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Преди лотарията 
„Зелена карта”
Георги Тодоров 
Иванов на  
90 години 

Дарения, събрани  
от сдружение 
„Българка“
в Чикаго, 
пристигнаха  
в България

Представяме:  
Елка Бърдарова –  
автор на  
четири  
поетични  
книги

Вестникът на българите в САЩ и Канада Плюс

Since 2005
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47 W. Polk Str., Suite 312, Chicago, IL 60605

Advertising 773.317.8035
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„BULGARIA SEGA“ NEWSPAPER

ВЕСТНИК „БЪЛГАРИЯ СЕГА“

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!
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"BULGARIA SEGA" NEWSPAPER

JOIN OUR FB GROUPS:
• Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго
• Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго
• Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ

THANK YOU!

17years in business

виж 17 стр.

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS WITH CDL CLASS "A"
You deserve to be with a transportation  
leader in Chicago & nationwide!

847.434.1122 x 3Email: safety@amerifreightsystems.com

Брой 5 (920), година 19, 3 февруари 2023 Чикаго

Олимпиада - 
Левски-2023 в Чикаго
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Galya.Georgieva.gg@gmail.com
Galya@cbrealty.com

4192 IL Route 83, Suite F | Long Grove, IL 60047 
    www.northwestchicagorealtor.com

Licensed in Illinois and  
Wisconsin Commercial and  
Residential Real Estate

Galya Georgieva
      Real Estate Broker, Realtor, CSC, MRP, SFR

✔ Licensed in Illinois and 
Wisconsin

✔ Coldwell Banker Commercial 
Division

✔Platinum Award for Top 1% 
in Residential Transactions

✔International Presidents 
Circle Award

✔Featured Cover Agent in  
Top Agent Magazine

✔Member of the institute for 
Luxury Home Marketing

“I very much appreciate your referrals ...
I will take special care of them.”

Buy, Rent, Invest

630.965.7328 ☏
Our specialty is immigration and work in the following areas:

• Flat fee on all services
• We are fluent in Bulgarian and collectively have 

over 40 years of experience

Contact :   
ATTORNEY TOMA  

MAKEDONSKI   
773-727-5491

Contact: 
IRENA ALEXANDROVA  

Bulgarian Interpreter/Consultant  
424-415-4411

immigrationlawhub.com

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

ATTENTION 
BULGARIANS IN LA, 
VEGAS, CHICAGO & 

NATIONWIDE!
Immigration Law 

Hub Serves All Your 
Immigration Needs!

ЗА МАЛКИТЕ КРАЧКИ И ДЪЛГИЯ ПЪТ
	В	консумативното	ежедневие	

на	глобалния	свят,	обърнат	към	
мащабни	събития,	като	че	ли	се	
изгуби	усещането	за	отделната	
личност	 и	 чисто	 човешките	 й	
вълнения.	Да,	наистина	светът	
е	 изправен	 пред	 трудности	 и	
природни	катаклизми,	но	нали	
този	свят	се	състои	от	хора,	кои-
то	го	правят	цветен	и	красив	или	
сив	и	скучен.	А	какво	би	бил	той	
без	 най-истинското	 чувство,	
любовта,	без	което	не	би	могъл	
да	съществува	дори	и	един	ден.	
Любовта,	която	ни	създава,	пра-
ви	ни	по-мъдри,	търпеливи,	из-

висява	ни,	а	понякога	и	изгаря...	
	В	потока	от	съвременна	лю-

бовна	лирика,	в	който	се	пота-
пяме	 всеки	 ден,	 читателят	 на-
мира	нещо	за	себе	си	и	от	себе	
си.	 Защото	 всички	 хора	 имат	
нужда	от	любов	във	всичките	й	
проявления.	 Последната	 пое-
тична	книга	на	Елка	Бардарова	
„Всяка	крачка	е	към	теб..“	е	точ-
но	това	–	пространство,	изпъл-
нено	с	любов.	Но	всеки	стих	ни	
кара	да	направим	малка	крачка	
встрани	и	да	навлезем	по-дъл-
боко	в	посланието,	което	автор-
ката	е	отправила	още	в	заглави-

ето.	 Защото	 то	 ни	 води	 през	
всичките	й	стихотворения	като	
нишка,	 която	 хванали	 веднъж,	
не	можем	да	изпуснем.	
	Eлка	Бърдарова	разкрива	ду-

шата	си	с	откровение	и	чистота.	
С	категоричност.	С	огън	и	плам.	
С	онази	искреност	на	чувство-
то,	което	е	неподвластно	на	съм-
нение	или	страх	да	го	заяви	пре-
ди	всичко	пред	себе	си,	а	после	
и	пред	света	–	„Защо	да	те	мъл-
ча,	кажи	ми?!/Когато	искам	да	
те	изкрещя!“	(„Не	искам	да	мъл-
ча“).	Много	рядко	с	такава	не-
двусмислена	яснота	се	заявява	

този	избор,	защото	с	цялото	си	
същество	тя	усеща,	че	обича	и	
е	обичана,	че	тази	взаимност	я	
кара	да	се	чувства	„истинска	и	
нужна“	 („Огънят	 в	 теб	 гори“).	
Със	сетивата	си	на	обичаща	же-
на,	 поетесата	 показва,	 че	 това	
чувство	не	е	временно	и	случай-
но,	а	е	извайвано	през	всичките	
й	„животи	преди“,	за	да	го	от-
крие	сега	–	в	нейния	„стотен	жи-
вот“	 („В	 стотния	 живот“).	 „И	
търсих	 да	 открия	 Него.../Над-
ничах	 и	 обръщах	 световете...
Бях	сигурна,	че	чака...мене.	...А	
Любовта	превърна	две	души	в	

Уважаеми читатели,
Салон за българска култура и духовност и в-к „България СЕГА“ в Чи-

каго, в поредица от публикации представят български творци, живеещи 
по света. 

ЕЛКА БЪРДАРОВА е родена във Велико Търново, но от много години 
живее със семейството си в Чикаго, САЩ. Макар че тук в Америка е из-
брала да се занимава със съвсем различна дейност,  тя започва да пише сти-
хове, които са израз на нейната емоционална същност. Изпълнени са с от-
кровението на неподправеното чувство, което извира като буен поток от 
душата й. И не случайно почти чрез всеки стих изповядва, че всичко тряб-

ва да премине първо през душата, за да бъде пречистващо и истинско, с от-
говорност за  осъзнатия избор. Душата й обича, раздава се, страда и се въз-
дига... Поезията й вълнува с искреността и дълбочината на чувството, с 
категоричността и чистотата на изживяването. Стиховете й се четат и се 
търсят от почитателите на любовната лирика, защото красотата на чув-
ството е универсално, то няма адрес и граници... Елка Бърдарова е автор 
на  четири поетични книги: „Душата избира“, „Да обичаш с Душата“, 
„Здравей...Обичам те“ и „Всяка крачка е към теб“. Последната й книга ще 
бъде представена пред чикагската общност на 12 февруари 2023, по случай 
празника на Свети Валентин. 
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STILIAN DINEV
DESIGNATED MANAGING BROKER

(312) 451-1561
SDINEV@YAHOO.COM

VANGUARD REALTY, INC.
2748 LINNEMAN ST., GLENVIEW, IL 60025

Short Sales • Foreclosures • Rentals
FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS

безкрайност...“	(„Сбъднато	же-
лание“).	И	след	като	го	е	откри-
ла	да	се	отдаде	на	това	чувство	
без	колебание,	без	остатък,	тук	
и	сега	–	„Когато	те	разлистих,	с	
теб	се	слях.../и	станахме	едно	и	
те	обикнах.../Животът	си	ми	ти!	
И	 твоята	 душа/е	 всичко,	 дето	
пожелах	и	ми	е	нужно“	(„Ти	це-
лия	живот	ми	преобърна“).	Лю-
бовта	й	носи	усещане	за	цялост.	
Но	заедно	с	това	и	отговорност	
да	пази	онази	друга	половина,	
от	която	е	част	и	 заради	която	
„усещам	болка...точно	там,/къ-
дето	съм	те	приютила“.	(„Защо	
боли“).	Затова	и	заявява:	„Дру-
гият	е	винаги	преди	теб	самия!	
Дори	в	онези	моменти,	в	които	
твоят	 свят	 се	 сгромолясва“.	
Особено	силно	това	духовно	и	
физическо	сливане	звучи	в	сти-
хотворението	„Част	от	мен“:

	„Копнея	да	съм	бряг	и	стряха...
	 И	в	бурите	да	бъда	с	теб...
Усещам	как	Душите	ни	се	сля-
ха...
Открила	теб	–	намерих	мен!“	
	Но	колкото	и	да	изглежда,	че	

това	усещане	за	взаимност	е	са-
мо	между	двама	души,	то	само	
по	себе	си	надхвърля	граници-

те	на	личното.	Защото	те	–	две-
те	души,	изпълнени	с	любов,	из-
лъчват	 градивна	 енергия	 и	
красиво	послание	и	с	тях	зареж-
дат	пространството	наоколо.	
	Елка	Бърдарова	осъзнава	 си-

лата	на	Жената,	която	носи	в	се-
бе	си.	Знае	своята	цена	и	разби-
ра,	 че	 за	 да	 бъде	 истински	
щастлива	 трябва	да	усети	 емо-
ционалния	баланс	–	не	само	да	
се	раздава	докрай,	но	и	да	полу-
чава.	Затова	и	лирическата	й	ге-
роиня		заявява:	„Имаш	много	...	
Много	даваш.../	Но	мъничко	и	ти	
вземи!“	(„Огънят	в	теб	гори“).		
	Поетесата	 носи	 отговорно-

стите	 на	 ежедневието	 си	 като	
човек,	 майка,	 любяща	 жена	 и	
знае,	че	в	него	не	всичко	е	само	
любов	и	страст.	Лирическата	й	
героиня	 е	 достатъчно	 силна	 и	
може	да	отстоява	правото	си	на	
самостоятелни	 решения	 и	 мо-
менти	на	слабост,	както	и	тези,	
в	които	не	е	„плитка,	бистра	ре-
ка“	и	„кокиче	бяло	и	нежно“.	За-
едно	с	всеотдайността	си,	кога-
то	е	„нежност	и	стих“	и	„тиха	
прегръдка	в	твоите	нощи“,	ако	
е	необходимо	тя	може	да	се	пре-
върне	в	„плевел	ужасен“	и	„огън	
опасен“.	Тя	иска	да	бъде	чута	и	

допусната	 в	 сърцето	 на	 люби-
мия,	затова	макар	и	с	нежни	ду-
ми,	му	заявява	своето	желание:	
„Научи	се	да	слушаш	добре.../
Там	в	думите	всичко	се	крие.../
Но	усещай	с	Душа	и	Сърце.../И	
очи	 затвори...	 Допусни	 ме...“	
(„Усещай“).	 Но	 над	 всичко	 е	
нейната	безусловна	любов,	къ-
дето	 тя	 заявява	 своята	 готов-
ност	да	бъде	вярна	докрай	и	че	
може	да	бъде	всичко,	„което	по-
сееш	във	мен...“	(Защото	те	оби-
чам“).	 В	 нейните	 изповедни	
стихове	 е	 преплетена	 и	 онази	
житейска	мъдрост	за	надмогва-
нето	на	трудностите	в	живота,	
до	която	тя	неизменно	достига.	
Това	 са	 „дни,	 в	 които	 тихо	 се	
разпадам“	и	„други,	в	които	се	
събирам,	дни,	в	които	бавничко	
умирам“.	И	точно	тогава	разби-
ра,	че	„животът	ме	научи,	че	же-
лание	щом	има	всичко	може	да	
се	случи“.
	Елка	Бърдарова	носи	в	себе	си	

цветовете	на	калейдоскопа	–	по	
детски	чиста	и	закачлива	–	„раз-
рошена“	и	с	„усмивка	на	хлапе“,	
понякога	събрала	мрачни	дни,	в	
които	 е	 „ужасно	невъзможна“,	

Следва на 4 стр.►
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broker

Rusen Rusev

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

121 S. Wilke Road, Suite 228 Arlington Heights, IL 60005

►Продължение от 3 стр.

но	 винаги	 влюбена	 „на	 времето	
напук...“	 	 Заедно	 с	 това	 тя	носи	
огъня	на	страстта	и	силата	и	мъд-
ростта		на	зрялата	жена.	И	в	това	
е	и	истинската	й	цена.	Във	всеки	
един	от	„животите	преди“	тя	е	пра-
вила	своите	малки	крачки,	които	
са	 дали	 възможност	 да	 извърви	
дългия	път	–	пътят	на	Любовта	и	
себеотдаването.	А	дългият	Път	за-
почва	с	първата	крачка...

 
 
 
 
 
 
 
 

Снежана Галчева –  
зам. главен редактор на 

в-к „България СЕГА“, 
председател на Салон за 

българска култура и 
духовност – Чикаго, 

вицепрезидент на 
Конфедерация на 

българските културни 
организации и дейци в 

чужбина (ВСОАА)

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“  отбелязва 160-та годишнина на  големия български писател Алеко Константинов с изложба, 
която може да бъде разгледана до 10 февруари в Централното фоайе, съобщиха от екипа на националната библиотека. В експозицията са предста-
вени снимки, писма и документи, съхранени в „Български исторически архив“, както и най-ранните издания на произведенията на автора, част от 
фонда на Националната библиотека. БТА
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ВАШИТЕ АДВОКАТИ ЗА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ 
И НАРАНЯВАНИЯ

АКО СТЕ В КАТАСТРОФА И ВИ СА НУЖНИ ПАРИ,  
ОБАДЕТЕ СЕ НА АДВОКАТИТЕ,  

СПЕЧЕЛИЛИ ЗА КЛИЕНТИ НАД $32,500,000.00
ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНО РЕНОМИРАНИ 

АДВОКАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОСТИГНАТИ ОТ НАС

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ

тел: 312-669-4441
 ӹ Ако сте пострадали поради небрежността или безрасъдството на някой друг може да бъдете 

финансово компенсирани и вашите медицински сметки платени!

 ӹ Имате нужда от агресивни адвокати да ви представляват защото застрахователите имат 
адвокати, които защитават само техните интереси, а не вашите

 ӹ За трявми, получени при катастрофа с лек автомобил, камион, смъртни случаи, падане, 
неправомерна употреба на сила от охрана, ухапване от куче, медицински грешки, трудови 
злополуки, и всички други...

Обадете се незабавно в офиса ни!

$1,200,000.00
РАБОТНИК В 
АВТОМИВКА  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$1,100,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$980,000.00
ПАДАНЕ ОТ СТЪЛБА  
НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

$775,000.00
НЕПРАВОМЕРНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА  
ОТ ОХРАНА НА БАР

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

$450,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$300,000.00
ШОФЬОР НА КАМИОН 
УДАРЕН ОТ ДРУГ 
КАМИОН

JACOBSON & TCHERNEV, LTD.

WWW.LAWJTCHICAGO.COM
5201 N. Harlem Ave. Floor 2 Chicago IL, 60656 Tel: 312-669-4441 Fax: 708-667-0452

Емайл: LEGAL@LAWJTCHICAGO.COM

Предлагаме 
адвокатски услуги при:

• РАЗВОД
• DUI
• CDL
• TRAFFIC
• TICKETS
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Преди лотарията „Зелена карта”
Този очерк е продължение на поредицата разкази за наши 

сънародници принудени от обстоятелствата да напуснат 
България по времето на комунизма. Техните преживелици са 
записани от Георги К. Иванов – автора на книгата за Българ-
ските черкви в САЩ и Чикаго. Този разказ е посветен на Ге-
орги Тодоров Иванов по повод неговата 90 годишнина – чове-
кът без който църквата “Св. Иван Рилски” в Чикаго нямаше 
да я има.

 » България
„Роден	съм	на	28	януари	1933	

г.	в	село	Вардим,	Свищовско	на	
брега	на	Дунава.	Аз	съм	четвър-
тото	дете	в	семейството.	Баща	
ми	се	казваше	Тодор,	а	майка	ми	
Калина.	Другите	три	деца	са	мо-
мичета	–	Стефана,	Яна	и	Герги-
ца.	Eдва	 три	 годишен	 оставам	
без	баща.	Починал	от	туберко-
лоза.	 Нямам	 спомени	 от	 него.	
От	майка	си	знам,	че	е	бил	ху-
бав,	 работлив,	 среден	 на	 ръст,	
спортист,	председател	на	юнаш-
кото	дружество	в	селото“.
Роднините	по	бащина	линия,	

много	 скоро	 след	 неговата	
смърт,	започнали	да	подхвърлят	
на	майката,	че	трябва	да	си	тър-

си	мъж,	който	да	поеме	грижи-
те	 за	нея	и	децата,	дабитъка	и	
малкото	земя	която	имали.	Из-
гонили	я	заедно	с	децата	от	дя-
довата	 им	 къща.	 Намерили	 и	
жених,	 в	 Белене.	 Там	 Георги	
тръгва	на	училище.	С	завършва-
нето	на	учебната	година	свърш-
ва	и	брака	на	майка	му.	Пастро-
ка	 се	 отнасял	 зле	 към	
доведените	деца.	Връщат	се	във	
Вардим.	 Приютява	 ги	 една	 от	
сестрите	на	майка	му.	Но	сел-
ския	 живот	 иска	 мъжка	 ръка,	
която	да	се	грижи	за	земята.	Та-
ка	майката	се	принуждава	към	
трети	брак	с	вдовец	с	две	дъще-
ри	и	един	син.	В	това	многолюд-
но	семейство	Георги	е	най-ма-

лък	и	най-уязвим.	Новият	баща	
не	пропуска	повод	да	му	се	ка-
ра,	дори	да	го	бие.	Майката	не	
издържа,	напуска	го	и	остава	от-

ново	сама	с	децата.	Още	от	ран-
на	 възраст	 Георги	 разбира,	 че	
детството	за	него	вече	е	свърши-
ло.	Пасе	добитъка	на	съседи,	ра-

боти	по	овошни	и	зеленчукови	
градини,	ходи	на	училище.	За-
вършва	прогимназия	с	отличие	
и	спира	до	тук.
“Немотията	 в	 семейството	

беше	голяма,	както	и	немотията	
в	държавата	след	войната.	Няма	
пари,	няма	и	какво	да	се	купи”,	
разказва	Георги.	От	по-възраст-
ни	в	селото	научава,	че	набират	
бригадири	за	строежа	на	желе-
зопътната	 линия	 Ловеч-Троян.	
През	пролетта	на	1948	г.,	 едва	
15	 годишен	 заминава	 на	 стро-
ежа.	 Работи	 до	 есента.	 Освен	
парите	които	спечелва,	получа-
ва	и	купони	с	които	може	да	си	
купи	плат	за	костюм.	На	пук	на	
битуващия	израз,	че	от	работа	
не	се	богатее,	а	се	гърбавее,	Ге-
орги	разбира,	че	с	труд	може	да	
се	постигне	много.	С	труд,	раз-
ум	и	пестеливост.
Мечтата	му	е	да	има	собствен	

дом,	 след	 годините	 живот	 из	
чужди	 къщи	 и	 чужди	 хора.	 В	
края	на	40-те	години	няколко	от	
турските	семейства	от	селото	се	
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ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ ЗА 
ПОКУПКА НА ИМОТ  
ПРИ УЛЕСНЕНИ И 
ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Mortgage Broker Owner NMLS #225949

Купете Вашия мечтан дом лесно, 
бързо, с изгодно финансиране!

NMLS#1580650
An Illinois Mortgage Licensee

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

Cell: 847.826.1718
Office: 847.610.3195

Fax: 847.648.7970

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

изселват	за	Турция.	Едно	от	те-
зи	семейства	му	предлага	да	му	
продадат	малка	къща	с	двор	до	
реката.	Със	спестените	пари	и	
заеми	 от	 познати	 осъществява	
мечтата	си.	Потяга	къщата,	под-
меня	покрива	и	пода	подновява	
оградата,	 иззижда	 тоалетна	 и	
баня.	 “Всичко	 правех	 с	 голям	
мерак,	за	себе	си,	но	най-вече	за	
майка	ми”.
През	пролетта	на	1954	г.	е	взет	

да	 отбива	 военната	 си	 служба	
като	трудовак.	Работи	по	стро-
ителството	 на	 язовир	 Георги	
Димитров.	След	уволнението	се	
връща	 на	 село,	 където	 работи	
каквото	намери	–	градинарство,	
строителство,	 механик,	 шло-
сер.	Към	всяка	работа	се	отнася	
като	че	е	професията	на	живота	
му.	Старае	се	и	изучава	тънкос-
тите	 на	 “занаята”,	 независимо	
какъв	е	той.
Пролетта	 на	 1957	 година	 се	

оказва	решителна	за	бъдещето	
му.	В	селото	се	заговорило,	че	в	
Свищов	има	отворено	бюро	на	
българо-чешка	 комисия,	 която	
набира	работници	за	Чехия,	за	
областите	които	били	населени	
с	немци	преди	войната.	Много	
от	тях,	немците,	били	загинали	

във	 войната,	 други	 избити	 от	
победителите,	а	малкото	оцеля-
ли	се	изселили	кой	в	Източна,	
кой	в	Западна	Германия.	Работ-
ната	 ръка	 в	 тези	 области	 била	
недостатъчна.	Сега	се	търсили	
хора	от	България	с	опит	в	стро-

ителството	и	селското	стопанс-
то.	 Георги	 има	 вече	 натрупан	
опит	 и	 в	 едното	 и	 в	 другото.	
Приятели	 го	 посъветват	 да	 се	
яви	пред	комисията	и	да	подаде	
молба,	което	и	прави.	Времето	
минавало	 без	 да	 получи	 ника-

къв	отговор.	Загубил	надежда,	
че	ще	бъде	одобрен.	Но	ето,	из-
вестието	дошло.	С	писмо	е	по-
канен	да	се	яви	в	София	на	по-
сочен	адрес,	да	носи	със	себе	си	
бельо,	 дрехи	 и	 тоалетни	 при-
надлежности.

 » Чехия
На	17	юни	1957	г.	група	от	30	

млади	мъже	се	качват	на	влака	в	
София	и	потеглят	към	град	Усти	
над	 Лабем	 –	 чешки	 град	 близо

Следва на 10 стр.►
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Дарения, събрани от сдружение „Българка“ 
в Чикаго, пристигнаха в България
Кашони	 с	 дарения,	 76	 на	

брой,	 събрани	 от	 сдружение	
„Българка“	 в	Чикаго,	 пристиг-
наха	 в	 България.	Пратката	 съ-
държа	дрехи,	обувки,	играчки	и	
аксесоари,	предназначени	за	хо-
ра,	които	имат	нужда	от	тях.	То-
ва	разказа	специално	за	рубри-
ката	 БГ	 Свят	 на	 БТА	 Емилия	
Иванова,	която	е	една	от	осно-
вателките	на	сдружението.
„Всички	купуват	нови	дрехи,	

които	остават	запазени	и	могат	
да	се	използват.	Така	решихме,	
че	 можем	 да	 ги	 изпращаме	 в	
България.	Запазените	и	по-офи-
циални	дрехи	изпращаме	на	Ва-
ля,	която	е	част	от	акция	„Спа-
си	 детска	 играчка	 за	 деца	 и	

възрастни“,	разказва	Емилия.
Сдружение	 „Българка“	 съ-

ществува	от	2019	година,	благо-
дарение	на	инициативата	на	три	
сънароднички,	 които	 живеят	
отвъд	 океана.	 Първоначално	
идеята	за	създаването	на	обеди-
нение	 около	 дарителска	 кауза	

идва	на	Емилия	Иванова	и	Ни-
ки	Лазаро,	която	сега	е	предсе-
дател	на	сдружението.	По-къс-
но	 към	 тях	 се	 присъединява	 и	
Ваня	Атанасова.
„Идеята	 беше	 да	 направим	

нещо	 за	 нашата	 държава.	 Ние	
тук	живеем	по-добре,	отколко-
то	хората	в	България.	Така	ре-
шихме,	че	трябва	да	помагаме.	
Срещнахме	трудности,	в	нача-
лото	сами	платихме	мито	и	да-
нък,	защото	пратките	пристигат	
в	България	от	Америка,	а	не	от	

Европа.	Трудно	намерихме	на-
чин	да	ги	изпращаме	с	контей-
нери,	като	частни	пратки“,	спо-
дели	Емилия.
Първоначално	жените	започ-

ват	да	събират	мебели	и	да	по-
магат	на	българи,	които	са	прис-
тигнали	в	Чикаго,	но	все	още	са	
в	затруднено	положение.	За	цел-
та	правят	група	във	Фейсбук.
„Ние	 българките	 в	 Чикаго,	

организирани	от	няколко	жени,	
си	помагаме	много.	От	предос-
тавяне	на	информация	до	физи-
ческа	помощ.	Когато	има	нуж-
да	 да	 се	 чисти	 църквата,	 се	
организираме	и	всички	помагат,	
дори	и	мъжете“,	допълва	съна-
родничката	ни.	
След	създаването	на	сдруже-

ние	„Българка“,	жените	започ-
ват	да	изпращат	по	един	контей-
нер	в	годината.	Сега	по	два	пъти	
организират	кампании	и	започ-
ват	да	събират	дрехи	за	Велик-

ден	и	Коледа.	Българският	кул-
турен	клуб	в	Чикаго	се	включва	
в	инициативата	и	там	жените	за-
почват	 да	 организират	 благот-
ворителни	 балове,	 чрез	 които	
събират	 средства	 за	 разходите	
по	изпращане,	пътуване	и	полу-
чаване	на	кашоните	в	България.	
„Не	 всички	 ги	 искат.	 Някои	

искат	пари.	Изпращаме	на	орга-
низации	и	места,	където	помо-
щта	е	желана.	На	много	места	
ни	 отказаха.	 Свързваме	 се	 ди-
ректно.	 Всичко	 правим	 на	 до-
броволни	начала,	нямаме	полза,	
правим	го	в	свободното	си	вре-
ме.	Изпращаме	в	домове	за	хо-
ра	с	увреждания	или	на	инсти-

туции	за	социално	слаби	хора“,	
казва	още	българката.
От	началото	на	своето	създа-

ване,	сдружение	„Българка“	ор-
ганизира	томбола,	с	която	се	фи-
нансира.
„Последно	 събрахме	 около	

4200	долара,	финансирахме	из-
пращането	на	кашоните,	а	око-
ло	3000	долара	са	дарени	за	раз-
лични	организации	в	България.	
Докато	се	забавляваме,	събрах-
ме	добра	сума.	Благодарни	сме	
на	всички	жени,	които	ни	под-
крепят	в	Чикаго“,	казва	в	заклю-
чение	Емилия.

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

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

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

Медведев: Москва ще произвежда значително 
повече оръжия през 2023 г.
Той	каза,	че	руските	оръжей-

ни	 производители	 значително	
ще	увеличат	доставките	си	през	
2023	г.,	за	да	помогнат	на	сили-
те	на	Русия	да	нанесат	"съкру-
шително	поражение"	на	Украй-
на
Бившият	президент	на	Русия	

Дмитрий	 Медведев	 каза	 днес,	
че	руските	оръжейни	произво-
дители	значително	ще	увеличат	
доставките	си	през	2023	г.,	за	да	
помогнат	на	силите	на	Русия	да	
нанесат	 "съкрушително	 пора-
жение"	 на	Украйна,	 предадоха	
Ройтерс	 и	 ТАСС,	 цитирани	 от	
БТА.
"Въоръжените	ни	сили	редов-

но	 получават	 пълен	 набор	 от	
различни	видове	ракети.
Доставката	на	всички	видове	

военно	оборудване	ще	се	пови-
ши	значително	през	2023	г.",	ка-
за	 в	 публикация	 в	 интернет	
Медведев,	 който	 е	 замест-
ник-председател	на	влиятелния	
Съвет	за	сигурност	на	Руската	
федерация	 и	 извършва	 надзор	
върху	 правителствената	 коми-
сия	по	производство	на	оръжия.
Западът	и	военни	анализато-

ри	казаха,	че	някои	от	боепри-
пасите	на	Москва	ще	се	изчер-
пят,	 след	 като	 от	 миналия	
февруари	Русия	е	изстреляла	в	
Украйна	 милиони	 артилерий-
ски	снаряди	и	хиляди	ракети.
Длъжностни	 лица	 в	 Москва	

отричат	 тези	 твърдения	 и	 каз-
ват,	че	разполагат	с	всички	ре-
сурси,	необходими	за	изпълне-
ние	 на	 своята	 „специална	

военна	операция“	в	Украйна.
По	време	на	посещение	в	за-

вод	за	производство	на	оръжия	
Медведев	заяви,	че	новите	дос-
тавки	ще	позволят	на	Русия	да	
"нанесе	съкрушително	пораже-
ние	 на	 украинските	 неонаци-
сти",	захранвани	с	оръжие	от	За-
пада.
Русия	 казва,	 че	 воюва	 в	Ук-

райна,	за	да	отърве	страната	от	
фашистите	 и	 нацистките	 сим-
патизанти.
Киев	и	Западът	отхвърлят	то-

ва	твърдение	и	заявяват,	че	това	
е	неоснователен	претекст	за	не-
законна	 война	 за	 завземане	на	
територия	и	за	свалянето	на	де-
мократично	 избраното	 проза-
падно	управление	на	Украйна.
Държавите	от	НАТО,	водени	

от	САЩ,	снабдиха	Киев	с	воен-
но	оборудване	на	стойност	ми-
лиарди	долари,	за	да	помогнат	
на	президента	 Зеленски	да	 за-
щити	страната	си.
По	време	на	четиригодишния	

му	президентски	мандат	между	
2008	г.	и	2012	г.	Медведев	бе	го-

лямата	 надежда	 на	 Запада	 за	
сближаване,	но	сега	вече	е	един	
от	 най-яростните	 руски	 под-
дръжници	на	войната	по	време	
на	11-месечния	конфликт,	отбе-
лязва	Ройтерс.

Източник:	Анелия	Пенкова/
БТА				

ОБНОВЕНА: Все по-трудно става организирането на избори в 
чужбина, смята министърът на външните работи Николай Милков
Все	по-трудно	става	органи-

зирането	на	избори	в	чужбина,	
каза	 служебният	 министър	 на	
външните	 работи	 Николай	
Милков	по	време	отчета	за	свър-
шеното	от	ведомството	в	рамки-
те	на	служебното	правителство.	
Според	 Милков	 последните	
промени	в	Изборния	кодекс	до-
пълнително	ще	 усложнят	 про-
цеса	 по	 организация	 на	 пред-
стоящите	 предсрочни	
парламентарни	избори	на	2	ап-
рил.
Министърът	 отбеляза,	 че	

първи	приоритет	за	всяко	слу-
жебно	правителство	са	избори-

те.	Те	бяха	организирани	и	про-
ведени	успешно,	заяви	Милков	

за	изборите	на	2	октомври	м.г.	и	
добави,	че	на	тях	са	гласували	

повече	 от	 178	 000	 български	
граждани	зад	граница.
Има	 тенденция	 на	 едно	 по-

стоянно	усложняващо	се	избор-
но	 законодателство,	 което	 въ-
вежда	 нови	 изисквания	 и	
допълнително	всеки	път	детай-
лизира	изборния	процес,	смята	
Милков.	"В	каква	степен	това	е	
полезно	 и	 в	 каква	 степен	 това	
създава	гаранции	за	по-успеш-
но	организиране	или	по-голямо	
доверие	в	изборния	процес	–	то-
ва	 ще	 преценят	 гражданите",	
каза	още	той	и	добави,	че	то	за-
виси	 от	 много	 неща,	 включи-
телно	нивото	им	на	участие.

По	думите	на	Милков	се	съз-
дават	постоянно	допълнителни	
усложнения	 пред	 начина,	 по	
който	се	организират	изборите	
в	чужбина.	"Изпращат	се	десет-
ки	тонове	материали	по	целия	
свят	в	много	къси	срокове,	 за-
щото	има	хронограма,	която	за-
дължава	това	да	бъде	направе-
но	в	точно	определени	периоди	
от	време",	обясни	министърът.	
Това	поражда	съществени	уси-
лия	и	е	риск	за	успешното	орга-
низиране	 на	 изборите,	 заяви	
Николай	Милков.

НИКОЛАЙ	ТРИФОНОВ
БТА
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www.azizfmc.com
622 N. Addison 
Rd., Villa Park,  

IL 60181
Tel. 630.279.9600

2104 Miner St., 
Des Plaines,  

IL 60016
Tel. 847.699.8900

224 W. Army Trail 
Rd., Carol Stream, 

IL 60188
Tel. 224.442.0960

Immigration Medical 
Exam for USA Green Card/
Permanent Residence 

DOT/CDL/Trucking 
Medical Exam

Clinical Weight Loss 

AZIZ MEDICAL CENTER
Low Affordable Pricing

VANYA ANASTASOVA
Real Estate Broker
Cell: 224.678.1085
Email: vanya88_va@yahoo.com

Buying, Selling, Renting or  
Investing in Real Estate?

RUNWAY REALLY

7725 W Wilson Ave, 

Norridge, IL 60706

Call Me TODAY and Expect Professional 
Service, Loyalty & Excellent Performance!

►Продължение от 7 стр.

до	границата	с	Източна	Герма-
ния.	От	гарата	с	автобус	са	от-
карани	в	едно	село	на	около	20	
км.	от	града.	Разбират,	че	до	ес-
ента	ще	работят,	в	селското	сто-
панство.	След	това	по	фабрики	
в	 околността.	Настаняват	 ги	 в	
стопанския	двор	на	кооперати-
ва,	където	има	спални	и	столо-
ва.	 Основната	 работа	 била	 да	
косят	 трева.	Няма	 техника	 –	 с	
ръчни	коси.	Работата	е	на	нор-
ма.	Домакините	остават	непри-
ятно	изненадани	от	производи-
телността	 на	 българите,	 които	

работели	 здраво.	 Изпълнявали	
и	преизпълнявали	нормата,	а	от	
там	и	заработените	пари.	Това	
не	се	харесало	на	домакините.	
Опитали	се	да	увеличат	норма-
та	и	да	намалят	надниците.	На-
шите	отказали	да	излизат	на	ра-
бота.	 Твърдата	 им	 позиция	 се	
оказва	печеливша.	Остават	ста-
рите	 условия.	Така	 до	 края	 на	
лятото	Георги	се	вижда	с	толко-
ва	много	пари,	колкото	не	си	е	
представял,	че	може	да	има	ня-
кога.
За	 кратко	 в	 общежитията	 са	

настанени	група	чешки	студен-
ти	–	бригадири.	Сред	тази	гру-

па	студенти	се	оказва	и	бъдеща-
та	му	съпруга.	“Запознанството	
ни	 стана	 няколко	 месеца	 след	
като	 бригадата	 им	 свърши.	 С	
приятели	 бяхме	 в	 ресторант.	
Един	от	тях	ми	казва	да	поглед-
на	към	съседната	маса,	където	
бяха	седнали	две	млади	моми-
чета	и	едни	мъж.	Според	прия-
теля	 ми,	 едната	 от	 тях	 много	
често	поглеждала	към	мен	и	ко-
ментирала	 нещо	 с	 компанията	
си.	Върви	вика,	покани	я	да	тан-
цувате.	Отидох,	поисках	разре-
шение	от	мъжа	с	тях	и	заведох	
дамата	 на	 дансинга.	 Танцува-
хме	танго.	Тя	ме	попита	не	я	ли	

познавам.	 Едва	 сега	 си	 спом-
них,	че	тя	е	една	от	студентки-
те-	бригадири,	Вяра.	Една	годи-
на	по-късно	се	оженихме,	това	
е	лятото	на	1960	“.
Живеят	при	родителите	й.	Тя	

е	пред	дипломиране	със	специ-
алност	 славянска	 филология.	
Започва	работа	като	гимназиал-
на	учителка	по	чешки	и	руски	
езици.	Той	става	чешки	гражда-
нин	и	има	право	да	работи	къ-
дето	намери.	Намира	работа	 в	
една	зеленчукова	градина.	Ше-
фът	там	не	си	гледал	работата	и	
търсели	човек	които	да	разбира	
от	градинарство	за	да	поеме	не-

щата.	Георги	се	явява	на	интер-
вю	 и	 бил	 одобрен.	 Градината	
била	голяма	–	150	декара	с	око-
ло	500	„прозорци-парници“	на	
земята	и	повече	от	20	души	ра-
ботници.	Произвеждали	всичко	
от	което	има	нужда	трапезата	от	
ранна	пролет	до	късна	есен.	“В	
началото	 не	 ме	 приеха	 добре.	
Дори	се	опитваха	да	ме	съботи-
рат.	Слагат	повече	тор	и	крехкия	
разсад	изгаря.	Много	скоро	по-
казах,	че	не	съм	аджемия,	раз-
бирам	 от	 градинарство.	 Имах	
усет	как	да	организирам	и	ръко-
водя	 работата.	 Уважение	 към	
старателните	 и	 безкомпроми-
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

Chez Hotel is perfect for 
Birthday Celebrations,  
Office Parties,  
and Other Occasions

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

Contact Us TODAY to inquire!
519 W Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

сен	 към	 хитреците”.	 Въвежда	
акордна	организация	на	работа	
–	свършат	ли	определения	обем	
работа	могат	да	си	тръгват.	Ре-
довно	изплаща	премии.	Дава	на	
жените	 допълнителен	 отпуск	
пред	 празници.	Производство-
то	на	градината	става	предпочи-
тано	на	пазара.	За	година-две	от	
губеща,	 градината	 става	 пече-
ливша.
Семейството	расте.	Дъщерята	

Калина	се	ражда	през	1963	г.,	а	
сина	Гошко	през	1966	г.	Продъл-
жават	да	живеят	при	родителите	
на	 Вяра.	 Георги	 печели	 достъ-
тъчно,	но	и	работи	много.	След	
като	свърши	работния	ден	в	зе-
ленчуковата	 градина	 ходи	 по	
околните	 села,	 коси	 трева,	 из-
вършва	дребни	поправки	по	къ-
щите.	Жена	му	може	да	си	поз-
воли	много	повече	от	това	което	
си	позволяват	нейните	колежки,	
близки	 и	 познати.	 Облича	 се	
стилно.	 Мисли	 и	 за	 самостоя-
телно	жилище.	Това	е	и	желание-
то	на	Георги.	Включва	се	в	стро-
ителна	кооперация	и	за	по-малко	
от	година	се	пренасят	в	собствен	
апартамент.	 Обзавеждат	 го	 по	
последните	модни	тентенции	с	
мебели	закупени	от	Прага.

С	идването	на	власт	на	Дуп-
чек	е	дадена	по-голяма	свобода	
за	 частен	бизнес.	Георги	 е	на-
трупал	достатъчно	опит,	напра-
вил	е,	така	да	се	каже	маркетин-
говото	проучване,	наясно	е,	че	
пазара	има	нужда	от	пресни	зе-
ленчуци	и	цветя.	Търси	земя	за	
собствена	градина.	В	едно	мал-
ко,	съседно	селце,	намира	изо-
ставена	оранжерия.	Оглежда	я	
внимателно.	Много	от	стъклата	
са	изпочупени,	останалите	цели	
са	почернели	от	сажди	и	прах.	
В	малка	барака	била	печката	и	
системата	 за	 отопляване	 на	
оранжерията.	Преценил,	че	до-
ри	и	да	не	е	съвсем	в	ред,	би	мо-
гъл	да	я	поправи.	Най-важното	
обаче	било	минаващата	на	бли-
зо	река.	“Щом	има	вода,	има	и	
живот,	 а	 в	 случая	 няма	 водо-
мер.”	Така	Георги	калкулира,	че	
един	от	най-голямите	производ-
ствени	разходи	–	водата	за	по-
ливане,	ще	бъде	нула.	Среща	се	
с	отговорното	длъжностно	лице	
в	селото	и	получава	правото	да	
ползва	оранжерията.	На	въпро-
сът	какъв	наем	да	плаща,	полу-
чава	 отговор	 “почвай,	 пък	 ще	
видим.”	Запрята	ръкави	и	за	ня-
колко	 седмици	 оранжерията	

става	неузнаваема.	Докато	“за-
работи”	 градината,	 Георги	 ра-
боти	в	съседна	бирена	фабрика	
на	половин	ден.
Първата	година	е	обнадежда-

ваща	 –	 трудът	 му	 се	 изплаща	
добре.	Личните	наблюдения	на	
пазара	му	помагат	да	оптимизи-
ра	 работата	 си.	 Ориентира	 се	
към	производството	и	продаж-
ба	на	разсад	–	минимални	раз-
ходи	и	голямо	търсене,	както	и	
към	дългостеблени	рози	–	цве-
тя	за	всякакъв	повод.
Мизерията,	 която	 е	 изживял	

като	дете	и	юноша	в	България,	
е	 заменена	 с	 удобства	 дори	
лукс.	Има	вече	и	собствен	авто-
мобил.	Но	нещата	в	семейство-
то	не	 вървят	добре.	С	Вяра	 се	
развеждат	през	1973	 г.	 “Съдът	
реши,	 че	 децата	 трябва	 да	 се	
възпитават	в	чешки	дух,	да	ос-
танат	при	майката,	а	аз	да	напус-
ка	 апартамента”	 с	 горчевина	
споделя	Георги.	Както	Вяра,	та-
ка	 и	 родителите	 й,	 настройват	
децата	 против	 него.	 Останал	
сам	се	пита	накъде	–	на	изток	
към	България	или	на	запад	към	
другия	 свят.	 Решава	 да	 тръгне	
на	запад	към	Австрия.
Защо	 към	 Австрия?	 “Знаех,	

че	там	е	един	мой	познат	–	Ку-
тьо	от	Сливен.	С	него	бяхме	в	
Чехия	в	началото,	но	скоро	след	
това	се	разделихме.	Че	е	в	Ав-
стрия	научих	при	едно	от	отива-
нията	ми	в	България.	Бях	отсед-
нал	 у	 бай	Стефан	 Терпешев	 в	
София,	на	Добри	Терпешев	си-
на.	Този	дето	беше	член	на	По-
литбюро	на	партията,	а	по-къс-
но	 го	 махнаха.	 За	 него	 се	
разказваха	какви	ли	не	вицове.	
Запознанството	ни	с	бай	Стефан	
беше	от	преди	години.	Той	има-
ше	много	добро	отнешение	към	
мене.	Наричаше	ме	Гошко.	Има-
ше	ми	доверие.	Присъствал	съм	
на	разговори	в	дома	му	за	които	
тогава	 вкарваха	 в	 затвора	 или	
направо	убиваха.	Кутьо	също	се	
познаваше	с	бай	Стефан.	Та,	во-
ди	ме	една	вечер	бай	Стефан	у	
мистър	Сенко,	 оня	фокусника.	
Бил	 се	 върнал	 наскоро	 от	 Ав-
стрия,	където	имал	представле-
ния	и	носил	подарък	на	бай	Сте-
фан	от	Кутьо.	На	тази	среша	аз	
пък	получих	адреса	на	Кутьо,	с	
когото	 впоследствие	 си	разме-
нихме	по	няколко	поздравител-
ни	 картички	 за	 разни	 празни-
ци.”	И	продължава:	“Но,	да	се	
върнем	в	Чехия.	На	21	декември	

надвечер	изкарах	опела	от	гара-
жа,	 сложих	 багажа,	 предвари-
телно	бях	сложиш	под	акумула-
торната	 батерия	 спестените	
пари,	счупих	една	чиния	за	къс-
мет,	прекръстих	се	и	подкарах.	
Минах	през	градината,	налях	си	
вода	в	една	дамажана	и	поех	към	
неизвестното.	Планът	ми	беше	
да	мина	през	Унгария,	не	напра-
во	от	Чехия,	и	на	Бъдни	вечер	
да	съм	на	границата	с	Австрия.	
Ще	има	много	хора,	гранични-
те	власти	ще	са	в	празнично	на-
строение,	ще	мина	леко.	Така	и	
стана.	 С	 български	 паспорт	 и	
немска	кола,	вероятно	ме	взеха	
за	работещ	в	Германия”.

 » Австрия
“На	23	декември	1974	г.	къс-

но	вечерта	бях	на	австрийска	зе-
мя.	Поех	пътя	към	Виена.	Отбих	
на	един	паркинг.	Приближих	се	
до	спрял	камион	и	подадох	на	
шофьора	лист	с	написан	на	не-
го	адреса	на	Кутьо	във	Виена.	
Оказа	 се	 сърбин.	 Направи	 ми	
знак	да	го	следвам.	След	някол-
ко	часа	бях	при	Кутьо	и	заедно	
посрещнахме	Бъдни	вечер”.

Следва на 12 стр.►
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ЗАПИСВАНЕТО  ЗА

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ 
ЗАПОЧНА!

ЗА ХОРА 
ПОД 65 ГОДИНИ 
КОИТО НЯМАТ 
ЗАСТРАХОВКА 
ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ

1
НОЕМВРИ

О
Т

МЕДИКЕЪР 
ЗА ХОРА 

НАД 65 ГОДИНИ
И ИНВАЛИДИ 

15
ОКТОМВРИ

О
Т За консултации 

ми звънете на 

(773) 742-6626 
и оставете
съобщение. 
Аз ще върна 
обаждането 
почти веднага.     

Анна Русева

►Продължение от 11 стр.

След	Коледа	и	Нова	година	ид-
ва	време	Георги	да	търси	начин	
да	 получи	 политическо	 убежи-
ще.	Свързват	го	с	друг	българин	
–	Стефан	Табаков,	който	работи	
в	един	от	емиграционните	лаге-
ри	като	преводач.	Пътят	за	лега-
лизация	 е	 един	 –	 през	 лагера.	
Препоръчват	 му	 Трайскирхен.	
Това	е	бежански	лагер	близо	до	
Виена	и	има	трамвай	до	там.	Ку-
тьо	го	завежда	в	лагера	и	го	пре-
дава	 на	 полицайте.	 Снемат	 му	
самоличността,	 вземат	 му	
пръстови	отпечатъци.	Настанен	
е	 в	 голямо	 общо	 помещение	 с	
други	като	него,	най-вече	поля-
ци.	 Малко	 по-късно	 среща	 и	
един	българин	–	Любо.	На	ин-
тервю	го	викат	след	две	седми-
ци.	То	минава	успешно.	От	ня-
каква	 организация	 дават	 на	
лагерниците	еднократно	по	2500	
шилинга	за	облекло.	От	лагера	
им	 дават	 по	 100	 шилинга	 сед-
мично	джобни	пари.	Свободни	
са	да	излизат,	но	вечерта	трябва	
да	са	в	лагера.	През	месец	март	
се	“отваря”	сезона	за	временни	
работници.	Идват	да	ги	наемат	в	
лагера.	 Вечер	 ги	 връщат.	 „Су-

трин	когато	идват	да	наемат	ра-
ботници	аз	винаги	съм	с	чисти	
работни	дрехи	и	торбичка	от	коя-
то	се	подават	дръжки	на	тесла,	
мистрия,	 трион.	 Повечето	 от	
другите	са	облечени	в	костюми,	
накривили	 бомбета	 и	 захапали	
цигари.	Може	би	по	тази	причи-
на	бях	един	от	първите	наемани	

сутрин.	Вечер	се	прибирах	с	400-
500	шилинга	в	джоба“.
Любо	е	завършил	немска	гим-

назия	и	свободно	говори	както	
немски	така	и	английски.	Уве-
щава	 Георги	 да	 емигрират	 в	
САЩ.	Тъй	като	Георги	се	коле-
бае,	 Любо	 му	 предлага	 едно	
пробно	отиване	и	ако	не	му	ха-

реса	да	се	върне.	Отиват	в	аме-
риканското	посолство	във	Вие-
на	 и	 заявяват	 желанието	 си.	
Чрез	 чешко-американска	 орга-
низация	уреждат	спонсорство	и	
емигриране	в	САЩ.	Георги	ре-
шава	да	отиде	в	Ню	Йорк,	къде-
то	има	познати	от	лагера	в	Ав-
стрия,	имигрирали	преди	него,	

пък	и	да	е	по-близо	до	Европа.	
За	Любо	крайната	дестинация	е	
Чикаго.	И	тръгват!
На	2	септември	1975	г.	Геор-

ги	каца	на	международното	ле-
тище	в

 » Ню Йорк
Спестените	 пари	 с	 които	
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пристига	ще	го	предпазят	от	из-
ненади	поне	в	началото.	А	раз-
чита	и	на	приятелите	от	лагера	
дошли	по	рано.	Изненада	има	
и	тя	идва	още	с	кацането	му	на	
американска	земя.	Изпратен	от	
Виена	от	чехи,	тук	е	посрещнат	
също	от	чехи.	Още	с	посреща-
нето	на	летището	в	Ню	Йорк	му	
казват,	 че	 една	 българка	 била	
отправила	искане	до	различни	
емигрантски	 организации	 ра-
ботещи	с	хора	от	Източна	Ев-
ропа,	 търси	 българин	 разби-
ращ	 от	 градинарство.	 Чехите,	
разполагайки	 с	 биографията	
му	смятат,	че	е	подходящ	кан-
дидат.	Ще	го	свържат	с	нея	на	
следващият	 ден.	 На	 въпросът	
как	 се	 казва,	 отговарят	 Надя	
Въжарова	и	нищо	повече.	Така	
и	 става,	 на	 другата	 сутрин	
свързват	Георги	по	телефона	с	
госпожата.	След	кратък	разго-
вор,	тя	го	кани	да	отиде	при	нея	
допълвайки,	 че	 неговите	 вре-
менни	домакини	–	чехите	зна-
ят	къде	е	тя.	Чехите	го	откарват	
до	адреса	с	кола.	А	адресът	се	
оказал	луксозен	хотел	някъде	в	
Манхатън.	“На	входа	стой	пор-
тиер	 в	 униформа	 с	 лампази	 и	
фуражка.	Отваря	ми	вратата,	а	

друг	ме	отвежда	до	асансьора.	
Озовавам	се	пред	апартамента	
на	Надя	Ножарова.	Още	не	за-
глъхнал	звъна	на	звънеца	и	вра-
тата	се	отвори.	Появи	се	една	
красива	жена,	средна	на	ръст,	с	
неопределена	възраст,	облече-
на	в	дълъг	пеньоар.	Покани	ме	
обръщайки	се	към	мен	с	думи-
те	 “влизай	моето	момче”.	Въ-
веде	ме	в	един	огромен	хол,	об-
заведен	 с	 тежка	 мебел.	 По	
стените	бяха	окачени	картини	
в	солидни	рамки.	Покани	ме	да	
седна.	Настаних	се	в	един	фо-
тьойл	пред	ниска	масичка	вър-
ху	 която	 имаше	 фруктиера	 с	
плодове.	 Попита	 какво	 желая	
за	 пиене	 –	 вода,	 чай,	 кафе,	
джус?	 Аз	 не	 се	 стърпявам	 да	
попитам	къде	ще	да	е	тази	гра-
дина	 за	която	й	 трябва	 гради-
нар	и	попитах.”	Георги	получа-
ва	 отговор	 веднага.	 Графиня	
Надя	де	Наваро	Фарбър	(Въжа-
рова),	да	графиня,	отговаря,	че	
има	имение	на	около	80	мили	
от	Ню	Йорк	на	 крайбрежието	
на	Атлантическия	океан.	Апар-
таментът	бил	градската	и	рези-
денция.	(Направете	си	труда	и	
се	запознайте	с	живота	на	тази	
изключителна	българка	https://

bg.wikipedia.org/wiki/Надя_
Ножарова.	Това	 е	 българската	
Елизабет	 Тейлър,	 не	 само	 по	
броя	на	браковете!)
Графинята	предлага	още	съ-

щият	ден	да	отидат	до	имение-
то.	Ако	на	Георги	му	хареса	мяс-
тото,	 работата	 и	 условията	 да	
остане.	И	 заминават.	 “Пътува-
хме	с	нейна	кола.	Шофьора	бе-
ше	 французин.	 С	 нас	 беше	 и	
един	чех.	Той	й	бил	масажист.	
За	 него	 по-	 късно	 казваше,	 че	
бил	педераст.	Тя	изобщо	не	си	
мереше	 думите,	 както	 казват,	
беше	цапната	в	устата.	Криеше	
си	годините,	но	се	изтърва	вед-
нъж	да	каже,	че	има	внучка	на	
16	години.”
Георги	е	поразен	от	това	кое-

то	 вижда	 когато	 спират	 пред	
имението.	Затруднява	се	да	ка-
же	броя	на	стайте	и	салоните	–	
10	или	15.	Двора	–	градина	е	6	
декара.	 Голям	 плувен	 басейн.	
По	 добре	 оформено	 стълбище	
се	стига	до	тясна	пясъчна	иви-
ца	обливана	от	вълните	на	Ат-
лантическия	 океан.	 Запознава	
се	с	останалите	от	персонала	–	
освен	шофьора	французин	и	ма-
сажиста	чех	има	още	4	поляка	–	
трима	 мъже	 и	 една	 жена,	

готвачка.	 Имало	 още	 един,	 за	
който	по-късно	разбрал,	че	бил	
със	статут	на	любовник	на	гра-
финята.	“Ще	живееш	в	стая	на	
долния	етаж.	Храненето	е	в	кух-
нята	 с	 останалия	 персонал.	
Градска	отпуска	няма.	Жени	не	
ти	трябват.	Ако	си	много	на	зор,	
мастурбирай!”,	кратко	и	ясно	се	
изразява	Графиня	Надя	Наваро	
–	Фарбър.	Задълженията	са	яс-
ни,	 почивката	 свърши,	 захва-
щай	се	за	работа.	„То	една	рабо-
та!	 Подрязване	 храстите,	
прекопаване	около	корените	на	
цветята,	 плевене,	 поливане“.	
Веднъж	седмично	Георги	при-
дружава	готвачката	да	пазарува	
продукти	за	кухнята.
След	два	месеца	му	се	обаж-

да	Любо	от	Чикаго.	„Да	ме	чуе,	
да	разбере	как	съм	се	устроил.	
Покани	ме	да	го	посетя	в	Чика-
го.	 Там	 имало	 много	 българи.	
Ако	ми	хареса	можело	да	оста-
на.“	Георги	иска	позволение	от	
Надя,	което	получава.	Получа-
ва	и	предупреждение	–	ако	смя-
та	 да	изкара	при	нея	 зимата	и	
след	това	да	се	маха	на	някъде,	
да	 го	 направи	 още	 сега.	 Така,	
малко	преди	края	на	1975	г.	Ге-
орги	се	озовава	в

 » Чикаго
На	 летището	 го	 посрещат	

Любо	и	още	един	българин	Ми-
шо.	Още	първият	неделен	ден	
го	завеждат	в	черквата	св.	Со-
фия,	старата	която	е	била	в	ед-
на	къща	на	Irving	Park	и	3827	N	
Lawndale	 Там	 се	 запознава	 с	
Йордан	Пиналски	сподвижник	
на	Г.	М.	Димитров	–	доста	авто-
ритет	 водач	 на	 земеделците	 –	
Никола	 Петковисти	 в	 Чикаго.	
Последния	се	обърнал	към	ста-
рите	 емигранти	 и	 ги	 призовал	
да	помогнат	кой	с	каквото	може	
–	квартира,	обзавеждане,	рабо-
та.	Драго	Стоянов,	 собственик	
на	билдинг	с	16	апартамента,	му	
предлага	самостоятелна	стая	в	
апартамента	в	който	той	живее	
срещу	наем	от	50	долара	на	ме-
сец.	 Мишо	 му	 намира	 работа	
няколко	 дни	 по-късно	 –	 по-
чистване	на	офиси	в	даун-таун.	
Работи	за	3	долара	и	80	цента	на	
час.	Първия	му	чек	в	САЩ	е	за	
152	долара.	Има	и	за	наем	и	за	
храна	и	за	дрехи!
Георги	продължава	да	работи	

нощем	в	същия	билдинг.

Следва на 15 стр.►
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October 2021:

November 2021:

December 2021:

January:

February:

March:

$3.71

$3.74

$3.69

$3.94

$3.95

$3.75

YEARS IN
BUSINESS

FOR OWNER OPERATORS:

New 2022 trailers now available
Big Fuel Discounts

New 2022 trailers now available
Big Fuel Discounts
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►Продължение от 13 стр.

Изхвърля	чували	с	боклук	по	
товарния	асансьор.	Намира	до-
пълнителна	работа	и	за	през	де-
ня.	Често	вижда	гневното	лице	
на	супервайзора	да	му	крещи	за	
щяло	и	нещяло,	а	Георги	не	го	
разбира.	 Сериозно	 се	 замисля	
дали	това	е	онова	което	търси.	
Решава	да	се	върне	в	Австрия.	
Когато	 споделя	 това	 с	 Коцето	
Щерев,	председателя	на	насто-
ятелството	на	църквата	св.	Со-
фия,	той	го	съветва	да	си	изва-
ди	 временен	 американски	
паспорт,	 нещо	 като	 пасаван.	
“Той	ме	придружи	до	офиса	на	
емиграционните	 служби.	 Там	
обясни,	че	трябва	да	се	върна	в	
Австрия	да	уредя	някои	лични	
въпроси.	 Така	 получих	 време-
нен	паспорт	с	валидност	от	ед-
на	година.	Това	значи,	че	тряб-
ва	да	се	върна	в	САЩ	в	рамките	
на	тази	една	година,	иначе	губя	
статута	си	на	емигрант	в	САЩ“.

 » Отново в Австрия
Месец	май	1976	г.	Георги	от-

ново	е	във	Виена.	Мисли	да	се	
захване	с	градинарство.	Правил	
го	е,	знае	го	и	го	може.	Трябва	
му	 да	 се	 ориентира	 в	 новата	
обстановка.	 Наблюдава	 какво	
правят	другите.	„Вземат	по	30-
40	декара	земя	под	аренда.	Са-
дят	 домати,	 пипер,	 салати.	 Зе-
мята	 много,	 трудно	 се	
обработва.	Избой	трева,	задуши	
зеленчука,	няма	реколта	да	про-
даваш	 на	 пазара,	 а	 трябва	 да	
плащаш	 рента,	 данъци.	 Правя	
си	сметка,	ако	взема	до	5	дека-
ра,	което	е	по	силите	на	сам	чо-
век	 да	 обработва,	 ще	 насадя	
достатъчно	 зеленчуци,	 които	
сам	ще	продавам,	като	избегна	
едри	 или	 дребни	 прекупвачи.	
Така	печалбата	остава	изцяло	за	
мен.”	С	 тези	мисли	и	 планове	
гледа	 напред.	 На	 първо	 време	
му	трябва	кола.	Купува	на	ста-
ро	Рено	16	за	8000	шилинга,	ня-
къде	около	500	долара.	С	подо-
брена	 мобилност	 по-лесно	 се	
търси	 и	 квартира	 и	 работа.	
Квартирите	скъпи,	а	ако	е	евти-
на	няма	никакви	удобства	–	ни-
то	 течаща	вода	нито	 тоалетна.	
Месеци	наред	спи	в	колата,	къ-
пе	се	в	околните	езера.	Есента	
паркира	под	дървета	да	се	пази	
от	 утринната	 слана.	 Близо	 до	
пазарището,	 където	 помага	 на	
един	 българин,	 се	 настанява	 в	

празен	фургон.	Така	изкарва	зи-
мата.	Често	сравнява	краткия	си	
престои	 в	САЩ	с	живота	 тук.	
Започва	да	го	тегли	към	Чикаго.	
През	април	взема	окончателно	
решение	да	се	завърне	там.

 » Отново в Чикаго
Георги	отново	е	във	“ветрови-

тия”	град,	след	като	го	беше	на-
пуснал	преди	година.	На	О’Хе-
ра	го	посреща	Драго.	“Все	едно,	
че	не	бях	напускал	Чикаго.	Дра-
го	 ме	 води	 направо	 в	 неговия	
билдинг,	където	каза,	че	стаята	
си	ме	чака”.	Георги	е	осъзнал,	
че	 временното	 живеене	 тук	 и	
там	е	минало.	Трябва	по-сери-
озна	професия	и	по-сигурна	ра-
бота.	Разширява	кръга	на	позна-
тите.	Освен	с	българи,	общува	
и	със	сърби.	Не	малка	част	от	
тях	са	в	строителния	бизнес.	Ра-
ботливите	правят	добри	пари	и	
са	добре.	За	Георги	няма	съмне-
ние,	че	може	да	бъде	добър	в	та-
зи	професия,	 която	познава	от	
България.	Затруднение	са	мер-
ните	единици	–	инчове,	футове,	
ярдове,	паунди.	Малко	по-мал-
ко	 се	 справя	 и	 с	 тях.	 След	
по-малко	 от	 година	 е	 готов	 да	
работи	 самостоятелно.	 Трудо-
любието	му	е	забелязано	от	по-

знати	 и	 непознати.	 Търсят	 го,	
препоръчват	 го,	 работи	много.	
Забелязана	е	и	наивността	му	–	
помага	с	пари	на	всеки	който	му	
поиска.	Търсят	му	пари	на	заем	
или	му	предлагат	бизнес-парт-
ньорство.	 “По	някога	 се	 опит-
вам	 да	 пресметна	 колко	 пари	
съм	дал	на	този	или	онзи	и	не	са	
ми	 върнати.	 Десетки	 хиляди,	
повече,	може	би	сто	хиляди.	А	
парите	 с	 които	 някои	 от	 парт-
ньорите	ме	завлякоха	през	годи-
ните,	 чет	 нямат.	 Бог	 дал,	 Бог	
взел!”,	заключава	Георги.
Като	част	от	бизнес	начина-

нията	си	извън	строителството	
споменава	отварянето	на	мага-
зин	 за	 антикварни	 стоки	 и	 на	
ресторант	с	партньори.	От	вре-
ме	на	време	се	чува	по	телефо-
на	 с	 познати	 от	 лагера	 в	 Ав-
стрия,	 устроили	 се	 сега	 в	 Ню	
Йорк.	 Имали	 детска	 градина	
там.	Споделяли,	че	този	бизнес	
е	добър	и	с	добра	перспектива.	
Животът	 поскъпва,	 заплатата	
на	мъжа	в	семейството	не	е	дос-
татъчна,	все	повече	жени	тряб-
ва	да	работят.	А	за	да	работят,	
трябва	 да	 оставят	 децата	 си	 в	
детски	 градини.	 Когато	 един	
българин	тук	в	Чикаго	го	заго-
варя	 за	 евентуално	 партньор-

ство	да	отворят	детска	градина,	
Георги	е	готов,	приема	веднага.	
Той	знае	от	приятелите	си	в	Ню	
Йорк	 за	 този	бизнес.	Детската	
градина	започва	да	функциони-
ра	през	септември	1981	г.	Про-
тиворечия	с	партньора	водят	до	
проблеми.	Градината	е	обявена	
за	 продажба	 на	 търг.	 Георги	
участува	 в	 търга	 и	 го	 печели.	
Става	едноличен	собственик	на	
бизнеса,	както	се	казва	–	сам	си	
е	чорбаджия.
В	България,	Георги	е	мечтал	за	

собствен	дом	и	е	създал	такъв.	
Собствен	дом	създава	и	в	Чихия.	
Мисли	за	собствен	дом	и	тук	в	
Чикаго.	 Купува	 празно	 място	
през	 1986	 г.	 в	 непосредствена	
близост	до	огромен	парк	от	кой-
то	го	дели	една	улица.	Изготвя-
нето	на	плановете	отнема	една	
година.	Проекта	е	за	двуетажна	
постройка,	както	всички	остана-
ли	наоколо.	На	първия	етаж	ще	
бъде	детска	градина,	а	на	втория	
два	обширни	апартамента.	През	
пролетта	 на	 1988	 г.	 започва	 да	
строй.	Огромна	част	от	работата	
извършва	сам.	В	късната	есен	на	
1989	г.	се	нанася	да	живее	в	но-
вият	си	дом.	Отваря	и	детската	
градина.	Между	временно	е	до-
вел	съпруга	от	България.	Тя	с	ен-

тусиазъм	и	професионализъм	се	
включва	в	семейния	бизнес,	по-
емайки	ръководството	на	двете	
детски	градини.

 » Ктиторство (дарителство)
Относително	 спокойния	 жи-

вот	на	българската	емиграция	в	
Чикаго	 тече	нормално.	Има	ня-
колко	 партизанстващи	 групи,	
най-вече	тези	на	земеделци,	мо-
нархисти	и	анархисти,	които	се	
опитват	да	наложат	влияние	над	
общността.	 Георги	 остава	 на-
страна	от	тези	партийни	дрязги.	
Редовно	 посещава	 неделните	
църковни	 служби.	 Собстве-
норъчно	 изработва	 малък	 ико-
ностас	посветен	на	светите	братя	
Кирил	и	Методий	и	го	дарява	на	
църквата.	Същият	все	още	стой	
от	ляво	в	залата	на	църквата	св.	
София	(Des	Plaines).	В	един	кра-
тък	период	от	време,	започва	смя-
на	на	свещениците.	Първият	све-
щеник,	отец	Енев	е	изгонен	без	
обяснения.	Вторият,	монаха	Да-
мян,	също.	Сред	общността	се	за-
говорва	да	се	изиска	свещеник	от	
България.	Тази	идея	се	прокарва	
най-вече	от	„новите“,	дошли	от	
Пиринския	края.

Следва на 18 стр.►
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  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 

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

Adress: 4750 25th Ave., 
Schiller Park, IL 60176 

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

Mt. Prospect, IL 60056
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

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

CONTACT US TODAY!
Tel: (847) 434-1122 x 3

Tel: (847) 616-6446
Email: safety@amerifreightsystems.com

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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РЕМОНТ НА  

КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ
РАБОТИМ ЧЕСТНO И БЪРЗО

E.M.T.R 
Truck & Trailer Repair

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

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

224-250-8892
emtr2601@yahoo.com

133 Beeline Dr.
Bensenville, IL 60106

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

We offer 

Crossdock and 

Truck Parking in 

Bolingbrook, IL

►Продължение от 15 стр.

Сред	 старите	 емигранти	 се	
прокрадва	съмнението,	че	бъл-
гарските	 тайни	 служби	 имат	
пръст	във	всичко	това.	През	ес-
ента	на	1982	г.	в	Чикаго	присти-
га	 изпратен	 от	 България	 поп.	
Още	на	следващата	година	той	
се	забърква	в	една	сексуална	ис-
тория	която	води	до	разединява-
не	 на	 българската	 общност	 за	
дълги	години.
В	края	на	1995	г.	група	бълга-

ри	 решават	 да	 учредят	 втора	
църква.	Кръщават	я	на	небесния	
покровител	на	България	и	бъл-
гарския	народ	св.	Иван	Рилски.	
Обръщат	се	с	молба	към	Георги	
да	предостави	салона	на	детска-
та	градина	за	неделни	служби,	
докато	се	намери	трайно	реше-
ние	със	сграда	за	тази	цел.	Ге-
орги	и	съпругата	му	с	готовност	
приемат	 да	 бъдат	 домакини.	
Службите	започват	от	февруари	
1996	г.	„В	неделя	сутрин	с	жена	
ми	разчиствахме	салона.	Поста-
вяхме	сандъчета	с	пясък	за	све-
щи.	Подреждаме	маса,	попа	да	
си	сложи	антиминса	и	евангели-
ето.	Събираха	се	10,	20	и	пове-
че	богомолци,	най-вече	хора	от	

старата	емиграция.	След	служ-
бата	хората	остават	на	приказ-
ки,	сладки	и	кафе.	Разговорите	
се	водят	около	това	–	как	и	кога	
ще	 можем	 да	 се	 сдобием	 със	
собствена	черковна	сграда.	Съ-
бираме	пари.	Доста	хора	дари-
ха	 по	 няколко	 хиляди	 долара.	
Правехме	 вечеринки	 в	 салони	
които	 наемахме.	 Това	 с	 вече-
ринките	 беше	 интересно.	 Же-
ните	приготвяха	храна	и	лаком-
ства,	мъжете	носехме	пиенето.	
Плащахме	 си	 за	 вход,	 както	 и	
консумацията	която	сами	си	но-

сехме.	Това	беше	една	от	фор-
мите	да	събираме	пари“.
От	време	на	време	в	Чикаго	

излизали	 за	 продан	 черковни	
сгради.	Решават	да	купят	една	
такава	 обявена	 на	 търг.	 „Вне-
сохме	капаро	от	20	000	долара	в	
очакване	деня	на	търга.	Предсе-
дателя	на	настоятелството	беше	
поел	грижата	да	осигури	банков	
заем	 с	 който	 да	 гарантираме	
средствата,	ако	спечелим.	Пред-
варително	си	бяхме	сложили	та-
ван	от	280	000	долара.	Вечерта	
преди	търга	се	събрахме	у	дома	

за	последни	доуточнявания.	То-
гава	председателя	връчи	пред-
варително	написаната	си	остав-
ка	 като	 такъв,	 заявявайки,	 че	
заем	няма	и	той	е	до	тук	и	на-
пуска.	 Настана	 гробно	 мълча-
ние.	Попа	се	обърна	към	мен	с	
въпроса,	какво	ще	правим	сега,	
Георги?	Нямаше	какво	толкова	
да	му	мисля	и	обръщайки	се	към	
всички	казах,	че	аз	ще	осигуря	
заема“.	Така	на	сутринта	опиват	
на	търга,	подават	офертата	в	за-
печатан	плик	и	чакат.	След	ня-
колко	часа	се	разбира,	че	те	пе-

челят.	За	да	получат	ключовете,	
трябва	 да	 представят	 гаранти-
рани	парите.	Георги	взема	заем,	
залагайки	 като	 гаранция	 пред	
банката	собствената	си	къща!
Ентусиазмът	е	голям!	Започ-

ват	ремонти,	изграждане	на	ол-
тар,	изписване	на	икони.	Всич-
ко	 това	 струва	 пари,	 каквито	
църковната	общност	няма.	Тук	
отново	е	Георги,	който	финан-
сира	с	без	лихвен	заем	тези	дей-
ности.
Така,	благодарение	на	Георги	

Т.	Иванов,	българската	общност	
в	Чикаго	се	сдобива	с	още	една	
църква,	тази	на	5944	W	Cullom	
Ave,	Chicago.	Първата	служба	е	
извършена	на	7	февруари	1999	г.
През	 2009	 г.	 финансира	 из-

вършването	на	ремонт	на	черк-
вата	 Св.	 Архангел	 Михаил	 в	
родното	 си	 село.	 Надписът	 на	
фасадата	на	църквата	гласи,	че	
ремонта	е	извършен	„със	сред-
ствата	 и	 обилните	 разходи	 на	
всепочтенния	 и	 благочестив	
господин	Георги	Иванов.“
Георги,	честит	юбилей!	Бъди	

здрав!

Георги К. Иванов
за в. “България СЕГА”
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ОЛИМПИАДА-
ЛЕВСКИ-2023  
В ЧИКАГО
Олимпиадата	за	Левски	е	же-

лано	и	очаквано	събитие	за	де-
цата	от	българските	училища	в	
Чикаго.	Училищата	се	надпре-
варват,		кой	ще	научи	повече	за	
живота	и	делото	на	Васил	Лев-
ски.	 Децата	 рецитират,	 пеят,	
танцуват,	но	и	спортуват.	Това	е	
формулата	 за,	 „здрав	 дух	 в	 –	
здраво	тяло.”
За	 17-та	 поредна	 година	 се	

провежда	 ОЛИМПИАДА	 -	

ЛЕВСКИ	с	участието	на	децата	
от	българските	училища	и	клу-
бове	от	Чикаго.
Започната	през	2006	от	Бъл-

гаро	 американски	 център	 за	
културно	наследство	(БАЦКН),	
Олимпиадата	 продължава	 без	
прекъсване	с	обединения		кул-
турен	център	„Магура”.
Олимпиадата	за	Левски	-2023		

е	с	подкрепата	на	Генералното	
консулство,	 Чикаго,	 Национа-

лен	музей	Васил	Левски-	Кар-
лово,	Министерството	на	обра-
зованието	 и	 науката	 и	
Изпълнителна	 агенция	 за	 бъл-
гарите	в	чужбина.
Олимпиадата	 ще	 премине	

под	мотото:		ИСТОРИЯ,	СПОРТ	
И	ИЗКУСТВО	и	е	с	методично-
то	 съдействие	 на	 училище	
„Джон	Атанасов”.

Следва на 20 стр.►

Посветена на 150 години от безсмъртния подвиг на  
Васил Левски Организирана от културен център „Магура”
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►Продължение от 19 стр.

Децата	от	българските	училища	
ще	 имат	 възможност	 да	 участват	
във	викторина,	посветена	на	живо-
та	и	делото	на	Васил	Левски,	изгот-
вена	от	Камелия	Попова-	препода-
вател	и	историк.
В	официалната	програма	ще	взе-

мат	участие	както	деца	от	българ-
ските	 училища,	 така	 и	 танцови	
формация	 към	 ансамбъл	 Хоро,	 с	
ръководител	Иринка	 Гочева,	фол-
клорна	група	към	МБУ,	с	ръководи-
тел	София	Богоева	и	Роял	Акаде-
мия	 за	 танци	 и	 гимнастика	 на	
Беатрис	Минева.
Включен	 е	 еднометров	 	 пъзел	 с	

картата	на	България,	който	децата	
трябва	 да	 подредят	 на	 земята	 по	
време	на	спортните	игри.	
Станислав	 Станимиров,	 	 ди-

ректор	към	културен	център	Ма-
гура,	като	спортен	треньор	и	ко-
ординатор	 на	 	 спортните	 игри,		
ще	 открие	 спортната	 част	 на	
Олимпиадата.	Ще	има	игра	с	топ-
ка,	бягане	с	препятствия,	преска-
чане	на	височина	–Лъвски	скок.	
Всеки,	участник	в	спортните	иг-
ри	ще	получи	медал	с	образа	на	
Васил	Левски.
Олимпиадата	 е	 придружена	 от	

изложба	с	рисунки	на	децата	в	Чи-
каго,	с	тематика	за	Левски	и	Бълга-
рия,	подбрана	и	аранжирана	от	Ки-
на	 Бъговска,	 художник,	 и	
преподавател	 в	 училище	 „Джон	
Атанасов”.	
Николай	Василев,	 президент	 на	

Олимпийски	 комитет	 Васил	 Лев-
ски	ще	асистира	по	време	на	спорт-
ните	игри	и	награждаването	на	де-
цата-участници.
Надя	 Желязкова-президент	 на	

културен	център	Магура	ще	разда-
де	грамоти	и	подаръци,	осигурени	
от	национален	музей	за	Васил	Лев-
ски	 в	 Карлово	 и	 Изпълнителната	
агенция	за	българите	в	чужбина.		
Наши	партньори		са:
Училище	„Джон	Атанасов”
Олимпийски	 клуб	 „Васил	 Лев-

ски”
Ансамбъл	„Хоро”	-	с	р-л	Ирина	и	

Тодор	Гочеви
Фолклорна	 танцова	 формация	

„Верея”	-р-л	Константин	Маринов
Роял	Академия	 за	 танци	 и	 гим-

настика-Беатрис	Минева
Медийно	 съдействие	 в	 Чикаго:	

Eurochicago	и	 в-к	 	 "България	СЕ-
ГА".

Кина Бъговска
за в. "България СЕГА"

KACZOR & ASSOCIATES LTD

info@kaczorcpa.com

• Accounting & Taxes
• Tax Problem Resolution
• Business Support
• Payroll Services

847.584.1040

Richard Kaczor CPA, MBA

1015 W Wise Rd STE 101, 
Schaumburg, IL 60193
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 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

• 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...

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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 have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ЧОВЕКА, СЪБРАЛ 
ПРОСТРАНСТВОТО В ДЛАН!

Само преди няколко дни литературният критик и историк Георги Николов имаше рожден 
ден. За човек като него броят на годините, през които е преминал, е без значение, защото те 
му носят удовлетворение за това което прави – като литературна естетика и творческо 
търсене. Надмогнал битийното ежедневие и отдаден на духовното израстване – всеки ден, 
с постоянство и любов, той създава творчество, което определено разчупва националните 
ни граници. Литературен критик, творец, неуморен радетел за запазване и разпространение 
на българската литература и култура извън пределите на страната ни и не на последно мяс-
то истински родолюбец. Той е човекът, който полага изключително много усилия да издири 
по света бългаските писатели и поети, за да може както те cамите да установят връзка 
помежду си, така и световната литературна общественост да се запознае с тяхното твор-
чество. Неговият принос за това са изследователските трудове, събрани в няколко книги – 
„Българското слово на литературния глобус“ (2018), „Споделени слова“ (2019), „55+ българ-
ски автори в САЩ и Канада“. Защото живеещите българи зад граница не са само статис-
тика, цифри и факти – зад тях стоят хора с различни съдби и различни причини да се 
пръснат по света, но обединени в своята различност и неразривната си връзка с България. 
Неговото книжовно дело е доказателство за силата на българския дух и че в тежки момен-
ти и несгоди връзката с духовните корени е това, което ни помага да оцелеем.

ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ – „ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН СПРАВОЧНИК  
на българската литература, създавана в европейската,  

американската и австралийската диаспора в периода 19-21 век“

 » ДА СЪБЕРЕШ 
ПРОСТРАНСТВОТО В ДЛАН
	В	момента,	в	който	разтворих	

страниците	на	новия	„Енцикло-

педичен	справочник	на	българ-
ската	 литература...“,	 си	 поми-
слих	 точно	 това	–	че	неговият	
съставител	 Георги	 Николов	 е	

успял	да	събере	пространство-
то	в	шепи.	Когато	поемем	в	ръ-
цете	 си	и	 разлистим	 този	 обе-
мен	 труд,	 пред	 нас	 се	 отваря	

пространството	–	и	физическо-
то,	и	духовното.	Пространство,	
белязано	от	енергията	на	слово-

то	и	географските	очертания.	

Следва на 22 стр.►
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►Продължение от 21 стр.

В	тези	292	страници	на	пръв	
поглед	изглежда,	че	е	подреде-
на	 суха	фактология,	но	от	 там	
надничат	човешки	съдби	и	име-
на	на	хора,	пръснати	по	конти-
ненти	и	държави.	Пред	нас	 са	
надеждите,	борбите,	възхода	и	
победите	на	всеки	един,	наме-
рил	място	в	справочника,	дръз-
нал	да	последва	мечтите	си	или	
да	 промени	 живота	 си	 към	
по-добро.	Далеч	от	физически-
те	 граници	 на	 България,	 но	 с	
езика	 и	 словото	 в	 сърцето	 си.	
Литературният	историк	Георги	
Николов	не	за	първи	път	обръ-
ща	 поглед	 към	 онази	 част	 от	
българската	 творческа	 общ-
ност,	 която	 създава	 българска	
литература	извън	пределите	на	
България.	 И	 не	 само	 това.	 С	
апостолски	труд	и	енергия,	ро-
дена	от	каузата	му	да	служи	на	
„ползу	роду“,	 той	издирва,	из-
следва	и	систематизира	всичко,	
което	касае	българските	творци	
зад	граница,	в	един	голям	диа-
пазон	от	време.	Само	преди	две	
години	и	половина,	благодаре-
ние	на	него	 се	появи	„Българ-
ското	 слово	 на	 литературния	

глобус“,	 а	 миналата	 година	 и	
„55+	български	автори	в	САЩ	
и	Канада“,	в	които	сборници	той	
е	издирил	наши	сънародници	по	
света	и	е	събрал	техни	произве-
дения.
	В	енциклопедичния	справоч-

ник	целта	е	малко	по-различна,	
което	и	съвсем	естествено	дава	
основание	 изследването	 да	 се	
нарече	така.	В	него	са	включе-
ни	повече	имена,	за	да	може	да	
се	даде	представа	за	българско-
то	творческо	присъствие	по	све-
та.	Не	случайно	и	самият	съста-
вител	 казва,	 че	 „с	 тези	 187	
имена	не	се	изчерпва	списъка	на	
нашите	 автори,	 пръснати	 във	
времето	 и	 пространството...“.	
Тук	 литературният	историк	 си	
поставя	и	трудната	задача	да	об-
хване	един	голям	период	от	вре-
ме	–	от	средата	на	19	век	до	на-
ши	 дни.	 Той	 е	 издирил	 и	
подредил	по	азбучен	ред	наши-
те	сънародници,	които	живеят	и	
творят	в	далечна	Бразилия	и	Ар-
жентина,	в	Европа,	в	САЩ	и	Ка-
нада,	Австралия	и	др.	Успял	е	
да	 събере	 и	 да	 ни	 представи	
най-важното	 за	 всеки	 от	 тях.	
Макар	и	да	няма	досег	с	произ-
веденията	им,	всеки	разтворил	

страниците	на	справочника,	по-
пива	енергията	на	твореца,	пре-
живява	съдбата	му,	пътува	заед-
но	 с	 него	 по	 света,	 участва	 в	
неговите	радости	и	неволи.	Бла-
годарение	на	изключително	за-
дълбоченото	изследване	на	със-
тавителя,	 ние	 можем	 да	
проследим	 присъствието	 на	
българските	 творци	 по	 света	
още	в	далечните	години,	когато	
единици	смелчаци,	вдъхновени	
пътешественици	 или	 непопра-
вими	 мечтатели	 –	 българи,	
дръзваха	да	тръгнат	по	света.	
В	справочника	той	е	предста-

вил,	както	онези	–	първите,	та-
ка	и	непокорните,	несъгласни	с	
политическия	 режим,	 опълчи-
ли	се	 срещу	него	и	потърсили	
свободата	 си	 във	 физически	 и	
духовен	аспект.	Разбира	се,	го-
ляма	част	от	нашите	сънародни-
ци,	намерили	място	в	справоч-
ника,	 са	 съвременниците	 ни,	
разпръснали	 се	 по	 света	 след	
демократичните	 промени	 в	
страната	ни.	Те	носят	енергия-
та	на	свободната	творческа	ми-
съл	и	съзиданието.	
Изключително	 ерудирани,	

повечето	от	тях	създават	твор-
бите	си	освен	на	български,	та-

ка	и	на	езика	на	страната,	в	коя-
то	са	избрали	да	живеят.	Много	
от	тях	освен	със	словото,	осъ-
ществяват	творческите	си	идеи	
и	чрез	живопис,	музика,	театър,	
кино,	балет.	Други	имат	профе-
сии,	свързани	с	точните	науки,	
лекари,	инженери,	но	във	всич-
ки	тях	има	едно	нещо,	което	ги	
обединява,	независимо	в	кой	ча-
сови	пояс	или	географска	шири-
на	се	намират.	Носталгията.	За-
гатната,	 скрита,	 крещяща	 или	
отричаща.	
Носталгия	 по	 годините	 от	

детството,	 по	 дом	и	приятели,	
останали	в	друго	пространство	
или	мощния	 пулс	 на	 кръвната	
връзка,	 която	не	може	да	бъде	
прекъсната	нито	от	времето,	ни-
то	от	разстоянието.	Справочни-
кът	има	и	друга	заслуга,	а	имен-
но	 да	 се	 отдаде	 дължимото	
уважение	и	на	тези,	които	не	са	
вече	между	живите.	С	верния	си	
усет	към	историческото	наслед-
ство	 и	 приемственост	 Георги	
Николов	прави	така,	че	да	не	се	
прекъсне	следата,	която	макар	и	
да	води	назад	във	времето,	чер-
тае	пътя	ни	напред	като	хора	и	
българи,	като	нация.	Казват,	че	
човек	 остава	 такъв,	 какъвто	 е,	

където	и	да	се	намира.	Смятам,	
че	с	появата	на	този	справочник,	
съставителят	му	ни	показва,	че	
всеки	 един	 български	 творец,	
независимо	в	коя	точка	на	пла-
нетата	посреща	изгрева,	вдиш-
ва	въздух	или	съзерцава	залеза,	
създава	 едно	 необятно	 прос-
транство	на	свободната	творче-
ска	 мисъл.	 И	 допринася	 това	
пространство	 да	 се	 побере	 в	
длани.	Когато	се	разтварят	стра-
ниците	му...

 
 
 
 
 
 
 
 

Снежана Галчева –  
зам.главен редактор на  

в-к „България СЕГА“, 
председател на Салон за 

българска култура и 
духовност – Чикаго, 

вицепрезидент на 
Конфедерация на 

българските културни 
организации и дейци в 

чужбина (ВСОАА)
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Таня Георгиева
член на Асоциация „Феномени“

- Ясновидство, 
Гледане на кафе,
- Карти Таро, 
Леене на куршум,
- Биодиагностика и 

Психология

773-592-3318  
t.georgieva6@abv.bg

Депресиите нарастват през зимата
Периодите		на		лошо		настро-

ение		са		нормална		част		от		жи-
вота		на	всеки		човек		и		са	в	ре-
зултат		най-често	на		стресови		
ситуации,	 неразрешени	 	 про-
блеми	 	или	 	преумора.	Когато		
чувствата	на		тъга,	тревожност,	
безнадеждност	 	и	 	песимизъм	
са	 	 по-	 продължителни,	 гово-
рим		за		изразени		депресивни		
състояния.	По-дълбока		ситуа-
ционна	 	 депресия	 	 възниква		
след		значима		загуба		като:	раз-
вод,	смърт		на	близък		 	човек,	
провал	 в	професионален	 	 или		
личен		план,	загуба		на		работа	
и	др.	Някои	хора,	преживяващи		
подобни		проблеми,	не	са		спо-
собни		да		се	върнат		към		нор-
малния		си		живот.
През	 зимният	 	 сезон,	 пове-

чето		хора		се		чувстват		потти-
снати,	 апатични,	 с	 понижен			
тонус		без		някаква		конкретна		
причина.	 Студеното	 	 време	 и		
липсата		на		достатъчно			слън-
чева		светлина,	водят		до	пони-

жаване		нивото		на		ендорфи-
ни	 –	 хормона	 	 серотонин,	
необходим		за		положителното			

ни		мислене		и		настроение.
Зимната	 депресия	 е	 нещо,	

което	засяга	много	от	нас,	а	по-
някога	дори	не	сме	наясно,	че	
я	 имаме.	 Зимната	 депресия	 е	
признато	заболяване	това	е	се-
зонно	 афективно	 разстрой-
ство
	.	За	да	избегнем	това	състоя-

ние	 най-важното	 нещо	 е	 до-
брото	хранене.	На	първо	мяс-
то	 не	 трябва	 да	 пропускате	
хранене,	 като	 закуската	 е	
най-важна.	В	диетата	си	тряб-
ва	да	включите	много	плодове	
и	зеленчуци,	както	и	ядки	и	ри-
ба.	Те	ще	доставят	на	органи-
зма	ви	през	зимата	необходи-

мите	за	организма	витамин	.
Ако	не	спите	добре,	органи-

змът	ви	ще	произвежда	по-мал-
ко	мелатонин.	Недостигът	му	
е	доказано	свързан	със	сезон-

ните	 психически	 разстрой-
ства.	Магнезият	 обаче	 ще	 ви	
помогне	 да	 си	 осигурите	
по-дълбок	 и	 продължителен	
сън,	което	автоматично	ще	се	
отрази	на	нивото	на	мелатони-
на.
Приемайте	 магнезий,вита-

мин	C,витаминD3.
	През	 зимата	 човек	 се	 чув-

ства	социално	изолиран,	само-
тен	 или	 в	 лошо	 настроение,	
буквално	 изпитва	 и	 по-силен	
студ	 и	 посяга	 по-често	 към	
топли	дрехи,	завивки	и	напит-
ки.	 Извикайте	 приятелите	 на	
помощ,излизайте	 с	 тях	 заба-
влявайте	се	!

 
 
 
 
 
 
 
 

Таня Георгиев
за в. "България СЕГА"

Сложи цялото си всеоръжие 
Коланът на истината
Няма	ли	да	е	неудобно	да	раз-

береш,	че	си	на	публично	място	
и	ти	липсва	част	от	облеклото?	
Ами	сега!	Няма	ли	да	е	опасно	
да	си	войник	в	битка	и	да	разбе-
реш,	че	си	забравил	оръжията	и	
шлема	си?		
Бог	не	Те	е	оставил	без	по-

мощ	 в	 борбата	 срещу	 сатана.	
Той	 ти	 е	 предоставил	 пълно	
бойно	снаражение,	за	да	водиш	
успешно	 войната.	 Но	 и	 от	
най-доброто	снаражение	в	све-
та	 няма	 полза,	 ако	 войниците	

не	го	използват.		
Библията	 казва	 в	 Ефесяни	

6:11,	14,	„Облечете	се	с	Божи-
ето	всеоръжие.	Стойте	препа-
сани	с	истина	през	кръста	си“.	
Знаш	ли	за	какво	служат	кола-
ните?	Държат	панталоните	ти	
да	не	паднат	и	открият	голо-
тата	 ти.	 Държат	 всичките	 ти	
дрехи	и	оръжия	в	едно.	Бог	Ти	
е	 дал	 Своето	 Свято	 Слово	 -	
Библията,	така	че	да	имаш	аб-
солютно	 надежден	 стандарт	
за	истина,	така	че	никога	да	не	
се	 наложи	 да	 застанеш	 пред	
света	само	със	своето	човеш-

ко	 религиозно	 мнение.	 Тя	
държи	всичко	заедно.	

Дръж	се	за	Библията!	Нейна-
та	истина	ще	срази	всяка	лъжа	

на	сатана.	Хвани	я!
www.helpinghandsbulgaria.net

Legal	Disclaimer	(Клауза	за	непоемане	на	отговорност):	Ин-
формацията	тук	има	общ	характер	и	не	може	в	никакъв	случай	
да	замени	консултация	с	лекар	(медицинско	лице),	диагноза,	те-
рапия,	лечение	и/или	консултация	с	лицензиран	специалист.	Ин-
формацията	тук	не	е	предназначена	за	решаването	на	конкрет-
ни	индивидуални	казуси!	При	конкретни	индивидуални	проблеми	
се	свържете	с	лекар	или	съответния	лицензиран	специалист.
Издателите	на	в.	„България	СЕГА“	не	поемат	и	не	носят	от-

говорност	за	предприето	самолечение,	поставяне	на	диагноза,	
козметични	процедури	или	каквито	и	да	са	действия	на	база	на	
материалите	на	тема	„Здраве“,	както	и	за	верността	на	ин-
формацията	и	достоверността	на	източниците!
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Емигранти

ЕДИН АВТЕНТИЧЕН РАЗКАЗ ЗА ГУРБЕТА И 
ТЪГАТА ПО РОДНИЯ КРАЙ
Един	уникален	текст	за	еми-

грацията,	публикуван	в	социал-
ната	мрежа	от	Христо	Георгиев	
Христов,	с	автор	Ники	Комед-
венска	си	струва	да	се	публику-
ва	 едно	към	едно,	без	никаква	
редакция,	така	е	най-силен,	той	
е	един	словесен	бисер.	Ето	го	и	
него	в	автентичен	вид:	
„Седем	 години,	 откакто	 съм	

застанала	между	два	свята	и	ни-
то	единият	ме	пуска	да	си	тръг-
на,	нито	другият	ме	иска	да	се	
върна.
Два	свята	като	два	бряга,	а	по-

между	им	хиляда	километра.	Се-
дем	години	живея	с	половин	сър-
це	–	по	една	половина	за	всеки	от	
двата	свята.	Докато	съм	в	Атина,	
все	за	дома	си	мисля,	за	Лясково	
и	за	Росинка	–	детенцето	ми.
Бубайко	й,	лека	му	пръст,	ис-

каше	да	я	кръстим	Рофинка	–	на	
майка	му,	ама	аз	не	дадох.	Лошо	

е	това	име,	на	болест	е.	И	май-
ка	ти	е	лоша	–	казах	му	и	той	
склони.	Само	дето	не	можа	да	й	
се	 порадва...	И	 тъй	 карах-пла-
ках	година	и	две,	и	три.	
Работа	няма.	
Дойде	един	в	Девин	–	откри	

цех	 за	 дрехи.	 Казаха,	 че	 голям	
бизнес	имал,	всичко	за	Германия	
се	изнасяло.	Два	месеца	блъска-
хме	ангария	от	темно	до	темно,	
един	лев	не	ни	плати.	Вдигна	си	
парцалите,	изниза	се	като	връв	и	
никой	не	го	чу,	нито	пък	видя.
Да	не	беше	майка	ми,	от	глад	

да	сме	се	затрили.	
И	пак	няма	работа.	
Тогава	се	вдигнах	и	аз	по	Гър-

ция.	Седем	години	вече	чуждите	
хора	 гледам...	 Каквото	 изкарам,	
все	дома	пращам	–	да	има	за	Ро-
синка.	А	съм	й	чужда	станала	ве-
че.	Майка	ми	й	е	по	майка	от	ме-
не.	 Върна	 се	 вкъщи,	 а	 другата	

половина	от	сърцето	ми	тупа-ту-
па,	ще	се	пръсне	–	дали	ще	си	на-
меря	пак	работа,	добра	ли	ще	е...	
Докато	се	нарадвам	на	детен-

це,	и	хайде	пак	на	път.
А	лятото	в	Атина	е	лепкаво	и	

тежко,	душата	ти	смъква,	не	 е	
като	тукашните.	
Градът	голям,	цяла	България	

събрал	на	едно	място.	Като	се	
качиш	на	Вълчия	хълм,	очите	да	
те	заболят	от	бяло.	
Тук	всичките	им	къщи	са	бе-

ли	заради	слънцето.	И	сам-там	
мъжделее	по	някоя	китка	дръв-
чета,	наострили	тънки	върхове	
като	свещици	за	помен.
Не	е	като	Лясково.	Като	Ляс-

ково	няма	никъде.
Тази	 година	 обаче	 намерих	

работа	 на	 Китнос.	 То	 е	 малко	
островче,	 но	 пък	 е	 хубавко.	
По-зелено	е	от	Атина	и	плажо-
вете	му	малки,	но	са	повече	пя-

сък,	няма	камънак.	
Една	 баба	 гледам	 в	 селото.	

Василики	се	казва	–	като	Васил-
ка,	ама	не	съвсем.	
И	селото	е	малко.	Само	име-

то	му	е	дълго	–	Агио	Димитрио.	
Като	Димитър,	ама	не	съвсем...
Баба	Василики	е	сама.	Деца,	

внуци	 –	 всички	 се	 пренесли	 в	
Атина,	 а	 нея	 я	 оставили	 сама	
както	кукувица.	Тя	и	не	иска	в	

столицата,	тук	й	е	добре	–	няма	
много	хора,	няма	шумотевица.	
Една	таверна	за	цяло	село	и	дру-
го	нищо.
–	Ела,	копела,	седи	тука	–	каз-

ва	ми	и	 тупа	 с	 костеливата	 си	
ръка	 по	 дървената	 пейчица	 на	
двора.	–	Седи	да	говорим,	стига	
работа.

Следва на 26 стр.►

Столицата Атина – перлата на Гърция. 
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THE TRUCKER’S ZONE

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»:

Розмовляємо польською і англійською мовами

-  Локальні дистанції
-  Flatbed
-  Оплачуємо - $25 / год
-  Після 40 годин на тиждень оплачуємо overtime
-  Платні святкові і відпустка
-  Щодня вдома

6008 S Oak Park Ave, Chicago, IL 60638

773.586.8900

Транспортна компанія запрошує
     на роботу водіїв CDL «А»:

Пропонуємо:

630.366.9691  630.716.0726

Оплачуємо до 65 С/М Solo,
до 75 С/М Team,
Зарплатня на тиждень до $2600

Даємо вантажівку в лізинг
Можливість заробляти до 
$6000 - $8000 / тиждень

Допоможемо купити 
   вантажівку без 
  кредитної історії

до 75 С/М 
Зарплатня на тиждень до 

Даємо в
Можливість зМожливість зМо
$6000 - 

ADVERTISE WITH US: 

РЕКЛАМА:
TEL. 773.317.8035

TEL. 773.317.0904

www.bulgariasega.com

• Dedicated OTR Lines
• Terminal to Terminal
• No Touch Freight
• No Forced Dispatch

• Weekly Settlements
 • Paid Cargo & Liability

   • Fuel Card & Direct Deposits
  • 100% Fuel Surcharges

AMERICARGO TRANS, LLC
JOIN OUR TRUCKING FAMILY

AMERICARGO TRANS, LLC Tel. 773.230.1153

www.ukrslovo.net
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WE SERVE

SINCE 2001!

THE BULGARIAN 
AND UKRAINIAN
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Изкуственият интелект идва. Ще го пуснат ли в училище?
Опасенията	 са	 основателни:	

учениците	 могат	 да	 използват	
изкуствения	интелект,	за	да	ма-
мят	 системата.	 Затова	 много	
училища	 по	 света	 ограничават	
използването	му.	На	други	мес-
та	пък	виждат	в	него	нови	въз-
можности.
Все	 повече	 учебни	 заведения	

спират	достъпа	до	чатбота	с	из-
куствен	интелект	ChatGPT,	пус-
нат	за	употреба	през	ноември	ми-
налата	година.	Притесненията	са	
много	-	учениците	спокойно	би-
ха	могли	да	използват	системата,	
за	да	“мамят”	на	изпитите	и	при	
писането	на	домашните	работи.	
На	някои	места	обаче	учителите	
са	решили	вместо	да	се	борят	с	
възможностите	 на	 изкуствения	
интелект,	да	 ги	използват,	 за	да	
подобрят	 образователните	 си	
техники.
Какво	може	да	означава	за	об-

разованието	 по	 целия	 свят	 все	
по-бързото	разпространение	на	
изкуствения	 интелект	 като	
ChatGPT?

 » Какво е ChatGPT?
Платформата	 стартира	 на	 30	

ноември	 2022,	 но	 е	 част	 от	
по-широк	набор	от	технологии,	
разработени	от	базирания	в	Сан	
Франциско	 стартъп	 OpenAI,	
който	 е	 в	 близки	 отношения	 с	
Майкрософт,	пише	Асошиейтед	
прес	(АП).
Тя	 е	 част	 от	 ново	 поколение	

системи	 с	 изкуствен	 интелект,	
които	могат	да	разговарят,	да	ге-
нерират	читаем	текст	при	поис-

кване	и	дори	да	създават	нови	из-
ображения	и	 видеоклипове	 въз	
основа	на	това,	което	са	научили	
от	огромна	база	данни	от	цифро-
ви	книги,	онлайн	текстове	и	ме-
дийни	публикации.
Но	за	разлика	от	предишните	

итерации	на	така	наречените	"го-
леми	езикови	модели",	като	GPT-
3	на	OpenAI,	стартиран	през	2020	
г.,	инструментът	ChatGPT	е	дос-
тъпен	безплатно	за	всеки	с	интер-
нет	връзка	и	е	проектиран	така,	
че	да	бъде	възможно	най-удобен	
за	ползване.	Той	работи	като	пис-
мен	диалог	между	системата	за	
изкуствен	 интелект	 и	 лицето,	
което	ѝ	задава	въпроси.
Милиони	хора	са	се	опитвали	

да	 разговарят	 с	 него	 откакто	 е	
публично	достъпен.	Всички	те-
зи	запитвания	също	помагат	на	
приложението	да	стане	по-умно.

 » Как се опитват  
училищата да спрат 
използването на ChatGPT?
Много	училища	все	още	се	оп-

итват	да	определят	правилата	за	

това	дали	и	как	може	да	се	из-
ползва	в	образователната	систе-
ма	ChatGPT	или	другите	подоб-
ни	системи.
В	Ню	Йорк	например	заявиха,	

че	 ограничават	 достъпа	 в	 учи-
лищните	 мрежи	 и	 устройства,	
защото	се	притесняват	от	нега-
тивното	въздействие	върху	обу-
чението	на	учениците.	Има	опа-
сения,	свързани	с	безопасността	
и	 точността	 на	 съдържанието,	
пише	АП.	Достъпът	до	ChatGPT	
е	спрян	и	на	редица	други	места	
в	САЩ	-	в	училищата	в	Лос	Ан-
джелис,	 в	 Сиатъл,	 на	 места	 в	
Алабама	и	във	Вашингтон.
Нищо	обаче	не	пречи	на	уче-

ниците	 да	 получат	 достъп	 до	
ChatGPT	от	личния	си	телефон	
или	компютъра	вкъщи.	Затова	и	
някои	учебни	заведения	подхож-
дат	по	съвсем	различен	начин.

 » Как може да се използва 
позитивно ChatGPT?
Едно	 от	 най-добрите	 частни	

училища	в	Англия	променя	под-
хода	си	към	традиционната	до-

машна	работа	на	фона	на	опасе-
нията,	 свързани	 с	
разпространението	на	ChatGPT	
и	начина,	по	който	тя	може	да	бъ-
де	използвана	от	учениците,	пи-
ше	Бизнес	Инсайдер.	Училище-
то	 “Алейн”	 преминава	 към	
“обърнато	 учене”	 -	 модел,	 по	
който	 учениците	 ще	 трябва	 да	
подготвят	информация	за	пред-
стоящия	урок,	вместо	да	пишат	
домашни	работи	по	вече	науче-
ния	 материал	 в	 предходните	
учебни	часове.
Учителката	Карин	Райзер-Ма-

хла	 от	 гимназия	 в	 германския	
Франкентал	 пък	 кара	 чатботът	
да	напише	реч,	а	учениците	да	я	
анализират,	 пише	 германската	
АРД.	Във	втората	стъпка	класът	
трябва	да	адаптира	речта,	като	я	
обогати	 с	 исторически	 знания.	
Учениците	 имат	 много	 работа:	
много	пасажи	от	речта	на	изкуст-
вения	интелект	изглеждат	взаи-
мозаменяеми,	обобщават	учени-
ците	 от	 курса	 по	 история	 за	
напреднали.
В	свой	материал	за	“Ню	Йорк	

Таймс”	Кевин	Рууз	посочва	на-
чини,	по	които	ChatGPT	може	да	
бъде	 полезен	 на	 всеки	 ученик	
индивидуално	-	например,	ако	се	
използва	като	един	вид	помага-
ло.	Чатботът	може	да	бъде	помо-
лен	да	обясни	някой	физичен	за-
кон	на	език,	който	шестокласник	
ще	разбере.

 » Позитивни възможности 
за бъдещето
В	 изявление,	 изпратено	 до	

“Вашингтон	пост”,	OpenAI	зая-
ви,	че	не	иска	чатботът	да	се	из-
ползва	 по	 злонамерен	 начин	 в	
училищата	и	че	компанията	оч-
аква	"с	нетърпение	да	работи	с	
преподавателите	по	полезни	ре-
шения",	за	да	помогне	на	учени-
ците	и	учителите	"да	се	възполз-
ват	от	изкуствения	интелект”.
Едно	 от	 полезните	 приложе-

ния	на	ChatGPT	в	училище	е	да	
помага	 на	 учениците,	 които	 не	
четат	много,	да	разбират	по-труд-
ните	 пасажи.	 Така	 четенето	 и	
разбирането	 може	 да	 стане	
по-лесно	за	учениците	със	спе-
циални	 образователни	 потреб-
ности	или	за	тези,	чийто	майчин	
език	е	друг,	а	не	този,	на	който	се	
провежда	обучението.	
Учителите	 пък	 могат	 да	 из-

ползват	 въпросния	 софтуер,	 за	
да	 планират	 уроците	 си	 и	 да	
предлагат	 възможни	 редакции	
на	написаните	от	учениците	до-
машни	работи.
Лалита	 Васудеван,	 замест-

ник-декан	по	цифровите	инова-
ции	в	Колумбийския	универси-
тет,	коментира	пред	“Вашингтон	
пост”,	че	чатботът	трябва	да	се	
използва	 като	 "нова	 възмож-
ност	за	обучение".	Тя	го	сравни	
с	 графичните	 калкулатори,	 на	
които	първоначално	се	гледаше	
с	недоверие,	защото	щели	да	от-
немат	възможността	на	учени-
ците	сами	да	работят	с	форму-
лите.

Мина	Киркова
dw.com
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Директният бондинг е подходящ за всички възрасти, особено за 
подрастващи. Прилага се при корекция на следните проблеми:

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

BORIS KALТCHEV, DMD

140 E. Commercial St
 Wood Dale, IL 60191
   Tel: 630.766.2223

 636 Church St # 304
  Evanston, IL  60201
   Tel: 847.475.4080

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

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

 Wood Dale o�ce

Evanston o�ce

Директен Бондинг

* Счупвания и оцветявания                   * Зъби с неправилна форма
* Разстояние между зъбите                 * Изтриване на зъбите

 Bkdental.com

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

►Продължение от 24 стр.

И	си	говорим,	на	български	си	
говорим.	Баба	Василики	е	от	ка-
ракачаните.
–	Знаес	каракацаните?	Цаир-

ли,	Цаирли?	–	и	маха	с	ръка	към	
рехавите	хълмчета	насреща,	по	
които	 козите	 се	 белеят	 като	
преспици.	
–	Ливади	знаци.	Знаес	го?	До	

Сливен	е.
–	Не	 го	 знам	 това	Чаирли	 –	

казвам	й.	–	От	Родопите	съм	аз,	
от	Лясково.
–	Не	знае	–	клати	глава	баба	

Василики.	–	Само	Сливен	знае.	
Малка	 била,	 кога	 тръгнали	 да	
бегат,	не	знае...
И	разказва	на	своя	съскав	бъл-

гарски,	как	тръгнали	да	минават	
границата	при	роднините	в	Гър-
ция.	„Баста,	майка,	сицки...”	
Защо,	питам.	
Не	 помни	 вече,	 малка	 била.	

Но	 ливадите	 помни.	На	Тахир	
ага	били	ливадите	там	и	от	ед-
но	време	все	каракачани	са	жи-
вели.	И	пак	маха	към	зелените	
хълмчета	нагоре.
–	Хубавицко!	 –	 примлясва	 с	

беззъбата	си	уста.	Зелено...
Ех,	какво	знаеш	ти	за	зелено-

то,	 бабке!	 Тръгнеш	 напролет	
през	гората	към	Кюрум	връх,	а	
боровете	 над	 тебе	 са	 опнали	
снага	 чак	 до	 небето.	 Стигнеш	
горе,	селото	цяло	като	на	длан	–	
едно	 село	 със	 сто	 къщи	 и	 сто	
моста.	 Свалиш	 си	 гуменките,	
грабнеш	 малката	 торбичка	 и	
пускаш	в	тънките	бразди	карто-
фчетата.	
И	уж	са	дребнинки	като	топ-

чета,	а	разровиш	ли	наесен,	на-
роили	се	по	десет	–	 едри	като	
мъжки	 юмрук	 и	 по-златни	 от	
слънцето	даже.	Под	краката	ти	
земята	лека,	лека...	
И	сякаш	не	по	земя	стъпваш,	

а	по	тънко	платно,	девет	пъти	
белено.	А	като	стигнеш	висо-
кото	на	нивата,	сърцето	ти	спи-
ра	за	миг	–	дъх	да	си	поеме,	са-
мо	погледът	 ти	 литва	далече,	
далече.	Плъзга	се	по	върхове-
те	на	боровете,	минава	по	са-
модивските	 поляни	 на	 Ърго-
вица	 –	 та	 чак	 до	 Малък	
Персенк.	А	до	там	е	все	зеле-
но,	Божке!	
Зелено,	та	полудяло...
Баба	 Василики	 ме	 слуша	 и	

клати	замечтано	глава.
–	Попей,	копела	му!	Иска	да	

цува	българското.
Запявам,	а	гласът	ми	се	свил	

в	 гърлото.	 Малък	 и	 той	 като	
ония	картофчета-	семенца.	Са-
мо	мъката	ми	голяма.	Събрала	
се	в	половината	ми	сърце	и	ка-
пе	от	устните	ми	на	тежки	кап-
ки.	 Думите	 се	 цибрят	 една	 по	
една,	и	те	сухи	и	горчиви	като	
нея...
Гласът	ми	 отънява	 съвсем	 и	

се	изгубва,	а	аз	спирам	да	си	по-
ема	дъх.	
Баба	Василики	плаче.	Думи-

ца	 не	 разбира,	 а	 плаче	 за	 тая	
България,	дето	съвсем	леко	я	е	
парнала	по	сърцето,	пък	я	беля-
зала	за	цял	живот.
–	Пей,	копела	му,	пей	–	подка-

ня	ме	наново	и	сълзите	й,	дреб-
ни	като	мъниста,	се	търкалят	из	
набразденото	 лице,	 губят	 се	 в	
бръчките	като	в	издълбани	ко-
рита	на	отдавна	пресъхнали	по-
тоци	и	се	срещат	отново	в	изко-
рубените	 й	 шепи.	 Сякаш	 не	
сълзи,	а	мъката	се	събира...
Спирам	 пак	 и	 я	 поглеждам.	

Плачем	и	двете	–	две	българки,	
забравени	от	бога	и	от	хората.
Край!
Не	мога	повече	да	пея.	Не	ис-

кам	в	тая	чужда	страна.	Глас	не	
ми	стига!	Дъх	не	ми	стига!	По-
ловин	сърце	не	ми	стига!
Само	тая	година	да	изкарам,	

да	събера	още	някоя	пара	и	ня-
ма	повече!
Няма...“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на  

в. „България Сега“ в София

Остров Китнос – домът на баба Василики. – Снимка: Greeka.com
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Имате слабост в краката или пояса? Не 
можете да извървите половин пряка 
без да спрете за почивка? Възможно е 
да имате стеноза – стеснение на гръб-
начния стълб от дискова херния. Това 
прищипва нервите, които излизат от 
гръбначния стълб и води до радикулит
ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ДЕКОМПРЕСИЯ

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 по-
лучило лека травма на гръбначния 
стълб при раждането

НЕОБХОДИМА МУ Е МЕКА 
ДЕКОМПРЕСИЯ В ОБЛАСТА 
НА ТАЗА И ТИЛА

ДЕКОМПРЕСИЯ
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 прищипва-
нето. Декомпресията е универсален способ за премахване на спазъм, оток или възпаление. Чрез декомпресията се освобождават 
прищипаните тъкани и се елиминира първопричината за болката

Ръцете Ви изтръпват и болят, когато пе-
чатате на компютъра? Събуждате се но-
щем от изтръпване на ръцете и гърчове 
в краката?

ВАШИЯ ГРЪДЕН КОШ 
СЕ НУЖДАЕ ОТ 
ДЕКОМПРЕСИЯ

Главата Ви боли редовно? Имате нео-
чаквани епизоди на световъртеж и за-
губа на равновесие?
Възможната причина е в шейно-череп-
ния преход на гръбначния стълб

ДЕКОМПРЕСИЯТА ПОМАГА 
ПРИ ПРИЩИПВАНЕ НА НЕРВИТЕ 
И КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

СТЕНОЗА

ТРАВМА ПРИ 
РАЖДАНЕ

ИЗТРЪПВАНЕ НА 
КРАЙНИЦИТЕ

Главоболие и 
завиване на свят

847.681.1161985 S. BUFFALO GROVE, BUFFALO GROVE, IL 60089
Приемаме PPO                       OrthoPainRehab.com



3 
ф

ев
ру

ар
и 

20
23

 №
 5

Te
l.:

 7
73

.3
17

.8
03

5 
&

 8
47

.7
07

.0
06

5
w

w
w.

bu
lg

ar
ia

se
ga

.co
m

28

СУДОКУ



Tel.: 773.317.8035 &
 847.707.0065

3 ф
евруари 2023 №

 5
w

w
w.bulgariasega.com

29

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.
I n  add i t i on ,  t he  I l l i no i s 
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 ре-
кламира каквото и да е пред-
почитание, ограничение или 
дискриминация на основата 
на раса, цвят на кожата, ре-
лигия, пол, физически недъг, 
семеен статус или национа-
лен произход или намерение 
за подобно предпочитание 
или дискриминация при про-
дажбата, наемането или фи-
нансирането на недвижимо 
имущество. 

Освен това the 
I l l i n o i s  H u m a n 
Rights Act забраня-
ва дискриминира-
нето на основата на 

възраст, потекло или семеен 
статус. Вест- ник “България 
Сега”, в случай че е в течение 
на нарушаване на горните за-
кони при рекламиране на биз-
нес в областта на недвижи- 
мото имущество, ще отказва 
пуб- ликуването на подобни 
реклами. Всички реклами-
рани 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.

ДАВАМ ПОД HАЕМ
FOR RENT

ROOM – DES PLAINES 
Давам стая под наем за жена. 

Апартаментът е на 2рия етаж и се 
намира на адрес: 8896 David Pl., 
Des Plaines, IL. Добра локация и 

добра цена. 
Тел. 847.371.1373 12.08OLSM/#3-23/30185

ROOM - DES PLAINES 
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНА. 
АПАРТАМЕНТА Е НА ВТОРИЯ ЕТАЖ 
НАМИРА НА АДРЕС 8896 DAVID PL 
DES PLAINES IL. ДОБРА ЛОКАЦИЯ 

И ДОБРА ЦЕНА. КРАСИ. 
Tel. 847.371.1373 01.18EFSM/#7/30190

2BDR APT - DES PLAINES 
2BDR апарнамент под наем в 
центъра на Des Plaines. Цената 

включва нови уреди (включително  
пералня и сушилна), газ, топла 
и студена вода, отопление, с 

паркинг място за 1 кола и улично 
паркиране за повече. С два walk-in 
closets. За повече информация на: 
Тел. 224.875.0402 01.12ONLSM/#6/23/30187

1BDR - BUFFALO GROVE 
Completely renovated - The Arbors 
Condominium. Steps away from 
shopping, restaurants and parks. 

Pet friendly. Well maintained 
building and plenty of parking. 

Laundry room on the same floor. 
Gas, Internet and parking included. 

Tenants pay electricity. Price: 
$1,350 For more info: 

Tel.305.333.7317 12.01FBGRSM/#02-23/30182

SEMI TRAILER HYUNDAI 
TRANSLEAD 

Hyundai Translead Semi Trailer,Y 
2000,Length -53 feet, wight 102 

in, 2 axles, New swing doors. Very 
good condition. Price $ 12,000. 

Tel.630.418.2067 11.17FMSNGSM/NL/30180

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

USED COMMERCIAL EQUIPMENT 
(Restaurant) for Sale. Low Prices. 

Tel. 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30159

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
HELP WANTED

BABYSITTER - NORTHBROOK 
Търся детегледач(ка) за две 

деца - 2 години и 3 месечно. Да 
започне Април месец когато ми 

свърши майчинството. Northbrook. 
Голямото дете е в пред училищна 

три дни в седмицата сутрин. 
Кандидата трябва да може да 

кара кола, да говори английски 
(макар и малко), да не пуши, 

ваксиниран(а). За повече 
информация се обадете на; 

Tel.847.877.2540 01.26ONLSM/#8/30191

CDL DRIVER 
Small company looking for 

experienced CDL driver. Dry van 
Midwest West. 

Tel.224.258.3246 01.17ONLSM/#6/30189

CZEZ HOTEL (ARLINGTON HTS): 
WE ARE HIRING 

Seeking a driven, professional, 
employee for our Sales Manager 
Position. Applicant must be well 
versed in Banquet Sales (i.e. 
Wedding, Holiday, Business, 

Public/Private Events.) Please, call 
or apply in person. Address:519 W. 

Algonquin Rd, Arlington Heights 
Tel. 847.437.5590 11.10ESM/NL/30179

CDL DRIVER 
Looking for CDL driver, Hazmat & 
Tanker Endorsements required. Pay 

0.80 c/m. 
Tel. 773.807.7028 12.08OLSM/#3-23/30183

FULL TIME OR PART TIME NANNY 
Full time or part time nanny needed. 
Family in Oak Park is looking for a 
nanny for their 9 month old baby. 
To apply please call/ text Ina at: 

Tel. 773.366.5181 12.08TELSM/#3-23/30186

CDL “A” DRIVER 
CDL "A" needed. 1 year experience 
min., good driving record, regional 
- Midwest, New VOLVO truck 2023. 
Tel. 773.988.0240 - Sasho    12.08OLSM/#3-23/30184

GENERAL CONSTRUCTION WORK 

People needed for furniture 
assembling ASAP. 

Tel. 847.437.5590 10.20TSM/NL/30173

LOOKING FOR A WOMAN FOR 
HOUSE CLEANING 

Търся жена за чистене на малка 
къща със мен - Валя, телефона ми е  
773.844.0010 09.22ONLSM/NL/30163

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

МЕДИЦИНСКИ ОФИС ТЪРСИ 
мануален терапевт с лекaрско 

образование.  
Телефон: (847) 681-1161  07.31ESM/NL/29337

HELP NEEDED – KITCHEN & BAR 
– PROSPECT HTS 

Ресторант в Prospect Heghths 
търси жена за работа в кухнята и 

помагане на бара 
Тел.: 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30158

DENTIST - PART-TIME 
Looking for a part-time dentist for 
2 locations – Chicago & Niles. Ask 

for Rose. 
Tel. 847.493.9328  

Tel. 847.470.0240 08.29IPSM/NL/29842

SECRETARY/LEGAL ASSISTANT 
An immigration attorney is looking 
for a Bulgarian speaking secretary/

legal assistant who is detail-
oriented and has strong work ethic.  
Office experience is a must.  For 
consideration, please, send your 

resume to:  
tripleac919@gmail.com 02.01TSM/NL/30137

HOMEMAKERS (CAREGIVERS & 
HOUSEKEEPERS) 

Illinois Home Care Specialists 
Inc. is looking for homemakers 
(caregivers & housekeepers). 
Requirements: people oriented, 

caring and compassionate, xcellent 
interpersonal skills, hold a valid 
driver’s license, consent to have 
criminal background check & 

fingerprint check, have cell. phone, 
be well groomed. Send your resume 
to info@ilhomecarespecialists.com 

or call us at: Tel. 630.283.3637  
Tel. 773.886.8277 09.05IPSMNL/29846

EXPERIENCED NURSE 
Guardian Hospice is looking for 
a full-time hospice experienced 

nurse for full-time night shift and 
full-time day shift. Excellent benefits 

& salary. 
Please call 847-446-0000  

or apply online. Position opens 
immediately 05.29OM/NL/29918

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 ASSOCIATES 
Safety Team Associates Needed For 
a Trucking Consulting Company in 

Elk Grove Village. 
Tel.224.404.6114 10.21FSM/NL/30115

INSURANCE PROFESSIONALS 
Bondar Insurance Group is 

growing. We are looking to hire 
insurance professionals. Incomes 
vary depending on skill sets and 
experience. Entry level position 
also possible. Apply now for 
consideration. Please, email 

resume at: E-mail:  
jobs@bondarins.com 05.03TSM/NL/29686

NEW BANYA IS OPEN IN 
BUFFALO GROVE!!!! 

Indoor plunge pool // Outdoor 
heated pool// Massage// Eastern 
European food favorites including 
homemade salo and borscht// 

16,000 square foot facility// $35 
admission //  

www.skyspasauna.com  
Tel.847.243.4049 09.24FBGR/NL/30015

Russian families,  
American families  

& other jobs
Помагаме за намиране на 

работа в руски и 
американски семейства и 
всякакъв друг вид работа.

Tel. 847.858.9822 - Галя

NISSAN MURANO 2020 
(1000 miles) For Lease (UBER or 

other uses). 
Tel. 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30160

LOOKING FOR A MAN FOR 
FRIENDSHIP 

Търся господин за приятелство 
години 64-70. 

Tel. 773.844.0010  09.22ONLSM/NL/30162

Малките обяви във всички категории се публикуват САМО срещу заплащане!

WAYS TO SUBMIT A CLASSIFIED AD:
1. Call us at 773.317.8035. 
2. Send us the text via SMS to 773.317.8035 (please, include name 

& tel. #, so that we can get back to you for payment info). 
3. Send us the text to: editor@bulgariasega.com (please, include 

name & tel. #, so that we can get back to you for payment info)  
4. Post online at: www.bulgariasega.com/classifieds 

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

Minimum $10 per issue. 
----------------------------------------------------------------------------

НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛАТЕНА ОБЯВА: 
1. Обадете се на 773.317.8035 
2. Изпратете текста на обявата чрез SMS на 

тел. 773.317.8035 (моля, включете име и 
телефон, където можем да се обадим, за 
да получим информацията за плащането) 

3. Изпратете текста на обявата на: editor@
bulgariasega.com (моля, включете име и 
телефон, където можем да се обадим, за да 
получим информацията за плащането)

4. Добавете Вашата обява онлайн на:  
www.bulgariasega.com/classifieds 

Крайният срок за публикация в текущия брой е всяка сряда до обяд!
 Плаща се $1.00 на дума/на брой. Минимум $10 на брой. 

МАЛКИ	ОБЯВИ ▀▄▀▄	CLASSIFIEDS ▀▄▀▄

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

(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited)
до	сряда	наобяд	за	всички	категории	с	изключение	на	„Предлагам	Работа“	и	„Услуги“,	ще	бъдат	 
публикувани	безплатно	в	текущото	издание	на	в	„България	СЕГА“	–	Чикаго	за	минимум	1	месец.	

Промоцията е валидна до 30-ти март, 2023!
Заб. Моля добавяйте вашия телефон или емайл за връзка,  

за да бъде публикувана обявата Ви във вестника!

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

DRIVER RECRUITER 
We are looking for a driver recruiter to be part of our team. This position offers 
competitive base salary, commission and other benefits, our office is located in 

Woodridge IL (5 minutes from i55/i355) 
-Strong Communication Skills;  
-Strong Organizational Skills;  

-Create and respond to leads from different sources; 
-Introduce and sell driving opportunities to OTR driver candidates;  

-Follow up with approved candidates;  
-Managing all required paperwork during the recruiting process;  

For more information please call us at 708-990-3785 Alex or send your resume at  
alexd@stateexpress.us  03.03ESM/NL/30141

ENERGETIC AND SELF-MOTIVATED PERSON FOR ACCOUNTING 
At State Express we are looking to hire an energetic and self-motivated 

person for accounting department. If you are a high-achieving professional 
or just started looking to become a part of well-established team committed 
to excellence, then this is for you. The transportation company has been in 
this business for 20 years. Job Deion: • Assisting accounting manager • 

Entering information into various platforms. • As well other duties assigned. 
Requirements: • Computer skills: Microsoft Excel, Word • Good verbal and 

written communication skills • Must be a well-organized and detail oriented • 
Professional attitude • No experience necessary • Full-time Mon-Fri 

Contact us: (708) 990-3785 Send resumes to: ruta@stateexpress.us 09.22FBGRPSM/NL30164
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BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS

Митническа и експортна 
консултация

773 728 9425

SEA Cargo

AIR Cargo 

Cargo

Svetlozar Ivanov
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

Цени без конкуренция

Въздушно карго Контейнери

Укрепване на товари
Aвтомобили, лодки, мотоциклети 

мебели

© 2012
Polina Service

All Rights Reserved

Sea Cargo

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

773 728 9425

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

Cargo

От врата до врата!
Обадете се сега

Аз съм Янко и съм Хипнотист !
Предлагам асортимент от хипнотични услуги като :

Регресия в минал живот.
Регресия в живот между животите.
Регресия в детството и много други.

Работя и Online през
https://www.hypnoyan.com

Рекорд: ChatGPT събра 100 000 000 
потребители за два месеца
Чaт	 бoтът	 СhаtGРТ,	 ĸoйтo	

дaвa	 cмиcлeни	 (или	 пoнe	
cмиcлeнo	звyчaщи)	oтгoвopи	нa	
вcяĸaĸви	въпpocи	и	нa	вcяĸaĸви	
eзици,	e	нaй-бъpзo	нaбиpaщoтo	
пoпyляpнocт	 пoтpeбитeлcĸo	
пpилoжeниe	 в	 чoвeшĸaтa	
иcтopия.	 Toвa	 cтaвa	 яcнo	 oт	
пpoyчвaнe	нa	aнaлизaтopитe	oт	
UВЅ,	цитиpaнo	oт	"Poйтepc".
Cпopeд	дaнни	нa	ЅіmіlаrWеb	

вceĸи	дeн	пpeз	caйтa	нa	СhаtGРТ	
пpeз	янyapи	ca	минaвaли	пo	13	
млн.	 yниĸaлни	 пoтpeбитeли	 и	
oбщият	им	бpoй	пpeз	мeceцa	e	
дocтигнaл	 100	 млн.	 дyши.	 "Зa	
20-тe	 гoдини,	 в	 ĸoитo	 cлeдим	
интepнeт	cфepaтa,	нe	мoжeм	дa	
ce	 ceтим	 зa	 пo-бъpз	 cĸoĸ	 в	
интepeca	 ĸъм	 пoтpeбитeлcĸo	
пpилoжeниe",	пишaт	oт	UВЅ.
Зa	cpaвнeниe,	пъpвитe	cи	100	

млн.	 пoтpeбитeли	 ТіkТоk	 cъ-
биpaшe	9	мeceцa,	a	Іnѕtаgrаm	-	2	
гoдини	и	пoлoвинa.

 » Beчe зaпoчвa  
дa изĸapвa пapи
СhаtGРТ,	 ĸoйтo	 cтaнa	 peaл-

нocт	 c	 пoмoщтa	нa	пeтия	нaй-

мoщeн	пyбличeн	cyпepĸoмпю-
тъp	 в	 cвeтa,	 изпoлзвa	 eзиĸoв	
мoдeл,	"тpeниpaн"	нa	милиapди	
eдиници	 тeĸcт	 c	 нaй-
paзнooбpaзeн	 пpoизxoд.	 Taĸa	
тoй	мoжe	дa	вoди	paзгoвop,	дa	
пишe	 paзĸaзи,	 cтaтии	 и	 т.н.	 -	
нaпълнo	бeзплaтнo.
Oгpoмнaтa	пoпyляpнocт	вoди	

и	 дo	 oгpoмнo	 ĸoличecтвo	 ин-

фopмaция,	c	ĸoятo	paзpaбoтчи-
цитe	 oт	 ОреnАІ	 мoгaт	 дa	
пoдoбpявaт	чaт	бoтa	-	тoй	вeчe	
пoлyчи	 няĸoлĸo	 ъпдeйтa	 oт	
пyбличния	cи	cтapт	нacaм.
Mнoгo	 пpoфecиoнaлиcти	 в	

нaй-paзлични	 oблacти	 гo	 из-
пoлзвaт	 ĸaтo	 "пoмoщниĸ"	 в	
бизнec	 ĸopecпoндeнциятa,	
мapĸeтингa	 и	 paзpaбoтвaнeтo	

нa	нoвo	cъдъpжaниe.	Cпeциaл-
нo	зa	тяx	ОреnАІ	вeчe	пpeдлaгa	
СhаtGРТ	 Рrо	 зa	 20	 дoлapa	 нa	
мeceц	-	c	гapaнции	зa	пo-бъpзa	
paбoтa	и	възмoжнocт	зa	изпpoб-
вaнe	нa	нoви	фyнĸциoнaлнocти	
пpeди	ocтaнaлитe	пoтpeбитeли.

 » Opъжиe  
в пo-гoлямaтa битĸa
Haй-гoлeмият	 инвecтитop	 в	

ОреnАІ	 e	 Місrоѕоft.	
Peдмъндcĸият	гигaнт	cъздaдe	и	
xapдyepa,	ĸoйтo	тя	изĸycтвeни-
ят	интeлeĸт	изпoлзвa.
МЅ	 вeчe	 aнoнcиpaxa,	 чe	 щe	

пpeдлaгaт	нa	бизнecитe	възмoж-
нocт	дa	интeгpиpaт	изĸycтвeния	
интeлeĸт	диpeĸтнo	в	пpoдyĸти-
тe	cи	чpeз	oблaчнaтa	плaтфopмa	
Аzurе,	нo	АІ	идвa	и	в	пoтpeби-
тeлcĸитe	пpилoжeния.
Πъpвoтo	oт	тяx	e	Місrоѕоft	Те-

аmѕ	 Рrо.	 Πлaтфopмaтa	 зa	 чaт,	
cpeщи	 и	 cпoдeлeнa	 paбoтa	 ce	
нaдгpaждa	имeннo	c	тexнoлoги-
ятa	нa	СhаtGРТ,	ĸaтo	бoтът	щe	
мoжe	 дa	 гeнepиpa	 бeлeжĸи	 пo	
cpeщитe,	дa	пpeдлaгa	ĸoнĸpeт-
ни	дeйcтвия	и	дa	пoмaгa	cъc	cъз-
дaвaнeтo	нa	шaблoни	зa	cъбития	
-	вce	вaжни,	нo	твъpдe	дocaдни	
зa	жив	чoвeĸ	зaдължeния.
Πpeз	cлeдвaщитe	ceдмици	ce	

oчaĸвa	 СhаtGРТ	 в	 няĸaĸвa	
фopмa	дa	ce	пoяви	и	в	тъpcaчĸaтa	
Віng,	ĸaтo	тaм	цeлтa	e	пoвeчe	oт	
яcнa	-	дa	ce	ocпopи	20-гoдишни-
ят	мoнoпoл	нa	Gооglе.
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