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ЄПИСКОПАТ УТВОРИВ РОБОЧУ ГРУПУ, ЯКА 
МАЄ ОЦІНИТИ ВИКЛИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ПРЕЗИДЕНТСТВОМ ДЖО БАЙДЕНА.

ЧАСИ І ПОДІЇ У СВІТІ ТАКІ, ЩО ЙДЕТЬСЯ 
ЗАГАЛОМ ПРО ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ 

УКРАЇНИ І УКРАЇНЦІВ. 
досвідченних стриповщиків 
та ваксовщиків забезпечуємо 
автомобілем та бензином.

Увага! Пропонуємо роботу

309.287.5456 &  309.336.1633

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ МАГАЗИНІВ.
В ШТАТАХ: ІНДІАНА, ІЛЛІНОЙС, ВІСКОНСИН, НЕБРАСКА, ПН. ДАКОТА.

Зустрічаємо. Навчаємо. Допомагаємо з 
проживанням та відкриттям рахунку в банку. 

ОСОБЛИВІ ПІЛЬГИ: Прибирати в T.J Max, Marshalls, 
Party City, JoAnn Fabrics.

МИ ОПИНИЛИСЯ НА ДІЄТІ  
ПІД ЧАС ХВОРОБИ

Відбулася телефонна розмова між президентом 
України Володимиром Зеленським і головою Між-
народного валютного фонду Крісталіною Георгіє-
вою. Українська сторона дуже просила МВФ наді-
слати місію. Але Фонд поки не бачить такої мож-
ливості. Перегляду програми має передувати повне 
взаєморозуміння у кроках, за словами глави МВФ.

Розумних людей можна обдурити. Але тільки 
раз. Вдруге вони вам уже не вірять.

При цьому, на  даний момент йдеться навіть 
не про транш. А про місію МВФ. Чому для України 
так важлива місія? Тому що це сигнал, що співп-
рацю розморожено. Що Україна в програмі. Це до-
зволило б отримати гроші від Євросоюзу, напри-
клад. Принаймні дозволило б говорити з ЄС про 
таку можливість навіть до отримання траншу. Хоча 
не факт, що спрацювало б.

І  точно візит місії МВФ потрібен для виходу 
на зовнішні ринки. Для отримання грошей інвес-
торів. Справа в тому, що грошей цих зараз дуже 
багато. Світ здуває від грошей. Американські 
фондові індекси, після перемоги Байдена і новин 
від виробників вакцин, знаходяться на історичних 
максимумах. Тому інвестори потребують нових 
позичальників. Особливо тих, що дають таку ви-
соку прибутковість, як  Україна. А  український 
бюджет дуже потребує грошей. Прямо дуже. І якби 
від МВФ був позитивний сигнал, вже наступного 
дня український Мінфін оголосив би  про новий 
випуск.

У МВФ це теж розуміють. Не дурні. І дадуть цей 
сигнал тільки якщо знову зможуть повірити в те, 
що  Україна виконає взяті на  себе зобов’язання. 
Поки що, на жаль, навіть всі пункти дуже простої 
програми не виконали. Заяви української сторони 
про те, що ми все виконали для першого траншу 
не коректні. Ми можливо виконали все, що мали 

зробити на  кінець липня. Але кінець липня був 
давно. А меморандум передбачає розклад кроків, 
тайм-план реформ. Може, для когось це  стане 
сюрпризом, але чим пізніше ви виконуєте вимоги, 
тим більше вимог вам треба виконати. І це логічно. 
Це зв’язок часу і простору, практично. І якщо ви ви-
конали те, що мали зробити в липні, але говорите 
про транш у грудні, то ви не отримаєте транш, поки 
не зробите все, що треба було виконати до грудня. 
Бо ви не виконуєте план співпраці. Не виконуєте 
взяті на  себе зобов’язання. А  ви  самі говорили, 
що  зобов’язуєтеся до  певної дати провести певні 
реформи. І  якщо пам’ять погана, то  не  біда, все 
записано в меморандумі.

Не кажучи вже про те, що під удар поставили 
безліч реформ, зроблених в  рамках співпраці 
з  Фондом. Місія приїде тільки якщо буде full 
agreement, тобто в МВФ побачать, що українська 
влада має план, як  полагодити те, що  вони вже 
зробили і президент під цим планом публічно під-
пишеться. Поки що президент не підписався навіть 
під судовою реформою, яка передбачена співпра-
цею з  МВФ. І  мова тут тільки про приїзд місії, 
не про виділення грошей. Гроші будуть тільки коли 
цей план реалізують. У чому є великі сумніви.

Де можуть бути проблеми? Це відновлення до-
віри до НБУ, це бюджет на наступний рік, де роз-
дутий дефіцит і завищені доходи, і це, перш за все, 
антикорупційна інфраструктура, яку треба від-

новити, куди вже можна приплюсувати судову 
реформу. Загалом, типова «місія нездійсненна». 
І незмінний порядок денний від наших партнерів 
в останні місяці. Нічого нового.

Чи може Україна вийти на ринок без місії МВФ? 
Теоретично може. Але випуск буде не  більшим. 
Знову  ж, вся справа у  дуже хорошому настрої 
ринків. Їм треба кудись дівати гроші. І на даний 
момент інвестори готові закривати очі на багато 
що, готові шукати позитив там, де його немає (на-
приклад, інвесторам дуже сподобалася різка реак-
ція президента на рішення КС, тому що президент 
вперше за багато місяців зайняв позицію, хоч нія-
кого ефекту на  реальність ця  реакція і  не  мала), 
готові на невеликий випуск. Принаймні поки по-
года на ринках не змінилася.

Чи було колись таке вже в історії України? Так, 
це повністю повторює стратегію «пропетляти», яку 
використовував Янукович в 2012–2013 роках. До-
петляв у результаті.

Але певний час така стратегія працює. Ну, 
як працює. Дозволяє уникнути колапсу. Повного. 
Але «нам би день простояти та ніч протриматись». 
І бюджет порожній. І грошей на підтримку бізнесу 
немає. В умовах боротьби з коронавірусом, в умови 
карантину. Це жорстка дієта в умовах, коли ви хво-
рієте і вам потрібно багато харчуватися, щоб від-
новити сили. І якщо ви довго її будете дотримува-
тися, то кінець вам не сподобається.

І питання, чому ми опинилися на дієті під час 
хвороби? Тільки тому, що хтось вирішив, що мож-
на кинути партнерів. Тільки тому, що хтось вирі-
шив, що можна відмотати реформи. Тільки тому, 
що хтось вирішив, що боротися з корупцією по-
гано. Тільки тому, що хтось вирішив, що зовнішнє 
управління заважає керувати по-українськи.

Ну ось тепер петляємо. В рамках давніх укра-
їнських традицій.

Сергій ФУРСА

Ст. 5

Ст. 6

МВФ НЕ ВІРИТЬ УКРАЇНІ.  
НЕ БУДЕ НІ МІСІЇ, НІ ГРОШЕЙ

ЄПИСКОПАТ США СТВОРИВ 
РОБОЧУ ГРУПУ, ЯКА 
АНАЛІЗУВАТИМЕ 
ДІЯЛЬНІСТЬ БАЙДЕНА

ОПЕРАЦІЯ «ІМІТАЦІЯ»

ЧОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА 
ЕМОЦІЙНЕ ВІДЛУННЯ ВИБОРІВ 2020 РОКУ  

У США БУДЕ ДОВГИМ.

E РLURIBUS UNUM?

Ст. 2, 3
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«З багатьох – одне». Так переклада-
ється українською традиційне гасло 
США, що його можна побачити на Ве-
ликий печатці цієї країни. Воно симво-
лізувало створення єдиної держави з 
тринадцяти штатів-засновників.

За свою історію єдність американсько-
го суспільства неодноразово проходила 
випробування на «міцність», інколи – за 
вкрай драматичних обставин. Гадаю, 
нині у США відбувається черговий пері-
од болісної адаптації до нових соціаль-
них, демографічних, економічних і куль-
турних реалій, значною мірою обумовле-
ний процесами глобалізації (дарма що 
сама глобалізація зазнає «мутацій» у 
зв’язку з коронавірусною пандемією). 
Останні, як і попередні, 2016 року, вибори 
у США стали своєрідним сейсмографом, 
що засвідчив наявність і силу соціальних 
розломів.

Показовий факт. Кандидати на посаду 
президента позиціювали себе як альтер-
натива один одному, альтернативні їхні 
програми, але, хоча Дж.Байден упевнено 
переміг за кількістю голосів, відданих за 
нього в країні загалом (приблизно 78 
мільйонів), Д.Трамп теж отримав вража-
ючий результат – майже 73 мільйони 
голосів (це перевищує рекордну до цих 
виборів кількість голосів, отриманих 
Б.Обамою у 2008 році). При цьому слід 
узяти до уваги, що пріоритети виборців 
обох конкурентів протилежні: на першо-
му місці у «байденівців» – расова рівність, 
тоді як «трампісти» віддають перевагу 
економіці.

Щоби спробувати зрозуміти причини 
такої ситуації, слід звернути увагу на 

низку факторів. На першому місці серед 
них – радикальні демографічні зміни, що 
впливають на всі сфери життя країни, 
зокрема й на політику, склад виборців в 
окремих штатах і загалом. Невпинно 
зменшується питома вага білих амери-
канців, які у 2050 році становитимуть 
меншість населення США.

Найбільшою етнорасовою меншиною 
вже стали іспаномовні (18,3% проти 13% 
чорношкірих), у 2050 році частка іспано-
мовних дітей віком до 5 років становити-
ме 40%. Знову зростає кількість іммігран-
тів: народжені за кордоном становлять 
13,6% населення США, що є найвищим 
показником із 1910 року. Висловлюється 
думка, що іммігранти відіграватимуть 
провідну роль в економіці США у май-
бутньому.

На авансцену дедалі активніше вихо-
дять «діти нового тисячоліття» (23–38 
років) і наступного «покоління Z», які 
мають вищий рівень освіти та лібераль-
ніші погляди, 48% «покоління Z» нале-
жать до етнорасових меншин.

Таким чином, населення США стає 
дедалі різноманітнішим за расовим і ет-
нічним походженням. Здавалося б – це 
очевидний позитив, але навряд чи плюс 
вимальовуватиметься автоматично. Оче-
видно, він залежатиме від того, наскільки 
американське суспільство буде готове до 
таких змін: згідно з торішнім опитуван-
ням Pew Research Center, 49% американ-
ців вважають, що ці зміни посилять 
конфлікти між расовими та етнічними 
групами, і 38% (більшість) вважають, що 
вони послаблять американські звичаї та 
традиції.  

Ця констатація набуває особливої 
актуальності на тлі подій нинішнього 
року, коли расово вмотивовані конфлікти 
вибухнули з новою силою, набувши не-
бачених із 1960-х років масштабів і го-
строти (чи не вперше в історії країни 
потрапив в облогу Білий дім). Очевидно, 
цю ситуацію не можна пояснити тільки 
брутальністю поліції чи впливом суто 
економічних чинників: незважаючи на 
збереження значного розриву в доходах 
білих і чорношкірих родин, із 2018 року 
доходи останніх зросли на 8,6% (Economic 
Policy Institute’s Valerie Wilson), а з 1960 
року значно поменшало афро-американ-
ських господарств за межею бідності. 
Заслуговує уваги і той факт, що, за по-
передніми даними, Д.Трамп і республі-
канці на останніх виборах отримали 
більше голосів чорних американців, на-
самперед чоловіків, ніж у 2016 році. 

 З іншого боку, реальністю американ-
ського суспільства є наявність «субкласу» 
чорношкірих американців, які опинили-
ся в замкненому колі безробіття, залеж-

ності від соціальних виплат і дискримі-
нації. На мою думку, ця соціальна група 
й надалі «постачатиме» вибуховий мате-
ріал для американської політики, і засобів 
швидкого вирішення її проблем наразі не 
видно; принаймні вони не містяться ви-
ключно в інституційній площині.

Не менш істотно вплинув на суспільні 
відносини фактичний поділ суспільства 
на тих, хто сповна скористався можли-
востями глобалізації (наприклад, праців-
ники галузі ІТ та інших передових техно-
логій, сервісного сектора), і тих, хто 
опинився на маргінесі суспільно-еконо-
мічного життя, у так званому поясі іржі, 
внаслідок деіндустріалізації американ-
ської економіки, деградації цілих її сек-
торів. Для них «американська мрія» пере-
творилася на примару: впродовж остан-

Nataliya Zlotnik
(847) 668-3488
Nataliya.Zlotnik@countryfinancial.com 

Ви наполегливо працюєте 
заради свого бізнесу
Давайте наполегливо працювати разом, щоб захистити його. 

Поліси комерційного страхування від COUNTRY Mutual Insur-
ance Company® у Блумінгтоні, штат Іллінойс.

Зателефонуйте, щоб отримати вартість страхування життя 
сьогодні.

Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613
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грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 
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або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 
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 Купівля-продаж бізнесу
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 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

E РLURIBUS UNUM?
ЧОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА 

ЕМОЦІЙНЕ ВІДЛУННЯ ВИБОРІВ  
2020 РОКУ У США БУДЕ ДОВГИМ.

ОЛЕГ ШАМШУР ДОСЬЄ
Олег Шамшур - Надзвичайний та 

Повнова ж ний Посол,  зас т у пник 
міністра закордонних справ України 
(2004–2005), посол України у США 
(2006–2010), посол України у Франції 
(2014–2020).
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ніх десятиліть заробітна платня нижчих 
категорій найманих робітників стагну-
вала, поступаючись темпам зростання 
вартості життя. Відповідно, перестали 
працювати соціальні ліфти: певною мі-
рою соціальна мобільність залишилася 
на рівні 1970-х років.  

Саме білі робітники без вищої освіти 
становлять ядро електорату Д.Трампа – 
поряд із тими американцями, що живуть 
у сільській місцевості, на відміну від 
населення великих міських центрів, яке 
проголосувало за Дж.Байдена. Амери-
канці зараз намагаються селитися поряд 
із тими, хто поділяє їхні політичні по-
гляди. Для лібералів – це різноманітні за 
складом мешканців, щільно заселені 
місця, а для консерваторів – невеличкі 
міста і села з білим пролетарським на-
селенням, вороже налаштованим до 
вільної торгівлі, глобалізації, імміграції, 
закордону загалом та міських еліт. Від-

повідним чином це впливає на склад 
електорату Демократичної та Республі-
канської партій.

Хоча негативний вплив політичних 
рішень, які ухвалюються у Вашингтоні 
й поляризують американське суспіль-
ство, розпочався до Трампа, саме Трамп 
свідомо зробив з генерування конфлік-
тів, посилення вже наявних ліній розпо-
ділу один із головних інструментів 
своєї політики, переважно виходячи з 
власних інтересів. Після виборів засто-
сування цих методів сягнуло нового, ще 
більш небезпечного рівня: відмовившись 
визнавати перемогу Дж.Байдена та сабо-
туючи процес передачі влади, він поси-
лив у своїх виборцях відчуття відчуже-
ності, стимулював подальшу ерозію їх-
ньої довіри до суспільних інституцій. 
Очевидно, соціально-політичне й емо-
ційне відлуння виборів 2020 року буде 
довгим.

Таким чином, перед Дж.Байденом і 
його урядом стоїть надскладне завдання: 
знизити напругу у відносинах між різ-
ними частинами американського сус-
пільства та знайти адекватні, прийнятні 
для переважної більшості американсько-
го загалу відповіді на проблеми, що за-
грожують «американському способу 
життя». Вже у своєму першому виступі 
в іпостасі новообраного президента він 
позиціонував себе антиподом Д.Трампу, 
його діям і заявам, що розділяють сус-
пільство: «Настав час відмовитися від 
жорсткої риторики, знизити температу-
ру, знову подивитись одне на одного, 
прислухатись одне до одного і досягти 
прогресу».

Під час виборчої кампанії Дж.Байден 
анонсував пакет амбітних реформ, який 
включає підвищення податків для бага-
тих американців і корпорацій, подальше 
реформування охорони здоров’я, підви-
щення мінімальної зарплатні до 15 до-
ларів за годину, масштабні проєкти, 
спрямовані на поліпшення охорони до-
вкілля, подолання економічних наслід-
ків пандемії, розвиток інфраструктури, 
а також заходи з легалізації статусу 
мільйонів незаконних мігрантів.

Наразі шанси на реалізацію законо-
давчих ініціатив новообраного прези-
дента видаються доволі непевними. Це 
ще один із результатів виборів: країна 
обрала президента – представника Де-
мократичної партії, але в інших компо-
нентах вибори виявилися досить успіш-
ними для його політичних опонентів, які 
– в багатьох випадках – отримали голоси 
тих самих виборців, котрі проголосува-

ли за Дж.Байдена, аби покласти край 
правлінню Д.Трампа. Республіканці 
змогли розширити своє представництво 
в Палаті представників і, очевидно, збе-
регти контроль над Сенатом.

Якщо після повторних виборів у шта-
ті Джорджія (січень 2021 року) в Сенаті 
збережеться республіканська більшість, 
то США знову (як в останню каденцію 
Б.Обами) опиняться в ситуації розділе-
ного правління, коли президент матиме 
вкрай обмежені можливості для реалі-
зації своїх законодавчих ініціатив. До-
сягнення будь-яких домовленостей і 
ухвалення відповідних законопроєктів 
потребуватиме тривалого і вправного 
маневрування. Втім, навіть відоме вмін-
ня Дж.Байдена досягати політичних 
компромісів не гарантуватиме позитив-
ного результату: для цього йому треба 
залучити на свій бік (принаймні під час 
голосувань із найважливіших питань) 
поміркованих сенаторів-республіканців. 
Це, своєю чергою, значною мірою зале-
жатиме від того, чи вдасться Дж.Байдену 
протистояти тискові ліворадикального 
крила демократів, яке, врешті-решт, під-
тримало його кандидатуру і вимагатиме 
за це компенсації – у вигляді політичних 
ініціатив та посад (наприклад, міністра 
праці для соціаліста Б.Сандерса чи міні-
стра фінансів для сенаторки Е.Воррен).

Виборчий процес у США добігає кін-
ця. Ім’я переможця та його програма 
відомі. Чи вдасться Дж.Байдену і його 
команді принаймні загальмувати фраг-
ментацію американського суспільства, 
наявність якої засвідчили вибори 2020 
року? Далі буде...

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

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

If you are interested in improving 
the health and cosmetic appeal of 
your smile with our dental services, 
please, give us a call. We will take 
the time to discuss all your treat-
ment options to meet your 
dental needs and goals.

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

 All aspects of general 
dentistry ( exams, X –rays, 
cleaning, deep cleaning, 
fillings etc.)

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening 

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOMESKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME

8031 N. Milwaukee Ave., 
Suite 200, Niles, IL 60714

Whether we are helping a patient to recover 
from surgery or cope with a serious illness, 
our nurses offer a full range of services 
to include evaluations, teachings, 
medication management, highly 
specialized clinical care etc.

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

Illinois Home Care Specialist Inc.Illinois Home Care Specialist Inc.

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

your sense of well-being. 
Whether it’s a few hours 

a day or long-term 
care 24 hours a day, our 

caregivers can assist you.
We understand that making the 
decision to use outside help to 
care for a loved one is difficult, 

which is why we promise to only 
provide the best care possible!

123 E. Lake Str., Suite 204
Bloomingdale, IL 60108

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277
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State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

Bloomington, IL

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas
Dallas, TX1601917

Making you our #1 priority is 
what’s made State Farm® #1*  
in auto insurance. I’m here to  
listen to your needs and to  
help life go right.  
CALL ME TODAY.

Putting you 
first made 
us #1.

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

Sasha Ivanov, Agent
153 W Northwest Highway

Palatine, IL  60067
Bus: 847-358-2690

www.sashaivanovinsurance.com

vpayuk@yahoo.com

За чинним американським президен-
том тягнеться ціла низка порушень, 

які можуть вилитися у кримінальні справи.
В жовтні 2019 року, за рік до дня виборів 

у США, адвокат Вільям Консовой, який пред-
ставляв Дональда Трампа, шокував присут-
ніх у судовій залі на Манхеттені несподіва-
ним аргументом. Він стверджував, що навіть 
якщо американський президент застрелить 
когось на П’ятій авеню, його не можна зви-
нувачувати, поки він на своїй посаді.  Втім, 
він обережно зауважив: «Цей імунітет все ж 
не на завжди».

Насправді, все це правда. Юристи вже 
досить давно сперечаються, чи можна зви-
нувачувати чинних президентів у злочинах. 
Але всі вони погоджуються з тим, що колиш-
ні президенти - зовсім інша справа. Про це 
пише  TIME. Імунітет від переслідування 
зникає після останнього дня на посаді. І це 
особливо важлива проблема для такого пре-
зидента, як Трамп, у якого дуже багато 
юридичних проблем.

Прокурори на Манхеттені весь минулий 
рік розслідували справу про таємні виплати 
порно-зірці Стормі Деніалз, які Трамп про-
вів у 2016 році. Спеціальний прокурор Ро-
берт Мюллер знайшов докази, що Трамп 
перешкоджав правосуддю у щонайменше у 
трьох справах. Крім того, він 10 разів на-
магався зірвати розслідування втручання 
Росії у вибори в США у 2016 році.

Також є десятки цивільних позовів, а 
також низка проблем, які випливають з 
минулорічного розслідування у справі про 

імпічмент. Зокрема, йдеться про те, 
що Трамп використовував військову допо-
могу США для того, щоб змусити Україну 
зробити йому політичну послугу.

Трамп заперечував всі ці підозри. Він 
часто називав розслідування проти себе 
містифікаціями й полюванням на відьом. 
Його адвокат Джей Секулов не відповів на 
запити TIME про коментар.

Джек Голдсміт - юридичний дослідник 
Гарвардського університету, який обіймав 
посаду помічника Генерального прокурора 
в часи адміністрації Джорджа Буша-молод-
шого. За його словами, рішення щодо того, 
чи дозволити кримінальне переслідування 
Трампа, буде одним з найбільш важких для 
адміністрації Джо Байдена.

«Він буде під неймовірним тиском деяких 
елементів у його партії, які будуть вимагати 
розслідування проти Трампа», - сказав Гол-
дсміт.

Але це не означає, що Байден зробить це 
чи взагалі повинен. За всю історію США ще 
жоден президент не постав перед судом за 

його дії на посаді після того, як його каденція 
закінчилася. Байден сказав, що він дозво-
лить Департаменту юстиції вирішувати, чи 
час порушити цю «традицію» у випадку 
Трампа. Колишній прокурор штату Мічиган 
Барбара МаКад вважає, що найбільші про-
блеми із законом для Трампа пов’язані з його 
діями до того, як він став президентом США. 

Паралельно зі звинуваченнями щодо ви-
плат Стормі Деніалс, прокурори Манхеттена 
розслідують також підозру, що Трамп сфаль-
сифікував документи з оцінкою його акти-
вів, щоб отримати позики від банку. Колиш-
ній адвокат чинного американського пре-
зидента Майкл Коен надав Наглядовому 
комітету Палати представників фінансові 
декларації, які свідчать, що Трамп «зави-
щував вартість його активів, коли це було 
вигідно».

Окружний прокурор Сайрус Венс сказав, 
що він перевіряє потенційні «великі й за-
тяжні кримінальні ді ї» з боку Trump 
Organization. Зокрема, компанію підозрю-
ють в страховому й банківському шахрай-
стві. Венс вимагав розкрити податкові за-
писи Трампа. Але адвокати президента 
відчайдушно намагалися зберегти ці дані в 
таємниці. Справа дійшла аж до розгляду у 
Верховному суді. Але ця стратегія провали-
лася. Верховний суд постановив у липні, що 
Трамп повинен виконати вимогу прокурора.

«Жоден громадянин, навіть президент, не 
стоїть вище загального обов’язку надавати 
докази, коли цього вимагає кримінальне 
провадження», - сказав верховний суддя 

Джон Робертс. Рішення дозволило Трампу 
подати апеляцію в судах нижчої інстанції. І 
його адвокати це швидко зробили. Але якщо 
Венс отримає податкові дані Трампа, про-
куратура зможе збудувати справу тільки на 
цих документах навіть без свідчень його 
колишніх соратників.

Для Трампа гірше й те, що будучи локаль-
ним прокурором, Венс може висунути обви-
нувачення проти нього в Нью-Йорку, навіть 
якщо Департамент юстиції вирішить не 
звинувачувати колишнього президента 
США у федеральних злочинах. Навіть пре-
зидентське помилування не захистить 
Трампа від вироку на рівні округу, штату чи 
будь-якої іншої локальної юрисдикції.

Попри повістки від Венса й інших про-
курорів штату, юристи-демократи, швидше 
за все, спробують використати власні мож-
ливості, щоб отримати документи Трампа і 
його соратників, коли вони втратять владу. 
Демократи й інші критики неодноразово 
стверджували, що чинний президент пору-
шив закон як під час своєї каденції, так і до 
неї.

Якщо докази проти нього все ж будуть 
зібрані, Трамп може розраховувати на більшу 
поблажливість на федеральному рівні. Адже 
у питанні федеральних обвинувачень, Депар-
тамент юстиції буде оцінювати те, що Мак-
Кад називає «побічними наслідками». Зо-
крема, якщо відправити Трампа під суд, це 
може поглибити політичний розкол в амери-
канському суспільстві. А його прихильники 
можуть згуртуватися навколо нього.

ТРАМП МОЖЕ СІСТИ ЗА ҐРАТИ, КОЛИ ВЖЕ НЕ БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ США
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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!!

ЄПИСКОПАТ США СТВОРИВ РОБОЧУ ГРУПУ,  
ЯКА АНАЛІЗУВАТИМЕ ДІЯЛЬНІСТЬ БАЙДЕНА

Єпископат Сполучених Штатів утворив 
робочу групу, яка має оцінити виклики, 
пов’язані з президентством Джо Байдена. Про 
це повідомляє CREDO.

Таке рішення ухвалено під час пленарної 
сесії Конференції католицьких єпископів 
США (USCCB), що відбулася в онлайн-фор-
маті 16-17 листопада 2020 року.

Як зазначив голова USCCB архиєпископ 
Хосе Ґомес із Лос-Анджелеса, президент-елект 
заявив про низку позитивних кроків. Це сто-
сується, серед іншого, політики в царині імі-
граційної реформи, біженців та вбогих, а та-
кож боротьби з расизмом, смертною карою та 
кліматичними змінами.

Водночас належить побоюватися дій, які 
суперечать основоположним цінностями, які 
дорогі католикам, такі як подальша лібералі-

зація абортів, а також обмеження релігійної 
свободи і просування гендерної ідеології.

Архиєпископ Ґомес підкреслив, що єпис-
копи давно противляться політиці, що супер-
ечить спільному благу, і надалі це чинити-
муть.

«Але коли це роблять політики, які нази-
вають себе католиками, – з’являються додат-

кові проблеми, оскільки це викликає, серед 
іншого, дезорієнтацію вірних щодо того, чого 
Церква фактично навчає в цих питаннях».

Це тяжка і складна ситуація. Тому амери-
канський єпископат створив робочу групу під 
головуванням архиєпископа Аллена Віньєро-
на з Детройта, віцеголови USCCB. До її складу 
входять голови комісій, відповідальних за 
конкретні політичні сфери, а також комісій з 
питань віровчення і комунікацій. Американ-
ські єпископи створили подібний комітет 
чотири роки тому, готуючись до приходу до 
влади Дональда Трампа.

Нагадаємо, 12 листопада Папа Франциск і 
Джо Байден провели телефонну розмову. Це 
підтвердив директор Ватиканського прес-
центру Маттео Бруні.

Розмова відбулася після привітання єпис-
копату США, яке від його імені склав очільник 
Єпископської конференції Лос-Анджелеський 
архиєпископ Хосе Ґомес, відзначивши, що 
Джо Байден – другий після Джона Кеннеді 
католик обраний на посаду Президента США, 
інформує Радіо Ватикану.

«Дякуємо Богові за дар свободи. Амери-
канський народ висловився на цих виборах. 
Тепер настав час, аби наші лідери об’єдналися 
в дусі національної єдності та були готовими 
до діалогу та старань на користь спільного 
добра», – наголошував єрарх, додаючи:

«Демократія вимагає, аби всі ми поводи-
лися як чеснотливі та самодисципліновані 
люди. Вимагає, аби ми шанували свободу 
вираження та ставилися одні до одних циві-
лізовано та з любов’ю, навіть якщо можемо 
бути глибоко незгідними в наших дебатах 
щодо законів і політики».

ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЗУСТРІВСЯ НА ФАНАРІ З ПАТРІАРХОМ 
ВАРФОЛОМІЄМ, ЗАСВІДЧИВШИ СТАТУСНІСТЬ ЦЕРКВИ-МАТЕРІ

Майк Помпео зустрівся із Патріархом 
Варфоломієм у його резиденції і відвідав 
патріаршу церкву св. Георгія на Фанарі. 
Про це повідомляє  Оrthodoxtimes.com.

У своєму Twitter Держсекретар США 
заявив: «Це честь зустрітися з Його Всес-
вятістю Вселенським Патріархом Варфо-
ломієм I та відвідати сьогодні Патріаршу 
церкву Святого Георгія. Як лідер право-
славного світу Вселенський Патріарх є 
ключовим партнером, оскільки ми про-
довжуємо відстоювати релігійну свободу 
по всьому світу».

Минулого тижня Туреччина висловила 
гнів через включення Держдепартаментом 
питання «релігійної свободи» до порядку 
денного візиту Помпео в Туреччину. В резуль-
таті МЗС країни заявило, що свобода вірос-
повідання в Туреччині захищена. В оголо-
шенні Вселенського Патріархату за кілька днів 
до прибуття Державного секретаря США 
згадувалося, що такі візити продемонструва-
ли значення та статус Вселенського Патріар-
хату як установи з багатовіковою історією, що 
має безцінну пропозицію і внесок у глобальну 
цивілізацію. Майк Помпео не зустрічався із 
високопоставленими турецькими чиновни-
ками, що у Держдепартаменті пояснюють 
проблемами з графіком Помпео. При цьому в 
Анкари та Вашингтону наразі є безліч роз-
біжностей у питаннях, які стосуються Сирії, 
морської напруженості між Грецією та Кі-
пром, конфлікту у Нагірному Карабаху та 
відносин між Туреччиною та Росією у військо-
вій галузі. До речі, Патріарх Константино-
польський Варфоломій привітав 10 листопада 
Джо Байдена з перемогою на виборах прези-

дента США. Вселенський Патріархат «з радіс-
тю і ентузіазмом» зустрів новину про пере-
могу Байдена на виборах. Ці почуття поді-
ляють у всіх єпархіях Патріархату, особливо 
в Американської архиєпископії.

«Не тільки мільйони американців, а й всі 
громадяни вільного світу аплодують Вашій 
перемозі, Ви даєте їм надію і впевненість у 
кращому світі, де будуть торжествувати вічні 
цінності і ідеали цивілізованого людства», - 
йдеться в посланні Патріарха Варфоломія, яке 
цитує  «Orthodox Times «.

Патріарх Варфоломій, зокрема, привітав 
плани Байдена відновити членство США в 
Паризькій угоді та інші ініціативи майбутньо-
го президента з боротьби зі змінами клімату 
і захисту екології. У своєму посланні Патріарх 
торкнувся теми переслідування християн і 
ситуації на Близькому Сході: «Пане президен-
те, спраглі релігійної свободи багато чого 
очікують від нас, як і ті, чиї права порушують-
ся і ті, хто вимагає справедливості. Серед них 
- історичні релігійні громади Близького Схо-
ду, які сподіваються на мирне співіснування. 
Хай буде з вами Бог, пане президенте «!

СТОВП МІЦНИЙ У БОРОТЬБІ З ВОРОГАМИ
21 листопада  (8 листо-

пада за ст. ст.) право-
славні вшановують  Собор 
архистратига Михаїла та всіх 
Небесних Сил безплотних. 
Празник встановили на цер-
ковному соборі в м. Лаодикії 
(нині збереглося в руїнах 
поблизу селища Ескіхісар, 
Туреччина). А ось щодо того, 
коли це відбулося (близько 
343 р. чи близько 360 р.), дум-
ки істориків розходяться, 
адже документи з точною датою втрачено.

День для свята вибрали дуже уважно. 
Восьме число нагадує про те, що настане 
день Страшного Суду (восьмий день тво-
рення світу), коли ангели свідчитимуть про 
праведне чи грішне життя людей. Листопад 
– дев’ятий місяць після березня (саме в бе-
резні, за Старим Завітом, було створено 
світ), а Небесні Сили, залежно від завдань, 
які вони виконують, можуть входити до 
одного з дев’яти чинів.

Ці чини поділяються на три лики. До 
першого входять престоли (допомагають 
відчувати велич Творця), серафими (запа-
люють у серцях любов до Всевишнього) й 
Херувими (наповнюють знаннями); до 
другого – панування (навчають приборку-
вати гріховні прагнення), сили (через них 
Господь посилає Своїм угодникам благо-
дать чудотворення) та влади (виганяють 
бісів); до третього –начала (керують Всесві-
том і стихіями), архангели (вчать іти шля-
хом істинним) і ангели (оголошують наміри 
Божі, охороняють у повсякденному житті).

Спочатку найяснішим 
серед Небесних Сил був сата-
на з чину херувимів, котрий 
навіть отримав ім’я Люцифер 
(із латини – «Світлоносний»). 
Але з часом переповнився 
самолюбством і спокусив 
багатьох ангелів шанувати 
його нарівні з Господом. Тоді 
архангел Михаїл повів решту 
шість архангелів та благо-
честивих ангелів у похід 
проти зрадників, за що його 

й назвали архистратигом (верховним воє-
начальником). Ворогів усього доброго 
скинули з небес, але боротьба за душі три-
ває.

Християни ревно вшановують архангела 
Михаїла як заступника померлих, постраж-
далих від війни чи стихійного лиха, ман-
дрівників, захисника від розбійників і 
злодіїв, від думок про лихе під час життєвої 
скрути, а головне – від темних сил.

У народі заведено, що «на Михайла» не 
можна нічого робити для власної вигоди, 
слід просити пробачення за шкоду, завдану 
іншим, навіть випадкову. В давнину цим 
празником завершувалась пора весіль.

21 листопада – це православний День 
Києва. Архангел Михаїл, покровитель міс-
та щонайменше з ХІІ ст., як і в деякі давні 
часи, зображений на міському гербі (з 18 
квітня 1995 р.). Образ архистратига також є 
на гербах інших населених пунктів України, 
серед них сіл: Безуглівка, Великий Яблу-
нець, Грузьке, Йорданешти, Мшана, Нове 
Село, Себине, Тарасівка, Тартаків, Хотів.
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На початку листопада з’явилася й почала 
швидко ширитись інформація про розробле-
ний Україною «План дій щодо Донбасу». При 
цьому чимало ЗМІ подавали інформацію про 
цю ініціативу так, що вже найближчим часом 
завдяки їй може завершитися війна на Сході 
України. Та чи так воно насправді?

Закінчується термін – один рік, який Во-
лодимир Зеленський сам собі визначив для 
встановлення миру на Донбасі. Незабаром 
треба буде звітувати про виконання обіцяно-
го. Проте звітувати, на жаль, нема про що. Так, 
перемир’я оголошене. Але сяке-таке – стріля-
ють із того боку чи не щодня. Так, наших 
бійців на фронті гине у 10 разів менше. Але ж 
вони гинуть. Про звільнення утримуваних 
осіб та їх обмін домовлено ще влітку. Проте 
вже осінь переходить у зиму, а обміну нема.

Логічно, що у суспільстві виникають від-
повідні, м’яко кажучи, запитання. Тож треба 
це суспільство якось заспокоїти чи хоча б 
відвернути його увагу від чергового провалу 
у внутрішній і зовнішній політиці. Бо час 
минає разом із надією на залагодження кон-
флікту, а жодного позитиву від діяльності 
української сторони у ТКГ чи будь-якої ініці-
ативи з її боку не було. А сама собою пробле-
ма чомусь не розв’язується.

Хоча ні, зміни таки відбулися. Насамперед 
у складі української делегації, яку влітку очо-
лив Леонід Кравчук. Призначаючи його на 
посаду, у Зеленського, мабуть, розраховували 
вбити двох зайців. Якщо першому нічого не 
вдасться, то саме його можна буде звинувати-
ти у провалі місії. Водночас знявши відпові-
дальність із себе. Мовляв, якщо навіть старо-
му хитрому лису, який славиться вмінням 
проскакувати між краплинами дощу, не 
вдалося, то що візьмеш із молодого-зеленого? 
Ну, а якщо вдасться, то лаври переможця здо-
буде той, хто його відшукав і призначив.

Проте й у хитрого лиса не вийшло дійти 
компромісу. А ініціатива з призначенням екс-
прем’єра Фокіна завершилася гучним сканда-
лом. Тоді вирішили піти відмінним від по-
переднього шляхом. Не угодовським, а патрі-
отичним. От і закинули в інформпростір 
«План спільних кроків учасників ТКГ з ви-
конання Мінських домовленостей». Мовляв, 
еврика! Напрацювали такі положення, які, в 
разі їхнього ухвалення й упровадження в 
життя, повернуть Україні Донбас на україн-
ських умовах. Тут тобі й «виведення інозем-
них військ, незаконних збройних формувань 
та найманців з території України на початку 
2021 року; скасування владою Російської 
Федерації низки рішень і документів, які є 
прямим втручанням в життя ОРДЛО, напри-
клад, про спрощений порядок надання жите-
лям цих територій російського громадянства; 
відновлення контролю над відповідною ді-
лянкою російсько-українського державного 
кордону за допомоги СММ ОБСЄ; збільшення 

чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази 
(на 1500 осіб)». І лише за виконання цих умов 
– підготовка та проведення в ОРДЛО виборів 
(при сприянні ОБСЄ).

Он як!
Найдивовижніше, що частина суспільства 

повелася на цей дешевий прийом і сповнила-
ся оптимізму. Щоправда, не без допомоги 
вмілої подачі у деяких медіа. У мислячих же 
громадян одразу ж виникло запитання: а чи 
погодиться на таке країна-агресор? Бо майже 
сім років до цього не погоджувалася, вперто 
наполягаючи на буквальному виконанні 
фактично капітулянтських для України пунк-
тів мінських угод. Що ж змінилося сьогодні? 
Чи нам не все розповідають, а самі вже «по-
рєшалі» питання?

Трохи згодом з’ясувалося – ні. Принаймні 
повноважний представник РФ у контактній 
групі Борис Гризлов, коментуючи запропо-
новану Україною на засіданні ТКГ 10 листо-
пада дорожню карту, лише повторив багато-

річну російську мантру, що це є «крок до 
відмови від мінських домовленостей». Хто б 
сумнівався. Мовляв, на Банковій хочуть про-
вести «ревізію мінських угод», а український 
проєкт дорожньої карти «свідчить про те, що 
Київ не планує вступати у діалог із жителями 
регіону, а готується до нового витка силового 
протистояння».

Тож жодного «спільного кроку», як нам 
обіцяли, на засіданні ТКГ 10 листопада, де 
розглядались і відповідні пропозиції РФ, не 
було зроблено. Втім, один позитив таки мав 
місце: сторони «домовилися домовлятися 
далі», як прокоментував результати онлайн-
зустрічі нещодавно призначений спікером 
української делегації у Тристоронній контак-
тній групі блогер Олексій Арестович.

Певні сподівання на позитивний результат 
від української ініціативи покладалися на 
зустріч політичних радників лідерів «нор-
мандської четвірки». Вона відбулася минулої 
п’ятниці, 13 листопада. Втім, наслідок був той 
самий.

Як не крути, а для врегулювання ситуації 
на Донбасі таки потрібна згода Кремля. Ні-
меччина і Франція або не можуть примусити 
до неї Путіна, або ж не хочуть із якихось, зо-
крема економічно-політичних, причин. Про-
те її, згоди РФ на мир, можуть домогтися ра-
зом США та Велика Британія – підписанти, а 
отже, й гаранти Будапештського меморанду-
му. Певна річ, не силою, а в рамках інших 
домовленостей щодо геополітичної розста-
новки сил у різних регіонах світу. Але тут 
важливо, щоб угоду про долю України не 
уклали без її участі.

Ось як прокоментував ситуацію колишній 
міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін, який очолював МЗС понад п’ять 
років (від 2014-го по 2019-й): «Тема можливих 
зрушень у питанні окупованих Росією тери-

ОПЕРАЦІЯ
«ІМІТАЦІЯ»

Черга на одному із 
пунктів пропуску  
на лінії розмежування.
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АННА КІСІЛЬ 
(19.11.1960- 16.11.2020)

Світовий Конґрес Україн-
ців (СКУ)  висловлює глибо-
ку скорботу та співчуття у 
зв’язку з непоправною втра-
тою - відходом у засвіти св. 
пам’яті Анни Кісіль, Віцепре-
зидентки СК У та Голови 
Світової Федерації Україн-
ських Жіночих Організацій. 
Після року боротьби з тяж-
кою недугою Анна Кісіль 
упокоїлася 16 листопада в 
колі своєї родини в Торонто, 
Канада.

Ім’я Анни Кісіль широко 
відоме за ї ї добрі справи як 
у діаспорі, так і в Україні, 
любов до якої вона проне-
сла упродовж усього свого 

життя. Анна Кісіль народи-
лася в Україні, де закінчила 
Львівський політехнічний 
інститут за спеціальністю 
інженер-педагог будівель-
них дисциплін, а від 1991 р. 
проживала в Торонто.  Тут 
вона активно приєдналася 
до українського громад-
ського життя, ставши одні-
єю із засновниць та довго-
літньою головою Міжнарод-
ної Організації Українських 
Громад “Четверта Хвиля”. З 
часом Анна Кісіль долучила-
ся до діяльності Конґресу 
Українців Канади, відділ у 
Торонто, де довгі роки була 
членкинею Управи. Від 2008 
р. Анна Кісіль віддано пра-
цювала в команді СКУ - про-
тягом 2008-2018 рр. як Голо-
ва Світової ради культури, а 
з 2018 р., з обранням Голо-
вою  Світової Федераці ї 
Українських Жіночих Орга-
нізацій продовжила свою 
діяльність як Друга заступ-
ниця Президента СКУ.  Ї ї 
ініціатива, чудові ідеї та ве-
лика працьовитість стали 
невід’ємною частиною ді-
яльності СКУ та інших гро-

мадських інституцій. Вона 
зокрема дала життя міжна-
родному проєкту СКУ “Мо-
нументальна Шевченкіана” 
та збагатила своїми ідеями  
відзначення 50-ліття СКУ і 
проведення його XI Конґре-
су.

Анна Кісіль була успіш-
ною жінкою-підприємицею, 
яка зуміла розбудувати біз-
нес в Канаді і в Україні та 
вміла шанувати кожного 
свого працівника.

Анну Кісіль також добре 
знають  як меценатку, яка 
щедро підтримувала  чис-
ленні проєкти в Україні та в 
діаспорі, серед яких спору-
дження храмів, відбудова 
історичних споруд, підтрим-
ка митців, виставки, видан-
ня книг і підручників для 
українських шкіл діаспори, 
розбудова українського жі-
ночого руху.

Добра, чуйна, мудра, ви-
важена, завжди усміхнена, 
справжня патріотка свого 
народу – вона в українсько-
му дусі виховала своїх двох 
дітей, Андрія і Ірину, та була  
чудовою бабусею для трьох 

улюблених онуків – Андрій-
ка, Вікторії і Максима. Вона 
була вірною сестрою для 
Марійки і Люби, взірцевою 
донею своєї мами Євдокії, 
близькою подругою для 
Ігоря Бокія та справжньою 
берегинею своєї великої і 
дружньої родини.

За високі заслуги перед 
Україною і українським на-
родом Анна Кісіль була на-
город жена чис ленними 
відзнаками, зокрема й ме-
даллю Президента України 
“25 років Незалежнос ті 
України”, Хрестом Івана Ма-
зепи та найвищою нагоро-
дою СКУ – медаллю св. Во-
лодимира Великого.

Світовий Конґрес Україн-
ців та українська діаспора у 
с в і т і  з а в ж д и  б у д у т ь 
пам’ятати Анну Кісіль  як 
людину з надзвичайними 
людськими якостями, яка 
зробила особливий внесок 
у розбудову українського 
громадського життя в діа-
спорі та підтримку України і 
українського народу.

Ми щиро поділяємо біль 
усіх рідних і близьких Анни 
Кісіль та молимося за упокій 
ї ї душі.

ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ!

ПАМ`ЯТІ АННИ КІСІЛЬ
торій має бути предметом окремого аналізу, 
але очевидно, що Путін готується торгувати-
ся з майбутньою адміністрацією США».

Домовленість щодо Донбасу, вважає він, 
може бути лише частиною більш широких 
домовленостей між США, Євросоюзом та 
Україною (з неодмінною участю нашої країни 
у переговорах) з одного боку і Росією – з ін-
шого. Імовірних зрушень на цьому напрямі 
можна буде очікувати після початку нових 
обговорень.

«Для російського президента Донбас нічо-
го не вартує, він торгуватиметься навколо 
України як такої, і не тільки, а й спробує 
зберегти обличчя, адже мати вигляд слабкого 
у «донбаському питанні» означатиме руйну-
вання його іміджу в РФ», – наголосив Клімкін.

На думку експерта, реального прогресу в 
цій сфері найближчим часом не буде, а все, 
що відбувається зараз, є інформаційним шу-
мом та імітацією, необхідною для його під-
тримання.

Ну, а про причини такої імітації ми сказа-
ли на початку. Колишній глава Офісу прези-
дента і соратник Зеленського Андрій Богдан 
у нещодавньому інтерв’ю розповів, що Пре-
зидент із певного часу припинив розв’язувати 
проблеми чи навіть намагатися це зробити, 
шукаючи можливі варіанти рятівних дій. За 
словами Богдана, Зеленський просто відсто-
ронюється і залишає процес на самоплив. 
Мовляв, якось воно саме вирішиться або ж 
«розсмокчеться». Та воно саме не хоче вирі-
шуватися, потребує уваги та участі. А часи і 
події у світі такі, що йдеться загалом про по-
дальшу долю України і українців. Проте лю-
дина, якій народ довірив владу, внаслідок чого 
від неї багато що залежить, надає перевагу 
«теплій ванні», а не залагодженню численних 
негараздів і виконанню своїх обіцянок.

Михайло ГУБАШ
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ХРИЗАНТЕМА ТОНІЗУЄ, БАДЬОРИТЬ 
Ці ніжні квіти бага-

то хто вирощ ує не 
тільки для краси, а й 
для здоров’я. Чай із 
них має лікувальні 
властивості. Хризан-
теми поліпшують мі-
кроклімат у кімнаті, 
створюючи затишок, 
до того ж вони виді-
ляють речовини, що знищують бакте-
рії.

Пелюстки хризантем містять калій, 
цинк, амінокислоти та флавоноїди. 
Саме ці сполуки допомагають віднови-
ти сили і лікують чимало хвороб.

У складі рослини – велика кількість 
ефірних олій, які запобігають розви-
ткові хвороби Паркінсона. А тим, у кого 
є така недуга, корисно вдихати ефірні 
олії з цих квітів і пити чай із них. При 
постійних стресах і нервових розладах 
треба приймати ванну, у яку додають 
склянку пелюсток, настояних в окропі. 
У такій ванні потрібно полежати 10-15 
хвилин.

Хризантема позитивно впливає на 
нервову систему – нормалізує емоції, 
діє тонізуюче, бадьорить. Помічна тим, 
у кого тремтять руки. Для лікування 
слід зробити чай – столову ложку пе-
люсток настояти не менш ніж 12 годин 
у склянці окропу. Процідити й пити по 
чотири столові ложки тричі на день за 
півгодини до їди протягом місяця. По-
тім зробити 7–10 днів перерви і повто-
рити прийом.

Чай і настій із хри-
зантеми лікують також 
застуду, бронхіт та очні 
хвороби. Для проми-
вання очей слід запари-
ти чай із сушених пе-
люсток, настояти 10 
хвилин. Такий настій 
допомагає позбутися 
кон’юнктивіту. Застосо-

вують хризантему при лікуванні онко-
логічних хвороб та серцево-судинних 
недуг – настій стабілізує кровообіг і 
нормалізує функції вегетативної систе-
ми, знижує рівень холестерину в крові 
та діє як жарознижувальне.

Хризантемою лікують навіть від 
алкоголізму. Рецепт такий: столову 
ложку сушених пелюсток та листочків 
хризантеми залити склянкою окропу, 
настояти протягом ночі й пити тричі 
на день по чотири столові ложки. По-
пивши чаю з хризантеми хоча б кілька 
тижнів, людина відчує відразу до 
спиртного.

Слід мати на увазі, що для лікування 
годиться лише біла хризантема. Усі 
кольорові фахівці називають гібрида-
ми, які втрачають корисні властивості. 
Також лікуються листками рослини. 
Але зривати слід лише верхні – вони 
найкорисніші. Пелюстки і листочки 
сушать у чистому й сухому приміщен-
ні.

Валерія ОХОТА, 
знавець народної медицини.

НАДМІРУ ЗАХОПИВШИСЬ ГОРІХАМИ, МОЖНА 
«НАДБАТИ» ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕЧІНКИ

Достигли волоські го-
ріхи, про які завжди ка-
жуть, що вони дуже по-
живні. То ж чим вони 
багаті, скільки їх можна 
з’їдати?

Цей горіх один із най-
корисніших для люд-
ського організму, осо-
бливо для роботи мозку. 
Доведено позитивний уплив на судини 
головного мозку, тому недарма його 
рекомендують споживати людям розу-
мової праці. Помічний при неврозах і 
депресіях, безсонні, хронічній втомі, 
стані дратівливості й тривожності, 
хворим на ішемію, при серцевих за-
хворюваннях і гіпертонії. Дуже корис-
ний при недокрів’ї, бо містить сполуки 
заліза і кобальту.

Завдяки поліненасиченим жирним 
кислотам горіх знижує рівень холесте-
рину, поліпшує стан судин. Доцільно 
включати його у меню діабетиків, 
оскільки марганець і цинк виявляють 
цукрознижувальну дію. Крім того, го-
ріхи не призводять до сильного виро-
блення інсуліну підшлунковою зало-
зою. Також вони багаті на речовини, що 
захищають від жирового перероджен-
ня печінки. Їх використовують у ліку-
ванні хвороб щитоподібної залози. 
Особливо корисний людям із захворю-

ваннями цієї залози 
відвар перетинок 
горіха.

Нері дко дово-
диться чути, що во-
лоські горіхи підви-
щують лактацію в 
період грудного ви-
годовування. На-
справді вони збіль-

шують не кількість молока, а процент 
його жирності, однак можуть вияви-
тись алергеном для дитини. Тому що-
денна норма для молодих мам – до п’яти 
штук. Всім іншим можна з’їдати сім-
десять горіхів (приблизно 120-140 ккал) 
– це перекуска. А ось 20 горіхів (400 
ккал) – уже заміна повного обіду. А по-
над 30 горіхів за раз узагалі не засвою-
ються. Тож упродовж дня можна до-
зволити собі не більш як 10 горіхів. Тим, 
хто худне, вистачить і шість-сім яде-
рець. Причому з’їдати їх треба у першій 
половині дня. Якщо захопились і згриз-
ли вдвічі більше, наступні два дні не 
слід уживати їх узагалі. Не дозволяєть-
ся поєднувати горіхи з іншою білковою 
їжею (м’ясо, молочні продукти). Над-
міру захопившись горіхами, можна 
«надбати» збільшення печінки.

Людмила ДЕНИСЕНКО, 
дієтолог.

НАМАГАЙТЕСЯ НЕ СВАРИТИСЯ З БЛИЗЬКИМИ ЛЮДЬМИ 
Перебувати в поганому настрої 

шкідливо для здоров’я. Науковці ви-
вчають вплив негативних емоцій на 
організм людини. Дослідження довели: 
найгірше, коли лю-
дина відчуває їх 
безпосередньо пе-
ред сном. Невроло-
ги застерігають: 
негатив «нейтралі-
зується» значно 
ш ви д ше ,  я к що, 
одержавши його 
«порцію», не від-
разу лягаєте спати. 
Якщо ж поквапи-
лися в ліжко, свідомість «зациклюєть-
ся» на неприємній ситуації, «прокру-
чує» її знову і знову, адже у стані сну 
зберігаються і посилюються всі «денні» 
негативні емоції. Ось чому після стре-
сових подій заснути зазвичай важко – 
це нормальний вияв біологічної реак-
ції, зумовлений особливостями функ-
ціонування мозку.

Темп життя сучасної людини при-
швидшується, виникає дедалі більше 
несприятливих ситуацій і відповідно 

хвилювань через значну кількість, 
можливо, й не надто важливих випад-
ків чи явищ. Тому найменше нам по-
трібен ще й стрес під час нічного відпо-

чинку. Намагайтеся не 
сваритися з близькими 
людьми. Вчіться під-
трим у вати зла год у 
вдома, пробачати об-
рази рідним, розуміти 
їх, шукати компроміс у 
складних ситуаціях. 
Атмосфера любові, 
взаємного порозумін-
ня, підтримки одне 
одного у сім’ї позитив-

но позначатиметься на психічному і 
моральному стані членів вашої родини. 
Не лягайте спати, коли роздратовані чи 
надто схвильовані. Аби позбутися цих 
почуттів, вийдіть прогулятися на вули-
цю, спробуйте вслухатись у звуки по-
гожого вечора, почитайте улюблену 
книжку або ж перегляньте легкий при-
ємний фільм. Якщо зумієте справитися 
з негативними емоціями, прокинетеся 
вранці відпочилим, у гарному настрої 
та готовим уладнати будь-яку ситуацію.

ПРО БІЛОСНІЖНУ УСМІШКУ МРІЮТЬ УСІ, 
ОСОБЛИВО МОЛОДІ ДІВЧАТА

Але зуби в багатьох людей, навіть у 
тих, хто їх ретельно доглядає, не завжди 
сліпучо-білі. Чому так? Від чого зале-
жить колір зубної емалі?

З а у в а ж и м о , 
що в кожної лю-
дини свій відті-
нок емалі. Це зу-
мовлено генетич-
но. Є і вроджені 
х в о р о б и ,  я к і 
спричиняють де-
фекти емалі або 
ден т и н у.  Крі м 
того, на колір мо-
жуть впливати 
порушення в роботі щитоподібної за-
лози та секреції тиреоїдних гормонів, 
що нерідко провокує загальне потем-
ніння або плями на емалі. На стані 
емалі позначаються і деякі продукти, 
які людина споживає. Це, зокрема, 
морква, шпинат, помідори, буряки, 
ягоди, червоне вино, міцний чай, кава, 
кола, а також куріння. Але емаль по-
чинає темніти під впливом продуктів 
тоді, коли втрачає міцність, стає по-
ристою, відтак барвники проникають 
у неї і всмоктуються. А призводить до 
її руйнації надмірне споживання кислої 
їжі й газованих напоїв. Надати жовто-
го відтінку зубам може й вода, що міс-
тить забагато фтору. Не сприяє білизні 
зубів наявність нальоту та зубного ка-
меню, який треба регулярно знімати в 
стоматолога.

За дослідженнями науковців, до 
таких наслідків ще може призвести 
приймання антибіотиків. Зуби можуть 
потемніти й через деякі компоненти 
пломб, гігієнічні ополіскувачі порож-

нини рота на основі рослин, що містять 
барвники. Це може статись і внаслідок 
пошкодження чи лікування зуба, коли 
в ньому вбивають нерв. Зрештою, емаль 

стирається й темніє з 
віком – це природний 
процес, що стосується 
всього організму.

Чи допоможе від-
новити білизну зубів 
регулярне користу-
вання відбілювальни-
ми пастами? Проблема 
в тому, що вони міс-
тять потужні абразив-
ні речовини, які руй-

нують емаль, спричиняючи не тільки її 
потемніння, а й надмірну чутливість 
зуба. Застеріг би й від застосування 
інших способів відбілювання на кшталт 
чищення содою з лимоном (це – абразив 
і кислота). Аби не нашкодити, згадани-
ми засобами можна чистити зуби не 
частіше ніж двічі на тиждень. А двічі на 
день (бажано після їди) слід чистити 
зуби звичайною пастою. Процедура 
відбілювання теж досить агресивна дія, 
що призводить до стирання емалі.

Можна покривати зуби фтор-лаком, 
який має профілактичний ефект: за-
хищає емаль від пошкодження, а отже, 
й від усмоктування пігментів і потем-
ніння. Набуло популярності застосу-
вання вінірів – завдяки цим кераміч-
ним накладкам, які захищають емаль 
від ушкодження, зуби справді стають 
білими й рівними, але це недешеве за-
доволення.

Володимир РИЧКОВ, 
стоматолог.
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647 N York St, Elmhurst, IL 60126
Email: angelhomesale@gmail.com 

ANGEL PRODANOV
Real Estate Broker

20 years experience in the Real Estate industry

SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE SELLING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE 

BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE BUYING RESIDENTIAL/COMMERCIAL REAL ESTATE 

WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS WORKING WITH REAL ESTATE INVESTORS 

I highly appreciate your trust and look forward 
to taking great care of all your referrals!

Tel. 773. 328.8055

REDCO

Top Professional Personal & Knowledgeable Service

Direct Tel. 847.414.3042

I speak English, Bulgarian, Russian & Serbian
Visit my website: www.angelprodanov.com

Leadership in the
21st Century

Virtual 3rd Annual Event

UGS has helped ~100 young Ukrainians receive
~$25M in full scholarships at top private high
schools and colleges in the US and globally

We invite you to hear stories of our alumni
leading their peers and generating a ripple
effect in Ukraine and globally through startups

Ambassador William Taylor, our keynote
speaker, and Adrian Slywotzky, Partner at Oliver
Wyman, will share their perspectives on 21st-
century leadership

Enabling the next generation of leaders

Register at https://rb.gy/lcyppc
or scan the QR code below

William B. Taylor is vice
president, Strategic Stability
and Security at the US
Institute of Peace. Last year,
he served as chargé d’affaires
at the US embassy in Kyiv.
During the Arab Spring, he
oversaw US assistance and
support to Egypt, Tunisia,
Libya and Syria. He served as
the US ambassador to
Ukraine from 2006 to 2009.

Organized with the support of Boston Friends of UGS: Chrystia and
Adrian Slywotzky, Alicia Szendiuch, Tania Vitvitsky, Zina Kondratiuk

http://UkraineGlobalScholars.org
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1400 КОНЕЙ І ОБРОБКА ЗОЛОТОМ 

У  США готують преміальний гіперкар, на  тлі якого 
згасають Ferrari і Tesla

Стартап Elation Hypercars, який базується в Північній 

Каліфорнії, заявив про підготовку «Першого люксо-
вого електричного гіперкара американського вироб-
ництва».

Автомобіль під назвою Freedom  отримає  легкий 
кузов з вуглецевого волокна і мотори потужністю 1427 
к.с.

Компанія Elation заявляє, що Freedom збирається 
вручну, використовує шасі з  вуглецевого волокна, 
оснащений трьома електродвигунами, що приводять 
в рух всі чотири колеса через фірмову двоступеневу 
коробку передач. У сукупності загальна потужність 

складає 1 427 к.с., але є варіант для четвертого двигуна, 
який збільшує потужність до приголомшливих 1903 к.с. 
При цьому тримоторна версія має вагу 1650 кг.

Засновник і генеральний директор Elation Hypercars 

Карлос Сатуловскі заявив, що час розгону Freedom від 0 
до 100 км складає 1,8 секунди, а максимальна швидкість – 
418 км / год. Орієнтовний запас ходу – 300 миль (483 км) 
з можливістю збільшення до 400 миль (644 км).

Таким чином, Freedom буде змагатися з гіперкарами 
Rimac C_Two, Pininfarina Battista, Lotus Evija або Aspark 
Owl – не кажучи вже про Tesla Roadster. При цьому для 
обробки обіцяють використовувати не тільки найдорож-
чу шкіру і карбон, але також золото і дорогоцінні камені.

Цікаво, що стартап Elation Hypercars готовий зробити 
ту  ж  модель, але без електромоторів: з  5,2-літровим 
750-сильним V10. Такий варіант назвуть Freedom Iconic 
Collection. При цьому привід залишиться повним, маса 
знизиться приблизно до 1293 кг, а початкова ціна вирос-
те з $ 2 до $ 2,3 млн.

НН 1 2 3

4 АА 5

ЗЗ 6 7

АА 8

РР 9 10

11 ІІ 12 13

ЙЙ 14 15

16 17

18 19

20 21 22 ЯЯ

23 24 25 РР

26 27 ЕЕ
28 ММ

ЧЧ

29 30 УУ

КК

КРОСВОРД “НАЗАРІЙ ЯРЕМЧУК”
1. “Я ж так ... кохав, я так вірив у зорі 

і  очі . . .”  – (“ У райськім саду ”.  С .
Галябарда/С.Гіга). 2. “Подаруй мені до-
бро земне, цю грудочку живої сили. 
Щоб я відчув у ній тебе,  і ... нашої дити-
ни.” – (“Подаруй, кохана, цвіт”. О.
Гавриш/В.Гостюк). 3. “Горнусь до тебе, 
... ” – пісня П.Дворського і М.Бакая. 4. 
Пісня О.Гавриша і В.Крищенка. 5. Пісня 
Л.Дутковського, М.Леонтюка та С.Бо-
рисенка, за виконання якої, ансамбль 
“Смерічка” і його солісти В.Зінкевич та 
Н.Яремчук були удостоєнні звання ла-
уреатів Всесоюзного конкурсу  “Алло, 
ми шукаємо таланти”. 6. “Дай, Боже, до 
старості, не ... чорної заздрості. Дай, 
Боже, не заздрить нікому.” – (“Дай, 
Боже, радості”. Г.Татарченко/А.Деми-
денко). 7. “Знайдеться на усе причина, 
для тишини і для грози.Та дивиться 
синок ..., а в них дві крапельки сльози.” 
– (“Батько і мати”. О.Злотник/ В.Крищен-
ко).  8. “Наснились мальви, рута й м’ята 
і скрип ... журавля. I смерекова отча 
хата,яку давно покинув я.” – (“Смере-
кова хата”. М.Бакай/ П.Дворський). 9. “... 
поміж всіх на світі вибрав я тебе.” –  
слово з одноіменної назви пісні. 10. 
Пісня Г.Татарченка і В.Крищенка. 11. 
“Білі ...” – пісня О.Злотника і С.Литвина. 
12. “Під вітром лист тримався і опав, на 
мокрий шлях припав у ... .” – (“Останній 
лист”. П.Дворський/В.Кудрявцев). 13. Село в якому на-
родився Назарій Яремчук. 14. Місто на Івано-Франків-
щині, де вінчалися Дарина і Назарій Яремчуки. 15. “Все 
..., все ..., літо в осінь йде. Все ..., не вертає, хтось на когось 
жде.” – (“Писанка”. П.Дворський/ М.Ткач). 16. “Ой водо-
водограй, грай для нас, грай, ... свій жвавий ти не зупи-
няй.” – (“Водограй”. В.Івасюк). 17. “Я не знаю куди і чому 
пливуть, я дивлюсь на їх слід з причалу. Кораблі, кораблі, 

як ... зову, відпливайте тихо, помалу”– (“Відпливають білі 
кораблі”. П.Дворський/ Р.Братунь).  18. “Добрий ... , доле” 
– пісня О.Пушкаренка і М.Ткача. 19. “... горять на полони-
ні, ніби цвіт. Мрія і радість і щастя в них моє.” – (“Незрів-
няний світ краси”. Л.Дутковський/А.Фартушняк). 20. “Бачу 
я тебе в снах, у дібровах ... ”– (“Червона рута” – пісня-
легенда В.Івасюка). 21. “Охололо без сонця рідне поле 
під вітром. Забирає з ... теплі промені літо.” – (“Відлітають 

лелеки”. М.Бакай/ П.Дворський). 22. 
“Рідна мамо, ... ти моя ненько. Мамо, 
мамо вишенько біленька.” – (“Чуєш, 
мамо”. М.Ткач/О.Злотник). 23. “Згадую я 
..., зустріч святкову, щирі слова.”– (“Дощ 
за вікном”. В.Прокопик/І.Лазарев-
ський). 24. “Земле, радій красною вес-
ною, сонце надій розділю з ... .” – (“Мій 
заповітний край”). 25. “Ми з тобою ... 
стрінемось, разом тільки ти і я. На од-
ному боці річеньки буде нам світить 
зоря!”– (“Світлофор”). 26. “Я кличу знов 
свою любов, вона навіки в ... .” – (“Сто-
жари”. В.Кудрявцев/П.Дворський). 27. 
Відомий співак в Росії, свого часу був 
художнім керівником гурту “Світязь”, 
ВІА “Черемош”, в репертуарі  якого, теж 
були відомі пісні, які виконував  Н.
Яремчук. 28. “Чи справді там за ... не 
знають наших кривд і мук...” – (“Посвя-
та”. “Пам’яті Володимира Івасюка”. 
Г.Татарченко/ Ю.Рибчинський). 29. Міс-
то в Чернівецькій області, в районному 
Будинку культури якого, почав свою 
співочу кар’єру Н.Яремчук. 30. “Усміх-
нися мені, ... промінець золотистий. 
Блиску щирих зіниць, і надійного серця 
п р и в і т.”–  ( “ Ус м і х н и с я  м е н і ”.  В .
Крищенко/В.Шабашевич).

ВідпоВіді:
1. “… щедро …”. 2. “… подих …”. 3. 

“… Україно”. 4. “Забудеш”. 5. “Горянка”. 6. “... знати ...”. 7. “... 
очима ...”. 8. “... криничний ...”. 9. “Недаремно ...”. 10. “Ліх-
тарики”. 11. “... лілеї”. 12. “... втомі”.  13. Рівня. 14. Косів. 15. 
“... минає...”. 16. “... танок ...”. 17. “... життя ...”. 18. “... вечір ...”. 
19. “Ватри ...”.  20. “... зелених”. 21. “... собою ...”. 22. “... добра 
...”. 23. “... весну ...”. 24. “... тобою ...”. 25. “... скоро ...”. 26. “... 
серці”. 27.Сєров. 28. “... небокраєм ...”. 29. Вижниця. 30. “... 
подаруй ...”.

Склав Анатолiй Лозовий
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100% FLATBED COMPANY
HIRING OWNER OPERATORS

100% FLATBED COMPANY
HIRING OWNER OPERATORS

Основні вимоги:
<>  досвід роботи

мінімум 1 рік
<>  чистий рекорд

Ми пропонуємо:
<>  щотижнева оплата праці
<>  гнучка система бонусів
<>  індивідуальний підхід 
<<>  90% від гросу 
<>  ELD logs
<>  IPASS, PREPASS
<>  Fuel карти із знижками

8 47.7 1 4 . 4 9 1 98 47.7 1 4 . 4 9 1 9
-  Траси - East Coast (no New York City)
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  Даємо Bonus - $1000
-  Volvo вантажівки - 2017 p.в - I - Shift
-  Оплачуємо - 58 С/М - 65 С/М + $50 extra stop
-  Фірма і паркінг - Franklin Park, IL

847.845.9851   773.415.7779
Розмовляємо польською і англійською мовами

В малу транспортну компанію з 13 - річним досвідом
терміново потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови 
   співпраці - домовимось!!!

В малу транспортну компанію
терміново 
потрібні на 
роботу:

815.509.5575   815.556.2502
815.556.2506   630.757.7660

 IS LOOKING FOR 

Dispatching
   is in Chicago, 
      IL. 

Speak
English, Russian, 

Ukrainian and 
Romanian. 

DIMASLOGISTIC INCDIMASLOGISTIC INC
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile

773 -600-9151 773 -600-9151 
Feel free to contact us at

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 
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August: $2.55   |   September: $2.99   |   October : $3.03

HIRING EXPERIENCED OWNER-OPERATORS AND 
COMPANY DRIVERS WITH CLEAN DRIVING RECORD

 Dispatchers and Assistant Dispatchers!

WE DELIVER EXCELLENCE
HIRING

We speak Bulgarian, Russian, Spanish & English
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Welcome With Own MC
Dry- Van, Reefer, Flatbed, 

Stepdeck, Conestoga, Power Only
На вигідних умовах праці:На вигідних умовах праці:

українською, англійською,
польською та російською

Компанія запрошує до співпраці

Owner Operators CDL class A
Допомагаємо оформити:Допомагаємо оформити:

Передбачені бонуси за:Передбачені бонуси за:

Ми розмовляємо: Ми розмовляємо: 

 Sing-In Bonus
 Safe Driving Bonus
 Clean Inspection Bonus
 Referral Bonus

 IRP Registrations, 
IFTA Perpetration

 Permits NY, KY, NM, OR,
 Affordable Liability, Cargo 

and Physical Insurance

 Диспетчерські послуги:
10 % Від Gross

 Планування заздалегідь
маршрутів і траси на вибір

 Комбіновані вантажі 
Full + Partial

 24 Hrs Professional 
Dispatch Service

 Fuel Cards Discounts 
 Tire Discounts
 Truck & Trailer for 

Lease or Rent
 Кожної п'ятниці 

Direct Deposit

773.704.1370 or 847.979.0338773.704.1370 or 847.979.0338

ЯКЩО ЗВЕРНУТИСЯ ВЧАСНО, ОПЕРАЦІЯ ДАЄ ШАНС НА ПОВЕРНЕННЯ ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ
Крім онкологічних захворювань, кліні-

ка патології задньої черепної ямки Інсти-
туту нейрохірургії імені академіка А. П. 
Ромоданова займається ще й низкою ін-
ших. Одне 

з найпоширеніших – гідроцефалія, тоб-
то надмірне накопичення цереброспиналь-
ної (такої, що стосується головного і спин-
ного мозків) рідини у шлуночках мозку та 
підоболонкових просторах.

– Ця недуга переважно вроджена, рідше 
– набута і зустрічається здебільшого в ди-
тячому віці, – розповідає нейрохірург 
спеціалізованого кабінету проблем болю 
доктор медичних наук Володимир Олего-
вич ФЕДІРКО. – Але є так звана нормотен-
зивна гідроцефалія – здебільшого в людей 
літнього віку, інколи зрілого. Про неї і по-
веду мову. Механізми розвитку цієї гідро-
цефалії досі не відомі. Тим часом патологія 
досить поширена.

Симптоми її очевидні. Порушення ходи, 
пам’яті й взагалі вищої нервової діяльнос-
ті. Це також порушення контролю за функ-
цією тазових органів. Тобто нетримання 
сечі, а в задавнених стадіях – і неконтро-
льована дефекація. Треба зазначити, що в 
мозку людини є так звана шлуночкова 
система порожнин і канальців, у яких су-
динними сплетіннями циркулює мозкова 
рідина, омиваючи мозок і виконуючи дре-
нажні функції. Якщо її з певних причин 
виробляється занадто багато або менше 

всмоктується оболонками мозку, в людини 
розвивається гідроцефалія. Коли ці по-
рожнини розширюються і підвищується 
тиск спинномозкової рідини, тобто вну-
трішньочерепний тиск, то порушується 
мозковий кровообіг. І, як наслідок, – симп-
томатика, про яку сказано.

В. Федірко зазначив, що в такій ситуації 
зазвичай ефективним є хірургічне втру-
чання, так звана лікворошунтуюча опера-
ція для усунення підвищеного тиску. З 
допомогою спеціальної системи з клапаном 
зайва рідина виводиться з мозку в черевну 
порожнину і далі фільтрується нирками. 
Та це стосується лише надмірного тиску: 
при досягненні його високих меж канал 
відкривається і рідина виводиться. Люди-
ну, яка страждає від порушення ходи, 
втрати пам’яті, неконтрольованості функ-
цій тазових органів, негайно потрібно на-
правити, як мінімум, на комп’ютерну або 
магнітно-резонансну томографію. Якщо 

при цьому буде виявлено розширення 
шлуночкової системи мозку, нейрохірург, 
добре обізнаний із такою патологією, зро-
бить тест на ефективність лікворовідведен-
ня. І якщо тест позитивний, хворому за-
пропонують операцію. Після лікворошун-
тування пацієнт за кілька тижнів поверта-
ється до нормального функціонального 
стану.

– Не всі, на жаль, знають, що хвороба 
виліковна, – зауважив нейрохірург. – Річ у 
тому, що ця патологія уражує переважно 
людей, яким за шістдесят років. Тому не 
тільки хворі, а іноді й лікарі, враховуючи 
вікові зміни організму пацієнта, не нада-
ють особливого значення вищезазначеній 
симптоматиці. Тим часом людина страж-
дає, інвалідизується, створює додаткові 
проблеми для своїх рідних. Оперують 
сьогодні, можна сказати, лише поодиноких. 
До нашої клініки з цього приводу щороку 
звертаються всього кількадесят таких па-
цієнтів. Про обласні нейрохірургічні від-
ділення годі й говорити. Хоча насправді 
людей із такими негараздами тисячі. Їм 
можна реально допомогти і повернути до 
нормального життя. Важливо лише вчасно 
поставити правильний діагноз. Нещодавно 
з Буковини привезли пацієнтку, яка пере-
бувала в неврологічному відділенні облас-
ної лікарні з діагнозом «хвороба Паркінсо-
на», хоча насправді в неї була нормотензив-
на гідроцефалія. Уточнили діагноз лише 

тоді, коли зробили комп’ютерну томогра-
фію. А до цього призначали неправильне 
лікування, від якого жодних позитивних 
результатів бути не могло. Жінку проопе-
рували в Чернівцях, нині вона одужує. До 
речі, лікворошунтуючу операцію можуть 
зробити у будь-якому обласному центрі 
України. Як діагностика, так і операція не 
складні.

За словами Володимира Олеговича, 
якщо людина з таким діагнозом не лікуєть-
ся, на неї чекає сумна доля – інвалідність. 
Хворі можуть жити роками, але – прикуті 
до ліжка. Від цього конкретно не помира-
ють, але людина стає недієздатна, навіть 
себе обійти не може: її треба годувати, ви-
конувати гігієнічні процедури.

– Запобігти розвиткові цього захворю-
вання, якимсь чином його профілактувати, 
на превеликий жаль, неможливо, – сказав 
насамкінець фахівець. – Але якщо хворий 
відчує симптоми цієї недуги і її підтвер-
дить відповідна діагностика, то проблем у 
лікуванні й поверненні до нормального 
функціонального стану не буде. Втім, хочу 
зауважити: при обстеженні пацієнтів із 
цією патологією приблизно чверті таку 
операцію не радимо – не допоможе, бо вже 
відбувся атрофічний незворотний процес 
у головному мозку. Та більшості пацієнтів, 
якщо звернутися вчасно, операція дає шанс 
на повернення до нормального життя.

Микола ЮРЧИШИН
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We help you make intelligent business decisions!

GPS Tracking & In-Vehicle Camera Solutions

www.precisefleettracking.com

ELD (e-logs for trucking)

Safety (monitor driving habits)

Expense control

Reduced insurance premiums

Driver locator

Maintenance reminders

Asset locator

No long-term contracts

Chicago-area owned/operated

847.942.3086
Mention this ad and receive a discount.
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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 Plainfi eld, 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

15 years in business

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
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THE TRUCKER’S ZONE

Здоров‘я

COMPUTER 
DIAGNOSTIC

• Exhaust • Emission
• Heating • A/C • ABS

3-Axle Alignment 

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

847.354.6870

TIRE SALE

Mimimum Downtime
Competitive Pricing

TUNE UP
DPF CLEAN

}

• Cooling System   
• Electrical • Intake  

We speak ukrainian

НА ЦІ НЕГАРАЗДИ І МАЮТЬ 
ВКАЗАТИ ДИТЯЧІ ОРТОПЕДИ

Б а г а т о 
б а т ь к і в  н е 
вважають цю 
недугу в дітей 
серйозною па-

тологією. Мовляв, з віком усе виправиться. Тим 
часом деформована стопа «тягне» за собою про-
блеми всього опорно-рухового апарату, від погано-
го живлення потерпає мозок і навіть зміщуються 
внутрішні органи. На ці негаразди і мають вказати 
дитячі ортопеди. Уперше слід відвідати лікаря, коли 
маляті виповниться місяць, потім – у шість місяців 
та в рік. Опісля дитина має проходити огляд щонай-
менше раз на рік. Під час медоглядів побачити 
плоскостопість повинен і хірург.

Проте, коли зі ступнями неблагополучно, бать-
ки й самі можуть це помітити. Треба знати, що до 
шестирічного віку стопа дитини повністю форму-
ється так, що утворюється звід, – така форма по-
трібна для амортизаційної функції під час ходьби. 
Однак у випадку плоско-стопості м’язи слабшають, 
звід відсутній, а кістки немов розповзаються.

Щоб виявити плоскостопість, достатньо поди-
витися на відбиток мокрої ноги. Це поширений 
спосіб, доступний усім. Якщо будова стопи пра-
вильна, відбиток у найвужчому місці має станови-
ти не більш як третину її ширини. Можна переві-
рити й так: стопу змастити жирним кремом та за-
лишити відбиток на папері. Якщо вузька частина 
стопи займає половину чи більше уявної лінії, 
проведеної впоперек відбитка, можна говорити про 
наявність плоскостопості. Якщо запідозрили її у 
дитини, обов’язково відвідайте дитячого ортопеда. 
Для діагностики проводять рентгенографію стопи 
у двох проекціях, вимірюють зовнішні параметри 
з визначенням поздовжнього і поперечного індексів 

зводу. Огляньте взуття дитини – при плоскостопос-
ті насамперед зношується внутрішня поверхня 
підошви. Ознаками патології може бути «розповза-
ння» пальців, відхилення великого пальця вбік. 
Дитина при цьому може скаржитися на біль у 
нижній частині ніг, швидку втомлюваність.

Чи легко позбутися плоскостопості? Лікування 
тривале, але якщо регулярне, то дає результат. 
Тактику визначають залежно від виду та ступеня 
плоскостопості. На початковій стадії достатньо 
ортопедичних устілок, масажу, лікувальної фіз-
культури, а задавнена недуга нерідко потребує 
оперативного втручання. Проте легше таки не до-
пустити патології, ніж лікувати її. Зокрема, нехай 
дитина починає ходити лише тоді, коли може сто-
яти самостійно. Ранній початок ходіння може 
призвести до порушення розвитку суглобів, бо вони 
ще не в змозі витримувати вагу малюка. Дозволяй-
те ходити босоніж по ребристій поверхні – тоді 
стопа рефлективно «підтягується», формується 
звід. Для цього можна придбати ортопедичний 
килимок чи зробити його самостійно – з ґудзиків, 
каштанів чи овальних камінців. Улітку хай дитина 
якомога частіше ходить босоніж по піску, траві, 
морському березі. Корисно катати ніжками м’ячик, 
збирати пальчиками дрібні предмети з підлоги 
(ґудзики, квасолю, олівці, палички для лічби).

Категорично заборонено доношувати черевич-
ки старших братів та сестер, які можуть бути стоп-
таними й деформувати стопу. Адже основна 
функція взуття – допомога у формуванні стопи. 
Коли взуванка розношена, вона не виконує її. Ви-
сокоякісне дитяче взуття має добре утримувати 
стопу та бути з високим закаблуком – тоді нога не 
«завалюватиметься».

Олег ЛОСКУТОВ, ортопед-травматолог.

НАРОДНА МЕДИЦИНА МАЄ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ЗАСОБІВ ВІД ГІПОТОНІЇ

У засобах масової інформації часто зустріча-
ються рекомендації щодо лікування гіпертонії. А 
як полегшити стан гіпотонікам – людям, схильним 
до зниженого артеріального кров’яного тиску? 
Народна медицина має широкий спектр засобів 
від гіпотонії. Зазвичай це лікарські рослини та 
препарати з них. Зокрема, аїр тростиновий, який 
у народі називають лепехою, татарським зіллям. 
Корінь рослини заготовляють навесні чи восени. 
Водний відвар уживають від різних недуг, а також 
від гіпотонії як тонізуючий засіб. Зарадити недузі 
допомагає і така відома городня культура, як 
пастернак. Відвар і свіжий сік коренеплоду за-
стосовують для підвищення апетиту, загального 
зміцнення організму.

Бобівник трилистий, більше знаний як вахта 
трилиста, належить до універсальних засобів на-
родної медицини. Без нього не обходиться при-
готування більшості лікувальних зборів. Відвар 
коренів вживають і для підняття загального то-
нусу організму.

Пижмо звичайне хоч і знане в основному як 
жовчогінний та протиглисний засіб, однак у малих 
дозах підвищує тиск крові. Із лікувальною метою 
використовують суцвіття. Останнім часом дедалі 
більшої популярності набуває ехінацея пурпуро-
ва, яка прийшла до нас із Північноамерикансько-
го континенту. Заготовляють квітки й 3-5-річні 
корені. Спиртові настоянки та відвар використо-
вують для стимулювання нервової діяльності та 
загального зміцнення організму.

При гіпотонії можна приготувати трав’яні 
збори.

1. Аїр тростиновий (корінь), бобівник трилис-
тий (корінь і листки), пижмо звичайне (квітки), 

левзея (корінь) – усе в 
рівних частинах.

2. Левзея (корінь), ехі-
нацея пурпурова (корінь), 
зозулинець чоловічий 
(бульби), пижмо звичайне 
(квітки) – у співвідношенні 3:3:4:2.

3. Аїр тростиновий (корінь), бобівник трилис-
тий (корінь і листя), ехінацея пурпурова (корінь), 
пижмо звичайне (квітки) – у співвідношенні 
2:2:3:1.

Відвар зборів: одну-дві столові ложки суміші 
трав заливають трьома склянками води, увечері 
кип’ятять 10-15 хвилин на слабкому вогні, ніч на-
стоюють. Випивають за три прийоми до їди впро-
довж дня. І так один-два місяці. Можна лікувати-
ся й однією із цих трав, тоді відвар готують так: 
столову ложку сировини заливають трьома 
склянками води. Вживають через день упродовж 
місяця. Одночасно з прийомом відвару при гіпо-
тонії буде корисний квітковий пилок: столову 
ложку розводять у півсклянці теплої води, п’ють 
раз на день після їди упродовж місяця. Допомага-
ють чаї, кава та какао, які ліпше пити по склянці 
вранці, аби нормально засинати. За два-три дні 
варто робити перерву. Хворим на гіпотонію по-
трібно споживати калорійну їжу, дотримуючись 
міри лише щодо солодкого й солоного. В меню 
частіше мають бути печінка, фруктові соки. А 
півсклянки соку з моркви та буряка варто при-
ймати один-два рази на день після їди. Доцільно 
також випивати натще склянку води, в якій роз-
ведено дві столові ложки яблучного оцту чи ли-
монного соку та столова ложка меду.

Любов САЛІЙ, фітотерапевт.
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(773) 742-6626 or anna.ruseva@gmail.com

Where do we belong when 
we seek health insurance?

2. Health Insurance through Marketplace – reduced amounts of health 
insurance premiums according to individual or family income.

3. Health Insurance directly from the insurer – for people with 
relatively high and high incomes - over 4 times the poverty line plus other 
factors.

1. Medicaid - a program for the poor and children (CHIP, KidCare, All 
Kids) and parents with relatively low incomes.

First, and especially important thing is to learn to distinguish between 
programs and insurance related to our health:

4. Health Insurance through an employer – the employer pays at least 
20% of the amount of the selected plan and may or may not offer to 
include an offer for the employee's family members. It can offer different 
participation with its help for different workers. (there are other details 
valid for small and large employers)

These are the main streams for serving the different groups of the 
population in the country. There are some others that we do not 
comment on, due to their small percentage (railway workers, for 
example).

Annual inclusion in the health insurance for people under 65 is:

5. Medicare – insurance for people over 65 or people with specific 
diseases and disabilities. Medicare can be combined with Medicaid 
when incomes are exceptionally low.

November 1st to December 15th 
          

1. The original Medicare that we receive after the age of 65 includes 
parts A and B.

2. Part A is free and covers hospital costs - bed and limited nursing 
services. Part B is paid approximately $ 144.60 per month (from 2020) if 
purchased at the age of 65. Parts A and B cover 80% of the treatment 
costs, 20% are our responsibility.

4. Part D is for medicines and is purchased from private insurance 
companies. It also accrues fines if it is not purchased in combination with 
another product or on its own when you reach the age of 65 or as 
mentioned above - you have qualified (creditable) coverage through an 
employer.

5. Part C is offered by private insurance companies and covers parts A 
and B and usually includes part D (not always and not necessarily, but 
there are many offers with this combination). It can cost $ 0, and more 
per month. It always offers more services than the original A and B, but 
there are specific networks of doctors and hospitals that you should use. 
Networks can be PPO or HMO and POS.

These products have similar names to those of the original Medicare and 
its subsequent main products (A, B, C, D.. F…) and this is confusing, so 
I will not comment on them here.

Remember that the time for inclusion and change for part C, part D and 
supplemental without underwriting is limited. The annual inclusion starts on

● After this age, insurance cannot be done as a family. 
 They are individual.

3. Part B is optional, but if not purchased at age 65, it accumulates fines. 
These fines can only be avoided if your income is exceptionally low and 
you qualify for Medicaid Part B costs (full Medicaid).

6. Medicare supplement are products that aim to eliminate the 20% of 
our responsibility, while maintaining access to the entire network of 
doctors and facilities receiving Medicare. They have different prices and 
are also offered by private insurance companies. They usually do not 
offer more coverage; they seek to eliminate parts or all of the 20% that 
are the responsibility of the insured. Only people who have reached the 
age of 65 before 2020 can purchase a product that fully covers 20 
percent of the shared costs. These insurances can be purchased all year 
round. They cannot be combined with part C.

After reaching the age of 65, we move into a category with other 
alternatives to personal insurance.

●  If we are insured through the employer or the spouse's employer,
  we can keep our insurance through him or her if the plan is
  "creditable" (there is good enough coverage that matches
  Medicare, and it also includes "creditable" coverage for
  medicines If these conditions are not met, we risk a fine when
  we move to a Medicare plan.

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

(What is written here is not intended to provide all the details on the subject.)

NOW IS 

INSURANCE 
SEASON

 HEALTH THE 
NOW IS 

INSURANCE 
SEASON

 HEALTH THE 

October 15th and ends on December 7th

Medicare or insurance after the age of 65
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THE TRUCKER’S ZONE

Здоров‘я

Учені вперше простежили зв’язок 
між застосуванням побутової хімії та 
ризиком онкозмін у молочній залозі. 
З’ясувалося, що жінки, котрі активно 
використовують пральні по-
рошки і засоби для чи-
щення, вдвічі частіше 
хворіють на рак гру-
дей. Побутова хі-
мія провокує і за-
хворювання шкі-
ри (екзему, дерма-
тит, опіки тощо). 
Що ж небезпечне 
міститься у цих по-
рошках і рідинах?

ВАРТО зазначити, що 
із кожних 500 мілілітрів за-
собу для миття посуду на руках лю-
дини осідає три міліграми фосфатів. 
Шкідливі речовини через шкіру і ди-
хальні шляхи можуть всмоктуватися в 
кров і справляти негативний уплив на 
організм. Хімічні мийні засоби повніс-
тю не змиваються з посуду і при недо-
статньому обполіскуванні утворюють 
плівку на поверхні, яка згодом потра-
пляє до травного тракту разом із їжею. 
Як наслідок – проблеми зі здоров’ям. 
Саме тому вимитий із допомогою «хі-

мії» посуд фахівці радять обполіскува-
ти не менш ніж 15 секунд під струменем 
проточної води. Але люди часто ігнору-

ють рекомендації та інструкції щодо 
застосування засобу. При-

міром, більшість порош-
ків для прання міс-

тять триполіфосфат 
н а т р і ю ,  я к и й 
пом’якшує воду. 
Ця ж речовина, 
потрапивши на 
слизову чи шкіру, 
викликає подраз-

нення. Тож, якщо 
перете вручну, одя-

гайте гумові рукавички. 
Сипте в миску порошок 

обережно, щоб не вдихати його. Не 
шкодуйте води для полоскання білизни, 
бо коли рештки порошку лишаються на 
тканині, вони потім контактують зі 
шкірою і крізь пори потрапляють в 
організм.

Кілька слів про засоби для миття 
унітазів та ванн. У їх складі можуть бути 
особливо агресивні речовини: соляна 
кислота, хлорне вапно. Сам порошок, 
можливо, безпечний. Але якщо він ви-
готовлений на основі лугу, а ви його 

змішаєте з іншим засобом, що містить 
кислоту, то почне виділятися газ, що 
може навіть призвести до вибуху! Кис-
лота, потрапивши на тіло, спричинює 
опіки. Тож якщо виробник рекомендує 
під час застосування певного засобу 
одягати рукавички та окуляри, то робіть 
це.

Миючи посуд зі спеціальним рідким 
засобом, також слід надівати рукавички. 
Більшість із них містять лауретсульфат 
натрію, який може викликати пересу-
шування шкіри, подразнення слизових 
оболонок. У складі цих рідин нерідко є 
і гідроксид натрію (їдкий натр, який у 
великих концентраціях роз’їдає шкіру). 
Тож якщо виробник рекомендує роз-
водити п’ять мілілітрів (ковпачок) засо-
бу в п’яти літрах води, то так треба й 
робити. Словом, не ігноруйте інструкції 
і не легковажте власним здоров’ям. А де 
можна обійтися «бабусиними метода-
ми», користуйтеся народними засобами. 
У кожній родині зазвичай є свої рецеп-
ти.

Олена РАЄЦЬКА, 
науковий співробітник  

Інституту гігієни і медичної екології  
імені О. М. Марзєєва.

-  Траси: West - 60 + C/М + $50 extra stop
-  East - 70 C/M + $50 extra stop
-  Midwest, локальні траси - $26/год
-  Dry Van or Reefer на вибір
-  Нові Volvo і Freightliner вантажівки - 2019 - 2021 р.в
-  Допомагаємо придбати страхівку на життя і здоров’я
-  Фірма знаходиться в Markham, IL , Fontana, CA, Stockton, CA 

773.717.6895
Розмовляємо українською, російською і англійськю мовами

Бонус - $1000 Запрошуємо на роботу 
водіїв CDL «А»

В транспортну компанію
терміново потрібні на роботу 










Dry Van 
Вантажівки � 
Freightliners 2016�2017 
Оплачуємо – 55�60 С/M + $50 extra stop
Траси на на вибір � West Coast and TX
Маємо термінали в AZ, Los Angeles(CA),
Tracy (CA), Dallas (CA)
Компанія, мастерня з ремонту і офіс
знаходяться в River Grove, IL

Розмовляємо 
польською 

мовою

773�865�9975773�865�9975

ВОДІЇ 
CDL «А»

МИЙНІ ЗАСОБИ: НЕ ІГНОРУЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ І 
НЕ ЛЕГКОВАЖТЕ ВЛАСНИМ ЗДОРОВ’ЯМ

ЕЛІКСИР,  
ЯКИЙ ПРИПИНЯЄ 

РУЙНУВАННЯ ЗУБІВ 
Англійські дослідники створили 

зубний еліксир, який припиняє руйну-
вання зубів і протидіє його повторен-
ню. 

Сильний ефект препарату забезпечує 
специфічний білок п-1025, що надійно 
захищає порожнину рота від патоген-
них мікроорганізмів. Цей протеїн 
утворює тонку плівку, яка ізолює ті 
ділянки поверхні зуба, де розмножу-
ються бактерії, що викликають карієс. 
Кембриджська фармакомпанія Actinova 
невдовзі розпочне виробництво нового 
ополіскувача. 
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ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

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

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

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

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

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

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

CDL Class A driver and OOPs.
We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates) 
For more information please visit our website at: 

www.allstateenterprise.com 

Office: 
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko. 

Direct line: 773-751-9519 Mitko
We speak English, Bulgarian, Ukrainian, 

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

On average 3000-3700 miles per week.
CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

Заробляй від $1950+/тиждень

-  Reefer, вантажівки Volvo
-  Траси - до 400М (IL, MN, WI, IA)
-  Вихідні вдома
-  Паркінг - East Dundee, IL
-  Успішна і стабільна транспортна компанія

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

773.332.8324
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

-  Маршрути на вибір - на Midwest, East, OTR (no New York City)
-  Reefer
-  Оплачуємо - 58 С/М - 68 С/М + $50 / extra stop
-  Зарплатня на тиждень -$1600 - $2400
-  Вантажівки Volvo (2012 - 2018)
-  Фірма знаходиться в Gurnee, IL
-  Простий у використанні - ELD

www.ukrslovo.net

847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065
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В компанію Highlander Transportation, Inc
терміново потрібен  на роботу диспетчер

-  З досвідом на локальні і 
   регіональні маршрути
-  Пропонуємо високу оплату
-  Фірма знаходиться в 
   Elk Grove Village, IL

847.258.5105
Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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THE TRUCKER’S ZONE
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В транспортну компанію з 20 - річним досвідом
потрібні на роботу водії CDL «А»

*  Reefer
*  Траси - East Coast

*  Оплачуємо - 77 С/М + 50 extra stop
*  Одна траса на тиждень
*  2 - 3 дні вихідний

773.908.3715 - Polish, English
217.823.2264 - English

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!

DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INC
DANIEL TRUCKING DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INC

CALL:  563-213-5690 ext 2005

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

 

847.258.5105Розмовляємо польською і 
англійською мовами

В успішну компанію Highlander Transportation, Inc
Потрібні терміново водії CDL «А»

-  Локальні та регіональні маршрути
-  Пропонуємо високу оплату
-  Фірма знаходиться в Elk Grove Village, IL

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу водії CDL «А» 

*  Локальні маршрути 
   до 100 М
*  Оплачуємо - $26/год
*  Нічна зміна

630.401.2278
Розмовляємо польською і англійською мовами

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу 
водії CDL “А”

*  Локальні маршрути
*  Dry Van
*  Оплачуємо  - $1200 - $1500/тиждень
*  Години роботи - 7 a.m. - 5 a.m.
*  Щодня вдома
*  Фірма і майстерня з ремонту
   в одному місці - Barkley, IL

Розмовляємо польською і англійською мовами 

847.366.6372

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
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Розмовляємо
польською та

англійською мовами

Розмовляємо
польською та

англійською мовами

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

773.814.6005773.814.6005

СТАБІЛЬНА РОБОТАСТАБІЛЬНА РОБОТА

ВИСОКА ОПЛАТАВИСОКА ОПЛАТА
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 У день їхнього весілля наречений 

зробив Ларисі подарунок. Він, зні-
тившись, простягнув їй щось за-

горнуте у білий папір, перев’язане рожевою 
тоненькою стрічечкою.

– Тільки не смійся з мене... – почервонів 
Леонід. 

Лариса обережно розгорнула папір, щось 
важке.

– Що ж тут таке? О, та ти романтик, – звіль-
нила від паперу підкову, на якій було видря-
пано «Л+Л=Л». – Де ти її взяв? – здивовано 
глянула на хлопця.

– Цю підкову подарував на весілля дід моїй 
бабусі, і вони були щасливі все життя. Я тіль-
ки додав напис.

Лариса поцілувала нареченого, дякуючи 
за подарунок. Весілля відгуло, відшуміло. 
Молода сім’я поселилася в новому будинку, 
який їм подарував колгосп, адже обоє там 
працювали. Нові меблі купили в кредит. 
Місце підкови над вхідними дверима пусту-
вало, бо вона зникла. Все обшукали, розібра-
ли всі подарунки – підкови ніде не було.

– Мабуть, викинули з пустими коробками 
та папером на смітник, – сказала Лариса.

Леонід дуже переймався, адже це – сімей-
на реліквія.

– Ну, що ж вдієш, а може ще знайдеться, 
– заспокоювала його молода дружина. – Ось 
я у Лесі запитаю, вона мені допомагала по-
дарунки розбирати.

Та подруга, що була у світилках у Лариси, 
тільки засміялася на її запитання. 

– Он сходіть у кузню до діда Василя, він 
вам десяток таких підків зробить.

Згодом про підкову всі забули.
Їхня сім’я нічим не відрізнялася від інших 

– обоє працьовиті, добрі, веселі. Все в них 
було добре. У Леоніда було захоплення – з 
дерева випилював різні фігури. Годинами 
чаклував над поліном, забуваючи поїсти чи 
щось зробити по господарству. Лариса інколи 
сміялася:

– Ти більше тепла і любові віддаєш оцій 
русалці, ніж мені, – гладила дерев’яну, але ще 
теплу від чоловічих рук дівчину з лускастим 
хвостом.

До них частенько навідувалася Леся, з 
якою Лариса, як із сестрою, ділилася новина-
ми, секретами.

– Ти чоловіка, поки не пізно, привчай до 
всякої роботи. Вдома немає чоловічої чи жі-
ночої роботи, – повчала її подруга.

Та невдовзі Леся виїхала до міста, взявши 
з неї слово, що її Лариса візьме кумою. Час від 
часу обзивалася, передавала різні подарунки.

Дівчинку, що у них народилася, назвали 
Лесею, на честь кум.

Дитя забирало багато сил і часу, і тоді 
Лариса частенько згадувала слова подруги 
про чоловічу і жіночу роботу. Від сварок, що 
виникали в домі, Лариса ставала роздратова-
ною і часто плакала. Її чорні очі, колись з 
веселим вогником, який подобався хлопцям, 
погасли.

– Живи своїм розумом. У тебе хороший 
чоловік, добрий. Він вдався в свого діда Петра. 
Той все любив майструвати, такі чудернаць-
кі фігури виковував у кузні. Пам’ятаю, я ще 
дівчиною була, викував Петро пару коней на 
бігу. Ох і краса була. Все село ходило любува-

тися. Нехай краще щось для душі 
робить, ніж у чарку заглядатиме, – 
розраджувала її мати. – А Лесі ти 
нічого не розповідай. Вона ж за-
здрить тобі, їй Богу заздрить.

– Чому їй заздрити? Леся вийшла 
заміж вдало, народила хлопчика. У 
неї все добре.

– Це вона тобі так сказала? А мені 
її мати плакалась, що Леська здуріла, 
заміж не хоче виходити, а всиновила 
маленьку дитинку. Тільки не говори 
їй нічого. Сама скаже.

Та з подругою вона все рідше і рідше спіл-
кувалася. Роки, що були наповнені турбота-
ми, мов тривожні дівочі сни, так швидко 
минали. Не встигнеш оглянутись, як і рік 
пролетів.

Говорять: «Чужі діти швидко ростуть», а 
Ларисі здалося, що саме її донька швидко 
виросла, вона не встигла й натішитись нею, 
як та вже школу закінчила. Донечка була вся 
в маму. Довге чорне волосся, теплі кольору 
чорного шоколаду очі і різьблена фігурка, 
схожа на ті, що її батько в своїй майстерні на 
станку вистругував.

Знайшли знайомих, які допомогли вла-
штувати доньку в інститут, бо вже з’явилося 
платне навчання. А де в них ті гроші? Гурто-
житку їй не дали, добре, що виручила Лари-
сина подруга молодості Леся, забрала до себе 
на квартиру, її син – в армії, і вона зараз одна. 
Лариса з Леонідом були задоволені, що донь-
ка під наглядом. Усе-таки велике і чуже місто 

для сільської дівчини небезпечне. На третьо-
му курсі навчання Леся зізналася, що закоха-
лася.

– У студента? Вам же вчитися ще треба, – 
тривожно сказала мати.

– Та ні, мамо, він не студент. Це Льоня, 
тітки Лесі син, – тихо сказала дівчина, по-
глядаючи на матір.

– І коли ж ви встигли? Тітка знає?
– Знає, вона дуже рада, сама мене возила 

до нього в частину, де він служив. Льоня вже 
кілька місяців вдома, демобілізувався зі 
служби.

Батьки стривожилися, запанікували, бо 
донька молода ж іще, та й вчитися залишило-
ся два роки. Як могла Леся – подруга їхня, 
таке допустити? Та змирилися, їхня ж дитина.

Весілля відгуляли на літніх канікулах.
– Ось погляньте, що нам свекруха подару-

вала, – відкрила красиву розцяцьковану ко-
робку донька.

На дні, на білому атласному клаптику 

«СУДІТЬ МЕНЕ, ЯК ХОЧЕТЕ, АЛЕ ПІДКОВУ В ДІТЕЙ 

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я

Носіння шунгітових прикрас концентрує корисну для організму 
енергію й усуває все, що йому шкодить.
Шунгітові вироби здатні захистити від електромагнітних 
випромінювань телевізорів, комп’ютерів, мікрохвильових печей, 
стільникових телефонів, гаджетів, інших джерел електромагнітного 
випромінювання.

Лікувальні властивості:

Магічні властивості:

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  ЗА ТЕЛ.: 847.204.2212

Шунгіт – це чорний камінь, продукт між 
аморфним вуглецем і графітом.

Шунгіт є основою для багатьох косметичних 
засобів, лікарських та лікувальних препаратів, які 
успішно використовують для оздоровлення організму. 
За допомогою шунгітових аплікацій (додаток шунгіта до 
тіла) і шунгітової води ефективно лікують:
 цукровий діабет і серцево-судинні 

захворювання,
 хвороби шлунково-кишкового тракту,
 психічні розлади, недуги верхньої 

дихальної системи, 
 суглобів і хребта,
 шкірних захворювань. 
Шунгіт нормалізує кров’яний тиск, знімає головний біль, усуває 
безсоння, синдром хронічної втоми, піднімає загальний тонус організму.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

Велика, стабільна 
будівельна компанія
Запрошує на роботу працівників з досвідом:
Мулярів, спеціалістів з бетонних робіт, механіків для

ремонту вантажівок, бухгалтерів,
маркетологи і спеціалісти з роботи в 

соціальних мережах

Допомагаємо  спеціалістам і їхнім родинам з
отримання легального статусу або переїзду до США

marzena@mkconstructioninc.net

312.505.4718
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 НА СЕЛО ПОВОЛІ ОПУСКАВСЯ ВЕЧІР. 

П’ЯНКО ПАХЛА МАТІОЛА. ПОВІТРЯ, 
НАСТОЯНЕ НА ТРАВАХ, АЖ ЗАХОПЛЮВАЛО 

ПОДИХ. НІНА ВИЙШЛА З ХАТИ З ВІДРОМ. 
ТРЕБА ВОДИ ПРИНЕСТИ… “ПІДУ ДО 

КРИНИЦІ ТІТКИ ГАННИ. ТАМ ВОДИЦЯ 
ДЖЕРЕЛЬНА, ХОЛОДНА Й ЧИСТА, ЯК 

СЛЬОЗА”, – ПОДУМАЛА ЖІНКА. 

То й нічого, що далеко йти. Роботу хатню 
зробила, можна й подих перевести. Занесла воду 
в хату і сіла відпочити. Боліли стомлені руки 
від щоденної роботи та й на сон хилило. Сіла 
на ослінчик і задрімала. З приймача полинула 
пісня “Цвіте терен”. Аж стрепенулася вся, й 
серце заболіло…

Це ж її улюблена пісня. Як вона любила її 
співати на весіллях, на дівочих вечорницях. 
Співала Ніна й не  думала, не  гадала, що то 
пісня про її долю.

…Після закінчення педагогічного училища 
поїхала дівчина працювати в село. На квартиру 
її поселили до тітки Марини. Була самотня, 
тому прийняла Ніну, як рідну доньку. Та допо-
магала тітці город обробляти, в хаті прибрати. 
А довгими вечорами слухала сумну сповідь 
тітки Марини про її долю. 

Ніна всю себе віддавала роботі. Не думала 
про те, як влаштувати своє особисте життя. Та 
серце дівоче, як стрімка вода весняна, зашу-
мить, заграє. Приглянувся Ніні сільський па-
рубок Андрій. Шибеник був неабиякий. Жодна 
бійка без нього не обходилася. Любив у чарку 
заглянути, та й до дівчат був небайдужий. По-
чав хлопець за Ніною впадати. А він умів це 
робити – то квіти подарує, то зі школи додому 
проведе. Так Ніна і не зогледілася, як закохала-
ся в Андрія. 

Тітка Марина не раз казала: “Схаменися, 
Ніно, навіщо він тобі треба. Обдурить і кине. 
А ти ж дівчина гарна, добра, не така тобі доля 
треба”. Ніна сміялася і говорила: “Тітко Мари-
но, хіба ж я  за нього заміж збираюся?! Та й 
серцю не накажеш. Я його покохала”. 

Серцем чула – не кохає її Андрій. Вона для 
нього чергове захоплення. Частенько приходив 
п’яний, опівночі, налюбувавшись іншою. А вона 
танула в  його обіймах і прощала йому все. 
Не казав ніколи, що любить. Просто ходив до 
неї.  Свою честь дівочу віддала йому, не заду-
муючись, що ж воно буде. Не раз казала Ніна: 
“Андрійку, не чіпай мене, ти ж знаєш, чим може 
закінчитися таке кохання”. А він поцілунком 
закривав їй вуста, пестив її тіло і вона забувала 
про все. Коли питала, чи одружаться вони ко-
лись, сердився або мовчав. Ніна дізналася про 
те, що він побився об заклад з хлопцями: Ніну 
він зламає. Вона ж того не знала, коли віддава-
лася йому. А коли дізналася, що виспорив за неї 
пляшку горілки, довго плакала. Думала, що 
більше ніколи з ним не зустрінеться. Тільки ж 

він приходив знову і вона знову все забувала. 
Одного разу в клубі Ніну запросив на танець 

хлопець. Андрій, її коханий, був п’яний і не зво-
див з танцюючих злого погляду. Потім при-
вселюдно дав дівчині ляпас. Як було їй тоді 
соромно, як образливо. А Андрій підійшов до 
неї, обняв, витер сльози і сказав: “І було через 
що плакати? Сама ж винна”. Він провів її додо-
му і знову була в них ніч кохання.  Пройшов рік, 
як вони почали зустрічатися, а Андрій топтав 
до неї стежку, не говорячи ні про кохання, ні 
про заміжжя. Ніна одного разу попросила: 
“Андрію, поїдемо до моїх батьків, познайомиш-
ся”. Думала, поїде до неї і щось зміниться. 

Мати зустріла, як годиться. Стіл накрила, 
щедро пригощала до випивки. Після обіду 
сказала доньці: “Він мені не  подобається. 
Не буде, дочко, в тебе з ним щастя. Та що ж по-
робиш. Ти свій вибір зробила і я  перечити 
не буду”. Мати здалеку почала розмову з Андрі-
єм, запитавши, що ж він думає робити далі. 
Хлопець спочатку мовчав, а потім видавив з 
себе: “Я ще одружуватись не збираюсь. Треба 
грошей на весілля заробити, а в свати приїду 
наступної неділі”. Вранці Андрій поїхав, а Ніна 
залишилася вдома. В неї була відпустка. 

Готувалися в хаті до сватів. Пекли, смажили, 
хотіли стіл гарно накрити, щоб соромно не було 
перед чужими людьми. А в суботу отримала 
Ніна листа від подруги, в якому вона писала: 
“Андрій поїхав до тітки в  Запоріжжя і там 
одружується”. В  очах у  дівчини потемніло. 
Матері сказати, що не вийшло в цю неділю при-
їхати, приїдуть іншим разом. Сама ж знала, що 
цього вже ніколи не буде.

На другу неділю батьки знову почали готу-
ватися до сватів. Ніна не витримала, втекла з 
дому опівночі, як злодій, залишила тільки за-
писку, в якій писала: “Мамо, не ждіть сватів, їх 
не буде. І мене не ждіть і не шукайте”. Поїхала 
до подруги. Там знайшла роботу. 

Приїхала розраховуватися в те село, де пра-
цювала. Одразу не  могла розрахуватися. Та 
тільки того запалу, що був раніше, вже не було. 
Рідко усміхалася. Все робила механічно. А по-
тім він приїхав у село по речі. Прийшов до неї, 
як ні в чому не бувало, хотів її обняти. Ніна 
відсторонилася. Андрій каже, ще й посміхаєть-
ся: 

– Приїхав до тебе. Поїдеш зі мною?
– Що ж ти говориш? В тебе є дружина, – мо-

вила вона.
– Дружина є, а ти будеш коханкою. Невже 

забула, як тобі було добре зі мною?
– Андрію, я нічого не забула, але бачити тебе 

не хочу. Йди звідси, я тебе благаю, – тихо ска-
зала Ніна.

Переїхала працювати в  інше село. Роки 
йшли, а в серце нікого не допускала. Там за-
лишився її Андрій, перше і єдине кохання. 
Сватався до неї хлопець. Старший роками був. 
Говорили люди, що хороший, хто вийде за ньо-

го, то житиме, як за кам’яною стіною. Вона й 
наважилась. Без  любові, знала – буде жити 
важко. Тільки ж Андрія вона уже не дочекаєть-
ся. Поїхали в свати. Вперше за багато років зу-
стрілася Ніна з матір’ю. Вона ж мовчала. Може, 
пробачила їй, а, може, бачила, що життя в ді-
вчини налагоджується. 

Степан сподобався батькам. Знав, де що 
сказати, як себе повести. Відгуляли весілля. 
Була перша шлюбна ніч, як важко прикидатися 
було дівчині, та що поробиш. Вона все віддала 
б, щоб на місці Степана був Андрій. Боялася 
тих ночей. Вони їй приносили розчарування. 
Степан міцно спав, а вона гірко плакала. Вже й 
жалкувати почала, що заміж вийшла без кохан-
ня. А  як заворушилася під серцем дитина, 
зрозуміла, що вона з Степаном поєднана навіки 
Богом і людьми. Він знав про її невдале кохання, 
та ніколи і слова поганого їй не сказав. Раділи 
разом із Степаном дитині, як народилася. Ті-
шилися, як син зробив перші кроки. Народи-
лася ще й донечка. 

Потроху почала забувати Ніна Андрія. А тут, 
як грім з ясного неба, почула новину: повернув-
ся Андрій у село. Дружина знайшла собі іншо-
го, забравши в нього все: дім, нажите добро, 
дітей. Повернувся без нічого. Спочатку Ніна 
ніби зраділа і думала: “Так тобі й треба! Це ж 
тебе Бог покарав за мене”. Потім почала його 
в думках шкодувати. Здається, полетіла б до 
нього на крилах, упала б йому на груди, про-
стила б усе. 

Зрозуміла, що кохання не минуло, воно ще 
більше розгорілося. Хоч би побачити, хоч би 
поговорити. Він  же уникав зустрічі. Боявся 
Ніни, боявся її слів. Ніна ж думала: “Якщо при-
йде, покину чоловіка, заберу дітей. Жити 
без нього не можу”. Таки наважилася з ним 
зустрітися. Написала йому лист, у якому про-
сила, щоб приїхав на  залізничний вокзал 
у райцентр. Подалі від людських очей та пере-
судів. 

Як вона його чекала! Не  знала, що йому 
скаже. Його довго не було. А як побачила, то 
всередині все обірвалося. Ішов він по перону, 
похитуючись… П’яний. Запалі, худі щоки, лице 
обросле, в брудному одязі. З Андрійка не за-
лишилося нічого. Посоловілими очима він 
шукав її, та не бачив, не впізнавав. Вгледів чо-
ловіків, які пили пиво. Підійшов до них. Видно, 
просив випити. Чоловіки дали йому пляшку, 
а вона стояла й дивилася, як жадібно він п’є те 
пиво. У Ніни не залишилося ніякого бажання 
з ним спілкуватися. Та й непотрібне йому її 
кохання. Повільно пішла з того місця, де чека-
ла свою долю, своє кохання. 

Їй стало ще більш боляче, як у моло ді роки. 
Тільки ж Ніна тішила себе: “У мене є все – діти, 
чоловік, сімейне гніздечко. У нього немає нічо-
го. І вже ніколи не буде. Він сам зруйнував свою 
долю, втопивши її в горілці. Він утратив усе”. 
Та думати про нього Ніна не переставала. Вона 
його жаліла чисто по-людськи. Змінити в його 
долі вона нічого не могла, та вже й не хотіла. 
Сподівалась, що зустрінуться колись, погово-
рять, згадають молодість, та так і не бачились. 
Як важко жити поряд, і не знати про те, що 
пробачила його давно, що бажає йому щастя, 
а кохання в нього не буде. Та й чи було воно 
колись? 

В. ПАВЛУШКО, 
с. Вири Сарненського району 

Рівненської області

ВІН САМ ЗРУЙНУВАВ СВОЮ ДОЛЮ, 
ВТОПИВШИ ЇЇ В ГОРІЛЦІтканини лежала чорна, стара підкова. Лариса, 

посміхаючись, взяла в руки подарунок. Пере-
вернула і побачила літери: «Л+Л=Л».

– Та це ж... – почала було, і благально гля-
нула на чоловіка.

– Це сімейна реліквія Льониної матері. Їй 
чоловік, Льонин батько, подарував у день 
весілля, – розповідала щаслива донька.

– У нього ніколи... – та й замовкла мати. –У 
нього ніколи не було батька, він всиновлений. 
І підкова це наша, – подумки кричала жінка.

– Як вона могла? – прошепотів розгублено 
батько, згадуючи як вони шукали після весіл-
ля пропажу.

Сорокарічна жінка не знітилася, коли по-
бачила в руках сватів свій подарунок.

– Я хотіла вкрасти ваше щастя, та не ви-
йшло з цього нічого... – з іронією сказала Леся. 
– Льоню я полюбила тоді, коли ти його, Лари-
со, ще не знала. Пам’ятаєш, я ж вас і позна-
йомила? Та на мене, як на дівчину, він не 
звертав уваги, я для нього була лише другом. 
Мені так боляче було слухати твої розповіді, 
як ви з ним цілувалися, що він тобі говорив. 
Скільки сліз я виплакала, дивлячись на тебе 
– щасливу. Ваше весілля знищило мої надії, 
мрії і взагалі все моє життя. Спочатку хотіла 
зробити вам боляче і вкрала підкову. Пізніше, 
роздивляючись її, побачила напис. Букви 
співпадали з моїми і Льониними ініціалами 
«Леся+Льоня». І тоді я захворіла на помсту. Я 
«накручувала» Ларису, налаштовувала її про-
ти тебе, хотіла вас посварити. Нав’язала вам 
думку, щоб доньку назвали моїм іменем. Сама 
народити я не змогла, та й одружена не була, 
що народиться хлопчик, гарантії не було. Так 
я і всиновила дитину, назвавши іменем коха-
ного. Одружити наших дітей стало метою 
мого життя. І ось моя мрія збулася, Леся і 
Льоня разом. Судіть мене, як хочете, але під-
кову в дітей не забирайте. Думаєте, що я 
хвора? Можливо, бо любила. Леся замовкла. 
Повисла гнітюча тиша.

– На, потримай її хоч через двадцять ро-
ків, – простягнув дружині підкову Леонід.

– Бідна Леся, як вона страждала. Хотіла 
зробити нам зло, але, дякувати Богу, ми про-
жили душа в душу. Якщо ця річ зробила її хоч 
на мить щасливою, то я їй прощаю все, – по-
думала Лариса, легенько доторкуючись до 
літер на підкові.

Любов АНДРІЄВСЬКА

НЕ ЗАБИРАЙТЕ!»

Нова фабрика для виробництва 
харчових продуктів. Навчаємо, хороша 
атмосфера, оплата та бенефіти. 
Пропонуємо на повний та не повний 
робочий день: з понеділка по п’ятницю. 
Субота і неділя вихідні.  
Опата щотижня. 

 773.510.0855 – Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Усі заявники проходять перевірку: Drug screening & background check

P Базове навчання та розуміння переробки продуктів харчування
P Експлуатація та моніторинг ліній виробництва харчових продуктів
P Упаковка та маркування продуктів
P Перевірка та контроль якості
P Доставка та отримання

Робота включає:

M&D FOODS INC.  
ПРОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ  
НА ВСІ ПОЗИЦІЇ
$15 до $18/годину 
- на всі зміни  
(Schaumburg). 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months

потрібні на роботу досвідчені механіки:

-  Оплачуємо - до $38/год
взалежності від досвіду і вміння
-  Оплачуємо святкові і відпустку
-  Існує бонусна програма
-  $1000 Sign Up Bonus
-  Даємо робочу форму
-  Можливість кар’єрного росту з 
компанією,що швидко розвивається
-  Дружній колектив

224.500.0499

Addison Truck and Trailer Repair

500 s Lombard Rd 
Addison IL, 60101

Looking for
                        with 
experience 

                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN
                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN Walking

distance from
Ukrainian Village.

Well established very busy body shop
more than 25 years. Basic English. 

Pay weekly, $ 15.00 an hour and up, 
based on commission.

773-577-1535773-577-1535#47

Механіки

630.746.2046
773.501.4597

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

З ремонту вантажівок і причепів
Терміново потрібні на роботу

-  З досвідом або навчимо
-  Дуже висока оплата

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

CDL водії клас A

773.426.8189

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

Cars, Trucks, & Motorcycles
3546 W. North Ave.,
Chicago, IL 60647 

Sunday & Holiday closed
Mon.-Sat- 8:30 am-9pm open

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

LOOKING FOR MECHANICS!
Needed for 
Volvo Truck 
and car hauler 
trailer In 
Waukegan IL

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

#27/2017

You Deserve To Be 

With The Best!You Deserve To Be 

With The Best! Contact Us Today 
For Advertising:

Contact Us Today 
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com

NEWSPAPER
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

for regional runs for regional runs 
LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER 

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Запрошуємо на роботу
працівника з досвідом або субконтрактора

для інсталяції систем охолодження і обігрівання

773.727.3112
Розмовляємо польською і англійською мовами

Потрібна 
жінка на 

прибирання 
будинків 
з околиць

847.309.4630

#39

Palatine, Arlington Hts,
Rosemont, Schaumburg

*  Стабільна робота цілий рік
*  Об’єкти Чикаго
*  Висока оплата

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

В будівельну компанію потрібні на роботу 
спеціалісти для встановлення плитки

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

in Business
4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641
Sat-Closed

EVERY DAY -  New job o�ers for honest, 
compassionate men and women who wants 

to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO
For our clients – FREE of charge 8 hours certi�ed annual training 
for caregivers on Sundays. Very interesting new program. 
ALL Wellcome.

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

-  Salary - 1K/per week
-  Full time
-  Work - North Side Chicago,
   North Suburbs
-  Car and English required

847.873.4703

Company 4Ever Remodeling
Hiring construction project manager

В успішну будівельну компанію терміново
потрібні на роботу спеціалісти і помічники
для мурування будинків

-  Стабільна робота
-  Дуже висока оплата
-  Об’єкти в Chicago, Suburbs
-  Повна ставка

847.417.5175
Розмовляємо польською і англійською мовами

Great Pay!!!

AB Trusted
Service Inc.

708.737.3881

Пропонуємо якісне обладнання та роботу. 
Встановлення відеоспостереження різної 
складності, телефонні та інтернетні лінії, 

онлайн трансляції та підтримка Ютуб каналу.

      1040 S Milwaukee Ave
   Ste 245, Wheeling,
IL 60090

abtservice2020@gmail.com
www.ukrslovo.net

847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065
773.317.8035773.317.8035773.317.8035773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



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 of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act 

prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” 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.
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$5 off 25$

Tue: Closed
Mon, Wed, Thu: 11 am - 9pm 
Fri - Sat: 11 am-10pm
Sun: 12pm-9pm

Tue: Closed
Mon, Wed, Thu: 11 am - 9pm 
Fri - Sat: 11 am-10pm
Sun: 12pm-9pm

Carry Out and
Delivery ONLY

 з проживанням і без, 
 із знанням англійської та без
 по догляду за людьми похилого віку та дітьми
 з досвідом по прибиранню будинків на 

повний і не повний робочий тиждень
 оплата залежить від досвіду
 чекаємо і допоможемо

>>>>    В АГЕНЦІЮ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ    <<<<

(847) 537-64691400 S. Wolf Rd. 
building 100 suite 107,
Wheeling IL 60090 jennyempl@yahoo.com

WE WILL HELP Jenny's Agency

Krug community center. Attention: Jenny’s agency

Робота в
російських 

сім'ях! 

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

aleks.myrealtor@gmail.com
www.aleksmyrealtor.com

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

Room in house  
for rent - Chicago 

(Irving Park & 
Cumberland)  

Utilities, laundry,  
kitchen included -no 
smoking - $500/mo.  

English speaking. 
847.254.2591 #47

For Rent. Palatine. Зда-
ється в рент 1-спальня 

квартира з каміном. 
Дзвонити:  

847.804.9853 #48 

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
Volvo 2016 truck for 

sale in East Dundee, IL. 
Engine DD13, automatic 
transmission DT12. miles 

649,000. Asking Price 
$42,900. Call or text for 

more details to  
773-751.9519 Mitko #49

  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Office positions in 
Lyons IL. Strong 

computer skills, English 
language and attention 

to detail required.  
Call 708-439-5303 #48

Fair Trucking Corp.  
потрібні водії Class A. 

Бажано досвід, не 
обов’язково. Хороша 

оплата. 773.558.8683 –  
Світлозар #47

Office positions in 
Lyons IL.  

Strong computer skills, 
English language  
and attention to  
detail required.  

Call 708-439-5303 #48

Trucking company 
looking for office 

assistance in Elk grove 
village IL , no experience 

needed, must speak 
normal English attles and 

know to use computer, 
preferring age 20 - 25 , 

for more info call or text 
773-849-2777 #49

A trucking company is 
seeking to contract 

with experienced 
independent owner 

operators (IOO) in the 
Chicagoland. Sign 
up bonus. We offer 
expedited, dry and 

refrigerated freight. Great 
pay, good inspection 

bonuses. 24/7/365 
dispatch support. 

Please call Simona at 
847-261-4912, ext. 107.

You can also contact us 
at 247dispatchservice@

gmail.com #49

Accounts payable/
receivable associate 

Help wanted:  
Prompt, responsible 

accounts  
payable/receivable 

employee at I-55  
Truck Stop. Tel. 

630.739.7006 Ext 25 #50

Потрібен  
CDL A driver  

на steady курс:  
Chicago - LA - Chicago 

(з понеділка до чет-
верга). $400/в день. 

262.989.8155  #50

OTR CDL class A 
needed. 60-65 cpm. 
Runs to Tx, weekend’s 

home. 561.891.1662 #50

РІЗНЕ

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065
773.317.8035

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com
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Гороскоп

ОВЕН (21 .03-20.04) 
На початку  нового тижня 
ви зіткнетеся з неочікува-
ними  клопотами і небажа-
ними витратами. Радимо 
економити г роші, щоб 
уникнути фінансової кри-
зи. Найвдалiший час для 

вас – середина тижня. У другiй половинi 
т и ж н я  в а с  ч е к а ю т ь  с ю р п р и з и  i 
неочiкуваний поворот у справах. Зокрема, 
це стосується вашої родини. Ваше завдан-
ня – скористатися шансом i зробити для 
себе висновки. Ви знайдете однодумцiв i 
хорошу компанiю. Щоб не опинитися бiля 
розби того кори та ,  не вiр те н iчиї м 
фiнансовим обiцянкам. Перенапруження 
на роботі може спровокувати емоційний 
зрив. Вам удасться вирішити будь-яку про-
блему, власні ж інтереси залиште на потім. 
Зараз  для вас найголовніше – це родина, а 
вже потім – бізнес. Ті, хто  бажає зустріти 
вигідних ділових партнерів, досягнуть 
успіху. Самотні нарешті зустрінуть свою 
долю. Постарайтеся не навантажувати 
шлунок, особливо смаженим. Людям з під-
вищеною кислотністю треба пити чай з 
м’яти, а салати заправляти олією.

ТIЛЕЦЬ (21 .04-21 .05) 
Ви вдало здiйсните задума-
не, особливо на роботi. Голо-
вне – не забувати, що пiд 
лежачий камiнь вода не тече. 
У першiй половинi тижня 
вас чекають цiкавi подiї, 

здивують змiни i сюрпризи вiд друзiв. Будь-
те вiдкритi для спiлкування, iнакше ризи-
куєте переоцiнити свої можливостi. Непри-
ємності, які давно непокоять вас, компен-
сують  близькі друзі, які завжди готові 
прийти на допомогу. Від вас чекають  рішу-
чих дій, які стануть визначальними  в май-
бутньому. Вам треба зробити цей рішучий 
крок. Кращий відпочинок на вихідні – від-
відини батьків. Завдяки тому, що зірки на 
вашому боці, здійсняться  найзаповітніші 
мрії. На роботі нарешті  вдасться заверши-
ти проект, над яким довелося багато працю-
вати. Але все  одно тримайте ситуацію під 
контролем, бажано розрахуватися зі стари-
ми боргами. Зверніть увагу на легені. Їх, а 
також бронхи і м’язи рук краще не оперува-
ти. Для відновлення нервової системи 
треба поспати на годину довше.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21 .06) 
Сконцентруйтеся на важли-
вих справах, а до якої сфери 
вони належать – то вже вам 
вирiшувати. Звернiть увагу, 
що вам треба буде грати 
провiдну роль на цьому 
тижнi, проявляйте лiдерськi 

якостi. Усе сприяє дiловим досягненням. 
Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте 
флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше  везіння 
наближається до фіналу, тому бажано до 
кінця тижня закінчити  заплановані раніше 
справи. Керівництво  на вашому боці, але 
не варто розраховувати  на серйозну під-
тримку. У вашому житті відбудуться деякі 
зміни – з’являться нові знайомі, вдасться 
укласти вигідну угоду. Ваші  творчі ідеї 
стануть не тільки реальністю, ви зможете 
також отримати хороші прибутки. Успіш-
ними будуть розвиток бізнесу, укладання 
угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. 
Колеги по роботі намагаються перетягти 
ковдру на свій бік, тому слідкуйте за розви-
тком подій. Неділю присвятіть родині. 

РАК (22.06-22.07 ) 
Основнi подiї будуть пов’язанi з проблема-
ми друзiв i родичiв. Ви братимете в них 
активну участь. Наприкiнцi тижня краще 
вiдмовитися вiд важливих справ, не 

п i д п ис у в ат и  в а ж л и в и х 
документiв. На початку тиж-
ня чекайте натхнення, яке 
буде доречним для реалiзацiї 
найближчих планiв. У першу 

чергу це стосується дiлових питань i допо-
моги колегам. Будьте уважнi до здоров’я 
батькiв. Ваш девіз  наступного тижня – 
«Куй залізо, поки гаряче». Є шанс добре 
попрацювати  і заробити хороші гроші. Не 
відмовляйтеся  від допомоги друзів. У 
п’ятницю радимо почати нову справу, від 
чого отримаєте велику насолоду. Уїк-енд 
проведіть із родиною. Тиждень сприятли-
вий для вирішення особистих  питань: ви 
зможете отримати кредит, змінити житло, 
придбати нові меблі. Також зможете на-
лагодити стосунки з коханою людиною. У 
бізнесі вдасться визначитися з подальши-
ми планами. Зверніть увагу на здоров’я, 
більше відпочивайте на свіжому повітрі. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Якщо ви поставили перед 
собою цiль, iдiть до неї, не-
зважаючи на підступи ото-
чення. Не забувайте про те, 
що смiливiсть бере мiста. 
Ун и к а й т е  ри зи ков а н и х 
пропозицiй. Починаючи з 

понеділка, вас переслідуватимуть  фінан-
сові та побутові неприємності. Не пере-
ймайтеся, замість того, щоб  конфліктува-
ти, займіться чимось корисним. Лад у ро-
дині відволікатиме вас від негараздів. У 
четвер до вас можуть завітати старі зна-
йомі. Ваші  плани на майбутнє потребують 
грошових надходжень. Не випустіть шанс 
налагодити стосунки з впливовими парт-
нерами. Настав час проявити свій профе-
сіоналізм. Начальство оцінить вас, мож-
ливе підвищення на посаді, а відповідно, і 
заробітної плати. Попереду дуже динамiчнi 
вихiднi й важливі знайомства. Проведіть 
вихідні з друзями та близькими. Варто 
звернути увагу на нирки і сечовід. Не пий-
те багато пива, щоб не виник пієлонефрит. 
Хронічно хворим на нирки шкодять емо-
ційні пересуди інших.

ДIВА (24.08-23.09) 
Ви шукатимете приводи для 
роздратування i виходу 
агресiї. Намагайтеся трима-
ти себе в ру ка х, будьте 
обережнi у висловлюваннях. 
В особистому життi вас 
може приємно здивувати 

зустрiч iз давнiм коханням. Якщо  за остан-
ні дні ви втомилися, знайдіть час для від-
починку. Бажано змінити  обстановку, 
якщо вам запропонують поїхати в далеке 
відрядження – не відмовляйтеся. Будь-яка 
авантюра, навіть ризикована, принесе 
максимум задоволення. Будьте обережні з 
діловими партнерами, від них залежать 
ваші подальші прибутки. Особистими про-
блемами поділіться з друзями, вони мо-
жуть дати хорошу пораду.  У суботу ви 
будете в центрі уваги, вам удасться під-
няти всім настрій. Зараз краще не грати в 
азартні ігри, вас може підвести інтуїція. 
Час  реалізувати ідеї, можливі різкі  пово-
роти долі. У ці дні організм сам чистить 

сечовий міхур і статеві органи. Не заважай-
те природній профілактиці. Не варто 
сексуально перевантажуватися. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
У першiй половинi тижня 
доведеться присвятити час i 
сили не дуже приємним, але 
необхiдним справам. А потiм 
вам воздасться – на вас чека-
ють успiх i приємнi подарун-

ки вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi ско-
ристатися несподіваним шансом. Саме час 
подумати про кар’єрне просування та 
приробіток. Словом, дiйте за обставинами. 
У серединi тижня вас чекають важливi 
зустрiчi та новi знайомства. Нарешті по-
мітили ваші здібності. У вас з’являться 
ділові та цікаві пропозиції, дуже важливо  
ними скористатися. Впливові партнери 
допоможуть вам фінансово, а працювати  
доведеться вам самим. Ви можете отрима-
ти звістку від людини, яку давно  не бачи-
ли. На цьому  тижні співробітництво 
будь-якого  напряму дасть очікувані ре-
зультати. Ви розраховуєте на хороші при-
бутки, завдяки  чому плануєте почати но-
вий бізнес. Сприятливий час для підписан-
ня ділових угод. протипоказана.

СКОРПIОН (24.10-22.11) 
 Тиждень почнеться з цiкавих 
i непередбачуваних подiй. 
Д i й т е  е кс п р о м т о м i  н е 
вiдкладайте на завтра те, що 
можете зробити сьогоднi. 
Доля готує для вас на цьому 

тижнi i батiг, i пряник. Хорошi новини вар-
то чекати пiсля середи, а конфлiкти – у 
вихiднi. Доведеться першими йти на 
компромiси. У вашому житті настав період 
затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труд-
нощі тимчасові, їх треба перечекати. Ваші 
таланти неодмінно  помітять і оцінять на-
лежним чином. Починаючи з понеділка, 
займіться  благодійністю, відвідайте роди-
чів  і близьких. Ви витрачатимете  енергію 
на романтичні зв’язки. На цьому  тижні 
підвищиться активність у  творчих людей. 
Узагалі вдалий період для залучення впли-
вових осіб до фінансових проектів. Успішно 
розви ват и м у т ь с я д і лові  с тос у н к и. 
Наприкiнцi тижня не вимагайте дуже бага-
то вiд близьких. Вихідні несприятливі для 
поїздок, краще проведіть їх серед близьких. 
У зоні ризику – кістки та селезінка..

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21 .12) 
Цей тиждень може прине-
сти кiлька балiв на вашу 
користь. Головне – визна-
читися, що саме ви хочете. 
У фiнансових питаннях усе 
залежить тiльки вiд вас, 
будьте економними, купуй-

те тiльки найнеобхiднiше. Доля  на цьому 
тижні схильна до вас. Фінансова криза, яка 
заважала вам  працювати, закінчиться, 
надходитимуть  нові робочі пропозиції, 
дуже вигідні  для вас. Вдасться налагодити 
стосунки з колишніми партнерами. Ви 
отримаєте  подарунок, про який давно 
мріяли. З’явиться  можливість стабілізації 
кар’єри. За умови  того, що ви докладати-

мете багато зусиль, можливий фінансовий 
успіх. Вам треба визначитися, чи потрібне 
вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий 
настрій стане підтримкою для задуманого. 
Початі на цьому тижні романи матимуть 
бурхливе продовження. У ці дні утримай-
теся від вживання алкоголю. Ви не відчу-
ватимете критичної межі сп’яніння. 

КОЗЕРIГ (22.12-20.01) 
Наступний тиждень бага-
тий на різні події, можливі 
дружні зустрічі. Не відмов-
ляйтеся  від вигідних про-
позицій ділових  партнерів, 
це принесе чималий успіх  у 
кар’єрі. Водночас з’явиться 

можливість добре заробити, нарешті ви 
зможете допомогти батькам і дітям. Серед-
ина тижня буде невдалою як у дiловому 
планi, так i в особистому. Краще шукайте 
однодумцiв, вчiться обходити гострi кути. 
У вихiднi розслабтеся i влаштуйте собi 
приємну зустріч.  Ви маєте  всі підстави 
підозрювати своїх колег у непорядності, 
адже не раз мали можливість пересвідчи-
тися в цьому. Пильнуйте уважно за їхніми 
діями, щоб не потрапити в неприємну 
ситуацію. Грошові надходження витрачай-
те з розумом, економія допоможе вам у 
новому бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути 
вдалим у вирішенні фінансових питань. Не 
навантажуйте легені та бронхи фізичними 
вправами. Краще більше поспати.

ВОДОЛIЙ (21 .01-19.02) 
Тиждень буде доволi насиче-
н и м .  У  в а с  з ’я в и т ь с я 
м о ж л и в i с т ь  п р о я в и т и 
щедрiсть душi – дати колегам 
пораду, оточити близьких 
турботою. Корисно i про-

дуктивно освоювати новi знання. На по-
чатку тижня ви неодмінно покажете себе. 
У цей час може виникнути рiзке бажання 
перемiн, змiни iмiджу. Не поспiшайте, 
iнакше ризикуєте припуститися помилки 
на рiвному мiсцi. Найближчими днями 
більше уваги приділяйте домашнім і близь-
ким. Не дуже вдалий час для  просування 
по службі й спілкування  з поважними 
особами. Від начальства ви не діждетеся 
розуміння, тому доведеться самому вирі-
шувати робочі проблеми. Не починайте 
нових справ, є небезпека отримати невірну 
інформацію. Ви можете розраховувати на 
матеріальну та ідейну підтримку началь-
ника. Займіться  налагодженням соціаль-
них стосунків  із вищими інстанціями. 

РИБИ (20.02-20.03) 
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, 
зайвi надiї на iнших людей 
вас п i д вед у ть.  Словом, 
«слабка ланка» – це оточен-

ня, тримайте руку на пульсi.Найближчим 
часом ви вирiшите необхiднi питання, 
можете проявити себе з несподiваного 
боку. Розраховуйте не тiльки на свої сили 
– ви можете залучити до спiльних проектiв 
друзiв i знайомих. Не беріть участі в аван-
тюрах – є ризик  потрапити в неприємну 
ситуацію. Уникайте конфліктів, особливо 
з родичами, навпаки, спробуйте налагоди-
ти з ними стосунки. Ви зустрінетеся з ці-
кавими людьми. Вдалий  період для під-
писання важливих угод із діловими 
партнерами. У вас буде можливість проя-
вити себе з професійного боку. Особливо 
вдалими будуть службові відрядження. На 
цьому тижні приділіть  увагу близьким, 
якщо буде потреба, зберіть сімейну нараду. 
Обстеження та лікування серця і артері-
альної системи перенесіть на наступний 
місяць.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 23 ПО 29 
ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 
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www.fracomania.com

5 Woodfield Мall, Schaumburg, Illinois

Tel. 773.990.0307

WOODFIELD MALL
(1-ий поверх біля Armani Exchange, навпроти Microsoo)

Type a message

Великий вибір шкіряних

курток, справжніх

шуб та жилетки!

Вишуканий європейський стиль
  Висока якість
    Сезонні знижки до 70%
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