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СЕГА Е СЕЗОНЪТ

ЗА ЗДРАВНИТЕ

ЗАСТРАХОВКИ

Медикеар или застраховането
след навършване на 65 години

(773) 742-6626 или anna.ruseva@gmail.com

Къде принадлежим. когато
търсим здравно осигуряване?

Първо, и много важно нещо е да се научим да разграничаваме
програмите и застраховките, свързани със здравеопазването ни:

●

След тази възраст застраховките не могат да се
извършват семейно. Те са индивидуални.

1. Медикейд – програма за бедни и деца (CHIP, KidCare, All Kids) и на
родители със сравнително ниски доходи.

●

Ако сме осигурени чрез работодател или работодателя на
съпруга/та, (можем да запазим застраховането си чрез него, ако
плана е “кредитиращ” (има достатъчно добро покритие, което
съответства на това с Медикеар, и включва също така
“кредитиращо” покритие за лекарства. Ако тези условия не са
изпълнени, рискуваме да имаме глоба, когато преминем към план
с Медикеар.

www.bulgariasega.com

2. Здравни Застраховки чрез Маркетплейс – намалени размери на
здравноосигурителните премии, съобразно индивидуалните или
семейни доходи.
3. Здравни Застраховки директно от застрахователя – за хора със
сравнително високи и високи доходи – над 4 пъти прага на бедността
плюс други фактори.
4. Здравни Застраховки чрез работодател – работодателят плаща
поне 20% от сумата на избраният план и може да предложи или да не
предложи да включи оферта за членовете на семейството на
работника. Може да предложи различно участие с помощта си за
различните работници (има и други детайли, валидни за малки и поголеми работодатели).
5. Медикеър – застраховки за хора на възраст над 65 години или хора
със специфични заболявания и инвалиди. Медикеър може да бъде
комбинирана с Медикейд когато доходите са много ниски.
Това са основните продукти за обслужване на различните групи от
населението в страната. Има и някои други, които не коментираме,
заради малкия им процент (жп работници например).
Годишното включване в здравните застраховки за хората
под 65 години е:
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След навършването на 65 години преминаваме в категория с други
алтернативи на лично застраховане.

1. Оригиналната Медикеър, която получаваме след навършването на
65 годишна възраст, включва частите А(A) и Б(B).
2. Частта А е безплатна и покрива разноски в болнично заведение –
легло и ограничени сестрински услуги. Частта Б се заплаща,
приблизително $135.50 на месец, ако е закупена при навършването на
65 години. Частите А и Б покриват 80% от разноските по лечение, 20%
са нашата отговорност.
3. Частта Б не е задължителна, но ако не се закупи на 65 годишна
възраст, трупа глоби. Тези глоби могат да се избегнат само ако
доходите ви са много ниски и се квалифицирате за поемане на
разноските по частта Б от програмата Медикейд (пълен Медикейд)
4. Частта Д (D) е за лекарства и се закупува от частни
застрахователни компании. Тя също трупа глоби, ако не се закупи в
комбинация с друг продукт или самостоятелно, когато навършите 65
годишна възраст или както по-горе бе упоменато – имате
квалифициращо се покритие чрез работодател.
5. Частта С (С) се предлага от частни застрахователни компании и
обхваща частите А и Б и обичайно включва и частта Д (не винаги и не
е задължително, но има много оферти с тази комбинация). Може да
струва $0, и повече на месец. Тя винаги предлага повече услуги,
отколкото оригиналната А и Б, но има специфични мрежи от лекари и
болнични заведения които трябва да ползвате. Мрежите могат да са
ППО(PPO) или НМО(HMO) и ПОС.
6. Медикеър суплемент са продукти, които имат за цел да
елиминират 20-те процента наша отговорност, като запазят достъпа до
цялата мрежа на лекари и заведения, приемащи Медикеър. Те имат
различни цени и се предлагат също от частни застрахователни
компании. Те обичайно не предлагат повече покритие, стремят се да
елиминират отчасти или изцяло тези 20%, които са отговорност на
застрахования. Само хора. които са достигнали 65 годишна възраст
преди 2020, могат да закупят продукт, покриващ изцяло 20-те процента
споделени разходи. Тези застраховки могат да бъдат закупени през
цялата година. Те не могат да се комбинират с частта С. Тези продукти
носят сходни имена като тези на оригиналната Медикеар и следващите
я основни продукти (А,Б,С,Д... и продължават с Ф…) и това внася
объркване, затова в тази брошура аз няма да ги коментирам повече.
Не забравяйте, че срокът за включване и промяна за частта С е
ограничен. Тук говоря за годишното включване.

(773) 742-6626 или anna.ruseva@gmail.com

от 15-ти Октомври до 7-ми Декември

“Пътувай в светлина, приятелю”
(Почина Климент Величков)

-

чително, позитивно, човешко, в
което виждаш надежда и в лошото, по Климентовски мъдра.
Климент Величков е един от
големите български журналисти. Той идва в Америка през
2000 година и носи от България
не само над 35 годишен опит на
професионалист в областта на
журналистиката, но и мисията
на журналист, чиято почтеност
и морал е рядко срещано явление в днешния комерсиализиран свят, където медиите често
са средство за печелене на пари , а не утвърждаване на общочовешки ценности.
Започнал да работи като журналист през 70-те години
Климент Величков става главен
редактор на в-к „Старт” в България, а по-късно на „Старт” в
Чикаго. Работи в „Народен
спорт” и „7 Дни Спорт”. Той е
и първият главен редактор на
в-к „България” в Чикаго. По

късно като главен редактор издава и пише двата вестника
„България 21 век ‘ и Старт”. Докрая остава като журналист на
вестник „България сега”. Главен редактор и създател е също
на аризонския вестник „Бъл-

гарски Хоризонт”.
За краткия си престой тук той
е написал сигурно над 1000
журналистически материали,
издал е книга през 2005-„Български щрихи в Американски
пейзаж” с подбрани репортажи,

инициатор е на много конкурси
и спортни прояви. Негова е и
идеята да се проведе спортна
Олимпиада в Чикаго за ветерани, която предложи по време на
визитата
на
президента
Следва на 4 стр.

www.bulgariasega.com

Климент Величков – с много
псевдоними, в които влагаше
различни нюанси и послания,
многолики като многоликата
му същност тихо и кротко отлетя от нас…
Той не обичаше хвалебствията, суетата, за сериозните неща се шегуваше, за да прикрие
чувствителната си душа. Шегуваше се със себе си- „ пет минути обича, пет минути ненавижда и пак отново…”-нали е
близнак.
Сори, Климент, сега ми се е
паднало да пиша хубавите неща за теб, вече без да те питам.
Другите като него с по-малко
капацитет и възможности се бутат, перчат, изтъкват, търсят
връзки и признания-той иска
само едно-компютър с интернет. И от бъркотията на свтовните проблеми, събития, борби
и катаклизми, Климет успява да
създаде слово, брилянтно, поу-

Курсове по избор - Miswest, East, OTR (No New York City)
Reefer
Плащаме - 58 ц/м - 68 ц/м + $50 / extra stop
Плащаме седмично - $1600 - $2400
Камиони - Volvo (2012 - 2018)
Компанията се намира в Gurnee, IL
Лесен за използване ELD
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Продължение от 3 стр.
Георги Първанов в Чикаго, 2005.
Той винаги се е старал да даде
добър облик на българина зад
граница в лицето на другите
общности, както и да популяризира българската култура и традиция. Неговото журналистическо перо отразява всеотдайно и
безвъзмезно всяка дейност и събитие на обществените организации, от които той е бил част и
почетен член: Българо американски център за културно наследство (БАЦКН), Българо
американска асоциация (БАА),
ансамбъл „Хоро”, Сдружение
Български музей в Чикаго, училища, български църкви, спортни клубове и редица репортажи
с американската администрация-Пат Михалски, Мария Папас. В тази отговорна и не винаги лесно постижима задача
българското общество дължи
много на журналиста и човека
Климент Величков. За него Русен Русен казва, че е „завършил
достойно своето земно училище”, защото е „ създател като ним е приноса на неговата ко-морална, етична среда сред ра както и за цялостната му творжурналист, не копира, а сам съз- правдива и обективна журна- българската общност, популя- ческа дейност в Америка от
дава материалите си.” Неоце- листика в изграждане на висо- ризиране на българската култу- 2000 г. до сега.

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

Rusen Rusev
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Ние, твоите приятели ще те
помним такъв, какъвто искаше
да бъдеш-възторжен, весел, позитивен, без мърморене и оплаквания, доволен и щастлив от
най- малките неща-кафе с приятели, споделено събитие от нечий рожден ден или сватба,
филм, изложба или концерт.Винаги ще има място и за теб, когато празнуваме в Чикаго.
Пътувай в светлина, приятельо, ти ни завеща тонове написани случки и житейски истории-единственото ти богатство,
за което не получи нищо, освен
признание и благодарност от
хората. Там от високо не спирай
да ни се усмихваш и да се шегуваш на страховете ни, ежедневните ни битки за по-добър
живот.
Кина Бъговска, в-к „България Сега”, БАЦКН, БАА, ансамбъл „Хоро”, сдружение
Български музей Чикаго, Чанита и Тодор Паунови, Иринка
и Тодор Гочеви, Боянка Иванова, Русен Русев, Никола Чаръкчиев, Валентин Георгиев, Яна
Костова, Цветелина Бойновска.

новни са били фашистите, които се съюзили с
Хитлер, режат глави на съпротивата, изгарят в пещите на
полицията интелигенти и лъжат, че не сме славяни, а направо арийци и сме готови да си по-

ни тогавашните хора, а предишните – които са направо
уникати – тръгнали по кафаните на Европа да ни дирят царска династия, правят световен
рекорд по чуждопоклонничество, който после ни впряга в

защото са живяли през турско
робство и все е трябвало да се
нагаждат, да има някой над главата им, да си имат господар,
който да ги води. Накъдето си
иска. Те са били „за”. Трудно се
мени характер.

делим с първия ариец управата цяла серия от войни и все на
Естествено, и тези през турпо Новия ред по света.
страната на губещите. Какво ско време на са виновни. ВиЗа непрокопсиите по тяхно значи тук няколко погрома?
новни са онези прадеди пред
време, обаче не са били виновНо и те не са били виновни, тях, които разцепили държава-

та, а когато от Константинопол,
обсаден по море и откъм Мала
Азия от азиатските пълчища,
дошли пратеници при българите и им рекли: „Братя, християне, турците са зла напаст. Ние
стоим, обаче пред тях и вас ви
пазим също, имаме войска и сила, но нямаме ниви и храна.
Дайте ни продоволствие и ще
ги отблъснем.” Но, както пише
хронистът „Българите не само,
че не им дават храна, но ги набили и напсували на майка.” И
се пита – добре: не давате – не
давате, но защо ги биете и псувате на майка”?
Докага, обаче, ще намираме
само лошото в предишните и
ще ги виним за всичко? Кога и
какво ще направим самите ние
за Българското наше време, в
което живеем? Защото сме били силни и сме имали титани.
И пак по същите тези времена,
които отричаме.
»» Било ли е Българското
време?
Било е. Някога за едни българи. Друг път – за други българи.
Следва на 6 стр.

Tomislav Services, Inc
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***
»» БЪЛГАРСКОТО ВРЕМЕ
THE BULGARIAN TIME
Българското време?!
Било ли е?
Или ще бъде?
Защото сега точно, като че не
е…
Сега точно, когато ние всички – които четем или пишем
гротеската на нашия живот,
грабим или ни ограбват, нещо
правим или го разрушаваме,
мъдруваме или оглупяваме, минаваме в галоп или пълзим през
живота, едва ли бихме си позволили да кажем, че по наше
време е било Българското време.
Разбира се – в никакъв случай не точно ние, като отделни
личности сме виновни. Виновни са тия преди нас. Комунистите, които ни взеха нивите и
воловете, сложиха ни ярема на
ТКЗС и партийните секретари,
промиха ни мозъците, научиха
ни да мързелуваме, като ни даваха безплатно здравеопазване,
обучение, сигурни заплати и
почивни станции по морето.
По тяхно време, обаче, ви-

INCOME TAX SERVICES ● RETIREMENT

Tel. 847.530.7033
Fax. 847.827.5259

• Пенсиониране
• Изчисляване на вероятната
продължителност на живота
• Колко години ще сме пенсионери
• Определяне на най-печелившата
възраст за пенсиониране
• Финансово планиране
• Изчисляване на пенсията

Тomislav
Georgiev,

EA, RSSA
Enrolled to practice
before the IRS
Registered Social
Security Analyst

950 Milwaukee Ave., Suite 201, Glenview, IL 60025
Email: tom@tomislavservices.com
www.tomislavservices.com
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• Регистриране на фирми
• Payroll услуги W-2 W-3 1099, 1096
• Електронен депозит и влогове
• Счетоводство на фирми
• Profit or loss statement
• Всички щати
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Продължение от 5 стр.
Все едно на какво са се правели – на боляри, на свинари /
впрочеем, за свинарите не е
съвсем сигурно/, на социалисти или демократи, на честни
частници или ДС бизнесмени,
на частни предприемачи или
организирана група за печалба
и разграбване. Било е българското време за тези или онези.
Но никога – за всички, или поне за повечето българи.
Кога ще дойде то такова, каквото е при тези много далечни
от Балканите, Скандинавски
страни?
Когато си намери място в главата и сърцето на най-важния
българин.
Той се казва, разбира се, Аз.
Когато господин Аз надвие у
себе си звяра, гладен за плячка.
Когато той се почувства отговорен не само за собствената си
яхта, но и за рибарската лодка
на съседа.
Това има дъх на опасен социализъм. Но е християнство.
Казал го е разпънатият на кръста веднага след най-опасното
си деяние – когато изгонва раз-

CO

ED

R

пасалите се търговци от Храма. И защото казва още – ако
имаш две ризи – дай едната на
ближния си. Казва още – не
кради, не лъжи, не убивай…
Все неща дето сега правим ма-

сово в местен и световен мащаб.
Българското време /както и
американското, китайското, даже и на Брега на слоновата
кост/, се нуждае от един нов мо-

рал, от едно ново общество. В
противен случай търкулналата
се от високия връх, до който е
стигнала, наша цивилизация
сигурно ще се сгромоляса в
преизподнята на своята лако-

ANGEL PRODANOV

Real Estate Broker

мия. В ада на своите грехове,
казано по църковному.
Да укротим собствената си
алчност, ярост, омраза, егоцентризъм, е първата крачка към
спасителното ново общество.
За нас – Ново българско общество.
Да пренесем със себе си в идващото поколение не омразата,
наследена от варварските ни
възпитатели в миналото, а удивителната душевна висота на
българина, преливаща от нашето национално фолклорно богатство, талантите ни – вложени от Създателя – в ръцете на
българина, в главата и сърцето
му. Да открехнем към светлината затулената от бурени човеколючива същност, израсла върху
българските корени – това е и
мисията на такива огнища като
Българските орфееви клубове,
родени в мистичната духовност
на Родопа, на Асоциацията за
Българо-Американско духовно
наследство в Чикаго, където
има вече значима за цялостното бъдеще на България наша
общност.
Следва на 8 стр.

Direct Tel. 847.414.3042

20 years experience in the Real Estate industry
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SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE
BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE
WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS
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Top Professional Personal & Knowledgeable Service
I highly appreciate your trust and look forward
to taking great care of all your referrals!

647 N York St, Elmhurst, IL 60126

Email: angelhomesale@gmail.com
Visit my website: www.angelprodanov.com

Tel. 773. 328.8055

I speak English, Bulgarian, Russian & Serbian

www.bulgariasega.com
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Продължение от 6 стр.
Ние знаем, че първата крачка
е най-отговорна и още повече
рискована. Но без нея не съществува път напред. Затова я
правим – крачката към новото
българско общество, без отровните наследства, които волю-неволю сме донесли с нас
на раменете си…
Климент Величков
***
Имах късмета и удоволствието да се срещна с Климент Величков – един от най-известните ни спортни журналисти,
който живя в Чикаго от настъпването на новото хилядолетие
до заминаването му за България през 2016 г. Главен и първи
редактор на вестник „България” през 2001 г., от 2002-а той
оглавяваше седмичника „България 21 век”, както и спортното издание „Старт БГ”. Наред с
безсънната си работа около тях
успяваше да подпомага и издания на колеги, какъвто е случаят с основания в град Финикс,
Аризона „Български хоризонт”. С Климент бъзро станахме приятели и
причина да се роди вестник
„България”, заедно с инициатора Динко Динев и редакцион-

Олга Шурбанова, което за съжаление вече не съществува.
»» Авантюрите на Климент
Обича да сменя посоките, ако
не може държавите. А посоките на Чикаго са само четири –
защото улиците са на кръст.
Интересното тук е групирането на имигранти от различните нации в определени територии. На Милуоки ще намериш
поляците, на Девон – евреите,
на Лорънс – азиатците, единствено българите са навсякъде
– типична нашенска черта.
Климент като космополит не
се сдържа на едно място и след
като живя при евреите, после
Следва на 10 стр.
ния екип от съмишленици и
спонсори през 2001 г.-Шевкет
Чападжиев, Хамид Русев, Светлозар Момчилов и Лина Кърк.
Тогава да се прави вестник беше истинско геройство и каторжен труд, защото не разполагахме с програми за страниране,
български шрифтове и всичко
беше много примитивно, което
ни караше да стоим до сутринта. Рано сутринта откарвах
Владо, дизайнера и Климент по
домовете, които нямаха коли и
поемах в обратната посока, за

да отида на работа. Научих
много от Климент, защото рисувах, но и пишех, а той беше
мойта журналистическа школа.
Очудваше ме бързината, с която се раждаха не само думите,
а цели картини при него. Той
беше енциклопедия и помнеше
всичко, което му се случило при
безкрайните му пътувания по
света, но никога лошото.Това е
един малък откъс за него, публикуван в списание ЕК-2009 г.,
на държавната агенция за българите в чужбина с редактор

BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS
Air Conditioning & Heating
Repairs and Instalation by All Home Repairs, Inc

Works with all makes and models - residential & commercial
Licensed and insured
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Call Ivan at
630.670.6468

847.707.0065

In order to place your business card, please call 773.317.8035/773.317.0904/773.317.9190 or e-mail to: editor@bulgariasega.com
Discounted Prices: (Big size 3” W X 2”H): $395 - 3 months; $495 - 6 months; $595 - 12 months
(Small size 1.5” W X 2”H): $195 - 3 months; $250 - 6 months; $295 - 12 months

www.bulgariasega.com
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Продължение от 8 стр.
плината хвърляне на копие за
(близо до Сиатъл) – звание,
при китайците и индусите, се- юноши. За малко да забравя, че заслужено като представител за
га опознава езика на птиците – е почетен гражданин на Обърн България в Игрите на добра вогъски, патици и лебеди. Отиде
на юг, но не защото е топло, а
заради „лебедово” езеро и красивите паркове. Сега пък природата му била в повече за сметка на хората – нямало с кого да
си говори…
Аз му казвам: „Пиши, пиши,
Климент, имаш толкова неща за
описване…”
Бил е на 7 олимпиади – като
официален представител на
българската преса; 7-8 пъти е
отразявал турнири в Уимбълдън по тенис; множество световни първенства по вдигане
тежести, волейбол, гимнастика, гребане и пр. Но това, с което особено се гордее, е участието му на две световни
първенства за журналисти по
тенис ,,за аматьори, където за
малко да спечели състезанието,
ако не е бил германеца, който
му се е пречкал.’’ Имал късмет,
че редакцията им е била до тенис кортовете и всеки ден тренирал като за Олимпийско, а
иначе се е състезавал в дисци-

ля през 1990 г. Кога е успял да
напише и толкова журналистически материали, книги и сценарии на спортна тематика, като постоянно е пътувал?…
Остава завинаги верен на печатарското мастило, независимо, че учи във Спортната академия, завършва Българска
филология и тръгва по пътя на
журналистиката. Като стопроцентов Близнак се е пробвал и
в актьорското поприще, но
трябвало да кара трактор и се
отказал: „Поне да беше самолет!”
Като първи зам. главен редак-

тор на „Старт” и по късно – на
„Спорт” – в България,
продължава традицията на
вестника и в Чикаго. Спомня си
с неизменна носталгия за високотиражния „Старт” – с 600 хиляди читатели и мащабен редакционен екип. Сигурно оттам
идва и замахът, с който управлява тукашните си дела, сякаш
разполага с президентски щаб.
Търсят го по всяко време по телефона – той замества „арменския поп”, работното му време
е 24 часа в денонощието, но гласът му винаги звучи бодро, сякаш току-що е станал след продължителен сън, закусил е с
кроасан и кафе с мляко и не му
остава друго, освен да се поразходи с яхтата си… Истината е,
че до ядене и спане почти не се
стига. Докато пресъздава поредните подвизи на някой успял българин, Климент несетно
се е доближил до американската си мечта – закуската ще спести, обяда и вечерята ще подари
на враговете си (нека те да дебелеят!), само с кафето е неотстъпчив, не си го дава.
Кина Бъговска
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ÂÈÍÏÐÎÌ ÒÐÎßÍ ïðèëàãà ñúùèòå „èçïèòàíè è äîêàçàíè“ ìåòîäè, êîèòî ñà ñå èçïîëçâàëè â òîçè ðåãèîí îò íÿêîëêîñòîòèí
ãîäèíè çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ïðåâúçõîäíè
ïëîäîâè ðàêèè.
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Êëàñè÷åñêàòà Òðîÿíñêà Ñëèâîâà ñå ïðîèçâåæäà ñàìî îò äîáðå óçðåëè ñëèâè. Ñëåä
äåñòèëàöèÿ ïëîäîâàòà òå÷íîñò îòëåæàâà
÷åòèðè ãîäèíè â äúáîâè áú÷âè, à ñúâñåì
ìàëêî êîëè÷åñòâî ñåäåì ãîäèíè. Ñëåä îòëåæàâàíåòî ìàéñòîðúò âå÷å ñúçäàâà ñâîÿ
øåäüîâúð - Òðîÿíñêà Ñëèâîâà.
Íàé-íîâèÿò ïðåäñòàâèòåë íà Òðîÿíñêîòî
ñåìåéñòâî îò ðàêèè å Òðîÿíñêà Êðóøîâà,
ïðîèçâåäåíà ñàìî îò íàé-äîáðèòå ðú÷íî
ïîäáðàíè êðóøè. Êðàéíèÿò ðåçóëòàò å íåâåðîÿòíî âêóñíà ðàêèÿ ñ ïðåêðàñåí àðîìàò íà êðóøà.
Imported by MHW Ltd., Manhasset, New York ◆ Tel.708.691.3895

◆

емайл: midwest@rjelinek.us

Почивай в мир, Климент! Липсваш ни!

„Истинският въпрос не е дали съществува живот след смъртта.
Истинският въпрос е дали си жив преди смъртта си.“ – Ошо

вор бе по телефона. Дълго
време, след като затворихме,
стоях и се чудих как притежателят на гласа от отсрещната
страна на линията може да бъде на повече от 20-30 години… Та той звучеше толкова
жизнен, преливащ от енергия. Впоследствие установих, че всъщност неговият
глас бе отражение на духа му
- борбен и младежки. Именно
той крепеше тялото му, независимо от болежките, постепенно разпростиращи се по
тленната обвивка на душата
му, смелостта и волята му, характерни за спортист, му помагаха да върви напред. В последните си години може и да
не бе способен да тича, както
навремето, но НИКОГА не се
отказа да крачи… всеки ден.
И тук не говоря само за физическите стъпки, които правеше, крепейки се за проходилката, не, имам предвид
Следва на 12 стр.
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Легендарният спортен журналист Климент Величков напусна този свят едва преди
дни, но истината е, че той никога няма да си отиде завинаги, защото приживе остави по
частица от самия себе си в
сърцата на много хора. И сигурен съм, че с течение на времето тези парчета постепенн
о
ще се умножат – посредством
всяка казана за него дума, отвеждайки го към самата безкрайност. И понеже аз съм
един от късметлиите, имали
щастието да го познават, искам да ви разкажа повече за
него, тъй като изчетох редица
материали за неговата кончина, публикувани в българската преса, но в нито един от тях
не открих Климент… Не ме
разбирайте погрешно, да, в
текстовете присъстваха всич-

ки важни събития, изграждащи биографията му, но той бе
повече от тях. Нека го кажа
така - ако някога изобщо е съществувал човек, чиято личност е успяла да надскочи дори
собствените
му
постижения, то това бе
Климент! Той мразеше излагането на сухи факти, затова
нито един негов материал не
се доближаваше до тези, които нашите медии посветиха
на него. Поради тази причина
сега седнах да пиша тези думи… В негова памет и чест.
С Климент се запознах
преди десетилетие, когато
започнах да работя като отговорен редактор на вестник
„България СЕГА“, издаващ
се в Чикаго за българската
диаспора в САЩ и Канада.
Предвид обстоятелствата,
отвели всеки от нас на различни точки - мен в Града под
тепетата, а него във Ветровития град - първият ни разго-
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риалите му за камиони, които
публикуваше в рубриката
„Волан, пътища, Америка“ на
таблоида, по-позната в Чикаго като „Trucker’s Pages”. Но
най-важното – Климент прозираше в думите си, не само
заради разпознаваемия си
стил, наситен с характерен за
него лек хумор, който бе негов
верен спътник през целия му
житейски път, но и понеже откъсваше късче от сърцето си и
го вплиташе умело във всяко
изречение. Истината е, че човек не трябваше да се е виждал Климент, за да го познава,
бе напълно достатъчно просто да е прочел неговите текстове. Ценях и обичах това у него, защото той не бе като
другите – всеки може да ви
предаде механично една новина, сякаш е робот, но Климент
влагаше всичко от себе си, за
да накара читателя да съпреживее онова, за което пишеше.
Не напразно е бил на цели 7
олимпийски игри като официален представител на българската преса, както и осем
пъти е отразявал „Уимбъл-

Продължение от 11 стр.
и професионалния му ход,
който не забави темпото си и
в най-тежките му и черни
дни. Краката му бавно го предаваха, но не и ръцете, чиито
пръсти постоянно натискаха
бутоните на клавиатурата, ръководени от неговия бистър
ум, останал остър като бръснач до самия край… Климент
не спираше да пише, това бе
най-голямата му любов, двигателят на неговото съществуване. А в статиите му, създадени размах, той не просто
предаваше информация, както правят един куп журналисти, а разказваше цели истории, увличащи читателя
толкова, че да не може да откъсне очи, докато не отметне
и последния ред. Знам го, защото съм изчел стотици негови творби – първоначално по
задължение, като редактор на
таблоида, а по-късно воден от
удоволствие, като негов почитател. Той имаше дарбата да
превърне всяка тема в увлекателно четиво… по дяволите,
чел съм с интерес дори мате-

понеделник до петък - 8:30 am до 7 pm,
събота - 8:30 am до 6 pm

дън“, наред с още много световни спортни първенства в
различни дисциплини! Споделял ми е за повечето от тях,
а аз съм го слушал, изпаднал в
захлас, все едно съм малко дете, на което му разказват увлекателна приказка… Всички
ние имаме какво да научим от
него, на първо място като хора, защото той наистина бе велик човек! Самоотвержен,
щедър, благ, състрадателен,
позитивен, истински…
Ще спра тук, защото колкото и да искам да продължа,
просто не мога… Всичко
пред очите ми вече се размива от тъга... Друг път ще завърша, обещавам.
Почивай в мир, Климент!
Липсваш ни!

Стелиян Стоименов

www.bulgariasega.com
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WE DELIVER EXCELLENCE
HIRING

Dispatchers and Assistant Dispatchers!
27 ноември 2020 № 48

HIRING EXPERIENCED OWNER-OPERATORS AND
COMPANY DRIVERS WITH CLEAN DRIVING RECORD
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August: $2.55 | September: $2.99 | October : $3.03

We speak Bulgarian, Russian, Spanish & English

Брой 48 (302), година 6, 27 ноември 2020, Чикаго

Почина проф. Александър Чирков
24ти ноември 2020 – Днес
във Върна почина кардиохирургът проф. Александър Чирков. Той стана известен през
1986 г. с първата трансплантация на сърце в България. Роден

е в Лом на 27ми януари 1938 година. Завършва ВМИ в София
през 1962 г. 4 години след това
специализира при известния
кардиохирург проф. Бюхлер.
Остава да работи като лекар в

Германия като става професор
в университета във Фрайбург.
По покана на ректора на Медицинската Академия и заместник-министър на здравеопазването – Атанас Малеев той се

завръща в България през 1984 и трансплантации.
година. Създател и дълги годиСъболезнования за близките
ни ръководител на болница и роднините!
"Света Екатерина". Професор
Чирков е световно признат в обНадя Минкова
ластта на сърдечните операции
в. „България СЕГА“

26ти ноември 2020 - Новината бе съ- тоар на големите оперни сцени в Еврообщена от БНР, позвовавайки се на из- па, Азия и САЩ.
точник от Радио Стара Загора. Той бе в
В едно от последните интервюта за
болница след заразяване с коронавирус. БНР тенорът споделя, че най-истинска-

та си, да си направил страхотна фраза,
да си изиграл всичко… и публиката реагира накрая на операта. Много трудно
се пее пред такава публика. Докато в
България е удоволствие да пееш".
Камен Чанев е роден през 1964 г., завършва Френската гимназия в родния си
град Сливен, а след това Държавната
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София.
Специализира в Рим, в Академията на
Борис Христов. Работил е с Александрина Милчева, Гена Димитрова, Леоне
Маджера (пианистът на Лучано Павароти). Лауреат е на конкурса „Йоси Бьорлинг“, Швеция.

M&D FOODS INC.

НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ
ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ

Работата включва:

Камен Чанев е най-успешният български тенор с международна кариера.
Той беше солист на Националната опера и балет и на Пражката опера, Чехия.
Изявявал се в основния теноров репер-

та публика е българската:
„Българската, тя усеща, когато дадеш
от себе си, когато наистина музицираш
тя го усеща, докато, например, в Германия може да си изпял невероятно ария-

Нова фабрика за производтство на
хранителни продукти.
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера,
заплащане и бенефити. Предлагаме
позиции за пълно и непълно работно
време: понеделник до петък.
Съботата и неделята са почивни дни.
Заплащане всяка седмица.

P Основно обучение и разбиране на обработката на храни
P Опериране и наблюдаване на линии за производство на храна
P Опаковане и поставяне на етикети на продуктите
P Проверка и контрол на качеството
P Доставка и получаване
Всички кандидати се проверяват: Drug screening & background check

Обадете се днес на тел. 773.510.0855 - Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com
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$15 до $18/час
- всички смени
(Шамбург).

През 1992 г. започва работа в Софийската опера. След пет сезона се мести в
Прага, където пее в продължение на две
години. Изявява се в основния теноров
репертоар – освен в България и на големите оперни сцени в Европа, Азия и
САЩ. Има престижни ангажименти на
сцените на Виенската Щатсопера (в ролите на Де Грийо от „Манон Леско“ и
на Пинкертон от „Мадам Бътерфлай“) и
на Арена Ди Верона (Калаф от „Турандот“).
От 2016 г. е в трупата на Държавна
опера – Стара Загора.
bnr.bg

www.bulgariasega.com

Covid 19: Почина световноизвестният
оперен певец Камен Чанев
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VISIT OUR STORES:

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

ORDER ONLINE AT:
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www.bulgariasega.com

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

15 years in business
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+

27 ноември 2020 № 48

CONTACT US TODAY!
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Почина известният журналист
Климент Величков
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20ти ноември 2020 - Новината бе съобщена в редакцията
първо от Боянка Иванова - директор на БУ "Джон Атанасов",
после потвърдена от други източници. Климент Величков е
починал днес в 11 часа българско време. Планира се да бъде
погребан в град Ахелой. Tой
посвети целия си живот на журналистиката. Първият му допир с печатарското мастило е в
полиграфическия техникум.
След Спортната Академия и
дипломата по българска филология, започва дългото му журналистическо пътешествие.
Най-славните му години са
като първи зам. главен редактор
на ежеседмичника "Старт" (600
хиляден тираж). Много от нашите сънародници сигурно си
спомнят с умиление как като
деца са събирали цветни сним-

ки на известни футболни отбори от целия свят и са чакали с
нетърпение срядата (ако не се
лъжа), за да изрежат поредната
снимка за своя албум. Климент
е обиколил много страни като
спортен кореспондент - бил е на
7 олимпиади, осем турнири от
Големия Шлем в Уимбълдън,
множество световни първенства по вдигане на тежести, волейбол, гимнастика и др.
По-късно е зам. главен редактор и на "Спорт".
Климент Величков изигра важна роля в българската общност в Чикаго. Той бе главният
редактор на в. "България", който стартира през 2001. След,
което бе начело на в. "България
21ви век" и в. "Старт БГ". Кариерата му завърши във в. "България СЕГА", където беше зам.
главен редактор и спортен ко-

респондент. Макар да ни напусна, написаното от него за българите в Чикаго, САЩ и по
целия свят в стотици броеве ще
остане завинаги. Той има заслужено място както в историята
на спортната ни журналистика
в България, така и в историята
на българската общност в Чикаго.
Климент бе скромен велик
човек както пред погледите на
хората, така и "зад кулисите".
За да придобиете представа, ще
разсекретя последните му
емайли до екипа на вестника:
"Скъпи медийни капитани,
боцмани и кърмчии, щурмани и
щурманки, матроси от екипажа на крайцера "България Сега"!
Поздрави от Морето и Вашия
юнга, пратен на вахта на
най-предния, източен пост, в

тайнствения Ахелой!
Честити
Рождественски
празници и Новата, стройна и
красива, прекрасна 2020 година!Според достоверни данни
от тукашните радисти на далечно подслушване годината, която е пред прага ни, носи на нашия крайцер пълен трюм от

солидното американско гориво
Дол Ари, по един варел здраве
за всеки от екипажа, по още
един кашон красота за милия
ни дамски състав, и няколко
бидона Раз Ум /акъл/ за нас мъжете, дето ще държим посоката на рейса.
Астролози, политолози и зо-

олози ни предсказват още
по-хубави страници от тазгодишните, пленителни статии и
голяма читателска любов!
Според действащите агенти,
добрали се до тези сведения,
споделянето с други екипажи
на тази секретна информация
трябва да се наказва строго от
Капитана, дори с лишаване от
две и повече халби бира!
Рапорт даден!
Клементе Ас
С Алоха от Ахелой!"
(24ти декември 2019)

гарската диаспора в Америка и
утре, и други ден, и още повече
докато тази гужва, която ни нападна, се нормализира... И особено след нея.
Трябва да успокоим, разбира
се, нашите читатели, приятели
и неприятели, че ще ни бъде.
Имам вярата и желанието да помогна и аз - колкото потрябва и
колкото мога, в тази непозната
ни досега и деликатна работа.
С най-добри пожелания и оп***
тимизъм:
»» "Привет Светлозаре
Климент,
и Оксана,
от Отбора"
Поздрави от морския бряг,
(20ти март, 2020)
който и през зимата беше топъл
и слънчев, както и сега - през
***
ерата на коронавирусите отноДа, той винаги подкрепяше
во е пуснал слънцето, а глару- "отбора", при това всеки отбор
сите по два пъти на ден ни пра- би искал да го има в редиците
вят специални серенади!
си, понеже беше лоялен, добър,
Благодарности за справянето професионален,
надежден,
с грижите, които са били, и ще енергичен и обичаше това, коебъдат пред Вас, в още трудно то прави. За много хора един
обозрим период.
вестник, било то мейнстрийм
Струва ми се, че и ние, от еки- или обслужващ етническа общпа, сме готови да Ви подкрепим ност в чужбина, е просто дадес всичко, което можем. "Бълга- ност.
рия Сега" е необходима за БълСледва на 22 стр.

GPS Tracking & In-Vehicle Camera Solutions

www.bulgariasega.com

***
»» "Колеги,
Такова чудо не ми се беше
случвало...
Написвам голям, много голям, материал, слагам и снимките и бързам, и няколко реда
преди да го пратя - сякаш съм
натиснал някакво дяволско
копче и материалът изчезва "отхвърлена страница". Сякаш
някой се подиграваше с мене.
Като че друг ми е помагал -

нали остана непубликуван един
материал от предния път...
Поли, пускай го, а аз лягам да
спя, а от утре търся компютър!
И без това, а може и точно за
това, моята стара бръкма, купена на старо, Бог знае от колко
"на старо" беше почти угаснал...
4 март , 8.56 ч. утринта, българско време.
Климент"

ELD (e-logs for trucking)
Safety (monitor driving habits)
Expense control
Reduced insurance premiums
www.precisefleettracking.com

Driver locator
Maintenance reminders
(English)
(Bulgarian)

Mention this ad and receive a discount.

No long-term contracts
Chicago-area owned/operated

We help you make intelligent business decisions!

27 ноември 2020 № 48

847.942.3086
608.466.0182

Asset locator
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ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes
CDL Class A driver and OOPs.

www.bulgariasega.com

We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates)
For more information please visit our website at:
www.allstateenterprise.com

27 ноември 2020 № 48

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers / Paid stops / Paid detention
NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:
DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections.
Quarterly safe driving bonuses.

DRIVER REQUIREMENTS:

Office:
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko.
Direct line: 773-751-9519 Mitko
We speak English, Bulgarian, Ukrainian,
Lithuanian, Romanian and Polish.

Must have a valid CDL- A driving license
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience
Must pass physical
Must pass drug screening
Must pass background check
Must have safe driving record

Highlander Transportation, Inc
Набира CDL «А» шофьори

Highlander Transportation, Inc
Срочно търси да наеме диспечер

- Локални и регионални курсове
- Високо заплащане
- Компанията се намира в Elk Grove Village, IL

20

CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

Говорим полски и английски

Тел. 847.258.5105

- С опит за локални и
регионални курсове
- Високо заплащане
- Компанията се намира в
Elk Grove Village, IL

Тел. 847.258.5105
Говорим поски и английски

www.bulgariasega.com

Транспортна компания ( 20 години в бизнеса)
търси CDL «А» шофьори

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













Reefer
Курсове - East Coast
Плащаме - 77 ц/м + 50 extra
Един маршрут на седмица
2 - 3 дни почивка

stop

773.908.3715 - (полски и английски)
217.823.2264 - (английски)

• 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...

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

27 ноември 2020 № 48

*
*
*
*
*

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
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www.bulgariasega.com
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Продължение от 19 стр.
Климент знаеше как се прави вестник, колко труден и същевременно отговорен е процесът. Той бе приятел на
хората и медиите, в които работеше бяха приятели на своите аудитории. Такива човеци и
журналисти са на изчезване.
Същото касае и медиите. В този все по-объркваш се свят има
остър недостиг на светли личности като него. По-горе изредих вестници, в които е работил, но според мен, той не
принадлежеше към нито една
медия. Неговият талант и човещина са дар за България,
българската общност в Чикаго
и за българите разпръснати по
целия свят. Съгласен съм със
Стелиян Стоименов (който бе
дълги години отговорен редактор на в. "България СЕГА"), че
независимо от годините и здравословните му проблеми, той
бе винаги "на линия", бодър,
вдъхновен, оптимистичен и с
дух на "20-30" годишен. Времето победи тялото му, но не и

неговия несломим шампионски български дух.
Последният му материал за в.
"България СЕГА" бе на 14ти
юли 2020 и бе посветен на кончината на Игнат Канев - канадски милиардер от български
произход. Днес трима души от
екипа на вестника се опитваме
да опишем човека и журналиста, който ни напусна, но разбира се, не можем да бъдем толкова автентични и успешни
като него, защото той беше уни-

гария, за да живее и се лекува
в нормални условия: Милчо
Томов, Кина Бъговска, Боянка
Иванова, Тодор Паунов, Чанита Паунова, д-р Фичев, Жана
Величкова, дългогодишният
рекламодател и партньор на в.
"България СЕГА" - Turkish
Airlines.
Неговата доброта, професионализъм и любов към професията, на която отдаде целия си
живот са заразителен пример за
новото поколение български
журналисти.
Съболезнования за близките и роднините на Климент
от името на "отбора" на в.
"България СЕГА"!

кален талант и бе журналист по
призвание.
Климент даде повече на този свят, отколкото получи, но
имаше покрепата на много хора в България и в Чикаго. Редно е да спомена няколко души,
които без преувеличение

допринесоха за удължаването
на живота му с 4 години. Сигурно ще пропусна някого, за
което се извинявам, но според
моята информация през 2016
година в труден за него момент, тези сънародници му помогнаха да се премести в Бъл-

Светлозар Момчилов
в. "България СЕГА"

Почина легендарния
футболист
Марадона

Атанас Ненов
в. "България СЕГА"

Малка транспортна
компания
спешно търси:

Малка транспортна компания с 13 годишен опит
набира CDL «А» шофьори

www.bulgariasega.com

25ти ноември 2020 - Легендата на Аржентина и на
световния футбол е починал днес след като наскоро претърпя мозъчна операция. Получил е инфаркт в дома си
в Тигре. Роден е на 30ти октомври 1960 в Буенос Айрес.
Диего Марадона се смята за един от най-великите футболисти в историята наред с Пеле и сънародника му Меси. Той печели световната титла с отбора на Аржентина през 1986 година. На клубно ниво е бил шампион на
Аржентина ( с "Бока Хуниорс") и на Италия (с "Наполи"). Носител е на много купи и трофеи, измежду които "Купа на Уефа", " Купа на Италия", "Купа на Испания". Притежател на "Златна Топка" от Франс Футбол.
Обявен е за най-добър футболист за 20 век в класацията на ФИФА.

Шофьори CDL «А»

Заплащане - на мили или %
Курсове - Midwest, OTR
Има възможност за бъра аванс
Предложете своите условия ще се договорим!!!

815.509.5575 815.556.2502
815.556.2506 630.757.7660
Говорим полски и английски

-

Курсове - East Coast (no New York City)
По избор - Dry Van или Reefer
Даваме бонус - $1000
Камиони Volvo - 2017 г - I - Shift
Плащаме: - 58 ц/м - 65 ц/м + $50 extra stop
Компанията и паркинга се намират във - Franklin Park, IL

847.845.9851 773.415.7779
Говорим полчки и английски
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ЗАБЕЛЕЖКА. Съдържанието на рубриката „Здраве” дава обща информация за здравето на достъпен език. Информацията не може в никакъв случай да замени консултацията с лекар или медицинско лице, диагноза, терапия и лечение. За поставяне на диагноза и лечение винаги се консултирайте с лекар. Вестник „България Сега” не носи отговорност за предприето самолечение, поставяне на диагноза и козметични процедури на основа материалите в рубриката, както и за верността на източниците на информация.
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Найстина Ли е Необходима Противогрипната Ваксина?
Използването на маски и социалното
дистанциране забавиха разпространението както на ковид-19, така и на други
микроби. Независимо от това грипът е все
още често срещана заплаха, но заплаха
срущу която можем да се борим чрез ваксина. Защо тази година противогрипната
ваксина е особенно важна?
▪ За да намали вероятността от заразяване с грип и ковид-19 едновременно, което потенциално може да доведе до по-тежко състояние на пациента, отколкото ако
той е заразен само от една от инфекциите
▪ Избягването на грип намалява необходимостта от ходене до клиниката и излагане на ковид-19
▪ Хоспитализирането поради грип увеличава вероятността от излагане на ковид-19 и намаляване на наличните медикаменти в болницата
▪ Ако се заразите с грип и сте се ваксинирали, ваксината намалява вероятни усложнения
▪ Когато по-млади хора се ваксинират
против грип, това намалява разпростра-

нението на грип при възрастното поколение
Когато направите нещо за други
хора, като например да се ваксинирате против грип, за да предпазите тези около вас, това е акт
на уважение. Авторите на Новия Завет ни насърчават
да обичаме ближните си,
да сме тактични към тяхната ситуация и чувства,
и да се грижим за тях.
Първото Послание на
Йоан е изпълнено с
инструкции да обичаме тези около нас. В
Посланието до Римляните 12:10 Свети Павел ни
заръчва, “Обичайте се
един друг сърдечно като
братя, стремете се всеки да окаже по-голяма почит към другите!” За повече информация, отностно Божията помощ,
която е на разположение на всеки, който
я поиска, проверете нашата страница
www.helpinghandsbulgaria.net

Съществуват две осносвни противогрипни ваксини, тривалентна,
която има два грипни протеина А и
един протеин B, и тетравалентна,
която има по два протеина от всеки вид. Около 25% от случаите са грип тип В. Този вид е
по-лек вид грип, но около
40% от тип В са причинени от щам, който не е
включен в тривалентната
ваксина.
П р от и во г р и п н и т е
ваксини са или живи, което означава, че вирусът съдържащ се в тях е отслабен,
или инактивирани. Живата
ваксина може да предизвика
грип, ако човекът има отслабнала имунна система.
Обикновено се прилага по интраназален
път, и ако имате настинка или хрема,
предизвикана от алергии, трябва да се
въздържите от ваксинация докато оздравеете. Този тип ваксина е за хора от 2 до
49 годишна възраст, не може да се дава

при някои деца, хора с определени хронични болести или на бременни жени. Тази ваксина може да предизвика хрема, запушване на носа, главоболие и болки в
гърлото.
Инактивираният вид противогрипна
ваксина се прилага инжекционно в мускула на рамото. Може да се даде на всеки
над 6-месечна възраст, но не е препоръчително всеки да я вземе. При 2/3 от хората се наблюдава болки в рамото след
ваксинеране.
Деца на възраст между 6 месеца и 8 години се нуждаят от втора доза след 4 или
повече семици, ако това им е първата противогрипна ваксина. При хората над 65
годишна възраст или тези, които приемат
статини за намаляване на холестерола им
се препоръчва да вземат тетравалентната
ваксина, която съдържа по-високи нива на
протеините, тъй като реакцията им към
инактивната ваксина, която притежава
нормална защитна сила, не е достатъчно
силна за тях. Тази статия не е предназначена да замести съветът на личния ви лекър.

SPECIAL LIMITED TIME IMPLANT
$6500
OVERDENTURE
Before

After

Lower implant overdenture
Includes the lower denture only
with 2 implants (This price does
not include any bone graft!)

The promotion expires on 06/30/2019!

1st patient – exam, x-ray & cleaning - $90
expiration of promotion 06/30/2019

Call
us at:

847.470.0240

If you are interested in improving
the health and cosmetic appeal of
your smile with our dental services,
please, give us a call. We will take
the time to discuss all your treatment options to meet your
dental needs and goals.
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3756 W Irving Park Rd, Chicago IL 60618

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

BRIGHTER SMILES
FOR THE

WHOLE FAMILY

v

5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

847.470.0240
 All aspects of general
dentistry ( exams, X –rays,
cleaning, deep cleaning,
fillings etc.)
 Root canals and root canal
retreatment
 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

www.nilesildentist.com
Dental Services

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for
Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening
or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

Човешкия език и моралното поведение
в българските държавни институции!

жаление материалното надделява над човешкото . Какво
коства , ако лицата им бъдат
озарени от усмивка и бъдат
малко по-любезни служители
спрямо гражданите ? Отношението им трябва да бъде на ниво , любезно и съобразено с възпитание и години, както в
другите държави.
Тези, които живеят извън
пределите на милата ни Родина, в чужбина знаят, че се изправят пред доста изпитания
поне в началото , включително
и съответния език в страната,
която пребивават. От личен опит споделям, че писмения ми
английски беше добър, но с говоримия имах известни затруднения първите години. Посещавам доста институции, като
клиники, учебни завадения и
други.
Следва на 26 стр.
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Днес няма да публикувам
статия от логопедичен характер, а бих желала да обърна
внимание на отношенията между хората в България и чужбина и държавните институции .
Всяка държава си има своите
закони, традиции, бюрокрация
и свой език за комуникация. Основното, което ни сплотява и
обединява е т.н. "човешки език
и човешко поведение”. Много
от вас си задават въпроса " Защо" и "Какво ме мотивира за това?" Всеки от нас , независимо
къде живее е посещавал неколкократно държавни институции за издаване на свои документи. Съответно се е сблъсквал
с невъзпитано, грубо и безотговорно отношение от страна на
служител в Бг, за разлика от
нормалното морално поведение в повечето държави. Както
и преди съм споменавала, за съ-

DANIEL TRUCKING
INTERNATIONAL INC
27 ноември 2020 № 48

OTR CDL A DRIVERS
FOR REEFERS
WELL PAID (PER MILE)
3000 MILES EVERY WEEK
24/7 SUPPORT
BRAND NEW TRUCKS
BONUSES

CALL: 563-213-5690 ext 2005 25
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Продължение от 25 стр.
Видима разлика в отношението към нас чуждестранните граждани и местни - няма,
но за съжаление в България е
огромна. Тук всеки те приема
наравно, независимо от нивото ти на език, начин на поведение и дaли си чужденец , без
значение, т.е.1:1 в САЩ например. Разбира се, срещат се
и изключения, но са рядкост .
Разлика в Бг се наблюдава дори и при пазаруване в магазин
, поведението и комуникацията между клиент и магазинер.
Липсват добри маниери и обноски.
Тук бих искала да спомена и
различното отношение на българите спрямо българите в
чужбина. Доста пресни случаи стигнаха до моя слух през
последните седмици и се замислям “Защо” и с Какво сме
по-различни от нашите сънародници , защо отношението
им е негативно в повечето случаи?” Основният проблем е самоизяждането ни отвътре като нация, не сме сплотени.
Различни фактори като лип-

са на добри специалисти ( в
сферата на медицината) или
нископлатената работа в държавните институции ни довеждат до тук. Всеки е на различна възраст и ако Бог е рекъл,
ще доживеем до възраст, в която ще имаме нужда от апарат
за слуха , неспособност за
придвижване или др. Нека се
замислим , как се отнасяме с
тези по- възрастни хора и можем ли да променим отношението си спрямо тях. Хората,
които ни отгледаха и помогнаха да бъдем това, което сме (
нашите родители). Нека отворим сърцата и умовете си и бъдем по-вежливи, търпеливи и
отзивчиви, независимо дали е
в болница, клиника, РПУ (полицейско управление), НОИ
или др., защото никой не знае,
как и какъв ще бъде неговия остатъчен живот . Тук се споменава за възпитание, развит характер и грижа, грижа към
ближния, грижа към клиентите , да се отнасяме подобаващо.
Сега стигам и до пример, без
да споменавам местожител-

ство, имена и държавно учреждение, един от многото житейски примери, от които съм
страшно възмутена и не само
аз. Това е и една от причините,
да живея в чужбина, както и
по- доброто образование за децата ни. Клиент недочува ,отива по работа в държавно учреждение
за издаване на
документи, където сериозната
служителка му казва още на
втория път “ Разкарайте го тоя
, недочува , главата ме заболя
от такива като него да повтарям по два пъти тази сутрин”.
В този и в многогократни случаи от този тип, се замисляме
за част от отношението ни. Ако
сте загрижен човек, на висок
пост в службата си и сте на възраст за пенсия , това ли е правилното, човешко поведение
към клиентите си и няма ли
друг по-коректен начин да му
се обясни , като да се напише
за 10 сек. изречението, с което
му обяснявате например. Ако
отделите само секунди за да му
помогнете човешки и клиентът ще остане много благодарен, ще оцени вашата помощ и

времето , което отделяте за него и в същото време, клиента
няма да се почувства унизен .
Защо е необходимо с конфликтни фрази или с безчовечно отношение да се комуникира с клиент? На кого помагаме
така? Как изглеждаме в очите
на околните? Вие и всички ние
сме пример за младото поколение, което целеустремено се
насочва към терминал 2 на летище София. Търси се по- добър начин на живот, включвайки по- голяма безопасност и
нормално човешко поведение.
По моя преценка, въпреки
трудностите и неволите в живота, не трябва много усилия
да полагаме за да ни бъде всеки ден приятен - една усмивка,
един по- ведър поглед и мисъл,
че днес ще успееш да помогнеш на някой в нужда или беда. Това е прекрасното чувство
, от което се нуждаем. Когато
си помагаме взаимно и Бог ни
помага, връща ни добрината.
Една човешка дума или реплика, отговор или протегната ръка , може да промени до значителна степен, не само вашия

ден, но мислите и поведението
на човека срещу вас. Провокацията не води до нищо добро,
а само до груби маниери и лошо държание .
Всеки от нас е необходимо да
изпълнява задълженията си с
човешко и морално поведение.
Пиша всичко това и го поствам в публичното пространство, защото надеждата ме
крепи, че нещата могат да се
променят към по- добро бъдеще. Промяната не идва само от
политиците, промяната идва
от нас самите. Ние сме пример
, не само за нашите деца, ние
сме пример и за обществото
ни! С този пост не засягам никого, излагам своите възгледи
и с надежда и любов се надявам, че всеки може да отдели
минути от ценното си време и
се замисли за думите и делата
си. Безгрешни няма, но можем
да бъдем по-добри , любезни и
отзивчиви. Животът е кратък,
нека се гордеем със себе си!
Деяна ГюдженоваМаринска
за в. "България СЕГА"

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.

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

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

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

ДЕКОМПРЕСИЯ

985 S. BUFFALO GROVE, BUFFALO GROVE, IL 60089
Приемаме PPO 		

OrthoPainRehab.com

847.681.1161
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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
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МАЛКИ ОБЯВИ ▀▄▀▄ CLASSIFIEDS ▀▄▀▄
Малките обяви във всички категории се публикуват САМО срещу заплащане!
ПРОМОЦИЯ:

OFFICE - BENSENVILLE
Давам малък офис под наем в
Бенсенвил.Паркирането е без
проблеми.
Tel. 773.742.6626

1 BDR - ARLINGTON HEIGHTS
Дава се едностаен апартамент
под наем в Arlington Heights,
IL. Апартаментът има пералня и
сушилня. В цената са включени
вода и отопление.Цена $1100 на
месец. За повече информация:
Tel.773.791.3257

Промоцията е валидна до 31-ви декември, 2020!

1 BDR - DES PLAINES
Дава се едностаен апартамент
в Des Plaines за $900 на месец.
Газта и парното са включени. За
информация:
Tel.847.293.8580
1 BDR - ARLINGTON HTS
Дава се едностаен апартамент
под наем в Arlington Hts,Il.В
цената са вкючени вода и
отопление. Цена $1100 на месец
+ 1 месечен депозит.
Тел.:224.578.4784

ROOM - SCHAUMBURG (SALEM
DR/SCHAUMBURG RD)
Давам стая под наем Schaumburg (Salem Dr/
Schaumburg Rd) - отлично
състояние (след ремонт), две
бани, кухня, голям хол, отделна
трапезария, голям porch, двор,
пералня, сушилня, паркинг.
Тел. 224.500.5792
10.06TSM/#46/30030

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

CDL DRIVERS - HAZMAT AND
TANKER ENDORSEMENT
CDL drivers with Hazmat and
Tanker endorsement 75 cpm .Volvo
i shift.
Tel. 773.818.2886
11.25ONLSM/#52/30049
EXPERIENCED SEAMSTRESS
Looking to hire an experienced
seamstress to sew wedding
dresses – flexible hours and great
pay. Basic English speaking skills
preferred, but not necessary. For
more information, please contact
Alyssa at:
Tel.773.887.2812 or
Email: info@alyssakristin.com11.25ESM/#52/30050
CDL DRIVER CLASS “A”
OTR CDL cl.A needed. 60-65cpm.
Runs to Tx, weekend's home.
Tel. 561.891.1662
11.19ONLSM/#50/30049
CDL A DRIVER
Търся CDL A driver за steady
курс: Chicago - LA - Chicago
(понеделник до четвъртък). $400/
на ден.
Тел. 262.989.8155
11.13TSM/#49/30047

OWNER OPERATORS - TRUCKING
Транспортна компания набира
Owner Operators. Леки товари,
отстъпки на горивото, хладилни
и сухи ремаркета, ифта, пермити.
Коректно отношение и бързо
плащане. Sign-up бонус. Моля,
обадете се на Симона
Tel. 847-261-4912, ext.107 или ни
пишете на 247dispatchservice@gmail.
com
11.12TSM/#49/30045

OFFICE ASSOCIATES
Office positions in Lyons IL. Strong
computer skills, English language
and attention to detail required.
Tel. 708.439.5303
11.02ONLSM/#49/

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
HELP WANTED

DISPATCHING SERVICES
For owner operators with own
MC#, I'm offering dispatching
services.
Tel.: 773.987.2998
10.22ONL/#46/30037

ACCOUNTS PAYABLE/RECEIVABLE
ASSOCIATE
Help wanted: Prompt, responsible
accounts payable/receivable
employee at I-55 Truck Stop.
Tel. 630.739.7006 Ext 25 1.18ONLSM/#50/30048

COMPANY CDL DRIVER
Dispatcher is looking for a
company CDL driver $0.60/mile.
Диспечер търси CDL шофьор
$0.60/м.
Тел. 773.482.0962
09.24ONF/#45/30018

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Four Elements Restoration is
looking for an Administrative
Assistant. The pay is $15/hr. We
offer benefits and opportunities for
growth. If interested, please call at:
Tel. 708.469.6235
09.24FBGR/#42/30023
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

CDL-A DRIVER - DRY VAN
Experienced CDL-A driver needed
for dry van. Clean record. 80K
year. Parking- Des Plaines.
Тел.773.412.8280- Chris 08.24WPSM/#44/30007
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
$3000 - $4000 JOB
OPPORTUNITY
Търси се човек за обща работа.
Заплащане от 3-4000 долара на
месец в Калифорния.
Tel.415.967.3797
06.17FBSM/#NL/29994

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

3 НАЧИНА 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)
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

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

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

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

I BUY JUNK CARS
Изкупувам стари коли.
Тел. 312.823.9386
08.24TSM/#42/30008

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

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

ONLINE PIANO LESSONS FOR
KIDS
Професионални уроци по
пиано online за деца над 7
год., на Англииски & Български.
Информация: www. pianomatova.
Tel. 773.320.3264
09.24ONF/42/30017

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
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ДАВАМ ПОД HАЕМ
FOR RENT

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.

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)
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 недвижимото 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.

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)

3 WAYS TO SUBMIT A CLASSIFIED AD:
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WILLOW FAMILY DENTISTRY

New patients only. Excludes periodontal therapy.
With coupon only. Not Valid with any other offers. Expires 5/31/10

BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS
Български учебен център “Стелина”

Транспортна компания набира CDL «А» шофьори

за деца от 15 месеца до 5г.
POLINA SERVICE, INC.

-

www.bulgariasega.com

4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625

Cargo

773 728 9425

Tel. 224.595.5586 office@stellinadaycare.com
www.stellinadaycare.com

Курсове - TX
Плащаме - 60 - 65 ц/м
3000 мили/седмица
У дома през уикенда
Reefer
Добра атмосфера,
стабилна работа

561.891.1662
Говорим руски, полски и англійски

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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773 728 9425

Въздушно карго

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

Small transportation company in
BROADVIEW
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LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

30

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704
In order to place your business card, please call 773.317.8035/773.317.0904/773.317.9190 or e-mail to: editor@bulgariasega.com
Discounted Prices: (Big size 3” W X 2”H): $395 - 3 months; $495 - 6 months; $595 - 12 months
(Small size 1.5” W X 2”H): $195 - 3 months; $250 - 6 months; $295 - 12 months

www.bulgariasega.com
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