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ВЕСТНИК „БЪЛГАРИЯ СЕГА“

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!

/4

/20

/20

"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
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Български 
съкровища ще 

гостуват на музея 
"Фийлд" в Чикаго
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Galya.Georgieva.gg@gmail.com
Galya@cbrealty.com

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

Licensed in Illinois and  
Wisconsin Commercial and  
Residential Real Estate

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

✔ Licensed in Illinois and 
Wisconsin

✔ Coldwell Banker Commercial 
Division

✔Platinum Award for Top 1% 
in Residential Transactions

✔International Presidents 
Circle Award

✔Featured Cover Agent in  
Top Agent Magazine

✔Member of the institute for 
Luxury Home Marketing

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

Buy, Rent, Invest

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

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

over 40 years of experience

Contact :   
ATTORNEY TOMA  

MAKEDONSKI   
773-727-5491

Contact: 
IRENA ALEXANDROVA  

Bulgarian Interpreter/Consultant  
424-415-4411

immigrationlawhub.com

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

ATTENTION 
BULGARIANS IN LA, 
VEGAS, CHICAGO & 

NATIONWIDE!
Immigration Law 

Hub Serves All Your 
Immigration Needs!

Български съкровища ще гостуват на 
музея "Фийлд" в Чикаго

Български съкровища ще гос-
туват в природонаучния музей 
"Фийлд" в Чикаго в рамките на 
изложбата "Първите владетели 
на Европа". Експозицията ще 
бъде открита на 31 март, съоб-
щиха в страницата си във Фей-

сбук от Българо-амери-
канската културна 
асоциация.

В изложбата ще бъдат 
показани експонати от 
България, Албания, Бос-
на и Херцеговина, Косо-

во, Румъния, Се-
в е р н а 
Македония, Сър-
бия, Унгария, 
Хърватска и Чер-
на Гора. Те ще бъ-
дат изложени за 
първи път извън 
държавите, в 
които са открити. 

България ще 
бъде представена с екс-
понати от Национал-
ния исторически му-
зей,  Регионалния 
исторически музей в 
Русе и Регионалния ис-
торически музей във 
Варна.

Както БТА писа - в миналого-
дишното издание на изложбата 
страната ни изпрати по-голяма-
та част от съкровището от мо-
гилата Маломирово-Златиница 
в Южна България, включител-
но златен венец, златен пръс-
тен, наколенник и ритон. Отвъд 

Океана замина и Боровското 
съкровище, което е изложено в 
НИМ, но е собственост на му-
зея в Русе.

Мисията на Българо-амери-
канската културна асоциация е 
да изучава, опазва и популяри-
зира българската култура и из-
куство във всичките им фор-
ми. Организацията провежда 
обучения по изкуства, популя-
ризиране и споделяне на ин-

формация. Визията на асоциа-
цията е да обогатява 
българската общност чрез из-
куствата. Участва в различни 
събития, като изгражда силни 
регионални партньорства и 
сътрудничество с други общ-
ности.

МАРИЯ ГУЦЕВА
БТА

Снимка: Българо–американ-
ска културна асоциация
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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

Димитър Маринов и Дими-
тър Бербатов ще бъдат послани-
ци на каузата на Bulgaria wants 
you на 2 април в Лондон. Тога-
ва ще се проведе събитието „Ка-
риера и живот – защо в Бълга-
рия?“, което вече се превърна в 
най-мащабния кариерен форум 
за българи в чужбина. Близо 
1000 сънародници са подали 
своите регистрации за участие. 
Символичен домакин на иници-
ативата е Негово Царско Висо-
чество Кирил, Княз Преславски 
и Херцог Саксонски. Достъпът 
до сградата на Кралското гео-
графско дружество е напълно 
безплатен, но изисква предва-
рителна регистрация на сайта, 
посочват за БГ Свят от  плат-
формата Bulgaria wants you. 

Пред организаторите на фору-
ма Димитър Маринов сподели, 
че е емигрирал в Америка с иде-
ята да направи известна Бълга-
рия отвъд Океана. Ето какво още 
каза той: "Моята работа е творец, 

който си върши работата. Аз не 
отидох в Америка, за да стана из-
вестен в България. Аз отидох с 
мисия да направя България из-
вестна в Америка. Да вървя, съ-
бирам, натрупвам и донеса обра-
тно - това е повеля на моето 
верую и обещанието към самия 
себе си още тогава, преди да 
тръгна по пътя. Всеки емигрант, 
малко или много, е минал по съ-
щия път.  За мен обаче, този път 
вече има нова посока – България. 
Надявам се българите, които 
срещна в Лондон на 02 април, да 
се замислят за своя потенциална 
траектория към бъдеще в Роди-
ната си. Независимо където и да 
сме по света, България е само на 
една мисъл разстояние. Самият 
аз, благодарение на „Оскари-те", 
се появих в Родината след 20-го-
дишно отсъствие. Оттук на-
сетне, е въпрос на подходящо 
време и представени възмож-
ности. Форумът на Bulgaria 
Wants You в Обединеното крал-

ство е своеобразен мост към въз-
можното бъдеще в България."

Кариерният форум на Остро-
ва ще бъде подкрепен и от биз-
неса, чиито представители ще  
разказват за кариерните възмож-
ности в България на над 20 щан-
да. Един от тях ще бъде със спе-
циално предназначение - на него 
посетителите ще могат да пода-
ват сигнали за административни 
пречки, които затрудняват връ-
щането им в България. Инициа-
тивата е на неправителствената 
организация на Иван Христов и 
Андрей Арнаудов – ДНК. Сдру-
жението ще сподели щанд с 
Bulgaria Wants You за кариерно 
консултиране от HR специалист, 
като се ангажира да събира лич-
ни казуси с цел подкрепа за раз-
решаване на определени препят-
ствия на желаещите да се върнат 
обратно в страната ни българи.

ЮЛИЯ ХРИСТОВА
БТА

Снимка: Bulgaria Wants You

Димитър Маринов: България е  
на една мисъл разстояние
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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

Още преди първенството 
тръгнах с нагласата да стана 
шампион. Това заяви Георги 
Иванов, който покори европей-
ския връх в тежка категория на 
първенството до 23 г. в Буку-
рещ. „Надявам се оттук-нататък 
да вървя само нагоре и на голе-
ми първенства при мъжете. 
Иначе всички срещи ми бяха 
трудни. Но добре се сборих, во-
дех в резултата и контролирах 
развоя на срещите. А когато 
стигнах финала, разбира се, че 
имах някакво притеснение, за-
щото вече съм губел един фи-
нал. Но си казах, че ако не спе-
челя златото, другото за мен ще 
е провал“.

На шампионата в Букурещ 
шампионът постига три победи 
в тежка категория до 125 кг на 

свободния стил, а в решителна-
ха схватка побеждава украине-
ца Володимир Кочанов с техни-
чески туш 10:0. Това е трети 
медал в кариерата на 20-годиш-
ния талант, представител на ди-
митровградската школа. През 
2019-а Георги става втори на 
Европрейското за кадети, а през 
миналата година взима бронз на 
континенталния шампионат за 
юноши. Но за първи път лику-
ва с титла, а българският химн 
звучи в негова чест.

„Изпитах много хубаво чув-
ство, бях много развълнуван“, 
призна Георги. „Надявам се мо-
ят баща, който почина преди ня-
колко години, да вижда този 
мой успех“. В негова памет 
шампионът на всяка едно със-
тезание излиза с фланелка, по-

дарена от татко му. Всъщност 
покрай баща си, който е бил го-
лям любител на борбата, и Ге-
орги се захваща със спорта на 
Дан Колов. Родом е от Кърджа-
ли, но в последните години жи-
вее в Димитровград, където за-
почват и първите му стъпки в 
борбата при треньора Салим 
Наим.

„Той и до днес е мой личен тре-
ньор, много ми е дал, постоянно 
е в залата и показва хватки...“, 
казва Иванов. „Но и увереност 
ми е дал. Всички в клуба сме ка-
то едно семейство, както и с пре-
зидента Георги Петров. От деца 
ни познава и ни помага. Борбата 
ми е дала много, не мога да опи-
ша точно, но има една особена 
тръпка. Дава ми физическа под-
готовка, самочувствие, много 

приятелства....“.
Самият Георги е щастлив, че 

и семейството му изцяло го под-
крепя да се занимава с любимия 
си спорт. Още повече, че са пе-
тима братя, като четирима от 
тях се занимават с борба. Шам-
пионът има и подкрепата на го-
деницата си Веселина, която е 
учителка в детска градина. Два-
мата имат и тригодишна дъще-
ричка, която обаче се е ориенти-
рала към танците и пеенето.

След първенството в Буку-
рещ предстои кратка почивка за 
младия национал, за когото 
следващото голямо предизвика-

телство ще е Европейското пър-
венство за мъже в Загреб от 17 
април. „Все още нямам успехи 
при мъжете, там състезателите 
имат повече опит“, признава Ге-
орги. „Но вярвам, че и това ще 
се случи. Шампион съм на Бъл-
гария при мъжете и юношите. 
Борех се на „Дан Колов“ по-ра-
но този месец, но имах малшанс 
за третото място и останах пе-
ти. Смятам обаче, че скоро ще 
мога да влизам и в тройката на 
мъжете. Още повече, че този ме-
дал ми дава самочувствие и уве-
реност“.

gong.bg

Георги Иванов:  
Тръгнах с нагласата  

да стана шампион
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ВАШИТЕ АДВОКАТИ ЗА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ 
И НАРАНЯВАНИЯ

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

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

АДВОКАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОСТИГНАТИ ОТ НАС

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ

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

финансово компенсирани и вашите медицински сметки платени!

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

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

Обадете се незабавно в офиса ни!

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

$1,100,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$980,000.00
ПАДАНЕ ОТ СТЪЛБА  
НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

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

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

$450,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$300,000.00
ШОФЬОР НА КАМИОН 
УДАРЕН ОТ ДРУГ 
КАМИОН

JACOBSON & TCHERNEV, LTD.

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

Емайл: LEGAL@LAWJTCHICAGO.COM

Предлагаме 
адвокатски услуги при:

• РАЗВОД
• DUI
• CDL
• TRAFFIC
• TICKETS
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Политиците улавят настроенията за промени, хората 
искат референдуми. Петър Стаматов пред БНР

Забелязва се най-голя-
мо единодушие за една 
идея - над 90% от граж-
даните и 80% от отгово-
рилите партии са съ-
гласни с предложението 
при всяко гласуване да 
се отговаря и на допит-
ване по важни за обще-
ството въпроси.

Политиците улавят 
настроенията за проме-
ни, а хората искат да 
участват в референду-
ми. Това са моментните 
резултати от анкетата на 
портал „Еврочикаго“ , 
представени пред БНР от Петър 
Стаматов. Анкетата е насочена 
към кандидат-депутатите и бъл-
гарите зад граница. Целта на въ-
просите е да даде възможност 
на гражданите да видят какво 
мислят политиците по тях, а съ-
що така и те да отговорят.

Той посочи, че за 10 дни са 

отговорили 11 от 21 партии, ка-
то се очакват още отговори. 
Към момента над 250 от съна-
родниците ни също са дали 
своите отговори. Анкетата все 
още е отворена за гласуване. 
Там има възможност също хо-
рата да дават съвети на полити-
ците, посочи Стаматов и изра-

зи надежда политиците 
да се вгледат в тези ан-
кети и да се вслушат в 
хората.

В предаването „Пре-
ди всички“ той отбеля-
за, че преди са задавали 
повече въпроси, касае-
щи българите зад гра-
ница. Към тях е имало 
силен интерес. В мо-
мента се изостри инте-
ресът към нещата, свър-
зани с България, добави 
Петър Стаматов и под-
черта, че въпросите се-
га са свързани именно с 

проблемите в България – с из-
борната система, референду-
мите и как можем да включим 
по-широко гражданите в зако-
нотворчеството и властта.

По думите му от анкетите ста-
ва ясно, че отговорилите партии 
и коалиции улавят настроения-
та за промени. Въпросът е до-

колко те са готови да реализи-
рат намеренията си и да се 
преборят за исканията на суве-
рена.

Друг основен извод от анке-
тата е, че вероятно най-после 
ще стигнем до промени в Зако-
на за прякото участие и рефе-
рендумите. Забелязва се общо 
желание това да се случи, изтък-
на Петър Стаматов.

Забелязва се най-голямо 
единодушие за една идея – над 
90% от гражданите и 80% от 
отговорилите партии са съ-
гласни с предложението при 
всяко гласуване да се отговаря 
и на допитване по важни за об-
ществото въпроси, коментира 
той:

„Искаме хората да са адекват-
ни, а в същото време не ги пи-
таме и не ги караме да се замис-
лят. Трябва добре да се обмисли, 
защото има хляб в тази идея. 
Крайно време е да включим хо-

рата. Вижда се и подругите въ-
проси за референдумите, че хо-
рата искат да участват, те искат 
да им се чува гласа, а не само да 
им се взима“.

Стаматов посочи 7 въпрос от 
анкетата – след евентуално 
свикване на ВНС, ще подкрепи-
те ли създаването втора камара 
в българския парламент, изби-
рана по наборен принцип сред 
всички граждани. Идеята съби-
ра около 60% одобрение сред 
гражданите и около 50% одо-
брение от депутатите.

80% от политиците и 61% от 
гражданите искат задължител-
на военна служба, обяви още 
той. И още: 2/3 от хората искат 
мажоритарно гласуване, а поли-
тиците се колебаят – там про-
центът е 50.

Според него може да се събе-
ре мнозинство за разговор по 
поставените теми.

eurochicago.com
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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!

Битĸoйнът изпpeвapи злaтoтo c 10 пъти: 
идвa ли нoв цeнoви бyм зa ĸpиптoвaлyтaтa

Битĸoйнът e изпpeвapил нaй-
дoбpe пpeдcтaвящaтa ce cтoĸa 
пpeз 2023 гoдинa, a имeннo 
злaтoтo, пoчти дeceт пъти. Toвa 
oбяви мaĸĸpocтpaтeгът в Вlо-
оmbеrg Іntеllіgеnсе Maйĸ 
Maĸглoyн, цитиpaн oт cвeтoвнитe 
caйтoвe зa ĸpиптoвaлyти. 
Eĸcпepтът cмятa, чe "битĸoйнът 
ce нacoчвa ĸъм пepиoд нa знaчи-
тeлeн възxoд". Eднo oт ocнoвнитe 
пpeдимcтвa нa ĸpиптoвaлyтaтa 
пpeд злaтoтo e пoтeнциaлът мy зa 
дългocpoчeн pacтeж. Дoĸaтo 
злaтoтo ce cмятa зa cигypeн aĸтив 
в oт вeĸoвe, битĸoйнът cъщecтвyвa 
мaлĸo пoвeчe oт дeceтилeтиe. И 
тъй ĸaтo вce пoвeчe xopa ocъзнaвaт 
пoтeнциaлa нa ВТС ĸaтo cpeдcтвo 
зa cъxpaнeниe нa cтoйнocт, 
пpиeмaнeтo мy вepoятнo щe 
пpoдължи дa нapacтвa, пoд-
чepтaвa eĸcпepтът.

 » Kpиптoвaлyтa ĸaтo 
дългocpoчeн aĸтив

Πpи злaтoтo тoвa би билo знa-

читeлнo пo-тpyднo, зaщoтo 
пpeдлaгaнeтo мy e oгpaничeнo и 
мoжe дa ce дoбивa c oпpeдeлeн 
тeмп. Πpимeaнeтo нa физичecĸи 
aĸтив, ĸoйтo имa cилнo oгpa-
ничeни тeмп нa дoбив и 
пpeдлaгaнe, би тpябвaлo дa e 
пo-тpyднo oтĸoлĸoтo eдин 
дocтъпeн дигитaлeн ĸpиптo 
aĸтив.

Cпopeд Maĸглoyн ВТС мoжe 
би ce нaмиpa в пpexoдeн пepиoд, 
пpeминaвaйĸи oт aĸтив, cвъpзaн 
c pиcĸa ĸъм пo-зaщитнa инвecти-
ция cpeщy иĸoнoмичecĸa 
нecтaбилнocт и бaнĸoви ĸpизи.

Cтpaтeгът cpaвнявa битĸoйнa 
c бaнĸoвия индeĸc КВW, ĸoйтo 
пpocлeдявa пyбличнo тъpгyвa-
нитe бaнĸи и бaнĸoви инcтитy-

ции в CAЩ.
Cпopeд Maĸглoyн oтнocитeл-

нaтa cилa нa ВТС cпpямo пoвeчeтo 
aĸтиви мoжe дa пoĸaзвa пpeopиeн-
тиpaнeтo мy ĸъм глoбaлнo диги-
тaлнo oбeзпeчeниe и пoтeнциaлa 
мy дa ce тъpгyвa пo-cĸopo ĸaтo 
злaтoтo и aмepиĸaнcĸитe дъpжaв-
ни oблигaции.

 » Kpиптo инвeтиции в 
нecигypни вpeмeнa

Maĸглoyн cъщo тaĸa пpeд-
пoлaгa, чe глoбaлнaтa иĸoнoмиĸa 
ce измecтвa ĸъм битĸoйн, злaтo и 
oблигaции пopaди нacтoящaтa 
peцecия. Toй cмятa, чe инвecти-
тopитe щe ce cтpeмят дa ĸyпyвaт 
cпaдoвe в тeзи aĸтиви, тъй ĸaтo 
cвeтът ce нaĸлaня ĸъм peцecия.

Cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa нямa 
дa пpeминe пpeз cъщитe пepиo-
ди нa гoлямa дoлapoвa лиĸ-
виднocт, ĸaĸтo в минaлoтo, 
ĸoeтo щe пpинyди инвecти-
тopитe дa зaeмaт пo-зaпaлeнa 
пoзиция пo oтнoшeниe нa би-

тĸoйн, злaтo и oблигaции.
Cĸopoшнoтo пpeвъзxoдcтвo нa 

нaй-пoпyляpнaтa ĸpиптoвaлyтa 
нaд злaтoтo и нeйният пoтeнциaл 
зa дългocpoчeн pacтeж и дeфaн-
зивни инвecтиции я пpaвят пpи-
влeĸaтeлeн aĸтив зa инвecти-
тopитe в нecигypни вpeмeнa.

И тъй ĸaтo cвeтoвнaтa 
иĸoнoмиĸa въpви ĸъм peцecия, 
битĸoйнът, злaтoтo и oблигaции-
тe тeпъpвa мoгaт дa cтaнaт oщe 
пo-цeнни.

Taзи ceдмицa нapacтвaщитe 
пpoблeми в бaнĸoвия ceĸтop, 
виcoĸaтa инфлaция и пoднoвeни-
тe нaдeжди зa cмeĸчaвaнe нa 
пapичнaтa пoлитиĸa нa Фeдepaл-
ния peзepв нa CAЩ (Фeд) ĸaчиxa 
цeнaтa нa битĸoйнa дo нивa, нe-
виждaни oт юни 2022 гoдинa. 
Haй-гoлямaтa ĸpиптoвaлyтa пo 
пaзapнa ĸaпитaлизaция минa 
пpaгa oт $28 000 зa пъpви път oт 
близo 9 мeceцa нacaм.

money.bg
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BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS

Авторска песен на наш сънародник 
в Канада влезе в БНР "Топ 20"

22ри март 2023 - Владо Ко-
ларов (The Vlade)  е родом от Ру-
се. Син е на поетесата Анита 
Коларова, която за съжаление 
наскоро е починала. По профе-
сия е карикатурист/илюстра-
тор. През 90-те години на мина-

лия век негови карикатури са 
излизали редовно във в. „24 ча-
са“, „Вестник за жената“, 
„Стършел“ и други издания. 

Музиката е негови хоби. Живее 
в Канада със семейството си.

Новата му песен влезе в кла-
сацията за българска поп и рок 
музика на БНР "Топ 20". Песен-
та се нарича "Coming Home 
(Прибирам се)" и в момента е на 

15-то мястo. 
Ето какво споделя Вла-

до по повод на новата си 
песен:

"Признавам, почти се 
отказах да правя музика, 
след като брат ми почина 
преди шест години. Едва 
когато работният ми ком-

пютър се срина и трябваше да 
го възстановя (с всички необхо-
дими DAW плъгини, разбира 
се), ме хвана сърбежът да творя 

отново.
Тогава попаднах на публика-

ция във Фейсбук от Тео Ушев 
(ако не сте запознати с г-н Ушев, 
той е номиниран за Оскар ани-
матор и режисьор от България, 
живеещ в Канада, а също и го-

лям поддръжник на независи-
мите артисти), в която той пред-
стави Илко Биров (за когото 
по-късно открих, че също е из-
раснал във Ванкувър) и негова-
та песен „Mrs. James“ и тогава 
ми хрумна идеята да предложа 
собствена музика на радиото.

Свързах се с Илко и той ме на-
сочи към сайта на БНР. Изпра-
тих песента и чаках около сед-
мица. Всички песни се оценяват 
от 9 съдии, които не се познават. 

Всяка седмица се добавят само 
2-3 нови песни. И ето ни!

Сега, позволете ми да бъда 
искрен с вас - създаването на та-
зи песен не беше разходка в пар-
ка. Не е изненада, че обикнове-
но песните се правят от екипи 

от хора (звукови инженери, про-
дуценти и т.н.). Но за мен това 
е забавление и друг начин да на-
уча нещо ново. И да тормозя се-
мейството, като ги будя рано су-
трин от звуците на измъчена 
грачеща полуглуха певица... Но 
аз се забавлявах с това и научих 
много по пътя. И може и да съм 
дразнил семейството си, като 
съм ги събуждал рано сутрин с 
музикалните си начинания.

Все пак трябва да отдам дъл-

жимото и на гост певеца, кого-
то поканих за да видя дали това 
ще подобри цялостното качест-
во на песента. Проработи ли? 
Кой знае. Но едно нещо е сигур-
но - направих го с удоволствие, 
дори и да не е перфектно.

(Изгубих майка си не много 
отдавна. Тя беше поетеса... Ис-
ка ми се да можеше да чуе тази 
песен...)

И така, сега моля за вашата 
помощ! Слушайте „Coming 
Home“ и ми кажете какво ми-
слите! Нямам големи очаква-
ния, но съм любопитен да видя 
дали ще се хареса на хората.

Можете да гласувате за песен-
та на Владо:

ТУК - https://top20.bnr.bg/

 
 
 
 
 
 
 
 

Оксана Момчилова
в."България СЕГА"

Снимки: Личен архив и ФБ 
профил на Владо Коларов 

(The Vlade)  
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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

Проф. Божидар Янев, отговарял 30 г. за управлението на 
мостовете на Ню Йорк, гостува на посолството ни в САЩ

Проф. д-р. инж. Божидар 
Янев, който в продължение на 
30 години е отговарял за упра-
влението на мостовете на Ню 
Йорк, гостува на посолството 
ни във Вашингтон. Това стана 
ясно от публикация във Фей-
сбук страницата на дипломати-
ческото ни представителство. 

Д-р. Янев разказа за еволюци-
ята на съоръженията през годи-
ните и разказа за връзката меж-
ду човека и неговото 
забележително творение, свърз-
ващо брегове, народи и култури.

„Мостовете са разположени 
между земята и небето, те про-
вокират идеи и предлагат 
най-вълнуващите гледки към 
живота под тях”, казва д-р Янев.

„Специално благодарим за съ-
действието при организацията на 
събитието на Любов Ръсел“, от-
белязаха от посолството на Бъл-
гария в американската столица. 

Проф. Божидар Янев основа-
ва „Секцията по инспекция и 
управление на мостове“ в Ню 
Йорк, която ръководи до пенси-
онирането си през 2018 година. 

Той е дългогодишен професор в 
Колумбийския университет, ав-
тор е на специализирани трудо-
ве и учебници и член на Управи-
телния съвет на Американската 
асоциация на строителните ин-
женери. 

През 1995 г. Асоциацията за 
мостово строителство и проек-
тиране го отличава с наградата 
инженер на годината. 

ЙОАНА КРЪСТЕВА
БТА

Снимка: Посолство на 
България в САЩ

Деца от училище “Аз съм българче" във Флорида 
засадиха кипариси

Децата от училище “Аз съм българче“ 
в Орландо, Флорида засадиха дръвчета, 
изработиха апликации, изпекоха хлеб-
чета, четоха приказката “Дядо вади ря-
па“ и я пресъздадоха в куклен театър. 
Това се случи в рамките на поредния 
клубен ден в учебното заведение, който 
този път беше на тема “Пролетта дой-
де“. Това съобщиха от образователното 
средище в своята Фейсбук страница.

“Говорихме си за събуждането на при-
родата през пролетта, за растенията, за се-
зоните и промените, които настъпват. 
Апликацията на дърво и на сезоните беше 
интересна и забавна задача за децата. А 
приказката “Дядо вади ряпа“ я пресъзда-
дохме като малък домашен куклен театър. 
Малките ученици вече знаят и сами да 
подреждат героите правилно и по имена. 
Беше забавно“, разказаха от училището.

Децата и родителите засадиха кипари-

си в двора на българската църква и на учи-
лището. Те създадоха алея от дръвчета, за 
която ще се грижат и ще разширяват.

“Алеята ще има своите малки стопа-
ни и пазители. Децата ще поддържат 
както дърветата, така и зоната около тях, 
защото доброто отношение към приро-
дата се гради в ранна възраст. "Посади 
дърво, дай живот" е поредната инициа-
тива на училището, в която децата и ро-
дителите се включиха доста активно“, 
допълниха от училището.

Заедно с отец Наско, учениците меси-
ха и пекоха малки хлебчета/просфори за 
петохлебие. Всяко хлебче беше благо-
словенo и получи печат за здраве на се-
мействата и роднините.

МАРИЯ ГУЦЕВА
БТА

Снимка: Българско училище “Аз съм 
българче“ в Орландо, Флорида
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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!

Народопатология, зависима от геополитика
И „сега пируват конюнктурните човечета...“

Ендре Ади ( 1877  – 1919), от  
„След конюнктурните човечета”

През 2018 г. беше публикува-
но третото разширено издание 
на книгата ми „Homo Janus. На-
родопсихология и народопато-
логия (не само) на българите“. 
Там е написано и „Народопато-
логия – липса на съпричаст-
ност. Истината за живота на 
Христо Фотев (1995-2002)“. 
Сега, когато геополитиката е в 
много обострена фаза, пиша за 
народопатология, зависима от 
геополитическата конюнктура.

Нали си спомняте Йордан 
Радичков: „Човек представлява 
едно много дълго изречение, 
написано с голяма любов и 
вдъхновение, но пълно с пра-
вописни грешки“. (Като single 
nucleotide polymorphisms – за-
меняш една буква в генетично-
то изречение, например, нукле-
отидната буква С (cytosine) с Т 
(thymine) и става правописна 
грешка, която причинява тежка 

болест.) Дефиницията на Ра-
дичков се отнася за всички чо-
веци на Земята, не само за нас, 
българите – народопатология-
та е глобално явление. Съзна-
телно или не, политици, жур-
налисти, социолози, 
политолози и интелектуалци, 
обобщено ги наричам „мейн-
стриймъри“, многократно пов-
тарят конюнктурни възгледи и 
идеологии – шлагерът сега е 
евроатлантизъм и войната на 
територията на Украйна. Така, 
в читателите и слушателите на-
стъпва рeфрейминг (англ. 
reframing – промяна на рамка-
та) – промяна на оценъчните 
критерии за събития и лично-
сти. В зависимост от това в кое 
мейнстриймърство сме въвле-
чени, се оформят групи от хо-
ра с различни възгледи за едни 
и същи събития и с различни 
оценки за едни и същи лично-

сти. Ставаме силно поляризи-
рано общество – това, което 
възмущава едни, възхищава 
други.

Ние се измъчваме от стан-
дарта на живот, от несправед-
ливостта и беззаконието – и се 
възмущаваме от тях предимно 
в кафенета и кръчми. Ние стра-
даме от хронична агорафобия 
(гръцки, agora – площад, phobia 
– страх) – страх да протестира-
ме на улици, площади и други 
открити места. „Тихо, да не съ-
будим българите” – изписали 
на плакат гърците, протестира-
щи в Атина. Колективното мъл-
чание е една от проявите на на-
родопатологията ни. „Ние 
самите сме нашето наказание” 
– като че ли за нас го е казал 
мъдрият римлянин Марк Те-
ренций (116–27 г. пр. Хр.). 
Имаме много талантливи лич-
ности, но трудно изграждаме 
колектив, колективни сме само 
в търпението, социалният ни 
мозък е ленив, може би увре-
ден. Дълъг и болезнен е проце-

сът на детоксикация на народ, 
болен от агорафобия. И на ин-
телигенция – от малигнен кон-
формизъм.

Затова след Константин 
Павлов, Радой Ралин и Алек-
сандър Морфов нямаме кой да 
каже „По Клинтън, защото той 
бомбардира страната ми.“ – от-
говор на феноменалния режи-
сьор Неманя/Емир Кустурица 
на въпрос на журналист: „По 
кого ще хвърлите обувката си?“

Например, в тези мартенски 
дни един голям поет и най-до-
бър жив български писател и 
драматург, учил драматургия в 
Съветския съюз, каза: „Човек с 
шмайзер над София. Обидно е!“ 
Но „забрави“ да каже за памет-
ника пред посолството на САЩ 
в София на загиналите амери-
кански летци, бомбардирали 
мирното население на София и 
други български градове. „За-
брави“ да каже и: „Този памет-
ник трябва да се махне, защото 
внушението му е много ковар-
но“, както каза за паметника на 

съветската армия. Тазиамнезия 
е причинена от „посоката на вя-
търа“ на конюнктурата. Цинич-
но е, че през 2010 г. на церемо-
нията на откриването на 
паметника участваха Нацио-
налната гвардейска част на Бъл-
гария, Гвардейският духов ор-
кестър на българската армия, 
министърът на образованието и 
науката, депутати, замест-
ник-кметът на София и евроко-
мисарката Меглена Кунева. Па-
метник за американци, които ни 
бомбардираха – няма протести. 
Паметник за руснаци, които ни 
окупираха (със съгласието на 
американци и британци) – има 
протести.

Накратко, народопатология, 
зависима от геополитическата 
конюнктура. 

– Ако можеш да поговориш с 
нашите държавни първенци, 
какво би им казал? Едно изре-
чение, което ще ги вдъхнови за 
добри дела. – запита ме проф. 
Коста Костов, главен редактор 
на списанието InSpiro.
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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

– Обичайте народа, бъдете 
приятели с народа – бъдете де-
мофили!

Другите -фили и -фоби са ге-

ополитическа рулетка, в която 
съвременна България често е 
участвала и винаги е губила.

– Ако трябва да кажеш едно 

изречение на всички българи, 
кое е то?

– Бъдете здрави, образовани 
и съпричастни с радостите и 

мъките на другите! Спомнете 
си „Господи, дари ме с търпение 
да понасям нещата, които не мо-
га да променя, със сила да про-

меня нещата, които мога, и с 
мъдрост да разбера разликата 
между двете.“ И четете Ендре 
Ади: „Сега пируват конюнктур-
ните човечета, но за строежа ка-
мъните вече са готови.

Все пак ще дойдем да извър-
шим нещо ново, маджарско, ху-
баво, голямо, вечно“. Нещо но-
во, българско, хубаво, голямо, 
вечно кога – най-после* – ще из-
вършим ний?

* Най-после ний, сърце, сме в 
центъра на лятото, в самата 
му сърцевина - след толкова 
прекрасни поражения....

И как излита Ангела на мое-
то опитомено отчаяние... Ус-
михва се, изпълва паметта ми 
с милосърдие. Най-после побе-
дихме ний - спасени сме! – 

Христо Фотев

 
 
 
 
 
 
 
 

Д-р Георги Чалдъков
за в. "България СЕГА"
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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

Gооglе oтвapя дocтъп дo чaт-
бoтa cи Ваrd, ĸoйтo щe ce 
ĸoнĸypиpa диpeĸтнo c СhаtGРТ. 
Πoтpeбитeлитe мoгaт дa ce 
пpиcъeдинят ĸъм cпиcъĸ c чaĸa-
щи, зa дa пoлyчaт дocтъп дo 
Ваrd. Oпциятa тpябвa дa бъдe 
"дoпълвaщo изживявaнe" ĸъм 
Gооglе Ѕеаrсh, cпopeд гoвopитeл 
нa ĸoмпaниятa, цитиpaн oт СNN. 
Πoтpeбитeлитe пpoвepят oт-
гoвopитe или изтoчницитe нa 

Ваrd в Gооglе тъpcaчĸaтa.
Koмпaниятa oбяви, чe щe 

зaпoчнe дa пycĸa инcтpyмeнтa в 
Cъeдинeнитe щaти и Oбe-
динeнoтo ĸpaлcтвo, cлeд ĸoeтo 
щe бъдe пpeдocтaвeн дocтъп и дo 
дpyги дъpжaви.

Hoвинaтa идвa нa фoнa нa нaд-
пpeвapaтa мeждy гoлeмитe 
тexнoлoгични гигaнти Gооglе, 
Місrоѕоft, Fасеbооk и дpyги дa 
paзpaбoтят и внeдpят инcтpyмeн-

ти c изĸycтвeн интeлeĸт, cлeд 
нeoтдaвнaшния ycпex нa 
СhаtGРТ.

Πpeди дни Gооglе oбяви, чe 
cъщo въвeждa изĸycтвeн 
интeлeĸт в cвoитe инcтpyмeнти 
kаtо Gmаіl, Ѕhееtѕ и Dосѕ. Maлĸo 
cлeд тoвa Місrоѕоft oбяви пoдoб-
нo cтъпĸa.

Gооglе пpeдcтaви Ваrd 
минaлия мeceц пo вpeмe нa 
дeмoнcтpaция. He вcичĸo минa 

пo-плaн oбaчe, зaщoтo cтaнa 
яcнo, чe инcтpyмeнтът e дaл 
нeтoчeн oтгoвop нa въпpoc зa 
тeлecĸoп. Aĸциитe нa ĸoмпa-
ниятa мaйĸa нa Gооglе Аlрhаbеt 
пaднaxa cъc 7,7% пpeз тoзи дeн, 
ĸoeтo cтpyвaщe 100 милиapдa 
дoлapa oт пaзapнaтa й cтoй-
нocт.

Πoдoбнo нa СhаtGРТ нa 
ОреnАІ, Ваrd e изгpaдeн въpxy 
гoлям eзиĸoв мoдeл. Teзи мoдeли 
ca oбyчeни нa бaзa нa гoлямo 
ĸoличecтвo дaнни, зa дa 
гeнepиpaт oтгoвopи нa пoтpeби-
тeлcĸи пoдĸaни.

Cпopeд няĸoи cъoбщeния 
oгpoмнoтo внимaниe ĸъм 
СhаtGРТ e нaĸapaлo 
pъĸoвoдcтвoтo нa Gооglе дa oбя-

ви "чepвeн ĸoд" зa бизнeca cи c 
тъpcaчĸaтa.

Gооglе пиca в пyблиĸaциятa в 
блoгa cи, чe инcтpyмeнтитe зa 
изĸycтвeн интeлeĸт ca "нe бeз 
нeдocтaтъци".

Mинaлaтa ceдмицa ОреnАІ 
пycнa cлeдвaщaтa мoдeл GРТ-4, 
пo ĸoйтo paбoти сhаt GРТ І нo-
вия бpayзъp Віng нa Місrоѕоft. B 
пъpвия дeн cлeд пpeдcтaвянeтo 
cи, GРТ-4 изyми мнoгo пoтpeби-
тeли c дeмoнcтpaциятa, ĸoятo 
пoĸaзвa cпocoбнocттa нa 
инcтpyмeнтa дa cъcтaвя cъдeбни 
дeлa, дa пoлaгa cтaндapтизиpaни 
изпити и дa cъздaвa paбoтeщ 
yeбcaйт oт pъчнo нapиcyвaнa 
cĸицa.

money.bg

Google пуска чатбота 
си Bard - съперникът 

на ChatGPT
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Защо САЩ дават на Украйна оръжие 
с ограничени възможности

Гаубици без GPS, установки "HIMARS" с тайно променени 
параметри: някои от оръжията, които САЩ доставят на 
Украйна, са с ограничени възможности. Каква е причината: 
правилата за износ или страх от реакцията на Русия?

Украйна продължава да получава западно оръжие. В поне-
делник от Норвегия пристигнаха осем танка „Леопард 2“, , а 
основният доставчик на оръжие за Украйна – САЩ – обяви-
ха нов пакет военна помощ на стойност 350 милиона долара. 
Той ще включва и боеприпаси за ракетните системи 
„HIMARS“, но не и танкове „Ейбрамс М1“, каквито бяха обе-
щани в началото на годината.

 » Танкове "Ейбрамс"  
без секретната броня

Сроковете за доставка на тан-
ковете „Ейбрамс“ не са извест-
ни, открит е и въпросът дали Ук-
райна ще получи 31 танка от 
запасите на Пентагона или те 
ще бъдат произведени специал-
но за нея, с което може да е свър-
зано забавянето на доставката 
им. Според публикации в аме-
риканските медии – и двата ва-
рианта са възможни. Във втор-
ник представител на Пентагона 
съобщи, че САЩ ще ускорят 
доставката на танковете, изби-
райки по-стар модел. При всич-
ки случаи Украйна ще получи 
танкове „Ейбрамс“ без секрет-
ната броня, за която се използ-
ва обеднен уран – това е едно от 
условията за износ на оръжие 
от САЩ в трети страни.

Военният експерт Густав Гре-
сел не вижда в това нищо нео-
бичайно. Той казва пред ДВ, че 
Украйна ще получи предназна-
чения за износ вариант на „Ей-
брамс“, който се използва и в 
Египет, Саудитска Арабия и 
Ирак. Гресел нарича този вари-
ант „добър боен танк“, хвали 
неговите достойнства и смята, 
че той „превъзхожда в управле-
нието руските танкове“.

 » Американски гаубици и 
украински софтуер

Правилата за износ са едни от 
причините, поради които САЩ 
предоставят на Украйна някои 
оръжия с променено комплекту-
ване. Но те не са единствените. 
„Може да става дума за опасе-
нията, че американската оръ-

жейна система може да бъде за-
ловена в Украйна и изучена от 
руската страна“, предполага 
Гресел. Това се отнася и за аме-

риканските гаубици М777, дос-
тавките на които започнаха през 
април 2022 година. Тези гауби-
ци бяха предадени на Украйна 
без навигационни системи и 
свързаните с тях компютърни 
блокове, поради което точност-
та им е по-малка.

Украинската армия бързо на-
мери изход, снабдявайки гауби-
ците със свои системи и използ-
вайки разработения в Украйна 
софтуер „Арта“. Става дума за 
система за информация, която 
работи със сателитен интернет  
Starlink, с чиято помощ украи-
нците установяват позицията 
на руските войски.

Един от най-известните слу-
чаи на използване на американ-
ските гаубици с този украински 
софтуер бе през май 2022 годи-
на. Тогава украинската артиле-
рия разби силите на Русия при 
опита им да преминат през ре-
ка Северски Донецк в Луганска 
област. Използването на цифро-

вите технологии дава предим-
ство на украинската армия, до-
като руската - както посочва 
военният експерт - "все още 
много работи с радиовръзка".

Украинският военен експерт 
Сергей Грабовски също не е 
обезпокоен от ограниченията в 
комплектуването на западните 
оръжия. "Всички системи за на-
сочване и управление са инте-
грирани в общите системи за 
управление на страните членки 
на НАТО, те могат да бъдат из-
ползвани само в рамките на от-
бранителните задачи на страни-
те от НАТО", казва Грабовски 
пред ДВ, подчертавайки, че ста-
ва дума за "нормална практика".

 » Променени параметри на 
ракетните  
установки "HIMARS"

Ето и как стоят нещата с про-
чулите се ракетни установки 
"HIMARS" американско произ-
водство, които Украйна получава 

и използва от лятото на 2022 го-
дина за точкови удари по цели 
дълбоко в тила. САЩ доставят за 
тези системи ракети с обсег до 80 
км, но не и по-мощните ATACMS, 
чийто обсег е до 300 км. Нещо по-
вече, по данни на "Wall Street 
Journal" преди изпращането на 
установките "HIMARS" на Ук-
райна техните параметри са били 
тайно променени, така че да не 
могат да изстрелват ракети с 
по-голям обсег, дори Украйна да 
разполага с такива.

Анонимен чиновник от аме-
риканската администрация ка-
зал пред изданието, че това е на-
правено с цел "да се намали 
рискът от разширяване на вой-
ната с Москва". През септември 
2022 година говорителката на 
руското външно министерство 
Мария Захарова заяви, че с дос-
тавките на ракети с голям обсег 
на Украйна Вашингтон преми-
нава една "червена линия", коя-
то го превръща в "непосред-
ствена страна в конфликта".

Ограниченията в доставките 
на оръжия от САЩ за Украйна 
се дължат на "страх от Русия и 
от ескалация от руска страна", 
смята американският военен 
експерт Стивън Бленк. Той не е 
съгласен с този подход на аме-
риканското правителство. "Ми-
сля, че твърде много се опасява-
ме от ескалация от страна на 
Русия. Не разбирам защо руска-
та територия трябва да бъде из-
ключение за украинските удари 

- та нали Русия започна война-
та и разрушава Украйна", казва 
Бленк пред ДВ. Той споделя и 
мнението, че съюзниците на 
САЩ от НАТО в Европа веро-
ятно още повече от Вашингтон 
се опасяват от ескалация.

 » Надеждите, свързани с 
британските ракети  
"Storm Shadow"

"Американците се отнасят 
много деликатно и внимателно" 
към доставките на далекобойно 
оръжие за Украйна на фона на 
руските ядрени заплахи, казва 
Сергей Грабовски. Но той "ня-
ма чувството", че Западът с 
едната ръка помага на Украйна, 
а с другата я възпира, доставяй-
ки оръжие с ограничени въз-
можности.

Грабовски възлага надежди 
на възможните доставки на бри-
танско-френските крилати ра-
кети "Storm Shadow", които се 
изстрелват от самолети и могат 
да поразяват цели на разстояние 
между 56 и 250 км. Но офици-
ално решение за доставката на 
такива ракети засега няма. Спи-
сание "Forbes“ написа, че Ук-
райна би могла да изстрелва ра-
кети "Storm Shadow" от съветски 
бойни самолети, включително 
от МиГ-29. Полша и Словакия 
възнамеряват да предоставят 
такива изтребители на Украйна 
в най-скоро време.

Роман Гончаренко
dw.com
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October 2021:

November 2021:

December 2021:

January:

February:

March:

$3.71

$3.74

$3.69

$3.94

$3.95

$3.75

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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Танзания обяви огнище на смъртоносния 
вирус Марбург, СЗО с препоръки
Съобщено бе за петима починали и нови трима заболели, настанени 
в болница в северозападния регион Кагера на страната

Танзания обяви първото си 
огнище на смъртоносната бо-
лест Марбург (MVD). Съобще-
но бе за петима починали и но-
ви трима заболели, настанени в 
болница в северозападния реги-
он Кагера на страната.

Приблизително 161 души са 
идентифицирани като изложе-
ни на риск от инфекция, според 
Световната здравна организа-
ция (СЗО). Правителството е 
разположило екип за спешно 
реагиране в района, а съседни-
те страни са засилили наблюде-
нието. Все още не са докладва-
ни случаи извън Кагера.

„Усилията на здравните 
власти на Танзания да устано-
вят причината за болестта са яс-
на индикация за решимостта да 
се отговори ефективно на епи-
демията“, каза Матшидисо Мо-
ети, регионален директор на 
СЗО за Африка. „Работим с пра-
вителството за бързо увелича-

ване на мерките за контрол, за 
да спрем разпространението на 
вируса и да прекратим епиде-
мията възможно най-скоро.“

Пациенти, проявяващи симп-
томи на болестта, бяха открити 
за първи път миналата седмица 
в две села на Кагера, според 
здравен меморандум от вторник 
от министъра на здравеопазва-
нето на Танзания Уми Мвалиму.

Вирусната болест Марбург е 
открита за първи път през 1967 
г. в Марбург и Франкфурт в 
Германия и в Белград, Сърбия. 
Той е от същото „семейство ви-
руси“ като Ебола и причинява 
тежка хеморагична треска, до-
като нивата на смъртност вари-
рат от 24% до 88%. Има някол-
ко огнища след откриването 
му, като най-голямото е в Анго-
ла през 2004-2005 г., където 
има 252 заразени и 227 смърт-
ни случая.

Вирусът първоначално се 

предава на хората от прилепи, а 
след това от човек на човек чрез 
телесни течности или замърсе-
ни предмети. Членовете на се-
мейството и здравните работни-
ци са особено уязвими към 
инфекция.

Симптомите на заболяването 
могат да варират от треска, га-
дене и обрив в началото, до жъл-
теница и тежка загуба на тегло 
с напредването на заболяване-
то. Има инкубационен период 
до 21 дни.

Няма ваксини или лечения за 
вируса, но според Центровете 
за контрол и превенция на забо-
ляванията, облекчаването на 
симптомите чрез рехидратация 
или управление на нивата на 
кръвта и кислорода на пациен-
та може да увеличи шансовете 
за оцеляване.

Африканските центрове за 
контрол и превенция на заболя-
ванията (Africa CDC) също под-

крепят усилията за ограничава-
не на епидемията. Танзания се 
бори с вируса за първи път, са-
мо месец след като Екваториал-
на Гвинея потвърди първия си 
случай.

„Тези възникващи и повторно 
появяващи се инфекциозни за-
болявания са знак, че здравната 
сигурност на континента тряб-
ва да бъде засилена, за да се 
справи със заплахите от болес-
тта“, каза Ахмед Огуел Оума, 
директор на CDC за Африка. 

„Призоваваме членовете на об-
ществеността да продължат да 
споделят своевременно инфор-
мация с властите, за да дадат 
възможност за най-ефективен 
отговор.“

Министерството на здравео-
пазването на Танзания призова 
гражданите да вземат предпаз-
ни мерки и да следват здравни-
те директиви, докато ситуация-
та бъде поставена под контрол.

vesti.bg
Източник: theguardian.com 

МВнР: Още не сме получили машините за гласуване, 
които ще бъдат изпратени за вота зад граница

Проблем ще бъде, че не мо-
жем на 100 процента да гаран-
тираме доставката на машини-
те, особено до далечни 
дестинации като САЩ и Кана-
да, заяви Иван Кондов

Министерството на външни-
те работи (МВнР) все още не е 
получило машините за гласува-
не, които ще бъдат изпратени за 
вота на 2 април зад граница, ка-
за председателят на Работна 
група „Избори" в МВнР Иван 
Кондов на брифинг във ведом-
ството днес, предаде БТА.

Проблем ще бъде, че не можем 
на 100 процента да гарантираме 
доставката на машините, особе-
но до далечни дестинации като 
САЩ и Канада, заяви той. Пред-
видените за двете държави ма-
шини общо са 13.

Според Кондов не трябва "да 

се създава паника", тъй като 
според Изборния кодекс има 
смесено гласуване.

По-голямата част от изборни-
те книжа са доставени, като се 
очаква и останалите да бъдат 

доставени до края на седмица-
та, посочи той. 

Иван Кондов отбеляза, че 

МВнР е на финалната права при 
подготовката на изборите, като 
остава командироването на 
представителите на държавата.

Той посочи, че във всяка сек-
ция ще има представител на 
държавата, като от София ще 
бъдат командировани 534-ма 
души. Всички останали ще бъ-
дат наши представители на ди-
пломатическите и консулските 
ни представителства, добави 
той. 

Кондов каза още, че близо 
1900 от местата в СИК са заяве-
ни от партиите. 

Припомняме, че на изборите 
на 2 април в чужбина ще се гла-
сува в 737 секции в 61 държави, 
като общо ще бъдат изпратени 
245 машини.

Източник: Елена Николова, 
БТА    
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

  We proudly offer our own line of Balkan 
style smoked, dry and cured meats 
made here in the USA and USDA 
certified 

  Whether you’re cooking a simple meal 
for your family after work, inviting your 
friends to a traditional dinner or putting 
together a buffet, we have everything 
for your table with the best flavors 
possible to satisfy your cravings for 
Eastern European delicacies 

  Convenient shopping either online 
(24/7) or at our Chicagoland delis 

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

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

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

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

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

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

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

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

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

2014 Volvo VN670
600k + miles = $25,999
600k – miles = $28,999

2015 Volvo VN670
600k + miles = $31,999
550-600k miles = $32,999
500-550k miles = $34,999

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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РЕМОНТ НА  

КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ
РАБОТИМ ЧЕСТНO И БЪРЗО

E.M.T.R 
Truck & Trailer Repair

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

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

224-250-8892
emtr2601@yahoo.com

133 Beeline Dr.
Bensenville, IL 60106

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

We offer 

Crossdock and 

Truck Parking in 

Bolingbrook, IL

Елисавета Йорданова: Българското народно  
танцово изкуство е много обичано в Америка

Елисавета Йорданова живее, работи и твори в Ню Йорк по-
вече от 15 години. Основател е на ансамбъл “Горана“, работи 
като хореограф, учител, артист и терапевт. Наскоро беше 
отличена от Асоциацията на чуждестранните консули в Ню 
Йорк за своя принос към българската общност зад граница. 
За първите години от престоя си в Съединените американ-
ски щати Елисавета сподели за БТА, че са били трудни, но 
упорството, саможертвата и търпението са дали своите ре-
зултати. Днес в Ню Йорк тя се радва на пълноценен профе-
сионален живот, съпруг и дъщеря. За страната ни ѝ напом-
нят българските ястия, които приготвя, но на този етап не 
възнамерява да се връща в родината.

Ето какво още разказа Елисавета Йорданова за рубриката 
БГ Свят на БТА:

Кога и как решихте да на-
пуснете България и да започ-
нете живота си в чужбина? 

Установяването ми в САЩ 
имаше интересно развитие. За 
първи път посетих страната ка-
то турист през 1997 година. 
През 1998 година кандидат-
ствах и получих стипендия 
Фулбрайт, която ми позволи да 
запиша магистърска програма 

по танци в колежа “Сара 
Лорънс“ (Sarah Lawrence 
College). През 2000 година се 
завърнах в България заради из-
искванията на Фулбрайт да пре-
карам 3 години в родината си и 
да споделя новопридобитите 
знания в областта на танца с 
общността у нас. Бях гост - пре-
подавател в Националното учи-
лище за танцово изкуство в Со-

фия и в Академията за 
музикално и танцово изкуство 
в Пловдив, където преподавах 
импровизация и танцова компо-
зиция. През 2001 година осно-
вах малка формация “Elea“ и по-
лучих грант от Министерството 
на културата за съвременен тан-
цов проект. Но по това време ня-
маше условия за пълноценна 
реализация на един съвременен 
танцов артист, а финансовите 
възнаграждения бяха почти ни-
какви. Трябваше да водя час за 
5 лева, каквато беше цената то-
гава. През 2003 година “Elea“ 
участва в Балканска танцова 
платформа в Букурещ, където 
се срещнах с директора на 
Dancе Space Prоjects в Ню Йорк, 
когото познавах от предишно 
мое представяне в спектакъл. 
Тя ме покани да участвам в 
25-годишнината на организа-
цията. Така през април 2004 го-
дина се завърнах с танцовото 



Tel.: 773.317.8035 &
 847.707.0065

24 март 2023 №
 12

w
w

w.bulgariasega.com

19

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

соло "Unfold". Срещнах се със 
стари приятели, разходих се от-
ново по улиците на Ню Йорк и 
почувствах, че трябва да се вър-
на и да се опитам да „разгърна“ 
артистичността си в меката на 
танца.

Междувременно бях гост - 
преподавател в Залцбургската 
експериментална танцова ака-
демия (Salzburg Experimental 
Academy of dance), където пре-
подаването беше на английски, 
но след училище трябваше да 
общувам на немски и това беше 
пречка за мен.

В Ню Йорк трябваше да по-
чукам на много врати на сту-
дия и арт организации, за да 
потърся спонсорство за рабо-
та. С помощта на приятел ус-
пях да получа артистична ви-
за за изключителни 
способности и международни 
постижения, което беше моята 
повратна точка.

Какви предизвикателства 
срещат българите далеч от ро-
дината, как започна всичко 
при Вас след пристигането Ви 
в САЩ? 

След официалното ми прис-

тигане започнах да преподавам 
танцови класове, в началото 
веднъж седмично. Трябваше да 
стана видима за танцовата общ-
ност, посещавах танцови пред-
ставления и разговарях с бивши 
съученици, разширявайки про-
фесионалния си кръг. Първите 
3 години бяха много трудни, но 
бях търпелива и много упорита. 
Дори работих като фитнес тре-

ньор в известния хотел “Кар-
лайл“ (Carlyle), тренирайки ня-
кои знаменитости. От 
разговорите с много българи в 
Ню Йорк знам, че на всички им 
е отнело около 5-10 години, за 
да се установят напълно в САЩ. 
Необходими са саможертва и 
социална активност, за да знаят 
хората кой си, което не е лесно.

Кога основахте фолклорен 
ансамбъл “Горана“ и как на-
мерихте съмишленици за то-
ва начинание?

Срещнах няколко танцови ар-
тисти и ги попитах дали искат 
да участват в новия ми проект. 
В началото изследвах съвре-
менната хореография. Първото 
ми танцово образование в Бъл-
гария беше по народни танци, 

преди да получа стипендията на 
Фулбрайт, но винаги съм имала 
голям интерес към хореографи-
ята и модерните танци. Неочак-
вано обаче ме поканиха да водя 
уъркшоп по народни танци и та-
ка започна да се отваря кариера-
та ми. Семинар след семинар, 
през 2005 получих покана да за-
почна седмични уроци в орга-
низацията за музика и танци 
“Лотус“ (Lotus Music and 
Dance).

Все повече и повече хора, пре-
димно американци, посещаваха 
часовете ми и аз направих крат-
ка и лесна хореография, която 
да изпълня в един от дните на 
отворените врати на Lotus Music 
and Dance, под името „Elea 
Gorana dance collective“. Изпъл-
нителите бяхме аз, дъщеря ми, 
една руска танцьорка и една 
американка - и двете бяха мои 
колежки във фитнес центъра. С 
това представление името ми 
нашумя и повече българи започ-
наха да посещават часовете ми. 
Ансамбъл “Горана“ (Gorana 
dance) израсна естествено от 
седмичните ми занимания.

Следва на 21 стр.►
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Българка е екстрадирана в САЩ заради участие 
в криптоизмамата OneCoin

Българката Ирина Дилкинска 
е екстрадирана в САЩ заради е 
повдигнато обвинение във връз-
ка с криптоизмамата OneCoin, 
съобщи американското минис-
терство на правосъдието.

В съобщение на министер-
ството се посочва, че Дилкинска 
е била екстрадирана на 20 март 
и ще се яви пред американски съ-
дия, предаде БТА.

Дилкинска е работила като ръ-

ководител на правния отдел на 
OneCoin. В обвинението срещу 
Дилкинска се твърди, че тя е по-
могнала за създаването на фик-
тивни дружества с цел изпиране 
на пари и запазване на имуще-
ство, принадлежащо на "крипто-
кралицата" Ружа Игнатова.

Американската институия 
твърди, че Дилкинска е помогна-
ла на адвоката и съучастник в 
схемата с OneCoin Марк Скот да 

изпере средства в размер на 400 
милиона долара. След ареста на 
Скот тя е унищожила уличаваща 
информация и е уведомила дру-
го замесено лице за ареста.

Дилкинска е обвинена в заго-
вор за извършване на измама и в 
заговор за пране на пари. Всяко 
от двете обвинения може да до-
веде до максимална присъда от 
20 години затвор.

offnews.bg

Антоанета Стефанова 
взе първа победа на 
европейското

Гросмайстор Антоанета 
Стефанова записа първа побе-
да на европейското първен-
ство по шахмат за жени, което 
се провежда в черногорския 
град Петровац.

В партия от третия кръг Сте-
фанова постигна успех с чер-
ните фигури над представи-
телката на Азербайджан Назлъ 
Хумбатова и събра актив от 1,5 
точки.

С актив от 2 точки най-на-
пред в класирането от българ-
ките излезе Виктория Радева. 

В третия кръг тя направи реми 
с черните фигури със Софи 
Мийе от Франция.

Другите българки допуснаха 
загуби в третия кръг. Белосла-
ва Кръстева отстъпи на Елина 
Даниелян от Армения, Надя 
Тончева падна от Наталия 
Букса от Украйна, докато Петя 
Караиванова се предаде в пар-
тията срещу Петра Кейжар от 
Словения. Кръстева и Тончева 
остават с резултат от 1,5 точки, 
докато Караиванова е без актив.

bnr.bg

За трети път инициативата 
"Хоро да е, в Лондон да е" събра 
българи в британската столица

Инициативата "Хоро да е, в 
Лондон да е" събра в британска-
та столица български фолклор-
ни групи от цял свят. Стотици 
българи, включително корес-
пондентът на БНР в британска-
та столица, изпълниха лондон-
ския театър "Милфийлд", за да 
се насладят на националното 
фолклорно богатство, на краси-
вите български народни носии.

Театър "Милфийлд" в Севе-
рен Лондон, който е с капацитет 
от близо 400 места, бе изпълнен 
до краен предел и дошлите ста-
наха свидетели на най-доброто 
от българския фолклор, подне-
сено от професионални, по-
лупрофесионални и аматьорски 
формации. Организатор на кон-
церта бе БФК „Мераклии“ с гла-
вен художествен ръководител и 
хореограф Венцислав Шопов. 

Ето какво каза той специално за 
БНР след концерта:

"Хората, които участват в то-
зи спектакъл, бих го нарекъл, 
дават всичко от себе си, мило и 
драго. Идват от всяка една част 
на света, да подадат ръка, за да 
може фолклорът да просъщест-
вува и да го удържим зад грани-
ца. Това е най-важното за мен и 
затова го правим с такава цел – 
събираме хора от цял свят, бъл-
гари, които държат българското 
в себе си".

"Хора да е, в Лондон да е" се 
провежда за трети път след 2-го-
дишно прекъсване заради пан-
демията от Covid-19. Настрое-
нието бе наистина уникално, 
напълно отговарящо на целите 
за сплотяване на българската 
общност в чужбина без ограни-
чения на възрастта.

Често на сцената излизаха хо-
ра от публиката, малки и голе-
ми, да се включат в танците. Ос-
вен местните фолклорни групи 
"Мераклии“ и "Веселяци" за на-
строението на публиката се по-
грижиха също ансамблите 
"Гайтан" и "Неда" от България, 
Константин Маринов от БФК 
"Верея" Чикаго, ансамбъл "Зо-
ра" Франция, Мария и Димитър 
Минкови от ТК "Щастливци" 
Канада. Пяха популярни изпъл-
нители от България като Дима-
на и Боян Боянови, Йордан Ни-
колов и Пиринско тройче. 
Събитието бе организирано с 
подкрепата на българския биз-
нес в британската столица.

Веселин Паунов - кор. на 
БНР в Лондон

По публикацията работи: 
Георги Николов bnr.bg
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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 19 стр.

Колко души работят в ан-
самбъла в момента и какви 
събития ви предстоят?

Ансамбъл “Горана“ отпраз-
нува миналата година 15 годи-
ни от създаването си. До този 
момент имах четири различни 
формации, защото хората се 
местят, женят се, раждат, връ-
щат се в България или просто се 
отказват. Над 100 човека участ-
ваха в моите класове и предста-
вления. Това са хора, които ня-
мат танцово образование, 
малцина са танцували в Бълга-
рия в гимназиалните си години. 
Трябваше да ги обуча от основ-
но до професионално ниво. В 
момента имам 15 танцьори, на 
които не се заплаща. Ние полу-
чаваме безвъзмездни средства 
за продуциране на нашите пред-
ставления и сами плащаме за 
нашите студия и костюми. Ето 
защо много малко са посветени-
те да останат с мен през послед-
ните 10-12 години. Необходими 
са любов и доверие в това, кое-
то правим.

Как българската народна 

музика се възприема отвъд 
океана, успява ли да завладее 
с ритмите си и местните хора?

Нашето народно танцово 
изкуство е много обичано тук 
в Америка. Наскоро станах 
домакин, заедно с една от мо-
ите танцьорки, на „Хоротека-

та“ в Ню Йорк, където не са-
мо българи, но и американци 
идват да танцуват. През годи-
ните изградихме нашата пуб-
лика - 50 процента българи и 
50 на сто американци. Както 
споменах, получихме няколко 
грантове от Културния съвет 

на Манхатън и фондация Ти-
енадара, за да реализираме 
моите артистични идеи за 
спектакли.

Наскоро получихте отли-
чие от Асоциацията на чуж-
дестранните консули в Ню 

Йорк за своя принос към бъл-
гарската общност зад грани-
ца. Какво означава то за Вас?

Наградата, дадена на общо 15 
жени от Ню Йорк, работещи в 
подкрепа на техните общности, 
беше голяма оценка за безброй-
ните ми вечери в студиото, да-
леч от семейството ми, безброй-
ните часове в писане на проекти 
и правене на украси за глава, 
продуциране на представления, 
основаване на неделна програ-
ма за детски народни танци в ед-
но от българските училища в 
Ню Йорк и ръководството му 
осем години, заедно с още мно-
го други усилия.

Как успявате да съчетавате 
различните си занимания? 
Работите като хореограф, 
учител, артист и терапевт.

Хореограф, учител, артист и 
терапевт стоят под една шапка 
– танц. През 2006 година бях по-
канена като преподавател по 
танцово изкуство в театър 
“Джойс“ (Joyce Theаter) и като 
такъв осигурявах краткосрочни 
танцови резиденции. 

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

Директорът на програмата 
реши да ми даде класове с уче-
ници със специални нужди. То-
ва ме накара да използвам раз-
личните подходи, включващи 
танца. Разбрах, че трябва да 
взема някои допълнителни 
курсове и да продължа обуче-
нието си в тази област, включи-
телно психология и танцова те-
рапия. Така реших да се върна 
в училище и да завърша втори 
път колежа “Сара Лорънс“, за 
да получа магистърска степен 
по танцова терапия. Това ми да-
де възможност да поема и ра-
бота в психиатрично отделе-
ние за 4 години, докато 
продължавах да провеждам ре-
петициите си с “Горана“. Така 
че, да, не е за вярване да си 
представим, че един човек мо-
же да носи три – четири различ-
ни отговорности едновремен-
но. Не е лесно, но когато човек 
обича това, което прави, неща-
та се получават.

Вълнувате ли се от ситуаци-
ята в България, следите ли 
събитията у нас?

Имам семейство и приятели в 
България и затова се опитвам да 
бъда информирана. Освен това 
посещавах България всяка го-
дина преди КОВИД.

Има ли нещо, което вина-
ги ви напомня за родната 
страна – сувенир, гозба или 
човек?

Обичам да готвя, затова мно-
го често приготвям български 
ястия за моите американски 
приятели, които обичат баница, 
боб чорба, агнешко. Правя си 
собствено кисело мляко с бъл-
гарска закваска.

Има ли обстоятелства, кои-
то биха Ви накарали да реши-
те да се върнете в България?

Тъй като родителите ми почи-
наха, в настоящия момент нямам 

причина да се връщам. Имам 
много натоварен и пълноценен 
професионален живот, съпруг в 
Ню Йорк. Моята дъщеря Ива 
наскоро също получи виза за ар-
тисти, така че тя също е близо до 
мен. 

МАРИЯ ГУЦЕВА
БТА

Снимка: Елисавета 
Йорданова
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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

Заповедта за арест на Путин:  
ясен сигнал към руския елит

Заповедта за арест на Путин 
всъщност е насочена към руска-
та управляваща класа. Сигна-
лът към елита е пределно ясен: 
един ден президентът няма да е 
на власт, но вие ще си останете 
престъпници, пише Иван Пре-
ображенский.

Международният наказате-
лен съд издаде заповед за арест 
на руския президент Владимир 
Путин, който е заподозрян в на-
силствено депортиране на деца 
от окупираните територии на 
Украйна. Подобно обвинение е 
повдигнато и срещу Мария Лво-
ва-Белова, пълномощничката 
на руския президент за правата 
на децата. Въпросът е коя от 
двете заповеди за арест, издаде-
ни в Хага, е по-важна от исто-
рическа гледна точка.

 » Къде бяхте цели  
девет години?

Ако човек не живее на друга 
планета и не се опитва да се аб-
страхира от заобикалящата го 
действителност, заповедта на 
Международния наказателен 
съд (МНС) за арест на руския 
президент не представлява ни-
каква изненада. Още до 2014 г. 
имаше достатъчно основания за 
такава заповед: втората война в 
Чечения, където също бяха из-
вършени престъпления срещу 
човечеството, ликвидирането на 
опозиционери в Русия, убий-
ствата, организирани от руските 
служби за сигурност извън стра-
ната, както и множество други 
престъпления. Но след анексия-

та на Крим и началото на война-
та в Донецка и Луганска области 
на Украйна въпросът кога Путин 
ще бъде изправен на съд вече се 
задаваше редовно.

Сигурен съм, че и самият 
руски президент не е бил изне-
надан от решението на съда в 
Хага. Той го е очаквал и съще-
временно се е страхувал от не-
го. Сега вероятно смята, че то 
потвърждава отдавнашните му 
подозрения за желанието на За-
падът да се отърве от него по 
всякакъв начин. Русия явно се 
страхува от подобно решение 
още от 2016 година, когато от-
тегли подписа си под Римския 
статут за създаване и признава-
не на юрисдикцията на Между-
народния наказателен съд.

Така че в решението на съда в 
Хага няма сензация. С изключе-
ние на това, че то може да се на-
рече сигнал и към президента на 
Китай Си Дзинпин за това, че в 
Москва той стиска ръката на чо-
век, който е официално обвинен 
във военни престъпления. Зато-
ва е не по-малко интересно да се 
разгледат последиците от реше-
нието на МНС, които за мнози-
на сега изглеждат косвени или 
второстепенни.

 » Първият президент, 
похитител на деца?

Английската дума kidnapper 
отдавна се тълкува по-широко - 
за отвличането въобще на хора. 
А първоначално се е отнасяла 
само за отвличането деца. От 
тази гледна точка тя напълно съ-

ответства на обвиненията, от-
правени към Владимир Путин. 
Той е първият държавен глава 
(досега в историята на Между-
народния наказателен съд по 
принцип е имало само четири-
ма, като един от тях в крайна 
сметка дори беше оправдан), 
който е обвинен в такава форма 
на престъпление срещу чове-
чеството, каквато е умишлено-
то масово отвличане и насил-
ствено русифициране на деца.

Изборът на това конкретно 
обвинение от целия букет от 
престъпления, в чието извърш-
ване е заподозрян руският пре-
зидент, едва ли е случаен. Не 
става въпрос за някакво ориги-
налничене. На първо място, то-
ва престъпление дава право на 
Международния наказателен 
съд да търси отговорност от Пу-
тин, въпреки че от 2016 г. Русия 
не признава юрисдикцията на 
съда в Хага. Второ, ние живеем 
в един много несъвършен свят, 
в който постоянно се водят вой-
ни и се извършват престъпле-
ния от всякакъв вид. Затова и не 
сме непременно шокирани. Но 
отвличането на деца е нещо, 
което във възприятията ни е не-
що абсолютно неприемливо.

А чудовищните престъпле-
ния са нещо, което съзнанието 
ни отказва да приеме, ако не сме 
се сблъсквали с нещо подобно. 
За съжаление има такива прес-
тъпления в историята на Евро-
па. Например по време на Граж-
данската война в Испания 
франкистите отнемат деца от 

републикански семейства и ги 
разпределят между "надеждни" 
родители, а страната все още 
преосмисля последиците от то-
ва чудовищно деяние.

Така че европейците могат да 
разберат и оценят извършеното 
от Путин, а и да подкрепят ре-
шението на съда. Много е веро-
ятно това да направят и много 
руснаци. Едва ли е случайно, че 
обкръжението и пропагандато-
рите на Путин, възмутени от из-
дадената срещу него заповед за 
арест, се стараят да не спомена-
ват както състава на извършено-
то престъпление, за което е об-
винен той, така и Мария 
Лвова-Белова, която също е об-
винена в отвличане на деца. 
Руснаците явно не искат да да-
ват повече поводи за размисъл 
относно онова, което върши 
страната им в момента.

 » Има ли живот след Путин?
Въпреки това за нежеланието 

да се споменава заповедта за 
арест на руската пълномощнич-
ка за правата на децата може да 
има и чисто психологически 
причини: за руската управлява-
ща класа "свързването" ѝ с Пу-
тин е много лоша новина.

Не е трудно да си представим 
какво си мисли руският "елит". И 
по-точно онази част от него, коя-

то се надява да запази капитали-
те и влиянието си, надживявайки 
Путин - независимо от това как 
ще приключи тази война, започ-
ната от него. Не на думи, а на де-
ло сега им е дадено да разберат, 
че няма да избягат от личната си 
отговорност. Подобно на Лво-
ва-Белова, те са съучастници и 
единственият въпрос е кога ще 
бъде издадена заповед за арест и 
срещу тях. За разлика от прези-
дента, те нямат имунитет срещу 
наказателно преследване по си-
лата на международното право.

Дори и Путин вече да не е пре-
зидент, войната да е приключи-
ла, а отношенията със Запада да 
са се нормализирали, техните 
наказателни дела ще бъдат пре-
кратени само в случай на тяхна-
та смърт. И сега въпросът е как 
ще реагират те. "Да се сплотят 
около знамето", което за тях е 
Путин? Ще избягат ли от отго-
ворността и от страната, преди 
да е станало твърде късно? Или 
ще имат кураж да се борят, до-
ри само за собственото си бъде-
що благополучие?

Иван Преображенский е по-
литолог, експерт по пробле-
мите на Централна и Източна 
Европа, автор на коментари в 
редица медии.

Иван Преображенский
dw.com
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Къде сме ние, българите?
На националния празник на 

България Ниагарският водопад 
беше осветен с цветовете на на-
ционалния ни трибагреник – в 
бяло, зелено и червено. По този 
начин САЩ отдадоха почит към 
националния ни празник, като 
ни уважиха и ни почетоха, по-
казаха внимание към една мал-
ка балканска нация, за която, 
убеден съм в това, голяма част 
от самите американци, въобще 
дори и не подозират за същест-
вуването ни. И все пак, Амери-
ка ни почете. Българското зна-
ме грейна върху Ниагарския 
водопад. В същото време в Со-
фия „грейнаха“…руски знаме-
на…! Да, не финландски, на-
пример, защото и финландци са 
участвали в освободителната 
ни война. Българите почетоха 
Русия, а ако трябва да сме чест-
ни, не българите, а онази част 
от нас, която се изживява като 
интернационална, а именно – 
безродна. Защото как иначе чо-
век да си обясни, на национал-
ния ни празник, други държави 

да изобразяват националното 
ни знаме, а ние самите да носим 
чуждите руски знамена…!?!?!

Тук говорим за хронична на-
ционална кретения! Извинявам 
се за грубия израз, но подобно 
малоумно поведение не може да 
се коментира по различен от то-
зи начин! 

Това поведение обаче си има 
и още едно обяснение и то е част 
от същата тази кретения, но ве-
че завиваща към тотална психо-
патология. Тези дни една дама 
от моето непосредствено об-
кръжение, не споменавам име-
то й, защото не искам да я зле-
поставя, въпреки, че напълно си 
го заслужава, е коментирала, че 
украинците били виновни за 
войната и не бивало да ги съжа-
ляваме, защото видите ли, те ка-
рали скъпи коли…!!! Няма да 
коментирам това, защото стру-
ва ми се няма никакъв смисъл, 
но все пак ще кажа само, да не 
дава Господ, ние да имаме нуж-
да от защита, от каквато имаха 
и все още имат украинците! 

Проблемът на тази жена е, че 
украинците карали скъпи коли! 
А какви коли да карат, или мо-
же би, за да получат закрила, 
трябва да идват с конски 
впряг…!? Малоумие от най-ви-
сша форма и го казвам без кап-
ка извинение, този път! 

Ето същите тези хора, които 
коментират съдбата на украи-
нците по този начин, излизат с 
руски знамена в София, по вре-

ме на националния празник на 
България, когато се предполага, 
че трябва да носиш българско-
то национално знаме…! Не за 
друго, а поне защото е национа-
лен празник на България…! Ни-
то е времето, нито е мястото, ни-
то това е начинът, човек да 
покаже политическите си при-
страстия. Националният праз-
ник, въпреки, че и за тази дата 
се водят доста спорове, напри-

мер, защо да не е 22 септември, 
денят на независимостта ни, е 
празник на нацията, празник на 
България. От какъв зор човек 
носи чуждо знаме, на чужда 
държава, която при това ни обя-
ви за вражеска държава и която 
агресивно и абсолютно безце-
ремонно анексира чужда тери-
тория, на суверенна държава, 

Следва на 26 стр.►
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Майките са много 
важни, но какво не 

знаем за произхода на 
самата дума

Всяка година през март месец 
обръщаме по-сериозно внима-
ние на най-важната жена в жи-
вота на всеки човек - майката. 
Това, което знаем, е, че "Денят 
на майката" става официален 
празник в САЩ през 1914 г. след 
интензивно лобиране от страна 
на Анна Джарвис от Западна 
Вирджиния, която смятала, че 
майките трябва да имат свой 
собствен празник. В САЩ този 
празник се чества през втората 
неделя на май, докато в Обеди-
неното кралство "Mothering 
Sunday", както е бил известен 
първоначално, е през март, как-
то е и до днес.

Откъде идва думата "майка"?
За да отговорим на този въ-

прос, се изхожда от твърдение-
то, че думата "майка" е една от 
най-старите думи в английския 
език. Това е така наречената 
"ултраконсервирана дума", кое-
то означава, че думата не се е 
променила от 15 000 години и е 
една от само 23 думи, които пре-
тендират за подобен произход. 
Преди да попитате, не, "баща" 
не е в престижния списък.

Според Оксфордския речник 
съвременната дума "майка" е с 
германски произход. Тя произ-
лиза от "moder", което се пре-
връща в "mutter" на немски и 
"mōdor" на английски. Ако се 
върнем още по-назад, герман-
ското "moder" идва от гръцкото 
"mētēr" (означаващо утроба), 
което на латински става "māter".

Ако тази дума ви се струва по-
зната, това е така, защото "mater", 
архаична дума за "майка", е в ос-
новата на много често срещани 
английски думи, свързани с жен-
ствеността, като "матриархат", 
"матрона" или "майчинство".

Оказва ли влияние местополо-
жението или произходът ви вър-
ху това как наричате майка си?

Като оставим настрана ети-
мологията, думата "майка" има 
многобройни производни в за-
висимост от социалния ви про-
изход. Най-големите вариации 
обаче не се основават на соци-
ално-икономически обстоятел-
ства, а по-скоро на местополо-
жението, особено когато към 
съвременния германски модел 
се е присъединил друг език, на-
пример галски.

В Ирландия по-старите вер-
сии на "майка" са изненадващо 
разнообразни: "muhman", 
"mamman", дори "mang" и "ama". 
В наши дни "mam" или "ma" са 
по-често срещани на юг, а "mum" 
е предпочитано на север.

 » Мама, майко или мамо?
Най-често срещаната разлика 

се появява при едно от въплъ-
щенията на мама и това са три-
буквените варианти, които са 
разделени с една гласна: "ма-
ма", "мам" или "мама". Повече-
то от нас са възприели амери-
канското предпочитание за 

"мама", но те са склонни да го 
произнасят като "marm".

Въпреки това в Уест Мидландс 
все още са разпространени фо-
нетичното произношение и из-
писване "мама". В останалата 
част на Англия се наблюдава 
тенденция към "mum", въпреки 
че някои райони в Северна Ан-
глия предпочитат "mam", което 
е много по-разпространено в 
Уелс и Шотландия.

Като начало, "мама" или "ма-
мо" не е еднозначно понятие, ко-
гато става въпрос за Съединени-
те щати. "Мама" е 
разпространено в южните щати, 
а "майка" е по-популярно на Из-
точното крайбрежие, но преоб-
ладава изписването на "мама" 
или "мамо". Защо това е така, е 
малко по-трудно да се установи.

Хората от Уест Мидландс 
твърдят, че това се дължи на се-
мействата, които мигрират в 
САЩ и носят със себе си свое-
то изписване на "мама". В това 
може да има известна доза ис-
тина, но първоначалните миг-

ранти от 17 век са били смеси-
ца от холандски ("mamma") и 
немски ("mutter"). Британските 
заселници пристигат по-късно 
и повечето от тях не идват от 
Уест Мидландс, така че това да-
леч не е окончателно.

Възможно е да има и друг пре-
тендент за американското из-
писване на "мама". Архаичната 
ирландска версия е "momo" и 
според изчисленията близо два 
милиона души са емигрирали в 
САЩ между 1845 и 1852 г. То-
ва е една четвърт от ирландско-
то население само за десет го-
дини. Днес една шеста от 
населението на САЩ твърди, че 
има ирландски предци, така че 
е възможно това да е причината 
за появата на "момо".

Да го запазим в семейството
Всичко гореизложено е мно-

го хубаво, но в действителност 
личните ви предпочитания за 
"майка" ще се основават на 
собствените ви семейни тради-
ции. По всяка вероятност то ня-
ма да е свързано с местоположе-

нието или статуса, а по-скоро с 
буквалния майчин език на ва-
шата майка. В крайна сметка то-
ва, как ще наричате майка си, е 
продиктувано от вашите роди-
тели.

Според академично изслед-
ване при 900 бебета на възраст 
от 8 до 16 месеца от домове, в 
които се говори английски, кан-
тонски и мандарин, "дада" е би-
ла първата дума, произнесена 
от бебето. До същото заключе-
ние се стига и в десетки други 
изследвания.

Това е така, защото според 
идеите, изследвани за първи 
път от видния психоаналитик 
Жак Лакан, бебето вижда баща-
та като нещо отделно от майка-
та, с която се идентифицира. Но 
в кратък период след това, неза-
висимо дали ви харесва или не, 
ще наричате майка си точно та-
ка, както на нея ѝ харесва. Е, 
знаете какво казват: "Мама знае 
най-добре".

vesti.bg
Източник: History    

Мамо или майко: Какъв е произходът 
на тези думи
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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.

при това в Европа, не че ако бе-
ше в Африка, е нещо по-различ-
но! 

Ето това е манталитетът ни и 
заради това САЩ не сваля ви-
зите за български граждани, за-
това и не ни искат в Шенген, и 
заради това, разбира се, не само 
заради това! Когато български 
политици ходят по Европа и го-
ворят, колко е лош този или он-

зи политик, трябва да помнят 
Петко Каравелов.

„Господа, в България не бият. 
“ Тази негова фраза се счита за 
знак на достолепието на българ-
ските политици или най-малко 
е превърната в такава. 

През 1887 г. премиер е Сте-
фан Стамболов. Същата година 
Петко Каравелов е задържан ка-
то подстрекател на русофилски 
протести и е заключен без раз-
вой в Черната Джамия. Когато 

излиза на независимост непо-
знати публицисти го питат дали 
е бил подложен на физически 
тормоз. Причината е, че в Евро-
па към този момент се популя-
ризират истории за политиче-
ски гонения в България и 
медиите чакат от Каравелов по-
твърждението им. Той обаче от-
сича: „ Господа, в България не 
бият. “

Господа…, в България има 
безродници, бихме казали днес, 

това са хора, които не обичат ро-
дината си и вместо български 
знамена, на националния ни 
празник те носят чужди такива. 
Няма значение чии знамена се 
носят, на коя държава, армия 
или групировка, на национал-
ния празник на България един-
ственото знаме, която трябва да 
виждаме е българското, не ру-
ско, не американско, не фин-
ландско, не което и да е друго, 
всичко останало, както се казва 
е от Лукаваго…! 

Нека да помним, че преди да 
сме социалисти, роялисти, кон-
серватори или либерали, преди 
всичко това сме българи. Това 

трябва да ни води и тогава и са-
мо тогава ще имаме добри по-
литици, ако мислят именно по 
този начин. За джоба всеки е го-
тов да се бори, въпросът е, дали 
и до колко е готов да се бори за 
България. А това се вижда от 
поведението ни като общество 
по време на националните ни 
празници. Не е нормално на-
ционалният празник, който 
трябва да бъде най-българският 
празник, друг е въпросът, дали 
и до колко е такъв, да бъде зачи-
тан повече извън България, а у 
нас едни политически лумпени 
с национално съзнание равно на 
едноклетъчен организъм, да 
развяват чужди национални 
знамена, просто това не е нор-
мално…! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на вестник 
„България Сега“ в София
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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

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

Ползи и рискове от кафето
Кафето съдържа хранител-

ни вещества. То е богато на ан-
тиоксиданти като полифено-
ли, катехини и флавоноиди.  
Независимо от тези предим-
ства, кофеинът в кафето е сти-
мулант и може да предизвика 
проблеми. 

Подобно на доста храни и на-
питки, подробни проучвания за 
кафето няма. Повечето от ин-
формацията, с която разполага-
ме е въз основа на наблюдения, 
което от своя страна не позво-
лява на учените да направят 
крайни заключения. 

Кофеинът в кафето може да 
предизвика безсъние, особено 
ако се консумира след обяд. 
Жените, които са преминали 
през менопауза и хората, които 
се опитват да намалят или пре-
кратят тютюнопушенето, ели-
минират кофеина по-бавно. Ка-
фето също така повишава 
хормоните на стреса кортизол 
и епинефрин.

Този стимулиращ ефект на 
кафето може да предизвика 
безпокойство, пристъпи на 
паника, нервност, раздразни-
телност и безсъние. Тези 
симптоми са по-често среща-

ни при консумация на повече 
от 3-4 чаши кафе на ден. Хо-
рата, страдащи от тревожно 
разстройство може да развият 
тези симптоми, ако приемат 
повече от една чаша кафе на 
ден. 

Кафето не причинява коро-
нарна артериална болест, но 
стимулиращите ефекти на ко-
феина може да увеличи нато-
варването на сърцето. Стено-
кардията и инфарктите са 

по-чести, особено при кон-
сумирането на повече от две ча-
ши кафе на ден. Кафето увели-

чава и риска от аритмии. 
Вероятно не помага за предо-

твратяване на захарен диабет, 
но спомага при загубата на те-
гло. Надеждни доказателства, 
че кафето увеличава риска от 
рак или го предотвратява, няма. 
Но е вероятно полифенолите, 
които кафето съдържа да въз-
препятстват рака. 

Усвояването на желязо и 
алендронат (лекарство за ос-
теопороза) намалява с консу-
мацията на кафе. Кафето вза-
имодейства и с някои 
антидепресанти, ципрофло-
ксацин, клозапин, литий или 
тизанидин. Това е по-вероят-
но, ако човек пие повече от 1 
до 2 чаши кафе на ден.

Възможно е кафето да е от 
полза когато консумацията му 
се ограничи до 1-2 чаши на ден 

(Bordeaux, Dr. B., and Lieberman, 
H. “Ползи и рискове от кофеина 
и напитките с кофеин”. Up to 
Date, 22-06-2022). Ограничава-
нето на приема на кафе до една 
чаша на ден обикновено подси-
гурява предимствата на допъл-
нителна бодрост без създаване-
то на проблеми. 

Ние, които сме християни, 
можем да действаме като кофе-
ина в кафето. В Посланието до 
Евреите 10:24 се казва “и нека 
се грижим един за друг, тъй що-
то да се поощряваме към лю-
бов и добри дела”. Каква ра-
дост и привилегия е това. И 
така, когато се наслаждавате на 
кафето си,  помислете си за на-
чините, по които можете да 
ободрите християните около 
вас. 

www.helpinghandsbulgaria.org

Legal Disclaimer (Клауза за непоемане на отговорност): Информацията тук има общ характер 
и не може в никакъв случай да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, терапия, 
лечение и/или консултация с лицензиран специалист. Информацията тук не е предназначена за 
решаването на конкретни индивидуални казуси! При конкретни индивидуални проблеми се свър-
жете с лекар или съответния лицензиран специалист.
Издателите на в. „България СЕГА“ не поемат и не носят отговорност за предприето самолече-
ние, поставяне на диагноза, козметични процедури или каквито и да са действия на база на ма-
териалите на тема „Здраве“, както и за верността на информацията и достоверността на из-
точниците!
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