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РЯДОВИЙ ТАНКІСТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 січня віряни святкують Хрещення 
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 

Христа (Богоявлення). 20 
січня православні та греко-католики 
відзначають собор святого апостола 

Іоанна Предтечі.

Чому демократи і республіканці 
зацікавлені в офіційному 
обвинуваченні Трампа.

Ст. 4
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ВСІХ ЙОРДАН-ВОДА 
ОБНОВИТЬ

НЕЗВИЧАЙНИЙ 
ІМПІЧМЕНТ

Вирішили зробити 
подарунок Коломойському 

і повернути фіксовану 
ціну на газ.

ВЛАДА ЗАКЛАДАЄ 
БОМБУ УПОВІЛЬНЕНОЇ 
ДІЇ ПІД ЕКОНОМІКУ

Днями на території штабу Командуван-
ня Сухопутних військ ЗСУ, що на вулиці 
Дегтярівській у Києві, відбулось урочисте 
відкриття меморіалу на знак пошани вій-
ськових, які служать у зоні Операції 
об’єднаних сил на Донбасі, а також щоб 
увічнити тих, хто «віддав своє життя за-
хисту Незалежності України». Саме такі 
слова викарбувані на чорній гранітній 
стелі, біля підніжжя якої у гільзі від розі-
рваного снаряда запалили Вічний вогонь. 
Композицію доповнює тризуб та знак 
Збройних сил із девізом «За Україну! За її 
волю!».

Здавалося би, зроблено хорошу, благо-
родну справу. Проте громадськість цей 
меморіальний знак обурив. Соціальні ме-
режі досі сповнені гнівних коментарів, суть 
яких зводиться до того, що це знущання 
над пам’яттю полеглих українських воїнів...

Йдеться про шокуючу обставину. На 
пам’ятнику зображено трьох воїнів, в одно-
му з яких упізнаються риси обличчя коман-
дувача Об’єднаних сил Сергія Наєва, в 
другому – чинного командувача Сухопут-
них військ (хіба що трохи молодшого, ніж 
він є зараз) генерал-полковника Олександра 
Сирського, а в третьому... Верховного го-

ловнокомандувача ЗСУ Володимира Зелен-
ського у формі й шоломі танкіста.

Якщо пам’ятник встановлено на честь 
загиблих українських військових, біля 
нього запалили Вічний вогонь, то навіщо в 
граніті увічнювати живих воєначальників, 
а не взяти за основу образи тих, хто справ-
ді віддав своє життя за нашу незалежність? 
Більше того, як пише очевидець події Роман 
Ковальов, на відкритті пам’ятника «самому 
собі» мав бути присутнім навіть сам Зелен-
ський. Його чекали, готувалися. Але Верхо-
вному головнокомандувачу щось завадило 
прибути. Тож і не дивно, що найбільший 
шквал критики обрушився на найупізна-
ванішого захисника Вітчизни – «рядового 
танкіста» Зеленського. Особливо з огляду 
на те, що він узагалі ніколи не служив в 
армії. Більше того, під час проведення АТО, 
згідно з офіційною інформацією од військо-
вих, тоді ще просто громадянин Володимир 
Зеленський чотири рази ігнорував повістки 
до військкомату, а також якийсь час пере-
бував у Москві (на території противника) 
в розпал воєнних дій.

Чинний Президент в образі танкіста: чи 
справді такий пам’ятник замовили генера-
ли? Чи навмисно воїнам на пам’ятнику 

зробили впізнавані обличчя? Чиєю ідеєю 
це могло бути – замовників або виконавців? 
Зрештою, чи могли генерали просто не по-
мітити, на кого схожі зобра жені на 
пам’ятнику воїни? Офіційних коментарів 
од Міністерства оборони та Офісу прези-
дента з цього приводу поки що не надходи-
ло.

Проте не мовчить обурений народ. Ко-
ментарі, дуже різкі, одностайні в одному: 
таке увічнення пам’яті загиблих захисників 
Вітчизни є образливим для військових за-
галом і учасників бойових дій зокрема. 
Приміром, ось як висловився про цю ситу-
ацію в інтерв’ю «Радіо Свобода» учасник 
оборони Донбасу від російського агресора 
Микола Тихонов: «Важко повірити, що 
схожості рис просто не помітили. Це зовсім 
не смішно. Це дивно. Це свідчить тільки 
про те, що люди, дотичні до встановлення 
цього пам’ятника, нікого не втрачали, ніко-
ли не бачили, як гинуть їхні товариші. Тому 
краще б вони нічого не робили. Бо це за 
межами здорового сприйняття, здорового 
глузду».

Не можна із цим не погодитись!

Олена БЕГМА

Ст. 3
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УРЯДУ ПОРА НАВЧИТИСЯ ГОВОРИТИ ПРАВДУ І 
ПРИПИНИТИ МАНІПУЛЯЦІЇ!

Оскільки я Президента люблю 
щиро і  безкорисливо, на  відміну 
від Єрмака, то читаю все, пов’язане 
з ним, навіть його цитати, які від-
недавна готує ОПУ у вигляді окре-
мих картинок.

Очевидно, щоб підкреслити 
глибину титана думки і світового 
лідера.

Одна з таких «цитат»: «Потенці-
ал України із залучення інвестицій 
не  реалізовувався повною мірою 
усі 28 років».

Звісно, усі ми вже в курсі техно-
логій маніпуляцій Зеленського: 
жодного досягнення за 2 роки немає не тому, що влада 
складається переважно з  ідіотів і  корупціонерів, 
а тому, що все було дуже погано попередні 28 років.

Плюс коронавірус і «високосний рік».
Те, що  економіку зеленим передали у  стані 4,6% 

росту – намагаються не згадувати, адже тоді це була 
«епоха бідності», а зараз епоха невідомо чого.

Але, це лірика – давайте до конкретики.
У грудні 2020 року поважна, не опозиційна, органі-

зація «Європейська бізнес асоціація»  оприлюдни-
ла  підсумки опитування бізнесу, згідно з  яким 66% 
відзначили погіршення інвестиційного клімату 
за останній рік!

І лише 10% сподіваються на покращення в наступ-
ні 6 місяців.

Індекс інвестиційної привабливості знизився у дру-

гій половині 2020 року до 2,40 балів з 5-ти 
можливих. Результати індексу демон-
струють безпрецедентне зниження на-
строїв генеральних директорів, співстав-
не з оцінками 2013 року.

За даними Національного Банку Укра-
їни за  період січня-жовтня 2020 року 
притік іноземних інвестицій оцінюють 
у $ 221 мільйон.

За такий самий період 2019 року чис-
тий притік складав $ 4.5 мільярди.

Скорочення у 20 разів за рік!!!
І  це  все зробили разом Зеленський 

з Коломойським. В Україну під їх управ-
лінням все менше охочих інвестувати.

І це в часи, коли зовнішні ринки залиті дешевими 
грошима, часи рекордного росту на біржах високотех-
нологічних компаній – наша держава втрачає, а могла 
здобувати і заробляти!

П.С. Єдиний успішний інвестиційний кейс за пері-
од Зеленського  – концесія морських портів Ольвія 
і  Херсон. Але заслуга зеленої команди лише в  тому, 
що вони його не завалили! Бо ці проекти були на 99% 
підготовлені саме командою Порошенка.

І «4,7 млрд грн від концесії»  – це  не у  2020 році, 
а  за  весь період дії концесійних договорів на  30−35 
років.

Уряду пора навчитися говорити правду і припини-
ти маніпуляції!

Володимир ОМЕЛЯН

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 

БУКОВЕЛЬСЬКІ ЛИЖНИКИ З ОМАНУ

КАРТА ВАКЦИНАЦІЇ В СВІТІ:  
ДЕ ТАМ УКРАЇНА?

Поруч з державами Африки, єдина країна Європи 
та цивілізованого світу БЕЗ вакцини, без контрактів, 
без влади, яка намагається знайти шляхи вирішення 
проблеми.

Поки Велика Британія вже вакцинувала понад 1,5 
млн. громадян, Польща понад 160 тисяч, а Ізраїль вже 
більше 20% населення – ми не маємо жодної ампули, 
для жодного лікаря чи людини старшого віку. Звісно, 
крім контрабанди для вищих топ-чиновників.

Поки наш «зе-лижник» не може злізти зі своїх ку-
рортів, ми залишаємось останніми в списку на отри-
мання Phizer чи  Moderna. Хіба у  Зеленського і  його 
урядовців є час думати та діяти? Вони відпочивають, 
поки всі загинаються. Від тарифного терору, від коро-
навірусу, від безглуздя та масового закриття бізнесу, 
від кризи, яка засіла у вищих кабінетах нашої держави.

Андрій СМОЛІЙ
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Точка зору

 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

ВИРІШИЛИ ЗРОБИТИ ПОДАРУНОК 
КОЛОМОЙСЬКОМУ І ПОВЕРНУТИ 

ФІКСОВАНУ ЦІНУ НА ГАЗ

Український уряд вирішив, що  ринкові 
ціни на газ – це погано. І вирішили «підко-
ректувати» реформу ринку газу. Підкоректу-
вати ринкове ціноутворення. І, фактично, 
повернути фіксовану ціну на газ. Це пропо-
зиція Міністерства енергетики.

За  дивовижним збігом, це  сталося в  той 
момент, коли «віртуальна місія МВФ у місті».

За дивовижним збігом, перед цим раптом 
на новорічні свята, коли політична активність 
на нулі і всі доїдають олів’є, в місті Полтаві 
пройшли протести проти зростання тарифів. 
У  місті Полтаві, де  мер від «За  Майбутнє» 
Коломойського.

За дивовижним збігом, напередодні, перед 
тим, як  Міністерство енергетики запропо-
нувало піти від ринкових цін на газ, програмний пост, 
з традиційними розмовами про зовнішнє управління 
написав глашатай Коломойського Дубінський.

Що це означає? Це означає, що олігарх знову завдає 
удару. І по економіці України. І по співпраці з Захо-
дом.

Формування ринкової ціни на газ було ключовою 
реформою в рамках співпраці з МВФ. У результаті цієї 
реформи, «Нафтогаз» з чорної діри українського бю-
джету, яка пожирала кілька відсотків ВВП щорічно, 
перетворився на  найбільшого платника податків. 
І це дозволило почати формувати конкурентний ринок 

газу для населення. І це сильно вдарило по корупції. 
Загалом, типовий ефект зовнішнього управління. При 
цьому, в рамках співпраці з МВФ, був введений меха-
нізм субсидій, який захищав найбідніших. У підсумку, 
багаті платили. Бідні отримували субсидії. Улюблена 
соціальна справедливість.

Що  буде, якщо Україна вкотре кине МВФ? Знову 
негативний сигнал ринку. Знову проблема у співпраці, 
що віддаляє місію. Знову Україна в очах світу, як дер-
жава популістів, ненадійний партнер. Знову привид 
дефолту почне бродити по Печерських пагорбах. Цьо-
горіч Україні треба залучити боргового фінансування 
на 24 млрд. доларів. Причому тільки 4 мільярди доларів 

піде на виплату зовнішніх креди-
тів. Все інше  – наші внутрішні 
борги, в тому числі різке зростання 
боргів перед українськими банка-
ми по ОВДП і фінансування дефі-
циту бюджету. Дуже високого де-
фіциту бюджету. І  підвищувати 
ризики залу чення ресурсів  – 
не  дуже розумно. Хоча хто гово-
рить про розум.

Що  отримає населення? Тим-
часово платіжки зменшаться. Тим-
часово.  Бо  все це  вже було. 
У 2010−2013 роках. А потім ми за-
платили за  все це  збільшенням 
боргу. Кризою. Девальвацією та ін-
фляцією. Податком на  бідних. 
Знову бідні заплатять більшу ціну. 
Просто за те, щоб жителі Кончі-За-
спи менше платили за газ.

У результаті, ще один крок у бік «русского мира». Те, 
що дуже треба Коломойському.

Уже другий подарунок у цьому році, після відкри-
того Буковелю в розпал епідемії і локдауну. Черговий 
подарунок олігархові, за яким плаче тюрма, але якого 
від НАБУ захищають всі інші українські силовики.

Прекрасний початок року. Налякаємо інвесторів, 
закладемо бомбу уповільненої дії під економіку Укра-
їни і зробимо приємне Коломойському. 2021 рік обіцяє 
бути цікавим.

Сергій ФУРСА

ВЛАДА ЗАКЛАДАЄ БОМБУ УПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ ПІД ЕКОНОМІКУ
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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

ВСІХ ЙОРДАН-ВОДА 
ОБНОВИТЬ

19 січня (6 січня за ст. ст.) віряни 
святкують неперехідний два-

надесятий празник Хрещення Господа 
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Бо-
гоявлення).

Одним із перших про свято під на-
звою «Богоявлення» згадав видатний 
теолог Климент Александрійський 
(бл. 150 – бл. 215 рр.). З часом у 
православ’ї цей день усе більше усамо-
стійнювався від Різдва Христового, з 
яким спочатку був тісно пов’язаний. 
Саме православні богослови розтлу-
мачили, як Триєдиний Господь постав 
під час Хрещення Ісуса з Назарета: 
Бог-Син охрестився, Бог-Отець про-
мовив із небес: «Це Син Мій Улюбле-
ний, що Його Я вподобав!», – а Бог – 
Дух Святий зійшов у подобі голуба.

На Русі празник іще з ХІІ ст. відо-
мий як «Водохреща», бо ж і 18 січня (в 
церквах), і 19 січня (біля річок, озер, 
ставків, криниць) святять воду. Вода, 
яку освятили будь-якого з цих днів, 
має однакові властивості. Служителі 
Церкви шанобливо називають її вели-
кою агіасмою (тобто великою святи-
нею), а віряни – йорданицею на згадку 
про Хрещення Господнє на річці 
Йордан. Щоправда, історики досі не 
можуть знайти достовірної відповіді 
на питання, чому саме чин великого 
водосвяття звершують два дні по-
спіль.

П’ють йорданицю, яку годиться 
зберігати на покутті, натщесерце, з 
молитвою про те, щоб Господь допоміг 
зцілитися від хвороб душі й тіла, по-
збавитися від усілякого зла. Втім, на-
віть щоденне вживання великої агіас-
ми не може замінити собою причастя. 
Тим паче вона не «змиє» жодного 
гріха без щирого покаяння та сповіді.

Свяченою водою можна кропити 
оселю та подвір’я. В українських зем-
лях це зазвичай роблять відразу після 
того, як повертаються з празникового 
богослужіння. Кропило виготовляють 
зі стеблин із різдвяного дідуха. На-
родна традиція не прати кілька днів 
після Хрещення була особливо суво-
рою на Бойківщині. Там заборони 
намагались дотримуватися до двох 
тижнів (виняток робили тільки для 
дитячих пелюшок). Господарі пильну-
ють, чи йде під час освячення води 
сніг. Якщо так, то бджоли добре рої-
тимуться, а хліб рясно вродить. Зо-
ряна ніч обіцяє багато ягід та горіхів.

Богоявленням завершуються свят-
ки – дванадцять днів після Різдва 
Христового. Це останній день, коли 
співають колядки та щедрівки.

ПАМ’ЯТЬ ПРАВЕДНОГО З ПОХВАЛАМИ
20 січня (7 січня за ст. ст.) – наступного 

дня після дванадесятого свята Бого-
явлення – православні та греко-католики 
відзначають собор святого апостола Іоанна 
Предтечі. Звичай відразу ж після великих 
Господніх і Богородичних празників згаду-
вати святих, які були найтісніше пов’язані з 
відповідною священною подією, встановився 
у християнстві з перших століть існування 
цієї релігії. Уточнення «собор» указує на єд-
нання вірян під час уславлення святого. 
Всього ж на честь апостола Іоанна в році є аж 
шість свят. Проповідувати Іоанн почав 28 або 
29 року н. е. після того, як загартував дух 
тривалим пустельництвом. Він закликав 
людей відкинути пристрасть до збагачення й 
гординю, схилитися до милосердя та до вза-
ємної поваги. З часом у нього з’явилися чис-
ленні послідовники з Єрусалима й околиць.

Окрім проповідей, Іоанн проводив таїн-
ство омивання. Він пояснював, що перед за-
нуренням у воду обов’язково слід покаятись 
перед Богом, аби змити з себе гріхи й гідно 
зустріти Месію, котрий незабаром прибуде. 
«За мною іде Сильніший за мене, у Якого я 
недостойний, нахилившись, розв’язати ре-
мінь взуття Його; я хрещу вас водою, а Він 
хреститиме вас Духом Святим», – підкреслю-
вав угодник. Омивання зазвичай відбувалися 
біля відомої на той час переправи Віфавара за 
4 км на північ від впадіння Йордану в Мертве 
море (нині це територія Ізраїлю). Є згадки про 
те, що туди приходили навіть фарисеї (при-
хильники буквального виконання приписів 
зі Старого Завіту) та садукеї (ієрархи старо-
завітного духовенства й верхівка знаті). Втім, 

вони не були 
готові щиро 
пока я т ис ь , 
тож Іоанн не 
дозволяв їм при-
йняти таїнство. Коли 
Ісусові виповнилося 30 років, Він прийшов 
на Йордан до Іоанна. Господь відкрив Іоанну, 
що це – Син Божий. Тож угодник завагався, 
перш ніж омити Спасителя. Втім, Ісус під-
бадьорив його: «Не стримуй! Ми маємо ви-
конати все, що повелів Бог».

Після Хрещення Господнього Іоанн увій-
шов в історію як Хреститель, а Ісус із Наза-
рета постав перед людством як Христос, Син 
Божий. Відтоді для Предтечі завершився 
шлях пророка й почалось апостольське слу-
жіння. Воно було надзвичайно плідним, але 
нетривалим: близько 30 року н. е. подвижник 
загинув мученицькою смертю за наказом 
царя Ірода Антипи.

Іоанн Хреститель – один із найшановані-
ших в Україні святих. У замковій каплиці в 
Бережанах (Тернопільська обл.) ще з 1673 
року зберігається срібний ковчежець із час-
точкою його мощей.

20 січня завершується цикл різдвяних 
свят, тож у народі кажуть: «Іван Предтеча 
бере свята на плечі». На «Івана» (або ж на 
«Посвятки»), за звичаєм, працювати не годи-
лося. Жінки лише витягали заховані перед 
святками кужелі й оглядали їх. Чоловіки хіба 
що ходили по воду. А ось далі господарі по-
верталися до буденних справ, застерігаючи: 
«Після Івана Предтечі хто не робить, того 
б’ють у плечі».
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Нова фабрика за производтство на 
хранителни продукти.  
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера, 
заплащане и бенефити. Предлагаме 
позиции за пълно и непълно работно 
време: понеделник до петък.  
Съботата и неделята са почивни дни. 
Заплащане всяка седмица. 

Обадете се днес на тел. 773.510.0855 - Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Всички кандидати се проверяват: Drug screening & background check

P Основно обучение и разбиране на обработката на храни
P Опериране и наблюдаване на линии за производство на храна
P Опаковане и поставяне на етикети на продуктите
P Проверка и контрол на качеството
P Доставка и получаване

Работата включва:

M&D FOODS INC.  
НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ  
ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
$15 до $18/час 
- всички смени 
(Шамбург). 

ELK GROVE MEDICAL ASSOCIATES 
Address: 800 Biesterfi eld Rd Elk Grove Village, 
Il EBERLE building 8th Tower entrance 7th fl oor; 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 

Office phone: 847-981-6061

НАКРАТКО-2020
"Пиши кратко, много кратко.
Може още по-кратко!"
Янаки Петров, „Кредо“ от книгата „Урокът на цветята“

Следвам примера на големия 
Поет и Приятел и пиша „крат-
ко, много кратко“. Това е опит 
(есе) за ефективна простота – 
премахване на излишното спо-
ред Мъри Гел-Ман – нобелист 
за физика-1969. Напомня на 
Микеланджело: „Да се направи 
скулптура и необходимо да се 
премахне ненужния материал“. 
И на Алберт Айнщайн: „Неща-
та трябва да са възможно 
най-опростени, но не и прос-
ти“.

Започвам с Коледни ми-
сли-и-чувства.

Ще родиш Син и ще го наре-
чеш с името Иисус. (Лука 1:31)

И роди своя Син първенец. 
(Лука 2:7)

И християнската вяра в Раж-
дането – тъй като всеки човек 
носи у себе си Бога, всяко раж-
дане е една Коледа – на латин-
ски „раждане“ е natus – оттук е 
коренът на думата „нация“. И 

различните модела за нация – 
южният залага на общите коре-
ни – гени, епигени и меми (род, 
роден град, родина, религия) – 
в този модел сме и Ние, Бълга-

рите. През изминалите години 
изпратихме млади таланти да 
правят наука в Япония, Италия, 
САЩ и Англия – и пак остави-

хме най-добрата си ученичка в 
България – да увеличава демо-
са на страната – след Златан и 
Любомир, тя роди Гергана – 
още три Коледи!

На английски Christmas идва 
от „Christ’s mass“ – литургия, 
меса за Христос.

В България и други страни 

„Коледа“ и нейният дядо може 
да идват от латинската дума 
calendarum. Румънците имат ко-
ледни песни, наричани colinde – 

смисълът им е като този на на-
шите сурвакарски песни:

Сурва, сурва година,
по-малко лъжи и кражби от по-
литиците догодина!

Неграмотните да се образоват.
Здравите да не болеят.
Болните да оздравеят.
Богатите да дареят.

 » Човек е душа, която си 
служи с тялото (Сократ)

Политиката (особено на "ве-
ликите сили") е тяло, което ня-
ма душа. Политиката търси 
първо парата (Cherchez l'argent), 
след това – жената (Cherchez la 
femme). За всичко хубаво, пра-
вено от човека, е необходимо 
poco di matto (малко лудост). И 
duende (душа, огън) – като тези 
в телата на андалузките моми-
чета, танцуващи фламенко в 
метафорите на Федерико Гар-
сия Лорка.

Tit-for-tat (взаимно разбира-
телство), като Live and let live 
(живей и остави другите да жи-
веят), е много добро правило за 
човешките взаимодействия, в 
които Човек трябва първо да 
опита сътрудничеството и да 
забрави, че има зъби и очи – 
прословутото „зъб – за зъб, око 
– за око“.

Следва на 18 стр.

Уважаеми приятели и 
българи зад граница,

Група българчета, живеещи 
в САЩ, започнаха GoFundMe 
(St. Nikolai Shelter Fundraising 
Campaign) кампания за наби-
ране на средства за дом за си-
раци и приют "Свети Николай" 
в село Нови Хан, където живе-
ят около 240 души. Преди 2 ме-
сеца домът е бил пред фалит. 
Целта е събиране на $20000. 
Родителите на децата ще пре-
ведат събраните средства ди-
ректно по банков път на дом за 
сираци Свети Николай.

В тези трудни за всички ни 
времена, нека подадем ръка на 
хората, борещи се за оцелява-
не. Ние сме много по-силни за-
едно! Каним ви да се включи-
те в тази инициатива с дарение, 
а след това да разпространите 
информацията за кампанията 
сред вашия кръг от приятели. 
Благодарим на всички за под-
крепата!

Мария Апостолова- 
Михайлова

ЧОМУ ДЕМОКРАТИ І РЕСПУБЛІКАНЦІ 
ЗАЦІКАВЛЕНІ В ОФІЦІЙНОМУ 

ОБВИНУВАЧЕННІ ТРАМПА

Дональд Трамп, безумовно, увійде в іс-
торію США як президент, котрий руйнував 
традиції та створював прецеденти. Зокре-
ма, ще кілька тижнів тому навряд чи ко-
мусь спало б на думку, що глава найпо-
тужнішої держави світу може бути підда-
ний імпічменту вдруге впродовж однієї 
президентської каденції. Ба більше, імпіч-
мент, ініційований за 10 днів до завершен-
ня терміну повноважень господаря Білого 
дому, – це щось абсолютно нове в амери-
канській історії. Спробуємо розібратися, 
навіщо демократи хочуть усунути Трампа 
з посади на кілька днів раніше від встанов-
леного Конституцією терміну; чи це мож-
ливо і до яких наслідків може призвести.

Насамперед стисло нагадаю факти, 
які передували другій спробі. 6 січня по-
точного року Трамп зібрав кількатисячний 
мітинг своїх прибічників біля Білого дому. 
На ньому він пообіцяв своїм фанатам, що 
вони відчайдушно боротимуться за Білий 
дім, і закликав їх іти на Капітолій. Що ста-
лося далі, добре відомо: натовп увірвався 
до будівлі Конгресу, спільне засідання 
палат було перервано, конгресменів – ева-
куйовано, приміщення американського 
парламенту зазнали актів вандалізму, за-
гинуло п’ятеро людей, у тому числі один 
поліцейський.

Уже наступного дня лідер демократич-
ної більшості Палати представників (і 
водночас спікер нижньої палати Конгресу) 
Ненсі Пелосі та лідер демократичної мен-
шості Сенату Чак Шумер закликали до 
негайного усунення Трампа з посади в 
порядку, передбаченому 25 поправкою до 
Конституції США. Якщо ж Майк Пенс від-
мовиться ініціювати зазначену процеду-
ру, лідери демократів пообіцяли розпочати 
другий імпічмент президентові.

Оскільки Пенс сигналізував, що не вда-
ватиметься до процедури дострокового 
усунення Трампа з посади, а без віцепре-
зидента задіяти механізм, передбачений 25 
статтею Конституції США, неможливо, вже 
в понеділок 11 січня ряд конгресменів від 
Демпартії внесли в нижню палату амери-
канського парламенту  проєкт статей про 
імпічмент. Тепер процедурно Палата пред-
ставників має зробити такі кроки:

юридичний комітет повинен ініціювати 
комітетські слухання про імпічмент і звер-
нутися до Палати з пропозицією затверди-
ти резолюцію про початок процедури ім-
пічменту; Палата представників на своєму 
пленарному засіданні має обговорити і 

затвердити резолюцію, запропоновану 
юридичним комітетом; юридичний комітет 
має провести розслідування у справі ім-
пічменту та ухвалити більшістю голосів 
статті імпічменту; розслідування має фор-
му публічних слухань; Палата представни-
ків на своєму пленарному засіданні має 
обговорити результати розслідування та 
затвердити статті імпічменту, які, за своєю 
природою, є обвинувальним висновком.

У разі затвердження статей імпічменту 
нижня палата, якій відведено роль досудо-
вого слідства, передає справу на розгляд 
Сенату, що на час процедури імпічменту 
перетворюється у тимчасовий квазісудо-
вий орган, на засіданнях якого головує 
очільник Верховного суду США. Оскільки 
слово impeachment з англійської перекла-
дається саме як «офіційне обвинувачення», 
то, з технічного погляду, можна вважати, 
що з моменту затвердження статей про 
імпічмент у Палаті представників імпіч-
мент уже відбувся, адже посадова особа 
(згідно з американською конституцією, в 
порядку імпічменту може бути усунений 
не тільки президент, а й інші посадові осо-
би, зокрема судді федеральних судів) пере-
ходить у статус обвинуваченої. На цій 
стадії місію нижньої палати завершено.

Та зазвичай імпічментом, у контексті 
американського конституціоналізму, на-
зивають повну процедуру дострокового 
усунення з посади високопосадовців в обох 
палатах Конгресу. Особливістю розгляду 

справи в Сенаті є не тільки головування на 
засіданнях верхньої палати очільника 
Верховного суду США, а й ухвалення рі-
шення про усунення президента з посади 
в порядку імпічменту двома третинами 
голосів. Оскільки Сенат складається зі ста 
сенаторів плюс віцепрезидент як спікер 
верхньої палати, то для завершення про-
цедури потрібно 67 голосів.

Судячи з особистої ворожнечі, яку Нен-
сі Пелосі відчуває до Дональда Трампа, та 
переконливої більшості в демократів у 
Палаті представників, статті імпічменту 
можуть бути затверджені вже цього тижня. 
Зрештою, українців не здивуєш таким тур-
борежимом. А ось із продовженням про-
цедури в Сенаті наразі є серйозні проблеми.

По-перше, верхня  палата Конгресу не 
працюватиме  в сесійному режимі до 20 
січня. По-друге, навіть після тріумфальної 
перемоги в Джорджії на довиборах 6 січня 
демократи не матимуть більшості в Сенаті 
доти, доки Камала Гарріс не складе при-
сягу віцепрезидента. Бо саме голос віцепре-
зидента – вирішальний у Сенаті 117 скли-
кання, де голоси поділені порівну між 
республіканцями та демократами. Нага-
даю, що до 20 січня віцепрезидентом (і за 
посадою спікером Сенату) залишається 
республіканець Майк Пенс, який не під-
тримує ідею дочасного усунення Трампа з 
посади. Відповідно, лідером республікан-
ської більшості в Сенаті залишається Мітч 
Макконнелл, який теж не в захопленні від 
ідеї другого імпічменту. Зрештою, станом 
на сьогодні лише кілька сенаторів-респу-
бліканців заявили про свою готовність 
підтримати усунення Трампа з посади в 
порядку імпічменту. Втім, щоб довести 
імпічмент до доброго скутку, потрібно, 
нагадаю, дві третини голосів усіх сенаторів, 
тобто, щонайменше, 16 республіканських 
голосів.

Тому майже напевно Трамп досидить 
свою каденцію в Білому домі. Але це не 
означає, що він не стане першим в історії 
США президентом, стосовно якого про-
цедуру імпічменту таки доведуть до логіч-
ного завершення. Річ у тому, що жодне 
положення Конституції США не забороняє 
продовжити процедуру імпічменту в Се-
наті після завершення президентської ка-
денції. Ймовірно, вже після того, як Сенат 
затвердить усіх ключових призначенців 

Байдена та ухвалить ключові закони щодо 
нових економічних стимулів і боротьби з 
пандемією, які наступний президент вва-
жає своїм пріоритетом.

Чи не абсурдно оголошувати імпічмент 
президентові після того, як він залишив 
Білий дім, запитає читач. І тут починаєть-
ся найцікавіше. Як і в Україні, звання пре-
зидента у США є пожиттєвим. Скажімо, 
Білл Клінтон залишається 42-м, Джордж 
Вокер Буш – 43-м, а Барак Обама – 44-м 
президентом США. Як і в Україні, у США 
президенти мають певні привілеї навіть 
після завершення їхньої каденції. Але у 
випадку з Дональдом Трампом головне – 
навіть не титул 45-го президента США й не 
привілеї, головне – що доведений до кінця 
імпічмент перешкодить йому знову бало-
туватися на посаду президента у 2024 році, 
про що прямо йдеться в останній частині 
розділу 3 статті 1 Конституції США.

А в тому, щоб запобігти поверненню 
Трампа у велику політику, зацікавлені як 
демократи, так і провідні республіканці. Бо 
в Україні часто ігнорують той факт, що на 
останніх виборах Дональд Трамп отримав 
найбільше голосів виборців серед усіх рес-
публіканських кандидатів на президент-
ську посаду за всю історію США. За жод-
ного з інших президентів ніколи не голо-
сувало навіть 70 мільйонів американців, 
тоді як Трампа торік підтримали понад 74 
мільйони виборців. І саме за цей електо-
ральний спадок уже почався бій серед 
консерваторів. Але виграти його за живого 
Трампа, який може балотуватися в пре-
зиденти у 2024-му, нереально. Тому чимало 
«трампістів» сплять і бачать, як би пере-
творити 45-го президента США на «від-
ставного генерала».

Свіже опитування свідчить, що навіть 
після штурму Капітолію республіканське 
ядро залишається відданим Дональду 
Трампу. Хоча прибічники обох партій явно 
засуджують радикальний екстремізм, 70% 
республіканців досі впевнені, що прези-
дент Трамп захищає демократію, а не під-
важує її; 73% вірять, що результати виборів 
президента було сфальсифіковано, і 80% 
вважають, що Трамп не несе відповідаль-
ності за штурм будівлі Конгресу його при-
бічниками. Ба більше, 70% прибічників Ве-
ликої старої партії переконані, що конгрес-
мени-республіканці, які подали запере-
чення проти офіційної сертифікації пере-
моги Байдена на спільному засіданні палат 
американського Конгресу 6 січня, захища-
ли демократію.

В такій ситуації зрозуміло, що перед 
провідними республіканцями на кшталт 
сенатора Теда Круза стоїть непросте за-
вдання – усунути з політичного олімпу 
Дональда Трампа, але зберегти трампізм 
як інструмент безпрецедентної мобілізації 
консервативного електорату. Оскільки 46-й 
президент США Джо Байден є, радше, 
центристом, а не радикальним реформато-
ром на кшталт Франкліна Рузвельта чи 
Авраама Лінкольна, республіканцям годі 
сподіватися на перетікання до них голосів 
тих, кого у США зазвичай називають неза-
лежними виборцями. Отже, Республікан-
ська партія, швидше за все, продовжувати-
ме грати на ресентименті провінційної 
«одноповерхової» білої християнської 
Америки, доба якої нестримно минає. А це 
означає подальшу радикалізацію амери-
канської політики та збільшення розколу 
в американському суспільстві.

Геннадій ДРУЗЕНКО

НЕЗВИЧАЙНИЙ ІМПІЧМЕНТ
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А Святвечір в Україні порушила надзви-
чайна новина: радикальні прибічники 

Трампа, які не визнають результатів прези-
дентських виборів, узяли штурмом будівлю 
Капітолію – осідку обох палат американського 
Конгресу. Фотографії та відео, що миттєво 
розлетілися інтернетом, шокували схожістю 
на торішні події в Єревані чи Бішкеку: прорив 
екзальтованого натовпу крізь кордони поліції, 
розбиті вікна та двері в будівлі американсько-
го парламенту, акти вандалізму, рагулів у ка-
бінеті спікера Палати представників з ногами 
на робочому столі Ненсі Пелосі…

Попри те, що система відносно оператив-
но впоралась із заколотом (національній гвар-
дії та поліції вистачило годин, аби звільнити 
Капітолій і відновити роботу спільного засі-
дання палат, на якому остаточно «сертифіку-
вали» перемогу Байдена у президентських 
перегонах), світ жахнувся. Бодай тому, що 
будівлю американського Конгресу останній (і 
єдиний) раз захоплювали понад 216 років тому. 
Тоді британські війська окупували американ-
ську столицю, показово спаливши символи 
державності США: Капітолій та Білий дім. 
Відтоді будівля американського парламенту 
пережила різні часи: і тимчасове перетворення 
на казарми під час громадянської війни, і стрі-
лянину пуерторіканських націоналістів по 
членах Палати представників 1954-го, і вибух, 
організований лівими радикалами в Сенаті 
1983 року, – але, повторюся, жодного разу Ка-
пітолій не брали штурмом.

Виявилося, що парламент найбагатшої 
країни світу, яка є глобальним лідером техно-
логічного розвитку і чиї витрати на оборону та 
безпеку сягають третини світових, беззахис-
ний перед кількатисячним агресивним натов-
пом фанатичних прибічників чинного прези-
дента. Натовпом, який атакував не так Байдена, 
як самі американські інституції. Причому 

атакував у ту мить, коли здавалося, що інсти-
туції нарешті остаточно впоралися з асистем-
ним і деструктивним президентом. Який коли 
щось і робив послідовно, то це руйнував під-
валини американської демократії, що склада-
ються з усталених неписаних правил та тради-
цій. Бо атака на Капітолій сталась уже після 
того, як програш Трампа підтвердили суди, 
виборники, влади штатів і готовий був під-
твердити його найближчий соратник – віце-
президент Майк Пенс, що за посадою є спіке-
ром Сенату. Коли інституційно-правових 
шляхів оскарження перемоги Байдена не за-
лишилось, екзальтований натовп трампістів 
атакував найбільш символічну інституцію 
США – Конгрес, якому недарма присвячена 
перша стаття американської конституції.

Саме тому символічне значення захоплення 
Капітолію важко переоцінити. Востаннє на-
сильство як реакція на перемогу опонента у 
президентських перегонах мало місце у Спо-
лучених Штатах далекого 1861 року, коли вна-
слідок обрання президентом Авраама Лінколь-
на у США почалася громадянська війна. Від 
часу закінчення громадянської війни силови-
ки ніколи не брали участі в імплементації ре-
зультатів президентських перегонів. Останнім 
відлунням застосування насильства як елек-
торального аргументу в історії США стали 
вибори президента 1876 року. Тоді Улісс Грант 
був змушений застерегти демократів від аль-
тернативної інавгурації Семюела Тілдена в 
Нью-Йорку, під погрожуючи ввести у місто 
федеральні війська.

Попри дві світові війни, Велику депресію та 
атентат трьох президентів, передача влади у 

США майже півтора століття відбувалась у 
мирний спосіб. Радикальні трампісти бруталь-
но порушили цю традицію. Чим не тільки за-
вершили добу Трампа в історії США, а й наочно 
просигналізували світові, що Америка – більше 
не біблійне «місто на пагорбі» (згадуване у 
Євангелії від Матвія) – метафора, до якої любив 
вдаватися президент Рейган, що означала 
«глобальний приклад для наслідування». Фото 
американських конгресменів, які сидять і ле-
жать на підлозі сесійної зали Сенату, зовсім не 
нагадували зображення людей, від чиїх рішень 
залежить доля світу. Недарма наступного дня 
після штурму Капітолію у New York Times 
вийшов розлогий аналітичний матеріал «При-
голомшливий удар по проблемному демокра-
тичному іміджу Америки».

Автократи – адепти «керованої демократії» 
в ніч проти 7 січня напевно відкоркували 
шампанське, бо картинки з будівлі Конгресу 
США наочно демонстрували їхню улюблену 
мантру про те, до чого доводить демократія 
некерована, тобто справжня. Активіс-
ти BLM слушно порушили питання про разю-
чий контраст між безпорадністю поліції Капі-
толію (що мала на руках автоматичну зброю) 
та жорсткістю (яка подеколи переходила в 
жорстокість), яку силовики демонстрували під 
час приборкання торішніх протестів проти 
поліцейського насильства. Жителі американ-
ської столиці нарікали на особливий статус 
федерального округу, що не дозволяє їм мати 
свою нацгвардію (підрозділи Національної 
гвардії у Вашингтоні підпорядковані безпо-
середньо Пентагонові, а отже й президентові 
США як головнокомандувачу), здатну запо-

бігти заколоту в столиці.
Злякався навіть президент Трамп. Якщо 6 

січня він ще наполягав, що виграв вибори, але 
його перемогу шахрайськи вкрали (хоч і за-
кликав своїх фанатів, які тинялися Капітолієм, 
повертатися додому), то 7-го вже публічно 
пообіцяв мирну і впорядковану передачу вла-
ди. Втім, йому це не допомогло: топові посадов-
ці його ж адміністрації почали подавати у 
відставку, тоді як абсолютна більшість прези-
дентських союзників серед законодавців від-
крито відцуралися вчорашнього лідера. Навіть 
один із провідників радикального крила рес-
публіканців сенатор Тед Круз, що надихав і 
очолював бій своїх однопартійців проти оста-
точної легалізації перемоги Байдена на спіль-
ному засіданні обох палат американського 
парламенту 6 січня, після штурму будівлі 
Конгресу назвав риторику Трампа «безвідпо-
відальною», чим фактично звинуватив пре-
зидента у підбурюванні «терористичної атаки 
на Капітолій».

Чи переживе Стара велика партія розгром-
ну поразку на виборах, де не тільки втратила 
контроль за Білим домом та Сенатом, а й про-
демонструвала справді потворне обличчя 
своїх найфанатичніших прибічників, питання 
відкрите. Врешті-решт, після виборів 1800 року 
поступово відійшла в історію партія федера-
лістів, у 20-х роках XIX ст. канула в Лету Демо-
кратично-республіканська партія, яку на межі 
століть заснували Томас Джефферсон та 
Джеймс Медісон. Республіканська партія теж 
не вічна.

Набагато цікавіше питання – що спонукало 
американців, визначальними рисами яких 

ЩО АМЕРИКАНЦІ В КАПІТОЛІЇ «НАКОЛЯДУВАЛИ»?
ЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ США І СВІТУ МАТИМЕ ЗАХОПЛЕННЯ РАДИКАЛЬНИМИ ТРАМПІСТАМИ БУДІВЛІ КОНГРЕСУ
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традиційно були шанування правил та вміння 
домовлятися, відкинути обидві ці чесноти й 
підтримати розпачливо-відчайдушну атаку 
Трампа на реальність? Що примусило країну з 
усталеними демократичними традиціями, яка 
після виборчої мобілізації – хоч би якими гаря-
чими були перегони – завжди видихала й по-
верталася до повсякденного життя, де симпа-
тики консерваторів чудово знаходили спільну 
мову, робили бізнес і створювали сім’ї з симпа-
тиками лібералів, – цього разу не зачохлити 
зброю навіть після того, коли стало очевидно, 
що Байден буде наступним президентом США?

Це, як на мене, приблизно те саме відчуття 
втрати самих себе, чогось центрального у сво-
їй ідентичності, яке переживали рабовласники 
півтора століття тому. Біла християнська Аме-
рика з її середнім класом, що не купував пала-
ців і літаків, але міг дозволити власний будинок 
та автівку на кожного повнолітнього члена 
родини, стає історією. Діджиталізована й кос-
мополітична еліта мегаполісів витісняє амери-
канських фермерів і робітників у злидні та 
соціальний маргінес. Якщо ви прочитаєте 
«Шлях до несвободи» Тімоті Снайдера, будете 

вражені, в якій 
б е з н а д і ї  н и н і 
живе американ-
ська провінція. 
Американці, які 
впродовж двох 
останніх століть 
подарували сві-
тові безліч техно-
л о г і ч н и х  в і д-
криттів: від ре-
вольвера і швей-
ної машинки до 
Інтернету з айфо-
ном, стали най-
потужнішою дер-

жавою світу, спонсорували глобальну безпеку 
після Другої світової війни та виграли виснаж-
ливу холодну війну з радянським монстром, 
– фактично отримали поразку від свого непо-
дільного панування у світі впродовж останніх 
30 років.

Економічне і технологічне піднесення Ки-
таю, фатальні військові авантюри в Афганіста-
ні та Іраку, дамоклів меч терористичних загроз, 
постійне збільшення розриву між бідними та 
багатими, радикальне зростання відсотка 
азійських студентів, які мають вищу освіту, 
порівняно з їхніми білошкірими однолітками 
(49% азіатів проти 34% білих, котрі отримали 
бакалаврський ступінь чи вище) тощо – все це 
призвело до зневіри американців у своїх тра-
диційних політичних елітах і дозволило Трам-
пу перетворитися з політичного маргінала на 
президента США, а ізоляціонізмові – стати 
новою-старою американською ідеологією.

Символічно, що жінка, яка першою загину-
ла під час штурму Капітолію, була ветеранкою 
збройних сил, котра 14 років віддала військово-
повітряним силам Сполучених Штатів. Нага-
даю: у найзаможнішій державі, яка витрачає 

мільярди на підтримку та просування демокра-
тії в усьому світу, майже 67,5 тисячі військових 
ветеранів наразі не мають даху над головою…

Отже, підіб’ємо деякі підсумки «колядуван-
ня» радикальних трампістів у американському 
Конгресі:

1. Трамп – «всьо». Він маргіналізований, від 
нього відвернулися найближчі соратники. І 
тепер його програма максимум – не провести 
решту життя в американській в’язниці.

2. Демократи спробують скористатися ін-
цидентом, аби додати до своєї розгромної 
електоральної перемоги над республіканцями 
ще й моральну. Це дозволить їм активніше 
просувати свій традиційний порядок денний: 
від контролю над озброєннями (аж до фактич-
ного вихолощення права на зберігання та но-
сіння зброї, що його гарантує друга поправка 
до Конституції США) до агресивного просу-
вання медичної реформи та друкування нових 
трильйонів американських доларів. Хоча 
стрімкий зліт вартості біткоїна і золота, які 
зараз є рекордними, свідчить про те, що недо-
віра до головної валюти світу – американсько-
го долару – вже існує і починає зростати.

3. Перед республіканцями постала екзис-
тенційна дилема: шукати нову політичну 
ідентичність чи радикалізуватися далі й пере-
ходити на екстремістські позиції. Підуть вони 
стопами конфедератів чи почнуть шукати 
нового Ейзенхауера (який перервав двадцяти-
річчя домінування демократів в американській 
політиці), покаже час.

4. Уся каденція Трампа була наочною комп-
рометацією ідей ліберальної демократії. Це 
призвело до посилення впливу автократів на 
глобальний порядок денний. Недарма Freedom 
House  констатує, що лібералізм відступає у 
світі 15-й рік поспіль. Однак штурм прибічни-
ками чинного президента Капітолію – сакраль-
ного символу американської демократії, не 

просто так увінчаного статуєю Свободи, став 
справжнім нокаутом глобальної привабливос-
ті американської моделі урядування.

5. На жаль, правління Трампа аж ніяк не 
створило, а лише оголило й загострило хроніч-
ні болячки США, що прогресують принаймні 
три останніх десятиліття. За іронією долі, 
американський світ, у якому США не було 
рівних, підірвав американську потугу. За-
мість кінця історії Френсіса Фукуями ми вхо-
димо у новий світовий порядок Генрі Кіссін-
джера.

6. Україні на часі робити висновки і дивер-
сифікувати свої геополітичні ставки. Це аж 
ніяк не означає, що треба бігти з поклоном до 
Москви. Світ Кіссінджера, дякувати Богу, це 
не двополярний світ часів холодної війни. За-
мість монопольної ставки на американців, 
Києву слід розумно розподілити українські 
акції між Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном, 
Анкарою, Пекіном, Варшавою та Єрусалимом. 
А головне – повернути мажоритарний пакет у 
володіння українського народу. Чи бодай за-
лишити йому золоту акцію.

І останнє. Схоже, Байден не є провісником 
майбутнього США – він, радше, символ тієї 
доброї старої (і справді великої) Америки, на 
ностальгії до якої прийшов у владу Трамп. 
Америки, де непримиренні ідеологічні опо-
ненти, такі як, наприклад, покійні судді Верхо-
вного суду США Рут Гінзбург та Антонін 
Скаліа могли чудово товаришувати сім’ями, 
залюбки спілкуватися та щиро поважати одне 
одного. Америки, в якій сам Байден зажив 
слави великого майстра компромісів.

Утім, аби знову зробити Америку великою, 
їй потрібні не Трамп і не Байден, а Авраам 
Лінкольн чи Франклін Рузвельт. А державників 
такого калібру на американському політично-
му обрії наразі не видно. На жаль…

Геннадій ДРУЗЕНКО
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Нещодавні санкції можуть виявитися 

просто дитячою розминкою в порівнянні 
з тими діями, які американська юстиція 
може запровадити щодо вже самого Зе-
ленського та його олігархічного оточення.

Традиційно ліберальному українсько-
м у  Ф е й с б у к у  є   щ о   в і д с в я т к у в а -
ти. США внесли до списку своїх санкцій 
за  втручання у  вибори наближеного 
до Коломойського депутата «Слуги наро-
ду» Олександра Дубінського. Крім ньо-
го  санкції  були запроваджені щодо екс-
депутата Онищенка, автора нашумілих 
плівок. Співробітника посольства США 
Теліженка, який активно контактує з ад-
вокатом Трампа Руді Джуліані. Близького 
до  Коломойського прокурора Кулика. 
І ще трьох осіб з орбіти вже підсанкційно-
го Андрія Деркача – народного депутата, 
якого Вашингтон прямо називає агентом 
впливу Кремля.

Емоційної реакції громадськості Дубін-
ський, утім, заслужив не просто від «ве-
ликої любові». А, зокрема, через свою ре-
акцію на  внесення до  списку санкцій. 
У публікації Дубінського – цього непри-
миренного борця з зовнішнім управлін-
ням – дивним чином були відсутні слова 
про керований Соросом всесильний ва-
шингтонський обком. Навпаки, тон від-
повіді був витриманий в стилі «я – не я, 
і хата не моя». І Деркача я знати не знаю. 
І ні в чому такому участі не брав. Не при-
тягувався. Американських друзів ввели 
в оману! Дотягнувся проклятий Шабунін! 
Товаришу Байден, сталася жахлива по-
милка!

Така цікава реакція цілком зрозуміла. 
І  лежить вона в  площині неймовірного 

цинізму частини української еліти. Еліти, 
яка своїм стилем поведінки мало чим від-
різняється від російської. В  країні фор-
мальної реєстрації можна міркувати про 
велич, замилювати очі громадянам, боро-
тися з зовнішнім управлінням – сподіва-
ючись під цими гаслами захистити свою 
вивірену корупцію. Красти, іншими сло-
вами «заробляти» гроші. Але витрачати 
їх  – там. Без зовнішнього світу і  його 
можливостей все нажите непосильною 
працею швидко перетворюється в золото 

царя Мідаса. Воно  є. Але щастя не  при-
носить.

Не можна сказати, що результат спецо-
перації проти Байдена, розгорнутої росій-
ськими спецслужбами за участі оточення 
Дональда Трампа міг би бути іншим. На-
ших героїв, як завжди, підвів надзвичай-
ний цинізм, що  трансформується в  ду-
рість при контактах із зовнішнім світом.

З  пострадянської дзвіниці може зви-
чайно здаватися, що зовнішній світ оперує 
такими  ж законами подвійної моралі: 
лохів-виборців розводимо, за їх спинами 
вирішуємо. Але тільки падіння з неї про-
яснює: ні, цивілізований світ керується 
принципами та правилами гри. І не тер-
пить порушення цих правил на своїй те-
риторії. Звичайно ж, коли вся ця історія 
з «плівками Байдена» розгорталася, герої 
списку санкцій США могли думати, 
що  їх  пронесе. Зрештою, на  тій стороні 
океану їх «партнерами» виступали люди, 
які за набором своїх цінностей і принци-
пів недалеко пішли від пострадянських 
еліт.

З  точки зору бізнесмена Дональда 
Трампа, людини, що патологічно не розу-
міє нічого навіть в устрої власної держави, 
нічого такого і  не  відбувалося. Здавало-
ся б, все логічно. Байден прийшов до вла-
ди – Байден мстить. Інше може не вклада-
тися в  голові фігурантів. Але це  припу-
щення звичайно ж не вірне.

Розкрутка кримінальної справи щодо 
втручання у  вибори почалася задовго 
до передвиборчої кампанії. Два посеред-
ники в цих переговорах – Фруман і Парнас 
поміщені під слідство. Імпічмент Трампу 
перший раз оголосили більше, як рік тому. 
Та й сам Деркач внесений до списку санк-
цій ще в жовтні минулого року. Саме тому, 
поточне рішення – це ніяке не вітання від 
дядька Джо. Це набагато страшніша для 
всіх героїв і нашої держави історія. Це ві-
тання від самого Дядька Сема – американ-
ської держави як такої.

Що відрізняє американських політиків, 
чиновників і державних діячів від наших? 
Здатність мислити не просто інтересами 
Америки, зрештою розуміння цих інтер-
есів може розходитися. Але мислити ка-
тегоріями інституцій, тобто категорією 

держави у відриві від того, хто які кабіне-
ти займає сьогодні. І з точки зору інсти-
туційних наслідків санкцій процес вже 
не  виглядає так смішно. Абстрагуючись 
від прізвищ, як виглядає нинішній пакет 
санкцій щодо семи друзів Коломойського 
і Кремля?

До санкцій, присвячених впливу Росії 
на вибори в США, внесені люди олігарха 
Коломойського. Тобто, люди близькі 
до олігарха, проти якого ФБР веде масш-
табне розслідування, і прирівняні в цих 
санкціях до кремлівської агентури. Це по-
перше.

По-друге, в них внесено чинного народ-
ного депутата від президентської партії. 
Це для нас Дубінський може бути просто 
Дубінським. З усіма його, вибачте, особли-
востями. Для будь-якої людини, що володіє 
інституційним мисленням, Дубінський 
насамперед представник чинної влади. 
Влади президента Володимира Зеленсько-
го. У перекладі з американської англійської 
на українську (або більш зрозумілу Зелен-
ському російську) санкції США означають 
питання: з ким ви, майстри культури? Ви-
значтеся нарешті, Володимире Олексан-
дровичу, пане український президенте, 
що вам рідніше – Кремль з Коломойським 
або принципи та цінності цивілізованого 
світу, який підтримує Україну в боротьбі 
за державність ?

Для всіх політиків, які володіють мис-
тецтвом політичних сигналів  – це  дуже 
зрозуміле «вітання» з-за океану. «Вітання», 
яке не залишає жодних варіантів дії крім 
двох. Або різко відмежуватися від Коло-
мойського і  Кремля. Виключити Дубін-
ського з  фракції. Почати розбиратися 
з агентурною мережею Кремля в україн-
ській політиці. Або нічого не робити.

Судячи з  останніх заяв глави «Слуги 
народу» Корнієнка, який сказав, що фрак-
ція зайнята актуальнішими питаннями, 
обрано саме другий варіант  – зіграти 
дурника і на державному рівні відповісти 
США в  стилі Дубінського. Мовляв, 
не  в  курсі  ми. Не  розуміємо! І  означає 
це ось що. У найгіршому варіанті з країн-
союзників США Україна може бути пере-
міщена в  іншу теку. Теку безнадійних 
країн третього світу. Чиїми інтересами 
можна пожертвувати в переговорних про-
цесах з сильними світу цього.

Нам загрожує поступова трансформа-
ція з країни-суб›єкта зовнішньої політики 
в країну-об›єкт. Держава такого зниження 
статусу може не  пережити. Втім, мені 
здається, що реалізовано буде інший сце-
нарій. Як  вже було сказано  – при всій 
своїй практичності, США  – це  держава 
з  дуже сильними морально-етичними 
установками. Американська еліта, тим 
більше та її частина, яка прийде до влади 
разом з  Байденом, прекрасно пам’ятає 
і  Революцію Гідності, і  героїчний опір 
українського народу агресору.

Сумнівів в ідеалах і прагненнях укра-
їнського суспільства не буде. Що буде – так 
це  сумніви в  тому, що  нинішня керівна 
еліта України на чолі з Володимиром Зе-
ленським відповідає цим ідеалам і праг-
ненням. А  отже, нещодавні санкції мо-
жуть виявитися просто дитячою розмин-
кою в порівнянні з тими діями, які амери-
канська юстиція може запровадити щодо 
вже самого Зеленського і його олігархіч-
ного оточення.

Сергій Висоцький

ПОДАТКИ
Швидко, якісно, недорого!

- Корпораційні, бізнесові, приватні;
- Відкриття корпорацій та бізнесів;
- Швидке повернення;
- Номер ITIN (номер податковий IRS)

СТРАХУВАННЯ 

ПОСИЛКИ В УКРАЇНУ ЗА НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

- Автомобілі
- Будинки
- Страховки для
  контракторів

3049  N Thatcher Ave., River Grove, IL 60179
(Belmont-Cumberland)           www.excelinsurance.com

 (773) 777-4700

Excel Insurance BrokersExcel Insurance Brokers

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ САНКЦІЇ  
США ДЛЯ ДУБІНСЬКОГО, 

КУЛИКА ТА ЛЮДЕЙ ДЕРКАЧА
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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

 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!!

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 
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Ілон Маск став найбагатшою людиною на планеті, 
його загальні статки перевищили 185 мільярдів 

доларів. Це сталося після того, як вартість акцій його 
автомобільної компанії Tesla в черговий раз зросла під 
час торгів у четвер.

З 2017 року перший рядок у рейтингу найбагатших 
людей світу займав засновник Amazon Джеф Безос.

У чому ж секрет успіху Ілона Маска? Кілька років 
тому кореспондент ВВС Джастін Роулатт майже годину 
обговорював це з ним самим. У світлі його останніх 
успіхів ми вирішили знову звернутися до того інтерв’ю. 
Ось його принципи успіху в справах.

1. Річ не в гРошах

Це ключовий пункт в поглядах Маска на ведення 
бізнесу. Під час інтерв’ю у 2014 році він зізнався ВВС, 
що не знає розміру своїх статків. «Це ж не мішок з гро-
шима, - говорив він. - Просто у мене є певні частки у 
Tesla, SpaceX, SolarCity, а ринок оцінює їхню вартість».

Він нічого не має проти прагнення до багатства, якщо 
воно носить «етичний і пристойний» характер, але 
стверджує, що ним рухає щось інше.

І такий підхід виразно себе виправдовує.
Статки Маска, який був прообразом Залізної люди-

ни (Тоні Старка) в однойменних фільмах, оцінювалися 
у 10 млрд доларів, коли ми розмовляли в 2014 році. Зараз 
вони перевищили 185 млрд.

Особливо гарні показники має його компанія-ви-
робник електромобілів Tesla. У 2020 році її акції подо-
рожчали на 700%, а капіталізація перевищила 600 млрд 
доларів. За ці гроші можна купити такі автомобільні 
компанії, як Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Fiat 
Chrysler - і ще залишиться на Ferrari.

Але Маск, якому в цьому році виповниться 50 років, 
не планує помирати багатим. Він говорив, що розрахо-
вує витратити більшу частину своїх грошей на створен-
ня бази на Марсі, і не здивується, якщо на цей проєкт 
підуть усі кошти.

Насправді цілком можливо, що він, подібно до Білла 
Гейтса, не захоче, щоб його гроші лежали мертвим ван-
тажем у банку. І захоче використовувати їх для чогось 

доброго і цікавого.

2. Слідуйте за тим, що ваС захоплює

Та сама база на Марсі багато в чому пояснює, що 
саме Маск вважає ключем до успіху. «Хочеться, 
щоб в майбутньому все було краще, - сказав він 
кореспонденту ВВС. - Хочеться, щоб з’явилися нові 
й захопливі речі, завдяки яким наше життя по-
кращиться».

Візьміть, наприклад, SpaceX. Маск розповів нам, 
що створив цю компанію, оскільки його розчаро-
вувала недостатня масштабність американської 

космічної програми.
«Я продовжував чекати, що ми вирушимо за межі 

Землі, відправимо людину на Марс, створимо місячну 
базу. І польоти на орбіту стануть частішими», - говорив 
бізнесмен.

Цього не сталося, і тоді Маску спала на думку ідея 
«Місії марсіанського оазису», завданням якої мала ста-
ти відправка на Марс невеликої оранжереї. Він споді-
вався, що цей проєкт допоможе повернути інтерес до 
теми космічних досліджень і переконати американський 
уряд збільшити фінансування НАСА.

Поки Маск намагався реалізувати свій задум, він 
зрозумів, що головна проблема - це «не відсутність ба-
жання, а відсутність способів». Виявилося, що космічні 
технології коштують набагато дорожче, ніж могли б. І 
- вуаля! На світ народився бізнес зі створення найде-
шевших у світі космічних ракет.

І ось що тут найголовніше: в його основі лежав не 
намір заробити, а бажання відправити людину на Марс.

Маск розповів ВВС, що вважає себе скоріше інжене-
ром, аніж інвестором. Він зізнається, що його головна 
мотивація в роботі - пристрасть до вирішення техніч-
них завдань. І саме це, а не кількість доларів у банку, є 
для нього мірилом успіху. Він знає, що всі перешкоди, 
які доводиться долати його компаніям, допомагають 
усім іншим в індустрії вирішувати ті ж проблеми. І це 
завжди працює.

3. не бійтеСя Ставити маСштабні завдання

Одна з найбільш незвичайних особливостей компа-
ній Маска - це те, наскільки зухвалі завдання вони 
вирішують.

Він хоче зробити революцію в автомобільній інду-
стрії, колонізувати Марс, побудувати супершвидкісні 
поїзди, які будуть пересуватися по вакуумних тунелях, 
інтегрувати штучний інтелект з мозком людини і пере-
вернути індустрію сонячної енергії та виробництва 
батарей.

В цьому немає якоїсь однієї загальної лінії. Усі ці 
проєкти - рівно ті самі футуристичні фантазії, які мож-

на було знайти в дитячих журналах, що видавалися на 
початку 1980-х років. Досить сказати, що його бізнес із 
будівництва тунелів називається «The Boring Company» 
(що можна перекласти як «нудна компанія», хоча слово 
«boring» також означає «буріння»).

Маск і не приховує, що його багато в чому надихають 
книги і фільми, якими він захоплювався, коли ріс у ПАР.

І це приводить нас до третьої поради Ілона Маска - не 
стримуйте своїх амбіцій.

В особистому рейтингу речей, які по-справжньому 
важливі для Маска, можна виділити дві.

По-перше, він хоче прискорити відхід людства від 
органічного палива. Ось що він говорить з цього при-
воду: «Ми користуємося запасами газу і нафти, витягу-
ємо все це на світло, хоча воно перебувало під землею з 
Кембрійського періоду. Якщо якась субстанція не бачи-
ла світла з моменту, коли найскладнішим організмом 
на Землі була губка, то потрібно задатися питанням, 
наскільки мудро її піднімати зараз».

І по-друге, він має намір забезпечити довгострокове 
виживання людства за допомогою колонізації Марса і 
«перетворення людства на мультипланетарний вид».

Як ми вже говорили, потрібно ставити дійсно масш-
табні завдання.

4. не бійтеСя Ризикувати

Тут усе очевидно.
Щоб досягти успіху, потрібно бути готовим до ризи-

ку, але Маска це стосується навіть більшою мірою, ніж 
більшості його колег.

До 2002 року він продав частки у своїх перших двох 
проєктах - інтернет-путівнику по містах Zip2 і компанії 
PayPal, що здійснює онлайн-платежі. Тоді йому тільки 
виповнилося 30 років, а на його рахунках було майже 
200 млн доларів.

Маск каже, що планував використовувати половину 
своїх статків для бізнесу, а другу половину - приберег-
ти. Але все вийшло трохи інакше.

Коли ми зустрічалися, у Маска якраз закінчився най-
важчий період його бізнес-життя: його нові компанії 
переживали безліч складнощів зростання. Перші три 
запуски SpaceX закінчилися невдачею, а Tesla переслі-
дували різні проблеми при проєктуванні, на виробни-
цтві і в стосунках з постачальниками.

А потім почалася фінансова криза.
У Маска був дуже непростий вибір. «Я міг залишити 

собі гроші - і тоді мої компанії напевно не вижили б. 
Або інвестувати те, що у мене було, і тоді міг з’явитися 
якийсь шанс», - розповідає він.

Маск вирішив розлучитися з грошима.

Продовження у наступному випуску

ІЛОН МАСК - НАЙБАГАТША ЛЮДИНА У СВІТІ. 
ОСЬ ШІСТЬ ПРИНЦИПІВ ЙОГО УСПІХУ
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-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!!!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

 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. 

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
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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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Науковці з Університету Аделаї-
ди (Австралія) дійшли висновку, що 
шлунок людини не лише відповідає 
за перетравлювання їжі – він навіть 
здатен визначити, яка нині година і 
наскільки людина сита. Дослідники 
працювали з мишами (як це зазви-
чай буває при таких експериментах) 
і мали на меті визначити: як нерви у 
шлунку «розподіляють» денний 
раціон на три основні прийоми їжі. 
Як наслідок – виявили, що коли не-
рви мали бути активними, то демон-
стрували знижену чутливість до 
розтягування, яка відбувається під 
час прийому їжі. Доктор Стівен Кентиш, провідний автор 
наукового дослідження, каже, що чутливість нервів визна-
чає швидкість передачі сигналу в мозок про те, що шлунок 
наповнений. Упродовж дня (у період неспання) чутливість 
нервів у шлунку – мінімальна. «При цьому вночі, коли тіло 
не потребує багато енергії, нерви реагують швидко, повідо-
мляючи мозку: час припинити їсти», – зауважує Стівен 
Кентиш.

Науковці певні, що результати дослідження багато в чому 
пояснюють, чому в людей, які працюють ночами, трапля-
ються різні відхилення, скажімо, надмірна вага. Дослідни-
ки зауважили, що миші були чутливими до незначних 
зміщень часу пробудження – бодай на кілька годин. У ре-
зультаті таких зсувів у мишей змінювався апетит. Відтак 
учені радять під час визначення дієти враховувати також 
час, коли людина їсть. Це іноді навіть важливіше, аніж самі 
продукти, які вживаємо, кажуть дослідники.

«Незважаючи на те, що до експерименту ми залучили 
лабораторних мишей, вважаємо, що такий самий процес 

властивий і організму людини, – на-
голошує доктор Кентиш. – Сподіває-
мося продовжити дослідження і 
з’ясувати, чи змінюється експресія 
гормону голоду (лептину) у мишей 
протягом 24 годин і як цей процес 
може взаємодіяти з внутрішніми го-
динами».

Цікаво, що в попередньому своєму 
дослідженні ці ж учені виявили, що 
робота в нічний час та понаднормова 
праця провокують ожиріння. А їхні 
колеги з американського інституту 
Health Metrics and Evaluation (IHME) 
дійшли висновку, що нездорове хар-

чування є найпоширенішою в світі причиною ранньої 
смерті. Неправильне (нераціональне) харчування, на думку 
експертів, – таке, що містить мінімальну кількість овочів, 
фруктів, горіхів і круп. Натомість у ньому забагато червоно-
го м’яса, солі і безалкогольних солодких напоїв.

Нездорове харчування, стверджують учені, має не менш 
негативний вплив на людський організм, аніж вживання 
алкоголю і куріння. Такий раціон провокує нестабільну 
роботу організму, різні захворювання, зокрема серцеві не-
дуги, діабет. Водночас, на думку вчених, однакові фактори 
ризику мають інакший вплив на смертність у різних країнах. 
Скажімо, в країнах Південно-Східної Азії та Індії люди 
частіше помирають від поганої екології, тоді як у країнах із 
високим рівнем доходів однією з головних причин смерті є 
куріння. В Латинській Америці і на Близькому Сході голо-
вним ризиком для здоров’я вважають ожиріння. А в країнах 
Африки вчені називають відразу кілька факторів, що про-
вокують ранню смерть: недоїдання, брудна вода, незахище-
ний секс і вживання алкоголю.

ЧОМУ НЕЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ НАЙЧАСТІШЕ ВКОРОЧУЄ ВІКУ
Існує думка, що штучні за-

мінники цукру допомагають 
людині залишатися стрункою. 
Тож їх часто використовують, 
готуючи дієтичні страви, до-
дають до чаю та кави. Мовляв: 
солодко, але не так калорійно. 
Проте, як стало відомо в ре-
зультаті певних «харчових 
експериментів», штучні підсо-
лоджувачі можуть справляти 
зворотний ефект, допомагаю-
чи набрати зайві кілограми.

Науковці цього разу експериментували зі щурами. До-
слідники Університету Пердью (США) розділили гризунів на 
дві групи: одну годували йогуртом, підсолодженим звичай-
ним цукром, а другій давали такий же молочний продукт, але 
із сахарином. Хоч цей замінник фактично не містить калорій, 
однак він набагато солодший за цукор. Як показало дослі-
дження, щурі, що смакували йогурт із сахарином, вагу на-
бирали значно швидше. До того ж вони споживали набагато 
більше їжі, ніж їхні «колеги», які отримували звичайну глюко-
зу. Замінники цукру, на думку вчених і медиків, цілком можуть 
сприяти ожирінню, адже порушують природні смакові меха-
нізми в організмі. Солодкість смаку не завжди дозволяє ор-
ганізму оцінити калорійність їжі, і це позначається на швидко-
сті обмінних процесів та апетиті. Штучні підсолоджувачі 
підступні: збивають із пантелику організм, позбавляють його 
здатності контролювати кількість їжі. Епідемія ожиріння, яка 
охопила деякі розвинені країни, змусила медиків замислити-
ся, чи не пов’язана ця тенденція зі споживання синтетичних 
замінників цукру. Дослідники дійшли висновку: так, між цими 
фактами існує безпосередня залежність.

ШТУЧНІ 
ПІДСОЛОДЖУВАЧІ 

ПІДСТУПНІ 

На постійну роботу в транспортну компанію 
потрібні на роботу водії CDL «А»

*  Маршрути - Midwest або CA
*  Оплачуємо - $350/день
*  Потрібні водії на маршрути - OTR
*  Dry Van
*  Вантажівки Freightliner Cascadia 2014 р.в
*  Фірма і майстерня знаходяться в Elgin, IL
*  Вихідні вдома
*  Постійні вантажі, стабільна робота

847.899.7380
847.899.7382

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

У САЛІ Є ПОЖИВНІ НЕЗАМІННІ ЖИРНІ КИСЛОТИ 
Останнім часом багато дієтологів 

радять відмовитися від сала, посилаю-
чись на те, що через високий вміст 
жирів воно сприяє розвитку атероскле-
розу. Однак у світі жирів все не так 
просто. Обходитися без них організм 
не може. Для того щоб вирішити, яким 
жирам віддати перевагу, треба врахо-
вувати деякі їхні властивості. Насам-
перед – вміст у продукті жирних нена-
сичених кислот. Свиняче сало 
містить арахідонову кислоту, 
що відноситься до ненасиче-
них жирів і є однією з неза-
мінних жирних кислот. Вона 
входить до складу клітинних 
мембран, є частиною фермен-
ту серцевого м’яза, а також 
бере участь і в холестеринно-
му обміні.

У салі є й інші поживні не-
замінні жирні кислоти. При-
чому за їхнім вмістом (до 10 
%) сало випереджає вершкове 
масло. Саме тому біологічна 
активність сала в п’ять разів 
вища, ніж вершкового масла 
і яловичого жиру.

Що ж стосується насичених жирів, 
яких у салі чимало, то побоюватися 
порушення холестеринового обміну 
потрібно лише в тому випадку, якщо ви 
цим продуктом зловживаєте. Якщо 

споживати свиняче сало в розумних 
кількостях, то атеросклерозу можна не 
побоюватися. Особливо якщо їсти його 
із салатом із сирих овочів, заправлених 
нерафінованим соняшниковим маслом 
і натуральним оцтом (яблучним або

виноградним), що є сильним анти-
оксидантом. Свиняче сало широко 
використовується в народній медицині. 
Як зовнішній засіб, воно нерідко ви-

являється більш ефективним, ніж різні 
патентовані мазі. Його застосовують 
при болях у суглобах, порушенні рух-
ливості суглобів після травми, при 
маститі, екземі, зубному болю, п’ятковій 
шпорі та інших хворобах.
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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
-  Volvo Trucks
-  Company in Bolingbrook
-  Weekends at home
-  Trips - Midwest
-  Salary per week - $1500 - $2000

630.335.1810
We speak Lithuanian, Russian and English

SMALL Truck Company looking for 
experience CDL «А» drivers

Чимало людей до певної міри розчаровані 
тим, що їм доводиться носити маску, – 
можливо через те, що вони не впевнені, чи 

від носіння масок є якась користь. І грип, і КОВІД 
поширюються повітряно-крапельним шляхом під 
час розмови, кашлю і чихання. Без маски краплин-
ки з вірусом розлітаються на відстань майже двох з 
половиною метрів (8 футів). Носіння на обличчі 
хустини зменшує таку відстань майже до метра і 
десяти сантиметрів (3 фути та 7 дюймів). Конусопо-
дібна маска обмежує поширення майже до 20 сан-
тиметрів (8 дюймів), а двошарова чи тришарова 
маска, яка добре повторює контури обличчя, змен-
шує ту відстань практично до шести сантиметрів 
(2.5 дюйми). Якщо поєднувати використання маски, 
миття рук і соціальну дистанцію, то поширення 
грипу та КОВІДу можна, звісно, сповільнити. 

Маски також допомагають захищати людей від 

мікробів, які можуть поширювати інші люди. Бога 
часто описують як духовний щит, особливо в 
Псалтирі. Віра також описується як щит, який 
може захистити нас від спроб сатани завдати нам 
шкоди.  В Ефесян 6:16 Павло підбадьорює нас: «Ві-
зьміть щита віри, яким зможете погасити всі 
огненні стріли лукавого». Тож довіряйте Богові і 
зосереджуйтесь на тому, що зміцнює вашу віру, 
як-от: читання Його Слова. Аби отримати більше 
Божої допомоги з розбудови віри, відвідайте наш 
веб-сайт:  helpinghandsbulgaria.net.

Якщо ж носіння маски викликає у 
вас нестерпний перегрів, спробуйте 
тканинну маску. Ті, що носять окуля-
ри, можуть обрати маску з дротикопо-
дібною пластинкою, що згинається під 
форму носа і можуть промивати лінзи 
протитуманними препаратами, що 
під ходять для  ок улярів. Якщо 
з’являється головний біль, то пере-
йдіть на маску із зав’язками, а не з 
гумками і пийте достатньо рідини. 
Маску не потрібно носити надворі та 
на відстані більше за один метр вісім-
десят сантиметрів (6 футів) від інших 
людей, або тоді, коли ви перебуваєте в 
авто зі своїми домашніми.

ЧИ ЗМЕНШУЮТЬ МАСКИ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙ?Любі читачі,
Ця стаття є першою з регулярної серії статей 

про здоров’я, написаних фахівцем з охорони здоров’я 
і професором з Ради Східноєвропейських Служінь 
«Помічні руки». Кожного другого тижня будуть ви-
ходити молитовні роздуми, написані лютеранськи-
ми пастирями. Ми оплачуємо друк цих статей і 
молитовних роздумів. Маємо надію, що ці статті і 
молитовні роздуми допоможуть людям зберегти 
або поліпшити їхнє здоров’я, – з фізичним, емоцій-
ним і духовним здоров’ям включно. Це важкі часи для 
людей по всьому світі, але такі часи можуть ство-
рити нагоду для відновленого зосередження уваги 
на справді важливих речах. 
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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

Насамперед слід виключи-
ти з раціону їжу з барвниками, 
консервантами, трансжира-
ми. Вона переобтяжує печінку 
– найголовніший орган деток-
сикації, який і так працює в 
посиленому режимі. Пити 
побільше води. Замість чорно-
го чаю – зелений, він багатий 
на антиоксиданти, що блоку-
ють шкідливі речовини й ви-
водять їх із організму. Корис-
ні горіхи, овочі, фрукти та ягоди. Так, яблука та 
капуста допомагають печінці очищати організм. 
Червоний перець та шипшина збагатять вітаміном 
С, зміцнять імунну систему. Насіння льону зв’язує 
токсичні речовини і виводить їх геть. У жодному 
разі не нехтувати кисломолочними продуктами. 
Потрібно багато рухатися. Зранку бажано робити 
зарядку, щоб активізувати кровообіг, тоді токсини 
видалятимуться з потом. Добре діє контрастний 
душ. Не завадить поприймати сорбенти – ентерос-
гель, активоване вугілля (попередньо порадившись 
із лікарем).

Окрім несприятливих екологічних чинників, є й 
психологічні: висока напруженість у суспільстві, 
люди знервовані, переобтяжені моторошними но-
винами. Тож у декого пригнічена нервова система, 
ослаблений імунітет, загострюються хронічні не-
дуги.

– Восени спостерігається масовий наплив паці-
єнтів до гастроентерологів, – розповідає столичний 
ендоскопіст-гастроентеролог  Олег Москальчук.  – 
Вразливі люди частіше за інших потерпають од 

х в ор о б ш л у н ков о -
кишкового тракту. По-
пийте ромашкового 
чаю, снідайте рідкою 
вівсянкою, в обід їжте 
печені яблука та гарбуз, 
а на вечерю – кисломо-
лочний сир чи кефір. 
Кілька днів такої дієти 
налагодять травлення, 
і за тиждень шлунково-
кишкова система за-

спокоїться. А головне – не нервувати, не «накручу-
вати» себе. Якщо ж напади болю гострі чи тривають 
кілька днів поспіль, варто зробити обстеження. 
Іноді шлунок не болить, але в роті неприємний при-
смак, запах, на язиці білий наліт. Це вже – збій. 
Ліпше відмовитися від солоного, їсти менше жир-
ного та смаженого. Якщо страва надто кисла, до-
дайте води, гаряча – почекайте, доки охолоне. Проте 
не захоплюйтеся самими овочами. Часом до мене 
звертаються дівчата, котрі їдять тільки фрукти і 
кефір, проте курять, налягають на каву і при цьому 
скаржаться: «Щось не так». Відповідь проста – орга-
нізм недоотримує поживних речовин. А паління 
тютюну та алкоголь порушують кровопостачання 
шлунка. За всіх позитивних властивостях кави, на-
віть здорові молоді люди, котрі натщесерце п’ють її 
чорну й міцну, можуть «надбати» гастрит чи й ви-
разку шлунка. Бо кофеїн стимулює виділення шлун-
кового соку, вельми підвищуючи його кислотність, 
симптомом чого є печія.

Юлія СУЛИК

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ВІД ТОКСИНІВ, ОЧИСТИТИ ОРГАНІЗМ І ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я?

Багатьом людям дошку-
ляє погіршення зору в су-
тінках, так звана куряча 
с л і п о т а .  В о н о  ч а с т о 
пов’язане з браком вітамі-
ну А. Потрапляючи в орга-
нізм, цей вітамін перетво-
рюється на речовину рети-
наль, яка входить до скла-
ду зорового пігменту родопсин. Останній міститься в 
сітківці і забезпечує правильне сприйняття світла. Якщо 
його вироблення порушується, виникають проблеми з 
«вечірнім» зором.

У такому разі слід насамперед з’ясувати, чому виник 
дефіцит вітаміну А. Отримати його з їжі нескладно, на 
нього багаті вершкове масло, морква, зелена цибуля. Інше 
питання – чи засвоюється вітамін? Спричинити порушен-
ня в його засвоєнні можуть проблеми зі шлунком, киш-
ківником, печінкою, ендокринні захворювання, зловжи-
вання алкоголем. Основний чинник неодмінно треба ви-
явити і усунути. Можливо, в цьому випадку «куряча» 
сліпота минеться без сліду. Для підвищення ефективнос-
ті лікування може бути призначено курс таблетованих 
вітамінів А1, В2 і РР. Однак не варто приписувати їх собі 
самостійно – обов’язково треба звернутися до офтальмо-
лога.

Дефіцит вітаміну А хоча й часта, проте не єдина при-
чина «курячої» сліпоти. Проблеми із сутінковим зором 
нерідко бувають симптомом інших очних хвороб, у тому 
числі небезпечних – дистрофії чи відшарування сітківки. 
Тож огляд фахівця необхідний

ОБОВ’ЯЗКОВО 
ТРЕБА ЗВЕРНУТИСЯ 
ДО ОФТАЛЬМОЛОГА! 
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Менеджер у Warehouse
З досвідом потрібен на роботу
В транспортну компанію 
Experior Transport

773.988.7117

Терміново!!!

773.988.7117Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Fork Lift Operator
Потрібен терміново на роботу

В транспортну компанію
Experior Transport

Looking for a DISPATCHER!

708.351.0504Callnow! 708.351.0504

Great
pay

Callnow!
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-  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»

Паркінг - Cicero / Lake St in Chicago

773.908.3715 - Polish, English

217.823.2264 - English    312.444.0548 ex.1   

-  Reefer
-  Траси - East Coast (no New York City)
-  Оплачуємо  - 77 С/М + $50 extra stop
-  Одна - дві траси на тиждень
-  Два - три дні вихідний
-  Вантажівки - International ProStar і Lone Star

Потрібні на роботу 
водії CDL «А»

В транспортну компанію з 
20 - річним досвідом

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

-  Маршрути - Midwest і локальні
-  Dry Van or Reefer на вибір
-  Оплачуємо Midwest до 70 С/М  
-  Вихідні вдома
-  Стабільна робота
-  Паркінг в Elmhurst, IL
-  Volvo вантажівки

Терміново потрібні на роботу:

Водії CDL класу «А»

Власники вантажівок:
-  З своїми причепами або без
-  Оплачуємо - 90% від gross

Розмовляємо українською мовами
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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

Марина та Петро познайомилися ще 
першокурсниками. Обоє жили в сту-
дентському гуртожитку. Часто прово-
дили час у одній компанії. Й самі не 
помітили, як почали зустрічатися. 
Згодом, отримавши дипломи, побрали-
ся. Заможні батьки Петра подарували 
молодятам на весілля двокімнатну 
квартиру. Маринка ж виховувалася без 
батька, родина не купалася в розкошах. 
Проте її мати зі шкури лізла, аби допо-
могти дітям із облаштуванням нової 
оселі. 

Петро влаштувався працювати у слід-
чий відділ. Марина, чекаючи поповнення, 
оббивати пороги потенційних роботодав-
ців не стала. Із задоволенням взялася за 
хатні справи. Ввечері любляча та турбо-
тлива дружина чекала чоловіка додому. 
Наспівуючи щось собі під ніс, чаклувала 
на кухні, аби до його приходу приготу-
вати вечерю. Ще не встигне Петро від-
чинити вхідні двері, а на столі вже пару-
ють наїдки, наповнюючи ароматами 
квартиру. 

– Ох і молодчинка ти в мене, – погла-
джуючи відгодоване пузо, піднімався з-за 
столу Петро. 

Як завжди після ситної вечері, він 
вмощувався перед телевізором і починав 
хаотично перемикати канали. Марина ж, 
наче Попелюшка, мила посуд, прала чо-
ловікові брудні шкарпетки. 

– Дитинко, поберегла би себе. Наро-
джувати на днях, а ти звалила на свої 
плечі всі домашні клопоти. Нехай би 
Петро тобі допомагав трохи, – зітхала 
Маринина мати.

– Він і так стомлюється. Працює з 
ранку до ночі, світу не бачить. Хай хоч 
удома відпочине. А коли народиться ма-
лий, тоді й перекину на нього частину 
своїх обов’язків, – відмахнулася.

Проте з появою сина нічого не зміни-
лося. Марина розривалася між дитиною 
і домашніми клопотами, а Петро – між 
роботою і телевізором.

– Маринко, у нас на фірмі звільнилося 
місце економіста. Якщо хочеш працюва-
ти, шефиня чекає тебе завтра на десяту 
годину. Не спізнюйся, – протараторила у 
слухавку університетська подруга.

Петро, звісно, був проти того, щоб 
дружина працювала. 

– Ну куди ти підеш? Моєї зарплати на 
прожиття вистачає. Краще займайся ди-
тиною, – переконував.

Втім, Марина наполягла на своєму. 
Завівши малого зранку до бабусі, пішла 
на співбесіду. А повернулася з неї вже 
штатним економістом однієї з найбіль-
ших торговельних компаній міста. 

Невдовзі після працевлаштування 
Марини з Петром сталася трагедія. Допо-
магав куму з будівництвом дачі. Коли 
обрізували дошки, циркуляркою відтяло 
пальці на правій руці. Тоді жінка аж по-
чорніла від горя. Всі церкви обійшла в 
місті, в кожній замовляла молитву за 
здоров’я чоловіка. Із самого ранку бігла в 
лікарню, звідти на роботу, в обідню пере-
рву знову до нього… 

Петро впав у депресію. Сердився на 

Марину. Кричав, щоб не ходила до нього 
так часто, щоб залишила його в спокої. А 
коли після лікарняного повернувся на 
роботу й дізнався, що його звільнили 
через профнепридатність, і взагалі втра-
тив інтерес до всього. Від посади завгос-
па, яку запропонували у відомстві, від-
мовився. 

– Я був одним із кращих слідчих у 
цьому управлінні, а ви мене берете й отак 
лицем у багно… – процідив крізь зуби 
начальнику. 

Став заглядати до чарки. Спершу Ма-
рина закривала на це очі, змовчувала, 
сподівалася, що от-от чоловік схаменеть-
ся, візьметься за розум. Намагалась яко-
мога частіше не водити сина в дитячий 
садочок. Надіялася, що більше часу Петро 
проводитиме з малим, то швидше ви-
рветься з лап зеленого змія. 

– Мамо, а до нас сьогодні тьотя Таня 
із сусідньої квартири приходила. Спершу 
вони з татом сиділи на кухні, а потім за-
крилися у вашій кімнаті й довго звідти не 
виходили, – защебетав чотирирічний 
Данилко, щойно Марина зайшла у квар-
тиру. – Я вдома сам. Вони кудись пішли, 
а мені наказали гратися тихенько. 

Марину наче окропом облили. Засти-
гла на місці, мов укопана, пополотніла. 
Ледве ступаючи, попленталася до їхньої 
з Петром спальні. Розкидані речі, скуйов-
джена постіль… Сльози так і покотилися 
горохом. «За що?» Поспіхом спакувала 
найнеобхідніші речі, одягнула малого й 
пішла з дому: «Ми з Данилком переїж-
джаємо до моєї мами. Я подаю на роз-
лучення».

– Раїсо Василівно, а що то за видний 
чоловік до вас перед обідом заходив? Ану, 
коліться: скоро гулятимемо на вашому 
весіллі? – жартома поцікавилася Марина.  

– Господь з тобою, Мариночко! Де ти 
тут чоловіка видного бачила? Придумала! 
«Заміж». Та я тільки звільнилася від його 
пут! Це ж чоловік мій колишній нагодив-
ся. Нещодавно з-за кордону вернувся, 
приходив питати, коли з дочкою погуля-
ти дозволю, – відповіла шефиня. – Ох і 
намучилася я із ним… Тобі й не розказа-

ти, який він безтолко-
вий. Та якщо так тобі 
сподобався, можу позна-
йомити, – не упустила 
нагоди «підсмикнути» 
підлеглу керівниця.

Марина, розчервонів-
шись, мовчки пішла у 
свій кабінет. І нащо вона 
її зачепила? «Язик без 
кісток, хай йому грець!» 
– вилаялася про себе і 
взялася робити квар-
тальний звіт. За кілька 
днів жінка вже й забула 
про симпатичного екс-
благовірного шефині. Та 
він знову заявився у 
їхню контору. 

– Ви до Раїси Василівни? Вона затри-
мується, буде лише після обіду, – на його 
привітання Марина відповіла офіційно. 

– Я зачекаю, з вашого дозволу, – попро-
сив ввічливо.

Марина мовчки вказала рукою на сті-
лець. І взялася щось набирати на 
комп’ютері, голосно стукаючи по клаві-
шах. Будь-які спроби візитера завести 
розмову обрубувала на півслові.

– Тринадцята година. Пропоную десь 
пообідати. До речі, мене Вітьою звати, – 

чемно запропонував гість. 
Знизавши плечима, Марина погодила-

ся. За столом розговорилися. Здавалося, 
все життя були знайомі. Й не помітили, 
як пролетіла обідня перерва. Наступного 
дня домовилися зустрітися знову, потім 
знову… Через місяць-другий почали 
жити разом. Скоро інформація про сто-
сунки колишнього й підлеглої дійшла до 
Раїси Василівни. Реакція начальниці не 
забарилася. 

– Чула, у тебе з моїм благовірним лю-
бов. Ну що ж, бажаю щастя, – іронічно 
говорила Раїса Василівна. – Ти дозволу б 
спитала, чи що. Або хоча б шампанське 
мені поставила, он якого чоловіка тобі 
виховала!

– А ви ж казали, що він і мізинця ва-
шого не вартий, – ніби між іншим кинула 
Марина й вийшла з кабінету. 

Повернулася із пляшкою шампансько-
го й коробкою цукерок.

– Дякую за найкращого у світі чолові-
ка, – вклонилася по-театральному. – Під-
пишіть заяву на звільнення. 

Відтоді минуло кілька років. Марина 
та Віктор переїхали жити до іншого міс-
та. Започаткували власну справу. У них 
народилася донечка.

Марія ЯВОРСЬКА

ЩАСЛИВІШОЇ РОДИНИ ГОДІ Й ШУКАТИ…
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ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

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

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

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

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

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

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

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

www.allstateenterprise.com 

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

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

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

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

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

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

Терміново потрібні на роботу механіки і
помічники механіків для

ремонту вантажівок і причепів

“O & K” Truck Repair Shop in
East Dundee, IL

-  З досвідом роботи і без
-  Оплачуємо від $18 - $35/год - взалежності від досвіду
-  Після року роботи оплачуємо тижневу відпустку

773.704.3043
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 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 

Sign in bonus!

847.366.6372

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу

-  Маршрути - локальні
-  На вибір - Dry Van або Reefer
-  Вантажівки - Freightliners 2016 - 2017
-  Оплачуємо - $25 / годину
-  Даємо бонуси за безпечне водіння

773.865.9975
Розмовляємо польською мовою

-  Стабільні маршрути - Pennsylvania

-  Оплачуємо  до $2700/тиждень
-  Dry Van
-  Вимоги: 18 місяців досвіду водіння 
   вантажівкою і діюча фірма

Терміново потрібні на роботу водії CDL класу «А»

630.310.4043
Розмовляємо польською і англійською мовами
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Розмовляємо
польською та

англійською мовами

Розмовляємо
польською та

англійською мовами

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

В будівельну
компанію
потрібні 
МУЛЯРИ та 
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

773.814.6005773.814.6005

СТАБІЛЬНА РОБОТАСТАБІЛЬНА РОБОТА

ВИСОКА ОПЛАТАВИСОКА ОПЛАТА
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Досвідчені працівники на фрамінг
потрібні на роботу в
успішну компанію

*  Об’єкти  - West Suburbs
*  Висока оплата
*  Стабільна робота
*  Вимоги - автомобіль і SSN 

630.842.5799
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

У кожного своє бачення великого і знайомого усім 
почуття – любові. Хтось вкладає у нього шалену при-
страсть, інший – не уявляє без ревнощів, іще комусь 
судилося «впізнати» кохання, лише втративши близь-
ку людину... Історія, яка свого часу трапилася в моєму 
селі, – це теж прояв високого почуття. Хоча про це її 
учасники, либонь, і не сказали один одному...

Повернувшись із війни до рідного села, Семен не-
довго ходив у парубках. Викосила клята смертоносна 
чоловічого гурту вдосталь – понад сотня односельців 
залишилася навічно на її фронтах. Тож дівчата, котрим 
випало квітувати саме такої лихої пори, раді були 
кожному парубкові, котрий повернувся додому. І не 
так уже й важливо було, чи безногий, чи з контузією 
– головне, аби живий! А вдома вже, вірили полісянки, 
і здоров’я повернеться, і рани затягнуться, напоєні 
цілющим повітрям рідної землі, і душа втішиться від 
пам’яті про кожний день виживання під кулями.

Семену пощастило: руки-ноги вціліли. А те, що мав 
не помітні оком моральні рани, то хто ж повертається 
зі смертельного двобою без шрамів на душі? Нині це 
називають «синдромом вічного солдата». Тоді його 
мав кожен, хто воював, проте ніхто й не намагався той 
синдром лікувати. Найкращим цілителем для колиш-
ніх фронтовиків став час. А ще – родина: поринали 
колишні бійці в одвічні селянські клопоти про хліб 
насущний, про дітей... Семен не став винятком: одру-
жившись із місцевою працелюбною дівчиною Окса-
ною, всі душевні рани, завдані війною, лікував працею: 
разом із дружиною зводили хату, щодня ходили в поле 
– то на колгоспні буряки, то на льон. Було куди до-
класти рук у повоєнному колгоспі.

Одного тільки бракувало подружжю – діток. Обоє 
щиро сподівалися на маля. Проте мораль того часу не 
дозволила їм переступити межу відвертості і погово-
рити по щирості про причини своєї спільної біди. 

Семен страждав, але дружину не звинувачував. А 
Оксану мучили свої здогади, втім, із чоловіком діли-
тися ними не стала, прагнучи зберегти сім’ю. Вчини-
ла інакше, переступивши заради родини через власне 
«я»: потай завагітніла від іншого. Чоловік, може, здо-
гадався, але й ця розмова між подружжям так і не 
відбулася. Натомість вони радо сприйняли у своєму 
житті оту маленьку людину, яка одразу наповнила 
їхню сім’ю найсоковитішим відчуттям щастя, зробила 
її повноцінною і значимою у суспільстві.

Галинка росла, однаково люблена та пещена і 

матір’ю, і батьком. Жодного разу в 
сім’ї не прозвучало «не моя». Так воно 
і залишилося до смерті Семена, хоча 
з роками й стала помітна абсолютна 
несхожість між батьком і донькою.

Нині за межею буття усі троє геро-
їв цієї розповіді. Однак, зустрічаю-
чись із їхніми нащадками (Галина 
вийшла заміж, стала щасливою ма-
мою), подумки не раз повертаюся до 
історії їхнього роду, прагнучи назва-
ти єдиним словом те, на чому трима-
лася сім’я Семена. Дружина не стала 
принижувати чоловіка правдою, яка, 
можливо, знищила б його морально. 
Він же своєю чергою з поваги до 
Оксаниного бажання реалізувати себе 
як матір не став засуджувати її ризи-
кованого кроку, зрозумів і прийняв 
його.

Обов’язок, може? І він також: поєднуючи дві долі, 
ці люди, обоє биті лихом пережитого, цінували кожну 
мить життя і з честю виконали суспільний обов’язок, 
у якому сім’я – це раз і назавжди, а дитина – почесний 
і найзмістовніший її складник. А може, перше і друге 
разом і є основою того, про що всі знають і кожен 
сприймає по-своєму, – любові? Принаймні це подруж-
жя можна визнати гідним такого почуття. І – непід-
владним осуду.

Леся ГУДЗЬ

ОТАКА ВОНА – ЛЮБОВ...
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Овен (2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4) 
Зiрки обiцяють яскравий тиж-
день. Настає саме той перiод, 
коли ви багато встигнете за ко-
роткий промiжок часу. Готуйте-
ся поставити останню крапку в 
робочих справах. Не починайте 
нiчого нового, поки не вирiшите 

давнiх питань. Згадайте приказку: краще сiм разiв 
вiдмiряти i тiльки раз вiдрiзати. Ви вдало вирiшите 
дiловi й органiзацiйнi питання, а також тi, якi 
стосуються виховання дiтей. Тут ви впораєтеся 
«на вiдмiнно». Перша половина тижня принесе 
типовим Овнам високу активність в питаннях, 
пов’язаних з їх будинком, нерухомим майном, а 
також із стосунками в сім’ї. У вирішенні подібних 
питань протягом цього періоду від їх буде по-
трібно прояв ініціативи, рішучості і деколи напо-
ристості. У серединi тижня можливi напруженi 
ситуацiї на роботi. Від турбот Овни визволяться 
лише до суботи. Вони не знатимуть, за що схопи-
тися, так багато раптом виявиться цікавих занять. 
З цього-то моменту і почнеться напружена про-
фесійна діяльність. Особисте життя Овнів почне 
активізуватися лише в другій половині тижня. 

Телець (2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 ) 
 Ви неодмiнно проявите себе або 
просто вирiшите змiнити iмiдж. 
Вівторок – вда лий час для 
вирiшення побутових питань, 
змiцнення сiмейних традицiй, 
спiльних прогулянок. Тиждень 

вдалий для завершення старих справ, а от iз но-
вими планами доведеться почекати. Бiльше уваги 
придiлiть робочим моментам, це дасть потрiбнi 
плоди. Якщо ви хотiли виправити давнi помилки, 
зробiть це зараз. Протягом першої половини 
тижня Тельці відмітять, що стали напористішими 
в спілкуванні з людьми. Вони стануть прямо і 
відкрито говорити практично про все, поважати-
муть щирість. Також Тельці отримають цікаві 
пропозиції з джерел своїх постійних контактів. 
Правда, дехто відговорюватиме від нього, але 
Тельці упруться рогом і не помиляться. Друга 
половина тижня зробить акцент на питаннях їх 
роботи, зараз в цій області Тельцям належить 
прийняти немало важливих рішень, налагодити 
взаємини з колегами. Свої справи краще плану-
вати заздалегiдь, щоб не пропустити щось важли-
ве. Наприкiнцi тижня придiлiть увагу близьким. 
Також в цей період Тельці зможуть багато що 
прояснити в стосунках з родичами. 

Близнюки (2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6) 
 У вас з’явиться можливiсть ви-
правити старi помилки, особли-
во у стосунках iз коханими. У 
роботi розраховуйте на знайо-
м и х i  д ру зi в .  Вас чек а ю т ь 
напруженi ситуацiї на роботi, 
м о ж л и в i  к о н ф л i к т и  з 

керiвництвом. Найкраще правило нiхто не скасо-
вував: мовчання – золото. Розташування планет 
протягом першої половини тижня принесе типо-
вим Близнюкам підвищену активність в будь-яких 
справах, але особливо в тих, які пов’язані з гро-
шима. У цей період їх енергія зросте, і вони змо-
жуть використовувати її для збільшення своїх 
доходів. Але при цьому можуть збільшитися і 
витрати, а тому тримайте себе в руках і уникайте 
зайвого марнотратства У другiй половинi тижня 
удача знову буде на вашому боцi. Намагайтеся 
чути iнших людей i прислухатися до їхньої думки. 
Толерантнiсть допоможе уникнути конфлiктiв, 
якi вiрогiднi на цьому тижнi.. Домашні справи теж 
вирішуватимуться легко. Початок місяця в Близ-
нюків – час гонитви за задоволеннями, романти-
ки, сексу і любові. 

Рак (2 2 . 0 6 –2 3 . 07 ) 
У справах буде цiкавий поворот. Давнi заслуги 
отримають друге життя. Ремонт i побутовi справи 
клаще вiдкласти на деякий час. Не берiть близько 

до серця те, що вiдбувається. За-
раз ви схильнi драматизувати 
подiї, а невдовзi виявиться, що не 
все так страшно. Словом, тримай-
те емоцiї пiд контролем. Тиждень 

буде доволi напруженим, багато чого пiде не за 
вашим сценарiєм. І це, звiсно, не покращить ваш 
настрiй. Словом, не будуйте чiтких планiв, щоб 
не розчаруватися. У Раків настане смуга везіння. 
Ймовірно, настане знакове знайомство або прийде 
запрошення на хорошу роботу. Настрій буде пре-
красним. У такому достатку все почне виходити. 
Успіх в цей період чекатиме їх в невеликих по-
їздках і коротких подорожах. Друга половина 
тижня може принести зміни в їх систему ціннос-
тей. Зараз не виключена зміна відношення до 
грошей і матеріальних благ. У цей період Ракам 
буде важлива підтримка з боку близьких людей і 
членів сім’ї. На щастя, стосунки з ними зараз 
складатимуть гладко і позитивно. Раків захлесне 
потік інформації і нових ідей, в похід за знаннями 
вони відправляться на тренінги, лекції і курси. 

Лев (2 4 . 07–2 3 . 0 8) 
Ти ж ден ь с п ри я тл и ви й д л я 
вирiшення особистих питань та 
н а л а г о д ж е н н я  с i м е й н и х 
стосункiв. Не плануйте нiчого 
нового. Слiдкуйте за словами, не 
о б i ц я й т е  н i ч о г о  з а й в о г о . 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 

спостерiгатимуть за вашими дiями. Ви проявите 
свої лiдерськi якостi, вас чекає успiх у запланова-
них зустрiчах i заходах. Близькi зможуть здиву-
вати вас i надихнути на змiни. Починаючи з серед-
ини тижня, щоб досягти кращих результатiв, 
проявiть творчий пiдхiд до роботи. Леви зіткнуть-
ся з якоюсь перешкодою. Узяти штурмом його не 
вдасться. Нервувати і квапитися не слідує, по-
спішність все зіпсує. Треба шукати шляхи. Перша 
половина тижня непогано підходить для вирішен-
ня фінансових і матеріальних питань в цей час 
Леви зможуть зробити вдалі покупки і придбання. 
Друга половина тижня пройде активніше. Вони 
почнуть її відпочивши, повними сил і енергії. Цей 
період досить непоганий для нових починань, в 
цей час вдало складатимуться короткі поїздки, а 
спілкування приноситиме більше позитивних 
емоцій. 

Діва (2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9) 
 Вiдкрийтеся новому, i доля зведе 
вас iз цiкавими людьми. Ви отри-
маєте корисну iнформацiю. Ско-
ристайтеся шансом, щоб отрима-
ти додаткову роботу. Кар’єрнi 
подвиги краще вiдкласти, зараз 
вам навряд чи вдасться проявити 

себе на роботi з кращого боку. Нiчого особистого 
– просто для всього свiй час. Особливо вдалою 
буде середина тижня. Багато проблем вирiшаться 
самi по собi, без зайвих зусиль. Для вирiшення 
давнiх справ знайдуться потрiбнi вам люди. Діви 
продовжать проявляти активність у сфері друж-
ніх взаємин. Поряд з ними зараз опиняться люди 
з активною життєвою позицією, може виникати і 
деяка конкуренція, яка лише сприятиме зростан-
ню і розвитку. Вирішенням фінансових питань 
типові Діви зможуть успішно зайнятися протягом 
другої половини тижня. У цей період їхні фінан-
сові плани виявляться вдалими, з’явиться мож-

ливість планувати витрати, здійснювати вдалі 
покупки. Тиждень – непростий, але дуже важли-
вий перевал в стосунках. Робота і справи залиша-
ють мало часу на любов і романтику. 

Терези (2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0) 
У  в а с  м о ж у т ь  в и н и к н у т и 
непередбачуванi обставини, тож 
радимо швидше закiнчити давнi 
справи.Для вас найвдалiшою буде 
друга половина тижня. Це спри-
ятливий час для творчого прояву. 

Спробуйте втiлити свої задуми в роботi, не со-
ромтеся пропонувати нові iдеї. Перша половина 
тижня сприятлива для вирішення побутових 
питань, покращення домашнього iнтер’єру. На вас 
чекає успiх у роботi, але для цього варто уникати 
конфлiктiв. Терези, нарешті, займуться особисти-
ми проектами. Розташування планет протягом 
першої половини тижня дозволить типовим Те-
резам активно добиватися поставлених перед 
собою цілей і завдань . При цьому вони зможуть 
поєднувати напористість з легшими підходами, 
діяти в потрібні моменти відкрито, а в інший час 
проявляти необхідну обережність. Це виведе їх 
на передній план. Краще всього справи підуть в 
другій половині тижня. В цей час можуть 
з’явитися нові плани, частіше приходитимуть нові 
ідеї. 

Скорпіон (2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, що 
б не сталося. Дiловi якостi допо-
можуть вам як у службових, так i 
в особистих спра ва х . Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi до-
кументи. Найактивнiшою буде 

друга половина тижня. Не лiнуйтеся обговорюва-
ти з колегами робочi моменти, а з близькими – 
плани на вихiднi. Не давайте в борг i не позичай-
те самi – для фiнансових оборудок це не кращий 
перiод. Слід навести лад в службових справах, 
завершити початі проекти. Продемонструвати 
результати своєї роботи вони зможуть вже в 
останні дні цього місяця. Проте може виникнути 
така ситуація, що, навпаки, вони не захочуть роз-
повідати про власні досягнення, а використову-
ватимете їх для досягнення власних цілей. Скор-
піони схильні до вільного розвитку власного 
особистого життя, і навряд чи удасться покласти 
на них жодні обмеження. Вони будуть активні в 
інтернет-товариствах і сайтах знайомств, а також 
помітні на клубних вечірках. 

Стрілець (2 3 . 1 1–2 1 . 1 2) 
У  першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень i 
експериментiв. Вас чекає вдала 
компанiя i спiвробiтництво у 
б у д ь – я к и х  с п р а в а х .  Ч а с 

змiнювати досягнутi результати як у робочих, так 
i в сiмейних питаннях. Не зупиняйтеся на 
пiвдорозi! У другiй половинi тижня вас порадують 
приємнi новини. Стрільці зможуть добитися 
успіху в разі раціонального підходу до свого 
життя. Зараз вони зможуть побувати в найціка-
віших місцях, а їх зацікавленість, що посилилася, 
зможе задовольнити подорож по тих країнах, в 
яких Стрільці раніше не бували. Друга половина 
тижня також стане непоганим періодом для на-
вчання. Це підвищить працездатність і поліпшить 

зовнішній вигляд. Нарешті будуть частково реа-
лізовані амбіції Стрільців, і багато в чому завдя-
ки чарівності і умінню сподобатися. Можна буде 
побачити нові горизонти і розраховувати на 
підтримку заступників. 

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Тиждень буде насиченим на 
важливi подiї. Зокрема це стосу-
ється фiнансових питань. Не-
зважаючи на апатiю, вам удасть-
ся подолати бар’єр у стосунках iз 
колегами. Закінчиться безгріш-

шя, настануть якісь дивні зміни на роботі. У цей 
самий час Козероги можуть починати крупну 
перебудову в своєму житті. Розташування планет 
в першій половині тижня говорить про високу 
активність типових Козерогів у сфері ділових і 
особистих взаємин. Протягом цього періоду вони 
зможуть відкрито обговорювати доволі гострі 
питання і навряд чи зможуть уникнути розбіж-
ностей. Завдяки продуманим, але при цьому рі-
шучим діям, Козероги зможуть досягти високих 
результатів і великих успіхів протягом другої 
половини цього тижня. Цей період буде ефектив-
ний і для вирішення будь-яких формальних пи-
тань. Ближче до неділі Козероги відмітять, що 
зростає їх сексуальність, а їх інтимне життя стає 
динамічнішим. 

Водолій (2 1 .01–19.02) 
У п е рш i й  полови н i  т и ж н я 
можливi сварки з рiдними. Але 
невдовзi удача i радiсть життя 
повернуться до вас. На роботi ви 
встигнете зробити навiть те, на 
що й не розраховували. У цей час 

краще не плануйте важливi справи. Ви знайдете 
спiльну мову з людьми, якi вас цiкавлять. Також 
зможете проявити себе в новому амплуа. Про-
тягом першої половини цього тижня типовим 
Водоліям зірки радять завершити всю ту роботу, 
яка вимагає високої активності. Вже в другій по-
ловині семиденки такого ентузіазму ви проявити 
не зможете, а тому постарайтеся використовува-
ти можливості цього періоду максимально. Дру-
га половина тижня стане вдала для розширення 
свого кругозору, подорожей з метою відпочинку 
і розваг. В особистому житті Водоліїв стануться 
зміни. Навіть невільні Водолії обзаведуться но-
вим партнером. Самотні ж отримають пропози-
цію руки і серця. Робіть уранці дихальну гімнас-
тику. Частіше бувайте на свіжому повітрі. По-
гіршується епідемічна обстановка. Якомога 
менше часу проводьте серед натовпу. Уникайте 
гастрономічних експериментів. 

Риби (20.02–20.03 ) 
 Про себе нагадають родичi, з 
якими ви давно не спiлкувалися. 
У  ц е н т р i  у в а г и  о п и н я т ь с я 
особистi, сімейні справи. Дехто з 
вас займатиметься благоустроєм 

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

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 18 ПО 24 
СІЧНЯ 2021 РОКУ 
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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

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 

 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

*  З досвідом водіння або без
*  Маршрути - Регіональні, OTR
*  Вихідні вдома
*  Оплата - $1200 - $1600/тиждень
*  Фірма знаходиться у Franklin Park
*  Стабільна робота 708.668.2278

Розмовляємо польською і англійською мовами

Терміново потрібні на роботу водії класу «С»
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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

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

TEACHERS and
ASSISTANT  TEACHERS

630-289-7878630-289-7878

Daycare
Center 

in Bartlett

for fulltime and par time

#1

is looking for

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за 
номером Юлiя 312 755 8264 

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ 
шукає водiя CDL-A в Маямi

Мiсяць через мiсяць роботи зi 
ставкою 2500долларiв на тиждень

Запрошуємо на роботу власників вантажівок

773.656.3665
630.222.4175

Розмовляємо польською і
англійською мовами

JLK Express, Inc
-  Маршрути на вибір - 
   48штатів

Запрошуємо на роботу
власників вантажівок

*  З власними причепами і без
*  Оплачуємо - 10% від Gross
*  Нові причепи. ACH

708.990.4109
Розмовляємо польською і англійською мовами

Coast Connection Inc

Потрібна 
жінка на 

прибирання 
будинків 
з околиць

847.309.4630

#39

Palatine, Arlington Hts,
Rosemont, Schaumburg

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

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

В будівельну компанію потрібні на роботу 
спеціалісти для встановлення плитки

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

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

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

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

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

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

Спеціаліст для встановлення плитки і
         спеціалісти для внутрішніх робіт
              Терміново потрібні на роботу

-  Стабільна робота
-  Об’єкти - Chicago, 
   Suburbs

773.225.4261 - по - польськи
773.704.4460 - по - українськи

-  Фірма знаходиться в 
   Arlington Heights, IL
-  Стабільна робота
-  Вимоги - водійські права

773.744.4632
Розмовляємо польською і англійською мовами

Помічник для контрактора і робота у Warehouse,
спеціаліст з інсталяції карпетів - 
потрібен на роботу

Столяр з досвідом потрібен 
на роботу в цех з 
виробництва
меблів і дверей
-  Висока оплата
-  Стабільна робота

773.387.1698Розмовляємо польською і 
англійською мовами847.707.0065

773.317.8035
847.707.0065

773.317.8035



All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to 
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, 

sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or 
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act 

prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not 
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties 

advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly 
the U.S. Department of Housing and Urban Development.
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

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

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

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

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

WE WILL HELP Jenny's Agency

Krug community center. Attention: Jenny’s agency

Робота в
російських 

сім'ях! 

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

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

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

 773.510.0855 – Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Усі заявники проходять перевірку: Drug screening & background check

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

Робота включає:

M&D FOODS INC.  
ПРОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ  
НА ВСІ ПОЗИЦІЇ
$15 до $18/годину 
- на всі зміни  
(Schaumburg). 
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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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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