване по 
инвалидност (SSDI) и допълнителния 
осигурителен доход (SSI) е фактът, че 
SSDI е достъпна за работници, които 
са натрупали достатъчен брой работ-
ни кредити, докато обезщетенията за 
инвалидност на SSI са на разположение 
на лица с ниски доходи, които или нико-
га не са работили, или не са спечелили 
достатъчно работни кредити, за да се 
класират за SSDI. Повярвайте ми, това 
също може да бъде цяла отделна статия.

ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА 
МИ ПЕНСИЯ НАМАЛЯВА 

СОЦИАЛНАТА МИ ОСИГУРОВКА?
Ако приемем, че получателят на 

социални осигуровки за пенсиониране е 

гражданин или притежател на зелена 
карта, следващият въпрос обикновено 
включва периодичния въпросник, който 
ви изпраща социалното осигуряване, кое-
то ви пита, например, дали получавате 
други пенсии или пенсионни обезщете-
ния. Дали българската ви пенсия ком-
пенсира или намалява вашето социално 
осигуряване? Това също е сложен отго-
вор. Ще разгледаме тези важни въпроси 
в подробности в следващите ни статии.

ОЩЕ ВЪПРОСИ: 
Въпросите, които хората най-често 

забравят да попитат, е дали съпрузите 
им могат да получат обезщетения? Има 
изчисление за това кой първо започва да 
получава обезщетения (пенсии) и кога, 
между двама съпрузи, които работят, 
за да увеличат максимално ползите за 
останалия ви живот. Това не е просто 
и лесно, и означава пари, пари, от които 
ще се нуждаете в напреднала възраст. 
Ако умрете, може ли вашата вдови-
ца да получи обезщетения? Какво ще 
стане, ако вдовицата никога не е била 
гражданин на САЩ или притежател 
на зелена карта? Какво ще кажете за 
други зависими лица, като деца или за-
висими родители? И знаехте ли, че дори 
ако сте разведени отдавна, бившият 
ви съпруг може да получи обезщетения 
въз основа на вашите доходи, дори след 
като умрете? Има много за социалното 
осигуряване.

В момента просто даваме бързи и 
прости отговори на общи въпроси. Всеки 
заслужава повече обсъждане и подробен 
отговор. Идеята е да се направи проуч-
ване на темата, така че да започнем да 
се ориентираме в жаргона и тематични-
те области. Това е тежка бюрокрация; 
трябва да знаете какви въпроси да 
зададете, за да получите правилните 
отговори. И със сигурност имаме повече 
въпроси, отколкото отговори, особено 
днес. Изпратете ми вашите въпроси.

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: 
Някои бързи отговори на най-често 

срещаните питания. Единственото, 
което можем да направим, е да отворим 
вратата.

Disclaimer:
The information provided in this 

article should not be construed as 
legal advice or legal opinion. 

While the statements contained 
herein reflect the opinions of the 
author only, and not the publication 
or its editors, the information provided 
may be a summary or compilation 
from other sources, who are gratefully 
acknowledged hereby. The contents 
are intended for general information 
purposes only, and you are urged to 
consult with a lawyer concerning your 
own situation and any specific legal 
questions you may have. 

C Copyright 2018 John W. Kearns

ÃËÀÑÚÒ ÍÀ ÈÌÈÃÐÀÍÒÀ
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ТУРИЗЪМ

З
емя, изпълнена с митове, 
легенди и скрити съкрови-
ща, която е притегателна 
сила за милиони хора от от 

векове. 

Едни от най-големите знамени-
тости в света са сред почитателите на 
египетските пирамиди и мистичните 
тайни на фараоните.

Вин Дизел се увековечи на фона на 
пирамидите, Морган Фриймън направи 
епизод от предаването си "В търсенето 
на бог", известният фотограф Мурад 
Осман запечатва изумителни кадри 
на Луксор, спортисти, модели, травъл 
блогъри  - всички се надпреварват да 
споделят снимки от уникалното си из-
живяване, наречено Египет.

Египет е и една от най-мечтаните 

дестинации е и сред любимите за бъл-
гарите.

Освен невероятна история и инте-
ресни места за посещение, Египет се е 
превърнала в достъпна лятна ваканция 
през зимата.

Идеята да удължим лятото и през 
октомври и ноември, например, и да съ-
берем златист загар на плажовете на 
Червено море е напълно възможна и все 
повече български и западни туристи се 
възползват от нея.

Освен красиви хотелски комплекси, в 

който има всичко необходимо за пълно-
ценна почивка, и освен историческите 
забележителности, страната на фарао-
ните предлага куп други интересни неща 
за свободното време.

Районът на Хургада е определян 
като рай за гмуркачите.

Един от най-известните курорти 
в страната често е избиран заради 
подводните си разноцветни гледки, 
които можеш да видиш дори и без да 
се намокриш - с помощта на лодките с 
прозрачно дъно.

Египет е и страхотно попадение за 

шопинг маниаците!
Освен традиционните пазари в Ху-

ргада и Кайро, пазарите в близост до 
някои хотели, както и самите шопинг 
центрове в комплексите предлагат 
огромно разнообразие от стоки, затова 
не пропускайте да си вземете нещо за 
сувенир. Може дори да пробвате да се 
пазарите, особено ако сте на традицион-
ните пазари.

Да отидеш в Египет и да не зър-
неш река Нил е все едно да не видиш 
пирамидите.

За да е наистина запомнящо се 
изживяването, пробвайте разходка с 
типична египетска лодка фелука, а за 
почитателите на лукса и комфорта 
- речните кораби предлагат страхотни 
няколкодневни круизи. 

www.rozali.com

ЕГИПЕТ - ЛЕТЕН ОАЗИС ПРЕЗ ЗИМАТA
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Радостина 
Павлова
Кореспондент 
на в. ”България”

Ч
етирикратният шампион 
в Премиерлигата - "Лев-
ски" Чикаго, не успя да 
изравни собствения си 

рекорд в първенството за над 30-годиш-
ни. Сините прекъснаха серията си от 
12 поредни победи в първенството, след 
загуба с 4:0, като гост от "Триколори".

За сравнение, през 2014 г., "Левски" 
стартира ударно с първото си участие 
в "бялата" дивизия с 13 поредни победи 
и титлата по случай 100-годишнината 
на патрона "Левски" София. 

Българите излязоха с намален със-
тав, а на вратата за "Левски" през цяло-
то първо полувреме пази полевият играч 
Росен Каптиев. Първата част завърши 
с резултат 3:0 за домакините. 

За второто полувреме българите се 
събраха в пълен състав и още в началото 
натикаха противника в неговата поло-
вина. В 52-та минута, при контраатака 
румънците вкараха гол от явна засада, 
който беше зачетен, заради липса на ре-
акция от страничния рефер. Опитните 
Росен Каптиев и Тони Тодоров поискаха 
обяснение от съдията защо не е вдигнал 
флага за засада. Предвид негативния ре-
зултат в мача, реагираха превъзбудено и 
прекалиха с викове и ръкомахания. Глав-
ният съдия се принуди да им даде по два 
жълти картона, респективно червени, а 
после ги помоли да напуснат зоната на 
игрището. Двамата продължиха с жес-
тикулациите и съдията прекрати мача.

"По една или друга причина, в по-
следния момент, няколко играчи бяха 
възпрепятствани и от толкова години, 
за първи път не успяхме да се съберем 
11 човека за началото на мача. Надявам 
се, че след този злополучен мач, всеки от 
нас ще се замисли и заедно ще се отне-
сем по-сериозно към следващите двубои. 
Все още "Левски" е най-добрият отбор в 
лигата, но не трябва да си мислим, че 
всичко ни е даденост. 

Всяка година вдигаме по няколко 
купи, но ако искаме да задържим ниво-
то, постоянството е едно от най-ва-
жните неща. Този сезон вдигнахме за 
трети пореден път щатската купа, 
а в първенството въпреки загубата, 
"Левски" продължава да е на първо място 

с най-добри шансове за пета поредна 
титла. Благодаря на спонсора Михаил 
Михайлов за доверието към отбора. 
Ако успеем да спечелим още купи този 
сезон, ще бъде най-вече благодарение 
на него. Ако не успеем, сами ще сме си 
виновни, защото имаме всички условия 
да печелим, от нас зависи," коментира 
след мача организаторът на "Левски" 
Чикаго - Николай Василев.

Тази неделя (23 септември), от 9:00 
ч. сутринта, на адрес: Old Orchard Junior 
High School, 9310 Kenton Avenue, Skokie, 
IL 60076, "Левски" гостува на прекия си 
конкурент за титлата - гръцкия "АЕК" 
Чикаго.

Предишния ден в същата възрасто-

ва група "България" победи с 2:0 украин-
ския "Кънекшън". Двата гола за юнаците 
отбеляза албанецът Бежко Лерт.

В същата група най-старият бъл-
гарски отбор "Балкан" 2001 загуби с ми-
нималното 1:0 от "Игълс" 1940. 

Тази събота (22 септември) от 4:30 
следобяд на комплекса "Сръбска братска 
помощ", намиращ се на адрес: 19697 W 
Grand Ave, Lake Villa, IL 60046, "Балкан" 
гостува на "Юнайтед Сербс"

При над 40-годишните единстве-
ният български отбр "Ботев" Чикаго 
победи с 3:2 "Реал" Уилмет. Головете 
за "канарчетата" отбрелязаха Васил 
Чирпанлиев, Венцислав Динков и Добрин 
Добриков.

"ЛЕВСКИ" ЧИКАГО С ПЪРВА ЗАГУБА ЗА СЕЗОНА
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"Миньор" Чикаго завърши наравно 
2:2 с коравия отбор на "Република Срп-
ска" в мач от поредния кръг на Метро-
лигата.

Двата отбора размениха по едно по-
лувреме и закономерно разделиха по една 
точка. През първите минути на двубоя 
"чуковете" пропуснаха своите шансове 
да отбележат. В 3-та минута Иван Дра-
голов нацели странична греда, топката 
беше избита с глава от сръбски защит-
ник, а опитният Росен Каптиев изпълни 
ефектна задна ножица, но ударът му 
мина покрай гредата. На следващата 
атака, след продължително разиграване, 
Владимир Вукайлович изведе централно 
срещу вратата Мирослав Манолов, но 
ударът на Манолов беше неточен. Малко 
по-късно мексиканецът Даниел Гомез се 

пребори за топката и подаде по лявото 
крило на сърбина Михайло Добрасинович, 
който навлезе навътре и стреля опасно 
от дъгата на наказателното поле, но 
ударът му беше спасен. След този нача-
лен натиск на жълто-черните, играчите 
на "Република Српска" взеха инициати-
вата и до края на първата част успяха 
да поведат с 2:0.

След почивката българите упражни-

ха натиск и в средата на второто по-
лувреме сърбинът Владимир Вукайлович 
проби по дясното крило и беше фаулиран 
отзад в накзателното поле. Главният 
съдия посочи бялата точка, а Мирослав 
Манолов вкара хладнокръвно в горния де-
сен ъгъл на вратаря. Пет минути преди 
края на редовното време, Асен Василев 
подхвана атака от центъра и подаде 
на Влади Вукайлович в дясно, сърбинът 
центрира в наказателното поле, където 
вратарят изпусна топката. Десният 
бек Асен Василев беше най-съобразителен 
и успя да овладее коженото кълбо, след 
което намери Даниел Гомез. Мексикане-
цът чукна топката с едно докосване и 
с красив диагонален удар изравни за 2:2. 

Секунди по-късно, голямото напрежение 
отключи балканските страсти и за да 
предотварти по- сериозни контузии, 
реферът свири преждевеременно край 
на мача.

"Никога не се знае, тази точка може 
да ни помогне, а може и изгубените две 
точки да се окажат фатални накрая. 
Раздвоен съм, първото полувреме го 
проспахме, играхме отпуснато. Наруши 
ни се ритъма на играта, изнервихме се и 
не се получаваше нищо. Все пак съм дово-
лен от показания характер на момчета-
та. Въпреки че играта не ни вървеше, се 
върнахме в мача и заслужено завършихме 
наравно", коментира треньорът на "Ми-
ньор" Чикаго - Емил Миланов.

"МИНЬОР" ЧИКАГО ИЗВЪРТЯ РАВЕН С "РЕПУБЛИКА СРПСКА"

Николай Василев 
Спортен кореспондент 
на в. ”България”
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Тази неделя (23 септември), от 1:00 
ч. на обяд, на Олимпик парк в Шамбург 
(игрище номер 9), "Миньор" гостува на 
най-добре подготвения физически отбор 
в първенството "Сокърс".

Същият ден сутринта, в Премиер-
лигата, "Бодрост" също завърши наравно 
1:1 с "Лайтенинг". 

Българите поведоха с 1:0 в началото 
на мача, с гол на младата надежда Ве-
лиян Михалев. До самия край на играта 
резултатът се запази, когато грешка 
на вратаря позволи изравняване за 1:1.

След равния мач, "Бодрост" про-
дължава да диша във врата на лидера 
"Кразни Жасло".

Тази неделя, от 11:00 ч. сутринта, 
на Олимпик Парк в Шамбург: 1675 E. Old 
Schaumburg Road, Schaumburg, IL 60173, 
"Бодрост" играе с "Джагелония".

Trying to do business without advertising is 
like winking at a pretty girl through a pair of green 
goggles. You may know what you are doing, but no 
one else does.

Cyrus McCormick
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”Малко Българско Училище в Чикаго”

Страницата подготви 
Живка ПетроваВРЕМЕ ЗА УЧИЛИЩЕ ДОЙДЕ!

ОЦВЕТЯВАЙ И СЕ ЗА
БА

ВЛ
ЯВА

Й
!

А като азбука
А като ананас
A като алигатор
А като Асен( Босев) 

СРЪЧНИ РЪЦЕ
Станчо със сръчни
ръце е, нали?
Сръчни са само
да правят бели!

Става в ръцете му
моливът пушка,
с него потайно
съседа си мушка.
 
Скъса тетрадка -
направи си маска
и с тебешира
вратите надраска.
 
Сръчни ръце
на юнашко дете -
сръчно преписват
домашното те!
 
Само защо ли
се мърдат едва,
щом като трябва
да носят дърва?
 
В джоба на Станчо
защо ли се врат,
щом като трябва
фасул да берат?
 
Станчо със сръчни
ръце е, нали?
Сръчни са само
да правят бели!

Става в ръцете му
моливът пушка,
с него потайно
съседа си мушка.
Скъса тетрадка -

направи си маска
и с тебешира
вратите надраска.
 
Сръчни ръце
на юнашко дете -
сръчно преписват
домашното те!
 
Само защо ли
се мърдат едва,
щом като трябва
да носят дърва?
 
В джоба на Станчо
защо ли се врат,
щом като трябва
фасул да берат?
 
Станчо със сръчни
ръце е, нали?
Сръчни са само
да правят бели!

Намерете буквичките "Аа“

Агънцето букви не познава,
в стадото щастливо преживява,
към овцата майка бързо тича
да й каже колко я обича.
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1.  Напишете четливо текста на обявата в настоящето каре.
2.  Изпратете обявата си и чек или мъни ордер в запечатан плик на адреса на редакцията, 
4233 N. Newland Ave., Harwood Heights, IL, 60706. (Чека да бъде на името HR Studio Inc.) или платен с кредитна карта през интернет 
или по телефона - 708-710-2939, 708-867-3441.

Текст на обявата (до 15 думи):...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Телефон:  ...................................................................................................................................................................................................................
Име:  ..........................................................................................................................................................................................................................
Адрес  ........................................................................................................................................................................................................................

Подпис: ................ Дата: ...................

ТАЛОН ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКА ОБЯВА ДО 15 ДУМИ. МОЖЕТЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТАЛОНА И В ИНТЕРНЕТ НА 
АДРЕС: HTTP://BULGARIA-WEEKLY.COM/MALKI_OBIAVI.HTM

ВАШАТА МАЛКА ОБЯВА ВÚВ В. ”БÚЛГАРИЯ” И ON-LINE
на седмица

ЦЕНА $10

ПРОДУКТИ:
250 г брашно
100 г маргарин
сол на вкус
3 яйца
750 г тиквички
2 червени чушки
100 г кашкавал
1 щипка настъргано индийско орехче
1/2 връзка копър
300 г кисело мляко

ПРИГОТВЯНЕ:

Смесете маргарина с брашното и 
добавете едно цяло яйце и един жълтък, 
щипка сол и малко вода. Замесете тесто, 
оформете на топка, завийте го в свежо 

фолио и оставете в хладилника да прес-
тои един час.

Обелете тиквичките и ги нарежете 
по дължина, а чушките - на кубчета. 
Разбъркайте зеленчуците с индийското 
орехче и със ситно нарязания копър.

Извадете тестото, разстелете в 
намазана с малко маргарин тава и на-
ръсете с половината от настъргания 
кашкавал.

Върху тестото наредете подправе-
ните зеленчуци и наръсете с останалия 
кашкавал.

Полейте с киселото мляко с раз-
битите в него яйца и сол. Изпечете в 
предварително загрята фурна.

www.rozali.com

ТИКВИЧКИ ВЪРХУ ТЕСТO

ПРОДУКТИ:
250 г ориз

50 г масло
1 средна глава кромид лук

500 мл зеленчуков или месен бульон  
5-6 домата
черен пипер
1 клонка свеж босилек

ПРИГОТВЯНЕ: 

Нарежете на дребно лука и го запър-
жете в 1 супена лъжица масло.  

Измийте доматите, нарежете на 
кубчета и прибавете към лука, леко 
задушете.

Измийте ориза и добавете бульона 
подправен с черен пипер. Задушете, дока-
то оризът омекне, но без да го оставите 
да се развари.

Намажете подходящ цилиндричен 
съд или купичка с останалото масло.

Изсипете част от задушените до-
мати и лук, след това част от ориза, 
така още един път, притиснете леко.

Готовото ястие обърнете върху 
гореща чиния и гарнирайте с босилек.

По желание може да сервирате ризо-
тото с настърган пармезан.

www.rozali.com

РИЗОТО С ДОМАТ

ПРОДУКТИ:

1 кг  картофи
1 ч. л. накълцани иглички пресен 

розмарин
1 ч. л. мащерка
смлян черен пипер на вкус
1 ч. л. сладък червен пипер
200 мл бира
200 мл сухо бяло вино
3 с. л. горчица
80 мл вода
3 с. л. соев сос
4 скилидки чесън
80 мл (1/3 ч. ч.) олио
50 г краве масло

ПРИГОТВЯНЕ:

Картофите се обелват и на-
рязват на парчета. Нареждат се в 
огнеупорна тава на един ред. Отгоре 
се поръсват с розмарин, мащерка, 
черен и червен пипер.

Горчицата се размива в 80 мл 
вода и се разбърква с бирата и ви-
ното. С получената смес се заливат 
картофите.

Прибавят се скилидките чесън 
и соевият сос.

Накрая картофите се поливат 
с олиото.

Фурната се загрява на 250 С.
Пече се 40-50 минути, като се 

разбърква от време на време.
Прибавя се кравето масло и 

пияните картофи се запичат до 
оставане на мазнина.

По желание: Готовите пияни 
картофи се поръсват със ситно на-
рязан копър и се поднасят. 

www.rozali.com

ПИЯНИ КАРТОФИ
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Работа / Work

Предлагам работа в руски и 
американски семейства и 
всякакъв вид друга работа.  
Йорданка Соколова  
847 903-7325 
Галя 847 858-9822

Търся Контрактор да кара 
постоянни курсове.  
Тел. 847 305-3357

Диспечер тьрси шофьор, по-
стоянни товари - с връщания. 
Плащам 46-50c в зависимост 
от опита.  
Тел. 847 305-3357

Търся контрактори за постоян-
ни риферски курсове. Отлично 
заплащане.  
Тел. 847 305-3357

Търся CDL шофьори с мин. 2 
г. опит. Много добро заплаща-
не и работа по избор- local, 
regional, over the road.  
773 968-8245

Търся шофьор, за dry van, с 
опция всеки уикенд вкъщи, 
заплата 1600$ седмичнo 
(224)500 5792

Wanted! Experienced heavy 
duty truck mechanics needed 
for an established shop 
located in Hodgkins, IL. For 
more information, please call 
Gustaw at 708-691-2162

Wanted! Dispatcher for 
established trucking company 
located in Hodgkins, IL. 
For more information call 
Joanna 773-744-9660

Established trucking 
company in Hodgkins, IL is 
looking for office personnel. 
Competitive pay and great 
hours! For more information, 
call Joanna 773-744-9660

ТЪРСЯ 

ШОФЬОР 
ЗА  VOLVO DRY VAN, 
HAZMAT, СКОРОСТИ. 
ОБИКНОВЕН LOG BOOK!!! 

ЗАПЛАЩАНЕ 70 
ЦЕНТА НА МИЛЯ.

602 632-6445

ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНИЯ 

ТЪРСИ
 ДИСПЕЧЕР С 

ОПИТ И 
CDL DRIVERS.
847 979-8932
630 422-1694

ТЪРСЯ 

CDL DRIVER
ЗА ЛОКАЛНА РАБОТА ПРЕЗ 
ДЕНЯ. ВСЯКА НОЩ ВКЪЩИ 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК, 
ПОЖЕЛАНИЕ И УИКЕНДА. 
МИНИМУМ 1 ГОД. ОПИТ  

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАС. 
708 870-4950

For rent 2 Bdr. Apt. 
in Melrose Park. Heat, water, 
cooking gas, 2 cars parking 
included. Landry. Rent $690 per 
month.   
630 293-5727

Давам студио под наем в 
Rogers Park, близо до общест-
вен транспорт. Наем $750- 
включва всички консумативи 
без ел ток. Има паркинг и 
laundry room в сградата.  
312 804-9179

CASHIER/
DRIVER POSITION 

AT HUBS 
RESTAURANT 
LOCATED AT 

3727 DEMPSTER 
SKOKIE, IL

(847)-677-7695 
PLEASE APPLY 

WITHIN. 

БЪЛГАРСКО 
СЕМЕЙСТВО ТЪРСИ 
ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ 
НА БЛИЗНАЧЕТА НА 

1 Г. И ПОЛОВИНА 
В НАШИЯ ДОМ В 
NILES, IL НA PART 
TIME. ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ. 

773 954-7118

NEW EUROPEAN 
RESTAURANT IN 
DOWNER GROVE 
IS LOOKING FOR 

CHEF AND PASTRY 
COOK/CHEF.

PLEASE CALL 

847 845-3972

GLOBAL PAIN & SPINE 
CLINIC 

LOOKING FOR A MASSAGE 

THERAPIST OR PHYSICAL 

THERAPIST / PREFERABLY 

BULGARIAN/.

847 207-5300
PIZZARIA PAPA JOHN 

IN MT. PROSPECT 
НАЗНАЧАВА 

ШОФЬОРИ, 
МЕНИДЖЪРИ. 

224 334-2148

ДАВАМ ПОД 
НАЕМ ЕДНОСТАЕН 

АПАРТАМЕНТ. 
1BDR. FOR RENT.
В DES PLAINES & 

ADDISON

347 453-6879 - 
NICK

МАЛКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНИЯ НАБИРА 
КОНТРАКТОРИ. ВИЕ 

ИЗБИРАТЕ РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ И ТОВАРИТЕ. 

773 715-6922

OWNER OPERATORS ONLY!
АКО ИМАТЕ РИФЕР, 
ТЪРСИТЕ ДОБРИТЕ ЦЕНИ,
24/7 ЛОЯЛНО 
ДИСПЕЧВАНЕ
И ЧЕК ВСЯКА СЕДМИЦА.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ! 

847 770-0441

ПРОДАВАМ 
КАМИОН VOLVO 2006 Г.; 
ДВИГАТЕЛ COMENS; 10 

СКОРОСТИ, 300 000 МИЛИ 
СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ. 
ПОДДЪРЖАН В ОТЛИЧНО 
ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ. 

КУПУВАШ И ЗАПОЧВАШ 
РАБОТА. ЦЕНА $14 000. 

КАМИОНЪТ Е В DES PLAINES.

773 858-3870 
ВАСКО

ART SPLASH ВИ ПРЕДЛАГА 
FACE PAINTING, GLITTER 

PARTY, ЛЮБИМИ ГЕРОИ И 
ОЩЕ МНОГО ЗАБАВЛЕНИЯ 

ЗА СЛЕДВАЩОТО ВИ 
ПАРТИ. ОБАДЕТЕ НИ СЕ: 

224 408-0045

МАЛКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНИЯ ТЪРСИ ДОБЪР 

CDL DRIVER. ОТЛИЧНО 
ЗАПЛАЩАНЕ.

630 677-7811

ТЪРСЯ 
ЖЕНА ЗА РАБОТА 

В ОФИС В 
ARLINGTON HEIGHTS, 

FULL TIME ИЛИ PART TIME, 
ИЗИСКВАНЕ- АНГЛИЙСКИ И 

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ. 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЪРСЕТЕ ВЕСЕЛА НА ТЕЛ: 

224-600-1945

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА 
МАЛКА ОБЯВА ПО SMS

НА ТЕЛЕФОН 

708 710-2939
КРАЕН СРОК ВТОРНИК 

ДО 5 Р.М ЗА ВСЕКИ 
ТЕКУЩ БРОЙ. 

НИЕ ЩЕ СЕ 
СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА 

ЗАПЛАЩАНЕТО.

Жилища, наем 
For Rent

NICK'S GRILL R-T 
ТЪРСИ ПОМОЩНИК 

В КУХНЯТА.
847 909-8128

ТЪРСЯ 
ШОФЬОР

ЗА НОВ КАМИОН 
АВТОМАТИК.

НОВИ РЕМАРКЕТА.
ЗАПЛАЩАНЕ НА 

МИЛЯ ИЛИ ТВЪРДО. 
ВСИЧКИ МИЛИ И 
ЕКСТРА СТОПОВЕ 

ПЛАТЕНИ. 

224 253-9434 
МИРОСЛАВ

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА 
МАЛКА ОБЯВА ПО SMS

НА ТЕЛЕФОН 
708 710-2939

КРАЕН СРОК ВТОРНИК ДО 5 Р.М ЗА 
ВСЕКИ ТЕКУЩ БРОЙ. НИЕ ЩЕ СЕ 

СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО.

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА МАЛКА ОБЯВА 
ПО SMS
НА ТЕЛЕФОН 

708 710-2939
КРАЕН СРОК ВТОРНИК ДО 5 Р.М ЗА ВСЕКИ ТЕКУЩ БРОЙ. НИЕ ЩЕ 

СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО.
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700 Nicholas Blvd, Ste 309
Elk Grove Village, IL 60007

ХОМЕОПАТИЯ
Възстановяване на здравето чрез балансиране, 
хармонизиране и възвръщане на жизнената енергия и сила 
с 18-годишна практика, завършила 
Международен Лондонски Колеж по Класическа Хомеопатия

630 788 6462 Даниела Николов, CCH, RSHom(NA) 
класически хомеопат

http://danielahomeopathy.com

GR6 LLC - Женя ВИЧЕВА
ТАКСИ, НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ, АПОСТИЛИ, ПЪЛНОМОЩНИ, ПРЕВОДИ, РАЗВОДИ,

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА, ПОКАНИ, ВИЗИ, ГРАЖДАНСТВО, ИМИГРАЦИЯ,
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ, IFTA, IRP, 2290 и др. 

ЗАСТРАХОВКИ - ЗДРАВНИ, АВТО & ДОМ, ЖИВОТ  

ГАРАНТИРАНИ НИСКИ ЦЕНИ
адрес: 3826 EMERSON DR, SCHILLER PARK, IL 60176 

Tel. 847-928-9493; Cell: 847 532-9346; Fax: 847-447-3019
Email:  rwicev@yahoo.com

ЖИЛИЩEН КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ 
ПРИ УЛЕСНЕНИ И ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ

• Ниски лихвени проценти
• Изготвяне на вашия заем навреме 
• Осъществете идеята си да притежавате недвижим имот 

лесно, бързо при най-изгодни условия

Dimitre Dimitrov
NMLS#1580650
Connect Mortgage Corp.
1375 REMINGTON RD SUITE C
SCHAUMBURG IL 60173

cell: 847-826-1718
OFFICE: 847-610-3198
Fax: 847-648-7970
CONNECTMORTGAGECORP@GMAIL.COM
www.ConnectMortgageCorp.com

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА МАЛКА ОБЯВА ПО SMS
НА ТЕЛЕФОН 

708 710-2939
КРАЕН СРОК ВТОРНИК ДО 5 Р.М ЗА ВСЕКИ ТЕКУЩ БРОЙ. 

НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО.

USA
Since 2001

WWW.BULGARIA-WEEKLY.COM May 17 - May 23, 2018, issue 20 (881), Year 17, Chicago

НЕЗАВИСИМ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦАFree weekly newspaper - Безплатен

17 ГОДИНИ ВЕСТНИК “БЪЛГАРИЯ”17 YEARS NEWSPAPER “BULGARIA”

708-710-2939
708-867-3441

Newspaper 
”Bulgaria” 

the right place 
for advertising

708 710-2939; 708-867-3441

www.bulgaria-weekly.com

4 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ 
НАПУСКАТ РОДИНАТА СИ 
ВСЯКА ГОДИНА

Стр. 16

ИНТЕРВЮ С ЕМИЛ - 
НЕГОВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ЧИКАГО

Стр. 15

ROSEN’S TIRE SERVICE
For tires: 630-779-7878

For alignment: 331-777-0333
На стр. 24

ПРАЗНИКА НА РОЗИТЕ 
НА БЪЛГАРИЯ В 
УЧИЛИЩЕ "НОВ ЖИВОТ"

Стр. 27

ДВЕ БЪЛГАРСКИ 

УЧИЛИЩА 
В ЧИКАГО 

ПРАЗНУВАХА 
ЗАЕДНО

Политиците са като 
сперматозоидите- 
един на милион 
има шанса да стане 
човек! ВИЦ

 

ИВАН ДОНЕВ: ВСЕКИ МОДЕЛ 

ВЪПЛЪЩАВА ЕМОЦИИТЕ И ПРЕЖИВЯВАНИЯТА МИ

Стр. 29

ГРОБИЩЕТО 

ЕВЕРЕСТ
На стр. 17

Не всички 
читатели са 
лидери, но 
всички лидери 
са читатели!

Хари Труман

AT YOUR SERVICE/EUROCARE AGENCY
THE OLDEST AGENCY IN CHICAGO OFFERS VERY GOOD JOBS
181 Waukegan Rd, Ste 201 | Northfield, IL 60641 | Phone: (773) 545 5685

1. Very nice elderly woman in Glendale Heights is looking for a live in 
female caregiver.  7 days, $100 p/d, no English or driving is necessary, Polish 
language and experience is a must. 

2. Elderly lady in Buffalo Grove is looking for a female caregiver. Live in, 7 
days per week, $180 per day. Good English, DL, car and experience is required.

3. Elderly couple in Skokie is looking for an experienced weekend male 
caregiver. Live-in, Sat and Sun, $160 per day. Good English, DL and car is re-
quired. 

4. Elderly lady in Lake Forest is looking for an experienced weekend fe-
male caregiver. Come and go, every Sat and Sun, 12h p/shift, 8 AM till 8 PM, $15 
p/h. Good English, DL, car, and experience is required. 

5. We have a lot of different weekend positions available for both male 
and female caregivers, please, come in person and register with us.

ГАРАНТИРАНИ НИСКИ ЦЕНИ

ÃÅÍÅÐÀËÍÎ ÊÎÍÑÓËÑÒÂÎ ÍÀ  
ÐÅПÓБËИÊÀ БÚËÃÀÐИß - ×ИÊÀÃÎ

737 N. Michigan Ave., floor 21, 
Suite 2105 

Chicago IL 60611
 

(Входът е от Chicago Ave.)
tel. 312-867-1904; 312-867-1905; Fax 312-867-1906 

www.mfa.bg/embassies/usagc3



Bulgaria28 09.20.2018 - 09.26.2018 КРЪСТОСЛОВИЦА



Bulgaria 2909.20.2018 - 09.26.2018ЗАБАВНО

Попълнете празните квадратчета така, че всяка колона, ред и блок от 
3х3 квадратчета да съдържат всички цифри от 1 до 9.

2 4 3 9
7 9

7 2 6
8 3 2

3 1
1 8 6

3 9 2
5 9

5 6 1 4

Sudoku
3 7 9

2
7 9 6 4

4 1 2
3 1 5 9 6

9 6 4
8 7 3 1

2
5 2 4

ПАРИЖ ИМА ПОЧИВЕН ДЕН
Йордан Радичков

Продължение от миналия брой

Като преминаваше с влака през ев-
ропейските държави, Гоца Герасков си 
помисли, че те не приличат на село Чер-
казки. А ако пък трябва да се хвалим, то 
и село Черказки не прилича на европей-
ските държави. Но не е там работата, 
да се хвалим! Движейки се през Германия, 
той є каза да внимава и да не вземе да 
запали пак някоя световна война.Тъй я 
съветваше, както бе посъветвал и же-
ните от кладенеца да не бъбрят много, 
защото ще замръзне водата в котлите.

Мислеше си още, че сега е много 
лесно да се пътува. Човек, тъй както си 
пътува, може чак и в Америка да отиде. 
Макар че Америка не е никак сега за по-
сещения - там се стрелят като зайци. 
Кой кого срещне, го стреля. Че то даже и 
зайци така не се стрелят, сезон си има 
за тази работа!

Нека се стрелят!
Австрия минаха много бързо, та дори 

не можа да попита дали още произвежда 
триори и валцови мелници, каквато е чер-
казката валцова мелница, закупена още 
преди войната от Австрия и наричана 
от черказци "огняната воденица“.

На френска земя се качиха мъже и 
жени. Мъжете бяха без ногавици, жени-
те бяха бузести, също като черказките 
селянки, и на нито една не є се показаха 
дантелите. (Много бузести били тези 
французойки!) Едни говореха, че са от Руан, 
а други говореха, че са от други места, 
малко по-далече от Руан, но че минават 
през Руан, когато отиват на пазар. Гоца 
Герасков не знаеше какво е Руан, а и не го 
интересуваше особено. Той се позаинтере-
сува дали Франция още взема сенегалците 
за войници. Селянин с една гъска му каза, 
че туй е било отдавна, сега вече няма сене-
галци във Франция. Ами дали има шамии в 
Париж? Сигурно има. Впрочем те не знаели 
какво е това шамии, но в Париж всичко има.

Руанци, а и другите, които не бяха 
руанци, слязоха и влакът продължи право 

към Париж. Той бе почти празен, ако не 
се смятат кондукторите. Гоца Герасков 
стана, потегна ногавиците си и се из-
прави до прозореца. Влакът тичаше през 
снега, тъй както тича и влакът през 
черказкото поле, а ветровете носят 
бели облаци от сняг толкова много и с 
такъв вой, че нищо не се вижда.

После изведнъж спря. Гоца Герас-
ков слезе на гарата. Тя бе тъй пуста 
и тъй студена сред снежния облак, че 
трябваше да потупа коленете си, за да 
се затопли.

- Къде е народът тук? - попита той 
машиниста.

- Кой народ? - не го разбра онзи.
- Парижкият - каза Гоца Герасков. - 

Това ли е прехваленият Париж?
- Разбира се, че е Париж - каза маши-

нистът. - Ето там, вляво, е Айфеловата 
кула.

Гоца Герасков се взря и зърна между 
две въздишки на виелицата самата Ай-
фелова кула; туй бе всичко, което видя.

- И нищо друго ли няма? - попита той.
- Как не! - каза машинистът. - Но 

днес Париж има почивен ден.
Гоца Герасков се повъртя на пус-

тата гара, ядосан, че е дошъл, тъкмо 
когато Париж има почивен ден. Реши 
да се върне, да наточи ножа и да заколи 
свинята, че докато той пътува, черкез-
ките селяни са наточили ножовете си и 
ще почнат клането на прасетата.

Тъй и направи. Върна се в Черказки, 
взе ножа и като излезе на двора, погледна 
свирепо свинята. Но свинята го изгледа 
още по-свирепо, защото виждаше в ръ-
цете му ножа. Жената продължаваше 
да събира замръзналото пране, то се 
ронеше и нищо не оставаше в ръцете є. 
Само онези гащи, ватираните, с ластик 
на крачолите, не можаха да се начупят - 
бяха изстинали като кокал. Гоца знаеше 
това - че са много студени.

Той бе сигурен, че точно така е било 
всичко, защото си го е помислил или пък 
си го е пожелал. Човек какви ли не работи 
си помисля между въздишките на виели-
ците и какво ли не си пожелава!
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- Следващият пациент, моля! 
В кабинета влиза мъж на средна 

възраст. Лекарят го измерва с поглед от 
глава до пети и кресва:

- Господине! Така ли се влиза при ле-
кар! Вие болен ли сте или какво?! Излезте 
и влезте пак както се полага - коленете 
сгънати, ръката на корема, от устата 
енергичен стон!!!


Притча:
Един човек никога в живота си не 

бил пушил.
Но от съдбата си никой не може да 

избяга - прегазил го камион с цигари.


Хубаво е да си депутат! Даже данъч-

на декларация не трябва да попълваш.
Вместо теб - това го прави "Форбс“.


Полезен съвет:
Ако залепите умряла оса на дланта 

си, можете с всичка сила да халосате 
шефа си по врата и да се престорите, 
че сте му спасили живота.


Знаете ли, че...
Децата на депутатите разбират 

поуката на приказките едва на второ 
четене?


" Вчера в книжарницата видях книга, 

която се казва "Как да решите 50 % от 
проблемите си“.

- Купи ли си я?
- Купих си две - да си ги реша всич-

ките!


Последното социологично проучване 

показа странен феномен - 80 на сто от 
населението е доволно от живота си, но 
деветдесет процента се затрудняват 
да определят от какво точно. 


Печална констатация:
Всички важни събития в живота на 

човека се случват, когато е съвсем гол.
Раждането...
Първият секс...
Последната вноска за ипотеката...


В магазина.
- Джинсите да не са втора ръка?
- Какво говорите - съвсем нови са!
- А защо нямат нито една дупка?


Има активна почивка. Има и пасивна 

почивка. Има и рекорди на пасивната 
почивка.

От чадъра на плажа до барчето са 
сто метра. По пясъка.

Рекордът за тази седмица - 12 се-
кунди!

В съда:
- Свидетелю, знаете ли какво Ви оч-

аква в случай, че дадете на съда лъжливи 
показания?

- Да, ново "Ауди А6", тъмносин ме-
талик, с кожен салон...


Надзирателят командва затвор-

ниците:
- Да си изчистите добре килиите! 

Утре пристига министърът!
Глас от залата:
- Него пък за какво са го вкарали?


Човек, който събира коне - КОНСУ-

МАТОР
Човек, който търси жаби - ДИРИ-

ЖАБÚЛ
Човек, който мрази старите хора- 

ДЯДО МРАЗ
Човек, който се завира в дините - 

ДИНОЗАВÚР
Човек, който ходи по голяма нужда 

по два пъти - БИСЕР или ДИКЕНЗ
Човек, който седи до кръста във 

вода - ДУПЕДАВЕЦ
Човек, който лиже задници - АНА-

ЛИЗАТОР
Човек, който се разхожда из гората и 

задава въпроси на дърветата - ПИТАГОР

Човек, който спира коне и каруци - 
КОНСПИРАТОР

Човек със 100 кв. метра задник - 
ГÚЗАР

Човек, който пипа парите на леля 
си - ПАРАЛЕЛЕПИПЕД

Човек, който мрази тиквите - АН-
ТИКВАР

Човек, който си харчи всичките 
пари - ДОЦЕНТ

Човек, който яде килими - КИЛИ-
МАНДЖАРО

Човек, който скопява хората, които 
играят на хоро - ХОРОСКОП

Човек, който глади с радиатор - 
ГЛАДИАТОР

Човек които сам се сваля - СА-
МОСВАЛ

Човек, който превозва круши с кора-
би - КОРАБОКРУШЕНЕЦ

Човек, който обича всичко да е на 
аванта - АВАНТЮРИСТ

Човек облечен с расо. Човек, който 
се кланя на египетския бог Ра - РАСИСТ

Германска баба - БАГЕР
Жена, която бие мъжа си - КУРА-

БИЙКА
Полов акт с кол - КОЛЕБАНИЕ
Виола, която свири само през лято-

то - ВИОЛЕТА

ХУМОР
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ОВЕН

21 март - 20 април

Тази седмица обърнете вни-
мание на децата. Започващата 
учебна година е стрес не само 
за родителите, но и за малките. 
Най-добре не прекалявайте с 
претенциите. Не забравяйте, 
че най-важното са вашите от-
ношения, а не оценките в учили-
ще. Почивката е важна част от 
успешния учебен процес, така че 
още от сега планирайте как ще 
прекарате близката ваканция.

ТЕЛЕЦ
21 април - 21 май

През тази седмица внима-
вайте за вашата избухливост. 
Не се опитвайте на всяка цена 
да се случи това, което вие ис-
кате. От това нямате необхо-
димост, нито полза. Не горете 
мостовете зад себе си. Всичко 
може да се оправи с една добра 
дума и жест. Така ще получите 
много повече, отколкото сте 
си мечтали. Погрижете се за 
здравето си. От доброто ви 
физическо състояние зависи 
и настроението ви. В здраво-
словно отношение избягвайте 
алкохола. 

БЛИЗНАЦИ
22 май - 21 юни

Тази седмицата не се па-
зете от задълженията си. Не 
пестете сили, тъй като ви се 
предоставя възможност да се 
докажете в работата и да се 
издигнете на едно следващо 
по-високо ниво. Най-подходящи-
ят ден за водене на преговори 
за подобряване на условията 
и повишаване на заплатата е 
сряда. В петък шансът ще е на 
ваша страна, затова за този 
ден оставете най-рисковите 
операции. 

 

РАК
22 юни - 21 юли

Предстои ви важна крачка, 
която отлагате от месеци. 
Може да сте сигурни, че това, 
което сте предприели е най-до-
брият вариант. Бъдете твърди 
в решението си и не променяй-
те тактиката в последния 
момент. Само така човек може 
да постигне целта си. Най-вече 
уважавайте труда си и не го 
давайте на ниска цена. В личен 
план ще имате пълна подкрепа 
от страна на партньора ви, 
което ще ви даде допълнителна 
увереност и сили.

ЛЪВ
23 юли - 23 август

В началото на седмицата 
може да възникне заплетена си-
туация, която вие ще трябва да 
разрешите със собствени сили. 
Сега съветите на другите няма 
да ви помогнат. Има и такива 
моменти. Не се съмнявайте, 
че ситуацията ще се развие 
по най-добрия начин за вас. В 
здравословно отношение не си 
правете експерименти с диети. 

ДЕВА
24 август - 23 септември

В началото на периода може 
да бъдете провокирани да спо-
делите нещо много лично. Вие 
няма да имате нищо против, 
но се опитайте да не разкри-
вате тайни за интимния ви 
живот. Нямате гаранция, че 
казано от вас ще остане тай-
на. Краят на седмицата ще ви 
донесе много приятни изненади 
още от сутринта. Не сваляйте 
усмивката от лицето си, това 
ще е половината ви победа. На-
правете всичко възможно, за да 
си подарите кратко пътуване 
през почивните дни.

ВЕЗНИ
24 септември - 23 октомври

През тази седмица ви очаква 
признание и висока оценка за 
идеите ви. Чувство за хумор и 
оптимизмът също ще са ви не-
заменими помощници точно при 
решаването на най-сериозните 
въпроси. Опитайте се да търси-
те винаги иновативни решения. 
Друг акцент, на който трябва 
да наблегнете е атмосферата в 
семейството. Опитайте се да 
се отнесете спокойно към кри-
тиките, насочени към вас. Го-
ворете по-малко и да слушайте 
повече. Това сега е правилната 
тактика. 

СКОРПИОН
24 октомври - 22 ноември

През тази седмица не бя-
гайте от промените в личния 
живот. Периодът е добър за про-
мени в имиджа и външния вид. 
Това може да си ви помогне в по-
добряване на стила ви на общу-
ване, а съответно и на работа. 
В четвъртък не губете време в 
празни приказки, а действайте 
макар и на своя глава. Тогава 
няма как да се объркате. Ще 
бъдете в центъра на конфликт. 

СТРЕЛЕЦ
23 ноември - 21 декември

Седмицата може да ви върне 
към някои спомени. Светът не 
е черно-бял, животът също. По-
гледнете се в огледалото и пре-
ценете колко положителни неща 
сте получили. А сега е време за 
добиването на още и нови ка-
чества, които ще ви превърнат 
в още по-качествена личност. Не 
завишавайте прекалено много 
критериите към останалите,  
а само към себе си. 

 

КОЗИРОГ
22 декември - 20 януари

През тази седмица се опи-
тайте да се включите в колкото 
се може повече дейности. Сега е 
моментът да посетите повече 
концерти, изложби, театър. Не 
отказвайте да се запознавате с 
нови хора. Имате нужда от осве-
жаване на приятелския кръг, но 
това не означава да загърбвате 
старите си познати. В средата 
на седмицата може да получите 
известие, което да промени 
сериозно професионалните ви 
планове.  

ВОДОЛЕЙ
21 януари - 19 февруари

През тази седмица е се во-
дете от мисълта за печалба, а 
се насочете натам, накъдето ви 
води сърцето. За самостоятел-
ните представители на знака 
това може да бъде добър шанс 
да срещнат своята половинка. 
Не бъдете настъпателни оба-
че и проучете добре обекта на 
интересите ви. В средата на 
седмицата не се бутайте в епи-
центъра на събитията. Сега за 
вас ще е най-добре да останете 
в сянка, да са събирате сили за 
момента за изява. 

РИБИ
20 февруари - 20 март

Опитвате се да носите 
няколко дини под една мишни-
ца и естествено, че няма да 
успеете. Започнете с най-дълго 
чакащите задачи. Освен това 
не забравяйте, че няма човек, 
който да е идеално стриктен. 
Не сте перфектни и сега може да 
отложите някои от последните 
ви задачи. В здравословно отно-
шение намалете количеството 
на сладките храни.
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INFO@AMERIFREIGHTSYSTEMS.COM, WWW.AMERIFREIGHTSYSTEMS.COM

СТАНЕТЕ ЧАСТ
 ОТ НАШИЯ ЕКИП 

И НИЕ ЩЕ СЕ 
ПОГРИЖИМ 
ДА  ИМАТЕ 

ДОБЪР БИЗНЕС!

КАРАЙТЕ VOLVO ИЛИ FREIGHTLINER
+ ЧИСТО НОВИ РЕМАРКЕТА 2017

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА ЗА 
ЛОКАЛНИ И OTR ШОФЬОРИ:
• ДО 0.56 ЦЕНТА НА МИЛЯ, ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ OTR ШОФЬОРИ
• ДО $ 1100 НА СЕДМИЦА, ЗА ЛОКАЛНИ ШОФЬОРИ
• ПОВЕЧЕ ОТ 3000 МИЛИ, НА СЕДМИЦА, ЗА OTR ШОФЬОРИ СА 

ГАРАНТИРАНИ
• ПРЕДЛАГАМЕ И DEDICATED RUNS

ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ, 
ПРЕДОСТАВЯМЕ :
• МНОГО ГОЛЯМА ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА В НАШИТЕ АВТОМИВКА И 

АВТОСЕРВИЗ
• ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИВО,  ДО 0.50 ЦЕНТА/ГАЛОН + КАРТА ЗА 

ЗАРЕЖДАНЕ
• 24/7 ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

SIGNING BONUS
SAFETY BONUSES
MILEAGE BONUSES

»
»
»


