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Общо 738 секции в 
62 държави ще 
бъдат
разкрити зад 
граница за  
вота през април, 
реши ЦИК

Иво Илиев  
с медал
на Европейското
първенство по
борба до 23 години

„Левски“ Чикаго  
със седма купа

Вестникът на българите в САЩ и Канада Плюс

Since 2005

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

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

Advertising 773.317.8035
Реклама 847.707.0065

„BULGARIA SEGA“ NEWSPAPER

ВЕСТНИК „БЪЛГАРИЯ СЕГА“

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!

/3

/4

/13

"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 11 (926), година 19, 17 март 2023 Чикаго

/2, 18, 19, 21

"Навални" спечели награда 
"Оскар" в категорията  
за най-добър  
документален филм
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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!

"Навални" спечели награда "Оскар" в категорията за най-добър
документален филм

"Навални", с участието на 
българския журналист Христо 
Грозев, спечели награда "Ос-
кар" в  категорията за най-добър 
документален филм на церемо-
нията в Лос Анджелис, съобщи-
ха световните агенции. 

Режисьорът Даниел Роър оп-
исва политическия възход на 
Алексей Навални, опита за 
убийство, от който той едва оце-
лява, и последвалото му лиша-
ване от свобода.

"И има някой, който не може да 
е с нас тази вечер: Алексей На-
вални, лидерът на руската опози-
ция, остава задържан в изолатор 
заради това, което нарича - искам 
да се уверя, че цитирам думите 
му правилно - несправедливата 
агресивна война на Владимир 
Путин в Украйна", каза Роър при 
получаването на статуетката. Той 
посвети наградата си на полити-
ческите затворници по света.

Роър благодари от сцената и 

на разследващия журналист 
Христо Грозев. "Ние дължим 
толкова много на Христо Гро-
зев, нашия българин, интелекта 
с лаптопа си", каза той. "Хрис-
то, ти рискува всичко, за да раз-
кажеш тази история".

През август 2020 г. Навални бе-
ше отровен с нервнопаралитич-
но вещество "Новичок". Доку-
менталният филм е заснет, докато 
той се възстановява в Берлин. На-
вални подозира, че Кремъл е от-
говорен за отравянето, което ед-
ва не го убива, и той, Христо 
Грозев и руската активистка Ма-
рия Певчих се заемат да го дока-
жат чрез поредица от разследва-
ния, показани във филма.

Алексей Навални е арестуван 
при завръщането си в Русия 
след тежкото отравяне. През 
март миналата година той беше 
осъден на девет години затвор 
по обвинения в измама, които 
според него са фалшиви.

"Съпругът ми е в затвора са-
мо защото е казал истината. Съ-
пругът ми е в затвора само за-
щото защитава демокрацията", 
заяви съпругата на дисидента 
Юлия, която присъства на цере-
монията заедно с двете им деца 
и се качи на сцената. 

"Навални" е продуциран от 

Ейч Би О Макс и Си Ен Ен Фил-
мс. Премиерата на филма беше 
на филмовия фестивал Сънданс 
през януари 2022 г. Той спечели 
наградата за най-добър доку-
ментален филм на наградите 
БАФТА миналия месец.

Останалите номинирани в ка-
тегорията за най-добър доку-

ментален филм бяха "Всичко, 
което диша", "Цялата красота и 
кръвопролитие", "Огнена лю-
бов", "Къща от трески".

ХРИСТИНА ТЕРЗИЕВА, 
БТА

Снимка: ФБ/  
Алексей Навальный
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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

„Левски“ Чикаго със седма купа
Представител на генералния 

спонсор на Левски - София 
“Палмс Бет” Роси МакКий пое 
в ръцете си седмата купа, спече-
лена от Левски Чикаго. Лично 
президентът на лигата италиа-
нецът Гаетано Траверса връчи 
шампионския трофей, съобщи 
Chicago.bg.

„Радвам се да присъствам на 
отбелязването на успехите на 
Левски Чикаго. С гордост при-
емам Купата и вярвам, че фут-
болният отбор под ръковод-
ството на основателя Ники 
Василев и капитана Росен Кап-
тиев ще продължи да държи 
челни позиции в Лигата”, каза 
Роси МакКий.

Тя беше официален гост на 
годишния прием на Премиер-
лигата, където бяха наградени 
отличилите се отбори, играчи, 
съдии и ръководители. В нача-
лото на вечерта президентът Га-
етано Траверса, се обърна към 
специалния гост с думите: 
„Добре дошла мадам Роси 
МакКий”. Непосредствено след 

награждаването, МакКий изка-
за своите благодарности за 
топлото посрещане и оказаната 
чест. Тя обеща, че ще предаде 

ценната реликва в музея на Лев-
ски София, намиращ се в ново-
изградения сектор “А” на ста-
дион “Георги Аспарухов”. 

“За нас беше чест и огромна 
радост, че седмата шампионска 
купа, бе връчена на Генералния 
спонсор на Левски София – г-жа 

Роси МаКий. Вярваме, че тя ще 
донесе късмет на Левски София 
и защо не, още тази година, в 
чест на 80-ата годишнина от 
рождението на Георги Аспару-
хов, да станем шампиони”, каза 
основателят на “Левски” Чика-
го – Николай Василев.

Индивидуална награда за ця-
лостен принос получи ветера-
нът Анатоли Вътев, който през 
2017 г. бе част от най-успешния 
отбор на Левски Чикаго, завою-
вал Националната Купа на 
САЩ. С него на сцената излезе 
и първият му треньор Красимир 
Иванов-Къната. Двамата са 
част от силния отбор на няко-
гашната “Славия”, спечелила 
Купата на средно-западните 
щати през 2007 г.

Другият български отбор 
“Балкан”, състезаващ се в съща-
та възрастова група, но в “чер-
вената дивизия”, също бе награ-
ден с трофей за първо място.

ЙОАНА КРЪСТЕВА, БТА
Снимка: Chicago.bg
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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

ОБНОВЕНА Общо 738 секции в 62 държави ще бъдат
разкрити зад граница за вота през април, реши ЦИК

Общо 738 секции в 62 държа-
ви ще бъдат разкрити зад грани-
ца за парламентарния вот през 
април. Това става известно от 
решение на Централната изби-

рателна комисия (ЦИК) от днес. 
Най-много секции ще бъдат 

разкрити в Турция – 162, в Обе-
диненото кралство – 118, Герма-
ния – 75, Испания – 64, САЩ- 

56, Италия – 26, Нидерландия 
– 23, Гърция – 21, Франция – 16, 
Канада – 16, Белгия и Австрия 
– по 15.

Броят на някои от секциите в 
Канада, Норвегия, Швейцария е 
обявен от ЦИК под условие, че 
до 20 март т.г. приемащата стра-
на разреши да бъдат образувани 
избирателни секции извън ди-
пломатическите и консулски 
представителства.

Ето в кои държави ще се със-
тоят парламентарните избори 
през април и колко секции се оч-
аква да бъдат разкрити:

Австралия – 6 
Австрия – 15
Азербайджан – 1
Албания – 5
Алжир – 1
Армения – 1
Бахрейн – 1
Беларус – 1
Белгия – 15 
Босна и Херцеговина – 1
Бразилия – 1

Германия – 74 
Грузия – 1 
Гърция – 21
Дания – 9
Египет – 1
Израел – 1
Ирландия – 5 
Исландия – 1
Испания – 64
Италия – 26 
Йордания – 1
Канада – 16 
Катар – 1
Кипър – 8
Китай – 2
Косово – 1
Кувейт – 1
Ливан -1 
Люксембург – 2
Малта – 2
Мароко – 1
Молдова – 8 
Нидерландия – 23
Нова Зеландия – 2
Норвегия – 11
ОАЕ – 2
Обединено кралство – 118 

Полша- 2 
Португалия – 3 
Корея – 1 
Румъния – 1 
Русия – 2
Република Южна Африка – 3
Саудитска Арабия – 1
САЩ – 56 
Република Северна Македо-

ния – 7 
Сингапур – 1 
Словакия – 1 
Словения – 1 
Сърбия – 4
Тунис- 1
Турция- 162 
Унгария – 1 
Финландия – 3 
Франция – 16 
Хърватия – 1
Черна гора – 1 
Чехия – 3 
Швейцария – 11
Швеция – 3
Япония – 2 

ЕЛЕНА НИКОЛОВА
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



17
 м

ар
т 

20
23

 №
 1

1
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

6 330

Поредна благотворителна акция на 
Сдружение Българка - Чикаго

15ти март 2023 - Стартираме 
нашата ПОРЕДНА акция за съ-
биране на ЗАПАЗЕНИ дре-
хи,обувки и меки малки играч-
ки и изпращането им на наши 
сънародници в България.

Дарения ще се събират в пе-
риода ОТ 1ви  ДО 30ти АПРИЛ 
в магазина на Paradise Living , 
на адрес 845 E Rand Rd, Arlington 
Heights,  IL- 60004. 

Събираме само чисти, здрави 
и запазени обувки, чанти и дре-
хи за всички възрасти! Ако же-
лаете ,може да ни подкрепите и 
финансово еднократно или с 
месечни вноски чрез Zelle 👉 
bulgarkachicago@gmail.com 

или на PayPal 👉https://www.
paypal .com/donate?hosted_
button_id=4BYDP7AG3KM4E. 

Благодарим за подкрепата! 
Заедно можем повече!

Сдружение Българка -  
Чикаго
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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!

Руски военни откриха падналия американски дрон в Черно море
Сваленият безпилотен самолет е бил на 900 м дълбочина

Руски военни експерти са от-
крили сваления американски 
дрон MQ-9 Reaper в Черно мо-
ре. Дронът е открит на морско-
то дъно на 60 км от Севастопол 
на дълбочина 850-900 м. Това 
съобщи за севастополския пор-
тал ForPost източник, близък до 
руското министерство на отбра-
ната и запознат с детайлите на 
операцията.

"Подводен робот се е спуснал 
на морското дъно и е открил 
MQ-9 Reaper на дълбочина око-
ло 850-900 метра. Дълбоковод-
ното разклонение на газопрово-
да "Южен поток" минава в 
близост до този район", заяви 
източникът пред ForPost.

По думите му в момента 
руски военен кораб дежури на 
повърхността на водата в райо-
на на падането на американския 
самолет. Охранява се и периме-
търът на мястото на падането на 
дрона. Източникът заяви, че в 
момента експертите изработват 
решение за по-нататъшните 

действия по вдигането на дрона 
от морското дъно.

"Дълбочината, на която е пад-
нал дрона, е доста голяма. За да 
се извърши издигането, трябва 
да се използват средства, из-
ползвани при повдигането на 
потънали дълбоководни под-
водници", заяви източникът 
пред ForPost.

Такива средства, отбелязва 
източникът, са на разположение 
на армията и флота и се разра-
ботва план за ефективното им 
използване в зоната на падане 
на MQ-9 Reaper.

Специалистът разказа пред 
ForPost, че руското министер-
ство на отбраната се интересу-
ва от вътрешната електроника 
на дрона, както и от неговия 
двигател. На свой ред той отбе-
ляза, че не е изключен сцена-
рий, при който американските 
сили ще се опитат да унищожат 
дрона със собствени средства, 
преди той да се издигне на по-
върхността.

В сряда, 15 март, секретарят 
на Съвета за сигурност на Ру-
ската федерация Николай Па-
трушев заяви в ефира на теле-
визионния канал "Русия-1", че 
работата по вдигането на падна-
лия дрон от морското дъно е не-
обходима и тя ще бъде извърше-
на.

Американският дрон MQ-9 
Reaper падна в Черно море су-
тринта на 14 март в резултат на 
рязка маневра. Както потвърди-
ха от руското Министерство на 
отбраната, дронът MQ-9 е пре-
минал в неуправляем полет със 
загуба на височина и се е сблъс-
кал с водната повърхност. Беше 
отбелязано, че американският 
дрон е летял с изключени транс-
пондери и е нарушил граници-
те на зоната за временно използ-
ване на въздушното 
пространство, която е била ус-
тановена за времето на отбрана-
та на въздушното простран-
ство. Както писа ForPost, 
американският военен разузна-

вателен дрон MQ-9 Reaper се е 
разбил в резултат на приближа-
ването на руски изтребител Су-

27, който се е движел със свръхз-
вукова скорост.

Източник: БГНЕС
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BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS

Посланик Панайотов: По-големи общности от 
българската нямат училища в САЩ, но ние имаме

Ние понякога подценяваме 
факта, че в Съединените амери-
кански щати много по-големи 
общности от българската нямат 
собствени училища, а ние има-
ме. Това заяви посланикът на 
България в САЩ и бивш минис-
тър на отбраната Георги Панайо-
тов в българския подкаст в Аме-
рика „Раздумка по нашенски“. 

Той коментира, че български-
те преподаватели и родители в 
Щатите са хора с невероятен ен-
тусиазъм, насочен към образо-
ванието. 

„Трогателно е да видиш едно 
дете в трети или четвърти клас 
как рецитира стихотворение за 
Левски със силен американски 
акцент“, заяви Панайотов и до-
бави: „Безценно е да накараш 

тези деца, които са толкова да-
леч от България, да носят Лев-
ски и Ботев в сърцата си.“

Дипломатът посочи и основ-
ната си цел, свързана с общ-

ността ни в Америка: „Планът 
ми е да бъдем по-близо до вас. 
Имал съм разговор с всички 
служители в посолството. Съ-
брах ги и им казах, че нашата 

първа задача тук като държавни 
служители на България е да се 
срещаме и да говорим, да рабо-
тим с българската общност, да 
сме по-близо до нея, да я чува-

ме, да я слушаме, да ѝ знаем 
проблемите, за да се опитаме да 
направим нещо.“

Панайотов отбеляза, че българ-
ските училища в САЩ нямат 
собствени сгради, а са принудени 
да плащат наем в други такива. 

Затова се обсъжда възмож-
ността за финансова помощ от 
страна на България, която да бъ-
де планирана част от държав-
ния бюджет. „Големият въпрос 
е в бюджета на кое министер-
ство да се сложат тези пари– да-
ли на МОН, дали на МВнР, или 
някъде другаде целево“, обясни 
посланикът. 

ЙОАНА КРЪСТЕВА, БТА
Снимка: YouTube /  

„Раздумка по нашенски“

Българчета от цял свят могат да се включат в 
национален конкурс за карикатура

Национален конкурс за смешна дет-
ска рисунка – карикатура с участието на 
български деца от цял свят обяви Съюз-
ът на българските художници, секция 
„Карикатура“. Това съобщи порталът за 
българските идеи и каузи по света 
eurochicago.com. 

Откриването на конкурса ще бъде на 
4 април от 18:00 ч. в сградата на Съюза 
на българските художници, на ул. „Шип-
ка“ 6. 

Кандидатите да се включат в надпре-
варата са разделени в две възрастови ка-
тегории. Първата е за децата между 9 и 
12 години и е озаглавена „Златно Трън-
че“. Във втората група влизат децата 

между 13 и 16 години, тя е под заглавие 
„Златен Бодил“. 

Всяко дете може да изпрати или за-
несе на място на адреса на СБХ в Со-
фия до 2 рисунки във формат А4. Вся-
ка рисунка трябва да е надписана на 
обратната страна с: две имена, въз-
раст, град, държава, е-мейл. Всяко де-
те, одобрено от журито и участващо 
в изложбата, ще получи на предоста-
вения е-мейл диплом за участие, след 
което е-мейлът ще бъде изтрит. Адре-
сът на Съюза на българските худож-
ници е: България, 1504 София, ул. 
„Шипка“ № 6.

На плика, освен получател и подател, 

участниците трябва да напишат и „Дет-
ска карикатура“. 

Рисунките се предават на портиера на 
сградата или се изпращат по поща от 15 
до 25 март 2023 г.

От училища в провинцията и чужби-
на рисунките могат да се изпращат в об-
що писмо от съответното учебно заведе-
ние.

Поради краткото време, тази година 
рисунки от Америка, Африка, Австра-
лия и Далечния изток могат да се изпра-
щат на е-мейл: walexonebg@gmail.com.

ЙОАНА КРЪСТЕВА, БТА
Снимка: Eurochicago.com
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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

• Нашите счетоводители са “на ти” с 
английския и работят с Quick Books

• Опит, компетентност, коректност и 
надежност очаквайте от нас  
като бизнес партньори!

За контакти и препоръки:
US: 1 262 989 8155

BG: +395 89 781 0179
Интернет страница: https://benefitaccount.eu

СЧЕТОВОДНА КЪЩА В БУРГАС,
която обслужва транспортни компании в САЩ 
вече 4 години ТЪРСИ НОВИ КЛИЕНТИ

Поколението Z: как да накараме 20-годишните 
да работят

С още по-гъвкаво работно време, различни стимули и дос-
татъчно свободно време работодателите се опитват да при-
вличат младите хора от тъй нареченото "поколение Z". За-
дачата им обаче е изключително трудна. Защо?

Студентът по социология Туре Ренер е на 23 години. Той и 
неговата приятелка Синди Йеске, която е на 21, са част от 
поколението Z. Според Туре те са печелившите от настоящ-
ия недостиг на кадри в Германия - младите се възползват от 
овакантените работни места, пише АРД.

"Мога да ида в Швеция и да 
работя известно време оттам”, 
казва Синди пред германската 
телевизия. Тя харесва подобни 
варианти за работа, но смята съ-
що, че те са полезни и за рабо-
тодателите. Според младото 
момиче така служителите не се 
претоварват и компанията 
по-лесно може да задържи мла-
дите си служители по-дълго.

 » Поколението Z има  
свои правила

Хадидже Зека от компания за 
търсене на работа потвърждава 
пред АРД мнението на Синди. 
Според специалистката поколе-
нието Z има много власт в мо-
мента и обществото се съобра-
зява с желанията им.

Затова и компанията за чо-
вешки ресурси, в която Зека ра-
боти, сега предлага подпомага-
не и съвети специално за 
представителите на поколение-
то Z. За младите, които влизат в 
тази възрастова група, е нужна 
повече деликатност и търпение, 
когато работодател иска да ги 
привлече. Когато те вече рабо-
тят, носят на критика, стига тя 
да не много интензивна, защо-

то това не се приема добре от 
тях, пише АРД.

 » От домашния офис  
до фитнеса

Компанията "Advantest” в 
Бьоблинген вече се е приспосо-
била към идеите на новото поко-
ление. Повечето от служителите 
на компанията могат свободно 
да организират работното си 
време и, ако желаят, могат да ра-
ботят от вкъщи или при намале-
но седмично работно време. 
"Важното е, че постигаме цели-
те, които сме си поставили", 
обяснява ръководителят на от-
дел "Човешки ресурси" в компа-
нията Марсел Гийс пред АРД.

От това се възползват служи-
тели като 23-годишния електро-
инженер Кевин Фраймайер. 
Обикновено той започва работа 
сутрин от дома си, а в 10 ч. оти-
ва на фитнес за два часа, разказ-
ва германската медия.

В "Advantest” привличат слу-
жителите от поколението Z и по 
други начини - всеки, който из-
бере да иде в офиса, има достъп 
до удобни места за почивка и 
безплатно кафе. Онези, които 
ходят на работа с колело, пък 

могат да получат до два велоси-
педа с данъчни облекчения от 
програмата "Job-Rad". А тези, 
които имат електромобил, мо-
гат да го зареждат на зарядните 
станции на фирмения паркинг, 
пише още АРД.

Студентът Ренер също смята, 
че ако компаниите искат да при-
вличат служителите си към 
офисите, трябва да предоставят 
подобни на тези стимули. Рабо-
тодателите трябва да подпома-
гат служителите си с безплатни 
билети за градския транспорт 
или служебни атомобили, ко-
ментира Ренер пред германска-
та медия. След като завърши ви-
сшето си образование той се 

надява да работи само четири 
дни седмично, един или два от 
които - от дома си.

 » По-трудно е при занаятите 
и в ресторантьорството

Работата от дома обаче не е 
възможност за всяка професия. 
Работещите в строителството, 
например, няма как да изпълня-
ват задълженията си от разстоя-
ние.

Отношението към работата 
също вече не е същото като пре-
ди, когато е било нормално слу-
жителят да се попита "какво 
още има да се свърши", обясня-
ва АРД. Важният въпрос е кой 
ще работи, ако служителите са 

все по-малко и искат да работят 
все по-малко. 

Ето защо много предприема-
чи сега избират други пътища. 
Томас Барнхард,  управител на 
хотел в Шварцвалд, се оплаква, 
че в ресторантьорството има 
твърде малко варианти. В край-
на сметка хотелиерът не вижда 
друг изход, освен да привлече 
стажанти от Индонезия. Те са и 
по-добре мотивирани. Служи-
телите от чужбина винаги питат 
какво могат да направят по-
добре. Докато германците пи-
тат какво началниците им могат 
да направят по-добре, обобща-
ва Барнхард пред АРД.

dw.com
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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!

Ѕаmѕung щe инвecтиpa $230 милиapдa зa изгpaждaнe 
нa нaй-гoлямaтa в cвeтa бaзa зa пpoизвoдcтвo нa чипoвe

Kopeйcĸият тexнoлoгичeн 
гигaнт Ѕаmѕung Еlесtrоnісѕ 
oбяви инвecтиция oт 230 ми-
лиapдa дoлapa, ĸoятo щe 
бъдe ocъщecтвeнa пpeз 
cлeдвaщитe 20 гoдини, зa дa 
изгpaждaнe нa нaй-гoлямaтa 
бaзa зa пpoизвoдcтвo нa 
пoлyпpoвoдници в cвeтa, 
cпopeд ĸoмпaниятa. Toвa e 
чacт oт ycилиятa зa 
cтимyлиpaнe нa нaциoнaл-
нaтa индycтpия зa чипoвe, 
пpeдaдe Dаіlу Ѕаbаh.

Πpoeĸтът нa Ѕаmѕung e 
чacт oт инвecтициoнeн плaн зa 
чacтния ceĸтop нa пpaви-
тeлcтвoтo. Toй вĸлючвa пoвeчe 
дaнъчни oблeĸчeния и пoдĸpeпa 
зa пoвишaвaнe нa 
ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa нa 
в и c o ĸ o т e x н o л o г и ч н и т e 
ceĸтopи, вĸлючитeлнo тeзи зa 
пpoизвoдcтвo нa пoлyпpoвoд-
ници.

Πpoизвoдcтвeнaтa бaзa щe 

бъдe пocтpoeнa в пpoвинция 
Kьoнгги близo дo cтoлицaтa 
Ceyл дo 2042 г. Πлaниpaт ce пeт 
зaвoдa зa пoлyпpoвoдници нa O. 
Te щe бъдaт paзпoлoжeни близo 
дo cъщecтвyвaщитe мecтни 
фaбpиĸи и щe пpoизвeждaт paз-
лични видoвe чипoвe.

Гигaнтът Ѕаmѕung ce oпитвa 
дa paзшиpи пpиcъcтвиeтo cи в 
пpoизвoдcтвoтo нa мoдepни 

чипoвe, oчaĸвaйĸи, чe тъpceнeтo 
щe нapacнe пpeз cлeдвaщитe гo-
дини c пpиeмaнeтo нa нoви 
тexнoлoгии ĸaтo 5G бeзжични 
мpeжи, изĸycтвeн интeлeĸт и 
caмoyпpaвлявaщи ce aвтoмoби-
ли и т.н.

Πpoизвoдcтвoтo нa 
пoлyпpoвoдници e eдин oт 
шecттe ĸлючoви тexнoлoгични 
индycтpии, ĸoитo cтpaнaтa 

виждa ĸaтo нaй-вaжни зa 
cвoятa зaвиcимa oт изнoca 
иĸoнoмиĸa.Фoĸycът e и 
въpxy пpoизвoдcтвo нa 
aĸyмyлaтopни бaтepии, 
eлeĸтpичecĸи пpeвoзни 
cpeдcтвa, poбoтиĸa, диcплeи 
и биoтexнoлoгии. Πpaви-
тeлcтвoтo ce нaдявa дa пpи-
влeчe 422 милиapдa дoлapa 
ĸopпopaтивни инвecтиции в 
тeзи пpoeĸти дo 2026 г.

Πлaнът нa Южнa Kopeя 
идвa в мoмeнт, ĸoгaтo дpyги 
тexнoлoгични цeнтpoвe, 

ĸaтo Cъeдинeнитe щaти, Япo-
ния и Kитaй, зaпoчвaт дa oбpъ-
щaт пoвeчe внимaниe нa 
вътpeшнoтo cи пpoизвoдcтвo нa 
чипoвe c пpoтeĸциoниcтични 
мepĸи, дaнъчни oблeĸчeния и 
знaчитeлни cyбcидии, зa дa пpи-
влeĸaт инвecтиции.

Ocвeн тoвa Ѕаmѕung 
Еlесtrоnісѕ, пoдpaздeлeниeтo 
Ѕаmѕung Dіѕрlау, филиaлитe 

Ѕаmѕung ЅDІ и Ѕаmѕung Еlесtrо-
Месhаnісѕ плaниpaт дa ин-
вecтиpaт 60,1 тpилиoнa вoнa 
пpeз cлeдвaщитe 10 гoдини в из-
вън cтoлични paйoни нa Ceyл зa 
пpoизвoдcтвo нa диcплeи и 
бaтepии.

Ѕаmѕung e нaй-гoлямaтa ĸoм-
пaния в Южнa Kopeя. Tя oтчeтe 
pязъĸ cпaд нa пeчaлбитe cи 
пpeз пocлeднитe мeceци, зapa-
ди пo-cлaбoтo тъpceнe нa 
пpoдyĸти зa пoтpeбитeлcĸa 
eлeĸтpoниĸa и чипoвe. Πeчaл-
бaтa нa ĸoмпaниятa зa пocлeд-
нoтo тpимeceчиe пaднa c пoчти 
70%, зaщoтo цeнитe нa чипoвeтe 
пaдaт pязĸo.

Дpyг гoлям южнoĸopeйcĸи 
пpoизвoдитeл нa чипoвe ЅК 
Нуnіх, oтчeтe oпepaтивнa зaгyбa 
oт 1,3 милиapдa дoлapa зa 
пepиoдa oĸтoмвpи-дeĸeмвpи, 
ĸoeтo oтбeлязa пъpвия мy 
тpимeceчeн дeфицит oт 2012 г.

money.bg
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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

Пробив в борбата със стареенето: 
Детоксикация на тялото от вредните 
странични продукти на мазнините

В резултат на неотдавнаш-
но проучване учените откри-
ват обещаващ подход за заба-
вяне на стареенето. Те 
предлагат детоксикация на 
организма от глицерол и гли-
цералдехид - вредни стра-
нични продукти на мазнини-
те, които естествено се 
натрупват с течение на вре-
мето.

"Откритието бе неочаквано. 
Поехме по пътя на една много 
добре подкрепена хипотеза, 
според която тайната на дъл-
голетието е активирането на 
процес на подмладяване на 
клетките, наречен автофагия, 
и в крайна сметка открихме 
непознат механизъм за здраве 
и удължаване на живота",

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 11стр.

разказва  д-р Ейлин Жорже-
лина О'Рурк (Eyleen Jorgelina 
O'Rourke) от Катедрата по 
биология и Катедрата по кле-
тъчна биология на Универси-
тета на Вирджиния. "Вълну-
ващ аспект на откритието е, 
че ключът за включване на 
този механизъм за дълголе-
тие е активирането на два ен-
зима, които са много добре 
проучени заради ролята им в 
детоксикацията на етанола. 
[Етанолът е алкохолът, който 
се съдържа в спиртните на-
питки]. Тези съществуващи 
знания значително улесняват 
търсенето ни на лекарства, 
които могат специфично да 
активират този процес на 
подмладяване."

 » ОТКРИТИЕ В БОРБА  
СЪС СТАРЕЕНЕТО

В търсене на тайните за за-
бавяне на стареенето О'Рурк, 
нейният екип работят с ми-
кроскопични червеи, нарече-
ни C. elegans. Тези почвени 
обитатели споделят повече от 
70 % от нашите гени и са без-

ценен инструмент за биоме-
дицински изследвания - две 
Нобелови награди за медици-
на са присъдени за открития, 
направени изключително с 
помощта на този червей.

Предишни изследвания на 
стареенето върху червеи, 
мишки и човешки клетки 
позволяват на О'Рурк и дру-
ги специалисти в тази област 
да предположат, че ключът 
към удължаването на живота 
е в активирането на автофа-
гията - процес, който обновя-
ва повредените и старите 
части в нашите клетки. Но 
О'Рурк и нейните сътрудни-
ци с изненада установяват, че 
това не е необходимо - уче-
ните подобряват здравето и 
продължителността на живо-
та на червеите с 50%, без да 
увеличават автофагията.

Те успяват да се възползват 
от механизма, който откри-
ват и наричат AMAR - сан-
скритската дума за безсмър-
тие. В този случай AMAR 
означава "Alcohol and 
a l d e h y d e - d e h y d r o g e n a s e 
Mediated Anti-aging 
Response" (реакция срещу 

стареенето, медиирана от ал-
кохол- и алдехиддехидроге-
назата). Накратко, учените 
откриват, че могат да предиз-
викат реакция срещу старее-
нето, като задействат опреде-
лен ген - adh-1. По този начин 
генът произвежда повече ен-
зим - алкохолдехидрогеназа, 
който предотвратява токсич-
ността, причинена от глице-
рола и косвено от глицерал-
дехида. В резултат на това 
червеите живеели по-дълго и 
по-здравословно.

Разбира се, откритията при 
лабораторни модели като 
червеи и мишки невинаги са 
валидни за хората. Затова из-
следователите предприеха 
още няколко стъпки, за да 
проверят дали тяхното ръко-
водство е толкова обещава-
що, колкото изглежда. Пър-
во, те потвърждават, че 
ензимът има подобен благо-
приятен ефект върху продъл-
жителността на живота в 
друг лабораторен модел - 
дрожди. След това са прегле-
дали изследванията на ген-
ната активност, включително 
при хора, които са били под-

ложени на гладуване или 
ограничаване на калориите, 
тъй като е известно, че както 
гладуването, така и ограни-
чаването на калориите удъл-
жават здравословното със-
тояние и продължителността 
на живота. Разбира се, уче-
ните откриват повишени ни-
ва на ензимите против старе-
ене при всички изследвани 
бозайници, включително и 
при хората.

Учените подозират, че ни-
вата на глицерол и глицерал-
дехид естествено се увелича-
ват с времето, тъй като те са 
токсични странични проду-
кти на мазнините, които с 
възрастта се натрупват пове-
че. По този начин AMAR мо-
же да предложи начин да 
предотвратим токсичността 
на мазнините, да увеличим 
броя на годините, които жи-
веем в добро здраве, и може 
би да ни помогне да свалим 
и няколко излишни килогра-
ма.

"Надяваме се да привлечем 
интереса към разработване-
то на терапии, насочени към 
AMAR", споделя О'Рурк. 

"Тъй като в момента свърза-
ните с възрастта болести са 
най-голямата здравна тежест 
за пациентите, техните се-
мейства и здравната система, 
насочването към самия про-
цес на стареене би било 
най-ефективният начин да се 
намали тази тежест и да се 
увеличи броят на годините 
на независим живот в добро 
здраве за всички нас."

Справка: “Increased 
alcohol dehydrogenase 1 
activity promotes longevity” 
by Abbas Ghaddar, Vinod K. 
Mony, Swarup Mishra, 
Samuel Berhanu, James C. 
Johnson, Elisa Enriquez-
Hesles, Emma Harrison, 
Aaroh Patel, Mary Kate 
Horak, Jeffrey S. Smith and 
Eyleen J. O’Rourke, 17 
February 2023, Current 
Biology.

DOI: 10.1016/j.
cub.2023.01.059

nauka.offnews.bg
Източник: Anti-Aging 

Breakthrough: Detoxing Body 
of Harmful Fat By-Products 

To Extend Lifespan
University Of Virginia
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Революционно: Създадоха бебе бозайник 
от двама бащи
Както и при хората, клетките на мъжките мишки имат 
двойки хромозоми XY, а тези на женските - двойки XX

Учени създадоха яйцеклетки 
от клетки, взети от мъжки миш-
ки, и от тях се родиха седем 
мишлета, съобщиха Франс прес 
и Асошиейтед прес.

Според специалисти пости-
жението е "революционно". 

Използването на експеримен-
талния метод при хора все още 
е далече заради ниския процент 
на успеваемост и на многоброй-
ните етични проблеми. Но това 
е пробив в областта на репроду-
ктивната медицина, като дава 
възможност на мъжки двойки, 
или дори на самотен мъж да има 
биологично дете, без да се при-
бягва до женска яйцеклетка.

Резултатите от изследванията 
на японски учени, ръководени 
от биолога Кацухико Хаяши от 
университета Кюшу, са публи-
кувани и рецензирани в сп. 
"Нейчър".

Екипът вече преди това е от-
крил начин да превърне кожни 
клетки от женска мишка в яй-
цеклетка, която да се използва 
за раждане на здрави мишлета 
Този път учените провеждат съ-
щия експеримент с мъжка миш-

ка, като вземат кожни клетки от 
опашката ѝ и ги превръщат в та-
ка наречените плурипотентни 
стволови клетки, които  са в със-
тояние да се развият във всяка-
къв вид клетки.

Както и при хората, клетките 
на мъжките мишки имат двой-
ки хромозоми XY, а тези на жен-
ските - двойки XX.

Изследователите са получили 
около 6% клетки без Y хромозо-
мата, която им дава мъжкия 
признак, и след това са дубли-
рали останалата Х хромозома, 
за да получат ХХ двойката, коя-
то е специфична за женската 
клетка. Трансформираните 
клетки са използвани за създа-
ване на яйцеклетки, оплодени 
със сперматозоиди на мъжки 
мишки и след това имплантира-
ни в матката на женски мишки.  
От 630 опита са се родили седем 
мишлета, т.е. успехът е под 1%. 
Мишките са здрави и плодови-
ти. 

Хаяши, който представи тру-
да си миналата седмица на тре-
тата международна среща за ре-
дактиране на човешкия геном в 

Лондон, предупреди, че остават 
много пречки преди опитите с 
хора.

Ницан Гонен, директор на Ла-
бораторията за определяне на 
пола в израелския университет 
"Бар-Илан", каза пред АФП, че 
това е "революционно изслед-
ване".

Теоретично техниката би поз-
волила на двама мъже да имат 
дете, като единият предоставя 
сперматозоидите, а другият - 
яйцеклетката. Възможно е съ-
що един мъж да осигури и спер-
матозоида, и яйцеклетката, 
което според него би било "мал-
ко като клонирането на овцата 
Доли" - първия бозайник, кло-
ниран от възрастна клетка през 
1996 г.

Джонатан Байерл и Даяна 
Лърд, експерти по репродукция 
и стволови клетки от Калифор-
нийския университет в Сан 
Франциско, обясняват в сп. 
"Нейчър", че няма гаранция по-
добен експериментът с човеш-
ки стволови клетки да успее. Но 
те наричат изследването "забе-
лежителна стъпка в репродук-

тивната биология", с потенци-
ално приложение за спасяване 
на застрашен вид, от който е ос-
танал само един репродуктивен 
мъжки.

От своя страна Ницан Гонен 
смята, че процедурата е "не 
много ефективна", като 99% от 
ембрионите не оцеляват.

Тя би била още по-проблема-
тична при хората, където пери-
одът на бременност е девет ме-
сеца, в сравнение със само три 

седмици при мишките. Това би 
увеличило многократно риска 
от неуспех. Освен технически-
те проблеми съществуват и 
етични въпроси.

"Фактът, че можем да напра-
вим нещо, не означава непре-
менно, че трябва да го направим 
(...), особено когато става дума 
за човешки вид", коментира из-
раелският изследовател. 

Източник: Христина 
Терзиева, БТА 

15ти март 2023 - Българинът 
Иво Илиев спечели бронз на Ев-
ропейското първенство по бор-
ба до 23 години в Букурещ (Ру-
мъния).

В малкия финал при 67-кило-
грамовите на класическия стил 
националът се наложи над азе-
ра Хасан Мамадлъ с 10:8. Пре-
ди това Илиев отстъпи пред тур-
чина Мустафа Йълдъръм на 
полуфиналите.

В четвъртък бронз при девой-
ките до 59 килограма ще опита 
да спечели националката Фатме 
Шабан.

Утре на Европейското пър-
венство ще стартират и още че-
тири българки - Михаела Михо-
ва (53), Назифе Таир (57), 
Виктория Иванова (62) и Герга-
на Стоянова (65).

Автор: Кремена Младенова/
БТА

Иво Илиев с медал 
на Европейското 

първенство по 
борба до 23 години
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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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Защо е вредно да се събуждаме 
рано за работа

Изкуственото събуждане с алармата разстройва вътрешния 
часовник на тялото ни, така че усещането е подобно на 
джетлаг при полет в страна с различна часова зона

Ранното ставане за работа мо-
же да направи работата по-стре-
сираща, а животът - по-малко 
удовлетворяващ.

Терминът "социален джетлаг" 
описва ефекта от това, че хора-
та трябва да стават с будилника 
си през седмицата, вместо да се 
събуждат естествено и да спят 
по-дълго, както правят през уи-
кендите.

Изкуственото събуждане с 
алармата разстройва вътреш-
ния часовник на тялото ни, така 
че усещането е подобно на 
джетлаг при полет в страна с 
различна часова зона.

Проучване установи, че хора-
та с по-силен социален джетлаг 
са по-стресирани в работата си 
и са по-малко удовлетворени от 
живота си.

Изследователите са разгледа-
ли проучване, попълнено от 
около 4500 души в Чешката ре-
публика в продължение на три 
години между 2018 и 2020 г. В 
проучването се задава въпросът 
по кое време хората си лягат и 
стават - както когато работят, та-
ка и през уикенда или в други 
неработни дни.

Разликата в тези часове е из-
ползвана за изчисляване на 
"сънния дълг" на хората.

Хората с по-голям дълг за сън, 
което означава по-голям социа-
лен джетлаг, дават по-ниска 
оценка от 10 точки, когато са по-
питани доколко са доволни от 
живота си като цяло.

Те са получили по-лоши 
оценки, когато са били попита-
ни дали са преживели три вида 
стрес на работното място през 

последните 12 месеца.
Това са стресът от твърде 

много часове работа с твърде 
много изисквания, стресът от 
страха, че ще загубят работата 
си, и страхът от злополуки или 
наранявания на работното мяс-
то.

Резултатите показват, че не-
естествено ранното ставане за 
някого през седмицата може да 
го накара да се чувства по-нато-
варен.

Въпреки това проучването 

установи, че самооценката на 
хората за качеството на съня 
може да е най-важна за общото 
качество на живота им.

Хората, които съобщават за 
добро, а не за лошо качество на 
съня, като цяло са по-малко 
стресирани на работа и по-удо-
влетворени от живота си, също 
като тези с по-малко джетлаг.

Но те са били и по-щастливи 
и са съобщили за по-добро бла-
госъстояние и здраве.

Михаела Кудрначова, водещ 
автор на изследването от Карло-
вия университет в Прага, заяви: 
"В съвременното общество 
имаме строги графици, според 
които трябва да ставаме за ра-
бота и училище.

"Социалният джетлаг не е 

достатъчно проучен, но е ва-
жен, защото е трудно да се ком-
пенсира загубеният през седми-
цата сън през уикенда.

"Тези резултати показват, че 
социалният джетлаг може да 
повлияе на удовлетвореността 
от живота и стреса на работно-
то място, така че трябва да се 
проучи допълнително.

В проучването, публикувано 
в списание PLOS ONE, социал-
ният джетлаг е изчислен с помо-
щта на прост метод за оценява-
не, основан на средата на 
нощния сън.

Например, ако някой си е лег-
нал в 23:00 ч. и се е събудил в 
7:00 ч. през седмицата, средна-
та точка на съня му е била в сре-
дата на този период, в 3:00 ч. су-

тринта.
Ако си е легнал в полунощ и 

се е събудил в 10 ч. през почив-
ните дни, средната точка на съ-
ня му се измества на 5 ч. сутрин-
та.

Това би довело до "дълг за 
сън" от два часа, което показва 
нивото на социалния джетлаг.

Социалният джетлаг не е 
свързан с нивото на щастие на 
хората, което те оценяват с 10 
точки, нито с цялостното им 
благосъстояние, което се осно-
вава на това колко често през 
предходните две седмици те са 
заявили, че са се чувствали ве-
сели, спокойни и активни.

То не е свързано и със здраво-
словното състояние на хората, 
но е свързано със стреса на ра-
ботното място и удовлетворе-
нието от живота, което е по-дъл-
госрочен показател за 
удовлетвореност, отколкото за 
щастие.

Това е така, дори когато се 
вземат предвид други фактори, 
влияещи върху вероятното ка-
чество на живот на хората, като 
тяхната възраст и богатство.

Колкото по-дълго са спали хо-
рата, толкова по-лошо е било 
тяхното самооценявано здраве 
и щастие, въпреки че авторите 
на изследването предполагат, че 
това заключение може да бъде 
изкривено от хората с психични 
проблеми, които са склонни да 
спят по-дълго.

Проучването не е установило, 
че хората, които са намалили со-
циалния си джетлаг, са подо-
брили значително качеството 
си на живот, но това може да се 
дължи на факта, че хората ряд-
ко подобряват несъобразените 
си графици за сън без голяма 
промяна в живота, като напри-
мер раждане на дете или рабо-
та с различно работно време.

Източник: Daily Mail    



17
 м

ар
т 

20
23

 №
 1

1
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

16

  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

„Навални“ – документален филм, номиниран 
за Оскар на 12 март, е дезинформация?
Вчера написах текста: „Предрекох “Оскар” за Христо Грозев, 
предричам и кога демокрацията ще победи“

Веднага след публикацията получих много критики, че вяр-
вам на Навални и Грозев. Няколко души ме помолиха да про-
чета материала  “Navalny,” documentary nominated for March 
12th Oscar, is disinformation? на Люси Комисар, от 22 февруа-
ри 2023 г. с горното заглавие (въпросителната е моя).

Разгледах текста и по-долу ще цитирам Люси Комисар (съ-
кратено ЛК) и ще коментирам нейните твърдения от свое 
име – (ПС).

Ще подмина дългото предисловие, в което журналистката 
и широко известна феминистка пише за връзките на Навал-
ни със САЩ, за неговата икономическа дейност и присъда, все 
неща, които не са свързани с отравянето. Ще се съсредоточа 
единствено върху мнението й за филма и фактите около не-
го. Извинявам се за машинния превод на думите й. Той е авто-
матичен и е на Гугъл. (Бел.авт. Едва след като го публикувах,  
го видях в човешки превод в сайта Гласове, oткъдето е и сним-
ката.)

Люси Комисар пише: „На 20 
август, приключвайки кампа-
ния в Югоизточен Сибир, На-
вални се качи на редовния по-
лет от Томск до Москва и се 
разболя. По решение на пилота 

самолетът извърши непланира-
но кацане в Омск и Навални бе-
ше откаран в градска болница. 
Персоналът на спешното отде-
ление лекува симптомите и ста-
билизира състоянието му. Са-

молет за медицинска евакуация 
пристигна от Германия на след-
ващия ден, след като съпругата 
на Навални, Юлия Навальная, 
получи разрешение от Кремъл 
за лечението му в Германия, и 
той беше изпратен от Омск до 
Берлин на 22 август, като съпру-
гата му и Певчих го придружа-
ваха в полета.”

ПС:  Тук ЛК премълчава, че са-
молетът е бил отклонен от пътя, 
не от пилота, а от височайшо на-
реждане (разбира се не от Кре-
мъл), което е объркало планове-
те на отровителите. Ако Навални 
бе умрял, то едва ли щеше да се 
стигне до последвалите разкри-
тия. От друга страна, обаче, има 
друга опасност за отровителите, 
защото Новичок е силно отровно 
бойно вещество. То е разработва-
но за тотална война и килограм 

от него може да отрови цял град. 
Трудността при него не е да се 
убие някого, а как да се отрови 
тайно само един човек, без да по-
страдат други. Това вече се е 
случвало в Русия, когато са по-
ставяли повечко отрова. По мои 
спомени, при първото отравяне с 
Новичок, още по времето на Ел-
цин, отровата е поставена в теле-
фонната слушалка на един биз-
несмен. Минути след телефонно 
позвъняване той пада и започва 
да колабира. Секретарката се 
обажда до Бърза помощ за линей-
ка чрез същия телефон, което 
коства нейният живот също. Но 
слушалката отровила и полицая, 
който идва да разследва двойно-
то убийство, и вкарва в болница 
още няколко негово колеги. Ето 
защо, след този случай, отрови-
телите се специализират и поста-
вят по-малки количества отрова. 
А, ако жертвата не успее да умре, 
понякога просто я доубиват. За 

тези допълнителни убийства зна-
ем пак от Христо Грозев, но мал-
ко хора са чели или чули за тях.

По-надолу ЛК пише: “Това 
е доказателство от самия Навал-
ни, че той е бил много по-мал-
ко важен, отколкото Западната 
преса и режисьорите твърдят, 
че е бил. От началото на филма 
за Навални се поставя съмне-
ние, че президентът на Русия е 
искал да го хване и е изпратил 
убийци в Томск.”

ПС:  Да, Навални не беше 
най-влиятелният политик в Ру-
сия, но друга сериозна опози-
ция на Путин нямаше, освен 
един комунист от Подмоскови-
ето. Знаете ли какво пък се слу-
чи с него?  И друг път съм го 
казвал – например след убий-
ството на Немцов – че Путин ня-
ма нужда да дава заповед за 
убийството на някого, та бил 
той и известният обединител на 
опозицията Немцов. Достатъч-
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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

THE BEST MORTGAGE 
LOANS WITH THE 
LOWEST RATES!

MUTUAL FINANCIAL CORPORATION
2860 S River Road, Suite 365

Des Plaines, IL 60018
NMLS ID 220156 | NMLS ID 228830

Olga Battista
Българка с 20+ години опит

olgaloans7@gmail.com

• Заеми за покупка  
на жилище

• Рефинансиранe

708.217.2277

но е генерал да пожелае да се 
подмаже на голямото началство 
и/или да получи звезда на паго-
на, а изпълнители в необятната 
Русия (или в малка Чечня) ви-
наги ще се намерят.

ЛК: „Има дълъг раздел за то-
ва как Христо Грозев, иденти-
фициран като работещ за 
Bellingcat, купува данни за пъ-
туване и контакти в Darknet, за 
да намери имената и телефон-
ните номера на агенти на Феде-
ралната служба за сигурност 
(ФСБ), които са пътували със 
самолети до Сибир през август 
2020 г. Няма начин да се прове-
ри дали диаграмите и лицата 
потвърждават това.

ПС: Това си е лъжа, че няма 
начин. Нима искате да ми каже-
те, че ако можеха да го отрекат, 
от Кремъл нямаше да покажат 
друг списък на пътниците в са-
молета, различен от този, който 
има Навални? Всъщност, няма 
начин да се провери, защото от 
Кремъл не позволяват подобна 
проверка. А данни да се купят в 
Русия (и България) не е трудно 
и скъпо. Питайте по-младите!

ЛК: Германското правител-
ство обяви не една, а две седми-

ци след пристигането на група-
та, че лаборатория на 
германските въоръжени сили е 
идентифицирала нервнопарали-
тичен агент от групата Novichok 
в кръвни проби, взети след при-
емането на пациента в Шарите.

ПС: Така е. Но това, което не 
можете да видите през лупа, мо-
же да бъде видяно през микро-
скоп. Руснаците не са предпола-
гали, че отровата може да бъде 
открита, защото не са я вижда-

ли през лупите си (така както и 
в Шарите), но е видяна през да-
леч по-прецизна техника.

 ЛК: За разлика от цивилни-
те лекари, които не са открили 
„Новичок“, военната лаборато-
рия не оповестява подробности 
от тестовете си. Нямаше токси-
кологичен доклад, нямаше име 
на експерта, отговарящ за 
тестването и тълкуването на ре-
зултатите, нямаше име и форму-
ла на химическото съединение 

от „групата Новичок“. Герман-
ците отказаха да изпратят ка-
квито и да било медицински или 
токсикологични доказателства, 
за които твърдят, че обоснова-
ват опита за убийство на мос-
ковските прокурори, разследва-
щи престъплението.

ПС: Това вече е практика на 
Западните служби и съдилища – 
те отказват да доказват каквото 
и да е на Захарова, Песков и Лав-
ров. Така се случи и със свале-

ния през 2014 г.. над Украйна фи-
липински самолет. Отговорът на 
Запад бе: “Искате да получите 
информация – то кооперирайте 
се с нас в търсенето на виновни-
те!” Русия отказва всяко сътруд-
ничество, а иска доказателства. 
На съда в Холандия, когато съ-
диха виновните за самолета – ис-
каните доказателства бяха пока-
з а н и . 
И най-интересното – единият от 
обвинените бе оправдан, защото 
нямаше достатъчно факти за не-
го, за разлика от за останалите 
подсъдими. Съветът ми – на чо-
век, съдил се на три различни 
континента и не загубил дело, е: 
Помагайте на съда да достигне 
до истината, за да спечелите!

ЛК: Второ, долните гащи на 
Навални. Навални, съпругата 
му Юлия, асистентът му Пев-
чих, прессекретарят му, други 
от неговата група и репортери-
те, публикуващи това, което им 
е казано, твърдяха първо, че от-
ровата Новичок е била в чаена-
та чаша в кафенето на летище-
то, след това в бутилка вода в 
хотелската стая в Томск.

Следва на 21 стр.►
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"Тренд": Пет формации влизат в парламента, 
победителят остава неясен

Общо 47 на сто от всички ин-
тервюирани декларират, че ще 
упражнят правото си на глас на 
2 април

Пет формации ще влязат в бъ-
дещия парламент, показва про-
учване на агенция „Тренд“ във 
връзка с предстоящите избори 
на 2 април, съобщиха от социо-
логическата агенция, предаде 
БТА.

Допитването е по поръчка на 
вестник „24 часа“. Изследване-
то е реализирано в периода 
между 6 и 12 март 2023 г. чрез 
пряко полустандартизирано ин-
тервю "лице в лице" с таблет 
сред 1005 души на възраст над 

18 години. 
Пет формации ще участват 

със сигурност в следващото На-
родно събрание. Победителят 
остава неясен. Три партии оста-
ват под парламентарната бари-
ера, но с подкрепа над 3 процен-
та, коментират социолозите.

Почти с изравнен резултат са 
коалициите „Продължаваме 
промяната-Демократична Бъл-
гария“ (26.5%) и ГЕРБ-СДС 
(25.6%). 

Третата позиция към момен-
та е за ДПС – с 13.6 процента 
подкрепа от заявилите, че ще 
гласуват. Следва „Възраждане“ 
с 12.9 на сто. „БСП за България“ 

взима 7.5 процента, ако избори-
те бяха сега.

Според анализаторите от 
„Тренд“ формация "Левицата!" 
взима част от избирателите на 
БСП. Новата коалиция печели 
доверието на 3.5% от заявили-
те, че ще гласуват. С почти съ-
щия резултат - 3.6 процента е 
партия „Български възход“. 
„Има такъв народ“ разполагат с 
3.1% от гласовете на гладува-
щите.

С „Не подкрепям никого“ са 
заявили, че ще гласуват 5.1 про-
цента от анкетираните.

Общо 47 на сто от всички ин-
тервюирани декларират, че ще 

упражнят правото си на глас на 
2 април. Очакваната избирател-
на активност според данните от 
изследването ще бъде между 2 
милиона и 500 хиляди и 2 мили-
она и 700 хиляди.

Допитването е по поръчка на 
вестник „24 часа“. Изследване-

то е реализирано в периода 
между 6 и 12 март 2023 г. чрез 
пряко полустандартизирано ин-
тервю "лице в лице" с таблет 
сред 1005 души на възраст над 
18 години.

Източник: Ралица Николова, 
БТА

Русия практически се избави от държавните облигации на САЩ
Oбeмът нa инвecтициитe нa 

Pycия в дъpжaвни oблигaции нa 
CAЩ ĸъм янyapи тaзи гoдинa 
възлизa нa eдвa 67 милиoнa 
дoлapa, cлeдвa oт дoĸyмeнти нa 
Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe 
нa CAЩ, cъoбщи "Koмepcaнт".

Πo-ĸoнĸpeтнo, oт тяx дъл-
гocpoчнитe цeнни ĸнижa въз-
лизaт нa 54 милиoнa дoлapa, a 
ĸpaтĸocpoчнитe цeнни ĸнижa ca 
зa 13 милиoнa дoлapa.

Имaйĸи пpeдвид oбщият 
paзмep нa инвecтициитe нa Pycия 
в чyждecтpaнни цeнни ĸнижa, 
ĸaĸтo и инвecтициитe й в 
aмepиĸaнcĸи дълг дo пpeди 

няĸoлĸo гoдини, тo ceгa 
пocoчeнaтa cyмa в aмepиĸaнcĸи 

oблигaции пpaĸтичecĸи ĸлoни 
ĸъм "нyлa".

Oт финaнcoвитe дaнни ce виж-
дa, чe oт ĸpaя нa минaлaтa гoдинa, 
Pycия "cĸopocтнo" paзпpoдaвa 
пpитeжaвaнитe oт нeя 
aмepиĸaнcĸи oблигaции. Taĸa 
нaппpимep, пpeз нoeмвpи 2022 г. 
тe ca възлизaли нa близo 2,1 млpд. 
дoлapa, a пpeз дeĸeмвpи вeчe ca 
$629 милиoнa.

Pycия зaпoчнa дa нaмaлявa ин-
вecтициитe cи в aмepиĸaнcĸи 
дъpжaвни oблигaции oт aпpил 
2018 г., ĸoгaтo тe възлизaxa нa 
знaчитeлнит 96 млpд. дoлapa, т.e. 
тe ceгa ca пo-мaлĸo oт 1% cпpямo 
2018 г.

Haй-гoлeмият пpитeжaтeл нa 

aмepиĸaнcĸи цeнни ĸнижa в 
cвeтa пpoдължaвa дa e Япoния. 
Cтpaнaтa дopи yвeличи инвecти-
циитe cи cпpямo минaлaтa гo-
динa, oт $1,07 тpилиoнa нa $1,1 
тpилиoнa.

Ha втopo мяcтo e Kитaй c 859,4 
млpд. дoлapa в aмepиĸaнcĸи oб-
лигaции ceгa, cпpямo 867,1 млpд. 
дoлapa пpeз дeĸeмвpи 2022 г. Tpe-
тият пo гoлeминa пopтфeйл oт 
aмepиĸaнcĸи дълг e нa Beлиĸoбpи-
тaния, ĸoйтo e нapacнaл oт 654,5 
милиapдa дoлapa пpeз дeĸeмвpи 
минaлaтa гoдинa, нa 668,3 ми-
лиapдa дoлapa ĸъм фeвpyapи.

money.bg
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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

UKRAINIAN WEEKLY NEWSPAPERBULGARIAN WEEKLY NEWSPAPER

WE SERVE

SINCE 2001!

THE BULGARIAN 
AND UKRAINIAN
COMMUNITIES 
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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!!

►Продължение от 18 стр.

ПС: Така беше! Но беше са-
мо в началото, когато същест-
вуваха само предположения. И 
заради това бе събран основни-
ят багаж и най-вече бутилката, 
защото бе логично да се пред-
положи, че отровата ще е някъ-
де там.

ЛК: Клип на CNN, който не 
е във филма, твърди, че отрова-
та е била поставена върху до-
лните гащи „през шевовете“ на 
капака на копчето, но под как-
ва форма – прах, аерозолен сп-
рей или гел? Разчиташе ли 
ФСБ, че Навални няма да забе-
лежи или усети влага, докато се 
облича? Дали тогава отровата 
е била в пряк контакт с тялото 
му?

ПС: Не зная дали авторката 
се прави, или действително не 
знае, че количеството отрова е 
толкова малко, че дори да обу-
еш гащите след 5 минути, то 
нищо няма да разбереш.

ЛК: В самолета на Навални 
му прилошало и пилотът се от-
клонил към Омск, където бил 
преместен в болница. Изчисле-
ната леталност на дозата тряб-

ва да е фатална след появата на 
симптомите. Първите симпто-
ми обаче се появиха едва след 
няколко часа и останаха не-
смъртоносни поне още един 
час между отиването на Навал-
ни в тоалетната на полета и 
пристигането му в болницата в 
Омск.

ПС: А знаете ли, че някои 
жертви, сред които и Владимир 
Кара-Мурза, не умряха и след 
две отравяния? Тя дозата за 
всеки човек е индивидуална и 
според организма му. Важно е 
и къде е поставена, и с каква 
повърхност е контактувала. 
Пак повтарям – бивши опитни 
разузнавачи твърдят, че далеч 
по-сигурни средства са автомо-
билните катастрофи или пада-
нето от високо. Новичок не е 
пригоден за подобни отравя-
ния, но е бил разрекламиран 
пред началството като универ-
сално средство. Иначе химиче-
ската лаболатория е трябвало 
да бъде закрита.

ЛК пише: CNN заявява, че 
„Кудрявцев“ лети от Москва за 
Омск на 25 август, пет дни след 
събитието, за да вземе дрехите 
на Навални и да ги „почисти“. 

Той показва изображение на 
полет от Москва. Но ФСБ ще-
ше да знае за отклонението към 
Омск на 20 август . Щеше ли да 
чака пет дни, за да изпрати аг-
ент там?

ПС: Отговорът е много прост 
– руските служби въобще не са 
очаквали, че може да бъде от-
крита “чудодейната” отрова, та 
да е нужно да я заличават вед-
нага. Както казах и по-горе. 
Следите от Новичок могат да 
се видят първите минути с 
просто око, след час с лупа, 
след ден с микроскоп, след N 
дни с електронен микроскоп и 
т.н. Ако нямаш микроскоп, мо-
же да си помислиш, че всичко 
е чисто, но… следите остават.

ЛК: Болничните работници, 
които съблякоха Навални, раз-
боляха ли се? Много хора бяха 
изложени с Навални и неговите 
смъртоносни гащи, но няма съ-
общения за нито един, който да 
се е разболял. Пътниците, кои-
то са го придружили в самолета 
и летели за Москва, не са съоб-
щили за медицински проблеми.

ПС: Колко души от пътници-
те са се допирали до гащите на 
Навални? Нали се сещате как-

во щеше да стане ако цял само-
лет измре? Отровителите не са 
много умни, но не са идиоти да 
избият цял самолет.

ЛК: Има противоречива ин-
формация дали гащите на На-
вални са останали в Омск. 
Прессекретарят на Навални 
Кира Ярмиш публикува туит на 
20 август 2020 г. с текст: „Юлия 
взе нещата на Алексей със се-
бе си. Тя каза, че не е позволи-
ла да бъдат конфискувани.” Въ-
преки това The Guardian 
съобщи на 21 септември, че На-
вални „изисква Москва да вър-
не дрехите му“. Във всеки слу-
чай болницата Шарите каза, че 
не е тествала бутилките с вода 
или дрехите.

ПС: Разбира се, че на 20 ав-
густ не са му били прибрани 
долните гащи. По това време аз 
следях развитието на събития-
та ежеминутно и имаше страш-
но объркване у всички, вкл. 
разнородна и противоречива 
информация.

ЛК: Контекстът на обажда-
нето, отчаяно му искане да от-
говори какво се е объркало (та 
Навални не е умрял) за доклад 
до по-високи власти, е нещо, 

което бихте очаквали в рамки-
те на първите 48 часа, а не поч-
ти три месеца по-късно.

ПС: Това може да каже само 
човек, който не познава руска-
та администрация и не е следял 
събитията. Новината за отравя-
нето не слизаше от новините. 
А в Русия винаги могат да те 
извикат на килимчето, дори са-
мо за да назначат любовницата 
си на мястото ти.

ЛК: Получих отговор „На-
вални беше троянски кон.” Из-
пратих й имейл и я попитах 
какво има предвид, като посо-
чих, че Merriam-Webster опре-
деля троянския кон като „някой 
или нещо, предназначено да 
победи или подкопае отвътре, 
обикновено чрез измамни 
средства.“

ПС: Точно е определението 
от речника – Навални се пред-
ставя за свой, от службите, чрез 
измамни средства, т.е. като тро-
янски кон.

Целият материал 
четете онлайн 

на www.bulgariasega.com

Петър Стаматов
eurochicago.com
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Сложи цялото си всеоръжие 
Шлемът на спасението

Всеки знае колко уязвима 
е главата. Дори и да не но-
си никакво друго снараже-
ние, един пехотинец вина-
ги ще носи шлема си в 
битка. 

Една от най-драматични-
те сцени във филма „Спася-
ването на редник Райън“ се 
разиграва при Съюзниче-
ското нападение на Нор-
мандските брегове. Един 
американски войник чува 
звук от куршум, който се 
удря в шлема му. Той сваля 
шлема и се възхищава на 
вдлъбнатината оставена от 
куршума. След това, втори 
куршум пронизва незащитена-
та му глава и го убива мигно-
вено. 

Къде мислиш, че си най-уяз-
вим за сатана? В главата, раз-
бира се. Сатана ще се опита да 
обърка мислите ти и да напъл-
ни главата ти с лъжите си. Мо-
же би ще те ласкае, за да се 
възгордееш. Може би ще те 
приспи в апатия. Може би ще 

ти казва, че си се провалил, че 
си безнадежден и безпомо-
щен, изолиран и слаб пред не-
говата висша сила. Но Библи-
ята казва в Ефесяни 6:11, 17, 
„Облечете се с Божието все-
оръжие... вземете за шлем 
спасението“. Нека тези думи 
са винаги в главата ти: „Исус 
Христос те е победил, сатана. 
Аз съм спасен от Самият Бо-
жии Син. Стой далеч. Върни 
се в ада“.
www.helpinghandsbulgaria.org

Откриха паметник на Христо Ботев в 
историческата част на Стара Хавана в Куба

Паметник на Христо Ботев бе-
ше открит в историческата част 
на Стара Хавана в Куба. Бюстът 
на българския революционер за-
ема централно място на край-
брежния булевард Авенида дел 
Пуерто в кубинската столица. 

Откриването на паметника бе-
ше съпроводено с церемония, на 
която присъстваха над 300 гости 

- висши представители на кубин-
ското ръководство, дипломати и 
приятели на България и Куба. А 
представители на българската 
общност поднесоха цветя пред 
новооткрития бюст на героя.

След откриването на памет-
ника последва концерт в Амфи-
театъра на Стара Хавана по слу-
чай Националния празник на 

България. 
Бюстът на Христо Ботев бе-

ше издигнат в столицата на Ку-
ба с подкрепата на посолство-
то и Службата на Историка на 
Хавана.

МАРИЯ ГУЦЕВА, БТА
Снимка: Посолство на 

България в Куба
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Ned Kulev
Remodeling & Construction

• Kitchen Remodeling
• Bathroom Remodeling
• Tile installation
• Floor installation
• Plumbing
• Electrical
• Painting
• Plastering
• Dry wall installation

www.nedkulevremodeling.com
312.200.8163• Competitive Price, Quality & Service

• Free Estimates

Предизборна политическа анкета за избиратели
Българският интернет портал Eurochicago.com се обърна с 

традиционната* си анкета към политическите партии и коа-
лиции, участници в предстоящите предсрочни парламентарни 
избори на 2 април 2023 г.

Целта на въпросите, събрани в тази анкета, е българските 
избиратели в чужбина да могат сравнят основни акценти от 
програмите на партиите, касаещи милиони сънародници зад 
граница.

Първи отговориха от ПП БНО  и от Коалиция „Левицата!
Редакцията на Еврочикаго подготви същата анкета и за чи-

тателите и гласоподавателите– може да я откриете на адрес: 
https://forms.gle/6GSHFXk4s7mgN5oj7  или да я попълните най-до-
лу на страницата под този текст.

В нея може да дадете своето мнение по поставените 9 въпро-
са, както и да оставите своите послания към политици и изби-
ратели. Отговорите Ви ще обобщим и публикуваме, а най-инте-
ресните послания ще изпратим до политическите партии.

Още първия ден в анкетата взеха участие 101 човека. Брой-
ката ни позволява да покажем лесно и практически точно про-
центното отношение между гласовете „ДА“ и „НЕ“.

Ето и въпросите и процентното съотношение на отговори-
те към този момент (процентите са окръглени). Попълнете ан-
кетата и Вие, за да станат резултатите по-представителни.

1. Необходима ли е нова Кон-
ституция на Р България, към 
днешна дата?

ДА – 40%
НЕ – 60%
2. Да се намали броят подпи-

си за предизвикване на рефе-
рендум?

ДА – 75%
НЕ – 25%
3. Да се намали кворумът за 

признаване резултатите от ре-
ферендума?

ДА – 65%
НЕ- 35%
4 Бихте ли подкрепили след-

ното предложение – при всички 
избори у нас, да се провежда и 
допитване до избирателите по 
важни за обществото теми, чрез 
вписване в бюлетината на поне 

един въпрос/референдум?
ДА – 95%
НЕ – 5%
5. Съгласни ли сте български-

ят лев да бъде единствена офи-
циална валута в България до 
2043 година?

ДА – 85%
НЕ – 15%
6. Подкрепяте ли произвеж-

дането на избори за Велико На-
родно събрание, което да реши 
въпросите за промени във фор-
мата на държавно управление 
от парламентарна република в 
президентска република?

ДА – 30%
НЕ – 70%
7. След евентуално свикване 

на ВНС ще подкрепите ли пред-
ложението (вж. повече подроб-

ности по предложението ТУК) 
да се създаде втора камара на 
българския парламент, избира-
на на наборен принцип сред 
всички граждани?

ДА – 65%
НЕ – 35%
8. Трябва ли да се върне за-

дължителната военна служба?
ДА – 70%
НЕ – 30%
9. Да се въведе ли мажоритар-

ното гласуване в изборите за 
НС?

ДА – 65%
НЕ – 35%
И накрая, две предложения 

към политиците, данени в отго-
ворите на анкетата от попълни-
ли я граждани: 

„Господа и дами политици, 
очаквам от Вас публичен отчет 
за свършената от Вас работа в 
ежеседмично видео! (Напри-
мер, на личния Ви профил или 

страница във Фейсбук .)“
„При влизане в парламента, 

от която и да е партия, да мина-
ват през детектор на лъжата, те-
стове за грамотност и освиде-
телстване от психиатър, че са 
годни за изпълнение на задъл-
женията си!“

Както и две мнения на попъл-
нили анкетата граждани, които 
са насочени към избирателите:

„Скъпи сънародници, нека 
помислим за по-голям контрол 
за свършената работа от наши-
те политици! Спрете да си тър-
сите спасители и започнете да 
си търсите правата!“

„Референдумите, за които 
мечтаят ИТН и „Възраждане“, 
отварят широко вратата за ав-
торитарен режим, дори за дик-
татура, защото повечето бъл-
гари не са активни граждани, 
не познават правата и задъл-
женията си, съответно не се 
борят за правата си, което ги 
прави лесни за манипулиране 
и податливи на популистки 
послания. Съответно, търсят 
лидер, който с размах да реши 
всички техни проблеми, без 
тяхно участие, а това е рецеп-
та за диктатура.“

eurochicago.com

* Интернет порталът Еврочикаго е носител на наградата на СБЖ 
за най-добра българска медия зад граница за 2015 г. и прави предиз-
борни интервюта и анкети с партии и политически лидери вече по-
вече от 15 години. Няма българска парламентарна партия, която 
да не е питана по различни въпроси за бъдещето на страната ни. 
Няма и значима партия извън парламента или от опозицията, коя-
то да не е била отразявана на страниците на портала.
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Анализ

Какво би станало в Украйна, ако Русия спечели
Един опит за футуристична прогноза за първата от много години война в Европа

Нека за миг, но само за един 
кратък миг, да си представим, че 
Русия спечели войната в Украй-
на. На какво се надява Путин? 
Той ще получи една разорана зе-
мя, една напълно съсипана дър-
жава. Хората обаче ще са там. 
Те, или поне една част от тях, 
ще са още живи и ще искат да 
ядат, да карат коли, да ходят на 
почивка, да живеят добре. А как 
ще стане това в една напълно 
разорена държава?! Ето това 
трябва да разбере Путин и него-
вият естаблишмънт, че те нямат 
бъдеще в Украйна. Как очакват 
да ги обичат украинците, като 
преди това руснаците са избили 
техните роднини, деца, прияте-
ли!?Това е вече исторически и 
кармично обусловена омраза. 
Русия няма какво да търси в Ук-
райна, освен собствената си ги-
бел.

В началото на войната казва-

ха, че Путин бил заделил 600 
милиарда долара запас, за да во-
ди тази война. Добре, но за кол-

ко години ще стигнат тези запа-
си и как те се вписват в 
съотношението – реални иконо-

мически загуби от санкциите от 
една страна и имагинерни фи-
нансови запаси от друга страна? 

Да не говорим, че дори и да има 
тези средства, те едва ли ще са 
достатъчни и за дофинансиране 
на със сигурност разнебитената 
военна икономика на руската 
държава. А пари ще трябват и 
за Украйна, ако все пак, както си 
представихме в началото само 
за миг, тя бъде превзета. 

Другата възможна тенденция 
е Путин да спечели тази война, 
да превземе , Украйна и след то-
ва „великодушно“ да я върне на 
украинците. Тогава обаче идва 
въпросът, а защо въобще е воде-
на тази война!? Нима се изхар-
чиха едни 600 милиарда долара, 
само заради егото на един един-
ствен човек – Владимир Пу-
тин!? И това не е война на Пра-
вославието срещу неверници, 
това е война на псевдоправос-
лавието срещу православни, за-
щото и в това се опитаха да об-
винят жертвата. 

Следва на 26 стр.►Сблъсъкът на Русия и Украйна се оказа геостратегически
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Епохално: ще се сдобрят ли Иран и 
Саудитска Арабия

Доскоро това беше немисли-
мо, а някои все още го смятат за 
илюзия: Техеран и Рияд поемат 
курс към сближаване. Какво мо-
же да се крие зад тези намере-
ния на двете регионални сили и 
непримирими съперници?

Новината изненада много на-
блюдатели: след години на съ-
перничество и конфронтация 
Иран и Саудитска Арабия искат 
да подновят отношенията си. 
Едно сближаване между тях ще 
бъде събитие с огромно регио-
нално и международно значе-
ние. В крайна сметка двете 
страни противостоят на някол-
ко фронта, макар и непряко - 
участват в задочни войни.

В дългогодишните кон-
фликти в Сирия и в Йемен те 
подкрепят съответните вражду-
ващи страни. В Ирак, Ливан и 
Бахрейн пък участват в кон-
фликти и се борят за влияние. В 
Персийския залив саудитските 
съоръжения за производство на 
петрол дори са били пряка цел 
на ирански ракетни удари, твър-
ди Рияд.

Съобщавайки, че ще възобно-
вят дипломатическите отноше-
ния помежду си, двете страни 
очевидно искат да отворят нова 
глава в напрегнатите си отноше-
ния. Те имат основания за това, 
макар и по различни причини. 
Но едно е ясно: споровете меж-
ду двете регионални сили носят 
повече вреда, отколкото полза, а 
икономическите, политически-
те и човешките щети отдавна са 
надхвърлили ползите.

Осъзнаването на факта, че съ-
перничеството отдавна е стана-
ло контрапродуктивно, не е но-
вост и за двете страни. Зад 
кулисите представители на Те-
херан и Рияд преговарят от две 
години, казва Себастиан Сонс, 
експерт по Саудитска Арабия в 
базирания в Бон мозъчен тръст 
Carpo e.V. Недоверието в Рияд 
към Техеран обаче остава мно-
го високо. "Но точно това под-
тиква държавното ръководство 
да постигне споразумение. То е 
с особено висок приоритет за 

Кралството", казва Сонс пред 
ДВ.

Подобни са настроенията и в 
Техеран. Споразумението опре-
делено е успех за дипломация-
та на Иран, казва Маркус Шнай-
дер, ръководител на 
регионалния проект за мир и си-
гурност в Близкия изток на фон-
дация "Фридрих Еберт" в Бей-
рут. "Това е стъпка към излизане 
от международната изолация, в 
която се намира режимът в мо-
мент, когато отношенията, осо-
бено със Запада, прогресивно се 
сриват", казва Шнайдер.

 » Китай като нов посредник
За това спомага фактът, че 

преговорите бяха модерирани 
от Китай в момент, когато отно-
шенията на Пекин с редица за-
падни правителства са под зна-
чително напрежение. Чрез 
споразумението Китай се ут-
върди като нова велика сила по-
средник в Близкия изток, казва 
Шнайдер. "По този начин той 
обслужва интереса на Техеран 
да изгони американците от ре-
гиона или поне да намали тях-
ното влияние".

Когато през 2019 г. съоръже-
ния на саудитската петролна ин-
дустрия бяха ударени от някол-
ко ирански ракети, САЩ, които 
традиционно защитават Рияд, 
проявиха сдържаност. Това се 
дължеше отчасти на факта, че 

войната в Йемен, в която Рияд 
беше начело на международна 
коалиция, съставена почти из-
цяло от арабски държави, се от-
рази много зле на политическия 
елит във Вашингтон. Сдържа-
ността на САЩ на свой ред на-
кара саудитското ръководство 
да преосмисли отношенията с 
досегашния си партньор.

Това беше демонстрирано ко-
гато през септември миналата 
година Саудитска Арабия 
последва предложението на Ру-
сия в рамките на ОПЕК+ да на-
мали обема на производството 
на петрол за няколко месеца, за 
да постигне по-висока цена на 
световния пазар. Със сближава-
нето си с Русия, както и сега с 
Иран, Саудитска Арабия показ-
ва, че до известна степен се от-
далечава от САЩ, казва Се-
бастиан Сонс. "Това обаче не 
означава пълна промяна на кур-
са, която да доведе до скъсване 
със САЩ или Запада. И все пак 
трябва да се отбележи, че сбли-
жаването с Иран е много важен 
приоритет в Рияд".

 » Отношенията с Израел  
в нова светлина

Ситуацията обаче е различна 
за Израел, който многократно е 
заплашван от Иран с унищоже-
ние. Това е една от причините, 
поради които през 2020 г. пра-
вителството в Йерусалим склю-

чи т.нар. Авраамски споразуме-
ния с две държави от Персийския 
залив, които също са врагове на 
Иран - Обединените арабски 
емирства и Бахрейн. Договорът 
има за цел да нормализира от-
давна обтегнатите отношения 
между страните. Въпреки че 
Саудитска Арабия не е сключи-
ла такова споразумение, тя от 
години следва курс на сближа-
ване с Израел.

Сближаването на Рияд с Техе-
ран сега поставя това в нова 
светлина, поне отчасти. Саудит-
ска Арабия би могла да се опи-
та да се измъкне от огневата ли-
ния, ако покрай ядрената 
програма на Техеран възникне 
въоръжен конфликт между 
САЩ и Израел, от една страна, 
и Иран от друга, пише катарски-
ят вестник "Al araby al-jadeed".

Всъщност Саудитска Арабия 
може би е променила позиция-
та си на фона на провалените 
ядрени преговори между Запа-
да и Иран, казва Маркус Шнай-
дер. "Защото, ако действително 
се стигне до израелско-амери-
кански военен удар срещу Иран, 
Персийският залив вероятно ще 
бъде първата жертва на иран-
ските ответни удари. Предиш-
ните атаки срещу саудитската 
петролна инфраструктура бяха 
само предупреждение."

Решението показва, че норма-
лизирането на отношенията с 

Израел (поне официално) не е 
приоритет за Саудитска Ара-
бия, казва Себастиан Сонс. Въ-
преки това уреждането на отно-
шенията с Израел, разбира се, 
все още е в интерес на Саудит-
ска Арабия. Преди всичко оба-
че кралството иска да избегне 
конфликт с Иран.

 » Въпросът  
за човешките права

Новите саудитско-ирански 
отношения могат да предста-
вляват предизвикателство по 
отношение на човешките права. 
Иран има катастрофална исто-
рия в това отношение, както мо-
же да се види от бруталното от-
ношение на властите към 
протестното движение. Саудит-
ска Арабия също често не ува-
жава правата на човека, напри-
мер в отношението си към 
критиците на режима. Зверско-
то убийство на критика на сау-
дитския режим Джамал Кашо-
ги в посолството на кралството 
в Истанбул през октомври 2018 
г. ужаси целия свят.

Фактът, че Саудитска Арабия 
сега е приела Китай за посред-
ник, може да засили това разви-
тие, опасява се Себастиан Сонс. 
За Рияд Китай е много по-удо-
бен събеседник, отколкото Ев-
ропейският съюз или САЩ.

Керстен Книп
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.

Затова, единствената възмож-
на реалност е войната все пак да 
спре в един момент, просто за-
щото парите на Русия ще свър-
шат. Тя няма как да се бори с це-
лия свят. Такава кауза просто е 
изгубена. Западът обаче търгу-
ваше с Русия, той изнесе и мно-
го производства, при това въз-
лови производства, в държави 
като Китай. Сега Китай от из-
останала държава стана водеща 
икономика, имено благодаре-
ние и на тези изнесени произ-
водства. 

Комунистите винаги са има-
ли една особена привилегия 
пред западните демокрации. 
Комунистите се усмихваха, 
правеха се на променени и За-
падът им се довери. Сега всич-
ки ще плащаме за тези грешки. 
Защото не провидяхме злокоб-
ните намерения на разпадащия 
се СССР зад ехидните усмивки 
на отломките от Студената вой-
на. Всъщност практически За-
падът спечели, но само формал-
но Студената война, защото 
комунизмът успя да мимикри-
ра, съхрани сърцевината си и от 

политическа идеология се тран-
сформира в икономическа прак-
тика. Така днес виждаме Китай 
силен, Индия въздигаща се, Ру-
сия агресивна, арабските мю-
сюлмански диктатури – аро-
гантни. Те всички са силни, 
защото Западът беше ленив 
през всичките десетилетия след 
Втората световна война и осо-
бено след формалния край на 
Студената война. Студената 
война завърши едва сега, с агре-
сията на Русия в Украйна, защо-

то Западът чак сега провидя, че 
комунизмът не си е отишъл, той 
просто се видоизмени.

Никой на Изток не вярваше, 
че може да има „комунизъм с 
човешко лице“. На Запада оба-
че си мислеха, че това е възмож-
но. И е прав един съвременен 
български мислител и философ 
с псевдонима Елеазар Хараш, 
който твърди, че войната е не-
що хубаво, защото ни пречист-
ва. Вероятно щеше да е по-
добре Втората световна война 

да беше продължила 
още няколко години, 
но поне да завърши с 
реални резултати, то-
ест – ясни позиции, за-
щото Втората световна 
война на практика за-
върши с друга война – 
Студената, която всъщ-
ност се оказа просто 
един нов, но напълно 
реален цикъл от сама-
та Втора световна вой-
на!

Човечеството не е 
осъзнало, че трябва да 
се пази от себе си. Не 
постиженията в иконо-
миката, въоръжението 

и космическите технологии ще 
ни направят свободни, свобод-
ни ще бъдем, когато сами осъз-
наем, че имаме нужда от свобо-
да. И тук Елеазар Хараш казва 
нещо особено ценно: Добър чо-
век е не този, който знае, как да 
прави добро, добър човек е он-
зи, който не знае, как да прави 
зло!  

А войната е зло, не само за-
щото умират хора, което разби-
ра се е повече от зловещо. Вой-
ната е зло, защото обуславя 

исторически и кармични зави-
симости и стимулира омразата 
като основен принцип във вза-
имоотношенията между хората. 
Разстрелът на невинни хора е не 
просто военно престъпление, 
това е обезчовечаване, връщане 
на разбирането за човешкия жи-
вот като за нещо несъществено. 
А това деградира мисленето на 
цели поколения със столетия 
назад, когато човешкият живот 
не е бил разбиран като ценност, 
а само като временен, енергое-
мък ресурс. Ето от тук тръгва 
същинският проблем - дениве-
лацията на собственото ни съз-
нание до степен на ментално из-
кривяване. Така се губим като 
хора и някакви, никакви човеш-
ки същества, така може да изгу-
бим дори душите си, а тогава, 
какви ще бъдем изобщо…! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Въпреки тежките условия, в които е поставена като жертва на агресор, Украйна усто-
ява позициите си и дава решителен отпор на руската армия 
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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
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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

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

MAINTENANCE TECH 
Some work experience required. 
Salary $42K + apartment. Live 

onsite. On call and emergency call. 
Health insurance available + paid 

time off. Call for interview: 
Tel. 773.418.1348  03.01ONLSM/#14/30193

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: 
boynovskaoffice@gmail.com 02.23ESM/#12/30192

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 “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

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

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

SAFETY TEAM ASSOCIATES 
Safety Team Associates Needed For 
a Trucking Consulting Company in 

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

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

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

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

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

773.317.8035

Как да ускорим метаболизма си?
 В организма почти постоянно 

протичат химически процеси. 
Дори и да не го осъзнаваме, тя-
лото ни работи така, че да можем 
да функционираме пълноценно. 
Терминът метаболизъм или об-
мяна на веществата се отнася до 
биохимичните процеси, чиято 
задача е да ни „поддържат живи“ 
Тялото се нуждае от енергия, за 
да функционира, а минималната 
енергия за поддържане на био-
химичните процеси се нарича 
скорост на основния метаболи-
зъм. Това са калориите, необхо-
дими за най-важните процеси, 
като дишане, кръвообращение 
или преработка на храната. Ско-
ростта на основния метаболи-

зъм зависи от вашата възраст и 
от начина на живот, но по прин-
цип тя е около 40-70% от днев-
ните ни енергийни нужди. По 
принцип „по-голямото“ тяло се 
нуждае от повече енергия, за да 
функционира. Когато сравнява-
ме нуждата от енергия, муску-
лите се нуждаят от нея повече 
отколкото мазнините и затова 
хората с по-висок дял мускули 
имат по-бърз метаболизъм. За-
това се пазете от драстични ди-
ети, при които тялото е прину-
дено да използва енергия от 
мускулите. Метаболизмът се 
променя в хода на живота пора-
ди начина на живот, но естест-
вено също и се забавя с възрас-

тта. Може да има няколко 
причини за по-бавен метаболи-
зъм, включително генетична 
обусловеност. Освен от генети-
ка, бавен метаболизъм може да 
бъде причинен от хормони, раз-
лични лекарства, липса на сън, 
стрес или от неправилен режим 
на поемане на течности. Упраж-
ненията и цялостната физическа 
активност са основен фактор за 
метаболизма, тъй като това е 
един от основните начини за ус-
коряването му. Мускулите изга-
рят повече калории, отколкото 
мастните запаси и това продъл-
жава дори след тренировка.При-
емайте повече протеини те имат 
по-висок термичен ефект от въ-
глехидратите или мазнините. 

Това означава, че при консума-
ция на протеини ще изгорите по-
вече калории.

За активизиране на метаболи-
зма и за по-добро изгаряне на 
калориите помагат не само про-
теините. Витамините и минера-
лите също играят роля, което 
определено не бива да се забра-
вя. Витамините B1, B2, B3, B5, 
B6, B7, B9 или B12 присъстват 
в множество процеси в органи-
зма, включително в метаболи-
зма. Ще ги намерите в месото, 
плодовете, зеленчуците и ядки-
те или в B-комплекс и други 
хранителни добавки.Да не за-
бравяме и витамин Д3.Също та-
ка магнезий,желязо и калций. 
Legal Disclaimer (Клауза за не-

поемане на отговорност): Ин-
формацията тук има общ харак-
тер и не може в никакъв случай 
да замени консултация с лекар 
(медицинско лице), диагноза, 
терапия, лечение и/или консул-
тация с лицензиран специалист. 
Информацията тук не е пред-
назначена за решаването на 
конкретни индивидуални каз-
уси! При конкретни индивиду-
ални проблеми се свържете с ле-
кар или съответния лицензиран 
специалист. Издателите на в. 
„България СЕГА“ не поемат и 
не носят отговорност за пред-
прието самолечение, поставяне 
на диагноза, козметични проце-
дури или каквито и да са дейст-
вия на база на материалите на 
тема „Здраве“, както и за вер-
ността на информацията и дос-
товерността на източниците!
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