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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.

За роки святкування Дня подяки виникла 
ціла низка традицій – від помилування індич-
ки президентом до проведення параду вели-
чезних надувних іграшок.

У США 26 листопада відзначали одне з най-
важливіших свят – День подяки. Це одне з 
найбільш улюблених сімейних свят. В Амери-
ці його традиційно відзначають у четвертий 
четвер листопада, а в Канаді – у другий поне-
ділок жовтня. Його релігійні корені давно за-
булися, і зараз це свято перетворилося на сі-
мейне торжество.

Молитви подяки та спеціальні обряди після 
збору врожаю широко поширені практично у 
всіх релігіях. Історія американського Дня по-
дяки сягає корінням давніх англійських тра-
дицій. Вважається, що саме переселенці з Ан-
глії, які прибули в Новий світ у 1620 році, за-
клали цю традицію. Перші задокументовані 
відомості про свято датовані 1621 роком, тоді 
в місті Плімут нинішнього штату Массачусетс 
з огляду на щедрий врожай організували вели-
ку трапезу, яка і стала першим Днем подяки.

Відзначати День подяки як національне 
свято запропонував перший президент США 
Джордж Вашингтон. У 1941 році Конгрес США 
проголосував за те, щоб День подяки відзна-
чати в останній четвер листопада як загально-
національне свято.

Традиція свята дуже проста: кілька поко-
лінь однієї сім’ї збираються в родинному колі 
на святковий обід. Під час обіду присутні бе-
руться за руки і вимовляють слова подяки. 

Головна страва свята - фарширована індич-
ка під соусом із журавлини. Крім того, на стіл 
подають гарбузовий пиріг. Стіл, як правило, 
прикрашають маленькими гарбузами.

Це, напевно, єдине свято, яке дійсно збирає 
хоча б раз на рік членів сім’ї. Часто через те, що 
всі прямують до рідних, на дорогах утворю-
ються гігантські затори. Як, наприклад, цей.

Існує ще одна традиція – в Білому домі на 
честь Дня подяки відбувається «помилування 

індички» напередодні свята. У 
Білому домі відзначають, що 
традиція сягає ще часів пре-
зидентства Авраама Лінколь-
на. У 1865 році репортер Біло-
го дому писав, що син Лін-
кольна Тед попросив залиши-
ти живою індичку, яку плану-
вали приготувати на День 
подяки. Бажання хлопчика 
виконали. Але помилування 
індички напередодні свята ще 
не стало традицією, і індичку 
подавали на президентський 
стіл. У 1963 році президент 
Джон Кеннеді помилував по-
даровану йому індичку.

Традиція вкоренилася вже при Джорджу 
Буші-старшому в 1989 році. І відтоді церемонію 
помилування індичок щороку проводять у 
Білому домі. 

Індичок постачає Національна федерація 
виробник і в індичк и (Nat iona l Turkey 
Federation). Для церемонії відбирають кількох 
птахів, чиї кандидатури потім виставляють на 
голосування на сайті Білого дому, їм також 
обирають імена. Церемонія відбувається в 
Рожевому саду Білого дому. 

Крім того, президенти США часто роздають 
напередодні свята вечерю для безхатьків або 
літніх людей.  

Також зазвичай у Нью-Йорку проводять 
парад, організований найбільшим універмагом 
Macy’s, – це також один з атрибутів свята. Ве-
личезні надувні іграшки проносять від Цен-
трального парку до входу до універмагу – на-
впроти Хералд-скверу. Парад показують у 
прямій трансляції по телебаченню. Його про-
водять c 1924 року. 

Надувні іграшки мають вигляд героїв муль-
тфільмів, казок, телепередач, фільмів. Парад 
завжди збирає силу-силенну туристів. 

У 2020 році умови проведення параду до-

велося скорегувати через глобальну пандемію 
коронавірусу Covid-19. 

У підсумку, цьогоріч традиційний парад 
став телевізійним шоу, без натовпів глядачів, 
проте з традиційним набором розваг. Маршрут 
параду займав лише один квартал, а не звичні 
три кілометри. Замість 8000 осіб, зазвичай за-
лучених до проведення параду, в 2020 році 
організація лягла на плечі 960 працівників. 
Кількість гігантських надувних фігур зменши-
ли з 16, як було минулого року, до 12, а кількість 
платформ – з 26 до 18.

«Чорна п’ятниця» - наступний після Дня 
подяки в США день. Вважають, що з «чорної 
п’ятниці» починається святковий сезон роз-
продажу напередодні Нового року і Різдва. 
Зазвичай розпродаж триває у вихідні, а на-
ступний понеділок іноді називають «кіберпо-
неділком», коли розпродаж триває в інтернет-
магазинах.

Версії про походження назви «чорна 
п’ятниця» різняться. Найпопулярніша версія: 
«ЧП» з’явилася в американському місті Філа-
дельфія в середині минулого століття, коли 
розпродаж після Дня подяки спровокував 
купівельний ажіотаж, ставши причиною тран-
спортного колапсу і масових зіткнень. Пізніше, 

коли фраза стала більш поширеною, вона на-
була іншого пояснення: це день, коли торговці 
починають отримувати прибуток, таким чи-
ном переходячи з «червоного» в «чорне» (із 
мінуса в плюс). Цього дня магазини зазвичай 
відкриваються рано - близько 5-ї години ранку, 
а деякі найбільші торговельні мережі почина-
ють роботу з опівночі. 

«Чорна п’ятниця» не є офіційним святом ані 
в США, ані в будь-якій іншій країні, але в Ка-
ліфорнії і деяких інших американських штатах 
цей день оголошують вихідним для держслуж-
бовців.

Також дуже популярна серед населення 
практика самостійно брати відгул на «Чорну 
п’ятницю». Звісно, за винятком співробітників 
роздрібної торгівлі, позаяк цього дня потік 
покупців істотно зростає, і працівників просто 
ніхто не відпустить.

Першим покупцям у магазинах пропону-
ють серйозні знижки - від 50 до 80%. Тому 
черги до них ще з вечора четверга утворюють-
ся колосальні, а коли двері магазинів все ж 
відкриваються, утворюється така сама тисня-
ва. Загалом «Чорна п’ятниця» приносить 
справжнє задоволення всім його учасникам. 
Згідно із статистикою, цього дня американська 
сім’я може в середньому заощадити від декіль-
кох сотень до тисяч доларів.

Так, щороку в США в «чорну п’ятницю» в 
магазинах  залишають до 60 млрд дол., що 
можна порівняти з річним бюджетом невеликої 
країни.

«Чорна п’ятниця» у 2020 році, очевидно, 
буде не схожа на попередні.   Причина, крім 
усього іншого, в карантинних обмеженнях. 
По-друге, цього разу основну ставку, схоже, 
буде зроблено саме на онлайн-покупки. При-
чина та сама - епідемія Сovid-19 і відповідні 
карантинні обмеження. Простіше кажучи, 
цьогоріч магазини, скоріш за все, обійдуться 
без звичних для «ЧП» натовпів покупців.  

У п’ятницю у світі відзначають ще одне 
свято - Buy Nothing Day, або ж «День без по-
купок». Він став своєрідною відповіддю між-
народного співтовариства на культуру спо-
живацтва, зокрема в «чорну п’ятницю».

Поки прихильники останньої, як правило, 
стояли в чергах або згрібали з полиць товари, 
їхні опоненти влаштовували на вулицях акції 
протесту проти надспоживання в розвинених 
країнах, яке багато в чому штучно нав’язується 
рекламою, а також проти нерівного розподілу 
матеріальних благ у світі.

Також у рамках «Дня без покупок» прово-
дять театралізовані ходи, вистави, транслюють 
антирекламні ролики, публікують антире-
кламні оголошення. 

У США ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПОДЯКИ 
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Оскільки пан Зеленський випав за  два останні 
тижні з активного політичного життя (не будемо 

реагувати на заяви окремих цинічних блогерів, що його 
участь в  цьому політичному житті обмежувалася за-
писом відео звернень і зачитуванням тексту з суфлерів) 
підготували пану Президенту коротку довідку, як аль-
тернативу тому, що розповідає Єрмак:

1. Виконання бюджету 2020 провалено. До заплано-
ваного дефіциту у 300 млрд грн додалася «дірка» у за-
планованих (вже скорочених) надходженнях обсягом 
у  150−200 млрд грн. Себто,  бюджет  із  затверджених 1 
трлн з хвостиком виявився на 0,5 трлн грн.

Платити нічим навіть захищені статті. І це в «жирні» 
місяці: листопад і  грудень. Що  робити в  традиційно 
голодні місяці січня і  лютого 2021 року ніхто думати 
не хоче, навіть заплющивши очі в молитві перед сном.

2. Проект бюджету на 2021 рік МВФ в нинішній ре-
дакції не узгоджує. Формально, ми вже пропустили всі 
строки прийняття бюджету наступного року. Просто, 
нагадаю, що в 2018 році бюджет на 2019 було схвалено 
в  листопаді. Сьогодні  – навіть кінь не  валявся. Набір 
уявних цифр, базованих на заздалегідь провальних су-

пер оптимістичних прогнозах.
3. Конституційна криза і проблема напівзруйнованої 

антикорупційної інфраструктури нікуди не  зникла. 
Більше того, вона починає погано тхну-
ти, бо все більше людей однозначно за-
являють, що «дивне» рішення КСУ було 
геть не дивним, а насправді заздалегідь 
узгодженим з ОПУ. А от спроба зробити 
цапів-відбувайлів з самих суддів, остан-
ніх здивувала безмежно. Коротше, вони 
не згодні, що тупить лише Тупицький.

4. Рейтинг Ваш і  Вашої партії таки 
падає. І якщо Ваш падає, то популярність 
слуг летить у прірву. Як я і прогнозував: 
жодного обласного центру на рівні мера 
Ви не взяли, а рейтинг партії впав нижче 
15%. Утричі за  останній рік. Тому, всі 
спроби Ваших казкарів продати поразку 
як  перемогу я  би  зупинив. Бо  так під 
ялинкою можна опинитися з  5% під-

тримки…
5. З коронавірусом Ви самі все знаєте. Єдине погано, 

що люди хворіють і вмирають. У Вас з ними різні Фео-
фанії, на жаль…

Зате у  Вас є  вірний друг, який готовий захворіти 
і одужати з Вами одночасно, відсвяткувати на двох одне 
день народження. Тільки, от  проблема, відповідати 
за свої і його злочини Вам доведеться одному. Він у сво-
їй любові не готовий йти за Вами на ешафот…

6. Surprise, але миру досі з Росією немає. Війна триває, 
обстріли теж. План Б?

7. З  Великим Будівництвом величезні проблеми. 
І якщо Укравтодор ще хоч якось намагається щось по-
яснити чи виправдатися, то сотні-тисячі-мільйони но-
вих шкіл, садочків, лікарень просто відсутні. Вірніше, 
гроші витрачено в повному обсязі, а готовність 50−60%.

Якщо раптом до Вас на нараду зайде Єрмак або Шефір 
і з задньої кишені випаде 1 млрд дол США – одразу за-
питайте, що це за гроші?! Можливо, Ваші?

І, до речі, попросіть у всіх славних антикорупційних 
і загалом правоохоронних органів розповісти, що у нас 
реально робиться з корупцією. Бо за останній рік зі сфе-
ри державної відповідальності вимито чи  загублено 
понад 10 млрд дол США. Може, у них є якісь ідеї: хто, 
яким чином, звідки, куди? Бо відповідати то за все пер-
сонально Президенту, на жаль…

Володимире Олександровичу, справи дуже кепські. 
Ви цього можете щиро не розуміти, але магія зникла. 
Результати відсутні. В Україні криза на кризі і кризою 
поганяє. А Ваші підлеглі досі навіть брауні не можуть 
спекти.

Володимир ОМЕЛЯН

Життя змінюється 
несподівано

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

Зателефонуйте, щоб отримати вартість страхування життя 
сьогодні.

Коли стаються зміни, переконайтеся, що ваш страховий поліс 
здатний змінюватися також. 

Поліси страхування життя від COUNTRY Life Insurance 
Company® та COUNTRY Investors Life Assurance Company® у 
Блумінгтоні, штат Іллінойс.

Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 
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 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 
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для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДСУТНІ. В УКРАЇНІ КРИЗА НА КРИЗІ І КРИЗОЮ ПОГАНЯЄ

ЩЕ ОДНА СЕРІЯ «СЛУГИ НАРОДУ»
Різко вилікувався. Каже: 36.6
Синхронно захворіли та  синх-

ронно вилікувались. Зеленський 
і Єрмак. Вірус відступив за годинни-
ком. Звісно, дива трапляються, 
от лише навіщо був цей цирк з Фео-
фанією? Кому потрібні були ці роли-
ки і  розповіді про «Феофанію для 
всіх»?

Ми стали свідками ще однієї серії «Слуги народу» чи «Розсміши коміка» 
задля відволікання уваги суспільства від катастрофічних проблем у державі. 
Хворієте – лікуйтесь. Просто не треба цирку і знущань з людей, які зараз по-
мирають в лікарнях та не мають коштів на лікування…

Андрій СМОЛІЙ
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Точка зору

 DLuxe Lashes

 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &

Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

Spa and Lash 
services available:

We are located inside of NK Salon!
849 S Elmhurst Rd, Suite #106A,

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

ГРОШЕЙ НЕ БУДЕ
Колишній міністр економіки Тимофій Ми-

лованов, який після місяців публічних при-
нижень і ганебної відставки знову вирішив 
надавати послуги адміністрації Володимира 
Зеленського, визнав те, що інші представники 
влади не наважуються сказати вголос: грошей 
не буде.

Тобто не буде траншей Міжнародного ва-
лютного фонду. А значить, не буде і іншої фі-
нансової допомоги Україні. Запозичення, які 
можна буде взяти в  такій ситуації, навряд 
чи навіть мінімально покриють суми виплат, 
які Україна повинна зробити за своїми борго-
вими зобов’язаннями.

Це не якісь теоретичні розрахунки, а реаль-
ний трагічний результат перебування Володи-
мира Зеленського на посаді президента Украї-
ни і діяльності двох його урядів. До фактичної 
відмови міжнародних фінансових інституцій 
від співпраці з українськими популістами при-
вела некомпетентність влади і її повна залеж-
ність від олігархічних кланів, її  невгамовна 
жага наживи і  нерозуміння ситуації. Адже 
коли у  МВФ вирішили допомагати Україні 
не  відразу, а  частинами, вже було ясно, 
що українській владі не довіряють і збирають-
ся тримати її на короткому повідку. І будь-який 
відступ від узятих на себе зобов’язань момен-
тально призведе до  відмови від фінансової 
допомоги. У Києві, ймовірно, вважали що з фі-
нансистами з західних структур можна вести 
себе як з українськими виборцями – брехати, 
обіцяти і навіть не розуміти як це виконати.

Результат  – криза державних фінансів. 
Бюджет, та без того дефіцитний, не виконуєть-
ся і не буде виконуватися ще більше. А оскіль-
ки влада не змогла впоратися з підготовкою 

до нової хвилі пандемії, неминуче закриття 
навіть частини галузей української економіки 
призведе до нового зменшення доходів насе-
лення, його платоспроможності та здатності 
виживати. А чим займається влада у цих умо-
вах? Вона думає про те, як встановити касові 
апарати для дрібних торговців, як отримати 
контроль над Конституційним судом для олі-
гархічних кланів і як позбутися антикорупцій-
ного законодавства. І  все це  – одночасно! 
Це навіть не називається рубати сук, на якому 
сидиш. Це називається бетонувати майданчик, 
на який неминуче впадеш. І все це з хіхонькамі, 
хаханьками і  відвертим нерозуміння того, 
що на нас чекає. Йому смішно!

Є ліки від цієї напасті? Я вже говорив, що пі-
гулка буде гіркою. І  українцям доведеться 
її розжовувати на тлі майбутньої економічної 
і соціальної кризи. Тоді навіть найбільш нео-
свічений і інфантильний виборець, найбільш 
щирий прихильник популістів змушений буде 
змиритися з неминучим і визнати, що, тільки 
переформатувавши українську владу згори 
донизу, він і його родина можуть врятуватися. 
І в українську політику почнуть повертатися 
спаплюжений професіоналізм, відповідаль-
ність і  патріотизм. Власне, так, як  це  зараз 
відбувається в усьому світі.

Шкода тільки, що багато хто з наших спів-
вітчизників цього вже не побачать.

Віталій ПОРТНИКОВ

СМЕРДЮЧИЙ РЕВАНШ
Революція Гідності помітно муляє багатьом 

суб’єктам політичного процесу. Тому вони нама-
гаються забезпечити власний реванш, не гребую-
чи різними методами.

Напередодні Дня Гідності та  Свободи, коли 
Україна згадує про початок Помаранчевої револю-
ції та  Революції Гідності, силовики прийшли 
до Музею Революції Гідності. Привід – розсліду-
вання спорудження меморіалу в центрі Києва, яке 
загальмувало з  низки  – об’єктивних і  не  дуже  – 
причин.  Обшуки  та  вилучення документації 
спричинили суспільний резонанс. Проте цього 
виявилося замало ініціаторам, і  ДБР викликало 
(як  свідків) групу політиків, які брали активну 
участь у  Революції Гідності. ДБР у  такий спосіб 
реагує на заяву про злочин, яку подав народний 

депутат, а за часів Януковича – заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. На його 
думку, на початку 2014 року в Україні стався державний переворот. Якщо мислити фор-
мально, правоохоронці лише виконують свою роботу. Проте насправді відбулася про-
вокація суспільного невдоволення. Такий спосіб активно використовують російські 
агенти впливу, які прагнуть реваншу за поразку у 2014 році. Вони непогано знають і за-
конодавство України, і практику роботи державних органів. Кремль вправно підживлює 
їхню активність, добре розуміючи: розвалити Україну зсередини набагато дешевше, ніж 
вчергове зруйнувати українську державність військовим шляхом. До  того  ж Україна 
довела, що готова давати відсіч військовій агресії. У ситуації, що склалася в останній 
декаді листопада, значна частина провини лежить на нинішній владі. Залишимо на со-
вісті спічрайтерів Зеленського, що він вважає революції «шляхом політиків до бажаних 
крісел». Але на державному рівні протидія гібридному російському впливу, яка і раніше 
не була бездоганною, протягом останніх 1,5 років стрімко прямує до нульової позначки. 
Проросійські сили почувають себе більш впевнено, все менше приховують власні праг-
нення. Ця ситуація смердить. Смердить реваншем тих, хто вважає Україну гідною управ-
ління Малоросійською колегією. Тих, хто вважає «навіки разом з Росією» дороговказом 
по життю. І реагувати на сморід повинен кожен, хто розуміє наслідки послаблення по-
зицій України в світі та можливої втрати української державності. На щастя, таких людей 
чимало.

Євген МАГДА



4

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
27

 л
ис

то
па

да
 2

02
0 

№
 4

8
Ук

ра
їн

а-
С

Ш
А

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

МАЙБТНІЙ ДЕРЖСЕКРЕТАР США МАЄ 
УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ: ДІДУСЬ БЛІНКЕНА 

ВИЇХАВ ІЗ КИЄВА ДО США У 1904 РОЦІ
У понеділок обраний Президент 

США Джо Байден оголосив про ключо-
ві призначення до свого кабінету. Серед 
імен був й дипломат Ентоні Блінкен, 
який у разі схвалення Сенатом наступ-
ного року стане новим Державним се-
кретарем Сполучених Штатів. Під час 
свого представлення, Блінкен розповів 
історію власної сім’ї, почавши зі свого 
діда, який виїхав до США з Києва понад 
сто років тому. Він також розповів, що 
його вітчим уцілів під час Голокосту.

Блінкен сказав, що  його дід «утік від 

погромів у Росії та побудував нове 
життя в Америці». В інтерв’ю CBS News 
він уточнював, що його дідусь емігру-
вав території сучасної України. Дядько 
чиновника також розповідав про те, що 
дідусь Блінкена через антисемітизм 
виїхав із Києва до США у 1904 році, де 
й отримав економічну освіту.

Вітчим Блінкена Самуель Пісар був 
єдиним з 900 єврейських дітей-сиріт, 
який уцілив у польській школі під час 
Голокосту. Його вітчим 1945 року по-
просився до американських військових 

у Баварії.
«Він почув гуркіт у своїй 

схованці, це був танк. Відкрив-
ся люк і на нього зверху дивив-
ся солдат-афроамериканець. 
Він (вітчим) опустився на ко-
ліна і сказав єдині англійські 
слова, яких його навчила мати 
до війни: «Боже, благослови 
Америку», - розповів він.

Блінкен був директором з 
персоналу в сенатському комі-
теті у закордонних справах у 
2000-х роках, коли Байден був 
головним демократом в групі. 
Він також колишній перший 
заступник Державного секре-
таря США.

ОСТАННЄ АМЕРИКАНСЬКЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Чи  може с и г на л 

бути ще більш зрозумі-
лим?

Минулого тижня 
в  дуже респектабель-
н о м у  в и д а н н і 
Washington Post ви-
йшла редакторська 
стаття, а це найвищий 
рівень уваги, в  якій 
згадувалася ситуація 
в  Укра їні (не  д у же 
оптимістична щодо 
руху країни на  шляху реформ), осо-
бливо в контексті боротьби з бороть-
бою з корупцією замість просто бороть-
би з  корупцією, а  також робилися 
припущення, як може допомогти адмі-
н і с т р а ц і я  н о в о г о  п р е з и д е н -
та США Україні виправити цю ситуа-
цію.

А днями права рука Байдена в пи-
таннях України ретвітнув цю  статтю 
зі своїм коментарем. Його твіт нижче.

Michael Carpenter: «Vested interests 
and pro-Russian oligarchs are stronger now 
than at any point since 2014. The US has 
foreign policy tools to incentivize a course 
correction, but it’s really up to Ukrainians 
to  make the changes to  their personnel / 
institutions».

Ось це і є останнім американським 
попередженням. Великий Брат все ба-
чить. І  збільшення впливу олігархів 
бачить, і  руйнацію антикорупційної 
інфраструктури бачить, і зрив операції 

по  вагнерівцях не  забув. А  ще  споді-
вається, що президент зможе виправи-
ти ситуацію. І готовий йому допомага-
ти. Та надважливе питання, чи готовий 
сам президент. Чи готовий він виправ-
ляти і  визнавати свої помилки. Або 
бодай виправляти, не визнаючи їх пу-
блічно. Чи  готовий він приймати на-
гальні кадрові рішення.

Чи може сигнал бути ще більш зро-
зумілим?

Ким може бути Байден для України? 
Швидше за  все, підходить образ сер-
жанта американської армії. Ми всі ба-
чили в кіно, як ці люди тренують своїх 
солдатів. Але роблять це з однією ме-
тою  – щоб ті  стали кращими і  могли 
вижити в бою. Він може бути жорстким, 
але тільки через те, що він цінує життя 
цих хлопців. І дуже прагне, щоб вони 
навчилися.

Сергій ФУРСА
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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!!

Формуючи свою адміністрацію, новообра-
ний президент США наразі робить ставку на 
представників демократичного істеблішмен-
ту.

 Нарешті перехід від адміністрації прези-
дента Дональда Трампа до новообраного 
президента починає входити в нормальне 
русло. Трамп дав відповідний і довгоочікува-
ний дозвіл своєму уряду розпочати перехід-
ний період, хоча і відмовляється визнати свою 
поразку публічно.

В історії країни мало аналогів ситуації, що 
склалася: президент, який зазнав поразки, до 
останнього відмовляється визнати цей до-
конаний факт і намагається максимально 
ускладнити процес передачі влади перемож-
цю, незважаючи на катастрофічну епідеміо-
логічну ситуацію та безпекові загрози. Ви-
словлюються різні думки щодо причин по-
ведінки Трампа. Як на мене, їх належить 
шукати насамперед у психофізіології чинного 
президента США: як реакцію на катастрофіч-
ний для нього факт невдачі на виборах, він 
обрав те, що психологи називають «стан за-
перечення абсолютно неприйнятної реаль-
ності». Може бути й більш прагматичне по-
яснення: в такий спосіб Трамп хоче тримати 
в «кондиції» свій багатомільйонний електо-
рат, готуючи ґрунт для повернення 2024 року.

З іншого боку, Джо Байден демонстрував 
максимальну витримку і намагався утверди-
ти серед американського загалу думку, що 
перехідний процес відбувається, попри пере-
шкоди, що їх створює Дональд Трамп та його 
оточення. В цьому сенсі важливе значення 
мала анонсована новообраним президентом 
низка призначень на ключові посади в апара-
ті Білого дому та уряді, що формуються.

Представляючи команду традиційних 
дипломатів, міцних професіоналів, які звикли 
поважати і діяти за усталеними принципами 
світової політики, Дж.Байден від самого по-
чатку хоче показати відмінність між своєю 
адміністрацією та хаотичним правлінням 
Д.Трампа.

При цьому Байден, за його словами, ви-
ходить з того, що склад нової адміністрації 
має відображати «різноманіття Америки:»: 
йдеться насамперед про представництво жі-
нок, расових та етнічних меншин. Зокрема, 
про це свідчать наміри призначити першого 
міністра внутрішньої безпеки латиноамери-
канського походження (Алехандро Майор-
кас), перших жінок – міністра фінансів (Джа-
нет Єллен) і національного директора з питань 
розвідки, яка координує роботу всіх розвід-
увальних органів (Авріл Гейнс), чорношкіру 
американку главою місії США в ООН (Лінда 
Томас-Грінфілд). Разом з тим послужні спис-
ки цих та інших анонсованих призначень 
свідчать, що Байден наразі робить ставку на 
представників демократичного істеблішмен-
ту, висококласних професіоналів, добре відо-
мих йому по минулій роботі в Сенаті та на 
посаді віцепрезидента США, і тих, хто майже 
на 100% поділяє його погляди.

Чи не найбільшою мірою цим критеріям 
відповідає обранець Джо Байдена на посаду 
державного секретаря США – 58-річний Ен-
тоні Блінкен, якого нерідко називають «дру-
гим я» новообраного президента, його най-
ближчий радник ще з часів головування в 
комітеті у закордонних справ Сенату США. 
Про їхню близькість і ставлення Байдена до 
свого соратника свідчить така фраза: «Тоні 
Блінкен – суперзірка, і це не гіпербола… Він 
здатний виконати будь-яку роботу». Поза 
будь-яким сумнівом, новий держсекретар 
матиме неоціненний, за бюрократичними 
мірками, привілей: доступ до вуха президента. 
Можу порівняти їхні довірливі стосунки з 

тими, які існували між Кондолізою Райс і 
Джорджем Бушем. Після роботи в офісі ві-
цепрезидента США Блінкен був призначений 
на посаду заступника радника з національної 
безпеки Барака Обами, а згодом – першого 
заступника держсекретаря. Серед досьє, яки-
ми опікувався Блінкен, – Ірак, включно з ви-
веденням американських військ із цієї держа-
ви, та ядерна угода з Іраном.

Майбутній держсекретар США народився 
в Нью-Йорку. Він – представник американ-
ської зовнішньополітичної еліти: батько був 
послом США в Угорщині, дядько – послом у 
Бельгії; його вітчим – відомий адвокат. За-
кінчив Гарвардський університет, за фахом 
– правник, але в юридичній сфері працював 
недовго, приєднавшись до виборчої кампанії 
Майкла Дукакіса (кандидат від демократів на 
посаду президента США 1988 року), а згодом 
став головним спічрайтером Білла Клінтона 
з питань зовнішньої політики.

Знайомі Е.Блінкена характеризують його 
як класичного дипломата, «дипломата у ква-
драті», відзначаючи притаманні йому вива-
женість, спокійну манеру поведінки (як пра-
вило, він не шукає надмірної публічності), 
схильність до досягнення консенсусних рі-
шень, уміння слухати. Погоджуючись із цим, 
маю зазначити, що він, як і його бос, може бути 
достатньо жорстким та емоційним (залежно 
від обставин), оскільки я мав нагоду неодно-
разово зустрічатися з Е.Блінкеном під час його 
роботи в Сенаті та Білому домі.

Щодо зовнішньополітичного світогляду 
Е.Блінкена, то він цілком очікувано збігаєть-
ся з поглядами Дж.Байдена. Майбутній держ-
секретар також виступає за поновлення лідер-
ських позицій США у світі, оскільки вважає 
їхнє послаблення «поганою альтернативою» з 
огляду на інтереси країни. На думку Блінкена, 
США мають відновити відносини із своїми 
союзниками, аби «протистояти відступу де-
мократії, який дозволив автократіям – від 
Росії до Китаю – скористатися нашими труд-
нощами в своїх інтересах». У своїй діяльнос-
ті на цьому напрямі він може спертися на 
широку мережу контактів і знання Європей-
ського континенту, зокрема Франції, де він 
навчався у школі і зберіг вільне володіння 
французькою мовою.

Очікується, що порівняно з адміністраці-
єю Б.Обами під час президентства Дж.Байде-
на та держсекретарства Е.Блінкена США 
приділятимуть значно більшу увагу просу-
ванню демократії та прав людини, насамперед 
у відносинах із Росією та Китаєм. Колишній 
посол США в Росії Майкл Макфол згадує, що 
саме Ентоні Блінкен активно підтримав ідею 

проведення зустрічі віцепрезидента Джо 
Байдена з лідерами демократичної опозиції 
після перемовин з Владіміром Путіним.

Ентоні Блінкен вважається архітектором 
режиму санкцій, запроваджених проти Росії 
після анексії Криму. У своєму виступі в Інсти-
туті Брукінгса він зазначив: «Президент Путін 
і Росія визначають силу тільки як результат 
того геополітичного впливу, який вони отри-
мують. Протидіючи Росії політично в між-
народній спільноті та ізолюючи її політично, 
ми зменшуємо цю силу». Таким чином, за 
моєю оцінкою, динаміка еволюції поглядів 
Блінкена на відносини з Росією в цілому по-
вторює шлях, пройдений Байденом, про що 
ми писали раніше. Як і Джо Байден, він добре 
орієнтується в українській проблематиці.

Один із лівих оглядачів охарактеризував 
Е.Блінкена як «ліберального інтервенціоніс-
та». Це, звичайно, є перебільшенням, але 
треба пам’ятати, що він виступав за проведен-
ня військової операції проти режиму Башара 
Асада у відповідь на застосування ним хіміч-
ної зброї (попри протилежне рішення, при-
йняте Б.Обамою) і проти виведення амери-
канських військ із Сирії під час президентства 
Д.Трампа.

Разом з тим він має репутацію центриста, 
прагматика, який розуміє межу спроможнос-
тей США, людини, в якої відсутня ідеологічна 
заангажованість.

Певною родзинкою, що характеризує осо-
бистість Е.Блінкена, є його любов до року та 
джазу, професійна гра на гітарі: він є автором 
двох пісень, розміщених на інтернет-сервісі 
потокового аудіо Spotify.

До категорії «вірних байденівців» і пред-
ставників аристократії Демократичної партії 
можна також віднести іншу ключову фігуру 
у зовнішньополітичній команді – Джейка 
Саллівана, який працював в адміністрації 
Барака Обами, на різних посадах в Держдепі 
Гілларі Клінтон (пізніше він був заступником 
керівника її президентської кампанії) та, що, 
мабуть, найважливіше, був радником з питань 
національної безпеки віцепрезидента Джо 
Байдена, замінивши Ентоні Блінкена. Під час 
своєї роботи на цих посадах Салліван серед 
іншого опікувався такими чутливими про-
блемами, як ядерна угода з Іраном (він відіграв 
ключову роль в її підготовці), Лівія, Сирія та 
М’янма. Під час нинішніх президентських 
перегонів відповідав у команді Байдена за 
питання внутрішньої політики. І от тепер 
Салліван буде радником новообраного пре-
зидента з питань безпеки. Необхідно заува-
жити, що і за посадою, і за досвідом зовніш-
ньою політикою США реально керуватиме сам 
новообраний президент. Утім, призначення 
на ключові зовнішньополітичні позиції міц-
них професіоналів (до цієї категорії належить 
також новий постпред в ООН), які поділяють 
його зовнішньополітичні погляди та методи, 
свідчить про те, що він хоче бачити на цьому 
напрямі команду, здатну вирішувати складні 
завдання з першого дня його президентства, 
особливо зараз, коли на першому плані робо-
ти адміністрації безперечно перебуватиме 
боротьба з коронавірусом.

Олег ШАМШУР 
Надзвичайний та Повноважний Посол, 

заступник міністра закордонних  
справ України (2004–2005),  

посол України у США (2006–2010),  
посол України у Франції (2014–2020)

ЛЮДИ БАЙДЕНА
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Щороку кожної останньої суботи листопада в пам’ять 
про жертв Голодомору 1932-1933 років українці 
запалюють свічки.

І печально зоріють ті свічки біля вікопам’ятних 
знаків української драми, на притихлих майданах, у 
вікнах сільських і міських осель.

І світло тих свічок – Пам’ять, яку не загасити. Бо – 
незгасна!

Щороку українці Великого Клівленду і околиць, за 

ініціативою Українських Злучених Організацій (УЗО), 
в кінці листопада сходились на молебень за душі 
померлих в Україні від штучно створеного голоду 

з л о ч и н н и м 
московським урядом. 
Ц ь ог о р ок у,  че р е з 
п а н д е м і ю 
короновірусу, зібрати-
ся великій кількості 
людей не було можли-
вості. Та це не значить, 
що свічка пам’яті в на-
ших серцях погасне і 

злочин комуністичного свавіл-
ля зникне з історії.

19 листопада, з нагоди 87-ї 
річниці Голодомору-геноциду, 
перед храмом парафії Св. Трійці 
ПЦ У, що в Нор т Роя л тон 

(Огайо), перед пам’ятником невинно загиблим від голо-
ду духовенство відслужило панахиду.

Молебень очолив правлячий архієрей Пармської 
єпархії УГКЦ владика Богдан Данило у співслужінні 
настоятеля парафії Св. Трійці ПЦУ в Норт Роялтон 
митрофорного протоієрея Романа Загурського, пароха 
парафії Покрова Пресвятої Богородиці УГКЦ в Пармі 
протоієрея Михайла Дроздовського, настоятеля парафії 
Св. Володимира УПЦ в США протоієрея Івана Нако-
нечного та протодиякона Ігора Махлая, ректора 
катедрального собору Св. Йсафата УГКЦ в Пармі 
протоієрея Володимира Грицюка та пароха з УКЦ в 
Клівленді протоієрея Дмитра Гановського. 

…І СВІТЛО ТИХ СВІЧОК – ПАМ’ЯТЬ, ЯКУ НЕ ЗАГАСИТИ.  
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ЦИТАТИ ВЛАДИКИ ПРО ВМІННЯ СЛУХАТИ,  
ЛЮБИТИ І СМІЯТИСЯ

Борисові Ґудзяку – митрополитові Філадельфій-
ському УГКЦ, в недавньому минулому єпископу 
Паризькому, ректорові УКУ, а також історикові, бого-
слову, громадському діячеві виповнилося 60 рокі.

Народився майбутній митрополит УГКЦ владика 
Борис Ґудзяк 24 листопада 1960 року у м. Сиракузах 
(штат Нью-Йорк, США) З  цієї нагоди пропонуємо 
кілька цитат митрополита про те, чому українцям 
важливо навчитися слухати ближніх, який потенціал 
перед нами відкриває почуття любові та чому потріб-
но сміятися.

СЛУХАТИ
Я переконуюся, що в політиці та суспільстві часто 

бракує вміння слухати. Дуже багато чого відбуваєть-
ся, коли ми вміємо слухати ближнього. Наше слухан-
ня може спонукати до спілкування.

Лідер який слухає, перш за все багато вчиться.
Слухання – це не лише звук або слова, а сприйнят-

тя, споглядання, вміння бачити і чекати. Це творчий, 
активний процес, який вимагає зусиль. Сучасне 
життя нас постійно жене, а слухання сповільняє темп. 
Воно допомагає розставляти пріоритети.

Зверніть увагу на те, як ви слухаєте. Що ви чуєте? 
Які шуми звучать в  голові, душі, емоціях? Слухати 
потрібно вибірково, оскільки навколо багато шуму. 
Потрібно вміти налаштовувати своє слухання на те, 
що потрібно почути.

Ісус не мав кризи ідентичності. Він не боявся, міг 
терпіти, бути рішучим. Він знав ким Він є. Він чув ким 
Він є. Наша тотожність надана Богом.

Майдан боровся за  те, щоб країна визнала те, 

що є святим – гідність людини. Ніхто не має права 
її топтати.

Одного разу Тарас Прохасько зробив зі мною довге 
інтерв’ю. Його спосіб слухання зініціював до відкрит-
тя в мені таких потаємних питань, над якими я довго 
не думав, може навіть з дитинства. Він наче змусив 
мене сягнути по таку забуту скриньку, звідки я дістав 
йому перлинку.

ЛЮБИТИ
Лідер, який любить своїх людей дає їм велику силу, 

і вони готові йти на велику жертву за ним.
Ми всі потребуємо бути любленими. Коли ти чу-

єшся любленим, твій потенціал розквітає.
Лідер, що  вміє дякувати своїм співпрацівникам 

та вибачатися – будує стосунки в команді. Тоді член 
команди відчуває себе цінним.

СМІЯТИСЯ
Важливо сміятися. Перше за все з себе.

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК ВІДЗНАЧИВ 60-ЛІТТЯ БО – НЕЗГАСНА!

У вшануванні пам’яті померлих від голоду взяли 
участь також президент УЗО Марта Ліщинецька та 
членкиня УЗО Ганна Берет.

Після молитви єпископ Богдан звернув увагу на 
картину, де виснажена голодом жінка, тримає на руках 
напівживу дитину і розгубленим поглядом, з незмірним 
болем у серці, побита величезним горем, поринула 
думками в далеку невідомість, без найменшої надії на 
життя. Усі сповнені страху від короновірусу. Ніхто не 
може гарантувати собі завтрашнього дня. Усі в розпачі. 
А уявіть собі що переживали мільйони голодних 
українців, коли на очах вмирали їхні батьки і діти!

Ми є щасливі і повсякчас маємо славити Бога за те, 
що оминула нас така страшна участь…

Алекс ФЕДОРЧУК
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Ви відчуваєте, що вам складно чітко мислити, 
забуваєте важливі та не дуже речі майже од-
разу, як їх пригадали? Завдання, яке займало 

колись 10 хвилин часу, виконуєте тепер щонайменше 
годину чи більше? Якщо впізнали себе, скоріше за все, 
ви маєте ментальну втому з сукупністю симптомів, які 
часто називають «brain fog», буквально «туман в голові». 
В контексті пандемії цей умовний стан втоми, забудь-
куватості та неможливості сконцентруватися та чітко 
мислити почав фігурувати частіше серед людей, які 
перехворіли на Covid-19. Що це таке?

«Brain fog» – загальний термін для сукупності симп-
томів, що впливають на когнітивні процеси. Сам по собі 
він не  є  медичним станом чи  технічно не  визначає 
окремий діагноз, а  скоріше виникає як  спільна риса 
інших станів чи хвороб. Що відчуває людина в цей час? 
Здебільшого проблеми із запам’ятовуванням і пригаду-
ванням інформації, концентрацією, складність мисли-
ти швидко та чітко, відчуттям втоми, яке довго не зни-
кає, що  також може доповнюватися головним болем, 
проблемами зі сном та підвищенням занепокоєння.

Наразі лікарі та науковці використовують «brain fog» 
здебільшого для опису неврологічних симптомів, які 
виникають внаслідок хвороби на Covid-19.

Хоча з’явитися «туман в голові» може й через інші 
причини, як-от хронічний стрес, синдром хронічної 
втоми, порушення сну, побічну дію деяких ліків, на-
стання менопаузи, чи як наслідок алергії, травми голо-
ви, проблем з щитоподібною залозою, на ранніх стадіях 
розсіяного склерозу, через тривожність та  депресію 
або ж як наслідок лікування раку. Отже, причин є дуже 
багато.

Щодо Covid-19. З’являється все більше свідчень про 
те, що нездатність нормально думати та запам’ятовувати 
інформацію, брак сил і постійна втома може тривати 
ще кілька місяців після одужання. Тож зараз говорять 
про такий термін як «Covid-19 long-halers». Йдеться про 
людей, які вже одужали від хвороби, утім ще протягом 
кількох місяців мають сукупність симптомів, які під-
падають під опис «brain fog».

Дуже складно визначити, яка це кількість людей на-
разі. Дані з наявних досліджень вказують, що приблиз-
но 50−80% людей мають схожі симптоми протягом 
трьох місяців після хвороби на Covid-19.

Ці дані умовні, адже здебільшого статистику збира-
ють щодо госпіталізованих пацієнтів. З легким пере-
бігом Covid-19 велика частина людей залишається 
вдома на  самоізоляції, тож їхній стан та  відповідно 
симптоми складно зафіксувати. Тож скоріше ці  дані 
неповні, а  людей, які переживають «brain fog» як  на-
слідок Covid-19 ще більше.

До  речі, люди, які одужали від хвороби SARS, яку 
викликав родич нинішнього вірусу SARS-CoV, також 
повідомляли про довготривалі наслідки, пов’язані 
з хронічною втомою та навіть появою психічних роз-
ладів протягом тривалого часу після одужання.

Чому це відбувається саме після Covid-19? Достемен-
но причина цього невідома. Поки вважають, що поява 
«brain fog» та інших когнітивних наслідків після хворо-
би спричинені, ймовірно, особливостями імунної від-
повіді на вірус, або через брак кисню, який доходить 
до мозку, чи причиною може бути аутоімунний стан, 
при якому організм виробляє антитіла, які атакують мо-
зок. Можливо, вони всі тим чи  іншим чином мають 
на це вплив. Наразі це досліджують.

Як допомогти мозку «прийти до тями», якщо відчу-
ваєте ментальну втому?

– Попіклуйтеся про повноцінне відновлення після 
розумового навантаження.

Коли ми відчуваємо фізичну втому, ми розуміємо, 
що треба відпочити. Утім, вловити сигнали мозку про 
втому може бути складніше, тому люди схильні продо-
вжувати працювати далі та ще більше навантажувати 
свій когнітивний ресурс. Що  більше так робити, 
то збільшуватиметься ймовірність, що ви відчуватиме-
те «туман в голові», тобто зниження концентрації ува-
ги та  продуктивності частіше. Пам’ятайте, що  мозку 
також потрібне відновлення та відпочинок, як і нашому 
тілу.

– Контролюйте стрес.
Стрес – це відповідь організму на раптові зміни до-

вкола, коли він вирішує, що  щось загрожує безпеці 
чи комфорту. Наш мозок працює як своєрідний мене-
джер стресу. Його підкоркові структури та наша свідо-
мість посилають сигнали про небезпеку в гіпоталамус. 
Це невеличка частина мозку, що контролює гормональ-
ні, біохімічні й  деякі поведінкові процеси в  тілі. Він 
запускає виділення гормонів адреналіну та кортизолу, 
що  активує симпатичну ланку автономної нервової 
системи. Вся ця ланка подій і викликає кінцеву реакцію, 
відому як «бий або тікай».

Коли стрес стає хронічним, мозок залишається в та-
кому захисному режимі постійно та не отримує повідо-
млення про «вимкнення» продукування адреналіну 
та кортизолу. Як результат – відбуваються фізіологічні 
зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб, 
порушується сон, настає втома, зокрема, з’являється ось 
цей туман у голові – складно концентруватися, забува-
ються різні речі, розум не чіткий.

Що робити? Потрібно розірвати цей каскад проду-
кування гормонів, які викликають такий стан. Зробити 
це можна, усвідомивши причину, багато роботи, стрес 
через невизначеність чи проблеми у стосунках та при-
брати цей тригер зі  свого життя. Також помічними 
будуть достатня кількість сну та відпочинку, фізичної 
активності та повноцінне харчування. Без них нікуди.

– Налаштуйте свій режим сну.
Якісний та повноцінний сон – запорука відновлення 

організму, а також зміцнення імунної та ендокринної 
систем. Уві сні з’являються нові нейронні зв’язки 
та  зміцнюється нейронна мережа, а  це  потрібно для 
формування пам’яті. Важко залишатися адекватними, 
думати чітко і швидко та гарно запам’ятовувати інфор-
мацію, якщо лягати й вставати кожного разу в різний 
час, чи  працювати позмінно, чи  довго засинати, або 
прокидатися серед ночі.

Як покращити якість сну? В ідеалі, у дорослої люди-
ни сон має тривати 7−9 годин, а починатися і закінчу-
ватися в один і той самий час. Також важливо заздале-
гідь подбати про комфортну постіль, легкий одяг з на-
туральних тканин, прохолодне і провітрене приміщен-

ня, щільно зашторені вікна та цілковиту тишу.
Якщо маєте розлади сну, важливо визначити їхню 

причину та її усунути. Хронічний брак сну вкрай шкід-
ливий, зокрема, й для когнітивних навичок.

– Будьте фізично активні.
Це звучить банально, але жодну тему про здоров’я 

не обходить рух та активність. Просте пояснення цьому 
таке: якщо ви будете малорухливі, це негативно впли-
ватиме на кровообіг, тож мозок не отримуватиме досить 
кисню, який необхідний для нормального мисленнєво-
го процесу, зокрема й запам’ятовування.

Рух сприяє виживанню нейронів і встановленню між 
ними зв’язків, тож підтримує нейропластичність.

Зокрема, коли ми займаємося фізичною активністю 
в  мозку виділяються ендорфіни  – нейромедіатори, 
з якими пов’язано знеболення та відчуття ейфорії. Тож 
від занять спортом для мозку є подвійна користь.

– Робіть регулярно протягом дня перерви від будь-
яких занять.

Можна зробити наступне: встановити нагадування 
рівноцінно протягом дня так, щоб ви могли відпочити 
від будь-якої діяльності 5 хвилин 5 разів на день. Ці 5 
хвилин варто буквально робити «нічого» – не читати, 
не слухати музику, подкаст чи скролити стрічку новин. 
Спробуйте вийти на вулицю, просто подихати повітрям 
чи подивитися на дерева. Це такий своєрідний спосіб 
перезавантаження мозку.

– Навчайте мозок новому.
Це  спонукає мозок виробляти норадреналін  – не-

йромедіатор, який викликає збудження. Новий марш-
рут додому, нові підходи у  виконанні рутинного за-
вдання, прослуховування незвичної для вас музики під 
час прогулянки чи роботи, приготування нових страв – 
ці дії можуть викликати радість від навчання новому, 
завдяки тому самому виділенню норадреналіну.

– Їжте повноцінну та корисну їжу.
В раціоні обов’язково мають бути фрукти, овочі, про-

дукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горі-
хи та насіння, а також рослинні олії, жирна риба – осе-
ледець, скумбрія, птиця та молочні продукти. Зменште 
споживання тваринних жирів та  червоного м’яса. 
Не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте. Такий 
раціон допоможе підтримувати нормальну діяльність 
мозку.

Пам’ятайте, що  ці  забудькуватість та  «туман» самі 
по собі можуть не минути, якщо продовжувати нехту-
вати сном чи  постійно стресувати. Водночас часом 
ці симптоми можуть свідчити про серйознішу пробле-
му зі здоров’ям.

Важливо звернутися до лікаря, якщо:
– ви відчуваєте «туман в голові» вже протягом кіль-

кох місяців, але повноцінний сон, відпочинок та  від-
сутність стресу нічого не змінюють;

–  ці  симптоми супроводжує якийсь новий біль 
чи втрата балансу та координації;

– ви не пам’ятаєте розмов, які відбулися нещодавно, 
хоча ваші співрозмовники стверджують, що  ви  були 
абсолютно адекватні;

– ці симптоми спонукають вас до вчинення серйоз-
них помилок.

Ми звикли перейматися здоров’ям, коли маємо від-
чутні фізичні симптоми. Натомість сигнали мозку  – 
як  той самий «туман в  голові» схильні ігнорувати 
та  очікувати, коли все саме мине. Здоровий підхід 
до  самопочуття і  здоров’я не  виключає жодну ланку, 
а  особливо таку важливу в  житті як  мозок. Тож 
обов’язково про нього піклуйтеся також.

Уляна СУПРУН

ПІСЛЯ COVID-19 ЛЮДИ ЧАСТО ВТРАЧАЮТЬ 
ЗДАТНІСТЬ ЧІТКО МИСЛИТИ І ЗАПАМ’ЯТОВУВАТИ
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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

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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Ілон Маск заявив, що  повністю 
електрична вантажівка Tesla Semi 
зможе проїхати близько 1000  км 
на одному заряді. Це буде можливо 
завдяки новій технології акумуля-
торних батарей.

Під час недавньої конференції 
глава компанії Tesla Ілон Маск зая-
вив, що  запас ходу їхньої електро-
вантажівки Tesla Semi складе 621 
миль або 999 км.

За словами Маска, це буде можли-
во завдяки технології акумулятор-
них батарей нового покоління.

«Ми думаємо, що вантажівка буде 
надзвичайно конкурентоспромож-
ною і привабливою для автотран-
спортних підприємств»,  – заявив 
Маск, який днями посів третє місце 
у списку найбагатших людей плане-
ти. Повідомляється, що  у  нових 
акумуляторних батареях Tesla будуть використовувати 
елементи, які дозволять знизити загальну вага енерге-
тичної системи. Ілон Маск пояснив, що загальна вага 

батареї моделі Semi буде майже на тонну нижче, 
ніж вага трансмісії у 40-тонної дизельної ванта-
жівки.

Раніше експерти припускали, що за-
пас ходу Tesla Semi повинен скласти 
близько 480−800 км на повному заряді 
акумулятора. І це був доволі оптиміс-
тичний прогноз.

Крім продуктової компанії PepsiCo, 
мережі супермаркетів Walmart Canada 
підприємства з лізингових послуг для 
вантажівок Pride Group Enterprises, за-
мовити моделі Tesla Semi збиралося і керів-
ництво німецького автовиробника Daimler 
Truck.

Вартість нової вантажівки Tesla повинна 
скласти від $150 тис. до $200 тис., а їх вироб-
ництво планують розпочати у 2021 році.

Нагадаємо, кілька місяців тому  про-
тотип Tesla Semi помітили у Каліфорнії, – 
тягач перевозив інші електрокари компа-
нії.

Експерти припустили, що використан-
ня ще  недопрацьованої вантажівки 
пов’язано з нестачею ресурсів у компанії, 
оскільки модель Semi помітили біля за-
воду Tesla у Фрімонті, і у той час каліфор-
нійський виробник не встигав доставити 
8 тис. – 10 тис. своїх автомобілів клієнтам 
у Північній Америці.

Представники Tesla підтверджували, 
що вони стануть першими, хто буде ви-
користовувати свої  ж вантажівки Semi. 

Флот з таких тягачів повинен знизити транспортні ви-
трати і скоротити кількість шкідливих викидів у атмос-
феру. Тягачі Semi можуть використовувати для місцевої 
логістики, або для перевезення електрокарів у великі 
порти та залізничні станції, звідки їх будуть доставля-
ти клієнтам.

ІЛОН МАСК РОЗКРИВ ЗАПАС ХОДУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ВАНТАЖІВКИ TESLA SEMI
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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

Закохана людина значно краще 
адаптується до нових умов життя і 
знаходить вихід із «глухих кутів», аніж 
та, яка ухиляється від стріл Амура. 
Такого висновку, аналізуючи численні 
дослідження, дійшли психологи.

За словами столичного лікаря-пси-
хотерапевта Валентини Кравецької, під 
час закоханості в організмі людини 
виникає сприятливий гормональний 
фон, що оптимізує процес мислення, 
стабілізує психологічний стан, позбав-
ляє стресів і фобій, підвищує захисні 
сили організму. Все це підтвер джено 
науковими дослідженнями. Науковці 
навіть проводили спеціальні тести ді-
яльності головного мозку – серед людей 
у період закоханості та тих, хто вживав 
наркотичні речовини сильної дії. Ре-
зультати досліджень виявилися іден-
тичними. 

Багато хто каже: для того, аби мати 
снагу до життя і здатність втілювати 
нові плани і наміри, варто закохатися. 
Для людей творчих стан закоханості є 
найкращим стимулом до створення 
нових творів. Але стан сильної закоха-
ності, як стверджують психологи, може 
переживати далеко не кожен. У чому 
причина – лікарі та дослідники одно-

значно пояснити не можуть. Однак 
факт залишається фактом: чимало 
людей наприкінці життєвого шляху з 
сумом визнають, що так і не пізнали 
щастя кохати. Можливо, допускають 
фахівці, причина тут психологічна.

Якщо дитину з ранніх літ батьки не 
навчили кохати, якщо між самими 
батьками не було теплих зворушливих 
стосунків, якщо самому малюку мало 
перепадало любові від найрідніших 
людей, – такій людині в дорослому віці 
важко самотужки навчитися кохати.

Крім того, треба зважати на темпе-
рамент і характер людини. Якщо лю-
дина – егоїст, то прийняти іншу люди-
ну в серце їй часом просто не під силу. 
Адже любов – це і здатність до само-
пожертви заради іншого. А той, хто 
зосереджений лише на собі, чекає 
уваги суто до себе. І «любить себе» з 
допомогою інших. 

Лікарі-ортопеди і діє-
тологи радять включати 
до раціону зелені овочі, 
абрикоси, інжир, жовтки 
яєць. А також вживати 
продукти, багаті на маг-
ній, – він міститься в ка-
као, гіркому шоколаді, 
хлібі з висівками, горіхах, 
гречаній крупі, вівсянці. 
Цього   мікроелемента 
багато в гречаному меді, 
квасолі, сої, куразі, ро-
дзинках, чорносливі та 
фініках.

Для здоров’я кісток та суглобів важ-
ливий також фосфор. Він міститься у 
морепродуктах та свіжій рибі.

Медики застерігають: нині велика 
кількість продуктів містить фосфати. 
Якщо людина регулярно вживає ці до-
бавки з їжею, вона ризикує захворіти 
на остеопороз – ця недуга проявляєть-
ся у крихкості кісток. Фосфати містять-
ся у розпушувачах для тіста, в згуще-
ному молоці, в хлібі з борошна вищих 
сортів, у безалкогольних напоях.

З’їсти фосфати можна разом із сир-
ними продуктами, з плавленими сир-
ками, крабовими паличками, з морози-

вом і фру ктовим 
льодом.

Майте на увазі, 
що кальцій iз кісток 
вимивають продук-
ти, які призводять 
до порушення кис-
лотно-лужного ба-
лансу в організмі. 
Це насамперед газо-
вані напої, дріжджі, 
цукор, оцет.

Натомість наш 
організм отримує 
кальцій iз кисломо-

лочних продуктів, нежирного молока і 
нежирного твердого сиру.

  Вкрай важливим елементом для 
хрящової тканини і синовіальної ріди-
ни, яка омиває суглоби, є гіалуронова 
кислота. Вона затримує рідину в сугло-
бах і захищає хрящі від стирання. Лі-
карі застерігають: із віком організм 
виробляє цієї речовини дедалі менше. 
Тому ефективний спосіб профілактики 
артрозу – додати до раціону препарати, 
які містять гіалуронову кислоту. А та-
кож вживати достатню кількість води.

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 ДЕЯКІ ПРОДУКТИ ДОПОМОЖУТЬ 
СУГЛОБАМ БУТИ ЗДОРОВИМИ

ЗАКОХАНІСТЬ ДОБРЕ ВПЛИВАЄ НА 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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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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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

Якийсь дивний хрускіт у колінах. Спочатку він ледь 
уловимий, а згодом людині здається, що той колінний 
«реп» чують навіть оточуючі. Стає важче присідати, не-
легко долаються сходи, з’являється такий біль, ніби хтось 
ріже ногу ножем. Це артроз, каже лікар. І  нечуваний досі 
діагноз впливає на якість життя людини, яка з цією не-
дугою зiткнулася, та коригує її плани на майбутнє.

«Під час ранкової пробіжки  
випадково впала і травмувала коліно»

«Не хотіла йти до лікаря, та довелося. Місяць терпіла, 
думала – переболить. А тепер ось маю діагноз – артроз, – 
розповідає 45-річна черкащанка Ірина Шевченко. З кипою 
паперів, серед яких результати УЗД та рентгену, вона  ви-
йшла з кабінету лікаря в черкаській міській поліклініці й 
сіла перепочити. Жінка витягує з сумочки пігулку знеболю-
вального і каже: – Терпіти біль у коліні просто несила».

Пані Ірина працює бухгалтером на приватному підпри-
ємстві. Зізнається, що за все своє минуле життя і донедавна 
особливих проблем зі здоров’ям не мала. Хіба що застуда 
турбувала. Тому такий висновок лікаря після проведеного 
обстеження став для неї дуже неприємною несподіванкою. 

«У мене це коліно два роки періодично поболювало. Але 
я його зігріваючим гелем натирала, тож згодом і попускало. 
А цього разу сама не впоралася», – веде далі жінка.

Каже, що у своєму віці про артроз якось не задумувалася. 
Вважала його хворобою літніх людей. Тому біль у коліні 
спочатку пояснювала сидячою роботою. Заспокоювала себе 
– мовляв, малорухливість таки дається взнаки. Адже дово-
дилося за комп’ютером працювати ще й вечорами, бо має 
додаткову роботу.

 
Пізніше  пригадала, як під час пробіжки випадково впа-

ла і травмувала коліно. І хоча відтоді минуло кілька місяців, 
але це також, думала, могло спричинити біль у коліні.  

А не так давно, коли стала почуватися гірше, перекону-
вала себе, що дається взнаки її робота на дачі. А тут iще 
формувала альпійську гірку і перекотила туди величезний 
камінь. Та у дощ походила босоніж і трохи змерзла. Тому й 
почалася ломота у суглобі.

«Спочатку біль у коліні був ниючим, потім воно ще й 
припухло. А згодом почало так нестерпно боліти, наче хто 
гирю до нього прив’язав», –  гірко усміхається пані Ірина і 
пригадує, як пила знеболювальні препарати, аби ходити на 
роботу. 

Жінка каже: терпіла, бо біль у стані спокою стихав або 
й  зовсім зникав, тож щоразу сподівалася, що ось-ось їй по-
кращає. Але під час навантаження все поверталося на круги 
своя, було відчуття скутості та важкості суглоба. А хрускіт 
так дошкуляв, що, здавалося, його чули й сторонні люди.  

«Гострий біль особливо мучив удень. Тільки порухаюся, 

так і болить коліно», – говорить Ірина Шевченко. Через це її 
активність звелася до мінімуму, стало  важко навіть пройти 
кілька сходинок до ліфта у під’їзді.

Тепер вона шкодує, що так нерозсудливо ставилася до 
свого здоров’я та захопилася самолікуванням. І капустяні 
листки прикладала до коліна на ніч, і маззю мастила, і сіллю 
вигрівала, та однак без допомоги лікаря не обійшлося. Як і 
без лікарняного. 

«Лікар припускає, що у моєму випадку саме травма колі-
на спричинила розвиток артрозу», – підсумовує свою історію 
пані Ірина. Попереду в неї – виснажливе лікування. А це час, 
нерви і витрачені кошти. 

Якщо вага зашкалює – для суглобів  
то важка ноша

«Артроз – це не лише проблема людей похилого віку, як 
дехто помилково думає. На цю хворобу тепер нерідко страж-
дають і молоді», – пояснює Володимир Коротиш, лікар-ор-
топед-травматолог, завідуючий відділенням у Черкаській 
міській лікарні №3. 

За словами Володимира Івановича, у кожної людини – 
своя причина початку артрозу. В одних це пов’язано з пере-
вантаженням, в інших – iз харчуванням, у третіх – iз при-
йомом води. Адже, коли хрящ не має повноцінного зволо-
ження, наголошує лікар,  з’являються тріщини, рубці, й це є 
першими ознаками артрозу.

«Великий мінус для такої хвороби – надмірна вага люди-
ни. Бо які препарати не приймай, а якщо ваша вага зашкалює, 
то для суглобів це, м’яко кажучи,  важка ноша», – зазначає 
лікар.

(Закінчення на ст. 21)

ЩО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
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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

-  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»

(Закінчення. Початок на ст. 19)
Нині у відділенні лікуються 60 хворих на артроз колінно-

го і тазостегнового суглобів. Серед них і молодий чоловік, 
який просто не може ходити, бо хрящова тканина в його 
коліні зруйнована і кістки труться одна об одну. 

Коли відбувається руйнування хряща, пояснює завідую-
чий відділенням, то головка стегна проникає в порожнину 
таза і людина далі рухатися не може. У таких важких випад-
ках вихід один –  протезування. Вартість протеза, залежно 
від технології, яку застосовують, – від 8 до  30 тисяч гривень.  

«За рік ми проводимо до півтори сотні таких операцій. Це 
загалом велика кількість. Наймолодший пацієнт був віком 
до 40 років», – наводить приклад Володимир Коротиш. І 
уточнює, що такі операції черкаські лікарі роблять за допо-
могою високовартісного обладнання, якість якого – на рівні 
провідних клінік України. 

Нині місцеві медики, наголошує, не поступаються квалі-
фікацією столичним фа хівцям. Уже чотири роки міська лі-
карня №3 співпрацює з французьким медичним госпіталем, 
куди  вони їздять переймати досвід.

«Завдяки такій дружбі та особистим зв’язкам недавно з 
госпіталю в наше відділення доставили сучасні багатофунк-
ціональні ліжка, тумбочки до них і столики», – тішиться 
Володимир Іванович. Така допомога, каже лікар, для після-
операційних хворих дуже важлива. А їх, хворих, із кожним 
роком стає дедалі більше.

Лікарі стають мозаїчниками,  
аби зібрати багатоуламкові переломи

За статистикою, 15%  жителів планети хворіють на артроз. 
Більшість із них – жінки. Найчастіше хвороба проявляєть-

ся у людей, яким за 40 років. А спричинити артроз, каже 
Володимир Коротиш,  можуть не лише вікові зміни та спад-
ковість, а й порушення обміну речовин, плоскостопість, 
надлишкова вага, проблеми з судинами нижніх кінцівок, 
важка фізична праця, травми.

Артроз вражає колінні, кульшові суглоби, суглоби паль-
ців рук, великих пальців ніг та міжхребцеві суглоби ший-
ного та поперекового відділів хребта. 

Завідуючий відділенням із 30-річним лікарським стажем 
пан Володимир каже, що у минулі роки людей із проблема-
ми артрозу у Черкасах було набагато менше. Тих же, при-
міром, переломів шийки стегна за рік  траплялося до 20-30 
випадків. А нині у відділенні щороку проводять 300 таких 
операцій.

Тож ми також тут «крокуємо в ногу зі світом». Характер 
переломів також змінився.

Якщо раніше були звичайні переломи, то тепер вони 
стали багатоуламкові.  І лікарю, констатує пан Володимир, 
треба бути фактично мозаїчником, аби скласти їх докупи. 

«Сучасна людина любить сидячий спосіб життя, пере-
сувається зазвичай  не на своїх двох, а більше на транспорті. 
А їй рухатися треба!» – підкреслює завідувач відділенням.

Тому серед заходів із профілактики артрозу лікар на-
самперед називає помірне фізичне навантаження. Воно 
підсилить кровообіг, допоможе схуднути, зміцнить м’язовий 
корсет. Ефективними також будуть плавання, заняття йогою.  

При цьому, радить лікар, неприпустиме  переохолоджен-
ня суглобів, варто уникати їх   травмування. Важливо 
пам’ятати і про правильне харчування.

Перевагу слід надавати овочам, рибі, кашам, нежирному 
м’ясу, молочним продуктам. Готувати краще на пару або 
тушкувати.

«Якщо є можливість, то раджу купувати молоко у селі. 
Бо із тих замінників, які нині є у продажу, організм не може 
отримати потрібні поживні речовини», – переконаний Во-
лодимир Коротиш.

Лікар наголошує: якщо вас спіткала проблема з суглоба-
ми – не займайтеся самолікуванням, не витрачайте на це 
дорогоцінний час, а обов’язково звертайтеся до лікаря. Бо 
ефективність лікування та його результат залежать від того, 
на якій стадії пацієнт звернувся до фа хівця по допомогу. 
Якщо на першій-другій, то йому ще можна допомогти за 
рахунок медикаментозного лікування. А якщо третя-чет-
верта стадії недуги, то тут потрібне тільки оперативне 
втручання. 

«Нерідко люди самі призначають собі медикаменти, наче 
не розуміють, як це агресивно діє на шлунково-кишковий 
тракт,  «садить» печінку, нирки», – розмірковує Володимир 
Іванович.

Тому закликає: якщо з’явився дискомфорт у рухах, якщо 
до кінця дня ви відчуваєте втомлюваність, то треба прийти 
до фахівця, з’ясувати, які зміни в організмі відбуваються, й 
отримати рекомендації щодо лікування.

І хоча артроз, наголошує пан Володимир, – хвороба не-
виліковна, але призупинити її, полегшити стан хворого, не 
давши суглобному хрящу зруйнуватися, можна. Тому краще 
раніше звернутися до лікаря.   Самолікування може при-
звести до того, що суглоби  втратять здатність згинатися і 
розгинатися у повному обсязi.  

 Понад те: вони можуть стати повністю нерухомими. А 
це означає інвалідність. Тож, закликає лікар, із артрозом 
краще не  жартувати.

Людмила НІКІТЕНКО

ЩО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
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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

773.317.8035773.317.8035773.317.8035773.317.8035
847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065
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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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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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 Сусідка Оля працює в інфекційній лікар-

ні, миє там підлогу, прибирає в палатах 
і коридорах, ревізує холодильники, викидаючи 
з них після численних попереджень хворих 
зіпсовані продукти. Посада у неї не санітарки, 
як раніше називали таких працівниць, а мо-
лодшої медичної сестри, що придає значущос-
ті, але не звільняє від відра і швабри й не 
зменшує кола обов’язків.

Оля привітна й товариська, живуть удвох 
із товстим вайлуватим котярою Вовчиком, 
який отримав ім’я колишнього чоловіка, що 
подався у світи років 20 тому. Жінка недавно 
вийшла на пенсію, але роботи не залишила, бо 
на ті копійки, якими наділила держава, не про-
живеш. Та й робота їй до снаги, бо, моторно 
виконуючи обов’язки, має особливий дар 
спілкування з хворими: вислухати, підбадьо-
рити, пожартувати. Пригощає пацієнтів, надто 
тих, до кого ніхто не навідується, пиріжками 
й фруктами з дачі.

А мені Оля приносить свої вечірні історії, 
які розповідає за чаюванням. Ось дві з остан-
ніх.

РІЧНИЦЯ ВЕСІЛЛЯ

Ніна збиралася не в лікарню, а на річницю 
їхнього з Данилом весілля. 20 років! Дорослий 
син. Відколи Івась подався в Польщу на заро-
бітки, жінка все намагалась якось урізноманіт-
нити їхнє з чоловіком життя. Кажуть же – піс-
ля 40 воно тільки починається. Додала затиш-
ку в домі, навіть у спальні зробила невеликий 
ремонт: шпалери переклеїла, нові штори за-
кликали у віконце сонечко. Їй дуже хотілося, 
щоб Данило, як це було в перші їхні шлюбні 
роки, був уважний і лагідний, допомагав у по-
буті, цікавився її роботою. Бувало, вони до-
пізна обговорювали пустощі Ніниних вихо-
ванців – вона працювала в школі-інтернаті – чи 

просто довго разом чаювали.
Та все гарне чомусь пішло в небуття. Чоло-

вік допізна не йшов із роботи, був якийсь від-
чужений. Нічого, думала Ніна, просто у нас 
давно не було свят. Ось є нагода його влашту-
вати. Зробила розкішну зачіску, модний мані-
кюр, викупила замовлену в Інтернеті сукенку, 
щоб здивувати чоловіка. Взяла на роботі відгул 
і цілісінький день поралася на кухні, наготу-
вала, як на справжнє весілля.

Мокрою рукою взяла слухавку, бо висвітив-
ся чоловіків номер: «Ти скоро, Даню?». З цієї 
секунди почалося все погане. І наче нереальне. 
Зранку йшов із дому здоровий, а зараз чоловік 
сказав, що в лікарні, на роботі йому стало зле. 
«Ти не турбуйся, сюди не пускають, – сказав, 
– завтра поговоримо».

Дарма що вечоріло, а лікарня була в іншому 
кінці міста. Ніна спакувала смачні наїдки і 
поїхала. У відділення її не пустили, але жінка 
дочекалася медсестри, яка милостиво згодила-
ся передати Данилові пакунок. Повернувшись, 
вона запитала Ніну: «А ви хто йому будете, там 

біля нього дружина…». Відчувши жінчин 
стан, сестричка зжалилась і провела Ніну у 
відділення, де в коридорі, обійнявшись, 
прощалися двоє…

Як верталася, що робила вдома, не 
пам’ятає, лише гупало у скронях чоловікове 
зізнання, що з тією жінкою у них давно… 
Наступного дня Ніні стало зле. Після кіль-
кох днів лікарняного опинилася в реаніма-
ції. «Головне – ви будете жити, – сказав їй 
лікар через кілька діб. – Дихайте, дихайте 
сама!»

Ніна вчилася дихати, щоб жити далі.
ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Іван Петрович одразу зрозумів, що з цією 
пацієнткою не оббереться клопоту. Ще звечора 
зателефонувала медсестра, що у відділення 
доправили новеньку, вона важка, а чергує 
молоденький, щойно з інтернатури, лікарів 
бракує взагалі, а досвідчених – й поготів.

Не хотілося полишати затишний диван, 
детективний серіал і пірнати в мряку осінньо-
го вечора. Але до ранку спокою вже не було б, 
та й звітувати, куди пішов, нікому. Іван Петро-
вич після розлучення давно жив одинаком.

У палаті, де, крім новенької, було ще троє 
жінок, не спали. Віра важко дихала під крапель-
ницею. «Без реанімації не обійтися», – подумав. 
Потім чекав, поки жінку переведуть у палату 
інтенсивної терапії. На тумбочці побачив за-
бутий нею телефон, знову піднявся поверхом 
вище. «Може, комусь повідомити, де ви, що 
потрібно принести, – запитав пані Віру. – Лі-
куватися маєте довго». «Немає в мене нікого, 
– мовила тихо, – дякую за турботу». І глянула 
на лікаря очима, повними смутку, такого си-

нюватого смутку, що аж перелився за край.
Він поніс той смуток вулицями дощового 

міста, аж до порога свого дому, і, згадавши 
батькове напуття, який усе життя був сіль-
ським фельдшером, що роботу слід залишати 
на роботі, лише усміхнувся – не виходить це в 
їхньому роду.

Коли Віру перевели з реанімації, щодня за-
лишав черговій медсестрі пакунок, мовляв, Вірі 
Степанець передали. Фрукти, соки, мед, горіхи. 
Жмут рожево-червоних айстр. Здивована 
жінка не могла второпати, що за незнайома 
добра душа дбає про неї. Поміж персоналу теж 
прокотилася хвиля – колеги відчули, що їхній 
за ві д у вач опік ується па цієнткою по-
особливому. Їздив до неї на роботу, щоб ви-
бити матеріальну допомогу, кілька дорогих 
препаратів не інакше як за власні гроші купу-
вав. Але ні просторікувати, ні пліткувати ні-
кому й на думку не спадало, всі пам’ятали 
важку історію кохання Івана Петровича й іще 
трагічнішу – розлучення. Щось таке, вочевидь, 
було в цій тендітній непоказній із виду жіноч-
ці, яка змогла зачепити тонку струну в згорьо-
ваній чоловічій душі…

Віра пролежала в лікарні з місяць. Були то 
дні, коли світу Божого не хотілося бачити, так 
їй було зле. Тоді настав просвіток, виходила в 
коридор, дивилася, як за вікном літо плавно 
перетікає в осінь, як вітер зриває листя з тен-
дітних берізок і жбурляє їх на вогнища яскра-
вих айстр. Так і її, Вірине, серце, що давно не 
знало радості й забуло про ніжність, життя 
зненацька кинуло просто в руки цього спо-
кійного надійного чоловіка. Вони й говорили, 
і довго мовчали. Між тими паузами, здається, 
проживали і відпускали все, що було. І бояли-
ся думати наперед. І вже знали, що там, за лі-
карняним вікном, усе неодмінно збудеться…

Ганна БОЙЧУК, Запорізька область

НІХТО НЕ ЗНАЄ, ЩО ЙОГО ЧЕКАЄ

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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 Каміла була в родині третьою дити-

ною, наймолодшою. Дитинство її 
припало на воєнне лихоліття, а юність – на 
повоєнні роки. Проста селянська родина, 
хоч і середнього достатку, не могла в той час 
дати належну освіту трьом донькам.

Першій, Феліції, вдалося закінчити ме-
дучилище в обласному центрі, й вона пра-
цювала фельдшером-акушеркою в сусідньо-

му селі. Середульша Віталіна здобула про-
фесію муляра-штукатура й залишилася в 
місті, яке саме відбудовувалося, поставало 
з руїн. А Камілі довелося йти на курси ка-
сирів-бухгалтерів.

Ще під час навчання вродлива й рішучої 
вдачі дівчина привертала увагу багатьох 
юнаків і чоловіків. У той післявоєнний пе-
ріод чоловіча стать була в дефіциті. Кожен 
парубок чи вдівець – на вагу золота. А Ка-
міла, на відміну від своїх ровесниць, пере-
бирала цим «золотим запасом»: той не такий 
гарний; той зростом не вдався; а той взагалі 
якийсь несміливий. Слід сказати, що в піс-
лявоєнний час і трохи пізніше парубки не 
сміли надто нав’язувати дівчатам своє за-
лицяння. На танцях у сільському клубі 
юнки почувалися в безпеці, їх не ображали, 
а лише могли прохати їхньої уваги. Ще міг 
парубок з дівчиною постояти біля хати під 
вишнею, проводжаючи додому... Звісно, 
були й інші випадки, але дуже нечасто, бо 
дівчата берегли себе, а хлопці загалом по-
важали це.

Однак один із кавалерів усе ж зачепив 
Камілине серце. Василь – молодий фронто-
вик і земляк, стрункий, кучерявий, веселий, 
змушував її серденько солодко завмирати 
при зустрічах. Каміла потайки вже й руш-
ники вишивала, щоб сватам пов’язати, й 
хустку за звичаєм готувала обранцю. Та не 
так сталося, як гадалося...

Після навчання дівчина працювала в 
місцевому колгоспі касиром. Начебто все 
йшло добре, а тут як сніг на голову: у Камі-
ли – розтрата! Ще й на суму на той час чи-
малу. Хоча дівчина не відала, як це сталося. 
Скоріше за все, недосвідчену касирку під-
ставили чи колеги, чи керівництво. А тоді 
така неприємна ситуація могла закінчитися 
судом і в’язницею...

Каміла розповіла про все батькам, але ті 
нічим не могли допомогти, хіба що продали 
б корову – годувальницю сім’ї, та й тоді по-
трібної суми не зібрали б. Виходу, здавалося, 

не було... Довідався про Камілину розтрату 
Василь, та в нього теж було негусто в гаман-
ці. Він прохолодно почав ставитися до ко-
ханої, бо вже ось-ось їй мали приклеїти 
клеймо «розтратниця», а мати справу зі 
злочинницею, вочевидь, не хотілося.

З’явилася підмога звідти, звідки Каміла 
й не чекала. Колгоспний шофер Владислав, 
котрий давно приглядався до неї, але не смів 

і близько підступитися, підійшов до дівчи-
ни на вулиці, подивився на її змарніле від 
тривоги личко і, сам собі дивуючись, ви-
дихнув:

– Вийдеш за мене, коли я тебе від в’язниці 
відкуплю?

– Що ти кажеш? Як то – відкупиш? – по-
глянула дівчина спантеличено.

– А так: внесу ту суму, яку тобі припису-
ють як розтрату.

– Де ж ти гроші візьмеш?
– Знайду. То вийдеш тоді за мене?
– Не знаю. Спершу гроші знайди, – по-

вернулася колишня погорда до Каміли.
Блиснула карими очима, стенула плечи-

ма – чим ще більше завела парубка.
Владислав знав, що його батьки відкла-

дають гроші на новий будинок. І уже на-
збирали чималеньку суму. Тож парубок 
рішуче сказав батькам увечері: «Якщо не 
дасте зібрані гроші, щоб за Камілу їх внести, 
то я світ за очі поїду!»

Налякав їх мало не до втрати свідомості 
такою заявою, бо єдиним їхнім сином був. 
Подумали, подумали – і винесли запові-
тного вузлика з грошима та й віддали Вла-
диславу.

Хлопець таки врятував дівчину від суду. 
Вона ж полишила роботу касира, стала 
працювати приймальницею на молоко-
пункті (були тоді такі). А трохи подумала 
– і віддала руку та серце своєму рятівнико-
ві. Він же був на сьомому небі від щастя!

Носив свою «викуплену» кохану на ру-
ках. У них народилося згодом двійко діток 
– хлопчик і дівчинка. Владислав старався 
для сім’ї – збудував дім, заробляв гроші, 
щоб ні дружина, ні діти не відчували в чо-
мусь нестачі...

Подружжя прожило в любові та злагоді 
понад півстоліття. А історію про «викуп» 
Каміли дітям і внукам розповідали як казку 
зі щасливим кінцем.

Галина КАВУН,  
Житомирська область

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). 

ПРОЩАЮСЯ З ТОБОЮ
Коханий! В юності розійшлися наші до-

роги. Ти вибрав іншу. Я поважаю твій вибір. 
Але… кохаю тебе.

Виросли наші діти. Вже скоро будуть 
онуки. Я… кохаю тебе. Я живу з почуттям 
нерозділеного кохання, ти – з почуттям 
провини. Не треба. Не картай себе. Ти ні в 
чому не винний. Не винний, що без тебе я 
бачила, як танули сніги і буяли біло пінні 
весни. Без тебе половіли жита й одягалась 
у казкові осінні шати природа. Без тебе так 
довго і так швидко летіли літа...

Одне тільки маю спитати тебе: коханий, 
чому, лишаючи мене саму на перехресті 
життя, ти не зробив так, щоб я забула тебе? 
Чому сам не забув мене?

Небагато я хочу. Хоч іноді побачити тебе, 
хоч іноді поговорити. Хоч раз у житті, на 
хвильку, уткнутися обличчям у твої долоні 
й забути про все на світі...

Я можу підійти до телефона, набрати 
номер і почути твій рідний голос. Ні. Можу 
поїхати і побачити тебе. Ні. Можу зробити 

крок назустріч тобі. Ні. Я боюсь, що ти не 
витримаєш і зробиш крок назустріч мені. 
Ми обоє порядні люди, ми не можемо за-
вдати болю своїм близьким. Я вчиню інак-
ше. Я відступлюсь. Я попрощаюсь із тобою.

Без тебе приходять ранки. Я вмовляю 
себе: «Вставай. Треба жити». Без тебе ко-
тяться дні. Я вмовляю себе: «Я живу». Без 
тебе на землю опускаються ночі. Я радію: 
вночі можна не жити. Можна пірнути у не-
буття сну.

Я без тебе стрічатиму старість. Як боля-
че. Як порожньо. Як самотньо, коханий...

Олена І., Хмельницька область

НЕРІДНИЙ СИН
Читаю розповіді про щасливі родини і 

радію за них. Люди розуміють ціну справж-
нього сімейного щастя. А в мене складаєть-
ся не все гаразд. Ось уже три роки, 
як одружена вдруге. І чоло-
вік, і я пройшли тернис-
тою стежкою незгод і 
непорозумінь за пер-
шого шлюбу і, здаєть-
ся, знайшли нарешті 
щастя. Покохали одне 
одного, одружилися, ма-
ємо свій дім. Народився у нас 
синок. Але я не почуваюся щасливою. 
Почала помічати неприязнь чоловіка до 
мого старшого сина. І день у день вона дуж-
чає. Почав чіплятися до пасинка за будь-яку 
дрібничку й карати. Мені здається, непри-
язнь переросла у нього в якусь тупу нена-
висть до нерідної дитини.

Спільне наше дитя і вередує, і не слуха-
ється. Нічого. Цілує, балує. А нерідного сина 
наче й ім’я забув. Тільки принизливими 
прізвиськами його називає. Штурхає іноді 
дитину так, що в мене серце кров’ю облива-
ється...

Пробувала заступитись – зчиняється 
сварка. З болем пригадую його слова, коли 

одружувались: «Любитиму тебе й твою ди-
тину... Усиновлю дитя».

Забулося. Хлопчикові шість років. Ти-
хенький, заляканий. Не по літах 

дорослий. Якось мені каже: 
«Мамо, тато все сер-

диться. А я ж і читати, 
і писати вже вмію, і в 
магазин ходжу, й гро-
ші вмію лічити, знаю, 

скільки здачі треба...».
Рознервована якось 

була, крикнула на сина. За-
бився десь у куток, і не видно. При-

дивилася – плаче. Хоче, щоб батько не по-
мітив, бо і за те лаятиме. Я до нього, а він: 
«Віддайте мене бабусі, бо я сам утечу...».

Стає хлопчик замкнутим, нервовим. По-
мічаю, інколи намагається викрутитися, 
вигородити себе, щоб не одержати паска... 
Чоловік виховує так: його слово закон, сво-
єї думки дитина не повинна мати. Якою ж 
людиною виросте син?

Думала якось забрати дітей і виїхати 
кудись. Сама хіба не виховаю? Та кохаю 
чоловіка. Отак і живу між двох вогнів...

Оксана А., Миколаївська область

ВИКУПИВ» КОХАНУ І ПРОЖИВ З 
НЕЮ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ
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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

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

CDL drivers with 
Hazmat and Tanker 
endorsement 75 cpm 

.Volvo i shift. 
Tel. 773-818-2886 #51

Looking to hire an 
experienced seamstress 
to sew wedding dresses 

– flexible hours and 
great pay. Basic English 

speaking skills preferred, 
but not necessary. For 

more information, please 
contact Alyssa at (773) 

887-2812 or email  info@
alyssakristin.com #51

Office positions in 
Lyons IL. Strong 

computer skills, English 
language and attention 

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

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 
будинків. Робота в гру-
пах. Хороша зарплата. 

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #51

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) 
Готуйтеся поставити останню 
крапку в робочих справах. Не 
починайте нiчого нового, поки 
не вирiшите давнiх питань. 
Згадайте приказку: краще сiм 
разiв вiдмiряти i тiльки раз 
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите 

дiловi й органiзацiйнi питання, а також тi, якi 
стосуються виховання дiтей. Тут ви впораєтеся 
«на вiдмiнно». Перша половина тижня принесе 
типовим Овнам високу активність в питаннях, 
пов’язаних з їх будинком, нерухомим майном, 
а також із стосунками в сім’ї. У вирішенні по-
дібних питань протягом цього періоду від їх 
буде потрібно прояв ініціативи, рішучості і 
деколи напористості. У серединi тижня можливi 
напруженi ситуацiї на роботi. Від турбот Овни 
визволяться лише до суботи. Вони не знатим-
уть, за що схопитися, так багато раптом вия-
виться цікавих занять. З цього-то моменту і 
почнеться напружена професійна діяльність. 
Особисте життя Овнів почне активізуватися 
лише в другій половині тижня. Овни стануть 
дещо сміливішими, особливо це виявлятиметь-
ся в стосунках з протилежною статтю. Жінки–
Овни не чекатимуть першого кроку від чолові-
ків, а чоловіки, народжені під знаком Овна, 
зможуть легко демонструвати свою невідхиль-
ність і рішучість. 

Телець (21 .04–21 .05) 
 Ви неодмiнно проявите себе 
або просто вирiшите змiнити 
iмiдж. Вівторок – вдалий час 
для вирiшення побутових пи-
тань, змiцнення сiмейних 
традицiй, спiльних прогуля-
нок. Тиждень вдалий для за-

вершення старих справ, а от iз новими планами 
доведеться почекати. Бiльше уваги придiлiть 
робочим моментам, це дасть потрiбнi плоди. 
Якщо ви хотiли виправити давнi помилки, 
зробiть це зараз. Протягом першої половини 
тижня Тельці відмітять, що стали напористі-
шими в спілкуванні з людьми. Вони стануть 
прямо і відкрито говорити практично про все, 
поважатимуть щирість. Також Тельці отрима-
ють цікаві пропозиції з джерел своїх постійних 
контактів. Правда, дехто відговорюватиме від 
нього, але Тельці упруться рогом і не помилять-
ся. Друга половина тижня зробить акцент на 
питаннях їх роботи, зараз в цій області Тельцям 
належить прийняти немало важливих рішень, 
налагодити взаємини з колегами. Також в цей 
період Тельці зможуть багато що прояснити в 
стосунках з родичами. Період, коли почуття 
обов’язку обтяжує або скріплює романтичні 
стосунки залежно від того, чи готові Тельці з 
радістю виконувати узяті на себе зобов’язання..

Близнюки (22 .05–21 .06) 
В а с  ч е к а ю т ь  н а п р у ж е н i 
ситуацiї на роботi, можливi 
конфлiкти з керiвництвом. 
Найкраще правило нiхто не 
скасовував: мовчання – золото. 
Розташування планет протя-
гом першої половини тижня 

принесе типовим Близнюкам підвищену актив-
ність в будь-яких справах, але особливо в тих, 
які пов’язані з грошима. У цей період їх енергія 
зросте, і вони зможуть використовувати її для 
збільшення своїх доходів. Але при цьому мо-
жуть збільшитися і витрати, а тому тримайте 
себе в руках і уникайте зайвого марнотратства 
У другiй половинi тижня удача знову буде на 
вашому боцi. Намагайтеся чути iнших людей i 
прислухатися до їхньої думки. Толерантнiсть 
допоможе уникнути конфлiктiв, якi вiрогiднi 
на цьому тижнi.. Домашні справи теж вирішу-
ватимуться легко. Час гонитви за задоволення-
ми, романтики, сексу і любові. 

Рак (22 .06–23.07 ) 
 Не берiть близько до серця те, що вiдбувається. 
Зараз ви схильнi драматизувати подiї, а невдовзi 

виявиться, що не все так страш-
но. Словом, тримайте емоцiї пiд 
контролем. Тиждень буде доволi 
напруженим, багато чого пiде не 
за вашим сценарiєм. І це, звiсно, 

не покращить ваш настрiй. Словом, не будуйте 
чiтких планiв, щоб не розчаруватися. У Раків 
настане смуга везіння. Ймовірно, настане зна-
кове знайомство або прийде запрошення на 
хорошу роботу. Настрій буде прекрасним. У 
такому достатку все почне виходити. Успіх в 
цей період чекатиме їх в невеликих поїздках і 
коротких подорожах. Друга половина тижня 
може принести зміни в їх систему цінностей. 
Зараз не виключена зміна відношення до гро-
шей і матеріальних благ. У цей період Ракам буде 
важлива підтримка з боку близьких людей і 
членів сім’ї. На щастя, стосунки з ними зараз 
складатимуть гладко і позитивно. Раків захлес-
не потік інформації і нових ідей, в похід за 
знаннями вони відправляться на тренінги, 
лекції і курси. 

Лев (24.07–23.08) 
 Слiдк у йте за слова ми, не 
о б i ц я й т е  н iч о г о  з а й в о г о. 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 
спостерiгатимуть за вашими 
д i я м и .  В и  п р о я в и т е  с в о ї 
лiдерськi якостi, вас чекає успiх 
у запланованих зустрiчах i за-

ходах. Близькi зможуть здивувати вас i надих-
нути на змiни. Починаючи з середини тижня, 
щоб досягти кращих результатiв, проявiть 
творчий пiдхiд до роботи. Леви зіткнуться з 
якоюсь перешкодою. Узяти штурмом його не 
вдасться. Нервувати і квапитися не слідує, по-
спішність все зіпсує. Треба шукати шляхи. 
Перша половина тижня непогано підходить для 
вирішення фінансових і матеріальних питань 
в цей час Леви зможуть зробити вдалі покупки 
і придбання. Друга половина тижня пройде 
активніше. Вони почнуть її відпочивши, по-
вними сил і енергії. Цей період досить непога-
ний для нових починань, в цей час вдало 
складатимуться короткі поїздки, а спілкування 
приноситиме більше позитивних емоцій. 

Діва (24.08–23.09) 
К а р’є р н i  п о д в и г и  к р а щ е 
вiдкласти, зараз вам навряд чи 
вдасться проявити себе на 
роботi з кращого боку. Нiчого 
особистого – просто для всього 
свiй час. Особливо вдалою буде 
середина тижня. Багато про-

блем вирiшаться самi по собi, без зайвих зусиль. 
Для вирiшення давнiх справ знайдуться 
потрiбнi вам люди. Діви продовжать проявляти 
активність у сфері дружніх взаємин. Поряд з 
ними зараз опиняться люди з активною життє-
вою позицією, може виникати і деяка конкурен-
ція, яка лише сприятиме зростанню і розвитку. 
Вирішенням фінансових питань типові Діви 
зможуть успішно зайнятися протягом другої 
половини тижня. У цей період їхні фінансові 
плани виявляться вдалими, з’явиться можли-
вість планувати витрати, здійснювати вдалі 
покупки. Тиждень – непростий, але дуже важ-
ливий перевал в стосунках. Робота і справи 
залишають мало часу на любов і романтику. 

Терези (24.09–23.10) 
Для вас найвдалiшою буде друга половина 

тижня. Це сприятливий час для 
творчого прояву. Спробуйте 
втiлити свої задуми в роботi, не 
соромтеся пропонувати нові 
iдеї. Перша половина тижня 
сприятлива для вирішення по-

бутових питань, покращення домашнього 
iнтер’єру. На вас чекає успiх у роботi, але для 
цього варто уникати конфлiктiв. Терези, наре-
шті, займуться особистими проектами. Розта-
шування планет протягом першої половини 
тижня дозволить типовим Терезам активно 
добиватися поставлених перед собою цілей і 
завдань . При цьому вони зможуть поєднувати 
напористість з легшими підходами, діяти в по-
трібні моменти відкрито, а в інший час прояв-
ляти необхідну обережність. Це виведе їх на 
передній план. Краще всього справи підуть в 
другій половині тижня. В цей час можуть 
з’явитися нові плани, частіше приходитимуть 
нові ідеї. Також друга половина тижня сприят-
лива для прояву особистої ініціативи в будь-
яких колективних справах. 

Скорпіон (24.10–22.11) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, 
що б не сталося. Дiловi якостi 
допоможуть вам як у службових, 
так i в особистих справах. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi 
документи. Найактивнiшою буде 

друга половина тижня. Не лiнуйтеся обговорю-
вати з колегами робочi моменти, а з близькими 
– плани на вихiднi. Не давайте в борг i не по-
зичайте самi – для фiнансових оборудок це не 
кращий перiод. У першій половині тижня для 
Скорпіонів найвигідніше буде зайняти позицію 
стороннього спостерігача і ні в що не втручати-
ся. Це час відпочинку і накопичення інформації. 
Слід навести лад в службових справах, завер-
шити початі проекти. Продемонструвати ре-
зультати своєї роботи вони зможуть вже в 
останні дні цього місяця. Проте може виник-
нути така ситуація, що, навпаки, вони не за-
хочуть розповідати про власні досягнення, а 
використовуватимете їх для досягнення влас-
них цілей. Скорпіони схильні до вільного роз-
витку власного особистого життя, і навряд чи 
удасться покласти на них жодні обмеження. 
Вони будуть активні в інтернет-товариствах і 
сайтах знайомств, а також помітні на клубних 
вечірках. 

Стрілець (23.11–21 . 12) 
У  першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень 
i експериментiв. Вас чекає 
в д а л а  к о м п а н i я  i 
спiвробiтництво у будь–яких 

справах. Час змiнювати досягнутi результати 
як у робочих, так i в сiмейних питаннях. Не 
зупиняйтеся на пiвдорозi! У другiй половинi 
тижня вас порадують приємнi новини. Стріль-
ці зможуть добитися успіху в разі раціонально-
го підходу до свого життя. Всі перешкоди і не-
порозуміння виявляться надуманими. Важли-
во повноцінно відпочивати. Друга половина 
тижня виявиться сприятливим періодом для 
подорожей разом зі своїми друзями. Зараз вони 
зможуть побувати в найцікавіших місцях, а їх 
зацікавленість, що посилилася, зможе задо-
вольнити подорож по тих країнах, в яких 
Стрільці раніше не бували. Друга половина 

тижня також стане непоганим періодом для 
навчання. Це підвищить працездатність і по-
ліпшить зовнішній вигляд. Нарешті будуть 
частково реалізовані амбіції Стрільців, і багато 
в чому завдяки чарівності і умінню сподобати-
ся. Можна буде побачити нові горизонти і роз-
раховувати на підтримку заступників. 

Козеріг (22.12–20.01) 
Тиждень буде насиченим на 
важливi подiї. Зокрема це сто-
сується фiнансових питань. 
Незважаючи на апатiю, вам 
удасться подолати бар’єр у 
стосунках iз колегами. Закін-

читься безгрішшя, настануть якісь дивні зміни 
на роботі. У цей самий час Козероги можуть 
починати крупну перебудову в своєму житті. 
Розташування планет в першій половині тижня 
говорить про високу активність типових Козе-
рогів у сфері ділових і особистих взаємин. Про-
тягом цього періоду вони зможуть відкрито 
обговорювати доволі гострі питання і навряд чи 
зможуть уникнути розбіжностей. Завдяки про-
думаним, але при цьому рішучим діям, Козеро-
ги зможуть досягти високих результатів і вели-
ких успіхів протягом другої половини цього 
тижня. Цей період буде ефективний і для вирі-
шення будь-яких формальних питань. Ближче 
до неділі Козероги відмітять, що зростає їх 
сексуальність, а їх інтимне життя стає динаміч-
нішим. Ви прагнете бути iдеальним у всьому, 
робити все краще за iнших – це принесе свої 
плоди. Зокрема це стосується дiлових питань. 

Водолій (21 .01–19.02) 
У першiй половинi тижн я 
можливi сварки з рiдними. Але 
невдовзi удача i радiсть життя 
повернуться до вас. На роботi 
ви встигнете зробити навiть те, 
на що й не розраховували. У цей 

час краще не плануйте важливi справи. Ви зна-
йдете спiльну мову з людьми, якi вас цiкавлять. 
Також зможете проявити себе в новому амплуа. 
Протягом першої половини цього тижня типо-
вим Водоліям зірки радять завершити всю ту 
роботу, яка вимагає високої активності. Вже в 
другій половині семиденки такого ентузіазму 
ви проявити не зможете, а тому постарайтеся 
використовувати можливості цього періоду 
максимально. Друга половина тижня стане 
вдала для розширення свого кругозору, подо-
рожей з метою відпочинку і розваг. В особисто-
му житті Водоліїв стануться зміни. Навіть не-
вільні Водолії обзаведуться новим партнером. 
Самотні ж отримають пропозицію руки і серця. 
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частіше 
бувайте на свіжому повітрі. 

Риби (20.02–20.03) 
 Про себе нагадають родичi, з 
якими ви давно не спiлкувалися. 
У центрi у ваги опиняться 
особистi, сімейні справи. Дехто 
з вас займатиметься благоу-
строєм житла. Обставини скла-

дуться так, що успiх у ризикованих починаннях 
вам гарантовано. Тож уперед! Зараз ви здатнi 
на неочiкуванi вчинки й оригiнальнi рiшення. 
Звернiть увагу на небезпеку травм. Це час, коли 
слід активізувати егоїстичні схильності. Вони 
допоможуть отримати вигідне замовлення і 
крупний гонорар за його виконання. Ось тільки 
поширюватися про це не треба. Зараз можливий 
початок нових романів, які у результаті при-
ведуть до серйозних взаємин. В існуючих со-
юзах тепер також спостерігатиметься динаміч-
ність і гармонія. Деякі Риби задумаються про 
продовження роду. Романтики стане менше в 
другій половині тижня. На зміну їй з’явиться 
бажання до інтенсивної праці. Енергії і сили 
для цього буде достатньо, і навряд чи залишить-
ся на почуттєві та інтимні контакти, які в цей 
період можуть виявитися вельми яскравими і 
емоційними. Не проводьте біля комп’ютера чи 
перед екраном телевізора цілий день. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 30 ЛИСТОПАДА 
ПО 6 ГРДНЯ 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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