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За Иво Иванов и
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премиера на
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JOIN OUR FB GROUPS:

• Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго
• Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго
• Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ

THANK YOU!

17years in business
WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS WITH CDL CLASS "A"
You deserve to be with a transportation
leader in Chicago & nationwide!
Email: safety@amerifreightsystems.com
виж 17 стр.

847.434.1122 x 3
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"BULGARIA SEGA" NEWSPAPER

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

„BULGARIA SEGA“ NEWSPAPER
ВЕСТНИК „БЪЛГАРИЯ СЕГА“
Advertising 773.317.8035
Реклама 847.707.0065
YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!

BULGARIA SEGA NEWSPAPER TEL. 773.317.8035, 847.707.0065; FAX:224.535.9665; E-MAIL:EDITOR@BULGARIASEGA.COM

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
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Васил Василев- ЗУЕКА открива
самостоятелна изложба в
културен център “Магура”- Чикаго
За първи път неговите платна ще бъдат представени самостоятелно тук, в Америка!
Невероятен шанс за всички
да се запознаят със ЗУЕКА като художник, да поговорят с него за изкуството, живота…и да
усетят от първа ръка въздействието на 33 от най-новите
му специално рисувани за изложбата платна.
Запазете датите 12-ти октомври 19:00ч и 13-ти октомври
19:00ч. Ако пропуснете тази
възможност, посетете галериите на Prospect Heights от 1-ви
ноември или от 1-ви декември
в Main-Niles Library District, където ще бъдат изложени за американската публика. Духовно-

то послание на изложбата с
емблематичното заглавие “Моя
свят” е посветено на общочовешките теми, като любовта,
хармонията и красотата.
Платната му са наситени с
цвят и фантазия, плод на натрупана житейска чувствителност,
творческа реализация и най-вече собствени решения и похвати.
Мега Талантливият актьор и
телевизионен водещ пристига в
Чикаго, за да се срещне с ценителите на изобразителното изкуство и негови фенове. Той е
всеобщ любимец, заради неподражаемия си талант и широката си усмивка.
Васил Василев- Зуека преот-

крива рисуването в разгара на
пандемията през лятото на 2020
година. Тогава той заедно със
семейството си напуска телевизията и България и заминава за
Испания. Започва животa си отново- като на бяло платно. И рисува със същата страст, която
влага във всичко- на сцената и
пред камерите.
Роден е на 30 април 1965 година в Сливен. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Илков през 1992 г.
Участва в студентското предаване от началото на 90-те „Куку“, както и в наследника му –
„Каналето“.
Водил
е
предаването „Господари на
ефира“ и е участвал в сериала

ATTENTION
BULGARIANS IN LA,
VEGAS, CHICAGO &
NATIONWIDE!
Immigration Law
Hub Serves All Your
Immigration Needs!
• Flat fee on all services
• We are fluent in Bulgarian and collectively have
over 40 years of experience
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Our specialty is immigration and work in the following areas:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Visa Overstay
Marriage-Based Adjustment of Status
Removal of Conditions from a 2-year Conditional Green Card
Fiance Visa
DEPORTATION/REMOVAL
Investor Visas
US citizenship

Аsylum

Contact :
ATTORNEY TOMA
MAKEDONSKI

773-727-5491

Contact:
IRENA ALEXANDROVA

Bulgarian Interpreter/Consultant

424-415-4411

immigrationlawhub.com

www.bulgariasega.com

БКЦ "Магура"
Чикаго

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

„Полицаите от края на града“.
Лице е на „Като две капки вода“ и „Маскираният певец“. С
актрисата Нина Димитрова основават театър „Кредо“. Първата им постановка – „Шинел“
(по Гогол) – има повече от 500
представления, играят я на сцената на Театър 199 и по света на
осем езика.
Получава наградата „Икар“
на Съюза на артистите в България – Специална награда ИКАР
за принос в популяризирането
на българското театрално изкуство по света (2008).
На Стената на славата пред
Театър199 има пано с отпечатъците му. Същевременно не спира да пътува със спектакъла
“Ние, българите”, който прави
заедно с Влади Априлов.
Изложбата е част от календара с културни събития на Център “Магура” за новия творчески сезон 2022-2023 г. За
повече
информация:
maguraculturalcenter@gmail.
com или на тел: 1.224.800.1538

STILIAN DINEV

DESIGNATED MANAGING BROKER

SDINEV@YAHOO.COM
FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS
Short Sales • Foreclosures • Rentals
VANGUARD REALTY, INC.

2748 LINNEMAN ST., GLENVIEW, IL 60025
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(312) 451-1561
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Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com

105-годишна
жена сподели
тайната за своето
дълголетие
Флорентина Джонстън, която живее в Сейнт Джон, Ню
Брънзуик, е родена на 16 септември 1917 г.
Жителка на Канада отпразнува пореден рожден ден и посочи любимата си алкохолна напитка, която допринася за
нейното дълголетие, съобщи
CBC.
Флорентина Джонстън, която живее в Сейнт Джон, Ню
Брънзуик, е родена на 16 септември 1917 г. на остров Кейп
Бретон. На 17-годишна възраст
тя се обучава за стенографка и
получава работа в музея на Ню

Брънзуик, където набира описания на експонати. По-късно
жената работи в петролна компания, омъжва се и става майка
на три деца.
Сега тя има петима внуци и
десет правнуци. Канадката сподели тайната на дълголетието
си с репортери. „Пийте чаша
ром през нощта, в четири часа.
Това е най-доброто хапче в света!",
съветва105-годишната
столетничка.
Въпреки напредналата си
възраст, Джонстън е много активна, обича да общува със семейството и приятелите си и

винаги чете някаква детективска история. „Веднъж един човек ме попита какво търся, може би любовна история? И аз
казах: "Хайде, имам нужда от
убийство! Нещо по-лошо! "- за-

смя се канадецът.
Жената е пътувала много: тя
е посетила Европа няколко пъти и всяко лято е прекарвала на
Бахамите в продължение на 20
години, така че приятели от цял

свят се обадиха да я поздравят
за рождения й ден. „Бъдете мили с хората, не се смятайте за
по-добри от другите“, съветва
Джонстън младите хора.
Източник: БГНЕС

Runway Realty, Inc
RUNWAY REALTY, INC. 7725 W. WILSON AVE., NORRIDGE, IL 60706

Rusen Rusev
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broker

121 S. Wilke Road, Suite 228 Arlington Heights, IL 60005
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$1,200,000.00
Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

РАБОТНИК В
АВТОМИВКА
УДАРЕН ОТ КОЛА

$1,100,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ
УДАРЕН ОТ КОЛА

$980,000.00
ПАДАНЕ ОТ СТЪЛБА
НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

$775,000.00

$475,000.00
ЗАГУБА НА ЗРЕНИЕ В
ЕДНОТО ОКО ПО ВРЕМЕ
НА ДЕТСКИ ЛАГЕР

$450,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ
УДАРЕН ОТ КОЛА

JACOBSON & TCHERNEV, LTD.

ВАШИТЕ АДВОКАТИ ЗА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ
И НАРАНЯВАНИЯ
АКО СТЕ В КАТАСТРОФА И ВИ СА НУЖНИ ПАРИ,
ОБАДЕТЕ СЕ НА АДВОКАТИТЕ,
СПЕЧЕЛИЛИ ЗА КЛИЕНТИ НАД $32,500,000.00

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНО РЕНОМИРАНИ
АДВОКАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОСТИГНАТИ ОТ НАС

www.bulgariasega.com

НЕПРАВОМЕРНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА
ОТ ОХРАНА НА БАР

$300,000.00
ШОФЬОР НА КАМИОН
УДАРЕН ОТ ДРУГ
КАМИОН

•
•
•
•
•

РАЗВОД
DUI
CDL
TRAFFIC
TICKETS

тел: 312-669-4441

ӹ Ако сте пострадали поради небрежността или безрасъдството на някой друг може да бъдете
финансово компенсирани и вашите медицински сметки платени!
ӹ Имате нужда от агресивни адвокати да ви представляват защото застрахователите имат
адвокати, които защитават само техните интереси, а не вашите
ӹ За трявми, получени при катастрофа с лек автомобил, камион, смъртни случаи, падане,
неправомерна употреба на сила от охрана, ухапване от куче, медицински грешки, трудови
злополуки, и всички други...

Обадете се незабавно в офиса ни!

WWW.LAWJTCHICAGO.COM
5201 N. Harlem Ave. Floor 2 Chicago IL, 60656 Tel: 312-669-4441 Fax: 708-667-0452
Емайл: LEGAL@LAWJTCHICAGO.COM
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Предлагаме
адвокатски услуги при:

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ
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Cвeтoвнaтa бaнĸa пpeдcтaви
тpи cцeнapия зa paзвитиe нa
cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa пpeз тaзи и cлeдвaщaтa гoдинa и
aнaлизиpa вepoятнocттa oт
нacтъпвaнe нa peцecия, пишe
финaнcoвият пopтaл "Финaм".
B пpoyчвaнeтo нa пъpвo мяcтo
ce oтбeлязвa, чe пpoгнoзитe пocĸopo нe coчaт нacтъпвaнeтo нa
глoбaлнa peцecия пpeз 2022-23
г. Ho cъщeвpeмeннo oпитът oт
пpeдишни peцecии пoĸaзвa, чe
би тpябвaлo дa ca ce cлyчили
нaпocлeдъĸ или дa ce cлyчaт нa
пpaĸтиĸa в близĸитe мeceци
пoнe двe cъбития, ĸoитo
yвeличaвaт вepoятнocттa oт
глoбaлнa peцecия в близĸo
бъдeщe.
"Πъpвo, вcяĸa глoбaлнa peцecия oт 1970 г. нacaм e билa
пpeдшecтвaнa oт знaчитeлнo
oтcлaбвaнe нa глoбaлния иĸoнoмичecĸи pacтeж пpeз пpeдxoднaтa гoдинa, ĸaĸтo ce cлyчи
нaпocлeдъĸ. Bтopo, вcичĸи пpeдишни
глoбaлни
peцecии
cъвпaднaxa c pязĸo зaбaвянe или

иcтинcĸa peцecия в няĸoлĸo
гoлeми cтpaни eднoвpeмeннo",
oбяcнявaт oт Cвeтoвнaтa бaнĸa.
Ocвeн тoвa, в дoĸyмeнтa нa
Cвeтoвнaтa бaнĸa ce пoдчepтaвa,
чe cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa e в
paзгapa нa eдин oт нaй-cинxpoнизиpaнитe в мeждyнapoдeн
плaн eпизoди нa зaтягaнe нa
пapичнo-ĸpeдитнaтa пoлитиĸa
нa гoлeмитe цeнтpaлни бaнĸи
пpeз пocлeднитe пeт дeceтилeтия.

"Teзи дeйcтвия ca нeoбxoдими зa oгpaничaвaнe нa инфлaциoнния нaтиcĸ, нo тexнитe
взaимнo ycилвaщи ce eфeĸти
мoгaт дa дoвeдaт дo пo-гoлямo
въздeйcтвиe oт oчaĸвaнoтo,
ĸaĸтo пpи зaтягaнe нa финaнcoвитe ycлoвия, тaĸa и зa oщe
пo-гoлямo
зaбaвянe
нa
иĸoнoмиĸитe", ce ĸaзвa в пpoyчвaнeтo.
Бaзoвият "cцeнapии" нa
Cвeтoвнaтa бaнĸa зa paзвитиe нa

cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa e в
cъoтвeтcтвиe c пocлeднитe
ĸoнceнcycни пpoгнoзи зa иĸoнoмичecĸи pacтeж и инфлaция.
Toвa oбaчe oзнaчaвa, чe
oчaĸвaнaтa пoнacтoящeм cтeпeн
нa зaтягaнe нa пapичнaтa пoлитиĸa мoжe дa нe e дocтaтъчнa, зa
дa възcтaнoви ниcĸaтa инфлaция cвoeвpeмeннo, ce oтбeлязвa
в дoĸyмeнтa.
Πpи втopия cцeнapий, ĸoйтo
пpeдпoлaгa pязъĸ иĸoнoмичecĸи

cпaд, пoвишeнитe инфлaциoнни oчaĸвaния щe пpeдизвиĸaт
дoпълнитeлнo eднoвpeмeннo
зaтягaнe нa пapичнo-ĸpeдитнaтa
пoлитиĸa oт гoлeмитe цeнтpaлни бaнĸи. И пpи тoзи cцeнapий,
cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa щe избeгнe peцecия пpeз cлeдвaщaтa
гoдинa.
Πpи тpeтият cцeнapий - тoзи
нa нacтъпвaнe нa глoбaлнa peцecия, дoпълнитeлнитe пoвишeния нa ocнoвнитe лиxви щe
дoвeдaт дo pязĸa пpeoцeнĸa нa
pиcĸoвeтe
нa
cвeтoвнитe
финaнcoви пaзapи и щe дoвeдaт
дo глoбaлнa peцecия пpeз 2023
гoдинa.
"Aĸo
пpoдължaвaщoтo
глoбaлнo
зaбaвянe
нa
иĸoнoмиĸитe ce пpeвъpнe в peцecия, глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa
ĸaтo цялo мoжe дa ce oĸaжe пpeд
пo-гoлeми пocтoянни зaгyби в
пpoизвoдcтвeнaтa cфepa в cpaвнeниe c тeндeнциитe пpeди
пaндeмиятa", пpoгнoзиpaт oт
Cвeтoвнaтa бaнĸa.
money.bg
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Предстои ли глобална рецесия?
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330

дили живот, прилично устроен
откъм материални условия.
Ето историята накратко. След
сътресенията от 1917 година,
завършили с болшевишкия
преврат, на руснаците се казва:
"Трайте, защото трябва да правим световна революция". Когато тя не се получава, Сталин

съобщава на руснаците: "Трайте, защото трябва да се готвим
за война със Запада". След тази
война властта отново съобщава
на руския народ: "Трайте, чакайте светлото бъдеще, защото
градим основите на комунизма".
Едва след 1968 година, упла-

шени от надигането на чехите
и поляците в името на свободата, съветските ръководители
казват на народа си: "Оттук нататък няма да търпите лишения
в името на бъдещето, защото
ние ще ви осигуряваме все
по-добър живот".
Следва на 8 стр.

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ ЗА
ПОКУПКА НА ИМОТ
ПРИ УЛЕСНЕНИ И
NMLS#1580650
An Illinois Mortgage Licensee
ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ
Купете Вашия мечтан дом лесно,
бързо, с изгодно финансиране!

Mortgage Broker Owner NMLS #225949

Refinance your home today!
Lowest rates possible!
Call now!

Cell: 847.826.1718
Office: 847.610.3195
Fax: 847.648.7970

ConnectMortgageCorp@gmail.com
1375 Remington Rd Suite C Schaumburg IL 60173
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

www.bulgariasega.com

Руснаците знаят, че е въпрос на време Путин да затвори
границите, за да не избягат мъжете. Знаят, че оттук нататък униформените ще ловят по улиците всички млади мъже. Путин си запали къщурката. Задава се безпощаден бунт.
С обявяването на мобилиза- този договор по две причини.
цията Путин скъса обществе- Първата: дори в пика на "либения договор с народа си. Цена- ралните" 1990-те години, разкриваха тогава демоскопските
та ще плаща тепърва.
Владимир Путин беше тър- проучвания, под 10 процента
пян толкова време не само за- бяха онези руснаци, за които
ради успешната си пропаганда, индивидуалните права и свобооткъснала руснаците от реал- ди бяха нещо важно. А след каността. Руснаците го търпяха, то едно нещо не ти е важно, затъй като имаха с него негласен що да не го жертваш за нещо,
обществен договор, който ги което е?
Това важно нещо е втората
устройваше. Този договор глапричина
за приемането на досеше горе-долу следното: Аз на
говора
с
Путин.
Реалните русвас постепенно ще ви отнемам
наци
не
са
онези
извисени над
права и свободи, срещу което
ще ви осигурявам постепенно материалното духовни създавключване в консуматорското ния, каквито ги рисува патриотарската пропаганда. Те са
общество.
най-материалистично устроените създания на света. А са та»» Сделка с дявола
Руснаците с лекота приеха кива, тъй като никога не са во-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

Путин си запали къщурката. Задава се
безпощаден бунт
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Продължение от 7 стр.
Това обаче не се получи, тъй
като съветската икономика започна да се разпада, а властта
харчеше все повече пари за въоръжаване (за да удържа статута си на свръхсила), за подкрепа на западни комунистически
партии (които да отслабват врага отвътре), както и на въоръжени отряди в Африка и Латинска
Америка, които да водят война
против Запада вместо СССР.
Внезапният антикомунизъм,
обзел руснаците в началото на
1990-те, до голяма степен се
обясняваше с това, че им свърши търпението да чакат обещания от комунистите добър живот. Но и тогава добрият живот
не се получи, тъй като същите
тези комунисти окрадоха ресурсите на страната.
Затова, след 90 години чакане,
руснаците с лекота подписаха
обществения договор в Путин,
по силата на който размениха
права и свободи за включване в
потребителския начин на живот.
Най-сетне започнаха да имат неща: апартаменти, перални, автомобили, прекарване на отпуската "на Запад".
Точно този договор Путин
разруши с обявяването на мобилизацията - и руснаците на
секундата разбраха това. Те са

съвършено наясно, че мобилизацията няма как да остане
"частична" - не и в Русия, където (както отбелязва още философът Бердяев) частичните решения не виреят и правилото е
"всичко или нищо".
Руснаците знаят, че е въпрос
на време Путин да затвори границите на страната, за да не избягат мъжете, годни да носят
оръжие. Руснаците знаят, че
обявените критерии, по които да
се провежда мобилизацията, изобщо няма да бъдат спазвани.
Вместо да бъдат призовавани

мъже с военен опит, униформените просто ще ловят по улиците всички млади мъже, които видят - както отдавна правят на
територията на Луганската и
Донецката "републики".
»» Оттук насетне
ще става грозно
Руснаците си дават съвършено
ясната сметка, че преди 20 години са сключили сделка с дявола:
продали са си душата срещу шепа монети, които вече се изпаряват пред очите им. А душата отдавна я няма. Оттук нататък

Путин ще получи бунт на излъганите. А тъй като те вече са продали душата си, този бунт няма
да остане в рамките на поведение, което бихме могли да разпознаем като цивилизован граждански протест. Путин няма да
си има работа с "жълти жилетки"
или с движението "Окупирай!".
Няма да стане веднага, но в крайна сметка той ще се сблъска с онзи древен руски бунт, който поетътПушкиннарича"безсмислен
и безпощаден".
Освен, разбира се, ако преди
неговото избухване някой в

Кремъл не реши въпроса по начина, по който след смъртта на
Сталин членовете на Политбюро са решили претенциите на
Берия да вземе цялата власт: с
изстрел в челото.
Едно вече е ясно: каквото и
да се случи оттук насетне, то ще
бъде много, много грозно.
*****
Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите
на Българската редакция и на
Дойче Веле като цяло.
проф. Евгений Дайнов
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„ЖУРНАЛИСТИКА ОТ ВИСОКА КЛАСА“
Сборник с интервюта „В ДЕСЕТ ВЪПРОСА“, автор Снежана Галчева
зи сборник с интервюта - може да се напише студия за журналистическото
майсторство. За онези изисквания не
към интервюирания, а към интервюиращия - да има широка палитра от знания,
от обща култура и от специфична задълбоченост. Да има съвременен поглед
към процесите в литературата и в обществото. Да е извършил голяма по мащаб
проучвателна дейност спрямо интервюирания - за да индуктира в него желание
да отговори емоционално и едновременно задълбочено, да разкрие душевност, а не само фактология. И всички
тези характеристики притежават 45-те
интервютата, които авторът на книгата,
Снежана Галчева, успя да реализира
през хиляди километри, да протегне

Phone #: 773-583-3521, 773-474-8904
e-mail: firstbulgariancenter@yahoo.com

Работно време: Вторник, Сряда, Петък, Събота от 2 до 7

колети до България
превод на документи, устни преводи
пълномощни, нотариални заверки, Апостили
попълване на документи, регистриране на фирми
прехвърляне VHS касети Pal на DVD
снимки за американски документи
сувенири, книги

Thistle Creek Orchard Chestnuts/Kesteni
U-Pick!

by appointment
ONLY
Tel.309.252.0808 after 1 PM
Monday - Thursday $3.00 /lb
Friday - Sunday
$3.50 /lb
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в-к „България СЕГА“
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ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР В ЧИКАГО

мостове от Чикаго към своята родина
България, и към други континенти, където живеят български творци, за да
обедини тяхната духовност в една прекрасна книга. Има още много, което би
могло да се каже - за майсторството и
професионализма, за трудоемкостта
при подготовка на въпросите и за божата дарба, която се изисква и при подготовката и реализирането на подобни интервюта.“
ДИМИТЪР ХРИСТОВ – поет, драматург, преводач: „В тази книга авторката Снежана Галчева има предисловия
за съответната личност към всяко интервю. Тези въведения в познанието ни
за интервюирания са изключително
ценни не само с фактология, а и с лич-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

ГЕОРГИ НИКОЛОВ - литературен
историк и критик: „В десет въпроса“ интервюта с 45 сънародници от различни краища на света, поднасящи своето
„аз“ пред взора на читателската публика. И отправящи към аудиторията интелектуални послания, осмислени за разбиране и взаимност в добронамерен
сърдечен разговор. Събеседниците на
Снежана Галчева са представители на
литературата, театъра, музиката, рисуването, песента и танца. Когато четем
интервютата, разбираме, че всяко от
имената тук е и самостоятелна, неповторима индивидуалност, вглъбена в съвремието и в мястото си сред обществото. Авторката е вещ психолог и всеки от
нейните адресати е подбран внимателно, с благородна цел: да има какво да каже и как да го каже така, че да бъде убедително разбран и у нас, и отвъд океана.
Всеки текст е предхождан със своеобразно биографично встъпление за него,
за културната му самоопределеност и
творчески достижения. На какво е ценител и за какво – радетел. Арбитър тук,
в интервютата, е самата авторка, вещо
насочваща разговорите в желаната посока. Като няма съмнение, че тя предварително и търпеливо е проучила всеки
един от творците. Влязла е в неговата
интимна душевност и световъзприятие
и повече от успешно, както виждаме, е
съградила поредната си книга. По страниците няма нито един излишен въпрос,
зададен самоцелно. Всяка дума е внимателно премерена на везните на откровението с ясното разбиране, че казаното трябва да докосне съзнанието на
читателя ласкаво, убедително и задълго.“
МАРГАРИТА МАРТИНОВА – журналист, издател, поет: „Върху
то-

ните аналитични и емоционални размисли на Галчева за облика, характера и
присъствието в съвременна България и
в света на десетките личности, с които
разговаря. Това прави книгата с интервйта авторска и богата като присъствие
на интересни творци и специалисти, постигнали висота в своята област. Книгата е многобагрен и красив микромодел
на модерна България!“
ПАВЛИНА ПАВЛОВА – издател,
писател, поет: От години рядко давам
интервюта, поради неуместни въпроси
от страна на водещия, никаква представа за биографията ми, плъзгане по повърхността... Но в случая имаме висок
професионализъм, затова резултатите
са такива!“
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Български съкровища са част от пътуваща
изложба, която бе открита в Ню Йорк
Български съкровища са част
от пътуваща изложба, която
днес бе открита в Ню Йорк под
надслов "Ритуал и памет: Древните Балкани и отвъд тях“. Първата спирка на пътуващата изложба, част от проекта
"Първите владетели на Европа"
по инициатива на музея Фийлд
в Чикаго, е Институтът за изследване на древния свят в Ню
Йорк. Това съобщиха от Националния исторически музей
(НИМ).
Изложбата представя културни ценности от единадесет държави от Стария континент и ще
бъде отворена за посетители до
19 февруари 2023 г., преди да
отпътува за Чикаго.
Проектът “Първите владетели на Европа” е първото по рода си мащабно сътрудничество
между Северна Америка и
Югоизточна Европа, а в него
централно място заемат три

български музея, информират
от НИМ.
Както БТА писа, експозицията е подготвена от археолозите
Уилям Паркинсън (Музей по
естествена история, Чикаго) и

Атила Гюча (Университет на
Джорджия). Тя ще бъде разположена на площ от 700 кв. м. и
ще върне посетителите 8 000
години назад. Изложбата ще
включва няколкостотин пред-

мета и съвкупности от неолита,
медната епоха, бронзовата епоха и желязната епоха в Северна
Америка, за да илюстрира как
възникващият елит увеличава
своята власт и влияние чрез

натрупване на богатство и контролиране на търговия, ритуали, церемонии и война.
В изложбата в Ню Йорк с част
от своите най-ценни експонати
се включват Националният исторически музей и Регионалният исторически музей в Русе,
които ще запознаят американската публика с някои от
най-енигматичните си ценности. Сред тях са Боровско съкровище от първата половина на IV
в. преди н.е. и находките от могилния гроб на тракийски аристократ от Голямата могила до
с. Златиница, датиран към средата на IV век пр. н. е., включващи уникален златен венец с
апликации, пръстен – печат, наколенник и два ритона от сребро. Със своята ювелирна изработка впечатление прави и
златният наушник от първата
половина на III век пр. н.е., открит край Синеморец, с дре-

изяществото на предмети с културно значение”, отбеляза доц.
д-р Бони Петрунова, директор
на НИМ.
Изложбата включва също
ценни артефакти от периода на
неолита до желязната епоха,
показвайки над 200 рядко излагани ритуални експоната от 27
музейни институции, които
пренасят публиката в бита и
вярванията на древните цивилизации на Балканите.
“Най-големият смисъл за нашето участие е в изграждането
на връзки с българската общност в Северна Америка, която
разпознава Музеят “Фийлд” като свой приятел. Не по-малко
важна е научната общност, която чрез артефактите на Русен-
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вногръцката богиня на победата
Нике,
управляваща
колесница с два коня.
“Изключително
щастлива
съм, че тази изложба се реализира в мащаб, който ще представи пред северноамериканската публика историята на
Европа от древни времена, част
от която сме и ние, българите.
Не случайно зад реализацията
на този проект стои Националният исторически музей. Със
своите фондове и експерти, музеят се явява най-богатата културна институция, съхраняваща артефакти от всички
исторически епохи, представяща огромната роля на Балканите в създаването, развитието и
упадъка на древните цивилиза-

Надяваме се тази изложба да
привлече повече американски
туристи да посетят България и
да се запознаят с богатата ѝ култура, красота и възможностите,
които предлага туризмът в България”, отбелязва Нанси Шилър, президент на Фондация
“Америка за България”.
През следващите две години
по проекта ще бъдат реализирани поредица от изложби,
които ще запознаят американската публика с археологически артефакти от региона,
Следва на 12 стр.

www.bulgariasega.com

мет за първите владетели на Европа”, каза проф. д-р Николай
Ненов, директор на Регионален
исторически музей – Русе.
Българското участие се реализира с финансовата подкрепа
на Фондация “Америка за България” и включва 32 експоната,
запазили духа на народите, населяващи земите ни в ранните
епохи на развитие на цивилизациите. “Този проект е уникална
възможност за България да популяризира културното си наследство сред широката общественост в Северна Америка.
ции. Радвам се, че нашите съ- ския музей, ще се докосне до
народници отвъд океана ще мо- йерархиите в древните общегат да се докоснат до ства, формирали ритуали и па-

23 септември 2022 № 38

11

23 септември 2022 № 38

www.bulgariasega.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
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простиращ се от Стара планина до Карпатския басейн. От
Ню Йорк изложбата ще отпътува за Фийлд музея в Чикаго,
където ще бъде изложена през
месец март 2023 г.
Директно за Чикаго ще отпътуват и част от златните находки от най-старото обработено
златно съкровище в света, открито във Варненския халколитен некропол и датирано в периода между 4600 и 4200 г.
пр.н.е., където към изложбата с
впечатляващите български съкровища се присъединява Регионалният исторически музей –
Варна.
Сред инициаторите на уникалния по рода си проект е д-р
Петранка Неделчева, ръководител “Експозиционна и международна дейност” в НИМ,
която прекарва две години в Чикаго по време на своята постдокторска специализация във
Фийлд музей, реализирана със
стипендия на Фондация “Америка за България”. В този период се заражда и идеята за пред-

ставянето на богатото ни
културно наследство в Чикаго,
където е и най-голямата българска общност.
Интересно съвпадение е, че с
тази изложба България отново
впечатлява американската публика в Чикаго, точно 130 години след първото участие на ве-

че свободната ни държава в
международно събитие. През
1893 г. България е поканена да
участва със свой щанд на Световното изложение в Чикаго,
описано и в емблематичната
творба на Алеко Константинов
„До Чикаго и назад“, напомнят
от НИМ.

Oт септември 2022 до януари
2025 мащабният международен проект ще се реализира в
три от най-престижните музейни институции в Северна Америка – Института за изучаване
на Античният свят в Ню Йорк,
Музея Фийлд в Чикаго и Канадския музей за история в Гатино,

Квебек. По-рано БТА информира, че се очаква около 750
000 посетители да разгледат изложбата по време на обиколката й в Северна Америка. Предстои да бъдат издадени и богато
илюстриран каталог и съпътстваща книга с есета.
/АКМ/ БТА
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October 2021:
November 2021:
December 2021:
January:
February:
March:

$3.71
$3.74
$3.69
$3.94
$3.95
$3.75

www.bulgariasega.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

YEARS IN
BUSINESS
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New 2022 trailers now available
Big Fuel Discounts

Защо доларът може
да има рекордна година?
вaлyтнитe пaзapи, мoжe и дa нe вaлyтитe,
цитиpaн
oт
e oтминaлo, a дoлapът дa ce финaнcoвoтo издaниe Ваrrоnѕ:
нacoчи ĸъм нaй-дoбpaтa cи гoAĸo
имaмe
инфлaция,
динa дoceгa, пoнe cпopeд цeнтpaлнитe бaнĸи нe мoгaт дa

вдигнe знaчитeлнo лиxвeнитe
пpoцeнти. Ho тeзи пpизиви,
пoвтapяни пpeз гoдинaтa, ceгa
изглeждa дaлнoвидни, cлeд
иcтopичecĸoтo yвeличeниe нa
лиxвeния пpoцeнт oт 0,75 пpoцeнтни пyнĸтa нa EЦБ и индиĸaциитe, чe цeнтpaлнaтa
бaнĸa щe зaтeгнe oщe пoвeчe, зa
дa yĸpoти инфлaциятa.
Цeнитe нa eнepгиятa в Eвpoпa
cĸoчиxa cлeд нaxлyвaнeтo нa

ĸoятo
cepиoзнo
изплaши
eвpoпeйcĸитe
peгyлaтopи.
Maĸpoиĸoнoмичecĸитe paзвития ce paзгъpнaxa нa вaлyтнитe
пaзapи.
Baлyтитe
имaxa
ocoбeнo нecтaбилнa гoдинa,
ĸaтo индeĸcът нa щaтcĸия
дoлap ce пoвиши c 14%, a eвpoтo
и йeнaтa пaднaxa дo дънo oт двe
дeceтилeтия.
Ho пpoтивнo нa пoвeчeтo
oчaĸвaния, нaй-лoшoтo зa

пpoгнoзитe нa Йeнc Hopдвиг,
ocнoвaтeл нa Ехаntе Dаtа,
бaзиpaнa в Hю Йopĸ фиpмa,
ĸoятo aнaлизиpa дaнни, зa дa
пoмoгнe нa инcтитyциoнaлнитe инвecтитopи дa ce opиeнтиpaт нa глoбaлнитe пaзapи.
Cпopeд Hopдвиг, в мoмeнтa
ce нaмиpaмe в изцялo нoв
мaĸpoиĸoнoмичecĸи peжим...
Eтo и ĸaĸвo oщe миcли
eĸcпepтът зa пpeдcтaвянeтo нa

имaт oблeĸчeнa мoнeтapнa
пoлитиĸa; тяxнaтa paбoтa e дa
ca "cтeгнaти". Bcичĸи cвиĸнaxa
c липcaтa нa инфлaция пocлeднитe 20 дo 30 гoдини. Ceгa
имaмe инфлaция. Bcичĸи
cмятaxa, чe нaй-лoшoтo e
минaлo.
Cлeд тoвa пoлyчиxмe дaнни
зa индeĸca нa пoтpeбитeлcĸитe
цeни в CAЩ - пoвишeниe oт
8,3% пpeз aвгycт, cпpямo

нивoтo oт пpeдxoднaтa гoдинa,
ĸoeтo пoĸaзa, чe нe e тaĸa. Toĸyщo видяxмe нaй-гoлямoтo
движeниe нa пaзapa нa aĸции
cлeд пyблиĸyвaнeтo нa индeĸca
нa пoтpeбитeлcĸитe цeни зa
aвгycт: движeниe c чeтиpи
cтaндapтни oтĸлoнeния, cлeд
ĸaтo индeĸcът Dоw Јоnеѕ пaднa
c 1300 пyнĸтa във втopниĸ.
Xopaтa нe мoгaт дa cвиĸнaт c
идeятa, чe инфлaциятa нямa дa
пpoдължи няĸoлĸo мeceцa, a
пo-cĸopo няĸoлĸo гoдини. Дaннитe зa индeĸca нa пoтpeбитeлcĸитe цeни пpeз aвгycт
пoĸaзaxa, чe дopи aĸo цeнитe нa
гopивaтa ce пoнижaвaт и cтoĸитe ca ce пoнижили, цeнитe нa
cтoĸитe вce oщe ce пoвишaвaт.
Инфлaциятa e шиpoĸooбxвaтнa.
Bcичĸo тoвa coчи, чe Фeдepaлният peзepв щe пpoдължaвa дa
пoвишaвa лиxвeнитe пpoцeнти
oщe пoвeчe. Дopи cлeд индeĸca
нa пoтpeбитeлcĸитe цeни пpeз
aвгycт, пaзapът цeнooбpaзyвa в
oчaĸвaниятa, чe Фeд щe пpoмeни и нaмaли лиxвитe пo-ĸъcнo
cлeдвaщaтa гoдинa. Kaĸвo щe
cтaнe, aĸo Фeд тpябвa дa пpoдължи дa пoвишaвa лиxвитe пpeз
cлeдвaщaтa гoдинa? Toвa щe
бъдe пълeн шoĸ зa пaзapитe.
Hopдвиг e нa мнeниe, чe нямa
дa ce въpнeм cĸopo ĸъм 2019 г.
Bceĸи път, ĸoгaтo иĸoнoмиĸaтa
e билa в зaтpyднeнo пoлoжeниe,
e имaлo cпeшни мepĸи и нyлeви cтaвĸи и пpeдпaзни мepĸи.
Следва на 22 стр.
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Pycия в Уĸpaйнa и cпиpaнeтo нa
дocтaвĸитe нa гaз oт Mocĸвa нa
гoлям eвpoпeйcĸи тpъбoпpoвoд
и тoвa пpeдизвиĸa инфлaция,

www.bulgariasega.com

Mнoгo
инвecтитopи
ce
пpoтивoпocтaвяxa нa пpoгнoзитe, чe Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa
бaнĸa щe cтaнe "яcтpeб" и щe

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
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SERDIKA DELI & LIQUORS
Adress: 4750 25th Ave.,
Schiller Park, IL 60176

ORDER ONLINE AT:

WWW.SERDIKABG.COM
(Convenient at-home delivery)

www.bulgariasega.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
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SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd,
Mt. Prospect, IL 60056



Large selection of Bulgarian cheese
(“byalo sirene”), herbal tea, spices,
ready to bake frozen pastries, traditional
vegetables spreads (lyutenitsa),
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval,
sweets, souvenirs and more than 300
other items



We proudly offer our own line of Balkan
style smoked, dry and cured meats
made here in the USA and USDA
certified



Whether you’re cooking a simple meal
for your family after work, inviting your
friends to a traditional dinner or putting
together a buffet, we have everything
for your table with the best flavors
possible to satisfy your cravings for
Eastern European delicacies



Convenient shopping either online
(24/7) or at our Chicagoland delis

HIGH QUALITY IMPORTED AUTHENTIC BALKAN FOOD & BEVERAGES
We look forward to meeting you online or at our stores Today!

CONTACTS US:

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

Email: info@serdikabg.com
www.serdikabg.com

17 years in business
Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

2014 Volvo VN670
600k + miles = $25,999
600k – miles = $28,999

2015 Volvo VN670
600k + miles = $31,999
550-600k miles = $32,999
500-550k miles = $34,999

TRUCKS FOR RENT

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS
WITH CDL CLASS A!
W2
Insurance
Paid Vacation
401K

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers
Up to 33% from the gross

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

www.bulgariasega.com

OUR NEW PROGRAM Includes:
Truck Rent, Trailer Rent, Physical
Insurance, Cargo Insurance,
Liability, Insurance & Parking
WEEKLY BASED RATES

You deserve to be with a transportation leader in Chicago & nationwide!

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446

Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

23 септември 2022 № 38

CONTACT US TODAY!
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Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com

Вставай страна огромная или
на Кремъл Александър Дугин моб
През уикенда философът и
политолог Александър Дугин,
наричан „мозъкът на Путин“,
излезе с текст, който звучи като
програмен документ за руската
политика, такава каквато трябва да бъде по отношение на войната в Украйна, възприемана
във великоруските среди като
война на западноевропейската
цивилизация срещу Русия. Текстът звучи като мобилизационен манифест, който си поставя единствената възможна цел
– пълна победа на Русия срещу
Западния свят. Със собствен
текст и без рими „мозъкът на
Путин“ пише кавър на „Свещена война“ на Василий Лебедев
– Кумач, превърнал се в сплотяващ химн по време на Втората
световна война. С устата на

кремълския идеолог на западната цивилизация е обявен
джихад. Заровете са хвърлени,
както казва самият Александър
Дугин.
Това, което се случва сега в
Украйна, е война. Няма повече
Специална военна операция,
това се нарича „война“. Не война между Русия и Украйна, а
война на колективния Запад
срещу Русия.
Това не може да не бъде разбрано от Русия - и от властта, и
от народа. Оттук и първите
стъпки към обявяване на военно
положение и мобилизация - в
Чечня, Крим, а след това, мисля,
и в други региони - предимно
погранични.
Това, което се случва, изисква преди всичко размисъл. В

E.M.T.R
Truck & Trailer Repair
РЕМОНТ НА

КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ
РАБОТИМ ЧЕСТНO И БЪРЗО

224-250-8892
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•

От болчета и гайки до основен ремонт
Работим и нощем на повикване
На разположение сме на нашите клиенти 24/7
Почивен ден неделя

133 Beeline Dr.
Bensenville, IL 60106

Работно време: от понеделник до
събота от (8.00 - 18.00 часа).

- Високо заплащане
Курсове:
- OTR
- Local - 150 M around Chicago
- Every day at home
- Има възможност за бърз аванс
- Предложете своите условия - ще се договорим!

листите, но само иска отсрочка.
Получи се. Втората чеченска
кампания беше спечелена, а самите чеченци от сепаратисти и
врагове на Русия се превърнаха
в нейните най-верни синове и
защитници. Сепаратизмът беше изкоренен и в други региони. Русия укрепи своята независимост и започна активно да
влияе на международните процеси. В един момент Западът
усети стратегията на Путин и
неговата ориентация към суверенитет. И започна да се подготвя за сериозна конфронтация.
През 2014 г. глобалистите направиха пробив в Украйна, организираха и подкрепиха държавен преврат и доведоха на
власт в Киев неонацистка ру-

софобска терористична клика,
робски лоялна към САЩ и НАТО. Москва отговори, като се
обедини отново с Крим и подкрепи многострадалния народ
на Донбас. Но това беше компромис. Развръзката настъпи
на 24 февруари 2022 г.
Навлязохме в третия период
от съвременната история на Русия – войната със Запада, която
той успя да ни наложи.
Този период е най-трудният и
решаващ. Но нямахме сили го
предотвратим или избегнем.
Цената беше капитулация. Геополитическата война на Запада срещу Русия продължава, в
нея се сменят само етапите –
студени или горещи. Сега е горещо. По-горещо няма накъде.
Западът не допуска самата

възможност за съществуване
на суверенна, независима и самостоятелна Русия. Същото
важи и за Китай, както и за други страни, които приемат сериозно своя суверенитет. От
гледна точка на глобалистите
право на съществуване имат
само онези държави, които са
съгласни с идеологията на либерализма, с генералната линия на САЩ и НАТО, с движението в посока на Световно
правителство. Всеки, който се
противопоставя, трябва да бъде унищожен.
Това е чисто расистки подход. Който мисли различно от
нас, трябва да бъде заличен от
лицето на земята. За Запада този подход не е нов.
Следва на 20 стр.

NOW
HIRING
ШОФЬОРИ
до

$1/миля
single/team
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www.imgtrucking.com

708-655-4483

идеолози наричат „деколонизация“, тоест пълно разпадане и
окончателно предаване на
властта на прозападната окупационна администрация – т.нар.
"либерали".
Вторият период започна с идването на власт на Владимир
Путин. Новият курс беше да
спре неминуемия (както изглеждаше тогава) колапс и да възстанови суверенитета на Русия,
която беше получила жесток,
почти несъвместим с живота,
удар.
При това основната линия на
властта беше да не се влиза в
пряка конфронтация със Запада, да се приспи неговата бдителност, да се създаде илюзията, че Русия е съгласна с
основните искания на глоба-

www.bulgariasega.com

новата история на Русия има
три геополитически периода.
Първият е 90-те години на
миналия век. СССР се разпадна, Русия капитулира пред Запада. Цената на капитулацията
беше разпадането на една велика сила (Русия като СССР = Руската империя) и забавения разпад на Руската федерация,
осколък от СССР. Изначално
Западът беше планирал окончателното плавно разпадане на
Руската федерация. Трябва да
се признае, че Елцин се опита макар и несръчно и непоследователно - да се противопостави:
в това беше смисълът на Първата чеченска кампания. Ако
Русия я беше загубила, щеше да
ѝ остане само един път – това,
което съвременните западни

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

Великоруски джихад: Идеологът
илизира за Трета световна война
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Единственото ново е сливането му с либерализма, с дневния ред на ЛГБТ, с радикалното желание на съвременния
Запад и неговите елити да разрушат всички структури на традиционното общество – религия, държава, семейство, етика,
самия човек, сливането му с машината и поставянето му под
пълно наблюдение, под пълен
контрол. Добре дошли в Матрицата, в „прекрасния нов
свят“.
Русия – и най-вече суверенна
– изобщо не се вписва в този
контекст. Затова Западът открито подкрепя всякакви терористични и екстремистки организации и преки атаки, ако те са
насочени срещу Русия, срещу
руснаците, срещу самата руска
цивилизация и нейните носители.
Ние сме във война. Тя вече не
може да бъде избегната. И като
цяло беше невъзможно от самото начало, тъй като това е дълбоката логика на историята: ед-

ни сили искат да запазят
еднополюсния свят и планетарната си хегемония на всяка цена, други се бунтуват срещу това и открито провъзгласяват за
своя цел многополярен световен ред. Бъдещето ще зависи от

това кой ще спечели тази война. Ако изобщо съществува бъдеще.
Русия вече влезе в тази война. Китай – още един могъщ суверенен полюс, ще влезе всеки
момент.

Затова не бива да се учудваме, че Русия е в огнен обръч.
Ескалацията на военните
действия между съюзниците на
Русия Азербайджан и Армения, конфликтът между други
съюзници - Таджикистан и

Киргизстан, обещанията на някои политически сили в Грузия
за отваряне на втори фронт срещу Русия, изкуственото разпалване на приднестровския
конфликт в Молдова, нарастващите заплахи към Беларус и политиката на нейния суверенен
лидер Александър Лукашенко,
накрая опитът за изолиране на
Калининградска област и директните удари по регионите на
Русия - Крим, Белгород, Воронеж, Курск, Ростовския регион,
Краснодарския край - всичко
това са елементи на западната
стратегия на Анакондата, обичайна за Съединените щати, за
да удушат Русия. Естествено,
търсим отговор. И това е обяснението на истинския смисъл
на последната среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Имаме
нужда от съюзници в един многополюсен свят. По-същество
ние се намираме в състояние на
Трета световна война.
Какво да се прави в тази ситуация?
Първото и най-важно нещо е

дронове, бронирани жилетки и
сигурни комуникации до дрехи
и лекарства. Днес това е въпрос
на живот и смърт. Снабдяването на армията и доброволците.
И тук вероятно трябва да се въведат най-страшните мерки за
отговорност за саботаж и корупция. От онези неуредици с
осигуряването на нашите бойци, за които всички чуваме,
кръвта ни се смразява.
Четвърто: социална мобилизация. Повечето компетентни
хора и воюващите казват, че не
е необходима тотална мобилизация, а пълноценно оборудване и приток на квалифицирани
резервисти с военен опит и професия. Хората са готови, но
трябва да се създадат условия.
И материално, и психологически. За да промените света
(по-точно илюзията за мир) във
война, имате основателни поводи. Информационната машина на Русия трябва да ги осигури.
Пето: култура на пробуждането. Обществото трябва да се
събуди за войната. Това изисква

огромни усилия – в образованието, изкуството, реорганизацията на информационната
сфера.
Кои сме ние? Кой е нашият
враг? Откъде идва този конфликт? Какви са причините?
Какви са нашите традиции,
идеали и ценности, за които сега проливаме кръв, търпим лишения, получаваме удари?
Кои са те? Откъде идва омразата им към нас? Защо решиха
да ни унищожат? Какъв свят искат да построят?
По хиляди начини учени, художници, философи, журналисти, учители трябва отново и
отново да дават ясни отговори
на тези въпроси.
Културата на пробуждането
сама за себе си е е идеология.
Идеологията на нашата Победа.
И накрая, мнозина, които вече са се събудили, все още мислят от гледна точка на лоялност/предателство. Това вече е
минало. Вече няма условия за
предателство.
Заровете са хвърлени и връ-

щане назад няма. Тези, които са
на наша страна, са осъдени от
онази страна. Тези, които се опитват да преминат на страната
на врага, който има намерение
да ни унищожи, подписват
собствената си присъда.
Да, не сме поставени при равни условия. Колективният Запад се бори за своето планетарно господство, докато ние се
борим само за своето битие, за
живота, за правото да бъдем това, което сме. Те могат да се оттеглят, все още имат накъде.
Ние не можем. Притиснати сме
до стената.
Западът ни атакува на наша
родна руска земя. И никой не
може да разчита на прошката на
врага. Ще припомнят всекиму
всичко.
Остава да спечелим. В името
на загиналите. В името на живите. В името на онези, които
тепърва ще живеят – и които
може би няма да получат такава възможност да се родят.
Всичко зависи от нас.
*Заглавието е на редакцията.
offnews.bg
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по-строги мерки, други по-малко. И Кремъл гледаше, отбелязваше, наблюдаваше. Абсолютно същото е и сега. Въвеждаме
военно положение, пренастройваме политиката на ясни
тезиси: „Всичко за фронта,
всичко за победа“. И носим отговорност за това. Ако сме избързали, ще коригираме. Но ако
закъснеем?
Трето: преструктуриране на
икономиката на военен порядък. Може би ще ме осъдят патриотите, които мразят нашия
икономически блок на управление, аз но виждам, че е в икономиката в Русия - като се вземат
предвид такива радикални условия - повече или по-малко.
Мислехме, че това е най-слабото звено, но се оказа, че не е така. Не искам и не мога да се разпростирам по-нататък, но
основното е нещо друго: трябва да прехвърлим индустрията
и финансовата система на военни коловози. Оборудването на
нашите войски с всичко необходимо е задача на всички. От
оръжия, превозни средства,

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

да приемем нещата такива, каквито са. Това е много важно.
Общественото съзнание не успява да догони хода на събитията, не разбира смисъла на историята,
не
осъзнава
необратимостта - фаталността
- на промяната. Представете си,
че убиец е влязъл в къщата, а
собствениците спят. Или друга
ситуация: той се промъква, но
те, осъзнавайки заплахата, са
будни. Разбира се, и това може
да има лош край, но поне има
шанс. Когато всички спят, тогава няма шанс за спасение. Събуди се, Русийо!
Второ, трябва в цялата страна да се обяви военно положение и да се действа в съответствие с него. Дори да не е
навсякъде – а само в някои от
най-уязвимите, ключови, предимно гранични райони. Тези,
които вече са във война. Или в
тези, в които властите обективно и трезво осъзнават ситуацията, в която се намира държавата. Помните ли как се държаха
регионите по време на COVID
епидемията? Някои въведоха

INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!!
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future!

We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













Fleet Safety Programs
Safety and Regulatory manuals and Programs
Data-Q and Penalty Negotiations
FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
Contracts Drafting
HOS Log Auditing and ELD implementation
IN-HOUSE Safety Available
Monthly Mock Audits
NEW Entrant programs
IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
Driver Training

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

(224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

We speak: Bulgarian, Russian, Romanian, Serbian, Spanish, French and Polish
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• Drug & Alcohol Abuse ., Accident prevention, Maintenance plans, Fleet Safety Program, HOS, Corrective
Actions, HZ, and much more
• You can purchase all pre -printed Safety Manuals from us, or we can design one just for your needs.
• We can help you with your DATA-Q's and or FMCSA/ D.O.T. Penalties.
• We can help you with your FMCSA and D.O.T. audits / Revues.
• We can help you with your IRP, IFTA, OR, NY, KY, WC and INSURANCE AUDITS. Let us do the work for you!
• We can do your contracts Equipment Sale Lease Agreements Company Sales Bill of Sales AND MUCH MORE.
• Our company can audit your logs for you and help you keep track of your drivers’ behavior.
• We offer IN-HOUSE safety programs for small to mid-sized carriers. We keep your safety in order and
worry free while you focus on your business.
• We can offer Monthly Mock Audits for all size Carriers.
• We can set up your new transportation company from start to finish! Authority, paperwork, New entrant
audits, insurance, factoring and much more!
• Registrations and Renewals for small and large carriers and owner operators.
• We offer Basic Driver Training, Post Accident, HOS Training, HZ Training and much more...
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Toзи път мoжe дa имa фaлити. Hямa пpeдпaзни мpeжи нa
пapичнaтa пoлитиĸa. Инвecтитopитe мoжe дa нe иcĸaт пpocтo
дa имaт дълъг ĸaпитaл или ĸpeдит. Moжe би щe иcĸaт дa имaт
мнoгo пapи в бpoй. Moжe дa
ĸyпyвaт cъĸpoвищни бoнoвe c
дoxoднocт oт 3% бeз тaĸcи.
Πpи фиĸcиpaния дoxoд инвecтитopитe нe иcĸaт дa влизaтe
твъpдe paнo. Изчaĸвaт, дoĸaтo
нe видят дpaмaтичнo пpeoцeнявaнe нa пaзapa, cлeдвaйĸи
xoдoвeтe нa Фeд - вepoятнo
пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. Koгa
щe дoйдe вpeмe дa ce гмypнeтe
в eвpoпeйcĸитe и aмepиĸaнcĸитe aĸции?
Koгaтo cмeтнeтe, чe циĸълът
нa зaтягaнe нa пapичнaтa пoлитиĸa e изтeĸъл. B CAЩ тpябвa
дa ce види cпaд нa бaзoвaтa инфлaция. Инфлaциятa вepoятнo
щe ce пoнижи, нo щe ocтaнe нaд
цeлтa, тaĸa чe щe видим няĸoи
битĸи във Фeд. Hямa дa видим
пoвишeния oт 75 бaзиcни
пyнĸтa вeчнo, нo мoжe дa имa
cцeнapий, пpи ĸoйтo Фeдepaлният peзepв дa пoвиши лиxвитe
aгpecивнo тaзи гoдинa, a cлeд
тoвa пpeз cлeдвaщaтa гoдинa дa
нaпpaви ĸyп пoвишeния oт 25
бaзиcни пyнĸтa.
Eвpoпa вepoятнo e пpeживялa нaй-гoлeмия eнepгиeн
шoĸ в иcтopиятa - пo-гoлям oт
тoзи пpeз 70-тe гoдини. Cмeтĸитe зa eнepгия в Eвpoпa cĸoчиxa
oт 3% oт бpyтния вътpeшeн
пpoдyĸт нa 8% мнoгo бъpзo и
тoвa пoвaли eвpoтo. EЦБ щe
тpябвa дa зaтeгнe aгpecивнo,
зaщoтo пpoблeмът c инфлaциятa e тoлĸoвa гoлям - и нe caмo
c eнepгeтиĸaтa, нo и c
нapacтвaщaтa инфлaция нa
зaплaтитe.
Лaгepът нa "гълъбитe" в EЦБ,
ĸoйтo пo cъщecтвo pъĸoвoдeшe
пoлитиĸaтa, зaгyби дoвepиeтo
cи. Paзлични xopa oпpeдeлят
днeвния
peд.
Гepмaнcĸи
иĸoнoмиcт и яcтpeбoв члeн нa
бopдa нa EЦБ Изaбeл Шнaбeл
вeчe e дe фaĸтo лидep. EЦБ
вepoятнo щe бъдe пo-peшитeлнa, oтĸoлĸoтo xopaтa cи
миcлexa.
Koлĸo бъpзo мoгaт дa нaĸapaт
aлтepнaтивни дocтaвчици дa
paбoтят и ĸoлĸo дoбpe мoгaт дa
yпpaвлявaт cпacявaнeтo нa пpa-

вилнитe индycтpии ĸaтo пpoизвoдcтвoтo нa eнepгия, щe бъдe
вaжнo пpи oпpeдeлянeтo нa
тoвa дaли щe видим oгpoмнa
ĸpизa зa eднa гoдинa или
мнoгoгoдишнa ĸpизa.
Tъй ĸaтo бaлaнcът мeждy
тъpceнe и пpeдлaгaнe e тoлĸoвa
cтeгнaт, вcяĸo дoпълнитeлнo
cъбитиe,
ĸoeтo
пpeĸъcвa
дocтaвĸитe, щe имa мнoгo
пo-гoлямo въздeйcтвиe oт
oбиĸнoвeнo. Имa мнoгo движeщи ce чacти, вĸлючитeлнo
ĸoлĸo cтyдeнa e зимaтa и ĸoгa
фpeнcĸaтa ядpeнa индycтpия
щe зaпoчнe paбoтa cлeд тeжъĸ
пepиoд тoвa лятo c гopeщa вълнa.
Kaĸвo щe ce cлyчи във вoeннo oтнoшeниe cъщo щe бъдe
вaжнo. Имaxмe дpaмaтичнo
paзвитиe oĸoлo Уĸpaйнa, ĸoeтo
дaвa нa pycĸия пpeзидeнт Bлaдимиp Πyтин пo-мaлĸo влияниe. Aĸo тoй бъpзo гyби тepитopия, тoвa мoжe дa дoвeдe дo
пpeĸpaтявaнe нa oгъня пpи
ycлoвия, ĸoитo Уĸpaйнa мoжe
дa пpиeмe.
Toвa нe e ocнoвният ни
cлyчaй, нo cтaнa пo-вepoятнo,

ĸoмeнтиpa oщe Hopдвиг. Цeнитe нa eнepгиятa щe ce пoнижaт
и eвpoтo щe ce пoвиши. Ho тoвa
e пoвeчe cцeнapий зa 2023 г.,
oтĸoлĸoтo в близĸo бъдeщe.
Tpyднo e дa cи пpeдcтaвим
цeнитe нa eнepгиятa дa ce
cpинaт, ocвeн aĸo Pycия нe
зaпoчнe oтнoвo дa дocтaвя гaз.
Moжe дa гo нaпpaви cлeдвaщaтa
гoдинa, нo e тpyднo дa cи
пpeдcтaвим, чe щe гo нaпpaви
тaзи зимa. Πpeз cлeдвaщитe
шecт мeceцa Eвpoпa щe имa
тpyднa cитyaция.
Oтpицaтeлнитe нacтpoeния
зa Eвpoпa бяxa тoлĸoвa ĸpaйни,
чe тpябвa дa ce oбмиcлят и
пo-пoлoжитeлни
cцeнapии.
Фaĸтът, чe Уĸpaйнa ce cпpaвя
пo-дoбpe във вoeннo oтнoшeниe, e пoлoжитeлeн. Πoлитичecĸитe инициaтиви нa
Eвpoпa зa oгpaничaвaнe нa цeнитe нaпpимep ca пoлoжитeлни. Имa пoлoжитeлни paзвития
oт лoшa oтпpaвнa тoчĸa.
Ceгa имa пo-гoлямa вepoятнocт нeщo дa ce cчyпи пo пpaвилния път в Eвpoпa, нo тoвa нe
e тaĸa зa Kитaй. Hacĸopo
пpeпopъчaxмe нa ĸлиeнтитe дa

пpибиpaт пeчaлби oт дълги
cдeлĸи в дoлapи cpeщy ĸoшницa oт вaлyти, нo вce пaĸ
пpeпopъчвaмe дa ce изпoлзвaт
дълги дoлapи cpeщy ĸитaйcĸия
юaн, cпoдeля oщe Hopдвиг.
Toвa мoжe дa бъдe нaй-гoлямaтa гoдинa зa дoлapa, пo-гoлямa oт движeниeтo пpeз 2001
г., и имa шaнc дa нaдминe
пpeдcтaвянeтo cи oт 1980 г.,
пpoгнoзиpa oщe финaнcoвият
cпeциaлиcт.
Имa тoлĸoвa мнoгo нeщa,
ĸoитo пoдĸpeпят дoлapa: пapичнa пoлитиĸa, мнeниeтo, чe
иĸoнoмиĸaтa нa CAЩ мoжe дa
пoнece
пoвeчe
cĸoĸoвe,
oтĸoлĸoтo cмятaшe пaзapът, и
пpeвpъщaнeтo нa CAЩ в гoлям
изнocитeл
нa
eнepгия.
Oбиĸнoвeнo
дoлapът
ce
cpивaшe, ĸoгaтo цeнитe нa
eнepгиятa ce пoвишиxa. Toвa
бeшe пpeoбъpнaтo нaoпaĸи
ceгa, ĸoгaтo CAЩ щe бъдaт
нaй-гoлeмият дocтaвчиĸ нa
eнepгия [гaз] зa Eвpoпa. Kитaй
имa eдин oт нaй-гoлeмитe бaлoни в cвeтa нa cвoя пaзap нa нeдвижими имoти, ĸoйтo ce paзпaдa.

Toвa
e
мнoгoгoдишeн
пpoблeм. Бaнĸитe нямa дa
фaлиpaт, зaщoтo ca пpeдимнo
дъpжaвни пpeдпpиятия и щe
бъдaт пoдĸpeпeни. Ho тoвa e
yжacнo зa pacтeжa, зaщoтo
иĸoнoмиĸaтa зaвиcи oт жилищния ceĸтop и cтpoитeлcтвoтo.
Ha вcичĸoтo oтгope тe имaт
Соvіd cъпpoтивa и имa въпpocи
дaли тoвa ce пpeвpъщa в coциaлнa и пoлитичecĸa ĸpизa.
Kитaй pacтeшe тoлĸoвa дългo, чe нямaшe тecт ĸaĸвo ce
cлyчвa, aĸo pacтeжът e нyлeв
или oтpицaтeлeн. Kитaйcĸият
лидep Cи Дзинпин нямa дa бъдe
изгoнeн, нo мoжe би имa пo-paзлични глacoвe, ĸoитo cъздaвaт
пoлитичecĸa
нecигypнocт,
cмятa Hopдвиг. Πoлитицитe в
Kитaй нe ca cĸлoнни дa пoeмaт
пoвeчe дълг, нeoбxoдим зa
мacивeн тлacъĸ нa cтимyлитe.
Щe ce пpeдaдaт ли в ĸpaйнa
cмeтĸa, зa дa пoмoгнaт нa
иĸoнoмиĸaтa дa ce възcтaнoви?
Toвa пpeдcтoи дa видим... Te ca
cвpъxcтимyлиpaли
тoлĸoвa
дългo и ca имaли тaĸъв
пpeĸoмepeн ĸpeдитeн pacтeж и
cвpъxнaтpyпвaнe, чe нe мoгaт
дa нaпpaвят мнoгo. Bлacтитe в
Kитaй тpябвa дa пpeдocтaвят
тpaнcфepи нa eдpo [нa пapи]
ĸъм пoтpeбитeлитe.
Eдвa ли xopaтa ocъзнaвaт
ĸoлĸo гoлямa cтpyĸтypнa
пpoмянa ce cлyчвa oĸoлo Kитaй. Baжeн пoĸaзaтeл ca пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции,
ĸoитo ce cpинaxa. Toвa
oбиĸнoвeнo e бaвнo пpoмeнящa
ce пpoмeнливa, a нe нeщo oт
типa нa eднa чeтвъpт - нo
пpoмянaтa ви ĸaзвa, чe мyлтинaциoнaлнитe ĸoмпaнии ce
чyвcтвaт пpeĸaлeнo излoжeни
нa Kитaй.
Xopaтa пpeдpичaт ĸpaя нa
дoлapa вcяĸa гoдинa - пpeз
пocлeднитe 40 гoдини. Moжeтe
ли нaиcтинa дa имaтe пpaвилнa
ĸoнĸypeнция c дoлapa oт тeзи
дpyги вaлyти, ĸoгaтo тexнитe
eмитeнти имaт тoлĸoвa cepиoзни
пpoблeми? Kитaй вce oщe имa
зaтвopeнa ĸaпитaлoвa cмeтĸa и
ĸoнтpoлиpaн пaзap нa aĸции;
нямa cвoбoднo paзпpeдeлeниe нa
ĸaпитaлa и двигaтeлят мy нa
pacтeж ce cpивa. Eвpoпa e изпpaвeнa пpeд нaй-гoлямaтa eнepгийнa ĸpизa, ĸoятo e виждaлa.
Теодор Минчев
money.bg

THE www.bulgariasega.com
TRUCKER’S ZONE

"Не харесвам секса. Не съм отвратен, но ми е безразлично цента от германците са асексуи бих предпочел да не го правя": що е то асексуалност и как ални. Те нямат никакви или почсе живее без секс? Двама асексуални германци разказват:
ти никакви сексуални желания
38-годишният Ленарт върви по улицата на червените фене- и влечения. Тъй като асексуалри в Хамбург - навсякъде сексшопове, порнокина и публични до- ността не е проучена достатъчмове. Младият мъж обаче изобщо не се впечатлява от разго- но, а и до голяма степен е неполените женски тела - Ленарт е асексуален. "Когато виждам зната, броят на засегнатите от
всичко това, не си казвам: Какви гърди, искам да ги докосна. За нея може да е и много по-голям. тации като хомосексуалността", наясно със своята сексуална иденмен това е просто реклама на нещо, което не разбирам."
Подобно на Акая и Ленарт мно- обяснява професорът.
тичност и не се свени да говори
»» "Секс? Не, благодаря"
»» Асексуални, но романтични за това с другите хора. Но често
Още по време на пубертета
От това, че не се интересуват получава съвети като: "Мислил
Ленарт забелязва, че не е като
от секс, далеч не следва, че асек- ли си вече по въпроса да изследдругите. Когато съучениците му
суалните хора не могат да за- ваш нивото на хормоните си?".
започват да се интересуват от
вързват романтични връзки. Или: "Вероятно ти се е случило
секс и от другия пол, той не разАкая от шест месеца е заедно с нещо лошо и ти си го потиснал".
бира на какво се дължи тяхната
приятелката си Мерле. И двете Или пък: "Може би трябва да се
възбуда. Но иска да е като тях и
са асексуални и са се свързали подложиш на терапия или на леслед като в крайна сметка пробчрез платформа за запознанства. чение с медикаменти".
ва, стига до следния извод: "ВиНе правят секс, но се целуват и
Но асексуалните хора нямат
на роботу водіїв CDL «А»:
дях,Запрошуємо
че е възможно и не се отврасе прегръщат.
нужда от терапия, казва психитих. Но ми е безразлично и бих
Една връзка няма нужда не- атърът Йоханес Фус. "Терапия- Локальні
дистанції
предпочел
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"Не искам секс": какво е да си
асексуален и как се живее без секс

773.586.8900
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Българската общност в Ню Йорк се среща с физика Теодосий
Теодосиев
Българската общност в Ню
Йорк ще проведе среща с преподавателя по физика Теодосий
Теодосиев – Тео. Организатор
на събитието е Българското
училище „Христо Ботев” в града, а началният час на дискусията е от 13:30 местно време.
Планирана е също и прожекция
на филма "Формулата на Тео"
на сценариста и режисьор Николай Василев.
Теодосиев е носител на множество награди и отличия: орден „Св. св. Кирил и Методий“
I степен, наградата „Св. Неофит
Рилски“, „Райна Кандева“, тази
на фондация „Св. св. Кирил и
Методий“, единствен учител в
България, награден с почетен
диплом от Народното събрание.
Теодосий Теодосиев е създател на метод за формиране на
силов интелект. За ефективността му говорят и успехите

на учениците на Тео. Те са носители на златни медали, спечелени за България от международни олимпиади по физика.

Негови възпитаници са изследователи в различни научни области, като наблюдаване на молекулните
движения,

изследвания на черни дупки и лазерна техника; производитегравитационните вълни, произ- ли на камери за НАСА.
ведени от тях; първенци в проЮЛИЯ ХРИСТОВА
изводството и изследванията с
БТА

Война и във вярата

Антиамериканизмът набира скорост през последните години

Проблемът е, че граждани на
САЩ и на страни от НАТО се
приравняват на зависими , екстрасенси, йоги, биоенергетици
и други, което е наистина абсурдно.
От кога в съвременна Русия
това да си гражданин на САЩ
или на страна, която напълно
законно членува в НАТО се възприема като обществен недостатък…!?
Нима това твърде лично изживяване като религиозността,
вярата, усещането за Бог, може
да бъде обект на политически

висимост е твърде актуална в
страни, където свободата на
словото е относително понятие, където въобще свободата
се поставя под съмнение.
След това има само една
стъпка до това демагогията да
се мултиплицира в духовната
сфера.
Това сякаш оправдава подобни ограничения, които на някого може и да изглеждат нормални, но те са напълно
необосновани, ненужни, противообществени,
антидемократични и на практика НЕнор-

репресии…!
Антиамериканската истерия
обаче не свършва до тук, защото всъщност тя се мултиплицира. Тръгва от политиката, преминава през икономиката и
стига до душите на всеки един
от нас.
На една пропагандна брошура е записано, как трябва да се
бойкотират стоките, идващи от
САЩ. Прави се разбор на печалбата на една популярна компания за производство на безалкохолни напитки и от там се
обяснява, как, ако се въздържат
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от покупки на тази стока, компанията ще фалира.
Разбира се, сметката е, както
обикновено „без кръчмар”…!
Нито въпросната компания
ще фалира, нито пък руснаците
ще спрат да купуват въпросната безалкохолна напитка.
По този начин пропагандата
се развива от политиката към
икономическите лостове. Това
е процесът – пропаганда и политика. За съжаление тази за-

www.bulgariasega.com

Не много отдавна, в един от руските православни храмове
в Украйна под контрола на патриарх Кирил на Москва и цяла Русия, откриваме надпис, от който се разбира, че не е разрешено да се записват за молитва в храма и граждани на
САЩ, както и много други ! Абсурдът е пълен, защото вярата е нещо лично, нещо,което касае много интимна част от
същността на един човек.
За молитва в църквата не могат да се записват още: некръстени, физици-теоретици, зависими, екстрасенси, йоги, биоенергетици, рьориховци, атеисти, ПРОТИВНИЦИ НА ПУТИН, посетители на Олга Асауляк, фотожабери, автокефалисти,
католици, униати, баптисти, евангелисти, неговисти, ГРАЖДАНИ НА САЩ И СТРАНИТЕ ОТ НАТО…и други…!

ския патриарх…?!
Ако това не е масова дискриминация, то няма какво да е
друго…!
Антиамериканизмът е нещо,
което набира скорост през последните години. Част от абсурдите, които съпътстват това явление са и тези – да се
„узаконяват” определени недомислици, които да се превръщат в норма, а въпросната норма да има за цел – откровена
репресия.
И въпреки това, духовността
на хората се съхранява. Именно в такива НЕнормални условия на духовност се появяват
други явления, като така нареченото „тайно монашество”,
когато човек тайно дава обет,
под страх от някакво наказание.
Когато се стигне до забрани в
духовната сфера, когато личната вяра на хората се намеси като политически инструмент,
това означава, че „войната” на
двата типа обществени взаимоотношения вече наистина е
придобила хибриден характер.
В този тип война ограниченията на вярата, пропагандирането
на изключително абсурдни принципи и достигането до невероятни размери на НЕнормалността
във всичките й измерения вече се
приема за нещо допустимо.
Именно чрез тези действия се
постигат резултатите, които стоят в основата на така наречената
„хибридна война”.
Когато на хората им се внушава, че да си гражданин на САЩ
е недостатък, или че да живееш
в държава-членка на НАТО е пообстоятелствата, те са се роди- рок, тогава се отваря пространли в държава, която или носи ството на безумното съществуимето „Съединени американ- ване на един социум.
ски щати”, или пък държавата
им членува в НАТО..!?
И още нещо, на какъв признак се уеднаквяват „католици”, със „зависими” и „граждани на САЩ и страни – членки
на НАТО”? Какъв е общият
смисъл на понятието, което
обединява тези три категории,
ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
които попадат под възбраната
кореспондент на
за записване на молитва в прав-к „България Сега”
вославен храм в Украйна, койв София
то е под юрисдикцията на румални…!
Не е нормално да се ограничава човек да се запише за молитва! Ами ако въпросните
граждани на САЩ и на страни
от НАТО с православни християни, тогава на какво основание ще им бъде отказан достъп
до молитва, като те са напълно
„ортодоксални”…!?
Въобще, как ще се ограничат
„духовните права” на православни християни, на основание на това, че по едно напълно случайно стечение на
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Все още ли се счита за добра идея взимането
на един аспирин ежедневно?

Аспиринът си е извоювал
името на чудотворно лекарство
за предотвратяване на инфаркти. Хората, страдащи от атеросклероза (втвърдяване на артериите) са предразположени
към откъсване на част от плаката в артерията и образуването
на съсирек. Аспиринът затруднява образуването на такъв съсирек. Ако не се образува съсирек, който да запуши артерията,
инфаркт не настъпва.
Аспиринът действа бързо, така че може да се използва при

спешен случай, ако има съмнение за инфаркт. Освен ако пациента не е алергичен, обикновено при наличието на болки е
гърдите медицинските работници често дават по 4 таблетки аспирин за дъвчене.
Аспиринът предотвратява
формирането на съсиреци, но
исползването му води до повишено кръвотечение. Той не позволява на стомаха да образува
здрава предпазна лигавица. Поради тези странични ефекти редовната употреба на аспирин

увеличава шансовете за стомашно и чревно кървене.
Приемането на ниска доза бебешки аспирин (81 мг в сравнение с аспирин за възрастни - 325
мг) не намалява риска от стомашно-чревно кървене. Същото важи и за употребата на аспирин с ентерично покритие
или приемането му с храна. Освен това рискът от кървене нараства с възрастта.
Научните изследвания показват, че при хората, които никога не са преживели инфаркт или
инсулт, рискът от кървене в

червата е по-голям от шанса за
предотвратяване на инфаркт
или инсулт. Ежедневният прием на аспирин се препоръчва
единствено за хората, които са
диагностицирани с артериосклероза. (“Clear Up Confusion
About Aspirin for CV Primary
Prevention.” Prescriber’s Letter,
June, 2022).
Аспиринът не предлага никаква полза за хората, които
страдат от атеросклероза. Това
от което се нуждаят е здравословна диета и редовно спортуване.

В Евангелието на Матей 9:11,
фарисейте питаха защо Исус
прекарваше време с “митари и
грешници”. В следващият стих
четем, "Но Той чу това и каза:
„Не здравите имат нужда от лекар, а болните.”
Не всеки човек има проблем
с артериално заболяване, но
всички сме грешници. Не всеки може да се възползва от ежедневното приемане на аспирин,
но всеки може да се възползва
от вярата си във Великия Лекар
на душата, Исус Христос.
www.helpinghandsbulgaria.net

Legal Disclaimer (Клауза за непоемане на отговорност): Информацията тук има общ характер и не може в никакъв случай да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, терапия, лечение и/или консултация с лицензиран специалист. Информацията тук не е предназначена за решаването на конкретни индивидуални казуси! При конкретни индивидуални проблеми
се свържете с лекар или съответния лицензиран специалист.
Издателите на в. „България СЕГА“ не поемат и не носят отговорност за предприето самолечение, поставяне на диагноза, козметични процедури или каквито и да са действия на база на
материалите на тема „Здраве“, както и за верността на информацията и достоверността на
източниците!

BORIS KALТCHEV, DMD

.........................................
Wood Dale office

140 E. Commercial St
Wood Dale, IL 60191
Tel: 630.766.2223
Evanston office
636 Church St # 304
Evanston, IL 60201
Tel: 847.475.4080

.........................................
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Директен Бондинг

Директният бондинг е подходящ за всички възрасти, особено за
подрастващи. Прилага се при корекция на следните проблеми:
* Счупвания и оцветявания
* Разстояние между зъбите

.................................

* Зъби с неправилна форма
* Изтриване на зъбите

Процедурата обикновено се извършва в рамките на едно
посещение. Композитният материал се залепва директно
към зъбите, като запазва естествената им структура.
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ИЗТРЪПВАНЕ НА
КРАЙНИЦИТЕ

СТЕНОЗА

Ръцете Ви изтръпват и болят, когато печатате на компютъра? Събуждате се нощем от изтръпване на ръцете и гърчове
в краката?
ВАШИЯ ГРЪДЕН КОШ
СЕ НУЖДАЕ ОТ
ДЕКОМПРЕСИЯ

Главоболие и
завиване на свят

ТРАВМА ПРИ
РАЖДАНЕ
Вашето новородено бебе не яде и не
спи добре, често и обилно се оригва?
Не знаете как да спрете неговия плач и
колики? Възможно е детето Ви да е получило лека травма на гръбначния
стълб при раждането
НЕОБХОДИМА МУ Е МЕКА
ДЕКОМПРЕСИЯ В ОБЛАСТА
НА ТАЗА И ТИЛА

Главата Ви боли редовно? Имате неочаквани епизоди на световъртеж и загуба на равновесие?
Възможната причина е в шейно-черепния преход на гръбначния стълб
ДЕКОМПРЕСИЯТА ПОМАГА
ПРИ ПРИЩИПВАНЕ НА НЕРВИТЕ
И КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

Освобождаване на чувствителните околоставни тъкани (връзки и нервни влакна), прищипани в следствие на компресия от издут
диск, менискус или спазмирани мускули. Тази компресия се съпровожда от възпалителен оток и болка, които засилват прищипването. Декомпресията е универсален способ за премахване на спазъм, оток или възпаление. Чрез декомпресията се освобождават
прищипаните тъкани и се елиминира първопричината за болката

985 S. BUFFALO GROVE, BUFFALO GROVE, IL 60089
OrthoPainRehab.com

847.681.1161
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ДЕКОМПРЕСИЯ

Приемаме PPO 		

www.bulgariasega.com

Имате слабост в краката или пояса? Не
можете да извървите половин пряка
без да спрете за почивка? Възможно е
да имате стеноза – стеснение на гръбначния стълб от дискова херния. Това
прищипва нервите, които излизат от
гръбначния стълб и води до радикулит
ИМАТЕ НУЖДА
ОТ ДЕКОМПРЕСИЯ
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Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

МАЛКИ ОБЯВИ ▀▄▀▄ CLASSIFIEDS ▀▄▀▄
Малките обяви във всички категории се публикуват САМО срещу заплащане!

до сряда наобяд за всички категории с изключение на „Предлагам Работа“ и „Услуги“, ще бъдат
публикувани безплатно в текущото издание на в „България СЕГА“ – Чикаго за минимум 1 месец.

Промоцията е валидна до 31-ви декември, 2022!
Заб. Моля добавяйте вашия телефон или емайл за връзка,
за да бъде публикувана обявата Ви във вестника!

ДАВАМ ПОД HАЕМ
FOR RENT

1 BDR APT - HOFFMAN ESTATES
Дава се едностаен апартамент
под наем в Hoffman Estates на 5
мин от woodfield mall На 1 мин
от Higgins и Golf rd. Цена $1100
(вкючени вода и отопление ) За
контакт:
Tel. 224.762.5962
09.09SMSSM/#40/30157
ROOM IN 2BDR APT. FOSTER|CUMBERLAND
(CHICAGO)
Под наем самостоятелна стая от
двустаен апартамент. Foster &
Cumberland, Chicago, 60656.
Tel.773.681.4562
11.23FGRSM/#52/30129
1 BDR APT. - CHICAGO
For rent 1 BDR apt. - 5221 N.
Elston Ave., available now, free
parking, cooking gas & heating.
Tel. 847.967.6731
Tel. 224.565.3526
11.11TOM/#50/30126

USED COMMERCIAL EQUIPMENT
(Restaurant) for Sale. Low Prices.
Tel. 224.201.1932
09.09INPSM/#NL/30159

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
HELP WANTED

LOOKING FOR A WOMAN FOR
HOUSE CLEANING
Търся жена за чистене на малка
къща със мен - Валя, телефона
ми е
773.844.0010
09.22ONLSM/NL/30163

TRUCK REPAIR BUSINESS
is looking for diesel mechanics &
electricians with experience Сервиз
за камиони търси да назначи
дизел механици и електричари с
опит . За повече информация:
Tel.630.350.9989
08.30ESM/#40/30156
CDL CLASS A DRIVER NEEDED
Tanker and hazmat endorsements
required, minimum 1 year
experience and clean driving
record.
Tel. 872.365.3347 - English,
Bulgarian, Russian
08.17ESM/#37/30155
TEAM AND SOLO OTR DRIVERS!
This is an Expedited Division
of Paragon! Hook and Drop
opportunities 24/7 dispatch. Same
week Pay. 80 up to 90 cents per
mile (team). 60 up to 70 cents per
mile (solo). Minimum two weeks
on the road. Experience – 2 years.
Call: 708.261.9099
08.17ESM/#37/30154

BODY WORK FRAME TECHNICIAN
The technician will be responsible
for vehicle assembly &
disassembly. We speak Polish,
Russian, Ukrainian, Bulgarian &
Spanish.
Tel. 708.704.3475
11.13ONLSM/#50/30127
SAFETY TEAM ASSOCIATE TRUCKING
CellEx Consulting Group Is looking
to hire a motivated and team
oriented individual to join our safety
team. If you think you are the right
candidate submit your resume at
information@cellexconsultinggroup.
com Or call:
Tel. 224.404.6114
08.27FMSM/NL/30009

DENTIST - PART-TIME
Looking for a part-time dentist for
2 locations – Chicago & Niles. Ask
for Rose.
Tel. 847.493.9328
Tel. 847.470.0240
08.29IPSM/NL/29842
МЕДИЦИНСКИ ОФИС ТЪРСИ
мануален терапевт с лекaрско
образование.
Телефон: (847) 681-1161 07.31ESM/NL/29337
SECRETARY/LEGAL ASSISTANT
An immigration attorney is looking
for a Bulgarian speaking secretary/
legal assistant who is detailoriented and has strong work ethic.
Office experience is a must. For
consideration, please, send your
resume to:
tripleac919@gmail.com
02.01TSM/NL/30137

---------------------------------------------------------------------------НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛАТЕНА ОБЯВА:
1. Обадете се на 773.317.8035
2. Изпратете текста на обявата чрез
SMS на тел. 773.317.8035 (моля,
включете име и телефон, където
можем да се обадим, за да получим информацията за плащането)
3. Изпратете текста на обявата на:
editor@bulgariasega.com (моля, включете име и телефон, където можем да
се обадим, за да получим информацията за плащането)
4. Добавете Вашата обява онлайн на:
www.bulgariasega.com/classifieds
Крайният срок за публикация в текущия
брой е всяка сряда до обяд!
Плаща се $1.00 на дума/на брой.
Минимум $10 на брой.

ОБАДЕТЕ СЕ НА
тел. 773.317.8035 или 773.317.0904,
за да публикувате
Вашата малка обява.
PLEASE, CALL
tel. 773.317.8035 or 773.317.0904
to submit your classified ad

HOMEMAKERS (CAREGIVERS &
HOUSEKEEPERS)
Illinois Home Care Specialists
Inc. is looking for homemakers
(caregivers & housekeepers).
Requirements: people oriented,
caring and compassionate,
xcellent interpersonal skills, hold
a valid driver’s license, consent
to have criminal background
check & fingerprint check, have
cell. phone, be well groomed.
Send your resume to info@
ilhomecarespecialists.com
or call us at: Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277
09.05IPSMNL/29846

SAFETY TEAM ASSOCIATES
Safety Team Associates Needed
For a Trucking Consulting Company
in Elk Grove Village.
Tel.224.404.6114
10.21FSM/NL/30115

EXPERIENCED NURSE
Guardian Hospice is looking for a
full-time hospice experienced nurse
for full-time night shift and full-time
day shift. Excellent benefits &
salary.
Please call 847-446-0000
or apply online. Position opens
immediately
05.29OM/NL/29918

FEMALE BARTENDERS –
PROSPECT HEIGHTS
Ruben’s Bar & Grill is looking
for female bartenders - Prospect
Heights – 5 S. Wolf Rd., Prospect
Heights, IL 60070.
Tel. 224.201.1932
03.11INPSM/NL/29985

DRIVER RECRUITER
We are looking for a driver recruiter to be part of our team. This position
offers competitive base salary, commission and other benefits, our office is
located in Woodridge IL (5 minutes from i55/i355)
-Strong Communication Skills;
-Strong Organizational Skills;
-Create and respond to leads from different sources;
-Introduce and sell driving opportunities to OTR driver candidates;
-Follow up with approved candidates;
-Managing all required paperwork during the recruiting process;
For more information please call us at 708-990-3785 Alex or send your resume at
alexd@stateexpress.us
03.03ESM/NL/30141

INSURANCE PROFESSIONALS
Bondar Insurance Group is
growing. We are looking to hire
insurance professionals. Incomes
vary depending on skill sets and
experience. Entry level position
also possible. Apply now for
consideration. Please, email
resume at: E-mail:
jobs@bondarins.com
05.03TSM/NL/29686

NEW BANYA IS OPEN IN
BUFFALO GROVE!!!!
Indoor plunge pool // Outdoor
heated pool// Massage// Eastern
European food favorites including
homemade salo and borscht//
16,000 square foot facility// $35
admission //
www.skyspasauna.com
Tel.847.243.4049
09.24FBGR/NL/30015

Russian families,
American families
& other jobs
Помагаме за намиране на
работа в руски и
американски
семейства
и всякакъв друг
вид работа.
Tel. 847.858.9822 - Галя

NISSAN MURANO 2020
(1000 miles) For Lease (UBER or
other uses).
Tel. 224.201.1932
09.09INPSM/#NL/30160
LOOKING FOR A MAN FOR
FRIENDSHIP
Търся господин за приятелство
години 64-70.
Tel. 773.844.0010
09.22ONLSM/NL/30162
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BORDER PROTECTION DOGS
Продавам граничарски кучета
(Източно европейска немска
овчарка с американска bloodline
за големина) в Калифорния. Цена
$2000. 5 малки 2 женски, родени
на 10ти август, няма да ги дам
преди да са на 8 седмици. Ще
дойдат с първите ваксини.
Тел. 415.967.3797
09.10FSM/NL/30014

HELP NEEDED – KITCHEN & BAR
– PROSPECT HTS
Ресторант в Prospect Heghths
търси жена за работа в кухнята и
помагане на бара
Тел.: 224.201.1932
09.09INPSM/#NL/30158

Deadline for the current issue publication is every
Wednesday by noon!
We charge $1.00 per word/per issue.
Minimum $10 per issue.

www.bulgariasega.com

All real estate advertising in
this newspaper is subjected
to the Federal Housing Act,
according to which it is illegal
to advertise any preference,
limitation or discrimination
based on race, color, religion,
sex, handicap, family status
or national origin, or an
intention to make any such
preference or discrimination
in the sale, rental or financing
of housing.
In addition, the Illinois
Human Rights Act prohibits
discrimination based on age,
ancestry or marital status.
“Bulgaria Sega” newspaper
will not knowingly accept any
advertising for real estate,
which violates the law. All real
estate properties advertised
are available on an equal
opportunity basis. To report
acts of discrimination,
contact directly the U.S.
Department of Housing and
Urban Development.
Всички реклами в областта на недвижимото
имущество в този вестник
се подчинават на Federal
Housing Act, съгласно
който е незаконно да се
рекламира каквото и да
е предпочитание, ограничение или дискриминация
на основата на раса, цвят
на кожата, религия, пол,
физически недъг, семеен
статус или национален
произход или намерение
за подобно предпочитание
или дискриминация при
продажбата, наемането
или финансирането на недвижимо имущество.
Освен това the
Illinois Human
Rights Act забранява дискриминирането на основата
на възраст, потекло или
семеен статус. Вест- ник
“България Сега”, в случай
че е в течение на нарушаване на горните закони при
рекламиране на бизнес в
областта на недвижи- мото
имущество, ще отказва
пуб- ликуването на подобни реклами. Всички
рекламирани недвижими
имущества са достъпни
на осно- вата на равни
възможности. Слу- чаи на
дискриминация можете да
съобщите директно на U.S.
Department of Housing and
Urban Development.

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

ПРОМОЦИЯ:
Малки обяви поствани от членове на следните фейсбук групи:
1. „Chicago Bulgarians | Българи в Чикаго“
(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago)
2. „Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго“
(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited)
3. „Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ“
(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited)

WAYS TO SUBMIT A CLASSIFIED AD:
1. Call us at 773.317.8035.
2. Send us the text via SMS to 773.317.8035 (please,
include name & tel. #, so that we can get back to you for
payment info).
3. Send us the text to: editor@bulgariasega.com (please,
include name & tel. #, so that we can get back to you for
payment info)
4. Post online at: www.bulgariasega.com/classifieds
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Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com
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За Иво Иванов и чикагската премиера
на „Хроника на болката“
Иво Иванов е роден през 1974
г. в София. Завършил е „Баскетбол“ в Националната спортна
академия в София и „Журналистика“ в СУ „Св. Климент
Охридски“. Журналист, писател, пътешественик, фотограф,
продуцент, треньор, хуманист.
Живее в Канзас, САЩ, от десетилетия. Работи като директор
по маркетинг в сферата на уеб
дизайна, продукция на видео
материали, графичен дизайн,
фотография и социални медии.
В Канзас тренира два гимназиални футболни отбора – момчета през есента и момичета през
пролетта. Играе активно баскетбол и футбол, от 1999 г. е капитан на отбор. Член е на местния Ротари клуб. Всяка събота
води едночасов сегмент в популярно местно радиопредаване.
Иванов е сред най-продаваните български автори през
2015 и 2016 г., става популярен
със своите разкази. Пише за
обикновени хора, попаднали в
необикновени
ситуации,
по-рядко и за известни личности. Автор е на три книги, издадени от изд. „Вакон“ – „Отвъд
играта“ (2008, преиздадена
2016), „Кривата на щастието: за
спорта, Вселената и всичко останало“ (2015) и „Хроника на

тието и за Иво Иванов Симеон Гаспаров:
„Благодаря за прекрасната и
вълнуваща вечер и затова, че
имах възможността да представя моя стар приятел – Иво Иванов пред българската общност
в Чикаго. Както казах и снощи,
неговото творчество дойде като един свеж полъх в българската култура и литература – и то
във време на трудности, промени и изпитания. Неговите творби и есета, не са само за хора,
които се превъзмогнали неописуеми препятствия, но те са едни огледала, обърнати към самите нас. Те на само ни показват,
че изход и възможност винаги
има, но и ни задължават да се

болката“ (2022). Наскоро, на 17
септември, „Хроника на болката“ имаше своята чикагска премиера в Културен център „Магура“ – който е организирал и
финансирал идването на автора
в Чикаго.
Ето какво написа за съби-

BUSINESS CARDS ●
BUSINESS CARDS
● BUSINESS CARDS

опитаме, въпреки всичките
трудности, да направим още една крачка по-напред, още една
стъпка по високо. Задължават
ни да си повярваме! Да се изправим и да видим поне още
един хоризонт, ей там пред нас.
Те ни задължават също, да излезем от „зоната на комфорта“
и да продължим напред. Защото, знаете ли кое е другото име

POLINA SERVICE, INC.
4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625

Cargo

773 728 9425

POLINA SERVICE, INC.
4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625

Svetlozar Ivanov

AIR Cargo

Office Manager

Tel: 1 773 728 9425
Cell: 1 224 392 1945
Fax: 1 773 888 6337
e-mail: polinaserv@netscape.net
www.PolinaService.com
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Въздушно карго

Контейнери
Aвтомобили, лодки, мотоциклети
мебели
Укрепване на товари
Митническа и експортна
консултация
© 2012
Polina Service
All Rights Reserved

на „зоната на комфорта“? Другото име на „зоната на комфорта“ е „зоната на смъртта“.
Книгите на Иво не ги четеш
– само като ги отвориш и погледът ти тръгне по редовете на
листа, и мечтите ти и въображението ти се подгонят по тях като волни жребци, из полята на
нашите вдъхновения. Те се четат като ги сложиш до сърцето
си и погледнеш към небето.
Там, измежду звездите, историите и думите му те намират сами и като малки съзвездия започват да блещукат пред теб в
мрака. И, когато си изгубен в
океаните на безнадеждността,
идват и ти показват пътя към надеждата, към дома, към възможното. И към спасението.
Е, поговорихме си разбира се
малко и за рокендрол, все пак и
двамата сме били гости на „Моят плейлист“ при Васко Върбанов 🙂.“
eurochicago.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com
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Нашата лизингова програма е интелигентен начин да увеличите броя на Вашите камиони/ремаркета и да сведете до
минимум риска. “Super Ego Holding” осигурява максимална гъвкавост, ниски начални разходи и ниски месечни плащания за качествено оборудване. Предлагаме Ви чисто нови и употребявани камиони/ремаркета под наем, лизинг или
покупка. Ще Ви помогнем и с намирането на шофьори.

“Super Ego” камиони за продажба:
Разгледайте нашите камиони за продажба на
този линк: https://trucksforsalesuperego.com/
За повече информация се свържете

с Милош на тел. 773.999.2727 или
със Стефан на тел.708.738.4579

Набиране на шофьори:
Големият обем и високите обороти на транспортната
индустрия затрудняват намирането на шофьори на
камиони.

“Super Ego” ремаркета под наем:
Обадете ни се днес за информация относно
ремаркета под наем!
Разполагаме с голям избор на ремаркета под наем dry vans, хладилни ремаркета, flatbeds...
Ние сме тук, за да Ви помогнем!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,
Wabash 2018, 2016 & 2014 г.
За повече информация се свържете

с Милош на тел. 773.999.2727 или
със Стефан на тел.708.738.4579

“Super Ego Holding” е тук, за да Ви помогне!
Предлагаме Ви шофьори:
 фирмени шофьори
 шофьори за лизинг
 шофьори за лизинг с опция за купуване
 шофьори със собствени камиони
За повече информация се свържете

с Тамара по имейл: tamaratr@floydlogistics.com
или на тел. 312.690.4818

Застраховка за физически щети на “Super Ego”:
“Super Ego Holding” вече предлага застраховка за физически щети за вашето оборудване:
 Застрахователна компания с “А” рейтинг
 Без процедура за одобрение (underwriting), оборудването се застрахова незабавно
 Без участието на финансови компании – директно месечно плащане
 БЕЗ КРИТЕРИИ И БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ШОФОРИТЕ, всеки ще бъде застрахован
 Мениджиране и помощ при застрахователни искове като допълнителни опции
За повече информация се свържете

с Душан по имейл: dusan@superegoholding.net или на тел.630.948.5022

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ДНЕС И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!

