®
47 W. Polk Str., Suite 312, Chicago, IL 60605

Since 2005

773.317.8035

WWW.BULGARIASEGA.COM

Над 550 българи от Чикаго се
събраха на традиционното
коледно тържество
“Коледна огърлица 2021”
Вестникът на българите в САЩ и Канада Плюс

Брой 52 (863), година 17, 24 декември 2021 Чикаго

На Коледа стават
чудеса… сътворени
от българките
в Чикаго и
Дядо Коледа
/ 7, 8, 10

ОТ МОЯТА КУХНЯ ДО ГУБЕРНАТОРСКИЯ
ОФИС
(историята на един
бг вестник в Чикаго
през деветдесетте)

/ 18, 19, 20, 21

Ново (старо)
българско заведение
ще отвори през
2022 в Чикаго
/ 22, 23

JOIN OUR FB GROUPS:

/ 4, 5, 6, 7

Follow Your Passion!
Join Our Dance Classes!
We are OPEN! Register NOW

847.579.9909

https://royaldance.net

👑👑👑

❤️

2500 Touhy Ave
Elk Grove Village, IL 60007

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

THANK YOU!

"BULGARIA SEGA" NEWSPAPER

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

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

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

www.bulgariasega.com
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УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
В-к „България СЕГА“ стартира най-новия си проект: "Chicago – Bulgarian Kindа Town" ™. Ще проследим историята на най-голямата и най-успешната българска общност в чужбина извън България.
Правим го, защото сме горди с постиженията на нашите сънародници в Чикаго и искаме всичко това да не се
загуби за бъдещите поколения. На произволно избрани наши сънародници ще бъдат зададени 10 въпроса. Добре
е, ако имате снимки от различни периоди на пребиваването си, видео или друга информация, да се свържете с
нас на тел. 773.317.8035 или емайл: bg7tv.editor@gmail.com. Очакваме Ваши предложения за бизнеси, организации и личности, които смятате, че са изиграли важна роля в развитието на българската общност в Чикаго. Това
ще послужи като база за подготовка на интервю със съответната личност на страниците на вестника.
Моля, ако имате въпроси, предложения и мнения, изпращайте ги на:
email: bg7tv.editor@gmail.com или се обадете на тел. 773.317.8035!
Благодарим Ви!
Екип на в. "България СЕГА"

Над 550 българи от Чикаго се събраха на традиционното коледно
тържество “Коледна огърлица 2021”
"Стани, стани Нине, Нине- господине, че ти идат скъпи гости, скъпи гости- коледари!"
Мощни гласове изпълниха годенствие? Сто, двеста…? И
залата, коледарите пееха...
ето- продължават и сега, тук, в
Всички бяха вперили очи към Чикаго, на хиляди километри
сцената.
от България...
Колко ли години тези песни
Тази нощ със сигурност не
са обикаляли по мегдани или беше "тиха", но беше "свята",
край домашни огнища, благо- защото където и да сме пръснаславяли са стопаните на дома и ти по света, ние българите
децата и животните в него, на- следваме духа на предишните
ричали са слова за здраве и блаСледва на 4 стр.

www.bulgariasega.com

Putting you
first made
us #1.
Sasha Ivanov, Agent
153 W Northwest Highway
Palatine, IL 60067
Bus: 847-358-2690
www.sashaivanovinsurance.com

STILIAN DINEV

DESIGNATED MANAGING BROKER

*Based on written premium as
reported by SNL Financial 2014.

(312) 451-1561

SDINEV@YAHOO.COM
State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company
Bloomington, IL
1601917

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas
Dallas, TX

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

2748 LINNEMAN ST., GLENVIEW, IL 60025

24 декември 2021 № 52

Making you our #1 priority is
what’s made State Farm® #1*
in auto insurance. I’m here to
listen to your needs and to
help life go right.
CALL ME TODAY.
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Продължение от 3 стр.
поколения, за да я има България. До късно под звездното небе на Чикаго отекваше българска музика, виеха се български
хора, подбрани перфектно от
DJ Мати Matey D.
Благодарим на ансамбъл

“Хоро” и културен център “Магура” за прекрасната организация и богата програма! Благодарим за Вълшебната Коледна
вечер!
След перфектно поднесения
ритуал от традиционен танц на
коледари и букет от динамични

танци на ансамбъл “Хоро”
Dance Ensemble "Horo" с ръководител и хореограф Иринка
Гочева Irina Gotcheva, красивата водеща Галина Петрова
Galina Petrova представи:
Блестящия цигулар Свет Радославов Svet Radoslavof с ди-

намичните му изпълнения на
поп - музикални хитове, които
разгорещиха залата, а най- младите затанцуваха с него.
Зрителите не спираха бурно
да аплодират всяко едно изпълнение от атрактивната програма на децата от Royal Academy

of Dance Chicago
Но това не е всичко...Нетърпеливите, закупили билетче от
томболата, внимаваха да не
пропуснат обявяването на наградите.
И този път не мина без щастливци, спечелели наградите за

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

Rusen Rusev

24 декември 2021 № 52

broker

121 S. Wilke Road, Suite 228 Arlington Heights, IL 60005
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* MUTUAL FINANCIAL
CORPORATION
- IPAD | Мариaна Коцева
- IPAD | Олга Батиста
* STATE FARM INSURANCE
AGENT - Луксозна espresso
coffeemaker
Sasha Ivanov State Farm
Insurance Agent
* TENERO COFFEE - кошница с кафе
Marin Chunov / Tenero
* Кина Бъговска/ Kina
Bagovska - художник | картина
* MARCHELA TRAVEL
* Бистра Христова - Bistra
Marchela Travel екскурзия до Design | фотографии
Лас Вегас
Следва на 6 стр.

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР В ЧИКАГО
3756 W Irving Park Rd, Chicago IL 60618

www.bulgariasega.com

Най-сърдечни благодарнос- тието!
ти за щедростта на всички
Наградите от томболата осивечерта, осигурени от спонсо- спонсори и дарители, които и гуриха:
рите на събитието.
тази година подкрепиха съби* Merx Global

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

24 декември 2021 № 52
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БКЦ “Магура”
Снимки: Tomsy Alexandrov
за в.”България СЕГА”

24 декември 2021 № 52

за концерт
* Културен център “Магура”
- три награди с вечеря за двама
Продължение от 5 стр.
от
ресторант
“Механата”
* Ансамбъл “Хоро” - билети Mehanata Restaurant и “Балка-

ника” Balkanika Restaurant и билети за кино в център “Магура”
#накиновмагура
Коледа е…
Бъдете здрави, щастливи и
винаги заедно с вашите близки
и приятели!
Весели празници и щастлива
Нова година!
Амин

6

330

На Коледа стават
чудеса…сътворени
от българките
в Чикаго и
Дядо Коледа

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

24 декември 2021 № 52

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

www.bulgariasega.com

22ри декември 2021 – Бъл- жилище и дневен център за дегарките в Чикаго са голяма си- ца с увреждания в град Роман.
ла. Те се борят успешно (обикСледва на 8 стр.
новено на няколко “фронта”
едновременно), но потентиалът
им е още по-голям, когато обединят усилията си. Примери за
наши сънароднички в Чикаго,
обединени в общи каузи, има
много. Такъв е и случая със
Сдружениие “Българка – Чикаго”, които се занимават с благотворителна дейност. В навечерието на Коледа те зарадваха 52
деца от два центъра за настаняване от семеен тип, преходно

7

пяхме да зарадваме с подаръци
според възрастта всяко от 52-те
деца от два центъра за настаняване от семеен тип, преходно
жилище и дневен център за деца с увреждания в град Роман.

www.bulgariasega.com

Продължение от 7 стр.
На една от снимките се вижда надпис на стената “God is
with you!” (“Бог е с теб!”). Благородният жест на Сдружение
“Българка – Чикаго” малко пре-

ди Коледа не само зарадва децата, но им вдъхна надежда и
вяра в доброто.
Ето какво сподели Слави Михайлов по повод благотворителната акция:
“УСПЯХМЕ!
Благодарение на нашите приятели, сънародниците ни от
Сдружение “Българка – Чикаго” и г-жа Nicky Lazaro днес ус-

Коледа на гарата в Роман и бе
посрещнат от децата. Огромни
благодарности и към Йордан и
Надежда от София, които също
зарадваха 10 деца при посещениято ни в град Роман. Двамата са решили да се откажат от
това да си подаряват подаръци
и споделиха, че да зарадват децата е най – големия подарък за
тях!
Следва на 10 стр.

Осигурихме и празнични торбички с лакомства за децата.
Украсихме празнично вагон на
влака, с който пристигна Дядо

BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS
Air Conditioning & Heating

Търсят се на постоянна работа
CDL «А» шофьори за компанията
Experior, която се намира в Alsip, IL

Repairs and Instalation by All Home Repairs, Inc

Works with all makes and models - residential & commercial
Licensed and insured

- Курсове - локални, OTR
- По избор - Dry Van или Reefer
- Сервиз, офис и паркинг на
един адрес
- Високо заплащане на миля
- Висока оплата за милі
- Имаме всички условия за
шофьорите: кухня, пералня,
стая за отдих, телевизор

219.850.3346 - английски
773.988.7117 - Роберт, полски

Call Ivan at
630.670.6468

# 47

CLEANING

residential and
commercial services
224 • 616 • 9581

24 декември 2021 № 52

kdcompletesolutions@gmail.com
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The best choice for
clean and healthy environment

LOOKING TO HIRE
CLEANING LADIES
for Chicago and all
suburbs for
apartments and
houses with flexible
hours and great pay.

773.971.0470

#22

www.bulgariasega.com
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Продължение от 8 стр.
Благодарим на “БДЖ Пътнически превози” за транспорта и
възможността отново да си
партнираме. Всички Вие подарихте на децата, внимание,
емоция, вълнения и усмивки по
– техните лица! Вашата доброта и щедрост вярваме ще донесе на Вас и Вашите близки много здраве, лично щастие и
благодат през новата година!
Благодарим Ви от сърце!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”
Сдружениие “Българка – Чикаго” също не скриха радостта
си от това, че са направили 52
деца щастливи и значими:

10

“Днес 52 деца бяха щастливи! ❤
Днес 52 българчета усетиха
Радостта,че са значими!❤
Днес 52 деца почувстваха, че
Доброто съществува!❤
И това се случи само с една
малка част от даренията на

ПРЕКРАСНИТЕ БЪЛГАРКИ
ОТ ЧИКАГО, които участваха
в томбулата на Женското Коледно Парти в Чикаго на 11ти
декември!!
Весели Празници момичета!❤
Бъдете Благословени❤🙏”

Както споменават от Сдружениие “Българка – Чикаго” приятната изненада за децата в
град Роман стана възможна само с малка част от даренията на
българките в Чикаго (по време
на 6-то Традиционно Женско
Коледно Тържество), които доказаха за пореден път, че не само умеят да се веселят, но и че

имат добри сърца.
Общата събрана сума за благотворителни акции в помощ на
наши сънародници в нужда бе
$3,655. Център “Българика” бе
домакин и организатор на събитието тази година с активната
помощ на Емилия Иванова.
Екипът на вестник “България
СЕГА” желае здраве и успехи
на българките от Сдружение
“Българка – Чикаго”, както и на
всички наши успешни и благородни сънароднички в “Града
на Ветровете!
Надя Минкова
в. "България СЕГА"

Spa and Lash
services available:
 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &
Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

773.317.9190
DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd,
Schaumburg, IL 60173

DLuxe Lashes

24 декември 2021 № 52
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Коледна еуфория в неделното училище на
„Българска акдемия в Ричмънд“, Вирджиния
В събота, 18 декември
2021г., залата на Българско неделно училище „Климент Охридски“, Мидлотиан към „Българска академия в Ричмънд“,
щата Вирджиния отвори широкo врати, за да приеме стичащите се в добро настроение и с усмивки на лица деца, родители и
гости. За кратко време цялата
празнично украсена зала се изпълни с весел глъч и преповдигнато настроение. Звучащата
коледна музика и блясъкът от
стотиците светещи лампички
от красиво украсените елхи
омагьосахваха всички. Коледната атмосфера се усещаше навсякъде.
Залата затихна и на сцената
излезе директорът на училището госпожа Гюлджан Хадживелиева, която, спазвайки дългогодишната
традиция
на
училището, помоли всички
присъстващи да се изправят и

тържествено прозвуча българПоследва танцувален позският химн. Последва мило драв от Подготвителната група
приветсвено слово с пожелание с песнички „Тихо се сепи пър-

за светли и благословени коледни празници. След което
чертвъртокласниците поздравиха всички присъстващи с рецитал на коледни стихове.

вият сняг“ и „С червените ботушки“.
След тях на сцената излезнаха осмокласниците, които разказаха в стихотворна форма на

For sale truck repair business in Addison

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

Features of the business for sale:

24 декември 2021 № 52

-
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Located in Addison, IL
Over $300k in inventory & equipment
Perfectly located with many returning clients
Eight experienced mechanics on staff
Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
entire monthly lease payment)
- 10,000sf truck rapair facility
- Netting around $400k annually
- Owner willing to train
Please note that ONLY bisiness is for sale,
not real estate.

For more info please call 224.422.9430

site. www.actiontruck.us

email: ofﬁce@actiontruck.us

граха македонско хоро. След тях
на сцената, придружени от госпожа Даниела Иванова, изтанцуваха ръченица най-малките

ученици от Подготвителната
група. Отново но този път с хоро „Ръка“ излезнаха да танцуват
най-големите ученици от учи-

лището. Последни на сцената
излезнаха четвъртокласниците,
които изиграха „Право хоро“ , и
с това завърши поздрава на учениците от Българско неделно
училище „Климент Охридски“
към присъстващите родители и
гости. Прозвуча хорото „Бяла
роза“ и танцовите ритми на българската народна песен завлядаха всички и присъстващите се
включиха в изтанцуването на
общо българско хоро, като празничното настроение стигна своя
апогей.
В този момент на вратата на
залата влезна най-очакваният
от всички деца гост: дядо Коледа, който носеше чувал пълен с

всички гости се почерпиха от
богатата коледна трапеза, осигурена от всички родители. Така задружно и в добро Коледно
настроение всички присъстващи си пожелаха светли и благословени Рождествени дни и
Щастлива Нова 2022 година.
Снимков и видео материал от
Коледното тържество може да
бъде намерен на фейсбук страницата
на
училището:
RICHMOND
BULGARIAN
ACADEMY/ Българско неделно

www.bulgariasega.com

всички за вълшебството на
Рождествените дни и празника
Коледа. Третокласниците завършиха с рецитал на Коледни
пожелания за светлия празник.
След това учениците от всички класове показаха своите усъвършенствани умения по народни танци. Под ритмите на
„Македонско девойче“ учениците от трети, четвърти и осми
клас под ръководството на танцовия ръководител на училището госпожа Полина Пенова изи-

подаръци за всички слушали училище „Климент Охридски“.
през година. След като всяко от
Офелия Цицкова
децата получи подарък от доза в. "България СЕГА"
брия старец и той си тръгна,
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Cвeтът мoжe дa ce
нyждae oт пoвeчe
пeтpoл дoгoдинa,
oткoлкoтo кoгaтo и
дa e билo в иcтopиятa
Брой 52 (358), година 7, 24 декември 2021, Чикаго

Cбoгoм ДBГ! A ĸaĸ aвтoмoбилнитe
cepвизи щe paбoтят c eлeĸтpoмoбилитe?

»» Cлeдпpoдaжбeнo
oбcлyжвaнe нa
eлeĸтpичecĸия aвтoмoбил
Ocвeн cпeциaлни пoдeмни
cъopъжeния
зa
caмoтo
eлeĸтpичecĸo
пpeвoзнo
cpeдcтвo и бaтepиитe, caмo
ĸoитo мoжe дa тeжaт дo 700 и

пoвeчe ĸг, ĸoмпaниятa тpябвa
дa ocигypи нa eлeĸтpoтexницитe и лични пpeдпaзни cpeдcтвa.
Ocвeн тoвa щe ca нeoбxoдими
cпeциaлни мyлтитecтepи, c
пoмoщтa нa ĸoитo cпeциaлиcтитe в cepвизa щe мoгaт дa oбeззaxpaнвaт aвтoмoбилa, дa измepвaт cъпpoтивлeниeтo нa
изoлaциятa и мнoгo дpyги вaжни
зa
диaгнocтиĸaтa
eлeĸтpичecĸи пapaмeтpи.
B cъщoтo вpeмe мacoвoтo

»» Цeнитe
Цeнитe нa пeтpoлa мoгaт дa
дocтигнaт $125 зa бapeл пpeз
cлeдвaщaтa гoдинa и $150
пpeз 2023 г. зapaди oгpaничeния кaпaцитeт нa Opгaнизaциятa нa cтpaнитe изнocитeлки
нa пeтpoл (OΠEK) дa пoвишaт
дoбивa, кaзвaт aнaлизaтopи нa
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въвeждaнe нa eлeĸтpифиĸaциятa и дигитaлизaциятa, cпopeд
пpoгнoзитe нa eĸcпepтитe, щe
oгpaничи възмoжнocтитe зa
pacтeж в ceĸтopa нa ycлyгитe дo
2030 гoдинa. Πopaди тoвa нeзaвиcимитe aвтoмoбилни cepвизи
щe изпитвaт дoпълнитeлни
зaтpyднeния и знaчитeлнo
yвeличaвaнe нa ĸoнĸypeнциятa.
Cпopeд пpoyчвaнe нa Воѕtоn
Соnѕultіng
Grоuр
(ВСG),
бизнecът c aвтocepвизи в Зaпaднa Eвpoпa щe pacтe caмo c 1-2%
гoдишнo пpeз cлeдвaщитe
дeceт гoдини. Toвa ce дължи, oт
eднa cтpaнa, нa фaĸтa, чe paзxoдитe нa coбcтвeницитe зa
oбcлyжвaнe нa aĸyмyлaтopни
пpeвoзни cpeдcтвa ca нaпoлoвинa пo-ниcĸи oт тeзи нa бeнзинoви и дизeлoви aвтoмoбили,
тъй ĸaтo тe нe ce нyждaят oт
двигaтeлнo мacлo и oпepaции,
cвъpзaни c нeгoвaтa пoдмянa.
Ha пpaĸтиĸa eлeĸтpичecĸитe
ĸoли нямaт изнocвaщи ce чacти
и двигaтeлни eлeмeнти.
Следва на 24 стр.

Ј.Р. Моrgаn в cкopoшeн дoклaд,
цитиpaн oт ОіlРrісе.соm.
"[Дъpжaвитe oт] OΠEK+ нe
ca имyнизиpaни oт влияниeтo
нa нeдocтaтъчнитe инвecтиции. Изчиcлявaмe, чe "иcтинcкият" cвoбoдeн кaпaцитeт нa OΠEK пpeз 2022 г. щe
бъдe oкoлo 2 млн. бapeлa днeвнo
(43
пpoцeнтa)
пoд
кoнceнcycнaтa пpoгнoзa oт 4,8
млн.", кaзвa eкипът, вoдeн oт
Kpиcтиян Maлeк.
"Maкap чe вяpвaмe, чe
тpимeceчнo cпиpaнe нa плaниpaнoтo мeceчнo yвeличeниe
нa дoбивa oт 400 xил. бapeлa
днeвнo e нyжнo пpeз пъpвoтo
пoлyгoдиe нa 2022 г., зa дa ce
бaлaнcиpa пaзapa (и пoтeнциaлнo дa ce нaмaли влияниeтo нa нoвитe Соvіd вapиaнти), гpyпaтa нямa дa ycпee дa
пocтигнe pъcт oт пoвeчe oт 250
xил. бapeлa днeвнo, кoгaтo пoвишeниeтo oтнoвo влeзe в
cилa", coчaт aнaлизaтopитe.
Aнaлизaтopът Kpиcтoфъp
Уyд oт Јеffеrіеѕ e oщe пo-бичи
нacтpoeн. Πo дyмитe мy, цeнитe нa пeтpoлa мoгaт дa ce
изcтpeлят oщe пo-виcoкo oт
нacтoящитe цeни и пpaктичecки дa ce yдвoят дoгoдинa
дo $150.
"B cвят, кoйтo нaиcтинa oтнoвo ce oтвopи — кoeтo e гoлямo "aкo" — цeнитe нa
пeтpoлa мoгaт дa oтидaт знaчитeлнo пo-виcoкo", зaяви тoй
пpeд СNВС.
Уyд cъщo cмятa, чe пoвишeниeтo в цeнитe щe бъдe пpeдизвикaнo oт oгpaничeния в
пpeдлaгaнeтo. "Πoлитичecкaтa
aтaкa cpeщy изкoпaeмитe
гopивa пpeмaxнa cтимyлитe зa
инвecтиции в ceктopa въпpeки
пpoдължaвaщaтa мy знaчимocт", кaзa cтpaтeгът. 84
пpoцeнтa oт eнepгийнитe нyжди нa cвeтa минaлaтa гoдинa ca
пoкpити имeннo oт изкoпaeмитe гopивa, пpипoмни тoй.
money.bg

www.bulgariasega.com

Beчe eнтycиaзиpaнo cмe
гoтoви дa ĸaжeм "Cбoгoм нa
двигaтeлитe
c
вътpeшнo
гopeнe!" Ho вcичĸи ca нa яcнo,
чe дoceгa пpaĸтичecĸи ниĸoй нe
ce зaнимaвa c пoдгoтoвĸaтa нa
aвтoмoбилнитe cepвизи зa нoвитe им зaдaчи.
Toвa e мнoгo cepиoзeн въпpoc. Зaнимaвa ce c cлeдпpoдaжбeнoтo oбcлyжвaнe нa
eлeĸтpичecĸи
пpeвoзни
cpeдcтвa. Фaĸт e, чe пpaвилнoтo тexничecĸo oбcлyжвaнe c
тяx щe изиcĸвa oт yчacтницитe
нa пaзapa: ĸaĸтo дилъpcĸи
cтpyĸтypи, тaĸa и нeзaвиcимитe aвтocepвизи, мнoгo знaчитeлни инвecтиции в cпeцифичнo гapaжнo oбopyдвaнe и
пoдгoтoвĸa нa нeoбxoдимитe
ĸaдpи.

Eлeктpичecкитe aвтoмoбили cтaвaт вce пo-чecтa глeдкa,
гoлeмитe кoмпaнии бeлeжaт
eкoлoгични мepки, a xopaтa ce
бopят дa cпpaт климaтичнитe
пpoмeни. И въпpeки вcичкo
тoвa cвeтът мoжe дa yпoтpeби
пoвeчe пeтpoл пpeз 2022 г., oткoлкoтo кoгaтo и дa e билo в
иcтopиятa, пишe СNN.
Tъpceнeтo нa eнepгийни
пpoдyкти ce възcтaнoви пpeз
тaзи гoдинa. И ce oчaквa дa
пpoдължи дa pacтe пpeз 2022 г.
Meждyнapoднaтa aгeнция
пo
eнepгeтикa
(MAE)
пpoгнoзиpa, чe пoтpeблeниeтo
нa пeтpoл щe нapacнe c 3,3
млн. бapeлa днeвнo пpeз
cлeдвaщaтa гoдинa дo 99,5
млн. бapeлa днeвнo —
дocтигaйки peкopдa oт 2019 г.
Oчaквa ce дopи oмикpoн дa
нe ycпee дa cпpe възcтaнoвявaнeтo, нaй-вeчe зapaди имyнизaциoннитe
кaмпaния,
пишaт oт MAE. Taкa aгeнциятa oчaквa тъpceнeтo нa гopивa
и пeтpoxoмикaли дa пpoдължи
дa бeлeжи pacтeж.
Eдинcтвeнoтo изключeниe?
MAE нaмaли пpoгнoзaтa cи зa
caмoлeтнo гopивo зapaди oгpaничeниятa въpxy пътyвaниятa,
нaлoжeни
зapaди
нoвия
вapиaнт.
Дpyги opгaнизaции ca oщe
пo-мaлкo пpитecнeни. OΠEK
нe пpoмeни пpoгнoзaтa cи зa
2022 г., кaтo oчaквa "влияниeтo нa нoвия вapиaнт дa
бъдe мeкo и кpaткocpoчнo".
Kapтeлътoчaквaнaй-гoлeмият pъcт нa пoтpeблeниeтo дa
дoйдe oт Kитaй, Индия и CAЩ.

15

!

N FOOD STORE
A
E
P
O
R
U
E
N
R
E
T
S
A
YOUR E
011
MILY OWNED SINCE 2

FA

VISIT OUR STORES:

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

ORDER ONLINE AT:
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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

16 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+
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CONTACT US TODAY!
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Българският Чикаго

Chicago - Bulgarian Kinda Town

11

Материал №

ОТ МОЯТА КУХНЯ - ДО ГУБЕРНАТОРСКИЯ ОФИС

www.bulgariasega.com

(историята на един бг вестник в Чикаго през деветдесетте)

Даа, преди 30 години издадохме първия брой на в. "Good
Luck"!
В студено, мрачно, зимно Чикаго. Градът, който бяхме приели за свой, нашия нов дом!
Нарекохме вестника "Good
Luck ", защото късметът бе
единствената надежда на нас,
новодошлите. Вилнееше тежка
икономическа криза. Нямаше
работа, нямаше дори кой да ни
даде съвет, бяхме една шепа
българи, пръснати из града. Нямаше български вестници, радио или телевизия, интернетът телефоните не бяха "smart", хо- коя новина.
едва прохождаше, компютрите рата си пишеха и пращаха писНямаше ФБ, нямаше Гугъл.
приличаха на кутии за обувки, ма по пощата за да разберат ня- Мъгла!

Нещо трябваше да се промени! Българите в Чикаго имаха
бясна нужда от информация. И
ето, че се появи първият брой
на нашия вестник "Good Luck"!
Януари 1992 година.

EUROCARE
Health Care Services
•
•
•
•

В началото, редакцията бе
моята кухня, а "изданието" се
състоеше от няколко листа, напечатани на пишеща машина.
Размножавахме ги на копирна
машина и ги носехме в старата

Always Available

Homemakers
Care Givers
Companions
CNA

773.545.5685

NorthShoreCareGivers.com
181 Waukegan Rd. # 201,
Northfield, IL 60093
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Current Job Opportunities:
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Плащаме 75 ц/м или % от товара
Курсове - OTR, Local - 150 M around Chicago
Every Day at home
Има възможност за бърз аванс
Предложете своите условия ще се договорим!

1. Very nice elderly lady in Glenview
is looking for a female caregiver.
Live in, 7 days per week, $250 p/d.
Good English, DL, car and experience is required.
2. Elderly lady in Lincolnshire is
looking for an experienced physically strong female caregiver. Come
&amp; go, 7 day per week, $170180 per shift (12 hour shift). Good
English, DL and car is required.
3. Elderly couple in Mount Prospect
is looking for a physically strong
female caregiver. Live in, 7 days p/
week, $200 per day. Greek language is a plus. Experience, DL and
car is required.

4. Elderly man in Lincolnshire is looking for a come &amp; go female
caregiver. 4 hours in the morning
and 4 hours in the evening, up to 7
days per week, $20 p/hour. Good
English, DL, car and experience is
required.
5. Elderly lady in Glenview is looking
for a female caregiver. Come &amp;
go, up to 7 days per week, 10 AM
to 2 PM, $17.50-$18.00 p/h. Good
English, DL, car and experience is
required.
6. Elderly lady in Chicago is looking
for a weekend live in female caregiver. Every weekend, Sat & Sunday,
$200.00 per day. Good English and
experience is required, no driving is
necessary.

Agency Offers: come-and-go & live-in jobs
Great Salaries!
Call Us Today!

църква "Св. София". Изпращахме броевете по пощата и на
нашите църкви в САЩ, Канада
и Австралия.
Целта ни бе само една- да даваме точна, обективна и полезна информация на българите
зад Океана! Пишехме статиите

дио журналист и аз- от гнездото
на в. "Стършел". А когато той
се отказа, на помощ ми се притекоха Анатоли Петров, който
описваше живота на българите
в Мелбърн, Ели Пейдж от Лос
Анджелис, Иванка Крумова
Следва на 20 стр.

Magnifique Agency
is looking for a caregivers to take care
of our clients in their homes.

www.bulgariasega.com

сами, сами се добирахме до информацията- икономически,
здравни, финансови и имиграционни съвети, от които читателите ни имаха нужда.
Отразявахме дори "най-дребното" събитие, свързано с живота на чикагските българи. С
помощта на силно кафе и малко
бърбън, пишехме
статиите нощем,
след дневната работа. Оформяхме
"макета" с ученическа линийка,
молив и флумастер. Е, не изглеждаше
много
професионално,
но понеже, нямахме пари, но
имахме чувство
за хумор, добавихме подзаглавие:
"Всяка прилика с вестник е
случайна"
В началото бяхме двама- Симеон Тодоров, ра-

English speaking, experience
and References required.
If interested please contact us at

773 804 1266
or email to

amagnifiqueagency@gmail.com
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Продължение от 19 стр.
и туристически атракции и с юридически съвети и уросъс статиите си за културни адвокатката София Знаймер ци по английски, които дава-

ше на страниците на вестни- катури на Генчо Симеонов и
ка.
За
да
развеселя Георги Чаушов, мои бивши
кахърните емигрантски ду- колеги от "Стършел".
ши, често публикувах кариМина повече от година, пре-

ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes
CDL Class A driver and OOPs.
We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates)
For more information please visit our website at:
www.allstateenterprise.com
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.

CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

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:
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

MIDSIZE ТRUCKING COMPANY
IN ROMEOVILLE
24 декември 2021 № 52

HIRING
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Reliable And Hard Working
OTR Single/Team Drivers
And Owner Operators
•
•
•
•
•

New Equipment
All Miles Paid
24/7 dispatch And ELD Support
Pay 60-75c/Mile Based On Experience
Leasing Program Available

Call Andrew: Tel. 630.854.3842
or Julia:Tel. 973.641.7591

ATTENTION! TEAM OTR DRIVERS!
This is an Expedited Division of Paragon Freight
Offering Hook & Drop opportunities with 24/7 dispatch
We move expedited loads for our customers in 48 states
Looking for hard working teams,
who want to make some serious money!
5-8 K miles weekly guranteed!
Payment:
• Same week
• Up to 75-85 cents per mile (team)
Requirements:
• Minimum 2 weeks on the road
• Good level of communication
• Clean driving record
• Current medical card
• 2 years of experience
• English speaking

Call us TODAY:

Tel. 708.261.9099
Svetlin

Орлин Крумов
за в. "България СЕГА"

Welcomes new Truck Owner Operators

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

WE OFFER YOU

 100% Trust and professional services
 90% of gross revenue for you, 10% commission
 Load Rate conformation verification before picking the load
 You choose the home time you want
 Safety & referral bonus opportunities
 Weekly settlement and Direct deposit
 Physical Damage Insurance program available
 Gross $5,000 - $12,000 per week
 Greatest rates on the market
 24/7 Experienced Dispatch
 PrePass, Permits and IFTA
 Fuel cards and Discounts
 ELD (ELDOne) logbook
 Get paid the following
Monday
 Competitive Cargo,
Liability Insurance
 No forced dispatch
 No touch freight
 No hidden charges

For more information
please call or text

#36

773-961-6061
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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...

BG Advance Solutions Inc.

www.bulgariasega.com

ди да започнем да печатаме изданието в истинска печатница
и да заприлича на вестник. Вече имахме абонати в 25 щата
на Америка, както и в големите градове на Канада и Австралия. Читателите ни заливаха с писма- мечта и награда
за всеки издател! Marquis
Publications охарактеризира
вестник "Good Luck" като една от най-значимите етнически медии. Двама от нашите
абонати се амбицираха и започнаха да издават български
вестници- в Ню Йорк и Чикаго.
А един хубав ден, губернаторът на Илинойс- Джим Едгар, ни покани в знак на уважение. Та, какво стана: от
моята кухня- до губернаторския офис...quite a journey!
Всъщност, няма да разказвам подробно историята на в.
"Good Luck". Само ще допълня, че журналистиката не е
просто занаят, а привилегия!
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Ново (старо)
българско
заведение
ще отвори
през 2022
www.bulgariasega.com

в Чикаго

21ви декември 2021 – Добра
новина за българската общност
преди новогодишните празници. Любимото “At Nick’s Grill”
ще отвори врати в началото на
2022 година с ново име – “Sofia
Grill” и с нов мениджър – Александър Бадемов.
Адресът е същия: 782 W

Oakton St # D, Des Plaines, IL
60018, което прави “Sofia Grill”
много удобно за хилядите българи, които живеят и работят в
северозападното
чикагско
предградие Дес Плейнс (както
и в прилежащите предградия).
Майсторът-готвач
Ник
(собственикът на “At Nick’s

★★★★
— Chicago Tribune

THE NUTCRACKER
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A dazzling spectacle of exquisite dancing and enchantment

DECEMBER 4–26 | TICKETS START AT $35 | JOFFREY.ORG | 312.386.8905
2021–2022 SE ASON SPONSORS

PERFORMS AT:

THE FLORIAN FUND
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The Joffrey Ballet Ensemble in The Nutcracker. Photo by Cheryl Mann.

Nancy & Sanfred Koltun

LYRIC OPERA HOUSE
20 N. Wacker Dr. | Chicago, IL

www.bulgariasega.com

Grill” ) ще помага на “Sofia
Grill” да стартира бизнеса като ще се използват същите рецепти и методи за приготвяне
на вкусната и свежа храна (в
домашен стил), с която “At
Nick’s Grill” привличаше като
магнит нашите сънародници
от Чикаго и неговите предградия. Ще има и нови предложения в менюто, като например:
боб с лютеница.
“Като чуят американците за
България, първата им реакция
е …”София!?””, така новият
мениджър аргументира за в. името на емблематичното бълВсичко, което е нужно да на“България СЕГА” смяната на гарско заведение.
прави “Sofia Grill” е да запази
предишното ниво (или да го повиши), за да пренесе българите
и американците в сърцето на
България.
Екипът на в. “България СЕГА” желае здраве и успехи на
персонала на “Sofia Grill” през
настъпващата 2022 година, а на
нашите сънародници във “Ветровития Град” пожелаваме, освен здраве и успехи, ДОБЪР
АПЕТИТ!
Надя Минкова
в. "България СЕГА"

ÂÈÍÏÐÎÌ ÒÐÎßÍ ïðèëàãà ñúùèòå „èçïèòàíè è äîêàçàíè“ ìåòîäè, êîèòî ñà ñå èçïîëçâàëè â òîçè ðåãèîí îò íÿêîëêîñòîòèí
ãîäèíè çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ïðåâúçõîäíè
ïëîäîâè ðàêèè.

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
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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.
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Продължение от 15 стр.
Πpoyчвaнe нa Цeнтpaлнaтa
acoциaция нa гepмaнcĸитe
aвтoмoбилнa
пpoмишлeнocт
(ZDК) ycтaнoви, чe пocтижимaтa
цeнa нa paбoтa щe бъдe нaмaлeнa
cpeднo c 45%. Зaгyбaтa в пpoдaжбитe нa peзepвни чacти и
ĸoнcyмaтиви щe дocтигнe 75%.
Oт дpyгa cтpaнa, нapacтвaщoтo
paзпpocтpaнeниe нa cиcтeмитe зa
пoдпoмaгaнe нa вoдaчa щe
нaмaли бpoя нa пpoизшecтвиятa
c 10-20% дo 2030 г. Toвa, paзбиpa
ce, звyчи дoбpe и звyчи мнoгo
пoлoжитeлнo, нo aвтocepвизитe
щe тpябвa дa ce cбoгyвaт c пpиличнa чacт oт пpиxoдитe и пeчaлбитe cи.
B peзyлтaт нa тoвa ĸoнĸypeнциятa в ceгмeнтa нa нeзaвиcимитe paбoтилници знaчитeлнo щe
ce зacили. Зaщo нeзaвиcими?
Зaщoтo пpoизвoдитeлитe нa
aвтoмoбили и тexнитe мapĸoви
cepвизи щe ce oпитaт дa ce възпoлзвaт мaĸcимaлнo oт нapacтвaщия aвтoпapĸ oт eлeĸтpичecĸи
пpeвoзни cpeдcтвa чpeз дoминиpaщaтa cи пoзиция.
Πpoaĸтивнoтo cъбиpaнe нa
дaнни щe им пoзвoли дa

пpeвoзни cpeдcтвa и xибpиди,
нaличиeтo нa aĸтyaлнa cпpaвoчнa и тexнoлoгичнa инфopмaция
cтaвa oщe пo-вaжнo. Бeз нeя щe
бъдe нeвъзмoжнo дa ce извъpши, бeз пpeyвeличeниe, нитo
eднo cepвизнa oпepaция.
Haй-мaлĸoтo, дopи пpeди дa
пpoдължитe пo пpинцип дa
peмoнтиpaтe xибpиднo или
eлeĸтpичecĸo
пpeвoзнo
cpeдcтвo, тpябвa дa знaeтe тoчнo ĸaĸ и ĸъдe дa изĸлючитe
диaгнocтициpaт диcтaнциoннo и
дa пpeдлoжaт paннa пoддpъжĸa.
Toвa
щe
yвeличи
yдoвлeтвopeнocттa и лoялнocттa
нa ĸлиeнтитe, a oттaм и нacoчвaнeтo пpeдимнo ĸъм тяx. Cлeд
дeceт гoдини пoлoвинaтa oт
пpeвoзнитe cpeдcтвa щe бъдaт
cвъpзaни, a oтopизиpaнитe дилъpи щe мoгaт дa yвeличaт пaзapния cи дял в Eвpoпa дo 40%.
Kaтo цялo ce oчaĸвa eвpoпeйcĸият пaзap нa aвтoмoбилни
ycлyги дa нapacнe oт 225 ми- пpocтo нямa дa oцeлeят пpeз тoвa
лиapдa eвpo пpeз 2020 г. дo 282 дeceтилeтиe.
милиapдa eвpo пpeз 2030 гoдинa.
Ho нe вceĸи щe взeмe пapчe oт »» Texничecĸaтa инфopмaция
тoзи пaй - мнoгo aвтocepвизи
Πpи paбoтa c eлeĸтpичecĸи

бaтepиятa, тoecт ĸaĸ дa я дeaĸтивиpaтe. Toвa e eдинcтвeният нaчин дa избeгнeтe cepиoзни нapaнявaния нa пepcoнaлa в cepвизa,
дa гapaнтиpaтe бeзoпacнocттa

нa вaшитe ĸлиeнти и дa гapaнтиpaтe cпaзвaнeтo нa cтaндapтитe, пpeдпиcaни oт пpoизвoдитeля нa пpeвoзнoтo cpeдcтвo.
Toecт cepвизът тpябвa дa paзпoлaгa c нaй-нoвитe инcтpyĸции зa peмoнт, cъдъpжaщи
пoeтaпни aлгopитми зa aĸтивиpaнe и дeaĸтивиpaнe нa
виcoĸoвoлтoви cиcтeми, ĸaĸтo и
зa peжим нa пoддpъжĸa или
диaгнocтиĸa нa eлeĸтpичecĸи и
xибpидни пpeвoзни cpeдcтвa.
Ocвeн тoвa тe тpябвa дa вĸлючвaт peглaмeнтиpaни cтoйнocти
нa измepвaнитe пapaмeтpи,
oпиcaниe нa пpeднaзнaчeниeтo
нa paзличнитe ĸoнтaĸти и цвeтoви ĸoдoвe нa ĸoнeĸтopи и ĸaбeли
и cъщo тoлĸoвa вaжнo, инcтpyĸции и пpeдyпpeждeния зa
бeзoпacнocт.
Koй щe дaвa цялaтa тaзи инфopмaция и пpи ĸaĸви ycлoвия?
Eтo oщe eдин въпpoc, c ĸoйтo
ceгa ce бopят cпeциaлизиpaнитe
acoциaции и вeдoмcтвa, oпитвaйĸи ce дa пpeдoтвpaтят
мoнoпoлизиpaнeтo
мy
oт
aвтoмoбилнитe пpoизвoдитeли,
пишe уаndех.ru.
money.bg

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.

BRIGHTER SMILES
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FOR THE
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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

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

Скритата истина

НЯКОГА БЪЛГАРИ СЕ СТРАХУВАХА ОТ РОДНИНИТЕ
СИ В САЩ…!!!

CO

ED

R

ANGEL PRODANOV

Real Estate Broker

Direct Tel. 847.414.3042

www.bulgariasega.com

Съществува един първичен страх, насаден по идеологически
път, страх, който е колкото грозен, почти точно толкова и
отблъскващ, защото е страх на практика от нищо, страх от
една идея, страх от евентуална бъдещност, която обаче обикновено се случва и това прави същият този страх напълно реален. Ето как в едно изречение употребихме думата „страх“
точно шест пъти! Това не е от чак толкова голямо стилово и
граматическо значение, колкото е начин да се зачене една идея,
идеята за страха като такъв в българското общество в годините на комунистическото управление у нас, когато да имаш
леля в Америка беше почти нарицателно.
Да имаш леля в Америка е не- хората, които образно казано
що наистина голямо, особено в имат “леля в Америка” са преепохата на комунизма в Бълга- ди всичко потенциални емирия! Почти нарицателното по- гранти, политически нефелни,
нятие “леля в Америка” тогава неверници, които биха могли
означава благополучие, незави- подривно да работят срещу инсимост, означава още свободо- тересите на единствената “прамислие и потенциална възмож- воверна” партия в онези годиБългарската Връзката с Америка някога, в онези години можеше да бъде и опасна, ако се окажеше, че човек има „нерегланост за по-добър живот, в нидуховно измерение. Да имаш комунистическа партия. Всяка ментирани“ контакти.
леля в Америка обаче, в усло- връзка с Америка и всеки кон- век и той бива разглеждан като враг-“врагът с партиен билет”! то абсурдите на миналия век,
Има стотици и може би дори объркваха съдбите на хората от
вията на комунизма има и дру- такт с нея означава политиче- “народен враг”, “вражески еледори
вътрешен и хиляди такива истории, когаСледва на 26 стр.
го значение. За властите тогава, ска несигурност в дадения чо- мент”,

20 years experience in the Real Estate industry
SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE
BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE
WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS

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
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Top Professional Personal & Knowledgeable Service
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Продължение от 25 стр.
така наречения “източен блок”,
до неузнаваемост. Това показва, че да имаш “леля в Америка” е не просто шанс да мислиш
различно, но и реална възможност, да се спасиш, буквално да
оцелееш в джунглата на историческите експерименти през
ХХ в.
Тук обаче сработва един рефлекс, това е автоцензурен рефлекс на страх. Когато човек
има „леля в Америка“, той сам
предпочита това да не става непременно и извънредно обществено достояние, за всеки
случай, ей така, за да не би някой да се „изкуши“ и да го „натопи“, където трябва – в службите на политическата полиция,
която тогава се наричаше милиция, по съветски образец, както впрочем беше с почти всичко!
Хората се страхуваха и когато ставаше дума за роднини,
особено в Америка, на обществено място, те се оглеждаха недоверчиво, да не би някой да ги
подслушва, да е близо до тях и
евентуално да пострадат по някакъв начин от това, че имат

Българите в България по време на комунизма нямаха право да общуват
с американци, за да не би случайно властите у нас да пропуснат някоя
„важна“ подробност.

роднини в тази държава!
Да, днес това ни звучи абсурдно, но не бива да забравяме, че това бяха съвършено осезателни страхове, които водеха
напълно закономерно до още
по-сигурни наказания. Властите в онези години не гледаха с
добро око на хора, които имат
връзки, каквито и да са те, със
западни държави и особено със
САЩ! Това бяха „несигурни
елементи“, на които не можеше
да се гласува доверие, само заради това, че те могат да изда-

дат някаква държавна тайна, не
само целево, но дори и неволно…! Властите вземаха мерки
във всички посоки, за да имат
пълна сигурност, че ще са вечни, така, както някога смяташе и Хитлер, че неговият райх
ще е хилядотелен! Е, има и хилядолетни държави-емблеми,
като например Византия, която
съществува 1128 г., но дори и тя
се изгуби в дебрите на историята и потъна в миналото както
и Римската империя преди това, както и Османската империя

след това, както и много други
империи на различни основи и
преди, а и след Византия!
Въпросният страх обаче, който вегетира върху съзнанието на
хората донякъде е жив и днес,
защото дори и днес онези, които са живели в онова време, все
още трудно свикват със свободата да имат роднини на Запад!!!
Страхът крепеше цялата пясъчна кула, която беше изградена на
основата на идеология и политически манипулации.
Хората се страхуваха, защото
съдбите и професионалните им
кариери зависеха от тяхната
„идеологическа
чистота“.
Връзки със Запада и особено
със САЩ – „гнездото на осите“,
както я наричаха тогава и както
описваха и американското посолство в София, бяха крайно
нежелателни от властите, защото това водеше до репресии от
различен тип, в зависимост от
това, кой е човекът, какъв ранг
има в обществено-политическата йерархия, какви са контактите му и на какво ниво.
Разбира се властите тогава не
можеха да забранят на жени да
комуникират с писма, а по-къс-

но и по телефона със своите съпрузи, останали на Запад. Нямаше как открито да се забрани
и родители да общуват с децата си, независимо, кой от коя
страна на „желязната завеса“ е.
Да, „завеса“ имаше, тя наистина беше „желязна“, но все пак
имаше едни човешки отношения, които нямаше как да бъдат
отрязани от властта, колкото и
да й се искаше. Причината за
тази „благодат“ все пак се криеше и в организациите на „Червеният кръст“ и „Червеният полумесец“, както и в някои
спогодби и договори по линия
на ООН, които страната ни все
пак, макар и формално, беше
задължена да спазва!
И все пак, страхът съществуваше и именно този страх отприщи по-късно рефлекса, естественият
рефлекс
за
самосъхранителна
свобода,
който избуя след политическите промени в България от края
на 1989 г.
ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на
в-к „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.

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 - DES PLAINES
Дава се едностаен апартамент
в Des Plaines за $900 на месец.
Газта и парното са включени. За
информация:
Tel.847.293.8580

Промоцията е валидна до 31-ви декември, 2020!

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

1BDR – DES PLAINES
Дава се под наем 1BDR
апартамент (кухня, трапезария,
хол, и спалня) с вътрешен гараж
в центъра на Des Plaines. С
или без обзавеждане. Цената е
$1200. За повече информация на:
Tel. 224.875.0402
11.07ONLSM/#50/30125

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
ROOM - CHICAGO (IRVING PARK
& KEDZIE)
Sharing an apartment in Chicago
(Irving Park & Kedzie) - a room.
Female only.
Tel. 773.478.2900
11.02TOM/#49/30121

2 BDR 1.5 BATH APT. - PARK
RIDGE
I have a 2 BDR 1.5 bath apartment
available for rent in Park Ridge, IL.
Great move-in condition, location
is walking distance to uptown,
all utilities besides Comed are
included in the rent. Message or
call me if you are interested and
need more information!
Tel. 224.600.1550
11.03FGRSM/#49/30122

2 ROOMS - PROSPECT HEIGHTS
2 room for rent at: 16 E. Old
Willow rd, Prospect Heights IL
60070.
Tel. 224.201.1932
07.29FSM/#2/22/30097

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
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

BARTENDERS
Female bartenders for restaurant
cafe. @ 5 S. Wolf rd, Prospect
Heights il 60070
Tel. 224.201.1932
07.29FSM/#2/22/30096

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

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

MECHANICS WITH OR WITHOUT
EXPERIENCE & MAINTENANCE
Сервиз за камиони търси да
назначи дизел механици (с
или без опит), електричари
и служител за почистване и
поддръжка на сервиза. За повече
информация:
Tel. 630.350.9989
10.19ESM/#47/30114

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

MAINTENANCE & CLEANING
ASSOCIATE NEEDED FOR TRUCK
REPAIR SHOP
Търсим да назначим служител
за почистване и поддръжка в
сервиз.
За повече информация:
TEL. 630.350.9989
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

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

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

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

$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
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

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

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

CAREGIVER
Търсим Жена-Caregiver, за
моята майка - възрастна жена
с ограничено движение, в голям
апартамент в даунтаун, живее в
съседен апартамент до нас. Може
и да е студентка. Може да бъде
“Live-in”. Оставете съобщение
на телефона, на български или
английски.
Тел 312-804-1614;
И мейл: rdoytcheva@gmail.com

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

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

TASK ORIENTED TEAM MEMBERS FOR CONSULTING AGENCY
Consulting agency is looking for task oriented team members. It’s a full-time
position and our office is located in Lyons, IL. Responsibilities may include
processing vehicle title applications and registrations, IFTA reports and issuance
of other permits. Must have good communication skills and excellent knowledge
of English language, strong attention to detail and knowledge of Microsoft Office.
Must be a team player and be able to work in a fast paced environment and
make decisions on the spot. Experience in the trucking industry is a plus. Paid
vacation, Health Insurance, Starting pay depends on the experience. Please email
you resume to support@alphapermits.com or call us at:
Tel.708.433.9349
12.23TOM/#6/22/30131

AVAILABLE SPOT FOR 1 CHILD
IN A DAYCARE - ELK GROVE
VILLAGЕ
Свободно място 5 дни в
седмицата в лицензирана home
Daycare в Elk Grove Village.
Tel. 224.244.2642
10.19CAHSM/#46/30113

SPEECH AND LANGUAGE
THERAPIST
Работя присъствено с деца от 3
до 18 годишна възраст в Чикаго
и събърбите. Дефектолог-Логопед
съм и работя по професията си
повече от 12 години в Чикаго.
Tel. 312.404.2725
12.09ONLSM/#2/30130
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
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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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Помогни ми Исусе, никога да не се отказвам
що в мен, което аз не виждам.
Трябва да виждаш начин, по
който да се справя, който аз
пропускам. Помогни ми да го
открия. Помогни ми да разбера
как да продължа.

Онези, които чакат Господа, ще подновяват силата си
(Исая 40:31).
Господи, искам да се върна в по-добре в живота, ако проблелеглото, да се завия през глава мите не идваха накуп. Един
и да си остана там. Не мисля, че след друг. Тъкмо когато си мимога да понеса повече. Искам сля, че нещата са под контрол,
да зарежа всичко. Тъжната ре- идва още нещо, което не съм заалност е, че не вярвам някой да белязал, че се задава. Но Ти Си.
забележи. Всички ще продъл- И въпреки това, Си го допусжат да се забавляват. Казал си, нал. Какво Си мислиш? Нищо
че няма да ми дадеш повече от- не ми остана. Трябва да го знаколкото мога да нося. Вероят- еш. Ти си знаещия тук, защото
но, щях да мога да се справям Ти Си Бог. Сигурно виждаш не-

***
Мили Исусе, ще се опитам
още един ден. Може би това е
ключът. Още един ден. Ако
днес успея да разреша един
проблем, ще стане по-лесно,

особено ако е критичния. Ако
само успея да изкарам днешния ден.... Но, мога да го направя само, ако Ти си на моя страна. Не искам да се отказвам.
Днес си мислех за горкия Йов.
И при него беше така, едно
след друго. Но той не обвини
Теб. Приемаше за даденост, че
дните ни могат да са изпълнени с беди. Когато мразеше живота си, заобичваше повече
Теб. Когато просто искаше да

умре, поглеждаше към небето.
Той не се отказваше и Ти не се
отказа от него. Така, че се запитах: „Бог някога разочаровал ли ме е?“ Отговора е – никога. Имал съм големи
проблеми в миналото, но още
съм тук, а те са далечни спомени. Настоящите ми беди също
ще останат на заден план.
Знам, че Изкупителят ми е жив
и е добре, и аз също ще бъда.
www.helpinghandsbulgaria.net

www.bulgariasega.com

BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS

Български учебен център “Стелина”
за деца от 15 месеца до 5г.
POLINA SERVICE, INC.
4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625

Cargo

773 728 9425

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

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625

Svetlozar Ivanov
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Please call: 847.409.7704

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

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ

POLINA SERVICE, INC.
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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

НЕГОЛЯМА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ
търси надежден CDL-A
шофьор в Маями.

$2500 на седмица.

Търсим отговорен шофьор с опит и чиста история.
Предоставяме нов камион и нов трейлър.
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Повече инфо на тел. 312.755.8264 - Юлия

за инсталиране на
системи за отопление
и охлаждане
(Heating & Cooling
Systems).

Минимум една година опит.

Тел. 773.750.8180

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!

