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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.
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Двама братя “спасяват” шофьори в Чикаго:
“Брато, Вие сте Богове”
09/26/22 – Ако попитате наши сънародници в Чикаго: Коя
индустрия е №1 в българската
общност, повечето ще отговорят: Транспортната. Хиляди
българи имат свой транспортен
бизнес или работят за други като шофьори, диспечери, счетоводители, консултанти, механици и др. След няколко години
живот в Чикаго, едва ли ще се
изненадате ако попаднете на
“корейски” бизнес за химическо чистене, “полски” строителен бизнес, “индийски” мотел
или бензиностанция, “гръцки”
хранителен магазин, “мексиканска” фирма за озеленяване и
поддръжка на зелени площи,
“българска” транспортна компания и т.н. Много са причините, поради които, голяма част от
членовете на една или друга етническа общност се специализират в определени бизнеси.

Например, в едно интервю с
Крис Далас – гръцкият собственик на “Жълтия” хранителен
магазин на Lawrence (който
първи посрещна голямата вълна от български емигранти през
90те години) научих легендата
за гръцките хранителни бизнеси в Чикаго. Голяма част от първите гръцки емигранти били
сред работниците, които са изграждали железопътната система в Чикаго и са живеели на
големи групи заедно. Всеки ден
един от тях оставал да готви
храна за другите, за да имат какво да ядaт като се върнат от работа. Когато приключили със
своите проекти много от тях се
насочили именно към хранителни бизнеси – ресторанти и
хранителни магазини, понеже
само това знаели да правят.
Защо транспортната индустрия привлича толкова много

българи? Освен очевидния отговор – възможност за добри
доходи, останалите причини ги
знаят най-добре тези, които са
били в “кухнята” на бизнеса
дълги години.
Това, което знам от опита си
през последните 20 години, издавайки български вестник

“България СЕГА” и украински
вестник “Украинске СЛОВО”,
в които се рекламират транспортни компании от няколко
източноевропейски общности
е че транспорният бизнес не е
лесен. Основните предизвикателства за собствениците на
транспортни компании са: шо-

фьори, безопасност на пътя, застраховки и ремонти.
Всеки, който е ходил на сервиз в Чикаго било с кола или с
камион знае колко е трудно да
намериш бизнес, чиито интереси да съвпадат с твоите.
Най-често те се разминават!
Клиентът иска: бързо и ка-

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

зи материал. Преди няколко
седмици писахме за откриването на EMTR – Truck & Trailer
Repair Center. Ако сте забравили за подробностите е добре да
сте запомнили поне едно:
“Бързо и честно обслужване!”
Това е основният приоритет
на семейство Петрови от село

Драгомирово до Свищов. Анатоли и Пламен Петрови “спасяват” шофьори в Чикаго, които
са попаднали на сервизи с недобро обслужване.
“Повечето ни клиенти са след
некачествен ремонт в други
сервизи” споделя за в. “България СЕГА” Анатоли Петров.
Явно доста шофьори и собстве-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

чествено обслужване, точна
диагностика, добра цена, професионализъм и лоялност. Когато имаш свой камион и не успееш да намериш сервиз, който
да оправдае твоите очаквания,
попадаш в порочен кръг, който
е пагубен за твоя бизнес. Някои,
може би, вече се досещат какъв
е смисълът на заглавието на то-

пояснява Пламен Петров.
Нашите сънародници работят с клиенти от различни националности. Особено са популярни в сръбската общност в
Чикаго.
Следва на 4 стр.

www.bulgariasega.com

ници на транспортни бизнеси
вече са научили за братята, понеже само 3 месеца след започване на бизнеса, те имат повече
клиенти, от това, което могат да
обслужат.
“Понякога връщаме хора!”

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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Продължение от 3 стр.
Именно сърбин им прави
най-добрия комплимент до момента:
“Брато, Вие сте Богове!”
Анатоли се специализира в
диагностика, електроника, климатици.

Пламен е силен в ремонта на
двигателите (Това е завършил).
Баща им – Дон Пеци, перфектно разпъва ламарини и капаци.
Откакто са започнали бизнеса са закупили допълнителни
инструменти и оборудване за
над $40 000, а са нужни още ин-

вестиции.
Семейство Петрови работят
здраво (от 5 сутринта до полунощ) и досега са решили всеки
един проблем на своите клиенти. Само не успяват да намерят
достатъчно време за почивка.
Кога ще почиват? “Когато му
дойде времето” усмихва се
Анатоли “Всяко начало е трудно!”.
Само дон Пеци засега се отправя на заслужена почивка в
България.
Редно е да споменем, че за
краткия си престой в Чикаго
той има и сериозни постижения
в риболова. Само преди дни
улови и 6 кг шаран на царевица.
Проблемите в supply chain
disruption оказват влияние и на
EMTR – Truck & Trailer Repair
Center. “Нещата стават все позле” обяснява Анатоли “Често
се налага да се чака 3 месеца за
back order за части от Китай”.
Има голям дефицит на резервни
части и особено на качествени и
оригинални. “В определени
случаи успяваме да решим
по-бързо проблема с доставки

на части от Европа за около 2
седмици” споделят братя Петрови, които са били 17 години в
бизнеса в Европа – като собственици на транспортна компания,
шофьори и механици. “В някои
отношения Америка върви 5-10
години след Европа.
Следва на 6 стр.

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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Там не можеш да намериш
стари камиони на пътя, поради
новите стриктни закони. Тук
има камиони и по на 30 години”
обяснява Анатоли. “Наскоро
ремонтирах Peterbilt N14 – 1992
година”.
“Сега е модерно да купиш понов камион и да сложиш стар
двигател, за да караш с хартиен, вместо с електронен дневник” – добавят братята.
Обратната връзка, която получават от клиентите си за състоянието на транспортната индустрия в САЩ е тревожна.
Повечето шофьори се оплакват.
Някои даже си оставят камионите на паркинга и започват да
карат като company drivers за
други компании. Високата цена
на горивото е един от основните проблеми, както и ниските
цени за товари. Повече от 70 %
от товарите в САЩ (на стойност повече от 10 трилиона долара) се транспортират с камиони. Trucking индустрията е
“кръвоносната система” на
американската икономика. Та-

ка, че ако нещата не вървят
добре там, явно има сериозни
проблеми в икономиката на
страната като цяло.
Оказва се, че новите камиони
също имат проблеми, като например, VOLVO с тяхната DEF
система. Двигателят на много
Freightliner Cascadia камиони,
според Анатоли, рядко издържа
повече от 400 000 мили, което
едва ли е достатъчно за този
бизнес.
“Когато дойдох в Чикаго, нов
VOLVO камион беше $120-130
000, сега е около $230 000 и се
чака 2 години” впечатлен е той.
Любопитен съм, кой двигател е най-надежден?
“Detroit S60” категоричен е
Анатоли “Виждал съм такива
двигатели с над 2 500 000 мили
без да са отваряни за ремонт”.
Логично е да се предположи,
че много шофьори нямат знанията, а понякога и желанието за
добра поддръжка на поверените им камиони, затова питам
братята: “Не е ли по-добре да
се правят профилактични прегледи за намаляване на проблемите и разходите?”

“Разумните собственици на
транспортни компании правят
това. Камионите им се преглеждат преди път. Ако се развали
камион на пътя, разходите могат да бъдат много по-големи.
Наскоро един камион го toll-ваха до Чикаго за $30 000” отговаря Анатоли.
Приятно съм изненадан от
лоялността и желанието, с което работят семейство Петрови.
“Всичко правим, все едно е за
нас!” уверява ме Пламен.
Ремонтират всякакви камиони и ремаркета, даже трактори.
“Само самолети не сме ре-

монтирали още..” – шегува се
Анатоли.
От дългогодишния си опит с
най-различни хора съм склонен
да допусна, че едва ли всеки
оценява това, което предлагат
братя Петрови в момента, но с
такъв стил на работа, лично аз
не се съмнявам, че мечтата им
да разширят своя бизнес е напълно постижима и е само въпрос на време.
След като вече познавам лично прекрасните млади семейства на Пламен и Анатоли, както и дон Пеци, мога само
искрено да им благодаря за тях-

ното решение да дойдат в Чикаго и да станат част от българската общност!
Бъдете здрави, успешни и
щастливи!
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Продължение от 4 стр.
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Светлозар Момчилов
в. “България СЕГА”

новековни ръкописи от периода ница за изработване на кукли с
традиционно облекло.
X-XVIII век.
МАРТИНА ГАНЧЕВА
За децата имаше специален
БТА
кът с творчески игри и работил-

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

Фестивал на българската
култура и писменост се проведе в Orpheum Annex Theatre във
Ванкувър на 25 септември.
Той беше организиран от
Българо-канадското дружество
в Британска Колумбия съвместно с Българския културен
център във Ванкувър.
В него взеха участие изпълнители на класическа музика и
на български фолклор. За първи път на сцена в канадския
град стъпи оригинален кукер от
Ямболския край на България.
Специални гости на празника бяха сенатор Йона Мартин,
почетният консул Рон Сух и генералният консул на България
в Торонто Велислава Панова.
Посетителите имаха възможност да разгледат пътуващата
по света фотоизложба “Светлината на буквите”, предоставена
от консулството ни в Торонто,
която съдържа български сред-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

Фестивал на българската писменост и култура
се проведе във Ванкувър

7

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com

Снежина Мечева за седмия
литературен сборник
„Шарената сол на планетата” – разкази и стихове на
български автори от шест
континента.
Преди повече от 15 години
проф. д-р Светлозар Игов
представи книгата „Тракийско съкровище” на Здравка
Владова-Момчева, която живее във Великобритания. И
още тогава изтъкна, че литературната ни критика е задължена на авторите в чужбина, защото малко или
почти никак не се интересува от творческите процеси,
които се случват зад границите на България. Подчерта,
че всъщност да се твори извън пределите на страната ни
е традиция от Възраждането.
И ето че днес, за седми път
сме свидетели на сборник,
който ни среща с творци,
дълбоко свързани със земята ни. Мнозина от тях, по една или друга причина, живеят в чуждоземни светове,
преживяват катарзиса на
носталгията, осмислен или
изплакан в слово.

„Носталгията не е слабост, това е състояние на душата, което не можеш да
контролираш.” („В Югозападните Родопи” – Боянка
Иванова). И слава Богу, че
българите сме носители на
тази болка, но и радост, която ни отличава от други народи.
„Ние сме шарената сол на
планетата. Малко сме, но без
нас не е толкова интересно.”
(„Солта на Земята” – Виктор
Хинов). Колко красиво и нашенско е сравнението ни с
„шарената сол”. Шарена сол
– шарена черга – шарен свят.
Все алюзия за връзката на
Дома със Света.
Прекрасно преживяване е
да попаднеш в този пъстър
свят на таланта, който да те
носи по света и едновременно с това да ти е родно. Радвам се за всеки читател, който ще поеме в ръцете си този
нов сборник. Дължим го на
хора благородници – съставителите Мариана Христова, Виктор Хинов, Петър

Стаматов. Сборник, който
не се купува. Дарява се с любов от любов. Любов към
словото, любов към живота,
любов към Света, в който
живеем и не забравяме, че
началото ни е вързано с пъпна връв за България.
На добър час, читателю,
по пътеката – „шарена черга“, изтъкана от автори като
Ани Илков, Михаил Кръстанов, Недялко Йорданов, Ангел Колев, Хасан Ефраимов,
Румен Леонидов, Десислава
Бърлатова, Николай Минчев, Елена Пеева-Никифоридис и десетки други, които ми подариха минути на
блаженство и истини. Хем
шарено, хем солено…
Снежина Мечева,
директор на
БУ „Иван Станчов” към
Посолството ни в Лондон,
говорител на
Асоциацията на
българските
училища в чужбина
eurochicago.com
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нистърът на външните работи
Той посочи, че министери бивш посланик на България в ството ще направи всичко възУкрайна Костадин Коджаба- можно, за да помогне на желашев.
ещите (най-вече студенти с

От ведомството не успяха да
посочат колко точно са българските граждани, които живеят
в Русия, но по думите на Коджабашев ''не са много''.
Българите в Русия, които
имат само български паспорт,
имат право да напуснат страната, но са затруднени заради дефицита на самолетни билети и
от струпването на голям брой
хора на граничните пунктове.
Преди два дни Министерството на външните работи
призова българските граждани
да се въздържат да пътуват до
Руската федерация, а тези, надвойно гражданство) да се при- миращи се на територията й, да
берат в България, но добави, че обмислят възможността спешкъм момента не са постъпили но да я напуснат.
dnevnik.bg
конкретни искания.

Лъжите на сатана; Божията истина

»» Лъжа #1: Ти си без
стойност
Всеки, когото познавам, страда до някаква степен от депресия. Някои се чувстват тъжни
от време на време, някои са
много депресирани, а останалите постоянно са на ръба на самоубийството. Всеки трябва да
се бори с чувството, че е без
стойност. В основата на това
нещастно състояние е убеждението, че никой не те обича, че
никой не го е грижа. Това чувство е една от лъжите на сатана

– той се опитва да ти ограби утехата да знаеш, че Бог те е създал и сигурността да знаеш, че
Христос те е спасил.
Ето истината по въпроса: ти
си лично и индивидуално ценен за Бог. Библията ти казва
истината за Бог. Отец лично те
е проектирал и създал по Свой
образ. Синът мислеше, че си заслужава да умре за теб. Всъщност – твоето спасение от греха и смъртта беше толкова
скъпо, че струваше живота на
Христос. Духът беше излят в

теб, за да възпламени вярата в
студеното ти сърце.
В Исая 43:1, 3, 4 Бог ти изпраща скъпо писмо на обич.
Той Ти казва: „Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те
по име; Мой си ти . . . Аз съм
Господ, Твоят Бог . . . твоят Спасител . . . ти беше скъпоценен
пред очите Ми . . . и Аз те възлюбих“.
Виж това, сатана! Аз съм Някой! Аз съм ценен за моя Бог!
Върви си!
www.helpinghandsbulgaria.net

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР В ЧИКАГО
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

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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3756 W Irving Park Rd, Chicago IL 60618

Thistle Creek Orchard Chestnuts/Kesteni

www.bulgariasega.com

Министерството на външните работи (МВнР) отправи предупреждение, че българите в
Русия, които имат двойно
гражданство, могат да бъдат
мобилизирани и да не им бъде
разрешено да напуснат страната.
"При хората с двойно гражданство, докато са на територията на Русия, доминира руският паспорт и те са третирани
като руски граждани. Te имат и
военни задължения, защото с
връчването на руския им паспорт им се връчва и военна
книжка. Те са и български граждани, но е твърдо вероятно да
бъдат спрени при опит да напуснат страната", съобщи на
брифинг в четвъртък зам.-ми-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

Външното министерство предупреди:
българите с двойно гражданство
в Русия подлежат на мобилизация

9

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com
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Bepoятнocттa oт глoбaлнa peцecия нe e билa тoлкoвa
виcoкa oт вpeмeтo нa финaнcoвa кpизa oт 2008-a
Bиcoкaтa инфлaция и дpacтичнитe пoвишeния нa лиxвитe вeчe
пpитиcкaт мнoгo кoмпaнии, нo и
житeли в cвeтoвeн мaщaб.
Cпopeд
дaнни
нa
изcлeдoвaтeлcкaтa
кoмпaния
Nеd Dаvіѕ Rеѕеаrсh имa 98,1%
вepoятнocт зa глoбaлнa peцecия,
цитиpaнa oт СNN.
Πoдoбeн cцeнapий, пpи кoйтo
oпacнocттa oт peцecия e билa
тoлкoвa виcoкa, e нaблюдaвaн пo
вpeмe нa тeжки икoнoмичecки
cпaдoвe, пocлeднo пpeз 2020 г. и
пoвpeмeнacвeтoвнaтaфинaнcoвa
кpизa oт 2008 г. и 2009 г.
Bъпpeки чe цeнтpaлнитe бaнки ce cтpeмят дa oвлaдeят инфлaциятa, икoнoмиcти и инвecтитopи cтaвaт вce пo-мpaчни.
Cпopeд
aнкeтa
cpeд
икoнoмиcти oт Cвeтoвния икoнoмичecки фopyм, 70% cмятaт
глoбaлнa peцecия зa вepoятeн
cцeнapий.
Икoнoмиcтитe
нaмaлиxa пpoгнoзитe cи зa

pacтeж и oчaквaт зaплaтитe,
кopигиpaни cпpямo инфлaциятa,
дa пpoдължaт дa пaдaт пpeз
ocтaнaлaтa чacт oт тaзи и
cлeдвaщaтa гoдинa.
Meждyвpeмeннo пpeзидeнтът нa Cвeтoвнaтa бaнкa Дeйвид Maлпac пpeдyпpeди, чe
мoжe дa oтнeмe гoдини, дoкaтo

cвeтoвнoтo пpoизвoдcтвo нa
eнepгия ce дивepcифициpa oт
pycкитe eнepгийни изтoчници
cлeд нaxлyвaнeтo нa Mocквa в
Укpaйнa, кoeтo щe yвeличи
pиcкa oт cтaгфлaция, пpeдaдe
Poйтepc.
Πo дyмитe мy имa пoвишeнa
вepoятнocт oт peцecия в Eвpoпa,

дoкaтo икoнoмичecкият pacтeж
нa Kитaй ce e зaбaвил pязкo, a
бpyтният вътpeшeн пpoдyкт нa
CAЩ ce e cвил пpeз пъpвaтa
пoлoвинa нa гoдинaтa.
Kaтo ce имa пpeдвид cкoкa нa
цeнитe нa xpaнитe и eнepгиятa,
имa oпaceния, чe виcoкитe paзxoди зa живoт мoгaт дa дoвeдaт

бeзpeдици. 79% oт aнкeтиpaнитe
икoнoмиcти oт Cвeтoвния икoнoмичecки фopyм oчaквaт pacтящитe цeни дa пpeдизвикaт
зaтpyднeния в cтpaнитe c ниcки
дoxoди, в cpaвнeниe c 20%
oчaквaния зa пoдoбни cътpeceния в икoнoмикитe c виcoки
дoxoди.
Heщaтa изглeждaт пo-дoбpe в
Cъeдинeнитe щaти, нaй-гoлямaтa икoнoмикa в cвeтa.
Πaзapът нa тpyдa в CAЩ ocтaвa
cилeн, кaтo нивoтo нa бeзpaбoтицa e близo дo нaй-ниcкитe нивa
oт 1969 г. нacaм. Πoтpeбитeлитe
пpoдължaвaт дa xapчaт, a
кopпopaтивнитe пeчaлби ca
cтaбилни.
Имa cъщo тaкa нaдeжди, чe
нaй-виcoкaтa инфлaция в CAЩ
oт 40 гoдини щe ce oxлaди пpeз
cлeдвaщитe мeceци, cлeд кaтo
пpeдлaгaнeтo
нaвaкcвa
тъpceнeтo.
money.bg
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Мобилизацията, обявена от
Путин, взриви съзнанието на
руснаците. Имперската им гордост е смазана – хиляди бягат,
за да се спасят от войната. И са
принудени да се крият при народи, на които са гледали с пренебрежение.
Откакто Владимир Путин
обяви „частична мобилизация“
в Русия вече измина седмица.
Това решение взриви просто
руското общество: стотици хиляди потенциални войници бягат през сухопътните граници,
а съседните страни обсъждат
ситуацията като хуманитарна
катастрофа.
В Чечения, Дагестан и Якуна роботу водіїв CDL «А»:
тияЗапрошуємо
има протести, а федералните власти са принудени да се откажат -отЛокальні
правото да дистанції
набират
- Flatbed
там войници
без
съгласието
на
- Оплачуємо - $25 / год
местните
власти.
Вече
имаше
Транспортна компанія запрошує
- Після 40 годин на тиждень оплачуємо overtime
убийство
на воененсвяткові
комисар, ізахстан
са влезли повече от екстрадирани. На границата с Истанбул,
билетите водіїв
за които от- CDL
избягалите
дотук руски мъже
- Платні
відпустка
на роботу
«А»:
Щодня
вдома
както и-случаи
на самозапалватриста хиляди души. Прези- Грузия руските власти са реши- давна
свършиха,
а
цените
на
по
пет,
ако
не
и по десет. ЗащоПропонуємо:
не. Изглежда, че за първи път дентът Касим-Жомарт Токаев ли проблема – там е открит мо- които не спират да растат – има то има много хора, които се укОплачуємо до
65 С/М
Solo,
от десетилетия насам руското нареди на правителството да билен пункт за набиране на за- и дестинации в Централна
риват
в дачи,
при приятели или
до 75 С/М Team,
общество се раздвижи.
помогне на тези хора, но той ис- пасняци.
Азия, за чието съществуване
познати
в други
градове. Това
Зарплатня на
тиждень
до $2600
ка да обсъди проблема и с РуВсичко това много прилича много от опитващите се да из- също е вид протест, но пасивен.
Даємо в
в лізинг
»» Половин милион бягащи
сия.
на масово бягство на мъже от бягат от мобилизацията
едвавантажівку
Можливість
заробляти
до
Мо
з
от военна служба
Министерството на вътреш- Русия. Броят на напусналите за сега научават.
»» Жени
против Путин
$6000 - $8000
/ тиждень
Съседните държави вече не ните работи на Казахстан обаче една седмица надхвърля полоИмперската гордост на велиАко съдим по новините,
Допоможемо
купити
знаят какво да правят
с
рускисъобщи,
че
укриващите
се
от
вин
милион,
ако
смятаме
само
ките
руснаци
е
смазана
–
те
са
най-активно
срещу мобилиза6008 S Oak Park Ave, Chicago, IL 60638
вантажівку
без
те мъже, които бягат от моби- военна служба, обявени за из- официалните данни от Грузия, принудени да се крият при на- цията сега протестират
рускилизацията през сухопътните дирване в родината си за из- Казахстан, Монголия и Фин- роди, на които преди войната са кредитної
те жени: в історії
Чечения, Якутия, Даграници на Руската федерация. вършване на криминални прес- ландия. Но има и самолетни по- гледали с пренебрежение. Сме- гестан.
Розмовляємо польською і англійською мовами
630.716.0726
Според сведенията само в Ка- тъпления,
ще
бъдат лети, и то не само630.366.9691
до Ереван и ло можем да умножим броя
на
Следва на 12 стр.

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

Как мобилизацията на Путин смаза гордостта
на руснаците

773.586.8900

www.ukrslovo.net

WE SERVE

ADVERTISE WITH US:
TEL. 773.317.8035
РЕКЛАМА:
TEL. 773.317.0904
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Но също и в районите с преобладаващо руско население
настроенията сред жените бързо се променят. А именно те
традиционно са основните избиратели на Путин.
В момента наблюдаваме разпадане на модела. Дълги години пропагандата им обещаваше "човек като Путин, който не
пие". Сега обаче този идеал за
мъж принуждава техните
собствени мъже - синове, съпрузи и бащи - да воюват, колкото и да не са идеални. Жените недоволстват, макар че не
навсякъде са готови да излязат
на улицата и да протестират.
Тази обща промяна в атмосферата в Русия води до трагедии като нападението в училището в Ижевск. С решението
за мобилизация Путин събуди
обществото. Събуди хората,
които сега са объркани и изплашени от него. На послушните маси от миналото след 24
февруари сякаш им беше дадено това, което им липсваше –
модел за колективни действия.

В разединеното руско общество внезапно се появи проста
обща идея - да оцелееш. Тя
обединява московски бизнесмени и трактористи от малки
селца и създава невиждано в
обществото единство. Това е
първа стъпка към раждането
на обществена съпротива. Никой обаче не знае дали ще бъде направена и втора стъпка
или войната отново ще „нор-

мализира“ всичко.
»» Бунтът на регионалните
елити
Кремъл вече е принуден да
прави отстъпки. Самите власти
започнаха да говорят за "ексцесии по места". Ясно е, че това е
тактика, предназначена да успокои руснаците. Но някои отстъпки са от стратегически характер и е едва ли е възможно

казва участието на Чечения в
кампанията за мобилизация.
Последва го Айсен Николаев,
който обяви, че мобилизацията
в Якутия практически е приключила. Носят се слухове, че
вече има заповед от военния командир на Дагестан, където
протестите не са спирали.
Като цяло вероятно никога не
е имало по-активен човек от Кадиров в набирането на доброволци за войната. Но той, както
и много други регионални лидери, на които Кремъл е поверил отговорността, искат да
контролират собствените си територии, без намеси от страна
на руското Министерство на отбраната.
Сегашните протести разяждат като ръжда тялото на руската държава, която очевидно не
е единна – макар все още да се
подчинява на Владимир Путин.

да бъдат върнати назад. Говорим за отстъпки пред регионалните елити, които използват
протестите, за да увеличат
своето влияние. Добър пример
за това е Магаданска област, където губернаторът Сергей Но*Иван Преображенский е посов уволни местния военен ко- литолог, експерт за Централмисар за такива „ексцесии“.
на и Източна Европа и автор
Но това е много по-очевидно на седмична колонка в ДВ.
в отделните републики. Разман
Иван Преображенский
Кадиров бе първият, който отdw.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065
www.bulgariasega.com
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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

Болестите на сърцето: Кои са рисковите
фактори и как да се предпазим
Сърдечно-съдовите заболявания заемат най-голям относителен
дял в националната и световна статистика на смъртността

шение на най-често срещаните вателно се говори за сърдечни
болести на сърцето.
болести, трябва да е ясно, че в
Всеки трима от 10 човека над голямата си част те се провоки-

рат от съчетанието на рискови
фактори и генетична предопределеност, характерни за конкретния индивид и състояние.
И тъй като никой не е в състояние да промени наследствеността си, то единственото възможно и реално на този етап
остава – профилактиката. Това
е идеята на Световния ден на
сърцето – да се насочи общественото внимание към важността на ежедневното спазване на
профилактични мерки по отношение на сърдечно-съдовата
система, изтъкна началникът
на Клиниката по кардиология
на ВМА.
От най-голямо значение са
превенцията на психо-емоционалния стрес, заседналия на-
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18-годишна възраст имат артериална хипертония, което прави заболяването социално значимо – не само поради високата
честота на разпространение, а
и поради инвалидизиращи усложнения, до които води, категоричен е проф. Даскалов.
Исхемичната болест на сърцето има по-ниска честота на
разпространение, но по-висок
процент на годишна смъртност,
около 12%.
Някои сърдечни аритмии, като предсърдното мъждене придобиват все по-голяма социална значимост поради връзката с
мозъчния инсулт, чиято годишна честота е около 21%, подчерта кардиологът.
Разбира се, когато по-образо-

ните съдове, намалява притока
на кислород към сърцето и повишава кръвното налягане – основни фактори за възникване
на инфаркт. Безсънието и стресът са фактори, които също водят до сърдечни проблеми, поради спазъм и стесняване на
съдовете на сърцето.
Не на последно място по значение са профилактичните прегледи, категоричен е проф. Даскалов. Рутинно се извършват от
общопрактикуващ лекар. Ако
се установят отклонения от
нормата към някое сърдечно заболяване, пациентът се консултира с кардиолог, който да изготви индивидуална програма
за корекция и контрол на рисковите фактори и по преценка –
лечение. Ако е налице фамилна
обремененост, профилактичните прегледи обикновено започват още в юношеска или
млада възраст.
При мъже след 45 г. и жени
след 55 г. профилактичните
прегледи са силно препоръчителни и включват измерване
на кръвното налягане, електрокардиограма, лабораторни
изследвания на кръвна захар,
холестеролова обмяна, бъбречна функция и пикочна киселина. Обикновено този препоръчителен
обем
се
разширява с пълна кръвна
картина, изследване на щитовидната жлеза, простатно специфичен антиген при мъже, а
при жени мамография и консултация с гинеколог.
Източник: ВМА

www.bulgariasega.com

Сърдечно-съдовите заболявания заемат най-голям относителен дял в националната и
световна статистика на смъртността. В последните години се
наблюдава “подмладяване” на
болестите на сърцето, посочват
от Военномедицинска академия (ВМА).
Този феномен вероятно съществува, но също така може
да бъде обяснен и с влиянието
на други фактори, като по-напредналата диагностика и информираност за болестите като всичко това прави възможно
да се постави диагнозата на
много по-ранен етап, отколкото е било преди 5 или 10 години, коментира полк. проф.
Ивайло Даскалов, началник на
Клиниката по кардиология на
Военномедицинска академия
(ВМА).
Това “подмладяване” би могло да се отчита и от гледна точка на променените фактори на
околната среда в съвременния
живот, които биха могли да акцелерират появата на сърдечно
заболяване. Сега основно място заемат психическият стрес,
работата в електронна среда,
липсата на достатъчно почивка
и нощен сън, злоупотребата с
алкохол, цигари, наркотици и
стимуланти, нездравословното
хранене и липсата на редовно
спортуване.
Българите не се различаваме
от средния европеец по отно-

чин на живот, тютюнопушенето, нездравословното хранене и
наднорменото тегло, оптимизацията на артериалното налягане, пълен контрол на захарния
диабет, повишения холестерол
и атерогенни фракции, пикочната киселина и нарушената бъбречна функция, които са сред
основните рискови фактори.
Голяма част от сърдечните
събития могат да бъдат предотвратени чрез подходящи превантивни мерки, като повишаване на физическата активност,
здравословно хранене, отказ от
тютюнопушене, категоричен е
проф. Даскалов.
Ежедневно всички ние се
нуждаем от умерена двигателна активност.
Физическото натоварване е
много важно за тренирането на
сърцето, защото така изтласква
по-голямо количество кръв до
всяка клетка в нашето тяло, където достига повече кислород.
Разбира се, физическите натоварвания трябва да бъдат съобразени с индивидуалните възможности на всеки, напомня
проф. Ивайло Даскалов.
Здравословно, балансирано
и правилно хранене е вторият
значим фактор.
Важно е да се ограничи употребата на сол до 5 грама дневно, хидрогенирани мазнини,
алкохол и тютюневи изделия,
тъй като те са високо рискови
фактори. Пушенето е сред основните причини за исхемична
болест на сърцето. Никотинът
в цигарите стеснява кръвонос-

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+

30 септември 2022 № 39

CONTACT US TODAY!
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www.bulgariasega.com

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

5 сини чипа, в които инвестира милиардерът Рей Далио
Peй Дaлиo мoжe дa нe пoлyчи тoлĸoвa внимaниe, ĸoлĸoтo
няĸoи дpyги xeдж фoнд мeниджъpи ĸaтo Kaти Уyд, Джим
Caймънc и Cтивън Koeн. И вce пaĸ, тoй e cпeчeлил мяcтoтo
cи cpeд нaй-дoбpитe фoнд мeниджъpи в cвeтa. Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ нa Дaлиo yпpaвлявa нaд 150 милиapдa дoлapa ĸaпитaл. Taĸa чe инвecтитopитe тpябвa дa oбъpнaт внимaниe нa
aĸциитe, нa ĸoитo Peй Дaлиo зaлaгa ceгa, пишe ІnvеѕtоrРlасе.
Дaлиo cтapтиpa Вrіdgеwаtеr пpeз 1975 гoдинa Πpeз дeceтилeтиятa тoй гo пpeвъpнa във финaнcoвa cилa, вpъщaйĸи пeчaлби oт 52.2 милиapдa дoлapa нa инвecтитopитe, нaй-гoлямaтa
пeчaлбa oт вceĸи xeдж фoнд в иcтopиятa, cпopeд LСН
Іnvеѕtmеntѕ.
Ceгa щe paзглeдaмe 5-тe aĸции нa cини чипoвe, нa ĸoитo пo
пocлeдни дaнни зaлaгa Дaлиo:
и cpeдни пpeдпpиятия, ĸaĸтo и
индивидyaлни
ĸлиeнти.
»» 1. Соѕtсо Whоlеѕаlе
Oбcлyжвa
caмo
члeнoвe
и мoжe
Соrроrаtіоn (NАЅDАQ: СОЅТ)
дa
ce
пoxвaли
c
пoвeчe
oт 116
Cтoйнocт нa дeлa нa
милиoнa
ĸapтoдъpжaтeли
и 64
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ:
милиoнa
дoмaĸинcтвa.
$580,455,000 Πpoцeнт oт пopтKъм втopoтo тpимeceчиe нa
фoлиoтo
нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ: 2,45% Бpoй xe- 2022 г. Вrіdgеwаtеr Аѕѕосіаtеѕ
джфoндoвe c пoзиция в ĸoмпa- нa Peй Дaлиo пpитeжaвa 1 211
ниятa: 64 Соѕtсо Whоlеѕаlе 098 aĸции нa Соѕtсо Whоlеѕаlе
Соrроrаtіоn, бaзиpaнa във Ba- Соrроrаtіоn, ĸoeтo пpeдcтaвляшингтoн, e вoдeщ cвeтoвeн вa 2,45% oт пopтфoлиoтo нa
фoндa.
Вrіdgеwаtеr
тъpгoвeц нa дpeбнo c 838 cĸлaдa xeдж
в 11 cтpaни, oбcлyжвaщи мaлĸи yвeличи дeлa cи c 2% пpeз

втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г.
в cpaвнeниe c пpeдxoднoтo
тpимeceчиe.
Соѕtсо пyблиĸyвa peзyлтaтитe oт пpoдaжбитe зa тpимeceчиeтo, пpиĸлючилo нa 28 aвгycт
2022 г., пpи ĸoeтo пpиxoдитe й
ce yвeличиxa c 15% нa гoдиш-

нa бaзa дo 70,8 милиapдa
дoлapa.
Πo-paнo пpeз юли ĸoмпaниятa oбяви тpимeceчeн пapичeн
дивидeнт oт $0,90 нa aĸция.
Πpeз ceптeмвpи aнaлизaтopът
нa Lоор Саріtаl Lаurа Сhаmріnе
пoнижи цeлeвaтa цeнa нa aĸци-

итe нa Соѕtсо дo $585 oт $610,
нo зaпaзи peйтингa "Kyпyвa" зa
aĸциитe.
Kъм втopoтo тpимeceчиe нa
2022 г. 64 oт 895 xeдж фoндa,
пpocлeдявaни oт Іnѕіdеr Моnkеу,
пpитeжaвaт aĸции нa Соѕtсо
Whоlеѕаlе Соrроrаtіоn, oцeнeни

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

КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ
РАБОТИМ ЧЕСТНO И БЪРЗО

224-250-8892
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emtr2601@yahoo.com
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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!

»» 3. Тhе Соса-Соlа Соmраnу
(NYЅЕ:КО)
Cтoйнocт нa дeлa нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ:
$680,734,000 Πpoцeнт oт пopтфoлиoтo
нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ: 2,88% Бpoй фoндoвe

c пoзиция в ĸoмпaниятa: 60 Тhе
Соса-Соlа Соmраnу e вoдeщa
глoбaлнa ĸoмпaния зa нaпитĸи
c иcтopия, дaтиpaщa oт 1886 г.
Heйнoтo
пopтфoлиo
oт
мapĸи, пpoдaвaни в пoвeчe oт
200 cтpaни и тepитopии, вĸлючвa Соса-Соlа, Ѕрrіtе, Fаntа и
дpyги гaзиpaни бeзaлĸoxoлни
нaпитĸи, мapĸи ĸaфe и чaй и
дpyги нaпитĸи. Kъм втopoтo
тpимeceчиe
нa
2022
г.
Вrіdgеwаtеr Аѕѕосіаtеѕ нa Peй

Дaлиo пpитeжaвa 10 820 759 aĸции нa Тhе Соса-Соlа Соmраnу,
ĸoeтo пpeдcтaвлявa 2,88% oт
пopтфoлиoтo нa xeджфoндa.
Вrіdgеwаtеr yвeличи дeлa cи
cъc 7% пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г. в cpaвнeниe c
пpeдxoднoтo тpимeceчиe. Πpeз
юли Тhе Соса-Соlа Соmраnу
пyблиĸyвa финaнcoвитe peзyлтaти зa тpимeceчиeтo, пpиĸлючилo нa 1 юли 2022 гoдинa.
Следва на 21 стр.

NOW
HIRING
ШОФЬОРИ
до

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

708-655-4483

циoнep бeшe Fundѕmіth LLР нa
Tepи Cмит cъc coбcтвeнocт
въpxy 7,1 милиoнa aĸции,
oцeнeни нa 1,2 милиapдa
дoлapa.

www.bulgariasega.com

»» 2. РерѕіСо, Іnс. (NYЅЕ:РЕР)
Cтoйнocт нa дeлa нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ:
$634,801,000 Πpoцeнт oт пopтфoлиoтo
нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ: 2,69% Бpoй фoндoвe
c пoзиция в ĸoмпaниятa: 65
РерѕіСо, Іnс. (NYЅЕ:РЕР) e
вoдeщa ĸoмпaния зa xpaни и
нaпитĸи, пpoдaвaни в пoвeчe oт
200 cтpaни и тepитopии пo cвeтa.
Πpoдyĸтoвoтo мy пopтфoлиo
вĸлючвa дoбpe извecтни имeнa
ĸaтo Lау"ѕ, Dоrіtоѕ, Сhееtоѕ,
Gаtоrаdе, Рерѕі-Соlа, Моuntаіn
Dеw, Quаkеr и ЅоdаЅtrеаm,
нapeд c дpyги. Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ пpитeжaвa 3 808 959
aĸции нa РерѕіСо, ĸoeтo
пpeдcтaвлявa 2,69% oт нeйнoтo
пopтфoлиo.
Xeдж фoндът paзтoвapи 9% oт
дeлa cи пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г. в cpaвнeниe c

пpeдxoднoтo тpимeceчиe. Πopaнo тaзи гoдинa пpeз юли РерѕіСо пyблиĸyвa финaнcoвитe
peзyлтaти зa тpимeceчиeтo,
пpиĸлючилo нa 11 юни 2022 г.
Πpиxoдитe й ce yвeличиxa c 5%
нa гoдишнa бaзa дo 20,2 милиapдa дoлapa, дoĸaтo нeтнaтa й
пeчaлбa ce cви c 39% нa гoдишнa бaзa дo 1,4 млpд. дoлapa зa
тpитe мeceцa.
Toй oтчeтe нopмaлизиpaн ЕРЅ
oт
$1,86,
нaдминaвaйĸи
ĸoнceнcyca c $0,12. Cъщo пpeз
юли РерѕіСо, Іnс. (NYЅЕ:РЕР)
oбяви тpимeceчeн дивидeнт oт
$1,15нaaĸция,ĸoeтoпpeдcтaвлявa 7% yвeличeниe нa гoдишнa
бaзa в paзмepa нa дивидeнтa.
Koмпaниятa peдoвнo изплaщa
тpимeceчни дивидeнти oт 1965
г. нacaм и пocлeднoтo yвeличeниe бeлeжи нeйнoтo 50-тo
пopeднo yвeличeниe нa гoдишнитe дивидeнти.
Kъм втopoтo тpимeceчиe нa
2022 г. 65 oт 895 xeдж фoндa,
пpocлeдявaни oт Іnѕіdеr Моnkеу,
пpитeжaвaxa aĸции нa РерѕіСо,
oцeнeни нa 5,3 милиapдa
дoлapa. Heйният нaй-гoлям aĸ-

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

нa 4,8 милиapдa дoлapa. Fіѕhеr
Аѕѕеt Маnаgеmеnt нa Keн Фишъp e нaй-гoлeмият aĸциoнep
cъc coбcтвeнocт въpxy 4,3 милиoнa aĸции, oцeнeни нa 2,1
милиapдa дoлapa.
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Продължение от 19 стр.

»» 5. Тhе Рrосtеr & Gаmblе
Соmраnу (NYЅЕ:РG)
Cтoйнocт нa дeлa нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ:
$970,175,000 Πpoцeнт oт пopтфoлиoтo
нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ: 4,11% Бaзиpaнaтa в
Cинcинaти, Oxaйo Тhе Рrосtеr
& Gаmblе Соmраnу (NYЅЕ:РG)
e нaй-гoлямaтa ĸoмпaния зa
пoтpeбитeлcĸи cтoĸи в cвeтa c
пpoдyĸти зa ĸpacoтa, пoддъpжaнe нa лицeтo, здpaвeoпaзвaнe, тъĸaни и гpижa зa дoмa,
ĸaĸтo и ceгмeнти зa гpижa зa
бeбeтo и ceмeйcтвoтo.

Koмпaниятa e дoм нa eмблeмaтични мapĸи ĸaтo Аlwауѕ,
Fеbrеzе, Gіllеttе, Неаd &
Ѕhоuldеrѕ, Оrаl В, Раntеnе,
Раmреrѕ,ТіdеиVісkѕ.Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ нa Peй Дaлиo пpитeжaвa 6 747 168 aĸции нa Тhе
Рrосtеr & Gаmblе Соmраnу
(NYЅЕ:РG), ĸoeтo пpeдcтaвлявa
4,11% oт нeйнoтo пopтфoлиo
ĸъм втopoтo тpимeceчиe нa 2022
г. Xeдж фoндът e yвeличил дeлa
cи c нeвepoятнитe 150% пpeз
пocлeднaтa пoлoвин гoдинa.
Теодор Минчев
money.bg
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»» 4. Јоhnѕоn & Јоhnѕоn
(NYЅЕ:ЈNЈ)
Cтoйнocт нa дeлa нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ:
$769,086,000 Πpoцeнт oт пopт-

Јоhnѕоn пyблиĸyвa финaнcoвитe peзyлтaти зa втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г. пo-paнo тaзи гoдинa пpeз юли.
Πpиxoдитe мy ce yвeличиxa c
3% нa гoдишнa бaзa дo 24 милиapдa дoлapa, дoĸaтo нeтният
мy дoxoд нaмaля c 23% нa гoдишнa бaзa дo 4,8 милиapдa
дoлapa зa тpи мeceцa, пpиĸлючили нa 3 юли 2022 гoдинa.
Toй oтчeтe нopмaлизиpaнa
пeчaлбa нa aĸция oт 2,59 дoлapa
зa тpимeceчиeтo, нaдминaвaйĸи ĸoнceнcyca c 0,04 дoлapa.
Koмпaниятa cъщo тaĸa oбяви
тpимeceчeн пapичeн дивидeнт
oт $1,13 нa aĸция. Јоhnѕоn &
Јоhnѕоn e eднa oт нaй-чecтo
пpитeжaвaнитe aĸции cpeд 895
xeдж фoндa, пpocлeдявaни oт
Іnѕіdеr Моnkеу. Kъм втopoтo
тpимeceчиe нa 2022 г. 83 xeдж
фoндa пpитeжaвaxa aĸции нa
Јоhnѕоn & Јоhnѕоn, oцeнeни нa
6,8 милиapдa дoлapa. GQG
Раrtnеrѕ e нeйният нaй-гoлям
aĸциoнep cъc coбcтвeнocт
въpxy 6,6 милиoнa aĸции,
oцeнeни нa 1,2 милиapдa
дoлapa.
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Heтнитe пpиxoди ce yвeличиxa c 12% нa гoдишнa бaзa дo
11,3 милиapдa дoлapa, дoĸaтo
нeтнитe пpиxoди ce cвиxa c 28%
нa гoдишнa бaзa дo 1,9 милиapдa дoлapa, зa тpитe мeceцa.
Πpeз ceптeмвpи aнaлизaтopът
нa НЅВС Kapлoc Лaбoй пoвиши цeлeвaтa цeнa нa aĸциитe нa
Тhе Соса-Соlа Соmраnу дo $76
oт $72 и зaпaзи peйтингa
"Kyпyвa" нa aĸциитe.
Kъм втopoтo тpимeceчиe нa
2022 г. 60 oт 895 xeдж фoндa,
пpocлeдявaни oт Іnѕіdеr Моnkеу,
пpитeжaвaт aĸции в ĸoмпaниятa, oцeнeни oбщo нa 28,4 милиapдa
дoлapa.
Веrkѕhіrе
Наthаwау нa Уopън Бъфeт e
нeгoвият нaй-гoлям aĸциoнep
cъc coбcтвeнocт въpxy 400 милиoнa aĸции, oцeнeни нa 25,2
милиapдa дoлapa.

фoлиoтo
нa
Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ: 3,25% Бpoй пpитeжaтeли нa xeдж фoндoвe: 83
Јоhnѕоn & Јоhnѕоn e eднa oт
нaй-гoлeмитe здpaвни ĸoмпaнии в cвeтa c иcтopия, дaтиpaщa
oт пoвeчe oт 135 гoдини.
Фoĸycиpa
ce
въpxy
изcлeдвaнeтo и paзpaбoтвaнeтo,
пpoизвoдcтвoтo и пpoдaжбaтa
нa шиpoĸa гaмa oт пpoдyĸти в
oблacттa нa здpaвeoпaзвaнeтo в
тpи ocнoвни ceгмeнтa: пoтpeбитeлcĸo здpaвe, фapмaцeвтични
и мeдицинcĸи издeлия.
Hяĸoи oт eмблeмaтичнитe
мy
мapĸи
вĸлючвaт
Nеutrоgеnа, Аvееnо, Туlеnоl,
Lіѕtеrіnе, Јоhnѕоn"ѕ и ВаndАіd. Јоhnѕоn & Јоhnѕоn e
ĸлacиpaн нa втopo мяcтo cpeд
пpитeжaниятa нa Вrіdgеwаtеr
Аѕѕосіаtеѕ въз ocнoвa нa
тeглoтo нa пopтфeйлa oт 3,25%
ĸъм Q2 нa 2022 г.
Xeдж фoндът пpитeжaвa 4
332 633 aĸции нa Јоhnѕоn &
Јоhnѕоn,
1%
пo-мaлĸo
oтĸoлĸoтo бpoя нa пpитeжaвaнитe aĸции в ĸpaя нa пpeдxoднoтo тpимeceчиe. Јоhnѕоn &

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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Милиони алени рози срещу политическото безумство
Руската мегазвезда Алла Пугачова се изправи срещу Владимир Путин
Накратко събитието: Руската
мегазвезда от близкото минало
Алла Пугачова се изправи открито срещу войната в Украйна и съответно срещу Владимир Путин
и неговата диктатура. Това стана,
след кто съпругът й Максим Галкин –популярен руски телевизионен водещ и певец, беше обявен
от властите в Москва за „чуждестранен агент“. Това е точната
формулировка на повечето диктатури, когато искат да обявят някой за неудобен. Те не могат
просто да го остракизират, необходима е основателна причина.
Такъв именно „чуждестранен агент“ беше за комунистическата
партия в България писателят Георги Марков, както и повечето
дисиденти и политически емигранти от времето на комунистическия режим у нас. Този тип
етикет – „чуждестранен агент“
веднага откроява човека, превръ-

Това е поводът, а резултатът:
Кремъл не отговори официално
на изявлението на Алла Пугачова, защото няма какво и а и не
знае, как да го каже. Певицата е
институция в Русия, тя е епоха,
тя е емблема, докато президентът
Путин е просто една червена

звезда на шапката си и нищо повече.
Това беше резултатът. Само че
това изказване на Алла Пугачова
рефлектира и в българското общество. Една звезда на естрадата от времената на СССР открито зае политическа позиция
срещу опитите на Владимир Путин да възроди същият този СС-

СР! Тя защити съпруга си, наруши
мълчанието
и
дистанцираността си от политиката, защото беше премината една съществена червена линия от
политическия елит в Москва. А
у нас…!?!?!
У нас няма звезда от ранга на
Алла Пугачова, която открито
Следва на 26 стр.

Алла Пугачова по време на фестивала „Злматен Орфей“ в курортния
комплекс Слънчев бряг, България

ща го именно в чужд и той постепенно се превръща точно в такъв-чужд, защото една лъжа,
повторена сто пъти постепенно
започва да става истина, както е
известно.

Алла Пугачова със съпруга си Максим Галкин днес

Надценената мощ на Русия: колко силна е наистина армията й?
Дълго време всички вярваха,
че Русия притежава една от
най-мощните армии в света.
Войната в Украйна обаче пока-

за, че тя е била надценявана.
След краха на Съветския съАрмията на Владимир Путин е юз Москва направи всичко
много по-слаба, отколкото той възможно, за да запази статуя представяше.
та си на суперсила - включи-

телно и като постоянен член
на СС на ООН. Брутният вътрешен продукт на страната
обаче не отговаряше на пред-

ставата за суперсила - в областта на икономиката Съветският съюз изобщо не можеше да
се мери с повечето западни
държави. Затова Кремъл оправдаваше амбициите си основно с военната си мощ: дълго
време Русия твърдеше, че разполага с една от най-големите
и боеспособни армии в света,
притежаваща и ядрено оръжие. И за да няма никакво
съмнение в това, президентът
Владимир Путин демонстрираше руската военна мощ
пред целия свят с добра хореография на военни паради в
Москва или с маневри на руските въоръжени сили.
Колко дееспособна е неговата армия обаче се видя не на
маршовете под строй на Червения площад, а в окопите на бойното поле: сега в Източна Украйна
руснаците
са
превъзхождани от една значително по-малка армия, която до
преди няколко години дори не
съществуваше. Как е възможно
това?
Следва на 30 стр.

Официалната церемония ще се състои в петък

Четирите района проведоха
между 23 и 27 септември референдуми за анексиране към Русия. Киев и международната
общност нарекоха тези гласувания псевдореферендуми, а украинският президент Володимир Зеленски предупреди още
тогава, че те унищожават всякаква възможност за преговори
за мир.

Поставените от Москва ръководители на Донецка област в
Източна Украйна, на Запорожието и Херсонска област в Южна Украйна пристигнаха в руската столица още снощи,
съобщиха руски новинарски
агенции. "Намирам се в Москва", съобщи днес за ТАСС Леонид Пасечник, поставен от Русия
начело
на
източноукраинската Луганска
област.

"маскарад" и "симулация".
Според руските новинарски
агенции в близките дни парламентът в Москва се очаква да
гласува текст, който официализира анексията, а Путин да произнесе реч пред депутатите и
сенаторите.
Утре в Москва се организират празненства.
Градската управа обяви, че
ще затвори някои улици в центъра, по-специално около ем-

Какво ще направи западът
срещу анексията на още украински територии към Русия?
Вероятно ще увеличи доставките на оръжие за Киев и ще затегне още повече финансовите
санкции срещу Москва.
Кремъл заяви пък вчера, че
руската военна операция в Украйна трябва да продължи
най-малкото до превземане на
целия източен Донецки регион
в Украйна. Сега руските сили
държат 60 процента от територията. Съседната Луганска област е почти изцяло под руски

гласували 99 процента, в Луганската народна република 98 процента. В Запорожието
повече от 93 на сто били заявили, че искат да станат част от
Русия, а в района на Херсон над 87 на сто.
Лидерите на четирите сепаратистки региона в Украйна,
контролирани от Русия, днес са
в Москва, за да финализират
анексията на тези територии
след гласуване, наречено симулация от Киев и Запада, предаде Франс прес, цитирана от
БТА.

Предвидено е лидерите на тези райони скоро да бъдат приети от руския президент Владимир Путин, за да бъде
утвърдена анексията на тези земи от Русия. Вчера четиримата
сепаратистки водачи вече му
изпратиха официални искания
по този въпрос.
През последните дни процесът на присъединяване на четирите зони под руски контрол в
Украйна се ускори - набързо бяха организирани "референдуми", наречени от Киев и западните
му
поддръжници

блематичния Червен площад,
където в момента се изгражда
сцена.
След "референдума" за анексия през 2014 г. на Крим Путин произнесе в богато украсената Георгиевска зала на
Кремъл тържествена реч, в като призова руските парламентаристи да одобрят присъединяването
на
украинския
полуостров към Русия. Международната общност не е
признала тази анексия и досега.
Източник: bbc.com БТА
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Кремъл обяви, че на официална церемония в петък ще анексира украинските територии,
в които се проведоха референдуми за присъединяване към
Русия, осъдени от Украйна и Запада като измама, предаде Би
Би Си.
Владимир Путин ще произнесе голяма реч и Русия ще обяви официално анексията към
Руската Федерация на украински територии, които са под неин контрол, предадоха световните агенции. Новината съобщи
на редовния си брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий
Песков.
"Церемония по подписване
на договорите за влизане на новите територии в Руската Федерация ще се проведе утре в 15
ч. местно време (12 ч. по Гринуич) в Кремъл", каза Песков.
"Владимир Путин ще произнесе голяма реч на това събитие",
добави Песков. Церемонията
ще се състои в в Георгиевската
зала на Кремълския дворец.
Според плановете в петък от
страна четирите украински територии, които ще бъдат присъединени към Руската Федерация, договорите ще бъдат
подписани от лидерите на самопровъзгласилите се Донецка
народна република и Луганска
народна република, както и от
назначените от Москва власти
на Херсонска и на Запорожка
област. Тези четири района
съставляват около 15 процента
от територията на Украйна,
припомня Ройтерс.
След това договорите ще бъдат ратифицирани от руския
парламент.
Москва после ще разтвори
образно казано чадъра на руската ядрена защита и над тези
зони, тъй като ще ги смята за
руска територия. А населението на четирите района ще може
вече да бъде мобилизирано за
така наречената от Русия военна операция в Украйна.

контрол. Двете области заедно
съставляват Донбас.
Установените от Москва
власти в четирите региона
по-рано заявиха, че гласуването е показало почти пълна подкрепа от участвалите в него за
присъединяване към Русия.
Според окупационната администрация след преброяване на
гласовете за влизане в Русия в
самопровъзгласилата се Донецка народна република са
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Русия официално ще анексира
четири области от Украйна
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Алла Пугачова беше почитана и от Владимир Путин, но днес те вече са открити врагове

Продължение от 24 стр.
да излезе и да заяви подкрепа за Украйна или поне да изрази несъгласие с
действията на Путин там. Нима ние нямаме големи звезди, дори и от близкото
минало, дори и от комунистическата
епоха!?!?! За да не персонифицирам
прекалено много темата, ще се въздържа от споменаването на имена, но такива безспорно има. Къде са обаче те? Едни са се снишили, докато отмине бурята,
точно по байтошовски (бай Тошо наричаха по народному бившият дългогоди-

шен социалистически ръководител на
България Тодор Живков). Други се снимат със съвременни политици със съмнителен рейтинт и морални устои, трети, пък…хич ги няма…!
Защо българският музикален и въобще културен елит мълчи за войната в Украйна!? Да, има известни откъслечни
мнения и позиции, но няма един висок
глас, ясен и достатъчно висок. Това е тема, която касае всички нас, бъдещето ни,
настоящето ни най-вече, касае настоящето и бъдещето на децата ни. Нима тази тема е толкова „табу“, че никой не се

наема да изрази позиция и се крият като мишки в трици, за да не сбъркат пред
вожда и учителя…?!
Защо нямаме нашата Алла Пугачова ли, ами напротив…имаме я, имаме
дори няколко Алли Пугачови …имаме
и много Максим Галковци, но те са на
друго ниво, с друг мащаб на мислене,
на действие, на изява. Те се снимат с
този или онзи политик, дремят в следобедното униние на залезите си и чакат поредния месия, да им увеличи
творческата пенсия, или да направи
закон едва ли не да се слуша само българска музика, каквито вопли имаше
неотдавна.
Ние просто сме с манталитета на малки и незначителни. На масата, когато наливаме домашната ракия и дъвчем нитратната зелена салата, сме смели.
Тогава раздаваме правосъдие и колим и
бесим наред, но когато реално трябва да
вземем страна, да изразим мнение, да се
изправим срещу неправда, тогава ни няма никакви!
Какво още да кажем за липсата на ясна и високо изразена от културните елити позиция в обществото ни по отношение на войната в Украйна, ами няма
какво повече да кажем от онова, което
поетът Петко Славейков вече е казал
още през 1875 г.:

„Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
"Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас.
И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.
Само знаем и можеме, и щеме
един други злобно да се ядеме...
Помежду си лихи, буйни, топорни,
пред други сме тихи, мирни, покорни...
Все нас тъпчат кой отдето завърне,
щот сме туткун, щото не сме кадърни...
Всякой вика "Яман ни е нам хала!" а всякому мерамът е развала...
Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
пак ще кажа и с това ще да свърша“…!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на вестник
„България Сега“ в София

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.

Tel.: 773.317.8035 & 847.707.0065

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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Приемаме PPO 		
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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
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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
HELP WANTED

ACCOUNT RECEIVABLE/
COLLECTION
Транспортна компания търси да
назначи мъж/жена за позиция
account receivable/collection.
Предимсво работа с ProTransport.
Tel. 773.627.6819
09.24ONLSM/#44/30165

LIVE-IN BABYSITTER - CARY, NC
Търся детегледачка да живее
със семейството в Cary, NC.
Компенсация по договаряне.
Телефон 984.292.6543 09.28ONLSM/#45/30166

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
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
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

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

ENERGETIC AND SELF-MOTIVATED PERSON FOR ACCOUNTING
At State Express we are looking to hire an energetic and self-motivated
person for accounting department. If you are a high-achieving professional
or just started looking to become a part of well-established team committed
to excellence, then this is for you. The transportation company has been in
this business for 20 years. Job Deion: • Assisting accounting manager •
Entering information into various platforms. • As well other duties assigned.
Requirements: • Computer skills: Microsoft Excel, Word • Good verbal and
written communication skills • Must be a well-organized and detail oriented
• Professional attitude • No experience necessary • Full-time Mon-Fri
Contact us: (708) 990-3785 Send resumes to: ruta@stateexpress.us 09.22FBGRPSM/NL30164

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
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
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

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

---------------------------------------------------------------------------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

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

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

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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МЕДИЦИНСКИ ОФИС ТЪРСИ
мануален терапевт с лекaрско
образование.
Телефон: (847) 681-1161 07.31ESM/NL/29337

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

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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»» Колко на брой са войницие
на Путин?
На хартия руските въоръжени сили наброяват 1 милион души, а в бъдеще числеността им трябва да нарасне
до 1,1 милиона, казва пред
Дойче Веле Маргарете Клайн
от германската фондация
"Наука и политика". Реално
обаче руската армия е по-малка, уточнява тя. Една голяма
част от боеспособните руски
части вече бяха използвани
във войната в Украйна. "Те
претърпяха големи загуби,
изразяващи се в убити или ранени войници", казва експертката по въпросите на отбраната. Точни данни за това
обаче няма. Но американските тайни служби смятат, че
руските загуби възлизат на
десетки хиляди убити и ранени войници.
Основно
пострадаха
най-вече бойци, които в мирно време бяха разположени в
азиатската част на Русия, казва Джордж Барос от американския мозъчен тръст "Институт за изследване на
войната". Представата, че със
запасняци руската армия ще
стане по-боеспособна, няма
нищо общо с реалността, казва той пред Дойче Веле. "Досегашният ход на войната доказва, че светът дълго време
е надценявал силата на руската армия", убеден е Барос.

»» Стари оръжия, неопитни
войници
За действителната мощ на руската армия говори красноречиво и провежданата сега мобилизация. "Това са мъже над
50 години, които имат здравословни проблеми", казва експертът. Многобройни примери
от
социалните
медии
потвърждават това наблюдение.
Преди да се включат в бойните действия запасняците трябва да преминат обучение и да
получат необходимото снаряжение, подчертава Барос. При
много от тях обаче тази военна
подготовка ще се сведе до едномесечно или двумесечно обучение, което не е никак достатъчно. А ще има и такива, които ще
бъдат изпратени на фронта без
каквото и да било обучение или
оборудване. Затова Барос не
вярва, че с такива запасняци
могат да бъдат постигнати някакви военни успехи. Резултатът ще бъде само още повече

BUSINESS CARDS ●
BUSINESS CARDS
● BUSINESS CARDS

убити и ранени, добавя експертът.
Така мисли и руският експерт
по въпросите на сигурността
Павел Лузин, който в момента
се намира в САЩ. Той смята, че
украинците ще продължат да се
борят за свободата си, независимо от тъй наречените референдуми, проведени от слугите
на Путин в Източна Украйна.
Освен това руският военнопромишлен комплекс не е в състояние бързо да запълни нуждите
на армията - да не говорим за
привиканите запасняци. Разчита се на стари оръжия от съветско време от наличностите в
оръжейните складове, добавя и
Маргарете Клайн.
Не е ясно обаче дали по различни корупционни схеми една
част от това оръжие вече не е
било продадено и доколко наличното такова оръжие е годно
за водене на война. "На руската
оръжейна промишленост ѝ
липсват чипове за високопрецизни оръжия и други резерв-
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че със заплахата си да използва
ядрено оръжие Русия цели да
сплаши Запада. Така трябва да
бъде подкопана подкрепата за
Украйна. Чисто военно използването на ядрено оръжие не носи нищо, смисълът от това може да е само политически - ако
режимът в Москва бъде изправен пред военно поражение.
Маргарете Клайн от фондация
"Наука и техника" смята за малко вероятно Русия да прибегне
до използването на атомно оръжие, включително и защото тогава Путин би загубил подкрепата от страна на Китай или
Индия. Тед Карпентър обаче
твърди, че ако Путин трябва да
избира дали да използва ядрено оръжие, или да отговаря за
престъпленията си пред международен съд, той би избрал
ядрената опция.
Русия продължава да желае
бърз край на войната, а Украйна и Западът би трябвало да по»» Ядрената заплаха трябва
кажат готовност за преговори,
да сплаши Запада
Експертите са единодушни, казва още експертът от института CATO. Точно обратното
смятат Маргарете Клайн и
Джордж Барос - те не вярват
войната да приключи скоро.
"Путин се надява Западът да
спре да подкрепя Украйна, а
именно от тази подкрепа зависи и изходът от войната", посочва Клайн. Руският експерт
Павел Лузин е на мнение, че тази война ще приключи само когато Русия претърпи пълно поражение.
dw.com

ни части", казва Клайн. Предимство на Русия се състои в
това, че тя разполага с огромен
човешки ресурс и може постоянно да изпраща нови и нови
запасняци във войната, казва
пред Дойче Веле Тед Карпентър от института CATO във Вашингтон.
За да си успешен във войната, са необходими няколко неща, казва Джордж Барос: войници, модерни оръжия, добро
обучение, ръководство, мотивация, логистика - и това е само една част от тях. "Само изпращането на повече мъже на
фронта няма да реши проблема,
който имат руснаците", допълва той и припомня, че украинската офанзива продължава да
е в ход, а руснаците ще бъдат
доволни, ако въобще успеят да
удържат завзетите от тях позиции.
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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

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!

