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Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь під час робочого візиту 

до Туреччини 30 листопада відві-
дав Патріарший храм святого Геор-
гія Вселенського Православного 
Патріархату, де провів зустріч із 
Вселенським Патріархом Варфоло-
мієм.

Українську делегацію очолив 
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. 
Невипадково, що його, як найпо-
важнішого з гостей, які відвідали 
осідок Церкви Константинополя 
– Нового Риму, було пошановано в 
особливий спосіб – глава Україн-
ського уряду зайняв найбільш по-
чесне місце на стасидії (спеціаль-
ному кріслі на підвищенні) безпо-
середньо біля Патріарха

Прем’єр-міністр України під час Па-
тріаршої Божественної Літургії в Вселен-
ському Патріархаті прочитав Символ 
Віри та молитву “Отче наш” українською 
мовою.

Очільник Уряду подякував Вселен-
ському Патріарху Варфоломію за запро-
шення взяти участь у святковій літургії 
з нагоди відзначення престольного свята 
– дня пам’яті апостола Андрія Первозва-
ного.

«Постать Апостола Андрія Первозва-
ного для всіх українців та Української 
Церкви зокрема є такою ж знаковою, іс-

торично і духовно вагомою, як і для 
Церкви-Матері», – зазначив Денис Шми-
галь.

Прем’єр-міністр також висловив по-
дяку Вселенському Патріарху Варфоло-
мію за надання Томосу про автокефалію 
Православній Церкві України та за під-
тримку процесу її визнання іншими по-
місними церквами.

«Надання Томосу про автокефалію 
відкрило нові перспективи для більш 
гармонійного розвитку християнства на 
українських землях та повнішого задо-
волення духовних потреб віруючими, які 

належать до візантійської 
духовної традиції», – сказав 
керівник Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, 
що Православна Церква Укра-
їни є надійним партнером 
державних інституцій в пи-
таннях соціального й гумані-
тарного служіння. Держава, зі 
свого боку, підтримує актив-
ну соціальну діяльність церк-
ви й надає їй в юридично об-
ґрунтованих та можливих 
межах повну соціальну й 
економічну підтримку.

У розмові з Вселенським 
Патріархом Варфоломієм 
Прем’єр-міністр наголосив: 
важливим чинником розви-

тку релігійних процесів в Україні стало 
функціонування Ставропігії Вселенсько-
го Патріархату у Києві.

Крім того, Прем’єр-міністр висловив 
сподівання, що Вселенський Патріарх 
Варфоломій на запрошення Президента 
України Володимира Зеленського відві-
дає Україну.

Зі свого боку Вселенський Патріарх 
Варфоломій повідомив, що здійснить 
офіційний візит до України у 2021 році 
на День Незалежності.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ 

НА ФАНАРІ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ 
ПРОЧИТАВ СИМВОЛ ВІРИ ТА МОЛИТВУ 
«ОТЧЕ НАШ» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ЧИННИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОКАЗАВ, НАСКІЛЬКИ 
РУЙНІВНИМ МОЖЕ СТАТИ ПОПУЛІЗМ НАВІТЬ 

ДЛЯ НАЙСИЛЬНІШОЇ ДЕМОКРАТІЇ СВІТУ.

ЦЕЙ ПЕРІОД БУДЕ ЗДАВАТИСЯ ЧИМОСЬ 
ДАЛЕКИМ, АБСУРДНИМ, А ТОМУ Й 

ПРЕДМЕТОМ ВЕЛИЧЕЗНОЇ НОСТАЛЬГІЇ.

Ст. 5

Ст. 4

У США ХОЧУТЬ УНИКНУТИ 
ПОЯВИ НОВОГО ТРАМПА

2020-Й БУВ МОТОРОШНИМ, 
АЛЕ ПОВЕРНЕННЯ У СТАРИЙ 
СВІТ БУДЕ ВАЖКИМ

ЧИМ ГІРША СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ, ТИМ КРУТІШІ 
ДЖИПИ У ЕЛІТИ. І ТИМ БІЛЬША НЕОБХІДНІСТЬ 

ЧАС ВІД ЧАСУ СПУСКАТИСЯ ЗІ СВОГО 
НЕБОЖИТЕЛЬСТВА І РОБИТИ ЦІ ДУРНІ ФОТО З 
ХОТ-ДОГАМИ І КИЛИМАМИ У МАМИ НА КУХНІ.

ФОТОГРАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО 
З БАТЬКАМИ ЗОВСІМ НЕ 
СМІШНІ. ВОНИ СУМНІ

Ст. 2, 3
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Чим гірша ситуація в країні, тим крутіші 
джипи у еліти. І тим більша необхідність 

час від часу спускатися зі свого небожительства 
і робити ці дурні фото з хот-догами і килимами 
у мами на кухні.

Взагалі, всі ці фотографії: Зеленський з бать-
ками на  кухні, Тимошенко з  хот-догом на  за-
правці, Кучма з гітарою, Ющенко з бджолами, – 
показують, що  відрив від нормального світу, 
нормального життя, ще  величезний. У  мене 
є чимало знайомих в Європі, статок яких є шес-
тизначним. І ось їм абсолютно не потрібно за-
йматися такими ось популістськими дурниця-
ми, які до того ж ще й виглядають так безглуздо. 
Показуючи, мовляв, ми  такі  ж, як  і  ви, мама 
і тато теж живуть у хрущовці в Кривому Розі, 
і  диванчик ось у мене коричневий плюшевий 
страшний, і пасіка така ж, як у будь-якому селі. 
І килим, як у батьків Чубайса і Дуні. І телевізор 
«Рекорд», як  у  Путіна. А  те, що  у  нас кортеж 
з  чорних джипів, гелікоптер, охорона і  корпорації  – 
ну це вимушено, це по роботі, таке життя.

Власне кажучи, в  нормальному житті ви  ніколи 
не  зрозумієте, скільки у  людини грошей на  рахунку. 
Може, сорок тисяч. Може, два мільйони. Їй не треба буде 
робити вигляд, що вона така ж, як ви, як ваші батьки-
пенсіонери. Тому що вона – реально така ж.

Ну ось стоїть якийсь мужик перед вами в черзі на за-
правці, замовляє каву і хот-дог – та біс його знає, скіль-
ки у нього грошей. Ми з моїм фінським видавцем пили 
пиво в забігайлівці з пластикових стаканчиків. А лю-

дина  – мільйонер. У  джинсах, кросівках, приїхала 
на таксі. Власне, якби мені не сказали, що вона багата, 
мені й на думку це не спало.

Знаю я одного мультимільйонера, який купує у ви-
хідні ліцензію на риболовлю за п’ять баксів, чи скільки 
вона там коштує, ловить рибу, а потім несе її в магазин 
у  своєму селі і  віддає їм  на  реалізацію за  звичайною 
ціною. Хоча у нього тут же власний SPA-комплекс з рес-
тораном, де ця риба пішла б уп’ятеро дорожче, але ні, 
звичайні люди теж повинні мати можливість доступу 
до нашого спільного надбання, моря, і ресурсів, якими 
воно нас годує. Ну тобто ось причалює човен, з нього 

виходить мужик у светрі і гумових чоботях, віддає рибу 
в  магазин  – і  мультимільйонер. А  може, і  мільярдер. 
Власник третьої за величиною мережі заправок у своїй 
країні.

У Скандинавії це ще і на чиновників поширюється. 
Ну ось стоїть тітка перед тобою в черзі за помідорами, 
купила, сіла на  велик, поїхала. А  це  якась прем’єр-
міністр.

У поїзді у Франції, здається, вже не пам’ятаю, зайшов 
якийсь мужик, сів навпроти мене – добридень, lovely 
day, is not it – а потім мені перекладач на вухо шепоче: 
«Міністр транспорту».

З поетом-лауреатом США (це щось на кшталт їхньо-
го міністра культури) ми гуляли по Пенсильванія-стріт 
у Вашингтоні, а коли попрощалися – він стояв і чекав 
на переході, коли загориться зелене світло.

В нашому різноманітному робочому середовищі ми цінуємо 
чесність і здатність співчувати. 

Зателефонуйте мені сьогодні, щоб розпочати свою подорож у 
COUNTRY Financial®.

Кар'єра, орієнтована на громаду

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

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) 

 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) 

 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) 

 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) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

ФОТОГРАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО З БАТЬКАМИ ЗОВСІМ 
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Точка зоруІ все це абсолютно органічно. Чекати зелене світло 

разом з усіма. Стояти в черзі. З’їсти хот-дог на заправці. 
Тобто вони всі стежать, звісно, за своїм здоров’ям, але 
іноді погані хочеться всім, чом би й ні. Сфотографува-
тися у мами вдома. У мами може бути звичайна «двуш-
ка», не  бідна, але абсолютно звичайна за  місцевими 
мірками, або будиночок у  селі на  півтори кімнати, 
де вона народилася і живе досі. Просто тому, що їй не 
потрібні апартаменти і люстра кришталева за п’ятсот 
тисяч. Вона народилася в цьому будинку і живе, а те, 
що у сина на рахунку два мільйони або сім, або десять – 
ну і добре, ну і працюй на здоров’я, яка різниця. Сидить 
в’яже собі гачком на веранді.

А  син приїде на  велосипеді. Тому що  величезний 
чорний танк з  двома такими  ж танками охорони  – 
це якась надзвичайна ситуація. Це ти або свідок проти 

мафії під моторошною охо-
роною, або не знаю що. Але 
добровільно самому собі 
купити величезний авіа-
носець, найняти ще  два 
таких самих для охорони, 
побудувати замок у Кончі-
Заспі, оточити його триме-
тровим парканом з собака-
ми і  вишками, і  щоранку 
ї зд и т и зв і д т и в   м іс т о 
як на бойовий вихід під 160 км/год і на червоне світло – 
це  взагалі нікому в  голову не  прийде. Та  й  не дадуть 
цього зробити, власне.

Тобто буде, звичайно, гарний будинок, сучасний, але 
він буде оточений живоплотом. Ну або якимось різь-
бленим декоративним парканчиком. А в гаражі стояти-
ме паркетник середньої комплектації – не дешевий, але 
і не кричущий.

У моїй улюбленій рубриці «Новини з Естонії» з пів-
року тому попадалася замітка про підозру на корупцію: 
якась тітонька-чиновниця купила собі паркетник KIA 
за $ 50 тисяч. Мовляв, навіщо чиновнику такий дорогий 
автомобіль? А  тітонька у  відповідь щось на  кшталт: 
«Треба було їздити в поля, де ґрунтові дороги». Пере-
прошувала, ніби продали. Дикі люди.

Взагалі, понти вважаються таким страшним мове-
тоном, що велика чорна машина – це стабільний привід 
для насмішок. Тому абсолютно не  потрібно робити 
вигляд, мовляв, ми такі ж, як ви, бачите, навіть хот-дог 
їмо.

Але, що в цій схемі набагато важ-
ливіше, ми  теж такі  ж, як  вони. 
Бо  доклавши достатньо зусиль, ці-
леспрямованості і  працьовитості, 
кожен з нас теж може отримати все 
те ж саме. Будинок, рахунок, гроші. 
І це – нормальна ситуація. Яка не ви-
кликає роздратування. Працюй, га-
руй по вісімнадцять годин на добу – 
і будь ласка. У тебе все буде.

А в країнах перехідних демокра-
тій вони знають, що  вони не  такі 
самі. Що вони отримали ось це все 
не своєю працею, умінням, освітою, 
п’ятьма мовами, талантом, а «схема-
тозом». Доступом до ресурсів. Пере-
буванням у потрібному місці в по-

трібний час. Зв’язками. Договірними матчами. Розкра-
данням. Офшорами. І  що  ви ніколи не  зможете бути 
такими ж, як вони. Тому що ніхто вас у цю касту не до-
пустить.

І звідси цей погляд, що постійно просить пробачен-
ня. І ці фотографії. І нерозуміння, що модель «я з хот-
догом» або «я на простенькій кухні у мами», яка на За-
ході зовсім органічна, у країнах перехідного пострадян-
ського простору не викликає нічого, крім роздратуван-
ня, агресії і знущань.

Ці фотографії зовсім не смішні. Вони сумні. Показу-
ють, як далеко нам ще крокувати і перти до того, що хо-
тілося  б вважати нормою. Передусім, у  ментальному 
плані. Чим гірша ситуація в країні, тим крутіші джипи 
у еліти – це давно відомо. І тим більша необхідність час 
від часу спускатися зі свого небожительства і робити 
ці  дурні  фотографії  з  хот-догами і  килимами у  мами 
на кухні. Сумно все це.

Аркадій БАБЧЕНКО

 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 

НЕ СМІШНІ. ВОНИ СУМНІ
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State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

Bloomington, IL

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas
Dallas, TX1601917

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

Putting you 
first made 
us #1.

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

Sasha Ivanov, Agent
153 W Northwest Highway

Palatine, IL  60067
Bus: 847-358-2690

www.sashaivanovinsurance.com

vpayuk@yahoo.com

2020-й рік був жахливим з багатьох точок зору, але 
призвичаїтися до нормального життя знову буде не 
так легко, як здається.

Більшість з нас в будь-які часи здатен тримати в 
голові суперечливі думки. Це основна умова для того, 
щоб хоч щось було зроблено. Коли треба виконати 
навіть якесь тривіальне завдання, перша реакція май-
же завжди - це думка в дусі «я не хочу цього робити». 
Але потім з’являється інша: «Я дуже хочу, щоб це було 
зроблено».

Перехід з першого стану в другий вимагає внутріш-
ньої роботи. Треба подумати, як чудово буде опини-
тися на «іншому боці» від цієї перешкоди. Можна 
уявити, що буде, якщо просто припинити щось роби-
ти. І що це за людина, яка не може помити той посуд?! 
Весь цей механізм яскра во спра цюва в, коли 
з›явилися  новини про ефективну вакцину від Ок-
сфордського університету і компанії AstraZeneca. Про 
це пише оглядач The Guardian Емма Брокс.

На думку спали одразу три протилежні думки. На-
решті кінець пандемії на горизонті. Рівень зараження 
між тепер і моментом появи щеплень буде зростати, а 
ще багато людей помре. І найбільш бентежна думка: 
«Я не впевнена, що хочу повертатися в світ».

«Майже точно можна сказати, що в німецькій мові 
десь є складне слово, яке означає очікування майбут-
ньої ностальгії. Одні відчувають це, дивлячись на ді-
тей. Я дивлюсь на своїх зараз, коли вони роблять 
перші звершення, і переживаю спазм, який схожий на 
втрату. Звісно, десь у невизначений час у майбутньому 
цей період буде займати величезну кількість місця на 
жорсткому диску мого серця. Мені буде сумно через 
все, що прийшло і пішло. Інтенсивність цього періоду, 
який пролітає так швидко, що тяжко втриматися, буде, 

я знаю, мати інший вигляд через 10 чи 20 років», - пише 
автор.

Такі ж відчуття виникають в очікуванні наступно-
го року й неминучого відновлення так званого «нор-
мального життя. Там так багато речей, які з радістю 
хочеться повернути: здатність подорожувати і бачи-
тися з родичами, прості задоволення, такі як зустрічі 
з друзями на келих без думок про те, що «ця слабкість 
вб›є мене». Діти знову підуть в школу. Можна буде 
читати новини без страшних оновлень кількості смер-
тей і фотографій, на яких люди помирають від 
COVID-19 на самоті в лікарняних палатах.

Але під усім цим є ще щось, що трохи схоже на страх. 
Напевне, існують люди, які зістрибують з ліжка кож-
ного ранку, сідають за кермо й їдуть стрімголов у вир 
свого дня. Є й ті, а таких, цілком можливо, навіть 
більшість, у кого будь-якому виконанню щоденних 
справ передує довгі переговори зі своєю втомою.

Під час пандемії скасовані зустрічі, відсутність по-

дорожей, нескінченні можливості уникати людей, яких 
ви трошки не любите, а також щоденне алібі не ходити 
в душ були жахливими, дезорієнтували, наводили 
депресію й навіть могли спричинити паніку. Але вар-
то визнати: деякі аспекти всього цього були втіленням 
і виправданням наших найзаповітніших мрій.

«Я хочу бути в оточенні людей, які не хочуть, щоб 
я говорила», - написала мені подруга одного дня. Ми 
не розмовляємо по телефону. Це вимагає надто багато 
зусиль. І я добре розумію, про що вона. Через кілька 
днів після того у мене була робоча зустріч в Zoom - 
жахливе нав›язування, яке вимагало відкопати мій 
веселий вираз обличчя, але водночас дозволяло 
з›явитися з немитою головою. Інша людина під час 
дзвінка була менш ніж за 5 миль від мене, в Брукліні. 
І той факт, що не потрібно було спускатися в метро, 
щоб побачитися з колегою, здавалося божим даром», 
- йдеться в статті.

«Тепер думка про те, щоб сісти на 5-годинний рейс 
і виконати обов’язки за 3 тисячі миль від моїх дітей, - це 
щось немислиме. Що як літак впаде? Як я можу взяти 
на себе ризик, коли сама ідея небезпеки, на спросту-
вання якої ми витратили стільки часу, була повністю 
реалізована й виявилася реальною?» - пише автор.

Це мине. Через рік, якщо нам пощастить, більшість 
з нас повернеться до звичного темпу. Цей період буде 
здаватися чимось далеким, абсурдним, а тому й пред-
метом величезної ностальгії. Не тому, що все, що 
сталося, було чимось хорошим, а тому що це був єди-
ний такий випадок. 2020-й рік був жахливим з багатьох 
точок зору. 

«Але знаючи про те, як він позначиться на нас з 
часом, маленька частинка мене не хоче, щоб він за-
кінчився», - пише автор.

2020-Й БУВ МОТОРОШНИМ, АЛЕ ПОВЕРНЕННЯ У СТАРИЙ СВІТ БУДЕ ВАЖКИМ
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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!!

Чинний президент показав, наскільки 
руйнівним може стати популізм навіть для 
найсильнішої демократії світу

Після виборів президента США з проваль-
ними результатами для чинного глави Білого 
дому Дональд Трамп продовжує «чіплятися 
за крісло» в Овальному кабінеті. Він розгорнув 
масштабний наступ по двох фронтах.

З одного боку, команда республіканських 
юристів завалила позовами суди в п’яти «клю-
чових» штатах. З іншого, сам Трамп та його 
кампанія продовжують пропагандистський 
вплив на свідомість республіканських ви-
борців із бездоказовими заявами про «масове 
шахрайство» й «фальсифікації» під час голо-
сувань. Тим часом і демократичний табір, і 
вагома частина республіканців замислилися 
над тим, як урятувати Америку в майбутньо-
му від авторитарного популіста-корупціоне-
ра, який робить ставки на розкол у суспіль-
стві.

СТРАТЕГІЯ – ЯК ЗБЕРЕГТИ КРІСЛО

Стратегія Дональда Трампа та його кампа-
нії щодо перегляду результатів виборів після 
3 листопада полягала не в тому, щоб отримати 
перемогу над Байденом при перерахунку го-
лосів, як могло здатися спочатку. Адже надто 
очевидною була із самого початку перевага 
демократа.

Головна мета численних судових позовів 
республіканських юристів полягала в іншому 
– затягти процес так званої «сертифікації» 
результатів голосувань. Оскільки в США діє 
електоральний коледж, команда Трампа про-
сто прагнула заблокувати можливість голо-
сування вибірників у п’яти ключових штатах 
до 14 грудня. Саме ця дата визначена законом 
як дедлайн для того, щоби почати процедуру 
їхнього голосування.

Ставки були зроблені на Пенсильванію, яка 
має 20 голосів вибірників, Джорджію (16 голо-
сів), Мічиган (16 голосів), Аризону (11 голосів) 
і Вісконсин (10 голосів). Ці штати стали ви-
грашними для Трампа на минулих виборах, 
тож він розраховував на них і цього року.

За попередніми підрахунками, Джо Байден 
отримує 306 вибірників, тоді як для обрання 
президентом потрібно лише 270. Тобто, щоби 
заблокувати перемогу Байдена, команді Трам-
па потрібно «заморозити» всього 37 голосів 
вибірників. Іншими словами, Трампу вкрай 
важливо заблокувати голосування вибірників 
у будь-яких трьох із п’яти «ключових» штатів. 
Й тоді жоден із кандидатів не набере 270 пред-
ставників електорального коледжу, що дасть 
змогу перевести вибори в іншу площину. В 
такому випадку президента має обирати Па-
лата представників або, за певних обставин, 
визначати Верховний суд – чого явно хотів би 
добитися нинішній президент, оскільки там 
зараз панує перевага консерваторів над лібе-
ралами (шість проти трьох суддів).

Однак, як визнав напередодні сам Трамп, 
буде «дуже важко» довести справу до Верхо-
вного суду. За оцінками багатьох експертів, 
це зробити «практично неможливо». Адже 
станом на понеділок, всі п’ять штатів серти-
фікували, тобто офіційно підтвердили пере-
могу Байдена та ініціювали процес призна-
чення вибірників для нього та віцепрезидент-
ки Камали Гарріс. Звісно, у Трампа ще зали-
шається можливість продовжувати судові 
процеси на місцях, однак після «сертифікації» 
перемоги Байдена на рівні штатів, ймовірність 
того, що суди змінять своє ставлення, змен-
шується в рази.

ІНФОРМАЦІЯ – ВБИВЧА СИЛА

Тим часом інформаційна кампанія Трампа, 
яка гучно поширює звинувачення у начебто 

«масованому шахрайстві» та фальсифікаціях 
на виборах, стала не меншим викликом для 
вже розколотого американського суспільства. 
За Трампа проголосувало майже 74 мільйони 
американців, і велика частина (в основному, 
освіченого республіканського електорату) 
погодилась з оголошеними результатами ви-
борів, визнавши виборчу боротьбу чесною.

Однак, мільйоні прихильників Трампа 
продовжують вірити його заявам про «шах-
райство» під час підрахунку голосів, про 
«корумповані» американські ЗМІ та навіть 
про змову проти Трампа з боку ФБР і Мінюс-
ту, якими керують його ж ставленики.

Ба більше, маса послідовників Трампа го-
тові за першим покликом приїхати до столи-
ці, щоби без вагань підтримати зусилля свого 
кумира залишитися в президентському кріс-
лі. А це лише поглиблює розбіжності всере-
дині Сполучених Штатів, які стають справ-
жнім викликом для нового президента країни.

Пропагандистська кампанія Трампа з дис-
кредитації довіри до виборчого процесу в 
США неабияк загрожує шансам Республікан-
ської партії зберегти за собою лідерство в 
Сенаті. Нагадаємо, під час виборів президен-
та проходили, в тому числі, голосування за 
приблизно третину місць у верхній палаті 
американського Конгресу. І зараз у штаті 
Джорджія залишається два місця, за які бо-
ротимуться кандидати у другому турі, при-
значеному на початок січня.

Нинішня ситуація в 100-мандатній верх-
ній палаті Конгресу США виглядає так: рес-
публіканці вже мають 50 голосів, демократи 
набирають 48 своїх представників. Тобто, 
якщо демократи отримають перемогу у бо-
ротьбі за два мандати від Джорджії, то разом 
із віцепрезидентом (який також головує в 
Сенаті), вони матимуть більшість.

Звісно, це викликало занепокоєння всере-
дині Республіканської партії. Адже, якщо 
Трамп надалі поширюватиме теорії змови і 
вигадки про «фальсифікації», то відіб’є остан-
нє бажання республіканського електорату в 
Джорджії голосувати під час другого туру. 
Ситуація дійшла до того, що від Трампа по-
чали публічно відвертатися впливові респу-
бліканці, аби якось зберегти авторитет партії 
серед виборців.

ЩОБ НЕ БУЛО НОВОГО ТРАМПА

Отже, спроби Трампа залишитися в Оваль-
ному кабінеті виглядають безнадійно. При-
наймні, з точки зору виборців-демократів, а 
також освіченої частини республіканців, які 
не розділяють сумнівів Трампа щодо голо-
сування в США.

Більшість американців сприймає нинішні 
зусилля Білого дому як процедурну тяганину, 
чітко обмежену за часом – до 20 січня 2021 
року, коли запланована інавгурація нового 

президента.
На цьому тлі в США почина-

ють з’являтися оцінки й застере-
ження, як не допустити в майбут-
ньому появи в Білому домі ново-
го Трампа, якого вже відкрито 
називають неприхованим попу-
лістом й корумпованим лідером. 
Наприклад, The Washington Post в 
одній з авторських публікацій із 
цього приводу пише: «Американ-
ська демократія впродовж остан-
ніх чотирьох років витримувала 
наступо – безпосередньо з боку 
Білого дому. Авторитарний по-
пулізм президента Трампа по-

шкодив фундамент республіки».
Нинішній глава Білого дому не соромився 

порушувати норми етики, яких дотримува-
лась більшість його попередників – очевидно, 
крім тих, яким був оголошений імпічмент. 
«Після Уотергейтського скандалу Конгрес 
прийняв цілу низку реформ, щоби запобігти 
майбутньому Ніксону повторити свої зло-
вживання владою», - зазначає американське 
видання, згадуючи закони, проголосовані 
свого часу в Конгресі.

І зараз пропонується запровадити принай-
мні три найважливіших реформи. Передусім 
зазначається, що Трамп легко «політизував 
верховенство права», звільнивши директора 
ФБР, який вів розслідування проти його ото-
чення, змінив генпрокурора на лояльного 
Вільяма Барра та зробив ряд інших кроків, які 
є прямою стежкою до авторитаризму. Тож 
перша реформа – це обмеження на законодав-

чому рівні можливості для президента пере-
бувати «поза законом», пише WP.

Другий крок – це реформа заплутаної ви-
борчої системи в США, яка є застарілою й 
такою, що дає змогу для теоретичного пере-
гляду результатів у різні способи.

По-третє, наступні президенти не можуть 
уникати покарання за відверту корумпова-
ність. «Норми етики повинні стати законами 
етики», - зазначає видання. Тобто, необхідні 
законодавчі акти з низкою вимог для прези-
дента, а не рекомендації, засновані на тради-
ціях. Від наступних лідерів США треба ви-
магати публічної відмови від бізнес-інтересів, 
а також оприлюднення податкових деклара-
цій як мінімум за 10 років до приходу в Білий 
дім. Цікаво, що Сполучені Штати лише зараз 
дійшли до потреби реформувати інститут 
президентства, що так чи інакше пройшли 
інші, навіть молоді демократії. У США впро-
довж століть діяла непохитна політична 
культура та відповідальність, що не встояла з 
приходом Дональда Трампа. Він показав, на-
скільки руйнівним може стати популізм для 
будь-якої розвинутої системи, навіть найпер-
шої й найсильнішої демократії.

Але це урок не лише для американського 
суспільства, а й для іншого цивілізованого 
світу. Адже, крім довіри до політичних тради-
цій, етики та солодких обіцянок кандидатів, 
усе ж потрібно розставляти «запобіжники» 
від популізму та корупції, здатних зруйнува-
ти фундамент будь-якої держави.

Ярослав ДОВГОПОЛ,  
Вашингтон

У США ХОЧУТЬ УНИКНУТИ ПОЯВИ НОВОГО ТРАМПА
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ПОНАД 40 АМЕРИКАНСЬКИХ 
ШТАТІВ ГОТУЮТЬ СУДОВІ 

ПОЗОВИ ПРОТИ FACEBOOK
Велика група американських штатів 

включилася в розслідування щодо можли-
вих порушень Facebook Inc. антимонополь-
ного законодавства та планує подати позов 
проти компанії вже наступного тижня. 
Про це повідомило в середу інформагент-
ство Reuters із посиланням на кілька дже-
рел, знайомих із ситуацією. «Позов плану-
ють підписати понад 40 штатів», - зазна-
чило одно із поінформованих джерел. При 
цьому уточнюється, що ініціатором про-
цесу виступає штат Нью-Йорк. Поки що 
невідомо, які саме претензії будуть вклю-
чені до позову. Одним із припущень у 
цьому зв’язку називається те, що Facebook 
намагається придбати менших потенцій-
них конкурентів, і часто за велику оплату. 
Йдеться і про Instagram та WhatsApp.

Як повідомлялося, у 2019 році Міністер-
ство юстиції США та Федеральна торго-
вельна комісія розпочали антимонопольне 
розслідування проти чотирьох технологіч-
них гігантів – Amazon, Apple Inc., Google 
та Facebook.

Три роки тому на рекламу в інтернеті припадала лише 
третина загального обсягу рекламних витрат у США. За 
підсумками 2020 року вперше більш ніж половина ре-
кламних витрат в США припаде на онлайн-платформи, 
включаючи Google і Facebook. Про це повідомляє The 

Wall Street Journal. 
Як пише видання, 
у сфері інтернет-
реклами доміну-
ють три гравці - 
Facebook, Amazon 
та Google. На них 
припадає майже 
дві третини всіх 
витрат на онлайн-
рекламу в США. 

У 2021 році очікується зростання рекламних витрат в 
США на 12%, до $240 млрд, при цьому на онлайн-рекла-
му буде направлено $130 млрд, або 54% загальних витрат. 
Згідно з прогнозами, рекламодавці витратять на рекла-
му в інтернеті $110,1 млрд, або 51% загальних рекламних 
витрат в США. Три роки тому на рекламу в інтернеті 
припадала лише третина загального обсягу рекламних 
витрат у США. Згідно з прогнозом, витрати на телевізій-
ну рекламу в США у 2020 році знизяться на 7,9%, до $39,5 
млрд, але зростуть наступного року на 6,6% - до $42,1 
млрд. Проте показник буде нижче $42,1 млрд, витрачених 
на цей вид реклами у 2019 році, що свідчить про струк-
турні проблеми галузі, включаючи відмову споживачів 
від послуг традиційного платного телебачення на ко-
ристь інтернет-альтернатив.

Для контактних самоізоляція триватиме від 7 до 10 днів 
після зараження, у порівнянні з рекомендованими 14 днями.

У США планують зменшити термін самоізоляції для людей, 
які контактували з хворими на COVID-19. Центр з контролю 
та профілактики захворювань США (CDC) має випустити 
нові рекомендації, повідомляє CNN.

Для контактних самоізоляція триватиме від 7 до 10 днів 
після зараження, у порівнянні з рекомендованими 14 днями.

Люди можуть завершити карантин через сім днів, якщо 
вони отримали негативний результат тесту, або через 10 днів 
без тестування.

Чиновник, який говорив з Assosiated Press на умовах ано-
німності, сказав, що ці зміни вже обговорюються протягом 
деякого часу, оскільки вчені вивчили  інкубаційний період 
вірусу. 

Вони прискорять повернення до звичайного життя тих, 
кого вважають «близькими контактними» з інфікованими 
вірусом SARS-CoV-2.

CDC заявляли, що інкубаційний період вірусу триватиме 
до 14 днів, але більшість людей стали заразними і у них роз-
винулися симптоми через 4-5 днів після контакту.

Це не перший раз, коли CDC скореговує свої рекомендації 
через нові дослідження.

У липні центр скоротив терміни ізоляції з 14 днів до 10 з 
дня початку симптомів для людей з COVID-19 за умови, що 
вони більше не хворі.

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ ІНТЕРНЕТ 
ЗАВОЮВАВ БІЛЬШ НІЖ ПОЛОВИНУ 

РЕКЛАМНОГО РИНКУ США

ХОЧУТЬ СКОРОТИТИ 
ТЕРМІН САМОІЗОЛЯЦІЇ 
ДЛЯ КОНТАКТУЮЧИХ З 
ХВОРИМИ НА 
КОРОНАВІРУС
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Кілька колишніх пре-
зидентів США на телеба-
ченні будуть агітувати 
за  вакцинацію від коро-
навірусу COVID-19, щоб 
підвищити довіру амери-
канців до вакцини.

Телеканал CNN пові-
домляє, що за вакцина-
цію агітуватимуть Барак 
Обама, Білл Клінтон та 
Джордж Буш-молодший

«Врешті-решт, я можу 
виступити в ефірі або за-
писати на камеру процес вакцинації, 
щоб люди знали, що я довіряю науці», 
- сказав Обама.

Глава адміністрації Буша-молодшо-
го Фредді Форд заявив про те, що його 
шеф звернувся до головного інфекціо-
ніста Ентоні Фаучы та до координатор-
ки Бі лого дом у з реа г у ва ння на 
COVID-19 Дебори Біркс, щоб дізнатися, 
як він може допомогти в просуванні 
вакцини.

Представники Клінтона також по-
відомили про згоду експрезидента на 
проходження вакцинації в прямому 
ефірі.

Перед цим британська газета The 

Guardian у редакційній колонці закли-
кала політиківтриматися далі від про-
грами вакцинації населення, оскільки 
громадська настороженість щодо вак-
цини вже стала серйозною перешкодою 
на тлі загальної недовіри до влади.

20 листопада американська корпо-
рація Pfizer і ї ї німецький партнер 
BioNTech передали запит на екстрене 
використання вакцини від COVID-19 в 
Управління по санітарному нагляду за 
якістю харчових продуктів і медика-
ментів СШA. Очікується, що розгляд 
запиту займе мінімум кілька тижнів.

Раніше компанії заявили про 95% 
ефективності препарату в третій - фі-
нальної - стадії клінічних випробувань. 

ОБАМА, КЛІНТОН ТА БУШ 
АГІТУВАТИМУТЬ АМЕРИКАНЦІВ 
ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД COVID-19

Компанія Virgin Galactic планує 
провести тестовий запуск космічного 
корабля SpaceShipTwo - VSS Unity, при-
значеного для туристичних польотів у 
космос. Запуск передбачається здій-
снити в період з 11 грудня.

Космічний корабель розрахований 
на шість пасажирів і двох пілотів. Пе-
редбачається, що його піднімуть у 
повітря за допомогою літака-носія 
WhiteKnightTwo з аеродрому в штаті 
Нью-Мексико. Після відстиковки від 
нього за допомогою ракетного двигуна 
корабель вийде на суборбітальну орбі-
ту висотою близько 100 км, тобто на 
кордон атмосфери з космосом, а потім 

як літак здійснить посадку на Землі.
Virgin Galactic планує почати ко-

мерційні туристичні польоти на кос-
мічному кораблі наступного року. За-
явки на польоти подали вже 700 тисяч 
осіб. Вартість квитка становить 250 
тисяч доларів.

Раніше Virgin Galactic показала са-
лон космічного корабля. Кабіна кора-
бля оснащена 12 круглими вікнами, які 
розташовуються з боків і на даху. На 
старті і під час посадки пасажири бу-
дуть пристебнуті ременями безпеки, а 
спеціально розроблені сидіння адап-
товані до різних потреб окремих клі-
єнтів.

VIRGIN GALACTIC ПЛАНУЄ В ГРУДНІ 
ПРОВЕСТИ ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК 

КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ ДЛЯ ТУРИСТІВ
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В США українці поставили собі за мету зробити тему 
про Голодомор-геноцид в Україні 1932-33 рр. частиною 
загальної середньої освіти, поширюючи знання про цю 
трагедію серед широкого загалу.

Про те, як саме діаспора намагається це зробити і що 
ускладнює процес, розповідається в відеосюжеті Голо-
су Америки.

«Для багатьох американців українського походжен-
ня поширення знань про Голодомор вже не одне деся-
тиліття є вкрай важливою місією. Один із шляхів, який 
дозволяє досягнути цю непросту мету, – включення 
теми до шкільної програми з історії у американських 
школах. Саме таку ціль кілька років тому поставив собі 
Крайовий комітет США з визнання Голодомору гено-
цидом», - йдеться у відео. 

Мета досить амбітна та потребує багато часу, адже, 
на відміну від України, де освітні програми централі-

зовані, в Сполучених Штатах навчальні курси пишуть-
ся та затверджуються місцевими відділами освіти. 
«Кожен штат та кожна школа навіть свої має правила 
гри», - зазначив голова комітету Михайло Савків, до-
даючи, що тому, на жаль, цей шлях буде тривати трош-
ки довше, ніж би хотілося.

Доріс Дужий – одна з активісток, яка допомагає ко-
мітету. Дужий – освітянка, мешкає у штаті Мічиган. 
Впродовж багатьох років вона викладала тут світову та 
американську історію. І не один рік домагалася того, аби 
у програму з вивчення історії в школах Мічигану був 
включений розділ про геноциди ХХ століття.

Вона розповіла, що у 2016-му губернатор штату за-
провадив обов’язкове вивчення теми геноциду ХХ 
століття у державних школах. «Голодомор підпадає під 

це поняття. Зараз є кілька версій уроків, які публікува-
лися протягом багатьох років і які постійно оновлю-
ються. Мої конкретні плани уроків з моїм комітетом, 
які ми писали, опубліковані на вебсайті, і будь-який 
вчитель Мічигану може зайти на сайт, в пошук ввести 
слово «геноцид» і отримати інформацію про Голодо-
мор», - пояснює Дужий.

Створивши шкільну програму в своєму штаті, Дужий 
вирішила не зупинятися на Мічигані та запропонувала 
Національній раді соціальних наук проводити вебінари 
про Голодомор для їхніх вчителів.

За словами пані Доріс, дев’ять з десяти вчителів на 
семінарах не чули про Голодомор. «Тому ми були в за-
хваті, коли Національна рада вирішила співпрацювати 
з нами та провести вебінар», - зазначила активістка.

Савків та Дужий за підтримки Національної ради 
провели вже два семінари: один – загальнонаціональ-

ний, другий – для вчителів Техасу.
Голова Крайового комітету США з визна-

ння Голодомору геноцидом додає, що під 
час лекції вчителі мали змогу ставити за-
питання. Він розповідає, що учителі хотіли 
знати не тільки про Голодомор, але і про 
роботу Комітету з визнання Голодомору 
геноцидом, українську громаду та чому для 
українців так важливо поширювати знання 
про Голодомор, і висловили готовність роз-
повідати про це учням.

Окрім лекцій, Савків та Дужий також 
передали вчителям навчальні матеріали, 
зокрема, підручник про Голодомор та плани 
уроків.

Савків каже, що пандемія та зустрічі 
онлайн значно спростили організацію за-
ходів. Адже тепер не потрібно фізично 
збирати вчителів.

У найближчі кілька місяців комітет планує провести 
ще низку вебінарів для вчителів інших штатів. Мета – 
охопити викладачів з усіх 50 штатів США.

Дужий додає, що під час вебінарів вони просять 
вчителів займати більш активну позицію щодо вклю-
чення теми Голодомору до шкільної програми. «Ми 
заохочуємо їх іти до своїх шкільних рад, звертатися до 
керівництва та говорити: ось ця інформація, яку ми 
хочемо презентувати учням», – пояснює вона.

Активістка визнає, через специфіку системи освіти 
в Сполучених Штатах попереду – непроста та довга до-
рога. Проте активісти крок за кроком готові долати її, 
аби якомога більше американських учнів на запитання: 
«Що таке Голодомор?» не знизували плечима, а відпо-
відали, що це страшна сторінка світової історії, коли 
були замордовані мільйони українців.

УКРАЇНЦІ В США ПРАЦЮЮТЬ НАД ТИМ, АБИ ТЕМА 
ГОЛОДОМОРУ СТАЛА ЧАСТИНОЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Чим далі відносить нас час від 
страхітливих подій, пов’язаних із 
г о л о д о м о р а м и  в  У к р а ї н і ,  т и м 
пильніше вдивляємось у ту далеку 
епоху. І тим сильніше бажання серця 
знати правду: що діялося в ті роки, як 
пережили їх люди. А правду можуть 
повідати лише живі свідки. На жаль, їх 
серед нині сущих усе менше, майже не 
залишилося. Мудрі науковці, історики 
почали шукати ту правду між людьми 
давно, збирали свідчення очевидців, 
вислуховували стареньких, фіксували 
це для прийдешніх поколінь. 

День пам’яті жертв голодоморів з 
1998 року відзначається щороку в 
четверту суботу листопада. В цей день 
в ш а н о в у є т ь с я  п а м ’ я т ь  ж е р т в 
голодоморів на території України 

1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 
р о к і в .  В н а с л і д о к  н а в м и с н о 
організованого радянською владою 
Геноциду в Україні загинуло понад 10 
мільйонів осіб.

Українська громада в Норт Порті 
(Флорида) відзначила сумні роковини 
Голодомору-Геноциду 1932-33 рр. па-
нахидою 22 листопада  в церквах 
Входу в храм Пресвятої Богородиці та 
св. Андрія. Хоч у минулому соборна 
панахида відбувалася спільно в одній 
церкві, нині через коронавірус це не 
було можливим.

На панахиді члени Громадського 
комітету, в який входять Союз українок 

Америки, Українсько-американські 
Ветерани, Українсько-американський 
клюб, Товариство української мови, 
Осередок ім. св. Андрія та парафія св. 
Марії, тримали засвічені свічки. 

А 19 листопада в місцевій газеті 
”Herald Tribune”, напередодні панахи-

ди за жертв Голодомору-Геноциду, 
було подано оголошення про вірту-
альну виставку картин мисткині Лідії 
Б о д н а р - Б а л а г у т р а к п і д н а з в о ю 
«Holodomor: A Remembrance”.

У віртуальній виставці є 26 картин 
та інформація про Голодомор-Геноцид 
1932-33рр. Це була причина, щоб 
знищ ити н ац іон а льно - с відом ий 
український нарід і обернути його у 
«совєтського громадянина».

Лідія Боднар-Балагутрак створила 
цю серію картин, щоб глядач відчув 
жорстокість і біль цієї величезної 
трагедії українського народу.

Віра Боднарук, 
професор

Фото Віктора Лісничого  
та Богдана Боднарука

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ 

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 
ВІДЗНАЧИТЬ СВОЄ 95-РІЧЧЯ ОНЛАЙН

Союз українок Америки (СУА) 6 грудня проведе 
віртуальний гала-захід з нагоди свого 95-річчя. Про 
це повідомляється на сторінці СУА в Фейсбуці.

«Цього року Союз українок Америки святкує своє 
95-річчя: 95 років лідерства і розвитку освітніх та 
культурних проєктів та гуманітарної допомоги 
українцям у всьому світі», - зазначили в організації.

Віртуальний захід розпочнеться  о 15:00 за нью-
йоркським часом.

Як зазначається, чудова програма дасть нагоду 
ознайомитися з досягненнями у багатогранній 
діяльності СУА.

До свята приєднаються відомі українські 
виконавці - Ірина Федишин, Петро Мага і Катерина 
Бужинська  та ін., йдеться у соцмережі.

«Будь ласка, долучайтеся до святкування 95 років 
наших спільних успіхів і дружби!», - запросили в 
Союзі українок Америки.

Як повідомлялося, Союз українок Америки 
оголосив дату свого 32-го національного з’їзду: він 
запланований на 4-6 червня 2021 року.

З нагоди 95-річчя створення Союзу українок 
Америки (СУА) Центральний державний архів 
з а р у б і ж н о ї  у к р а ї н і к и  ( Ц Д А З У ) 
підготував  документальну виставку  в режимі 
онлайн. 
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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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КРОСВОРД “IГОР ПОКЛАД”
 По горизонталi: 5.  “… дощу” – пiсня Олександра 

Вратарьова та Iгоря Поклада. 6. Столиця Киргиз-
стану. В цьому мiстi народився майбутнiй видатний 
композитор. 8. “Що сказати мушу, що сказати мені? 
Ти не слухай, синку, … теревені. Бо, як будеш син-
ку ті поради слухать – захолоне серце і зів’януть 
вуха.” – (“Ой, стояла хата”. Ю.Рибчинський/I.По-
клад). 11. “Ти іди до мене через доли і ліси. В білому 
…, в білому світанні ти мені чарівну пісню прине-
си.” – (“Два крила”. Ю.Рибчинський/I.Поклад). 12. 
“Зорі, як очі дивляться скрізь на нас, серце не хоче, 
щоб промайнув цей час. Хай в цю хвилину піснею 
лине, понад … радість моя.” – (“Кохана”. I.Барах/I.
Поклад). 16. “Ой, летіли в день осінній дикі гуси до 
… верби. Там, де двоє, там - весілля, а, де троє – 
перші ягоди журби.” – (“Ой, летіли дикі гуси”. 
Ю.Рибчинський/I.Поклад). 18. Поет, письменник, 
в минулому спiвавтор з Iгорем Покладом деяких 
пiсень. На даний час проживає в Ізраїлі. 19. “По-
стелю … понад береги, чотири світи, гей, будуть 
навкруги. На мої луги, гей, де траві рости, посміх-
нися, доле, ти.” – (“Посмiхнися доле”. М.Ткач/I.
Поклад). 20. “Ти від лютої зими затуляла нас криль-
ми, прихилялася теплим леготом, задивлялася бі-
лим лебедем. Дивом-казкою, за віконечком,- … 
ластівко, сиве сонечко.” – (“Мамо, вечiр догоря…”-
(“Пiсня про матiр”). Б.Олiйник/I.Поклад). 23. “Та 
ми переробим усю вашу … роботу, – лишайтесь, 
матусю, навіки лишайтесь. Не йдіть.” – (“Посіяла 
людям…” - (“Пiсня про матiр”). Б.Олiйник/I.Поклад). 24. 
“Не … кому, не … чому, я шукаю світло поміж хмарами.” 
– (“Не карай”. М.Ткач/I.Поклад). 25. “За роками роки, 
мов рiка глибока, з пам’яттю … я не розминусь. А не 
стрiне мати мене коло хати, я до тебе, краю, серцем при-
хилюсь.” – (“Краю мiй лелечий”. Г.Булах/I.Поклад). 29. “І 
… днем своїм ми горді та багаті, пульсує у руках жадоба 
відкриття.” – (“Доброго ранку, тобі, Батьківщино”. В.
Крищенко/I.Поклад). 32. “ Свiтку … мiй” – пiсня Михай-
ла Ткача та Iгоря Поклада. 

33. “Половина саду …” – пiсня Iгоря Лазаревського та 

Iгоря Поклада. 34. “Я в розлуці тужу, я з розлуки біжу за 
межу, до тебе …, наче жалібна струна... Даленіють літа, 
даленіє кохання весна, ти для мене, як та невловима 
далека луна.” – (“Розлука”. М.Ткач/I.Поклад). По 
вертикалi: 1. “В лісі зозуля, чом не сорока? Чому у мене 
ти чорноока любая? В лузі тополя, чом не …? Чому не 
вийшла знову дівчина любая?” – (“Сон-траву я знайду”. 
Ю.Рибчинський/I.Поклад). 2. “Як я тебе …!” – пiсня Юрiя 
Рибчинського та Iгоря Поклада. 3. “Очi на …” – пiсня 
Юрiя Рибчинського та Iгоря Поклада. 4. “ Його весна в 
гори звала, його осінь чарувала, а він зиму щирим … 

полюбив.” – (“Наречена”. Ю.Рибчинський/I.По-
клад). 7. Народна артистка України, в репертуарi 
якої є пiснi Iгоря Дмитровича.  9. “Весь … в очах 
твоїх ” – мелодрама Станiслава Клименка та Iвана 
Симоненка, музику до якої написав Iгор Поклад. 
10. “Гей-гей, весни світанок, гей-гей – сніги вже 
тануть. Гей-гей, гей-гей, як мої роки … із гір стрім-
кі потоки.” – (“Тече вода”. Ю.Рибчинський/I.По-
клад). 13. Український спiвак, один з виконавцiв 
пiснi Iгоря Бараха та Iгоря Поклада “Кохана”. 14. 
Одна iз пiсень Iгоря Поклада, написана ним для 
дiтей, у виконаннi Вiталiя Бiлоножка. 15. “… скрип-
ка” – пiсня Юрiя Рибчинського та Iгоря Поклада. 
17. “А яблуня – улюблениця наша, яку на щастя 
батько …, глибокої криниці синя чаша та ластівок 
проникливий мотив. Та ластівок проникливий 
мотив.” – (“Батькiвська оселя”. Д.Луценко/I.По-
клад). 21. “І хмарини, … не розлякані, шепчуться 
тихенько знов і знов: “Чарівниця з нею йде, 
погляньте-но, ймення чарівниці тій – любов!” – 
(“Чарiвниця”. I.Барах/I.Поклад). 22. “Гойдає ніч 
зорю …, несе до полонин. Повторить знов луна 
стократ: “Тобі я брат, мені ти брат, бо, наче батько, 
край у нас один”.” – (“Хай щастить!”. В.Крищенко/I.
Поклад). 26. “Скрипка грає, серце крає, … літо до-
горає. Скрипка грає, плаче гірко, то кохання гасне 
зірка.” – (“Скрипка грає”. Ю.Рибчинський/I.Поклад 
). 27. “Горить на сонці сніг, мов самоцвіти. Поміж 
холодних віт любов розквітла. Ти – все життя моє, 

… квітка. Ти цілувать мене прийшов із квітня.” – (“Ще 
раз”. О.Вратарьов/I.Поклад). 28. “Як … наречених ви-
зволяли” – мультфiльм кiнорежисера Володимира Дах-
на кiностудiї “Київнаукфiльм”, в якому прозвучали 
авторськi пiснi на слова Юрiя Рибчинського та музику 
Iгоря Поклада. 30. “Я чую твій голос, пшеничний твій 
колос у душу мені засіває …, моя Україно, калино-кали-
но, пізнати тебе мені щастя дано.” – (“Моя Україна”. 
М.Ткач/I.Поклад). 31. “Поруч будь, на все …, дорога в нас 
одна, поруч будь, i подарує щастя нам весна.” – (“Де той 
день”. І.Лазаревський /I.Поклад).

НОВИЙ КОРОЛЬ? 

 Lamborghini Aventador V12 порівняли з електрокаром 
Porsche Taycan Turbo S в заїзді по прямій

Автожурналісти провели гонку на  чверть милі між 
спорткаром Lamborghini Aventador SVJ з двигуном V12 і 
найпотужнішою версією електрокара Porsche Taycan 
Turbo S. У бензинового авто не було жодних шансів.

Останнім часом надзвичайно популярними стали за-

їзди по прямій між новими електрокарами і спортивними 
автомобілями з потужними бензиновими двигунами.

Найчастіше у таких заїздах беруть участь найпотужні-
ші версії Tesla Model S і новий  спортивний електрокар 
Porsche Taycan. У одній з недавніх подібних гонок 
835-сильна версія Model S P100D програла Lamborghini 
Huracan Performance, оснащеному 5,2-літровим V10.

На цей раз автожурналісти вирішили порівняти, хто 
виявиться швидшим на прямий - найпотужніший Porsche 
Taycan Turbo S чи Lamborghini Aventador SVJ з двигуном 
V12.

6,5-літровий атмосферний двигун італійського спорт-
кара видає 750 к. с. потужності, розганяється від 0 до 100 
км/год за 2,8 секунди, а його максимальна швидкість 
складає 350 км/год. В той же час, двомоторна електрична 
силова установка Taycan Turbo S забезпечує 761 к. с. по-

тужності і аналогічний час розгону 0-100 км/год.
Правда, маса електрокара Porsche становить 2370 кг, 

що рівно на 600 кг більше, ніж маса Lamborghini Aventador 
SVJ.

Попри це, Taycan здобув перемогу над Lamborghini у 
заїзді по прямій на ¼ милі, і не дозволив бензиновому 
суперкару вирватися вперед ні на одному з етапів гонки.
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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

-  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. 

В транспортну компанію потрібні 
на роботу водії CDL «А»

-  Локальні траси
-  Dry Van
-  Фірма знаходиться в 
   Bloomingdale, IL
-  Добра оплата

630.742.3711
847.602.2657

Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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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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THE TRUCKER’S ZONE

Зд
ор

ов
‘я

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

АнтитілА не дАють тривАлий зАхист

«З  приводу носіння масок. Чи  повинні 
люди, які вже перехворіли на Covid-19, носи-
ти маски? Навіщо?». Зі схожими запитаннями 
до  мене часто звертаються. Відповідь така: 
здоровий глузд та наявні наукові дані підка-
зують, що  носити маску та  дотримуватися 
інших заходів, аби не підхопити вірус, важ-
ливо продовжувати, не  дивлячись на  те, 
чи перехворіли ви чи ні.

Чому:

«Якщо я перехворів/ла, то 
я ж маю антитіла. Вони захистять».

Вірус SARS-CoV-2 ще новий, його досі ви-
вчають, нові дані з’являються щодня. Наразі 
невідомо точно як довго зберігаються анти-
тіла та чи дають вони беззаперечний захист 
після хвороби. Спочатку були дані про анти-
тіла, які зберігаються до трьох місяців, а три-
валість захисту здебільшого залежала від того, 
яким був перебіг хвороби – що важчим був 
перебіг, то  довше вони зберігалися. Днями 
з’явилося дослідження (поки опубліковано 
його препринт), що вказує на ймовірну три-
валість збереження антитіл до шести місяців. 
Були й дані про те, що антитіла можуть до-
волі швидко минати після хвороби чи можуть 
взагалі не з’являтися. Одне зрозуміло точно – 
антитіла не  дають тривалий захист і  їхній 
захист досить індивідуальний.

Тож не варто вважати, що отримання анти-
тіл – це панацея. Бо існує ще й інший рівень 
захисту і, здається, він має вагомішу роль – 

це  клітинний імунітет, а  саме специфічні 
Т-лімфоцити. Саме вони виявляють та  зни-
щують інфіковану вірусом клітину, а згодом 
здатні й  зберігати клітинну пам’ять про 
збудника хвороби. Завдяки цьому клітина 
пам’яті знову готова боротися із  хворобою, 
якщо збудник потрапить в організм. Функцію 
таких лімфоцитів ще  вивчають, це  досить 
складно, бо потрібно робити специфічні ана-
лізи, що доступні не всюди. Але відомо, що де-
які люди, які не  стикалися з  вірусом SARS-
CoV-2, вже мали імунітет до нього саме через 
наявність Т-клітин, які вони здобули, коли 
хворіли на інші респіраторні хвороби.

«Взагалі дуже мало повторних інфікувань, 
тому ризики захворіти ще раз точно малі».

Інформації про повторні інфікування 
не  так багато, бо  поки не  було масштабних 
досліджень, які допомогли  б розібратися 
у тому, яка ймовірність, коли та у кого захво-
ріти на Covid-19 повторно існує. Щодо цього 
зараз значно більше питань, ніж відповідей. 
CDC наразі ще збирає інформацію стосовно 
повторних інфікувань і жодних однозначних 

заяв не робить. Крім однієї – поки даних не-
має, важливо продовжувати дотримуватися 
правил, зокрема носити маску, зберігати фі-
зичну дистанцію та стежити за гігієною рук.

Про повторні кейси інфікування наразі 
збирають та  аналізують дані. Всі випадки 
дуже різняться, наприклад, деякі люди і впер-
ше, і вдруге мали безсимптомний перебіг, інші 
спочатку з симптомами, потім ні. Разом з цим 
залишається дуже багато питань – наскільки 
швидко людина може інфікуватися повторно, 
від чого це залежить, чи може вона бути за-
разною для інших, якщо захворіє безсимп-
томно, чи  справді інфікування повторне, 
чи  тест показує наявність вже не  здатних 
до реплікації «залишків» вірусу на слизовій?

Ймовірність захворіти ще раз може існу-
вати й  через кілька штамів вірусу. Попри 
мутації, вірус SARS-CoV-2 поки показує не-
значну мінливість. Це  добре. Утім, знову  ж 
таки, вкрай важливо пам’ятати, що вірус но-
вий, його ще  досі вивчають, тому знімати 
маски ще дуже і дуже рано.

«Всі мають перехворіти,  
щоб отримати колективний імунітет».

З тих даних, які маємо зараз, стає очевид-
ним, що  колективний імунітет, здобутий 
шляхом, коли більшість населення перехво-
ріє – це не історія про Covid-19. Чому? Це мож-
на зрозуміти з огляду на тривалість дії анти-
тіл, неможливість визначення наявності клі-
тинного імунітету, а також ціну такого імуні-
тету  – сотні тисяч чи  мільйони життів, на-
вантаження на медичні системи та страждан-

ня людей через хворобу.
Єдиний можливий безпечний спосіб здо-

бути колективний імунітет – це вакцинація. 
До  цього часу потрібно далі продовжувати 
дотримуватися необхідних заходів.

«Я можу робити тест на антитіла, і розумі-
ти, чи маю захист. З антитілами маску можна 
не носити».

Наразі позитивний тест на антитіла не ви-
знано методом, який гарантовано може до-
зволити зняти маски та нехтувати заходами 
безпеки. Принаймні тому, що тест на антитіла 
може мати хибнопозитивний чи хибнонега-
тивний результат. Це вказують як CDC, так 
і Mayo Clinic. І також попереджають, що по-
при все, поки в нас немає більше інформації 
про вірус, треба продовжувати дотримувати-
ся заходів. Зрештою, носіння маски, миття рук 
й  дотримання дистанції та  гігієни кашлю 
і чхання можуть захистити не лише від вірусу 
SARS-CoV-2, але й, наприклад, від вірусу гри-
пу, який може бути не менш небезпечним для 
здоров’я.

І  наостанок, правильне носіння маски 
в громадських місцях та всюди, де це необхід-
но, – це нормальний прояв поваги до людей 
навколо. Ніхто не  може знати чи  хворіли 
ви чи ні, чи маєте імунітет і чи не можете ін-
фікувати інших. Тож давайте щонайменше 
проявляти повагу одне до одного та берегти 
своє здоров’я та  своїх близьких. Це  те, 
що в складні часи має робити здорове суспіль-
ство.

Уляна СУПРУН

ЧИ ПОВИННІ ЛЮДИ, ЯКІ ВЖЕ ПЕРЕХВОРІЛИ НА COVID-19, НОСИТИ МАСКИ
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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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Здоров‘я

COMPUTER 
DIAGNOSTIC

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

3-Axle Alignment 

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,

IL 60007

847.354.6870

TIRE SALE

Mimimum Downtime
Competitive Pricing

TUNE UP
DPF CLEAN

}

• Cooling System   
• Electrical • Intake  

We speak ukrainian

-  З досвідом і без
-  Стабільна робота
-  Повна ставка
-  Оплачуємо - 
   $20 - 32 / год

773.719.4858
773.656.6982

В транспортну компанію в Bridgeview, IL
на постійну роботу потрібен механік

для ремонту вантажівок і причепів

Розмовляємо українською, російською,
 польською та англійською мовами

Китайські вчені дійшли висно-
вку, що в громадському транспор-
ті люди рідше підхоплювали ко-
ронавірус, ніж вдома.

Масштабне дослідження по-
ширення коронавірусу SARS-
CoV-2 в Китаї виявило, що най-
частіше люди підхоплюють не-
безпечну інфекцію від родичів, з 
якими живуть в одній оселі.

Як пише Nature, дослідження було 
проведене в провінції Хунань. Його 
авторами виступили вчені Каюн Сан з 
Національного інституту здоров’я в 
штаті Меріленд і Хунцзе Ю з Фудань-
ського університету в Шанхаї. Вони 
проаналізували дані 1178 жителів про-
вінції Хунань, які заразилися корона-
вірусом, а також 15 тисяч тих, з ким 
інфіковані люди контактували.

Таким чином, дослідники виявили, 
що контакти між людьми, які живуть 
разом, становлять найвищий ризик 
передачі коронавірусу. На другому 
місці - контакти між членами родини в 
широкому значенні. Водночас, ризик 
передачі COVID-19 був нижчим у ви-
падку соціальних контактів, напри-

клад, під час поїздки в громадському 
транспорті. Кожен додатковий день 
взаємодії між людьми підвищував ри-
зик зараження коронавірусом на 10%.

Аналіз також показав, що жорсткий 
карантин в Хунані насправді підвищив 
поширення COVID-19 в сім’ях. Оскіль-
ки люди були змушені проводити біль-
ше часу разом вдома, ніж зазвичай. Але 
поширення коронавірусу між громада-
ми й в ході соціальних взаємодій силь-
но скоротилося за час карантину. Авто-
ри дійшли висновку, що природа коро-
навірусу SARS-CoV-2 вимагає одночас-
них зусиль, націлених ізолювати інфі-
кованих й відправити всіх, з ким вони 
контактували, в карантин. Крім того, 
необхідне втручання на рівні всього 
населення.

ЛЮДИ НАЙЧАСТІШЕ ЗАРАЖАЮТЬСЯ 
COVID-19 ВІД РОДИЧІВ
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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

 

-  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»

У стабільну транспортну компанію
з 15 - річним досвідом на ринку

потрібні на роботу водії CDL «А»

-  На локальні траси - до 100 М (Chicagoland)
-  Висока оплата, погодинно
-  Direct Deposit щотижня
-  Вантажівки на вибір - Volvo, Intermodal Pro Star
-  Фірма і паркінг в Elmhurst, IL  

630.293.0800Розмовляємо польською і 
англійською мовами

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

708.691.7909
773.817.5310

Розмовляємо англійською і 
польською мовами

*  Траси на вибір - OTR
*  Reefer або Dry Van
*  Оплачуємо всі практичні 
    милі + extra stops

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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В малу транспортну компанію 
потрібен на роботу водій CDL «А»

-  Траси - Midwest, CA (No East)
-  Вантажівки - Volvo 2020
-  Dry Van
-  Паркінг в Summit, IL

773.495.3478Розмовляємо українською і 
англійською мовами

Заробляй до $3000/тиждень

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А» 

*  Траси - локальні
*  Щодня вдома
*  Dry Van, Reefer, контейнери
*  Volvo, Peterbilt
*  Паркінг у Bedford Park, IL 

773.415.3665Розмовляємо українською і 
англійською мовами

KLC BROKERAGE, INC. WILL HIRE CDL DRIVER:
OTR OR LOCAL, SINGLE OR TEAM.

*  NEW EQUIPMENT: VOLVOS, FREIGHTLINERS,
   DRY VANS AND REEFERS
*  GREAT PAY AND WEEKLY SALARY
*  BONUS FOR 3RD OR 4TH TRIP IN A MONTH
*  GOOD INSPECTION REWARDS
*  FUEL PUMP AT OUR YARD
*  GREAT MECHANICAL SERVICE
*  FLEXIBLE WORK SCHEDULE
*  AND MANY MORE

847.262.5846

Запрошуємо на роботу власників вантажівок

Зарплатня  - до $6000/тиждень після deduction

-  Траси - локальні 
   (Chicagoland, IL)
-  Щодня вдома
-  Dry Van
-  Не потрібно мати 
   свій причеп

773.727.3879 Розмовляємо українською і 
англійською мовами



23

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
4 грудня 2020 №

 49

THE TRUCKER’S ZONE

TH
E TR

U
C

K
ER

’S
 ZO

N
E

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!

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

www.ukrslovo.net
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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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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 майстерню з ремонту вантажівок і 
причепів в Gurnee, IL

Терміново потрібен на роботу механік
-  Повна / часткова зайнятість
-  Зручні години роботи
-  Висока оплата

773.977.9352

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
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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



26

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
4 

гр
уд

ня
 2

02
0 

№
 4

9
 У грудні 2017 року ця новина об-

летіла весь світ: у Підмосков’ї 
26-річний чоловік вивіз дружи-

ну до лісу і відрубав їй дві руки. Шокува-
ло те, що садист був за фахом… сімейним 
психологом.

Рита Грачова працювала журналіст-
кою. Пара прожила у шлюбі сім років, 
ростила маленьких синочків. Чоловік 
безпідставно став підозрювати дружину 
у подружній зраді.

Спочатку він вивіз її до лісу і, приста-
вивши ножа до горла, вимагав назвати 
ім’я коханця. Потім навіть возив її у Мо-
скву на детектор брехні. Молода жінка 
зрозуміла, що життя з колись коханим 
Дімою вже не буде, й подала заяву на роз-
лучення. Та він рвав паспорт, погрожував 
або кислотою хлюпнути в лице, або за-
копати її так, що ніхто не знайде. І раптом 
ніби змінився, заспокоївся. Хоча Рита все 
одно побоювалася чоловіка і намагалася 
нікуди з ним не їздити. Але того злощас-

ного грудневого дня вона втратила пиль-
ність і сіла з дітьми до нього в машину. 
Спочатку вони завезли синів у садочок, а 
потім…

Знову ліс. Сокира в багажнику. Дума-
ла, хоче налякати. «Відрубаю тобі руки, 

щоб ти не могла гладити ними 
наших дітей», – сказав садист і 
«турботливо» перетиснув руки 
дружини джгутом, щоб вона не 
померла від крововтрати…

– Він відрубував мені палець за 
пальцем, а потім обидві кисті. 
Сказав: «Заяву на розлучення 
тепер ти подати не зможеш», – 
згадувала журналістам ті страш-
ні події Рита.

Від побаченого жахнулися на-
віть лікарі, коли покалічену жінку 
катюга привіз у московську лікар-
ню. Врятувати праву руку шансів 
вже не було. За ліву медики гото-
ві були боротися, але кисть за-

лишилася в засні-
женому лісі. По неї 
відправили полі-
цейських, які й до-
ставили відрубану 
руку в операційну. 
Операція тривала 
понад дев’ять го-
дин, але мікрохі-
р у рг и к і н ц і вк у 
т а к и  п ри ш и л и . 
Вона прижилася, 

хоч і зі страшними рубця-

ми на все життя. Шрами залишилися й 
на ногах, бо кат порубав і ноги дружини. 
Через рік після трагедії у Німеччині не-
щасній жінці встановили на праву куль-
тю біонічний протез, гроші на який 
збирали усім миром. Дітям Рита не роз-
повіла нічого. Сказала, що потрапила в 
аварію. Вони ще надто маленькі, щоб 

знати жахливу правду.
А чоловік за скоєне отримав 14 років 

тюрми. І навіть звідти присилав есемески 
з погрозами: «Або будеш моєю, або нічи-
єю».

Маргарита рік тому таємно вийшла 
заміж. Зі своїм обранцем жінка позна-
йомилася у соцмережах. А ще вона стала 
моделлю, щоб почуватися впевненіше у 
житті, незважаючи на те жахіття, яке їй 
довелося пережити. І стати прикладом 
для інших жінок. Вона навіть написала 
про це книгу. Також вперше стрибнула з 
парашутом. А ще зуміла одягнути коро-
теньку спідничку, хоч на її нозі видно 
величезні шрами.

Ніна РОМАНЮК

ЧОЛОВ’ЯГА ВІДТЯВ МОЛОДІЙ ДРУЖИНІ РУКИ

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

ЗГОДОМ ВОНА СТАЛА МОДЕЛЛЮ І ВИЙШЛА ЗАМІЖ ВДРУГЕ
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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). 

ОВЕН

У  н о в о м у  р о ц і 
Овни будуть будуть із 
заздрісною регуляр-
ніс тю с творюв ати 
нові проекти. Навко-
ло вас сформується 

непогана команда, ви опинитеся в комфорт-
ному суспільстві близьких по духу людей. 
Вам важливо не розгубити такі свої якості як 
упертість і невгамовність. Власникам бізне-
су варто бути обережними і ретельно об-
мірковувати всі важливі питання. Також з 
2021 року любовне життя Овнів розквітне з 
новою силою. На самому початку року є 
ймовірність зустрічі з колишнім партнером, 
який захоче відновити стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

З самого початку 
року Бика Тельці ста-
нуть рішуче домага-
тися результатів як в 
нових проектах, так і 
в тих, які були запуще-

ні раніше. Працездатність Тельців не зали-
шиться непоміченою. Багатьох очікує підви-
щення в новому році. Проблеми, з якими 
зіткнуться Тельці, вдасться залагодити за-
вдяки їх розсудливості і холоднокровності.

Любовне життя Тельців, які вже давно 
перебувають у стосунках, буде тяжіти до 
спокою і стабільності, головне – не прояв-
ляти надмірної впертості.

БЛИЗНЮКИ

У рік Бика життя 
Б л и з н ю к і в  п о ч н е 
стрімко розвиватися. 
Можна будувати пла-
ни, братися за будь-
який проект, виходи-

ти на якісно новий рівень. Секрет вашого 
успіху, в першу чергу, буде ховатись в умінні 
знаходити спільну мову з різними людьми. 
З 4 березня по 23 квітня у вашому знаку буде 
перебувати Марс – це час для активної ді-
яльності. Направте свою енергію в потрібне 
русло.

У стосунках Близнюків можуть чекати 
справжні хитросплетіння – майбутній рік або 
виведе ваші почуття на новий рівень, або 
поставить на них хрест.

РАК

Більшість Раків дивляться в 2021 рік з 
оптимізмом і вірять, що він буде кращим за 
попередній. У році Білого металевого Бика 
Ракам доведеться діяти сміливо і швидко, 

часто навіть не у влас-
них інтересах, а зара-
ди благополуччя тих, 
хто поруч. На вас че-
кає багато труднощів, 
але ви зможете їх по-

долати.
У стосунках в інтересах Раків – стежити 

за своїми кроками і обдумувати кожне сло-
во, яке ви говорите своєму партнеру.

ЛЕВ

В 2021 році Леви 
будуть знаходитися у 
звичній для себе по-
зиції лідера: формува-
ти навколо себе гурти, 
знаходити послідов-

ників. Важливо вчасно робити вибір і не 
ухилятися від пропозицій, які сама доля 
стане знаходити представникам знаку весь 
рік. В 2021 році ключовим для Левів має 
стати поняття активності та незалежності. У 
рік Бика Леви будуть намагатися самі буду-
вати свою долю, не звертаючи увагу на 
оточуючих. Але це не завжди піде на ко-

ристь, тому намагайтеся подолати егоїзм.
Наступаючий 2021 рік металевого Бика 

Леви також можуть сміливо назвати роком 
любові і благоденства в сфері стосунків з 
близькими людьми.

ДІВА

Рік, що минає, на-
певно доставив бага-
тьом Дівам чимало 
серйозних проблем. 
Але на новий 2021 рік 
Бика зірки налаштова-

ні оптимістично – складний період у житті 
Дів закінчиться. Розберіться з негативними 
наслідками 2020 року і одразу розпочніть 
закладати фундамент вашого нового етапу 
в житті. Найнеймовірніші події в любовній 
сфері трапляться з самотніми представника-
ми вашого знаку зодіаку. Можливе навіть 
кохання з першого погляду. Спробуйте бути 
не бути занадто сором’язливими, щоб не 
пропустити цей шанс на особисте щастя.

ТЕРЕЗИ

В 2021 році Білого 
Металевого Бика Те-
рези повинні будуть 
навчитися відпускати 
неприємності та дріб-
ні невдачі і більше 

звертати увагу на свої перемоги. У 2021 році 
ваш знак відвідає натхнення. Весь рік буде 
відзначений потужним припливом творчої 
енергії. З’явиться можливість зайнятися 
справою, до якої давно вже лежить душа, але 
на яку ніколи не вистачало часу.

Підтримка коханої людину в цьому році 
буде дуже важливою. У цей час важливо не 
втратити шанс і показати все, на що ви здатні.

СКОРПІОН

Рік Бика для Скорпіона стане вельми 
неординарним – вам належить реалізація 
масштабних планів, до яких доведеться йти 
через дрібні незгоди. Вони можуть виводи-

ти вас з рівноваги, 
однак не піддавайте-
с я подразникам – 
прийміть їх як даність 
і заспокоюйте себе 
тим, що вони ніяк не 

вплинуть на кінцевий результат.
З 2021 році Скорпіонам рекомендується 

тримати при собі свою зайву запальність і 
емоційність. Вони можуть створити про-
блеми не тільки з вашим партнером, але і з 
усім оточенням в цілому.

СТРІЛЕЦЬ

У  н о в о м у  р о ц і 
Стрільців чекає пері-
од розширення мож-
ливостей. Ви зможете 
збільшити рівень сво-
єї освіченості, запи-

савшись на курси, побачити світ, розширити 
коло спілкування. Слід брати стільки знань 
і знайомств, скільки зумієте подужати. Ви 
також зможете взяти участь в цікавих про-
ектах. Також рік Бика обіцяє Стрільцям ціка-
ві знайомства, які здатні повністю змінити їх 
життя.

КОЗЕРІГ

В 2021 році Козе-
роги заживуть актив-
ним і насиченим жит-
тям. Вам належить 
багато звершень, як в 
професійному плані, 

так і в домашніх справах. Ви цілком будете 
здатні витримати високий темп, який за-
дасть рік Бика, якщо знайдете час і можли-
вості для періодичного відпочинку.

Вам знадобиться більше часу наодинці з 
собою, щоб перевести дух і наповнитися 
енергією. Головне завдання для вас – по-
стійно зберігайте оптимізм і проявіть по-
дяку тим, хто знаходиться поруч і підтримує 
вас.

ВОДОЛІЙ

У 2021 році перед 
Водоліям будуть від-
криті всі шляхи, на-
віть ті, де раніше не 
вдавалося нічого. Все, 
що Водолії зможуть 

отримати в рік Бика, буде повністю залежа-
ти тільки від них і їх здатності правильно 
розподіляти зусилля.

Водолії будуть виглядати надзвичайно 
привабливо в усіх відношеннях. До них з усіх 
боків потягнуться однодумці і шанувальни-
ки їх талантів. У такому положенні важливо 
не боятися брати на себе відповідальність, 
тому що в рік Бика Водолії займуть керівні 
позиції.

РИБИ

Рік Білого Метале-
вого Бика для Риб 
стане часом поступо-
вого і планомірного 
розвитку. Інтуїція, яка 
добре розвинена у 

представників знаку, зіграє важливу роль в 
2021 році. Рибам буде необхідно розуміти 
мову знаків, на якому з ними почне спілку-
ватися доля. І якщо це у них вийде, вони 
досягнуть нових вершин. Нептун продовжує 
вам протегувати, так що протягом усього 
року Риби отримають можливість розви-
вати свій внутрішній, духовний світ, до 
якого обов’язково потягнуться інші люди.

ХТО В РІК БИКА СТАНЕ БОСОМ, 
А ХТО ЗУСТРІНЕ КОХАННЯ

Рік Білого металевого Бика зовсім скоро вступить в свої права. На відміну 
від хитрого щура, бик працьовитий і надійний, а значить 2021 рік принесе 
кожному значні зміни. Не забувайте покладатися на себе, прислухатися до 
оточуючих і аналізувати знаки долі - тільки в балансі ви проведете рік з ко-
ристю для себе. Особливо рік Бика вплине на зміни в кар›єрній сфері - але 
тільки у тих, хто буде старанно працювати.
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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

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!
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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

В транспортну компанію терміново 
потрібен на роботу
Водій CDL «А»

*  Траси - регіональні, до 500 М
*  Вантажівка Kenworth
*  Dry Van
*  Паркінг в Chicago

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

773.574.1117

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

В транспортну компанію терміново
потрібен на роботу
Водій CDL «А»
-  Оплачуємо - $1800/тиждень
-  Траси - Chicago - Indianapolis, IN
-  Вантажівки - Volvo
-  Dry Van
-  Паркінг в Bensenville, IL

773.584.1659Розмовляємо 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

Потрібні на роботу працівники і 
помічники для внутрішніх робіт

-  З досвідом і без
-  Оплата - $18 - $25/год

Вимоги - власне авто

847.312.3588
Розмовляємо польською і англійською мовами

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!

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

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

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! 

ELK GROVE MEDICAL ASSOCIATES 
Address: 800 Biesterfi eld Rd, 8 Western Tower, 
7th Floor, Suite 705A

WORKING HOURS: 
Mon: 9 am - 5 pm
Tue: 12 pm - 7 pm
Wed: 9 am - 5 pm

� u: 9 am - 5 pm
Fri: 7 am - 3 pm
Sat: (2 times per month)

▸Traditional Medicine
▸DOT/CDL Exams
▸Preschool & Preemployment Physical 

Ages 16 and up

DR. KATIA ILIEVA
Family Physician 

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

2 bd appartment for 
rent walking distance 
from Cumberland Blue 

line Station. For info: 
Tel. 224.578.9855 #52 

 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

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

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

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #51

Потрібен  
водій CDL- class A.  

$2200-$2500 в тиждень. 
773.600.5114 #52

CDL drivers with 
Hazmat and Tanker 
endorsement 75 cpm 

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

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

OTR CDL class A 
needed.  

60-65 cpm. Runs to 
Tx, weekend’s home. 

561.891.1662 #50

www.ukrslovo.net

847.707.0065
773.317.8035847.707.0065
773.317.8035847.707.0065
773.317.8035847.707.0065
773.317.8035
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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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