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ВІД КЛОУНАДИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ВІДМОВИТИСЯ

Новій адміністрації належить 
зменшити внутрішні розколи й 

поновити зовнішнє лідерство США.

Ст. 4, 5

Ст. 8

КІНЕЦЬ ЕПОХИ ТРАМПА: 
КРАЇНА, ЯКУ ОТРИМУЄ 
БАЙДЕН

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 
АМЕРИКИ ВИГЛЯДАЮТЬ 
ПОХМУРИМИ, АЛЕ ЦЕ МОЖЕ 
ШВИДКО ЗМІНИТИСЯ

УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ 
КОМІТЕТ АМЕРИКИ (УККА), 
ВІДДІЛЕННЯ В ІЛЛІНОЙСІ, 
ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН-
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ 
СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ.

Вступ на посаду президента США 
Джозефа Байдена, поза всяким сумні-
вом, змінить саму архітектуру америка-
но-українських відносин останнього 
періоду

Ми звикли говорити про те, що головне 
для України  – двопартійна підтримка, 
солідарність демократів і республіканців. 
Ця  теза буде актуальною завжди. Але 
в  момент, коли демократи контролюють 
Білий дім і обидві палати американського 
конгресу, найважливішим елементом на-
шого співробітництва є  позиція адміні-
страції глави держави і державного депар-
таменту.

Чи буде ця адміністрація з симпатією 
ставитися до  України і  прагнути розви-
вати  відносини  з  нашою країною? Без 
сумніву. Чи зацікавлений Джозеф Байден 
у підтримці України у більшій мірі, ніж 
його попередник Дональд Трамп? Тут на-

віть і сумніватися не доводитися, Трамп 
свого особистого ставлення до  України 
ніколи не приховував. Втім, як і Байден. 
І це – різні позиції. Чи є для Байдена су-
веренітет України принциповою позицією 
у  його відносинах з  Кремлем? Рівно 
о тій же мірі, у якій для його попередни-
ка  Україна  була всього лише прикрою 
перешкодою на шляху порозуміння із Пу-
тіним.

Чи стане при цьому офіс українського 
президента союзником американської 
адміністрації саме на цьому напрямку – 
на шляху відстоювання українського су-
веренітету у протистоянні з Кремлем? Тут 
у мене є питання. Чи захоче американська 
адміністрація сприймати як  союзника 
у цьому протистоянні і у захисті україн-
ського суверенітету чинного українського 
президента? Тут у  мене є  дуже великі 
сумніви. Але це – хороші новини. Дональд 

Трамп не сприймав всерйоз Україну, а Во-
лодимира Зеленського намагався вико-
ристовувати у  своїх політичних цілях. 
Джозеф Байден буде сприймати Україну 
всерйоз, а ось Зеленського – навряд чи.

Тому зараз головний виклик для Укра-
їни є дуже простим. Він полягає у необ-
хідності розуміння нахабними олігарха-
ми, некомпетентною владою і інфантиль-
ною більшістю виборців того простого 
факту, що  без переформатування влади 
і відмови від популізму Україну не захис-
тити і союзників не зберегти. Відлік часу 
починається сьогодні увечері.

Віталій ПОРТНИКОВ
На фото: з офісу українського прези-

дента Володимир Зеленський та тим-
часова повірена у справах США Крістіна 
Квін дивилися онлайн-трансляцію інав-
гурацію 46-го президента США Джо 
Байдена.

Ст. 3
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19 січня (6 січня за ст. ст.) право-

славні ще з кінця II – початку III 
ст. відзначають Хрещення, коли Ісус із 
Назарета явився світові як Христос, Син 
Божий (звідси назва Богоявлення). Цер-
ковну службу до цього дванадесятого 
празника розробляли й удосконалювали 
найвидатніші богослови з V по ІХ ст.

Христос прийняв таїнство хрещення 
в річці Йордан. Важливу роль при цьому 
відігравала вода. Омивання тіла мало 
символізувати те, що душа може очисти-
тися вірою. Тож напередодні, 18 січня, 
воду освячують у храмах, 19 – також у 
відкритих водоймах (річках, озерах, став-
ках, криницях), а серед вірян поширили-
ся назви свята: Йордан, Водосвяття, Водо-
хреща.

Напередодні Богоявлення в Україні 
суворо постували, на вечерю готували 
пісну (голодну) кутю, яку потім «прога-
няли», завершуючи зимові святки. В де-
яких місцевостях також спалювали 
різдвяного дідуха.

Тікай, кутя, із покуття,
А ти, узвар, –
іди на базар.
Паляниці, лишайтеся
на полиці,
А Дідух – на теплий дух,
Щоб покинути кожух!

19 січня до річки чи озера вирушав 
урочистий хресний хід. Іноді під час бого-
служіння випускали голубів. Робили так 
на згадку про те, що Святий Дух зійшов 
на Сина Божого саме в образі цього пта-
ха. Після водосвяття ті, кого благословив 
духівник, за-
нурювалися в 
ополонку. Вдо-
ма «йордани-
цею» кропили 
вс ю род и н у, 
домашніх тва-

рин, обійстя та 
житло, колодязь. 
З а л и ш к и в од и 
зберігали на по-
кутті, поряд з іко-
нами. Протягом 
року ї ї потроху 

вживали на-
тщесерце ра-
зом з проску-
р о ю  п і с л я 
в р а н і ш н і х 
молитов.

О с н о в н і 
Б о г о я в л е н -
с ьк і  зви ч а ї 
відродилися 
після десяти-
л іть ра д ян-
ської влади. 

Нині святкування біля ополонки, осо-
бливо за участі відомих людей, навіть 
показують по телевізору. Втім, служителі 
церкви в один голос застерігають: крижа-
ної купелі замало, аби «змити» гріхи. Для 
цього потрібні сповідь і щире покаяння.

Українські церкви Великого Клівленду 
також відзначають Хрещення.

На фото автора бачимо, як багато років 
поспіль, до цього свята перед храмом 
катедрального собору УПЦ в США, що в 
Українському селі в Пармі, встановлюють 
льодяний хрест. Ця чудова архітектурна 
споруда приваблює людей, що проходять, 
проїжджають по StateRd. Хтось зупиня-
ється, щоб зробити селфі, а хтось фото-
графується всією сім’єю.

Природа також не стоїть осторонь. Уже 
кілька діб вона примірює свої білосніжні 
наряди. І на вечір кожну сніжинку на 
смереках, на дубочках і на травичці за-
фіксував у ніжному дизайні легенький 
морозець.

Алекс ФЕДОРЧУК

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

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

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

Зателефонуйте, щоб отримати вартість страхування життя 
сьогодні.

Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613

 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 

ЩАСТИ, БОЖЕ, ІЗ ЙОРДАНОМ!
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Українське Слово
22 січня 2021 №

 4
Українське Ч

икаго

 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 

УКРАЇНСЬКИЙ 
КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ 
АМЕРИКИ ЗАПРОШУЄ НА 

ВІРТУАЛЬНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ СОБОРНОСТІ

Український конгресовий комітет Америки 
(УККА), відділення в Іллінойсі, проведе 24 січня 
онлайн-святкування Дня Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці поді ї 
в Фейсбуці.

«Запрошуємо всіх приєднатися до віртуального 
відзначення Дня Соборності України. В програмі 
- виступи сучасних видатних громадських діячів 
Ганни Гопко та Павла Ґрода та щорічне 
відзначення громадських активістів за значну 
волонтерську діяльність і вклад в суспільне 
життя українського Чикаго», - йдеться в анонсі.

Захід безкоштовний, відбудеться віртуально на 
сайті uccaillinois.org.
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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

Той, хто спостерігав – навіть перед 
екраном телевізора – за церемонією 

вступу на посаду 46-го президента США 
Джозефа Робінетта Байдена, не міг не по-
мітити, що цього разу традиційне «свято 
американської демократії» мало гіркий 
присмак. В око впадала відсутність на ве-
летенській галявині в центрі Вашингтона 
багатотисячного натовпу прибічників 
переможця президентських перегонів, не 
проводилися традиційні бали та парад. 
Натомість місце інавгурації біля Капітолію 
було захищене супернадійною суцільною 
огорожею, а порядок у столиці, на додачу 
до місцевої поліції та федеральних право-
охоронних органів, забезпечували двад-
цять п’ять тисяч солдатів національної 
гвардії (що вп’ятеро переважає чисельність 
американських військ у Афганістані та 
Іраку). Місто, як і вся країна, ще вочевидь 
не оговталося від штурму Конгресу пра-
вими екстремістами: будівлю було захо-
плено вперше після 1814 року, періоду ан-
гло-американської війни. Напередодні 
інавгурації у столиці Сполучених Штатів 
було запроваджено надзвичайний стан, 
посилених заходів безпеки вжили і в сто-
лицях усіх штатів.

Драматичні події 6 січня, що сталися на 
тлі нового загострення пандемії, істотно 
ускладнили умови, в яких новий президент 
і його команда мають розпочинати свою 
каденцію. За словами самого президента, 
США мають справу з «чотирма кризами 
історичних масштабів одночасно»: від 
COVID-19 та спаду економіки до кліматич-

них змін і расової несправедливості.
Поза всяким сумнівом, центральне 

місце серед них займає боротьба з панде-
мією COVID-19, її санітарними та соціаль-
но-економічними наслідками. Такі про-
блеми стоять перед усіма країнами світу, 
але саме у США вони набули чи не най-
більшої гостроти. По-перше, Сполучені 
Штати утримують глобальну першість за 
показником заражень та смертей від 
COVID-19: у січні кількість жертв пандемії 
перетнула позначку у 400 тисяч. Незважа-
ючи на початок вакцинації, ситуація, на 
думку багатьох експертів-епідеміологів, 
залишається критичною, особливо з огля-
ду на ймовірність швидкого поширення 
більш заразного британського штаму ві-
русу. По-друге, мабуть, більше ніж у будь-
якій іншій країні, у США пандемія була 
чинником політичної боротьби. Зокрема, 
неспроможність адміністрації Дональда 
Трампа виробити ефективну стратегію 
боротьби з пандемією стала об’єктом ни-
щівної критики з боку політичних опо-
нентів і ЗМІ, а носіння/неносіння захисної 
маски – ледь не маркером, який відрізняв 
прибічників тодішнього президента від 
прогресистів (з’явився навіть сюжет соці-
альної реклами, який нагадував американ-
цям, що медична маска – це захисний засіб, 
а не політичний меседж). До цього слід 
додати, що наслідки пандемії – і медичні, 
і економічні – найтяжчі для расово-етніч-
них меншин та інших вразливих груп на-

селення США.
Відповідно, під час передвиборної кам-

панії Байден у своїх спробах репрезенту-
вати себе як антитезу Трампу наголошував 
на своєму досвіді та вмінні долати кризові 
ситуації – і санітарні, і економічні. Вихо-
дячи з уже почутого від нього та його 
оточення, можна зробити висновок, що 
новий президент намагатиметься ревізу-
вати чималу частину доробку попередньої 
адміністрації, забезпечивши проактивну 
роль держави в управлінні економікою та 
соціальними процесами.

За кілька днів до інавгурації він пред-
ставив свій амбітний план боротьби з 
пандемією та підтримки економіки («План 
порятунку Америки») вартістю 1,9 трлн 
дол.: це на 50% більше за програму «еконо-
мічного стимулювання» адміністрації 
Барака Обами під час економічної кризи 
2008–2009 років. Представляючи свою 
ініціативу 14 січня, він відзначив два клю-
чових моменти, які вмотивували його 
пропозицію: «Під загрозою перебуває 
здоров’я нашої нації. Це потребуватиме 
коштів, але бездіяльність коштуватиме 
нам дорожче»; «Під час цієї пандемії міль-
йони американців не з власної вини втра-
тили гідність і повагу до себе, які дають 
робота та заробіток. Реальна економіка 
реально страждає». Хоча раніше американ-
ська економіка демонструвала тенденцію 
до відновлення, після нового витка сані-
тарної кризи ситуація різко погіршилася: 

за даними Міністерства праці США, на 
початку нового року було зареєстровано 
1,15 мільйонів нових клопотань щодо ви-
плат із безробіття.

Передбачається виділити 400 млрд дол. 
безпосередньо на боротьбу з пандемією, 
включно з прискоренням програми вак-
цинації. Байден пообіцяв за перші 100 днів 
своєї каденції зробити щеплення 100 міль-
йонам американців. Пропонується ство-
рити у країні мережу центрів вакцинації 
у спортивних залах шкіл, на стадіонах 
тощо із залученням Національної гвардії 
чи Федеральної агенції з управління в над-
звичайних ситуаціях. Економічна частина 
плану включає допомогу урядам штатів та 
муніципалітетів, здійснення індивідуаль-
них виплат у розмірі 1400 дол. та надання 
субсидій з догляду за дітьми, підвищення 
розміру виплат безробітним, запрова-
дження оплачуваних відпусток для робіт-
ників.

Загалом на порядку денному президен-
та – програма масових інвестицій в інфра-
структуру та «чисту» енергетику (з метою 
припинення викидів вуглецю в атмосферу 
до 2050 р.), підвищення мінімальної за-
робітної платні, реформування систем 
охорони здоров’я та юстиції, імміграційної 
політики. Покриття колосальних видатків, 
пов’язаних із подоланням наслідків пан-
демії та реалізацією законодавчих ініціа-
тив, планується переважно за рахунок 
підвищення податків на корпорації і за-

ГІРКИЙ ПРИСМАК ПЕРЕМОГИ НА ТЛІ ВЕЛИКИХ ОЧІКУВАНЬ
З ЧОГО І ЗА ЯКИХ УМОВ РОЗПОЧНЕТЬСЯ РОБОТА АДМІНІСТРАЦІЇ ДЖО БАЙДЕНА
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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

можних американців (на суму 2 трлн дол.).
Наразі складається враження, що, прак-

тично, ніщо не може завадити реалізації 
задумів Байдена: після  несподіваного 
успіху в штаті Джорджія демократи мають 
більшість в обох палатах Конгресу США. 
Втім, вона незначна у Палаті представни-
ків, а ситуація в Сенаті – ще складніша. 
Тут демократи, які мають 50 мандатів, 
можуть розраховувати на вирішальний 
голос віце-президентки США Камали 
Гарріс, яка за конституцією США, є голо-
вою Сенату. Однак проходження будь-
якого серйозного законопроєкту в Сенаті 
реально потребує більшості в 60 голосів, 
оскільки саме стільки необхідно для при-
пинення тактики нескінченного затягу-
вання дебатів, до якого можуть вдатися 
опоненти (так зване флібустьєрство). 
Байден стоїть перед дилемою: реалізову-
вати свої законодавчі ініціативи, спираю-
чись виключно на перевагу Демократичної 
партії та використовуючи процедурну гру, 
чи задіяти свою здібність досягати комп-
ромісу з політичними супротивниками.

Останнє видається можливим, але ма-
лоймовірним, бодай з огляду на масштаби 
та зміст заходів у рамках його законодав-
чих ініціатив (на додачу до 4 трлн дол., 
раніше виділених Конгресом для подо-
лання кризи), які вже викликають крити-
ку республіканців і можуть спровокувати 
новий раунд дискусії щодо астрономічно-
го дефіциту федерального бюджету.

Становище Байдена може ускладнитися 
ще більше через плановану другу фазу ім-
пічменту Трампа – суд у Сенаті. Його де-
талі наразі активно обговорюються, але 
досить важко уявити собі обставини, які б 
примусили демократичне керівництво 
Конгресу відмовитися від цієї ідеї, попри 
переважно теоретичні шанси схилити на 
свій бік сенаторів-республіканців (без їх-
ніх голосів неможливо отримати більшість 
у 67 сенаторів, необхідну для імпічменту). 
Залишимо за рамками аргументи на ко-
ристь імпічменту чи іншої форми судово-
го переслідування Трампа: його долю, 
включно із забороною обіймати відпові-
дальні посади в країні, яка потребує окре-
мого голосування навіть у разі імпічменту, 
вирішуватимуть члени Сенату. Тим часом 
заслуговує уваги думка, що продовження 
процедури імпічменту не тільки може 
сприяти створенню «ще отруйнішої по-
літичної атмосфери», а й суперечитиме 
бажанню Байдена, щоби законодавча гілка 
влади зразу після його вступу на посаду 

зосередилася виключно на реалізації прі-
оритетних завдань нового президента.

Задля досягнення швидких результатів 
він має намір з першого дня свого пере-
бування при владі здійснити справжній 
політичний «бліцкриг», видавши впро-
довж десяти днів після інавгурації кілька 
десятків президентських указів, які не 
потребують погодження з Конгресом (цим 
конституційним, але досить контроверсій-
ним методом часто користувались як 
Б.Обама, так і Д.Трамп). Перші з указів, які 
Байден має намір підписати в Білому домі 
відразу після завершення інавгурації, пе-
редбачатимуть повернення США до Па-
ризької угоди з кліматичних змін, скасу-
вання заборони відвідувати США грома-
дянам деяких мусульманських країн, 
зобов’язання носити маски у федеральних 
урядових будівлях, подовження дії обме-
жень під час пандемії на виселення з до-
мівок через заборгованість та мораторію 
на виплати за кредитами для навчання у 
вишах. Плануються також негайні заходи 
для боротьби з коронавірусом, надання 
допомоги родинам робітників, які най-
більше постраждали під час пандемії, ре-
форми системи кримінальної юстиції, за-
безпечення расової рівності, кліматичних 
змін, імміграційного законодавства та 
доступу до медичного обслуговування; 
крім того, у планах – зупинити будівни-
цтво захисних споруд на кордоні з Мекси-
кою, запустити ініціативу «Купуй амери-
канське».

Таким чином, на мою думку, нова адмі-
ністрація намагається вирішити кілька 
завдань одночасно: скасувати заходи по-
переднього уряду, які вона вважає токсич-
ними, і тим самим показати, що в місті 
з’явився новий «шериф»; виконати частину 
передвиборних обіцянок і зробити кроки 
назустріч тим групам населення США, які 
забезпечили перемогу Байдену; запропо-
нувати ініціативи в інтересах усього аме-
риканського суспільства в період пандемії.

На останнє варто звернути особливу 
увагу, оскільки каденція нового очільника 
США розпочинається в умовах крайньої 
поляризації американського суспільства, 
його болісної адаптації до радикальних 
змін, що відбуваються, практично, в усіх 
сферах життя країни, причому деякі з них 
(наприклад, демографічні) мають незво-
ротний характер. Їх адекватно відбиває 
склад нового кабінету, представленість 
жінок у якому – найвища в історії США, а 
за кількістю представників меншин він 

поступається тільки уряду Білла Клінтона.
Ці зміни та хаотичне (а почасти – від-

верто безвідповідальне правління Трампа) 
дали можливість демократам і їхньому 
лідеру сформувати коаліцію, яка дозволи-
ла перемогти на президентських виборах, 
але й зумовили її крихкість. Для перемож-
ців залишається нагальною проблема 
розширення електоральної підтримки з 
боку білих робітників, незалежних вибор-
ців та іспаномовних. Цього не досягти, не 
продемонструвавши, що можна забезпе-
чити економічне зростання і добробут 
американців за рахунок інших методів, 
ніж ті, які застосовував його попередник 
(не слід забувати, що до початку пандемії 
економіка США розвивалася доволі дина-
мічно).

Більшість американців сприйняли пе-
ремогу Байдена як повернення до нормаль-
ності, пристойності та передбачуваності. 
Майже 70% їх позитивно оцінили його 
поведінку під час перехідного періоду. 
Водночас опитування, проведене на по-
чатку січня газетою Washington Post і теле-
компанією ABC, засвідчило доволі неви-
сокі очікування американського загалу від 
президентства Байдена: 50% американців 
висловили сумніви в його здатності ухва-
лювати правильні рішення щодо майбут-
нього країни, приблизно таким самим був 
рівень сподівань досягти прогресу в бо-
ротьбі з пандемією, расовою нерівністю та 
глобальним потеплінням, у відновленні 
економіки та престижу США у світі.

Цілком очікувано найбільшим був ен-
тузіазм прибічників демократів і набагато 
меншим – республіканців та незалежних, 
причому розрив сягає вражаючих пропо-
рцій, нагадуючи про результати голосу-
вання в листопаді: позитивне ставлення 
до лідерських здібностей Байдена висло-
вили 89% опитаних демократів, а показни-
ки для незалежних і республіканців ста-
новили всього 43 і 12%, відповідно. Так 
само 7 із 10 республіканців переконані, що 
вибори відбулися нелегітимно (6 із 10 аме-
риканців дотримуються протилежної 
думки). Це свідчить про те, що «страшил-
ки» Трампа і його оточення про масові 
порушення виборчого законодавства 
глибоко вкоренилися у свідомості його 
прибічників, попри відсутність будь-яких 
доказів на підтвердження цих фейків і 
загальнонаціональний шок від штурму 
Конгресу під прапорами, на яких було на-
писано «Вкрадені вибори». Відтак, заклик 
до «єдності нації і загоєння її ран», який 
став однією з провідних тем інавгурацій-
ної промови Байдена, вкрай актуальний, 

однак досягнення проголошеної мети, 
відверто кажучи, наразі видається трохи 
проблематичним і вимагатиме від нової 
адміністрації політичних надзусиль – без 
права на помилки, які можуть спричини-
ти подальше підвищення градуса суспіль-
них суперечностей.

Очевидно, в новій адміністрації свідомі 
того, в якій надскладній ситуації дово-
диться їй розпочинати свою діяльність: 
розвиток подій може піти як за позитив-
ним сценарієм – за умови успіху програми 
вакцинації та відновлення економічного 
зростання завдяки запропонованим сти-
мулам, – так і за сценарієм фільму ката-
строф під впливом таких чинників, як 
поява нових форм вірусу і початок глобаль-
ної рецесії. До чинників, які здатні додат-
ково ускладнити життя нової адміністра-
ції, слід також зарахувати можливе ви-
никнення міжнародної кризи (наприклад, 
навколо ядерної програми Ірану), що по-
требуватиме швидкого й переконливого 
реагування. 

Гадаю, в найближчій перспективі мож-
на очікувати випробування команди 
Байдена на міцність у сфері міграції: за 
наявною інформацією, в Центральній 
Америці вже формуються «каравани» мі-
грантів, які, за їхніми словами, «розрахо-
вують на розуміння» нового лідера США, 
оскільки вже з’явилися відомості, що в 
середу Байден представить план перегля-
ду імміграційної політики, який включа-
тиме перспективу отримання американ-
ського громадянства для 11 мільйонів 
нелегальних мігрантів та розширення 
прийому шукачів притулку.

Так чи інакше, навіть за сприятливого 
розвитку подій, вікно можливостей для 
адміністрації не надто широке. Потрібні 
помітні успіхи, адже за два роки – проміж-
ні вибори, результати яких можуть ство-
рити у Вашингтоні іншу політичну реаль-
ність. Від рівня ефективності адміністрації 
Байдена, її здатності утриматися на цен-
тристських позиціях і діяти поза рамками 
партійної ідеології також залежить, чи 
триватиме вплив чарів «трампізму» на 
чималу частину американського суспіль-
ства.

Олег ШАМШУР

Досьє

Олег Шамшур - Надзвичайний та 
Повноважний Посол, заступник міністра 
закордонних справ України (2004–2005), 
посол України у США (2006–2010), посол 
України у Франції (2014–2020).



6

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
22

 с
іч

ня
 2

02
1 

№
 4

Ук
ра

їн
а-

С
Ш

А

Новій адміністрації належить зменшити 
внутрішні розколи й поновити зовнішнє 
лідерство США

Новий очільник Сполучених Штатів Джо Байден 
офіційно набув повноважень у середу – 20 січня, з мо-
менту, коли промовив останнє слово президентської 
присяги. Його перемога була складною, так само склад-
ними виглядають і перспективи президентства. Спадок, 
залишений йому Дональдом Трампом, охоплює вну-
трішній ідеологічний, соціальний та політичний роз-
коли, які Байдену доведеться долати. Ситуацію погіршує 
антидемократична незрячість прибічників Трампа, яка 
вже вилилася в агресію проти Конгресу 6 січня та за-
грожує новими спалахами по всій країні.

Не менш проблемними виглядають перспективи 
США на арені зовнішній. Америка за Трампа суттєво 
втратила роль глобального лідера та спонукала проти-
вників, зокрема Китай і Росію, використати слабину й 
«заповнити вакуум».        

СПАДОК ТРАМПА

Джо Байдену належить розв’язати 
безліч проблем. Однак президент 
Трамп, який за чотири роки серйозно 
розхитав «стовпи демократії», на яких 
були зведені Сполучені Штати, зовсім 
так не вважає.

У своєму прощальному відеозвер-
ненні до нації у вівторок Трамп пафос-
но заявив, що реалізував своє прези-
дентство «не як політик, а як будівник, 
який дивився на відкриті горизонти й 
уявляв нескінченні можливості». Він 
стверджував, що начебто «вибудував 
найвеличнішу економіку в історії сві-
ту», забувши згадати, що міцною вона 
йому дісталась у спадок від президен-
та Обами. Без докору сумління Трамп 

заявив, що піклувався про «благо всієї нації», й начеб-
то не розділяв Америку на демократів та республікан-
ців, правих чи лівих. І замовчав про безперервний потік 
звинувачень на адресу Демократичної партії впродовж 

усіх чотирьох років свого президентства.
Трамп назвав великим досягненням «поновлення 

доступу до енергетичних ресурсів», що дало змогу від-
крити нові виробництва та, за його словами, зменшило 
рівень безробіття. Однак він навіть не приховував, що 
зробив це завдяки відмові від Паризьких кліматичних 
угод, які мають на меті спільне збереження крихкого 
клімату на планеті.

Треба визнати, що Трампові вдалося досягти також 
і помітних успіхів, наприклад – щодо укладення мирних 
угод на Близькому Сході або в протистоянні фармацев-
тичному лобі в Америці, яке диктувало захмарні ціни 
на ліки. Однак майже все інше, сказане ним, чітко вмі-
щається в парадигму звичайного популізму та підміни 
понять, з якими Дональд Трамп отримав відданість 
неосвіченого електорату ще на попередніх виборах.

У цьому й полягає справжня проблема Штатів, що 
значна частина американців, які продовжують вірити 
Трампу, його дуже спрощеним оцінкам, а також зая-
вам про «вкрадені вибори», досі зберігають агресивні 
настрої проти його опонентів. На цьому тлі у США 
виникли такі небезпечні рухи як QAnon та Proud Boys, 
готові в буквальному сенсі розтрощити принципи 
вільної демократії, як це сталося 6 січня у Вашингто-
ні.

Саме тому інавгурація Джо Байдена готувалася в 
безпрецедентних умовах безпеки. І саме через це за-
гроза внутрішньої агресії проти кабінету Байдена та 
активних демократичних лідерів, таких як Ненсі Пело-
сі, зберігатиметься ще тривалий час. 

ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО США

Країна, яку приймає під керівництво демократ Джо 
Байден, перебуває щонайменше в нездоровому стані – 
як у прямому сенсі, враховуючи потребу реагування на 
смертельну COVID-пандемію, так і в переносному. 
Сподівання як демократів, так і республіканців покла-
даються зараз на мудрий і професійний підхід, який 
дозволить зменшити внутрішні розколи, відновити 

КІНЕЦЬ 
ЕПОХИ ТРАМПА: 

КРАЇНА, ЯКУ  
ОТРИМУЄ БАЙДЕН
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здоров’я нації, а також оживити зовнішнє лідерство 
Сполучених Штатів.

Трамп у прощальному слові заявив, що «зміцнив 
американське лідерство за кордоном». Однак, де-
факто, на геополітичній шахівниці все виглядає 
інакше. Його адміністрація відмовилась від передової 
позиції в багатьох міжнародних угодах, розхитала 
єдність НАТО, змусивши, зокрема, лідерів Франції 
й Німеччини заявити про це вголос. Сам же Трамп 
безперестанно заявляв, що Штати не повинні витра-
чати свої гроші, щоби виконувати роль світового 
поліцейського.

Унаслідок цього почали виводитися війська з 
Близького Сходу, створився «вакуум» у Сирії, Афга-
ністані та інших гарячих точках. Почали виникати 
нові загрози паросткам демократії у Венесуелі, на 
Кубі, в інших країнах. Головні противники США – 
Росія й Китай, а також інші режими не з «Вільного 
світу», миттєво відреагували на це, посиливши владу 
автократичних урядів на різних континентах. Вони 
навіть пішли в наступ на самі Сполучені Штати, за-
стосувавши кібертехнології, пропаганду й дезінфор-
мацію. Китай скористався моментом, щоби розши-
рити своє домінування в окремих регіонах, де США 
втратили панування.

Тепер Байден має розв’язати цей вузол проблем. 
Йому належить повернути всю потужність амери-
канської дипломатії, якій Трамп у перший же рік 
свого президентства суттєво скоротив фінансування. 
Новому главі Білого дому потрібно знайти й засто-
сувати найефективніші інструменти демократії, і в 
цьому він спиратиметься на свій кабінет. 

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ

Джо Байден обрав до своєї команди професіоналів 
з досвідом, зокрема, на напрямі національної без-
пеки та зовнішньої політики США. Кандидати на 
посади держсекретаря – Ентоні Блінкен, а також мі-
ністра оборони – Ллойд Остін у вівторок уже про-

йшли слухання в профільних комітетах Сенату США.
Вони обидва висловили тверді наміри нової ко-

манди підтримувати Україну летальним озброєнням 
– на відміну від адміністрації президента Обами – а 
також продовжувати тиск на Росію та країни, які 
допомагають планам Кремля. 

«Підтримка США у сфері безпеки з метою наро-
щування потенціалу українських сил має залишати-
ся пріоритетом», – заявив у цьому зв’язку кандидат 
на посаду глави Пентагону. Він зазначив, що важли-
во забезпечувати Україну всім необхідним для за-
хисту та пообіцяв продовжувати активно оцінювати 
потреби української сторони.

Водночас Остін висловився про необхідність до-
сягнення Україною «сталого прогресу в сфері управ-
ління та антикорупційних реформ».

Про реформи в Україні згадав і Блінкен: «Росія – це 
зовнішня загроза (для України – ред.). Утім, є загро-
за зсередини – це корупція, це відсутність інституцій, 
які забезпечують ефективне управління країною. І 
ми маємо допомогти українцям у цьому також».

Інакше, за словами Блінкена, навіть якщо україн-
ці подолають зовнішній виклик, із внутрішніми за-
грозами «буде дуже складно побудувати життєздат-
ну демократію».

Отже, команда Байдена має серйозні виклики як 
щодо внутрішніх проблем, так і в зовнішній політи-
ці. Український напрям при цьому матиме, щонай-
менше, детальне й професійне розуміння ситуації, а 
також готовність підтримки з боку Сполучених 
Штатів. З огляду на те, що нова адміністрація США 
матиме купу векторів першочергової уваги, підхід до 
українського питання залежатиме здебільшого від 
готовності України завершити розпочаті реформи. І 
в цьому полягає можливість для офіційного Києва 
підтвердити партнерство з новою адміністрацією 
Сполучених Штатів.

Ярослав ДОВГОПОЛ,  Вашингтон

Нова адміністрація під керівництвом 46-го президента 
США Джо Байдена з 22 січня на сто днів призупинила всі 
депортації з країни.

Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки 
США (DHS).

Як зазначається, такий крок зроблений, «щоб забезпе-
чити справедливу та ефективну систему імміграційного 
регулювання, орієнтовану на захист національної безпеки, 
прикордонної безпеки та громадської безпеки».

Крім того, призупинення депортації дозволить відом-
ству спрямувати свої ресурси «на реагування на найакту-
альніші виклики, з якими стикаються Сполучені Штати».

Інформується, що тимчасова заборона депортації не 
включає осіб, яких підозрюють у тероризмі чи шпигунстві, 
або тих, що становлять загрозу національній безпеці.

46-й президент США одразу після інавгурації підписав 
низку розпоряджень, серед яких, зокрема, щодо заборони 
на в’їзд громадян мусульманських країн.

Байден також оголосив про припинення будівництва 
високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започатко-
ваного його попередником.

БАЙДЕН НА 100 ДНІВ ПРИЗУПИНИВ 
ДЕПОРТАЦІЮ ЗІ США
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Західні союзники повинні бути терплячи-

ми і не очікувати дивовижної трансформації 
США за короткий період часу.

Новий американський лідер Джо Бай-
ден мріяв переїхати до Білого дому принай-
мні з 1987 року, коли вперше балотувався в 
президенти. Чим ці мрії відрізняються від 
реальності, з якою зіштовхнувся новий пре-
зидент США? Офіційна кількість смертей від 
COVID-19 в Америці перевищила 400 тисяч. 
До кінця перших 100 днів президентства 
Байдена ця кількість може сягнути 500 тисяч. 
Мільйони американців втратили роботу. За-
мість того, щоб спостерігати за торжеством 
демократії у світі, Байден повинен боротися 
з демократичним занепадом вдома. Це не зо-
всім вдалий початок. Але є надія, що вже 
найближчим часом все покращиться, пише 
журнал The Economist.

«Зцілення» Америки починається з контр-
олю над пандемією коронавірусу. Вакцинація 
населення буде важкою операцією, яка пере-
вірить здатність федеральних, штатних та 
місцевих бюрократій співпрацювати. Проте 
навіть недосконала програма вакцинації 
зробить величезну різницю до того часу, коли 
весна перетвориться на літо. Тепла погода, а 
отже і довше перебування на відкритому по-
вітрі, також допоможе. COVID-19 поширю-
ється в геометричній прогресії. Але коли 
кількість людей, яких заражає кожна людина, 
опускається нижче одиниці, вона також роз-
сіюється в геометричній прогресії.

Це, у свою чергу, допоможе економічному 
відновленню США. Попри те, що ринок пра-
ці приблизно такий же депресивний, як і тоді, 
коли Байден склав присягу як віце-президент 
за часів лідерства Барака Обами на тлі фінан-
сової кризи, цей спад дуже відрізняється. 

Реальний наявний дохід, ймовірно, зростав 
найшвидшими темпами за два десятиліття в 
2020 році, що є показником величезного 
стимулу, який вливає в економіку федераль-
ний уряд. Банківська система виглядає здо-
ровою. І економічний біль не є широко роз-
повсюдженим, але зосереджений серед робіт-
ників підприємств, які найбільше постраж-
дали внаслідок дії карантинних обмежень. 
Багато з цих робітників знову зможуть 
отримати роботу, які тільки країна вийде з 
дії карантинних обмежень.

Скориставшись перевагами того, що фе-
деральний уряд може брати позики практич-
но без жодних витрат, команда Байдена за-
пропонувала фіскальний стимул у розмірі 1,9 

трлн доларів.
Що стосується політичної 

кризи, то її владнати буде 
важче. Республіканська пар-
тія страждає від розколу та 
пожинає плоди президенства 
Трампа. ФБР відстежує за-
грози внутрішнього терориз-
му. Колишній президент 
Трамп - це просто громадя-
нин, який може знову балоту-
ватися в 2024 році, припуска-
ючи, що Конгрес не заборо-
нить йому робити це навіть 
після розгляду імпічменту.

Джо Байден під час інавгурації заявив про 
свою чітку підтримку верховенства права та 
расової рівності - що в інший час могло б 
звучати як банальність. Це допоможе знизи-
ти температуру американської політики, що 
може відкрити інші можливості. Працюючи 
з республіканцями, які прагнуть, щоб Кон-
грес швидко виконував свою роботу, Байден, 
можливо, ще зможе прийняти законопроект 
про інфраструктуру та закони стосовно зміни 
клімату, а також свою стратегію боротьби з 
COVID-19. У підручниках демократія перед-
бачає вирішення проблем шляхом компромі-
су та управління конфліктом. Якщо прези-
дент схильний будувати коаліцію, то єдність 

має шанс повернутися до Вашингтона.
Це те, що має статися. Америка зіштовхну-

лася з проблемами, які вимагають від уряду 
допомоги, а не відставання. Окрім внутріш-
ніх проблем, останні чотири роки також зі-
псували репутацію Америки за кордоном. 
Замислюючись, іноземні лідери знають, що 
сили, які привели Трампа на посаду, можуть 
повернутися з майбутнім президентом, тому 
будь-які домовленості з США ризикують ви-
явитися тимчасовими. Зовнішня політика 
Байдена також вимагатиме низки дуже жор-
стких компромісів. Його команда потребує 
співпраці з російським урядом для продо-
вження договору про контроль ядерного 
арсеналу. США потрібне співробітництво з 
Китаєм щодо проблеми зміни клімату, попри 
те, що Китай порушує права уйгурів у Сінь-
цзяні.

Багато чого може піти не так. Республікан-
ці Сенату можуть протистояти всьому, що 
пропонує Байден, просто тому, що він демо-
крат. Ліва сторона Демократичної партії може 
«образитися» на Байдена за спробу співпраці 
з республіканцями. Політика була простою 
за часів адміністрації Трампа, яка часто ке-
рувалася розпалюванням партизанських 
боїв, а не вирішенням проблем Америки. 
Взаємодіяти з реальністю набагато складні-
ше.

Щоб отримати найкращі шанси на успіх, 
Байден повинен дотримуватися свого завзя-
того центризму. Західні союзники повинні 
бути терплячими і не очікувати дивовижної 
трансформації за одну ніч. Повернення стри-
маності до Білого дому буде лише першим 
кроком у довгій подорожі, але саме цей крок 
є необхідним для оновлення Америки, резю-
мує видання.

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

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ АМЕРИКИ 
ВИГЛЯДАЮТЬ ПОХМУРИМИ,  

АЛЕ ЦЕ МОЖЕ ШВИДКО ЗМІНИТИСЯ
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1-800-361-7345
meest.com

НАДСИЛАЙТЕ ЛЮБОВ РАЗОМ З Meest!

Подарунки та набори смаколиків до свята 

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня

Виклик кур’єра додому

Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому

MEEST PALATINE

1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008

TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY

6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634

TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO

820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148

TEL: 1-877-889-1103

TEL: 630-889-1100



10

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
22

 с
іч

ня
 2

02
1 

№
 4

 

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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Продовження останнього випуску

5. Не зважайте На критику

Що його дійсно засмучувало - це радість, 
яку багато експертів і оглядачів відчували 
після його невдач. «Ліберальна зловтіха 
була просто вражаюча, - каже Маск. - Дуже 
багато блогерів постійно вели хроніку 
смерті «Тесли».

На питання кореспондента ВВС про те, 
що багато хто бачив у його амбіціях само-
впевненість і зарозумілість, бізнесмен від-
повів так: «Самовпевнено було б обіцяти, 
що ми це точно зробимо. А ми говорили, 
що хочемо чогось добитися і докладемо для 
цього усіх можливих зусиль».

І це - ключ до наступної бізнес-поради 
Ілона Маска - не слухайте тих, хто вас кри-

тикує.
Маск зізнався в інтерв’ю ВВС, що на 

момент створення SpaceX або Tesla він не 
вірив, що ці компанії коли-небудь почнуть 
приносити прибуток. І ніхто інший теж у 
це не вірив.

Але Маск не звернув уваги на апокаліп-
тичні прогнози і все одно пішов уперед.

Чому він це зробив? Згадаймо, що йдеть-
ся про людину, яка судить про успіх не за 
кількістю зароблених грошей, а за кількістю 
важливих проблем, які вдалося вирішити 
в процесі.

Подумайте, наскільки це дозволяє роз-
кріпачити розум. Він не турбується, що 
хтось вважатиме його ідіотом, оскільки 
його фінансовий розрахунок не виправдав-
ся. Для нього по-справжньому цінна тільки 
реалізація важливих ідей.

В результаті приймати рішення стає на-
багато простіше, тому що можна приділяти 
увагу тільки тому, що дійсно важливо.

І ринок, судячи з усього, приймає його 
роботу на ура.

У жовтні минулого року інвестиційний 
банк Morgan Stanley оцінив SpaceX у 100 млн 
доларів. Компанія змінила правила гри на 
ринку космічних польотів, але Маск най-
більше гордий тим, що їй вдалося вдихнути 
нове життя в американську космічну про-

граму.
У 2020 році космічні кораблі Маска Crew 

Dragon відправили на Міжнародну косміч-
ну станцію шість астронавтів. Це були 
перші подібні запуски, здійснені з амери-
канської території, з 2011 року, коли закін-
чилася програма польоту «шатлів».

6. Отримуйте задоволення
Якщо ви будете дотримуватися цих по-

рад, то за наявності певної удачі теж змо-
жете стати неймовірно знаменитим і бага-
тим. І тоді можна трохи розслабитися.

Загальновідомо, що Маск - трудоголік, 
він хвалиться, що працює 120 годин на 
тиждень над підтриманням виробництва 
автомобіля Tesla Model 3. Але після нашої 
зустрічі у нього, ймовірно, з’явилося більше 
часу для того, щоб отримувати більше за-
доволення від життя.

Він ставав героєм численних скандалів: 
на нього подавали до суду за наклеп, він 
вживав легкі наркотики в прямому ефірі і 
не раз писав м’яко кажучи неоднозначні 
пости в соціальних мережах.

У 2018 році проти нього ополчився аме-
риканський фінансовий регулятор, оскіль-
ки він заявив у Twitter, що планує вивести 
Tesla з ринку і зробити її приватною корпо-
рацією. А коли пандемія Covid-19 призвела 
до закриття заводу Tesla в Сан-Франциско, 

він став публічно протестувати проти ка-
рантинних обмежень.

У своєму Twitter він назвав паніку через 
коронавірус «дурістю», а рекомендації не 
залишати свої будинки «примусовим по-
збавленням волі», описуючи їх як «фашист-
ські» і такі, що порушують конституційні 
права. Влітку він оголосив про плани по-
збутися від усього, що у нього є, оскільки 
майно його «обтяжує». А через кілька днів 
після цього Маск порадував Twitter нови-
ною, що його новонародженого сина звати-
муть «X Æ A-12 Маск».

Втім, схоже, що подібна непередбачува-
на поведінка не заважає бізнесу Ілона Мас-
ка, і його амбіції зараз високі, як завжди.

У вересні Маск пообіцяв, що протягом 
трьох років виведе на ринок «чарівну» ма-
шину вартістю 25 тис. доларів, а всі нові 
автомобілі виробництва Tesla будуть їздити 
на повному автопілоті.

А минулий рік закінчився для Маска 
справжнім яскравим спалахом, коли в 
грудні SpaceX випробувала свою нову ра-
кету Starship, на якій планують відправля-
ти людей на Марс. Гігантська ракета ви-
бухнула під час посадки після шести хви-
лин успішного польоту.

Ілон Маск назвав ці випробування «при-
голомшливим» успіхом.

ІЛОН МАСК - НАЙБАГАТША ЛЮДИНА У СВІТІ. 
ОСЬ ШІСТЬ ПРИНЦИПІВ ЙОГО УСПІХУ

1200 КІЛОМЕТРІВ НА TESLA: ВОДІЙ ПОКАЗАВ ПЛЮСИ І «КОСЯКИ» АВТОПІЛОТА
Власник автомобіля Tesla Model 3 провів цікавий експе-

римент - проїхав маршрут з Сан-Франциско до Лос-
Анджелеса і назад на автопілоті. Про це пише Naked Science.

Ролики з прискореним відеорядом двох більш ніж шести-
годинних поїздок опубліковані на ютуб-каналі Whole Mars 
Catalog.

хній автор - щасливий володар Model 3, яка отримала з 
нещодавнім оновленням бета-версію FSD. Це означає, що 
тепер автомобіль здатний самостійно їздити не тільки по 
шосе, а й у межах міста. Від водія вимагається лише задати 
маршрут і не прибирати руки з рульового колеса.

Під час експерименту проведеного Whole Mars Catalog 
водій втручався в управління лише кілька разів: щоб тричі 
заїхати на зарядні станції і одного разу об’їхати сміття на 
дорозі. Хоча в останньому випадку це була перестраховка. 
Як свідчить підпис до першого відео, його автор вирішив не 
чекати, поки машина об’їде перешкоду - експеримент міг би 
зашкодити автівку. Незрозуміле сміття валялося близ бетон-
ного відбійника, і наїзд на нього на швидкості близько 80 

миль на годину (128 кілометрів на годину) міг закінчитися 
погано. Цей маневр видно на позначці часу 12:51 першого 
ролика. Обидва відео демонструють, як електроніка Tesla пе-
ремикається між режимами і наскільки добре машина веде 
сама себе. У місті інформаційний дисплей демонструє на-
вколишній світ «очима» функції FSD. Виглядає це навіть за-
бавно - ніби дитина в реальному часі схематично накидає на 
аркуші дорогу, інших учасників руху і пішоходів. Як тільки 
Model 3 з’їжджає на хайвей, з’являється вже давно знайомий 
власникам Tesla інтерфейс «автопілота». Він показує смугу, 
в якій їде електромобіль, а також сусідні ряди дороги з роз-
ташованими там автомобілями.

У режимі Autopilot, коли автомобілем керує електроніка, 
в верхньому лівому кутку екрана поруч зі спідометром ікон-
ка керма горить синє. За цією ознакою легко можна побачити, 
що велика частина відео - не підробка. Ясна річ, через швид-
кий монтаж не всі моменти подорожі потрапили в ролик, 
який прискорений у 24 рази. Однак автор обіцяв знайти 
спосіб викласти весь відеоряд для любителів шукати - це ж 

криється підступ. Сам автор роликів зазначає, що водіння 
Tesla функціями як Full Self-Driving, так і Autopilot не завжди 
ідеально. Машина іноді може не самим логічним чином пере-
будуватися або виконати обгін. Правила дорожнього руху не 
порушуються, та й прямих загроз безпеки не виникає, але у 
водіїв навколо така поведінка може викликати занепокоєння. 
А непередбачуваний рух у потоці - сам по собі може мати 
небезпечні наслідки. Тому FSD вже два місяці перебуває в 
статусі бета-тесту і досі неясно, коли її випустять в повно-
цінному форматі для всіх бажаючих.
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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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На постійну роботу потрібні водії CDL «А» в
компанію Experior, що в Alsip, IL

*  Маршрути - локальні, OTR
*  На вибір - Dry Van or Reefer
*  Майстерня, офіс і паркінг за однією адресою
*  Висока оплата за милі
*  Маємо всі умови для водіїв: кухня, пральня,
   кімната відпочинку, телевізор 

219.850.3346 - по - англійськи
773.988.7117 - Роберт, по - польськи

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

ГОЛОВНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 
АДМІНІСТРАЦІЇ БАЙДЕНА МАЄ БУТИ ЗМЕНШЕННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ.

 Новий президент США Джо Байден шість разів від-
відував Україну протягом восьми років перебування 
на посаді віце-президента в адміністрації Барака Обами. 
Протягом усього періоду він послідовно і відверто під-
тримував зусилля українців щодо важливих реформ та 
викорінення корупції, пише Atlantic Council.

Невтішно, але Україна значно змінилася з часу, від-
коли адміністрація Обами припинила свою діяльність 
у січні 2017 року. Але президент Байден тепер має мож-
ливість продовжувати там, де зупинився. Це означає 
посилення підтримки України з боку США з метою 
повернення держави на шлях реформ. Протягом на-
ступних чотирьох років Байден може зіграти історичну 
роль, допомагаючи Україні ліквідувати корупцію та раз 
і назавжди звільнитися від контролю олігархів.

Можливо, трансформація України давно назріла. 
Україна не є бідною державою, але її жителі є одними з 
найбідніших у Європі. Після десятиліть розчарування 
мільйони українців залишили батьківщину, щоб пра-
цювати за кордоном. Прямі іноземні інвестиції залиша-
ються невисокими. Процес деолігархізації, який розпо-
чався у 2015 році з прямою метою зменшення політич-
ного впливу українського класу олігархів, зупинив свої 
темпи.

До того ж, Росія намагається перешкодити своєму 
сусіду стати взірцем у широкому пострадянському ре-
гіоні на тлі переходу від авторитаризму до демократії. 
Кремль веде гібридну війну проти України з 2014 року. 
Цей тривалий наступ включає все, від військових опе-

рацій та кібератак до економічних 
заходів та невпинних хвиль на-
вмисної дезінформації.

Попередник Байдена Дональд 
Трамп часто цікавився Україною 
лише задля власної вигоди і не від-
відував країну за весь час чотири-
річного президентства. Зараз існує 
надія, що у відносинах між США та 
Україною буде перегорнуто нову 
сторінку, і адміністрація Байдена 
допоможе надолужити втрачений 
час.

Головними пріоритетами укра-
їнської політики адміністрації 
Байдена має бути зменшення ро-
сійської агресії та боротьба з корупцією.Найскладнішою 
частиною будь-якої успішної української політики буде 
завдання протистояти агресії Росії.Цього року випо-
внилося три десятиліття з часу проголошення Україною 
незалежності та розпаду Радянського Союзу. За словами 
президента Росії Володимира Путіна, падіння СРСР 
стало найбільшою геополітичною трагедією ХХ   століт-
тя. Росія все ще намагається скасувати події 1991 року 
і категорично відмовляється підтримувати ідею успіш-
ної та демократичної України, яка більше не знаходить-
ся у сфері впливу Кремля.

У міру розпаду Радянського Союзу Україна стала 
третьою за величиною ядерною наддержавою у світі. У 
1994 році вона добровільно відмовилася від ядерних 
озброєнь і приєдналася до Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки США, 
Великої Британії та Росії. З тих пір Москва розірвала ці 

обіцянки, вторгшись в Україну, спочатку в Крим, а по-
тім у Донбас. Тепер Сполучені Штати повинні перегля-
нути домовленості 1994 року.

Попри розчарування останніх трьох десятиліть, є 
достатньо підстав для оптимізму щодо українського 
майбутнього. За останні тридцять років багато амери-
канських та міжнародних компаній співпрацюють з 
Україною.  Українські ІТ-компанії є конкурентоспро-
можними на світовому рівні, тоді як в самій державі 
працюють науково-дослідні центри для багатьох про-
відних світових технологічних брендів. Навіть у сучас-
них складних умовах Україна може процвітати.

Ці історії успіху - лише вершина айсберга. Потенціал 
України величезний, адже держава входить до числа 
найбільш стратегічно важливих країн на планеті. Зараз 
українська бізнес-спільнота покладає великі надії на 
президента Байдена, резюмує Atlantic Council.

УКРАЇНА ПОКЛАДАЄ ВЕЛИКІ НАДІЇ НА ПРЕЗИДЕНТСТВО БАЙДЕНА
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Здоров‘я
Це питання нині турбує багатьох. І не лише у світлі панде-

мії СOVID-19. Не забуваймо, що в природі існують й інші 
віруси, які теж небезпечні для організму. Як, окрім карантин-
них заходів, ми можемо допомогти собі уберегтися від них?

РОСЛИННІ НАСТОЯНКИ Й ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА

Потрібно дотримуватися загальних правил здоров’я: хар-
чуватися натуральними продуктами, добре висипатися, 
вести активний спосіб життя, уникати стресів.

Допоможуть і спеціально підібрані лікарські рослини. 
Загальнозміцнювальний, противірусний лікувально-профі-
лактичний комплекс складається з цілющих трав та екстрактів 
із них, продуктів бджільництва, очисного (печінкового) і 
грудного фіточаїв. Щоденне вживання однієї-двох чашок чаїв 
із листя іван-чаю (зніт), трави парила, чебрецю, материнки, 
шавлії, плодів шипшини тощо не тільки подарує заряд бадьо-
рості, а й мобілізує захисні сили організму. Легендарний 
червоний корінь (копійочник забутий) невипадково назива-
ють алтайським женьшенем. Його унікальний склад біологіч-
но активних речовин справляє багатосторонню дію на орга-
нізм. Зокрема, рослина наділена тонізуючими і противірус-
ними властивостями. Свого часу з трави копійочника одер-
жували алпізарин – препарат для лікування вірусних недуг, 
у тому числі й герпесу. Тож 10-процентну настоянку червоно-
го кореня радимо вживати по 30 крапель на 50-100 мл води 
чи відвару трав тричі на день до їди впродовж місяця. Цю 
настоянку не слід давати дітям віком до 14 років, вагітним, а 
також хворим на гіпертонію.

Перевіреним за багато років є сік трави чистотілу. Хоча 
рослина належить до отруйних, чітке дозування забезпечує 
позитивний результат: додає сил, підвищує працездатність, 
запобігає вірусним інфекціям. Для одержання ліків свіжови-
чавлений сік трави чистотілу слід змішати навпіл із горілкою, 
дати відстоятися, перецідити. Вживати по 15-20 крапель на 
50-100 мл води. Чистотіл можна також пити як відвар (чайна 
ложка на склянку окропу, настояти, випити за три рази за 20 
хвилин до їди, курс – місяць). Проти-показанням є алергічні 

реакції. Дієвим при-
родним компонентом 
у боротьбі з вірусни-
ми інфекціями з дав-
ніх-давен зарекомен-
дував себе прополіс. 
Колись із його допо-
могою зберігали жит-
тя під час багатьох 
епідемій. Викорис-
тання прополісу, ін-
ш и х  п р о д у к т і в 
бджільництва та ліків із них допомогло врятувати багатьох 
уражених радіацією японців після трагедії Хіросіми й Нагаса-
кі. Помічний він і в комплексному лікуванні різних онкологіч-
них хвороб. Для профілактики призначаємо 20-відсоткову 
настоянку прополісу на спирті по 20 крапель на 50-100 мл води, 
молока чи відвару трав тричі на день протягом місяця.

ПЕЧІНКА – ОПОРА ІМУНІТЕТУ

Під час сплеску захворюваності на різні інфекції особливо 
важливо підтримувати здоров’я печінки. Адже вона очищує 
кров від токсичного навантаження, яке відбувається під час 
вірусних атак. Від її стану залежить стан імунітету і всіх вну-
трішніх систем. Тому передусім створіть комфортні умови 
для роботи печінки: вилучіть зі свого раціону страви, які їй 
шкодять: смажені, копчені, солодкі промислові продукти з 
великою кількістю всіляких харчових добавок. Натомість 
підтримуйте її тушкованими й вареними овочами, фруктами. 
Особливо корисні для печінки варені червоні буряки. А також 
легка білкова їжа, зокрема риба.

Добре підтримують діяльність печінки лікарські трави. 
Універсальний очисний (печінковий) фіточай містить майже 
20 високоефективних лікарських рослин. Багато років поспіль 

ми з успіхом використовуємо його для виведення з 
організму токсинів і шлаків, що сприяє зменшенню 
надмірної ваги, усуває різні недуги шлунково-кишко-
вого тракту, нерідко спричинені різними мікроорганіз-
мами – грибками, вірусами, бактеріями, гельмінтами 
та продуктами їхньої життєдіяльності. Важливо, що 
фіточай оздоровлює всі органи та системи на клітин-
ному рівні, добре очищує жовчні протоки, поліпшує 
обмінні процеси, зміцнює імунітет. А відтак допомагає 
у боротьбі з алергіями, гепатитами, холангітами, холе-
циститами, закрепами, глистяними інвазіями, атеро-
склерозом судин, остеохондрозом, артритами, артро-
зами. Помічено, що пацієнти, які вживають очисний 
фіточай, набагато рідше хворіють на аденовірусні ін-
фекції та застуду навіть під час епідемій грипу, а якщо 

і хворіють, то переносять це значно легше.

ПОДБАЙТЕ ПРО ЛЕГЕНІ

Ще один орган, якому слід приділяти особливу увагу хо-
лодної пори року, а надто під час епідемії коронавірусу, – ле-
гені. Їх треба захищати не лише теплим одягом, а й «спеціаль-
ною» їжею – шматочком сала, невеликою кількістю вершко-
вого масла. Жири дуже важливі для підтримки органів ди-
хання, для належного газообміну.

Добре зарекомендував себе у профілактиці гострих респі-
раторно-вірусних інфекцій грудний фіточай. Він також допо-
магає пришвидшити одужання у разі вірусних і легеневих 
захворювань: бронхітів, трахеїтів, ларингітів. Лікарські рос-
лини, що входять до його складу, сприяють пом’якшенню 
кашлю, розрідженню та відходженню мокротиння, усуненню 
запалення слизової оболонки дихальних шляхів, знімають 
спазми бронхів, усувають задишку, зміцнюють імунітет. 
Водночас фіточай відновлює функцію дихальної системи.

У якій формі – легкій чи важкій – ми хворітимемо на ві-
русні інфекції, залежить від імунітету, стану нервової системи 
і всіх органів. Тож вчасно подбайте про своє здоров’я.

Любов САЛІЙ, фітотерапевт

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

ЯК ПРОТИСТОЯТИ ВІРУСАМ?

Причини, що призводять до проблем 
зі щитоподібною залозою, можуть бути 
різні. Перші ознаки захворювань – по-
стійна втома й апатія. У хворих починає 
ви па дат и волосся,  вони 
стрімко набирають вагу 
тіла, страждають від 
депресії.

Зміцнювати орга-
нізм можна рослин-
ними продуктами, 
які справляють по-
зитивний вплив на щи-
топодібну залозу. Зокре-
ма, помічним буде натураль-
ний напій, який є профілактикою ба-
гатьох хвороб. Він допомагає позбути-
ся постійної втоми, сухості шкіри, 
ламкості нігтів і поганого настрою. Все 
це завдяки своєму цілющому складу. 
Ось що входить до нього.

  Ягоди журавлини багаті на анти-
оксиданти та йод. Їх варто вживати для 
запобігання порушенням у роботі 
щитоподібної залози. Але якщо у вас 
гіпертиреоз, їсти журавлину не бажано.

Роботі щитоподібної залози сприяє 
сік лимона, до того ж він ще й зміцнює 
імунітет.

Мелений мускатний горіх у малих 
дозах ефективно бореться із затримкою 
рідини.

Нормально функціонувати щитопо-
дібній залозі допомагає кориця. При 
цьому вона ще й поліпшує метаболізм, 
регулює рівень цукру в крові.

У помірних дозах профілакти-
кою утворення вузлів щито-

подібної залози є імбир.
Рецепт приготування 

напою для щитоподібної 
залози: 20 мл лимонного 
соку; пів склянки журав-
лини (100 г); дві склянки 

води (400 мл); пів чайної 
ложки тертого кореня імби-

ру (2 г); 5 г кориці; 2 г мускатного 
горіха. Подрібнити журавлину й тер-
тий імбир блендером (або розім’яти 
ягоди, а імбир натерти на тертці з дріб-
ними вічками). Влити лимонний сік і 
склянку теплої води. Додати спеції. 
Перемішати інгредієнти. Влити ще 
склянку води.

Першу склянку треба випивати 
вранці натщесерце. Другу – за 15 хви-
лин до обіду. Якщо вживатимете цей 
напій двічі на тиждень, стан щитопо-
дібної залози й усього організму від-
чутно поліпшиться.

Перед застосуванням порадьтеся з 
лікарем.

Таїса ОВЧАРУК, ендокринолог

НАПІЙ ДЛЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
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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

Лікарі застерігають: ця шкід-
лива звичка становить величез-
ну загрозу не тільки нормально-
му розвитку дитини, а і її життю, 
до того ж підриває здоров’я мате-
рі, ускладнює перебіг вагітності 
та пологів.

Докладніше про все – у роз-
мові з акушером-гінекологом 
Київського міського медичного 
центру «Академія здоров’я люди-
ни» кандидатом медичних наук 
В. В. ЯЦЕНТЮК.

– Віталіно Віталіївно, роз-
кажіть, будь ласка, які ризики 
несе жінкам куріння?

– Куріння є однією з причин 
безпліддя. Науково доведено: у 
жінки, яка курить, спроможність 
зачати дитину знижується майже 
вдвічі. Причина – негативний 
уплив поліциклічних ароматич-
них вуглеводнів, що потрапляють 
в організм із тютюновим димом. 
У таких жінок значно частіше 
спостерігається порушення мен-
струального циклу, швидше на-
стають клімактеричні розлади. 
До речі, куріння негативно позна-
чається і на стані організму май-
бутнього батька. В курців чолові-
чої статі погіршується якість 
сперми. Такі чоловіки частіше 
страждають на еректильну дис-
функцію (імпотенцію).

– Якщо вагітність таки на-
стала, але жінка продовжує 

курити, що відбувається з нею 
і з дитиною?

– Найнебезпечніше ця згубна 
звичка може датися взнаки у 
перші тижні розвитку ембріона: 
виникає ймовірність утворення 
різних внутрішньоутробних па-
тологій аж до загрози викидня, 
загибелі плода. Куріння особливо 
негативно впливає на вагітних, 
яким понад 35 років. Такий вік і 
цигарка – досить небезпечне по-
єднання. Виношування дитини 
само по собі є неабияким наван-
таженням на серцево-судинну 
систему, а куріння його значно 
посилює: не тільки загострює 
хронічні захворювання, а й при-
зводить до нових. Під час вику-
рювання цигарки та певний час 
після цього судини залишаються 
звуженими. Відтак кисень і по-
живні речовини потрапляють до 
організму дитини в недостатній 
кількості, що може спричинити 
загибель плода на ранніх термі-
нах вагітності. На пізніх же хро-
нічна нестача кисню (гіпоксія) 
стає причиною вроджених за-
хворювань. Науково доведено, 
що у матерів-курців досить часто 
народжуються діти з вадами роз-
витку – заяча губа, вовча паща 
тощо.

– Отже, від куріння у період 
вагітності тяжко стражда-
ють і мати, і дитина.

– Звісно. Понад 10 сигарет, ви-
курених жінкою за добу, можуть 
спровокувати відшарування 
плаценти, що небезпечно для 
життя не тільки дитини, а й ма-
тері. Кровотеча при цьому стані 
настільки сильна, що зупинити її 
можна лише оперативно. На ве-
ликих термінах вагітності лікарі 
вдаються до екстреного заходу – 
кесаревого розтину. Але врятува-
ти дитину при цьому вдається не 
завжди. Ті з діток, що вижили, 
часто стають інвалідами, бо після 
відшарування плаценти плід за-
знає гострої нестачі кисню.

Вагітність у поєднанні з курін-
ням може спровокувати розвиток 
гіпертонічної хвороби або піз-
нього гестозу – досить важкого 
ускладнення вагітності, що за-
грожує життю жінки, якщо вчас-
но не втрутяться лікарі.

Часто у майбутніх мам, які 
курять, пологи починаються пе-
редчасно. Діти можуть мати зріст 
і вагу значно менші середньоста-
тистичних показників. Про 
складність догляду за недоноше-
ною дитиною і погані наслідки 
для її життя та здоров’я годі й 

говорити.
Дослідження показують, що 

ризик народити мертвого малюка 
є навіть у тих жінок, які щодня 
викурюють не більше трьох-
чотирьох сигарет. Легкі вони чи 
міцні, особливого значення нема.

– А яка шкода для інших ор-
ганів маляти, зокрема легенів?

– Діти, в кров яких потрапили 
шкідливі речовини від викуре-
них мамами сигарет, мають вели-
чезний ризик розвитку легеневої 
патології – бронхіальної астми, 
бронхіту, схильності до пневмо-
нії. У медицині є таке поняття, як 
синдром раптової смерті немов-
ляти. У деяких діток у віці до року 
зупиняється серце. Точна при-
чина цього явища не встановле-
на, але дослідження показали, що 
частіше таке трапляється, коли 
майбутня мама курила.

Навіть якщо наслідки тютю-
нопаління відразу на здоров’ї 
дитини не позначилися, вони 
можуть датися взнаки пізніше, 
коли маля піде в дитячий садок, 
школу. Неуважність, конфлік-
тність, погана пам’ять, агресивна 
поведінка – це далеко не повний 
перелік імовірних проблем.

– Виходить, після настання 
вагітності жінці треба негайно 

кинути курити?
– Хоча під час вагітності тю-

тюнопаління вкрай шкідливе, 
лікарі не рекомендують припи-
няти його раптово, бо стражда-
тиме й плід, також залежний від 
тютюну. Кількість сигарет слід 
зменшувати поступово, плано-
мірно.

Жінка має затямити: якщо 
вона «дружила» з тютюном на-
віть тривалий час, нікотинова 
зваба мине швидко, а психологіч-
ну залежність од звички допо-
може подолати усвідомлення 
того, що без цигарки з майбут-
ньою дитиною все буде гаразд.

Розмову вів  
Микола ЮРЧИШИН

КУРІННЯ І ВАГІТНІСТЬ – РЕЧІ НЕСУМІСНІ
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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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 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

-  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
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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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Завдяки своїм антибактеріальним властивос-
тям цей овоч сприяє оздоровленню травної 

системи, що своєю чергою поліпшує імунну функ-
цію.

Причин їсти білу цибулю багато. Вона містить 
хром і сірку – речовини, які впливають на природні 
механізми регулювання рівня цукру в крові. До-
слідження показали, що регулярне контрольоване 
вживання білої цибулі корисне людям, хворим на 
діабет, а також тим, хто має переддіабетичний стан.

Флавоноїдні антиоксиданти, зокрема фізетин і 
кверцетин, котрі є в цибулі, здатні запобігати росту 
пухлини. А клітковина і пребіотики поліпшують 
стан і функціонування кишківника. Особливо ба-
гато в цьому овочу пребіотику інулін та фруктоолі-
госахаридів, які допомагають збільшити кількість 
корисних бактерій у кишківнику.

Захист кісток від руйнування. Вживання білої 
цибулі зміцнює кістки у літніх жінок, забезпечує 
профілактику остеопорозу.

Користь для серця. Високий рівень антиоксидан-
тів – сполук, які борються із запаленням, знижують 
рівень тригліцеридів і рівень холестерину. Усе це 
благотворно позначається на стані серця. Завдяки 
своїм протизапальним властивостям біла цибуля 
також допомагає знизити високий кров’яний тиск.

Розріджує кров. Флавоноїди й сірка, що містять-
ся в овочі, допомагають розріджувати кров, сприя-
ють її плавному плину венами та артеріями. Це 
знижує ризики тромбів і патологій, включно з сер-
цевим нападом й інсультом.

Бореться із запаленням. Велика кількість сірки 
забезпечує потужний протизапальний ефект. Крім 
цього, біла цибуля багата на селен, який стимулює 
імунну функцію і зменшує запалення.

Зміцнює імунітет. Наявність мінералу селен ро-
бить білу цибулю ефективним засобом для зміцнен-
ня імунітету. Селен відіграє значну роль у захисті 
організму від вірусних інфекцій та алергійних ста-
нів.

Підвищує якість сну. Деякі дослідження показу-
ють, що ця городня рослина поліпшує якість сну 
завдяки вмісту однієї із форм амінокислоти, що діє 
як природний седативний засіб. Це також допоможе 
знизити рівень стресу і загальної напруженості.

Однак у разі загострення проблем із органами 
травлення та за серцевих захворювань вживати білу 
цибулю сирою не варто. Свої корисні властивості 
вона зберігає і після термічної обробки.

Ігор ПОРУБНИК,  
інфекціоніст

Вчені провели експерименти з мишами і встановили, 
що їжа з високим умістом цукру провокує порушення 
мікрофлори кишківника – підвищує ризик запальних за-
хворювань, зокрема виразкового коліту й хвороби Крона. 
Було доведено: гризуни, що харчувалися солодкими про-
дуктами, мали більшу схильність до запалення товстої 
кишки. Запалення в кишківнику далося взнаки вже за три 
дні після переходу на раціон із високим умістом цукру. 
Детальніше дослідження виявило зміни в мікрофлорі. 
Вони відбувалися передусім за рахунок росту популяції 
деяких видів бактерій. Унаслідок їхнього збільшення 
руйнувався захисний шар слизу, що вистилає внутрішні 
стінки кишок. Це робило кишківник беззахисним перед 
іншими бактеріями й спричиняло запалення товстої киш-
ки. У кишківнику міститься 70 відсотків імунних клітин, 
тому погіршення його стану негативно позначається на 
стані всього організму. Щоб цього уникнути, не вводьте 
до свого раціону харчування кондитерські вироби, інші 
солодощі чи бодай значно зменшіть їхню кількість.

Віталій ЯЦЕНТЮК, проктолог

НЕ ЗВАБЛЮЙТЕСЯ  СОЛОДКИМ 
ЖИТТЯМ СИЛА БІЛОЇ ЦИБУЛІ
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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

Галя нарешті закінчила 
с в о ю  р о б о т у,  в и м к н у л а 
комп’ютер, і лише тоді зрозу-
міла – вона залишилася в 
офісі остання. «Ну, правильно, 
сьогодні ж Святвечір, сімейне 
свято», – сумно подумала. 
Якась іронія долі: з дитинства 
її найзаповітнішою мрією було 
вирватися з батьківського 
дому. І що тепер? На носі 40 літ, 
а у неї ні дітей, ні сім’ї...

Галя понуро блукала по 
супермаркету. У кошику лежав 
рулет і пляшка шампанського. 
«Набір холостячки» – посміх-
нулася сама до себе. Поряд 
щебетали дві молоденькі ді-
вчини. До Галі долетіла фраза про диво, 
яке сталося на Різдво. «Молоді ще, у 
казки вірять», – подумала одразу. Вона 
колись теж вірила, але батьків не стало, 
потім наречений всадив зрадницького 
ножа у спину – і всі запаси якоїсь віри в 
чудеса у Галі зникли.

З магазину вийшла у зовсім паскудно-
му настрої. Заглиблена у свої проблеми, 
ледве второпала, що до неї звернулася 
якась старенька бабця. Маленька, сухень-
ка, у старовинному чепчику.

– Дитиночко, візьми осьо котика. Ві-
зьми – це різдвяний подарунок, він тобі 
удачу принесе, – і бабця простягнула їй 
двома руками якесь замурзане, заяложе-
не і нещасне створіння. Пухнастика у 
ньому впізнати було геть неможливо.

– Ой, ні-ні, я не можу, мені нема коли 
з ним возитися. Я на роботі цілими дня-
ми, – почала віднікуватися.

У спочатку тихому мелодійному голо-
сі старенької забриніли металеві нотки:

– От молодьож пішла… Візьми кота, 
донечко, він тобі щастя принесе. Бо ж 
свято яке на порозі – Різдво Христове! 
Врятуй невинну душу від холодної смер-
ті…

І тут бабця, Галя не встигла й отями-
тися, спритно схопила її за комірець 
пальто, відтягнула і жваво впхнула того 
котика за пазуху.

– Та що ж це ви таке робите?! – скрик-
нула Галя і почала діставати десь вже 
з-під пахви те кошеня. Але поки вовтузи-
лася, за бабцею й слід пропав. Кошеня в 
руці перелякано занявчало, і Галі стало 
шкода тваринку.

– Ох, бідоття, і що мені з тобою робити? 
– запитала у кошеняти, ніби воно могло 
відповісти, і тепер уже сама посадила 
його собі під пальто. Минала вже парков-
ку біля супермаркету, як її «подарунок» 
завовтузився і раптово випав з-під паль-
та на землю. Але у ту ж секунду переля-
кано кинувся тікати. Галя зойкнула і 
рвонула за кошеням, бо воно побігло 
прямо під колеса автівки, яка завертала 
на стоянку. Встигла схопити, але не втри-
малася на ногах і розтягнулася просто 
перед капотом машини. Завищали галь-
ма, заволав переляканий водій:

– Ідіотка! Ти чого під колеса кидаєшся? 

Тобі жити набридло?!
Галя врешті змогла піднятися. А водій 

зрозумів, чому так сталося, і пробуркотів:
– Через якесь кошеня під машини 

кидатися… Ненормальна. Ей, може, вас 
додому підкинути?

– Сама дійду, – сердито мовила Галя і 
пошкандибала далі.

Кошеня після купелі виявилося не 
таким уже й страшним. Тож Галя почала 
звикати до думки, що у неї тепер з’явився 
новий член сім’ї. Як то його, цікаво, на-
звати? З цих думок її вирвав телефонний 
дзвінок.

– Галко! Алло! Ти чого трубку не брала? 
Відчиняй двері, я до тебе піднімаюся, – 
скомандував голос куми і найкращої 
подруги Ірини. А далі й сама вона влас-
ною персоною з’явилася на порозі.

– Та-а-ак, знімай бігом цю піжаму, за-
стрибуй у свої улюблені джинси і їдемо 
до нас, – безапеляційно заявила вона 
здивованій Галі.

– Ще що придумала? Нікуди я не поїду. 
У тебе сім’я, діти, свято. І чого ти взагалі 
перлася до мене? Що це за день сьогодні 
такий дивний?

– Галко, там внизу нас таксі чекає. І 
грошики рахує. Це по-перше. А по-друге, 
у нас там в гостях такий мужчинка клас-
ний. Я все вже рознюхала: розлучений, 
дітей не має, забезпечений, живе і працює 
в Америці.

– Який ще мужчина? Знову за своє? Ти 
ж обіцяла, що більше мене сватати не 
будеш.

– От клянусь – це вже востаннє. І я, 
між іншим, щастя тобі хочу, а ти викабе-
люєшся.

Сперечатися з Ірою завжди було мар-
но. Галя ще трохи впиралася, а тоді таки 
пішла одягатися.

Вони впізнали одне одного одразу. 
Костя виявився саме тим водієм, якийсь 
мало не збив Галю. Потім, сміючись, роз-
казували друзям про свою пригоду. І 
якось одразу вони з ним заприятелювали, 
якщо не сказати більше. Засиділися до 
ранку, а потім Костя пішов проводжати 
Галю. Вона розповіла йому про цікаву 
зустріч з дивною бабцею. Як та ледь не 

силою впхнула їй цього котика, 
мовляв, щастя він їй принесе. 
А він приніс обчухрані коліна.

– Ого! А нам з тобою щас-
тить на дивних бабусь, – засмі-
явся Костя. – Я теж сьогодні 
одну таку зустрів. Після ви-
падку з тобою на стоянці я пі-
шов у магазин. Вертаюся, а тут 
бабуся якась: «Ой, хлопче ми-
лий, поможи добратися…» І 
адресу називає. Привіз – а це ж 
Льошчин будинок! Ми з ним 
колись дружили, разом в армії 
служили. Років п’ять тому, на-
певно, востаннє говорили. Ба-
буся подякувала і диво мені 
різдвяне пообіцяла. Що від 

сьогодні щасливим буду, долю зустрі-
ну. Тоді подумав, що заговорюється 
стара, а тепер починаю вірити в чудеса. 
Я не встиг обійти машину, щоб допо-
могти їй вийти, як вона десь поділася. 
Постояв, почухав потилицю і подзво-
нив Льошці – якщо я вже під його 
під’їздом опинився. А далі ти знаєш. 
Іринці треба буде могорич поставити, 
що вона крутнулася і привезла обі-
цяну бабцею мою долю – тебе.

– Треба буде, – погодилася щаслива 
Галя. – Обов’язково.

Юлія САВІНА

РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК ВІД НЕЗНАЙОМКИ ПРИНІС КОХАННЯ

У Туреччині ревнивий чоловік у торговому 
центрі напав на власну дружину та порізав їй 
обличчя. Інцидент стався в передмісті Стам-
була – Бакиркеї, пише   турецьке видан-
ня Hürriyet. Постраждалу, яка зареєстрована 
у соцмережах як Анна Бутим, терміново гос-
піталізували. Чоловік на очах багатьох людей 
схопив українку за волосся та завдав кілька 
ударів ножем по обличчю.

Як пояснила Бутим, раніше вона подала на 
розлучення.

«Він погрожував мені. Він сказав, що вб’є 
мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра 
прийшла до мене. Ми вик лали фото в 
Instagram... Ми не писали, де перебуваємо», 
– розповіла вона.

Зловмисник з›ясував, який саме торговий 
центр зображено на знімку, і чекав там на 
свою дружину два дні. А дочекавшись, підбіг 
до жінки ззаду, схопив за волосся й порізав 
обличчя. Поліція швидко знайшла та затри-
мала нападника. Той зізнався в скоєнні зло-
чину.

«Я ду же хочу, щоб його посадили у 
в’язницю, бо сильно налякана», – заявила 
Бутим.

З›ясувалося, що раніше він робив замах на 
самогубство і погрожував дружині розпра-
вою. За словами правоохоронців, інцидент 
трапився через ревнощі.

ТУРОК У  ТОРГОВОМУ  
ЦЕНТРІ  ПОРІЗАВ  

ОБЛИЧЧЯ  ДРУЖИНІ- 
УКРАЇНЦІ
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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

-  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

Марія місила тісто на пельмені, уявляючи, як зустріне 
свого благовірного з роботи. Просила вчора на базар 

поїхати – не зміг, бо начальство, каже, перед святами геть лихе 
стало. Думала, прийде сьогодні раніше, а чорта лисого! Ні 
слуху, ні духу! І трубку на роботі ніхто не бере. Василя вже 
обмивають, напевне. «Хай-но ти прийдеш додому, я тебе 
погодую, я тобі наварю! І холодне, і гаряченьке посмакуєш, 
ледацюго! Бульбу з лушпайками жертимеш!» – крутилося на 
язиці. Вона так вже те тісто кулаками лупила, ніби м’яла боки 
своєму Васькові. Хоч на плиті та в духовці все вже варилося, 
запікалося, булькало і шкварчало. Але сам факт, що чоловік 
геть умив руки від передсвяткового марафону, зваливши все 
на її плечі, допікав серце й шкрябав по душі.

«Стоп! Десь же був телефон його напарника», – нервово 
почала гортати свій записник. Таки є. Микола трубку взяв:

– Як немає? Ми вже давно розбіглися. Випили трохи, але 
навіть козу не водили сьогодні…

– І куди ж він завіявся?
– Трохи, правда, пивком відполірували, то Васю розібра-

ло… Усе поривався на вокзал іти. Про якісь Гагри молов.
– Значить, набрався, як чіп!
Про Гагри Василь починав говорити, коли був добряче під 

«мухою». То була його болюча тема і блакитна мрія. Ще з 
дитинства він марив тим невідомим йому містом, відколи 
побачив на кольоровій листівці пальми й синє море. 
Повернувшись з армії, заявив матері: «Їду у Гагри!» Коли 
оженився, почав Марійку свою намовляти. І вона згодилася. 
Чого не зробиш заради коханого. Вася в пориві ніжності й 
відвертості якось зізнався своїй жінці, чого його так тягне у 
це далеке південне місто. Ту листівочку з морськими 
краєвидами прислав йому тато, якого він ніколи не бачив. 
Перші роки батько ще писав листи, зі святами вітав, а потім 
замовк.

– Раптом його знайду? Може, ще живий… – втішав чи то 
себе, чи молоду дружину Вася.

Вибралися в далеку дорогу спонтанно, навіть квитків не 
купували завчасно. Провідниця виписала білети до кінцевої 

зупинки вже у вагоні. Вранці Маруся прокинулася, глянула 
у вікно, а там… сніг.

– Васю, а куди це ми приїхали? – прошепотіла, штрикаючи 
сонного чоловіка під бік. – Ти ж казав – море, сонце…

– Де ми?! – кинувся він до провідниці.
– Кінцева. Станція «Харків». Прокидаємося, пасажири!
– Який Харків?! – заверещав Вася, як різаний.
Ще раз визирнув у вікно, але на вокзальному приміщенні 

великими буквами було написано: «Харків». Тьху ти! Невже 
вони сіли не на той потяг? Просто колії переплутали. Напевно, 
це доля… Вертатися додому Василь відмовився навідріз. 
Гордість не дозволяла. Почав шукати роботу в місті, куди 
привіз їх поїзд. Влаштувався на завод, Марію ученицею на 
макаронну фабрику взяли. У гуртожитку навіть кімнатку дали 
– жити можна. Та витримали молодята в чужому місті десь 
пів року. Дружина плакала ледь не щодня, хотіла додому, до 
мами. А коли завагітніла – Вася таки здався. Де родився, там 

і згодився.
…Цілу ніч Марія не спала. Чоловік додому так і не прий-

шов. За тридцять років таке було вперше. Де б не був, скільки 
б не випив, а до хати завжди якось добирався. Щедрий вечір, 
уже й стіл накрила, вечеряти треба, а його немає. Думка дум-
ку доганяє, тільки дурне і найстрашніше у голову лізе. Мороз 
сьогодні аж дзвенить. Може, впав де і замерз… Подзвонила 
дітям, наробила крику. Ні в міліцію, ні в лікарню такий не 
поступав…

Як дожила до ранку – не знає. І раптом телефонний дзвінок 
розбудив ранкову тишу.

– Алло! Ви Марія? Приїдьте в лікарню, заберіть свого чо-
ловіка!

– Що із собою взяти? Він жи-и-и-вий? – зуби цокотіли від 
страху і язик став геть ватний.

– Живіше всіх живих! Приїжджайте!
…Вася справді сидів у приймальному передпокої живі-

сінький, хоч і трохи пом’ятий. Побачивши дружину, кинувся 
до неї:

– Марусю, ти того… Не хочуть одпускати. Тебе требують.
– Ох і влаштував ваш чоловік нам новорічну нічку! Вертеп 

ще той! – регоче черговий лікар. – Привезли замерзлого серед 
ночі, труп трупом. Ні дихання, ні пульсу. Ми його в морг до 
ранку. Санітарка на зміну прийшла, прибирає, а він її за полу 
– хап: «Куди кожух мій поділи? Замерз геть. Я на поїзд спішу, 
у Гагри!» – і встає зі столу. Санітарка в обморок так і гепнулася. 
А «труп» подався по лікарні бродити. Заберете свого 
благовірного чи хай полежить у нас? Трохи сопляє, а так все 
ніби в нормі. У кожухові родився!

На радощах Марія забула всі слова, що мала сказати 
чоловікові ще вчора. Тільки міцно-преміцно взяла попід руку 
і як під конвоєм повела додому…

Ніна РОМАНЮК

ЇХАВ НА СВЯТО НА МОРЕ, А ОПИНИВСЯ У МОРЗІ
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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

31 грудня завжди було особливим у сім’ї 
Ані та Колі. Вона неодмінно купувала нову 
сукню, а він дивував подарунками. Обоє 
вірили, що ніч, коли приходить новий рік, 
к а зков а ,  а  ба ж а н н я,  я к і  з а д у ма л и, 
обов’язково збудуться. І на те були причини.    

Аня виросла у містечку на Донеччині. 
Там був завод, на якому працювала полови-
на його жителів, і військова частина. Місце-
ві завжди наказували своїм підростаючим 
дочкам не крутити романів із солдатами. 
Мовляв, ті голову задурять, відслужать і 
покинуть. У їхньому будинку був нагляд-
ний приклад: сусідка Маринка у випускно-
му класі закохалася в грузина. Він так кра-
сиво залицявся! Приходив з квітами та 
мандаринами. А як поїхав додому, то й слід 
за ним прохолонув. Маринка ж тепер сама 
ставить на ноги чорноокого синочка, який 
уже ходить в другий клас. А вона ж так хо-
тіла поступити у столичний університет!

Аня також у своїх мріях вже була сту-
денткою київського вузу. Залишилося здати 
випускні іспити. Та всі думки про науку 
вивітрилися з голови, як тільки зустріла 
Миколу. Парубку з Волині залишилося 
служити пів року – восени був дембель. 
Йому вже снилися ліси та озера Полісся. 
Мріяв, як назбирає грибів, наловить риби, 
наварить юшки…  

Любов накрила молодих людей з голо-
вою. Свої зустрічі вони тримали у страшен-
ній таємниці: боялися батьків Ані. Тому 
обирали найтемніші алеї у парку, кафе на 
маленьких вуличках. Але ж не даремно ка-
жуть, що закохані нікого навколо не помі-
чають.  

– То ти хочеш, як Маринка, в подолі бай-
стрюка принести? Уже сусідка мені каже, що 

ти з воякою по темних кутках зажи-
маєшся! – гримнув батько, як тільки 
Аня переступила поріг квартири. Ді-
вчина від переляку не могла і слова 
мовити. Відтоді їй заборонили після 
школи виходити на вулицю.

Та хіба це була перешкода для за-
коханих сердець? Декілька разів їм 
вдалося потайки перекинутися сло-
вом, коли Аня йшла зі школи.

– У суботу мої їдуть на дачу, приходь, – 
прошепотіла дівчина.

Як же важко Колі було добитися, щоб 
його відпустили у місто! Він зголосився 
тричі понаднормово відчергувати на кухні 
і у призначений день обережно, щоб не ба-
чили сусіди, пробрався у квартиру Ані.    

Якими ж солодкими були їхні цілунки, 
палкими обійми. Вони наодинці, зовсім без 
сторонніх очей, були вперше.

– Я заберу тебе із собою. От побачиш, тобі 
сподобається Волинь, – ніжно шепотів Коля 
на вушко коханій. – А в Луцьку у нас два 
вузи є. Хоч поступай у пед, хоч у політех. 

За любощами молоді і незчулися, як у 
дверях повернувся ключ. Як тільки батько 
побачив свою любу донечку в обіймах тако-
го ненависного йому солдата, аж побілів від 
злості. Якби не мама, яка буквально трима-
ла його за руки, то, напевне, вбив би.

– Геть з моїх очей! Щоб я більше навіть 
не чув про тебе! А то в міліцію заявлю! 
Паскудник!

Коли за Миколою зачинилися двері, весь 

свій гнів він спрямував на Аню.
– А ти… Як ти могла?! Тепер з дому – ні 

ногою! У школу ходитимеш під моїм на-
глядом. А як тільки отримаєш атестат, пої-
деш до тітки, подалі від цього пройдисвіта.

Дівчина довго плакала, але зрештою 
змирилася з тим, що більше ніколи не по-
бачить свого коханого. Її ж тепер запруть 
хтозна-куди, щоб Коля не знайшов. А вона 
ж його адреси не знає.

Та Микола був впертим. Він став писати 
Ані листи. Щодня. Підкупив цукерками 
однокласницю, і та їх передавала. Одне 
любовне послання перехопив батько. У 
ньому було стільки ніжності і щирості, що 
його серце відтануло. «А може, то й справді 
любов?» – подумав.

– Скажи своєму вояці, нехай приходить 
у гості. Я його не чіпатиму, – сказав увечері 
доньці.

Екзамени в столичний інститут Аня того 
літа провалила. Але не надто цим перейма-
лася, адже вдома вона зможе бачитися з 
Колею. А поступить наступного року.

Восени хлопець поїхав додому, але пе-
ред тим поклявся, що повернеться – і вони 
одружаться. А вже через місяць Аня зро-
зуміла, що чекає дитину. 

Лист від коханого прийшов за тиждень 
до Нового року. Він писав, що спочатку по-
їде на Дніпропетровщину, забере сестру, і 
вже з нею – у гості до Ані: «Свататиму тебе, 
моє сонечко». 

Увечері 31 грудня разом з батьками ді-
вчина поїхала зустрічати хлопця на авто-
станцію. Хвилини до прибуття автобуса 
тягнулися надзвичайно повільно. «Ось він, 
нарешті», – полегшено зітхнула Аня. Та її 
радість танула з кожним пасажиром, який 
виходив. А коли за останнім зачинилися 
двері, з очей покотилися сльози. «Як же так? 
Він же обіцяв… У мене буде такий же бай-
стрюк, як і в Маринки…»             

Тато з мамою втішали доню, та марно. 
Вони повільно попленталися додому. Треба 
ж зустрічати Новий рік. Хоч настрій був не 
святковий. 

І раптом Аня відчула, як її підхопили на 
руки і закружляли під снігопадом. Це був її 
Коля! Він щасливо всміхався і міцно при-
тискав дівчину до себе.

– Вибач, кохання моє! Ми спізнилися на 
той клятий автобус!

Уже за келихом шампанського Коля із 
сестрою, перебиваючи один одного, розка-
зували, як добиралися попутками, аби 
встигнути до Нового року. А це було ой як 
непросто! Як-не-як, а майже 400 кілометрів. 
Три машини змінили.   

Зате коли вони одружилися, у їхній сім’ї 
була своя новорічна історія.

Марта ДИМИДІВСЬКА  

СОЛДАТ ОСВІДЧИВСЯ У НОВОРІЧНУ НІЧ
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ОВЕН (2 1 . 0 3 -2 0 . 0 4) 
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, зайвi 
на д i ї  на i нши х людей вас 
пiдведуть. Словом, «слабка 
ланка» – це оточення, тримайте 

руку на пульсi.Найближчим часом ви вирiшите 
необхiднi питання, можете проявити себе з 
несподiваного боку. Розраховуйте не тiльки на 
свої сили – ви можете залучити до спiльних 
проектiв друзiв i знайомих. Не беріть участі в 
авантюрах – є ризик  потрапити в неприємну 
ситуацію. Уникайте конфліктів, особливо з 
родичами, навпаки, спробуйте налагодити з 
ними стосунки. Ви зустрінетеся з цікавими 
людьми. Вдалий  період для підписання важли-
вих угод із діловими партнерами. У вас буде 
можливість проявити себе з професійного боку. 
Особливо вдалими будуть службові відряджен-
ня. На цьому тижні приділіть  увагу близьким, 
якщо буде потреба, зберіть сімейну нараду. 
Обстеження та лікування серця і артеріальної 
системи перенесіть на наступний місяць.

ТIЛЕЦЬ (2 1 . 0 4 -2 1 . 0 5 ) 
Тиждень буде доволi насиче-
н и м .  У  в а с  з ’ я в и т ь с я 
можливiсть проявити щедрiсть 
душi – дати колегам пораду, 
оточити близьких турботою. 
Корисно i продуктивно осво-

ювати новi знання. На початку тижня ви нео-
дмінно покажете себе. У цей час може виник-
нути рiзке бажання перемiн, змiни iмiджу. Не 
поспiшайте, iнакше ризикуєте припуститися 
помилки на рiвному мiсцi. Найближчими дня-
ми більше уваги приділяйте домашнім і близь-
ким. Не дуже вдалий час для  просування по 
службі й спілкування  з поважними особами. 
Від начальства ви не діждетеся розуміння, тому 
доведеться самому вирішувати робочі пробле-
ми. Не починайте нових справ, є небезпека 
отримати невірну інформацію. Ви можете роз-
раховувати на матеріальну та ідейну підтримку 
начальника. Займіться  налагодженням соці-
альних стосунків  із вищими інстанціями.  
Ви вдало здiйсните задумане, особливо на 
роботi. Головне – не забувати, що пiд лежачий 
камiнь вода не тече. У першiй половинi тижня 
вас чекають цiкавi подiї, здивують змiни i 
сюрпризи вiд друзiв. Будьте вiдкритi для 
спiлкування, iнакше ризикуєте переоцiнити 
свої можливостi.

БЛИЗНЮКИ (2 2 .0 5 -2 1 .0 6) 
Наступний тиждень багатий на 
різні події, можливі дружні зу-
стрічі. Не відмовляйтеся  від 
вигідних пропозицій ділових  
партнерів, це принесе чималий 
успі х  у кар’єрі .  Водночас 

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

РАК (2 2 .0 6 -2 2 .07 ) 
Основнi подiї будуть пов’язанi з 
проблемами друзiв i родичiв. Ви 
братимете в них активну участь. 
На п ри к i н ц i  т и ж н я к р а ще 
вiдмовитися вiд ва ж ливи х 

справ, не пiдписувати важливих документiв. На 
початку тижня чекайте натхнення, яке буде до-
речним для реалiзацiї найближчих планiв. У 
першу чергу це стосується дiлових питань i до-
помоги колегам. Будьте уважнi до здоров’я 
батькiв. Ваш девіз  наступного тижня – «Куй 
залізо, поки гаряче». Є шанс добре попрацювати  
і заробити хороші гроші. Не відмовляйтеся  від 
допомоги друзів. У п’ятницю радимо почати 
нову справу, від чого отримаєте велику насо-
лоду. Уїк-енд проведіть із родиною. Тиждень 
сприятливий для вирішення особистих  питань: 
ви зможете отримати кредит, змінити житло, 
придбати нові меблі. Також зможете налагодити 
стосунки з коханою людиною. У бізнесі вдасть-
ся визначитися з подальшими планами. Зверніть 
увагу на здоров’я, більше відпочивайте на сві-
жому повітрі. 

ЛЕВ (23 .07-23 .0 8) 
Ви шукатимете приводи для роз-
дратування i виходу агресiї. На-
магайтеся тримати себе в руках, 
будьте обережнi у висловлюван-
нях. В особистому життi вас 
може приємно здивувати зустрiч 

iз давнiм коханням. Якщо  за останні дні ви вто-
милися, знайдіть час для відпочинку. Бажано 
змінити  обстановку, якщо вам запропонують 
поїхати в далеке відрядження – не відмовляйтеся. 
Будь-яка авантюра, навіть ризикована, принесе 
максимум задоволення. Будьте обережні з діло-
вими партнерами, від них залежать ваші подаль-
ші прибутки. Особистими проблемами поділіть-
ся з друзями, вони можуть дати хорошу пораду.  
У суботу ви будете в центрі уваги, вам удасться 
підняти всім настрій. Зараз краще не грати в 
азартні ігри, вас може підвести інтуїція. Час  
реалізувати ідеї, можливі різкі  повороти долі. У 
ці дні організм сам чистить сечовий міхур і ста-
теві органи. Не заважайте природній профілак-
тиці. Не варто сексуально перевантажуватися. 

ДIВА (2 4 .0 8 -23 .0 9) 
Якщо ви поставили перед собою 
цiль, iдiть до неї, незважаючи на 
підступи оточення. Не забувай-
те про те, що смiливiсть бере 
мiста. Уникайте ризикованих 
пропозицiй. Починаючи з поне-

ділка, вас переслідуватимуть  фінансові та по-
бутові неприємності. Не переймайтеся, замість 
того, щоб  конфліктувати, займіться чимось 
корисним. Лад у родині відволікатиме вас від 
негараздів. У четвер до вас можуть завітати 
старі знайомі. Ваші  плани на майбутнє потре-
бують грошових надходжень. Не випустіть шанс 
налагодити стосунки з впливовими партнерами. 
Настав час проявити свій професіоналізм. На-
чальство оцінить вас, можливе підвищення на 
посаді, а відповідно, і заробітної плати. Попере-
ду дуже динамiчнi вихiднi й важливі знайом-

ства. Проведіть вихідні з друзями та близькими. 
Варто звернути увагу на нирки і сечовід. Не 
пийте багато пива, щоб не виник пієлонефрит. 
Хронічно хворим на нирки шкодять емоційні 
пересуди інших.

ТЕРЕЗИ (2 4 .0 9 -23 . 10) 
Тиждень почнеться з цiкавих i 
непередбачуваних подiй. Дiйте 
експромтом i не вiдкладайте на 
завтра те, що можете зробити 
сьогоднi. Доля готує для вас на 
цьому тижнi i батiг, i пряник. 

Хорошi новини варто чекати пiсля середи, а 
конфлiкти – у вихiднi. Доведеться першими йти 
на компромiси. У вашому житті настав період 
затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труднощі 
тимчасові, їх треба перечекати. Ваші таланти 
неодмінно  помітять і оцінять належним чином. 
Починаючи з понеділка, займіться  благодійніс-
тю, відвідайте родичів  і близьких. Ви витрача-
тимете  енергію на романтичні зв’язки. На цьому  
тижні підвищиться активність у  творчих людей. 
Узагалі вдалий період для залучення впливових 
осіб до фінансових проектів. Успішно розвива-
тимуться ділові стосунки. Наприкiнцi тижня не 
вимагайте дуже багато вiд близьких. Вихідні 
несприятливі для поїздок, краще проведіть їх 
серед близьких. У зоні ризику – кістки та селе-
зінка..

СКОРПIОН (2 4 . 1 0 -2 2 . 1 1) 
У першiй половинi тижня дове-
деться присвятити час i сили не 
дуже приємним, але необхiдним 
справам. А потiм вам воздасться 
– на вас чекають успiх i приємнi 
подарунки вiд друзiв i рiдних. 

Будьте готовi скористатися несподіваним шан-
сом. Саме час подумати про кар’єрне просуван-
ня та приробіток. Словом, дiйте за обставинами. 
У серединi тижня вас чекають важливi зустрiчi 
та новi знайомства. Нарешті помітили ваші зді-
бності. У вас з’являться ділові та цікаві пропо-
зиції, дуже важливо  ними скористатися. 
Впливові партнери допоможуть вам фінансово, 
а працювати  доведеться вам самим. Ви можете 
отримати звістку від людини, яку давно  не ба-
чили. На цьому  тижні співробітництво будь-
якого  напряму дасть очікувані результати. Ви 
розраховуєте на хороші прибутки, завдяки  
чому плануєте почати новий бізнес. Сприятли-
вий час для підписання ділових угод. проти-
показана.

СТРIЛЕЦЬ (2 3 . 1 1-2 1 . 1 2) 
Цей тиждень може принести 
кiлька балiв на вашу користь. 
Головне – визначитися, що саме 
ви хочете. У фiнансових питан-
нях усе залежить тiльки вiд вас, 
будьте економними, купуйте 

тiльки найнеобхiднiше. Доля  на цьому тижні 
схильна до вас. Фінансова криза, яка заважала 
вам  працювати, закінчиться, надходитимуть  
нові робочі пропозиції, дуже вигідні  для вас. 
Вдасться налагодити стосунки з колишніми 
партнерами. Ви отримаєте  подарунок, про який 

давно мріяли. З’явиться  можливість стабіліза-
ції кар’єри. За умови  того, що ви докладатиме-
те багато зусиль, можливий фінансовий успіх. 
Вам треба визначитися, чи потрібне вам те, чим 
ви сьогодні займаєтеся. Добрий настрій стане 
підтримкою для задуманого. Початі на цьому 
тижні романи матимуть бурхливе продовжен-
ня. У ці дні утримайтеся від вживання алкого-
лю. Ви не відчуватимете критичної межі 
сп’яніння. 

КОЗЕРIГ (2 2 . 1 2-20.01) 
Сконцентруйтеся на важливих 
справах, а до якої сфери вони 
н а л е ж а т ь  –  т о  в ж е  в а м 
вирiшувати. Звернiть увагу, що 
вам треба буде грати провiдну 
роль на цьому тижнi, проявляй-

те лiдерськi якостi. Усе сприяє дiловим досяг-
ненням. Придiляйте роботi бiльше часу, уникай-
те флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше  везіння 
наближається до фіналу, тому бажано до кінця 
тижня закінчити  заплановані раніше справи. 
Керівництво  на вашому боці, але не варто роз-
раховувати  на серйозну підтримку. У вашому 
житті відбудуться деякі зміни – з’являться нові 
знайомі, вдасться укласти вигідну угоду. Ваші  
творчі ідеї стануть не тільки реальністю, ви 
зможете також отримати хороші прибутки. 
Успішними будуть розвиток бізнесу, укладання 
угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. Коле-
ги по роботі намагаються перетягти ковдру на 
свій бік, тому слідкуйте за розвитком подій. 
Неділю присвятіть родині. 

ВОДОЛIЙ (2 1 .01-19.02) 
Неприємності, які давно непо-
коять вас, компенсують  близькі 
друзі, які завжди готові прийти 
на допомогу. Від вас чекають  
рішучих дій, які стануть визна-

чальними  в майбутньому. Вам треба зробити 
цей рішучий крок. Кращий відпочинок на ви-
хідні – відвідини батьків. Завдяки тому, що 
зірки на вашому боці, здійсняться  найзапові-
тніші мрії. На роботі нарешті  вдасться завер-
шити проект, над яким довелося багато працю-
вати. Але все  одно тримайте ситуацію під 
контролем, бажано розрахуватися зі старими 
боргами. Зверніть увагу на легені. Їх, а також 
бронхи і м’язи рук краще не оперувати. Для від-
новлення нервової системи треба поспати на 
годину довше.

РИБИ (20 .02-20.0 3 ) 
На початку  нового тижня ви 
зіткнетеся з неочікуваними  
клопотами і небажаними ви-
тратами. Радимо економити 
гроші, щоб уникнути фінансової 

кризи. Найвдалiший час для вас – середина 
тижня. У другiй половинi тижня вас чекають 
сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. 
Зокрема, це стосується вашої родини. Ваше 
завдання – скористатися шансом i зробити для 
себе висновки. Ви знайдете однодумцiв i хоро-
шу компанiю. Щоб не опинитися бiля розбито-
го корита ,  не вiрте н iчиї м фi на нсовим 
обiцянкам. Перенапруження на роботі може 
спровокувати емоційний зрив. Вам удасться 
вирішити будь-яку проблему, власні ж інтер-
еси залиште на потім. Зараз  для вас найголо-
вніше – це родина, а вже потім – бізнес. Ті, хто  
бажає зустріти вигідних ділових партнерів, 
досягнуть успіху. Самотні нарешті зустрінуть 
свою долю. Постарайтеся не навантажувати 
шлунок, особливо смаженим. Людям з підви-
щеною кислотністю треба пити чай з м’яти, а 
салати заправляти олією.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 25 ПО 31 
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

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

#27/2017
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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

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!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

AB Trusted
Service Inc.

708.737.3881

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

онлайн трансляції та підтримка Ютуб каналу.

      1040 S Milwaukee Ave
   Ste 245, Wheeling,
IL 60090

abtservice2020@gmail.com

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

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

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

773.387.1698Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Терміново потрібен на роботу водій CDL «А»

312.848.2095
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

-  Локальні маршрути
-  Оплачуємо - $27/год
-  Паркінг у Wood Dale, IL
-  Щодня вдома
-  Вимоги: досвід водіння
   вантажівкою 6 місяців



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
  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

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #6

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

Запрошується офіс-
ний працівник. Уміння 

працювати з 
комп»ютером, знання 

англійської мови (писа-
ти і набирати тексти), 

польська щоб зрозуміти. 
Повний або неповний 
(друга половина дня) 

робочий день. Північна 
околиця Чикаго. 

708-533-6677 #7

РІЗНЕ

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). 

INSURANCE POSITION - STATE FARM 
AGENT TEAM MEMBER. 

LOOKING FOR A FULL-TIME JOB THAT PROVIDES 
MEANINGFUL WORK AND COMPETITIVE 

COMPENSATION. CONSIDER A POSITION IN  
A STATE FARM AGENT’S OFFICE.

HOURLY PAY PLUS COMMISSION AND BONUSES

847-924-9388
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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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Copyright 2021 by OSSN Inc. � OSSN Inc. assumes no responsibility for the contents of all advertisement � Printed in the USA

president.umg@gmail.com

DLuxe Beauty

773.317.9190
Lashes and Spa

@dluxebeautychicago

WE ARE HIRING OTR 
AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!
Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446

Email: safety@amerifreightsystems.com

AMERICAN 
TRANSLATORS 
ASSOCIATION

ПЕРШИЙ 
англо-український ПЕРЕКЛАДАЧ, 
сертифікований АТА, і партнери – 

нотаріально засвідчені
ПЕРЕКЛАДИ між 40 мовами

(773) 344-2276
araneoesp@yahoo.co.uk

9925 Gross Point Rd
Skokie, IL 60076

847.982.1400

   .

40

GERGANA TODOROVA, 
CNE, CSC, BS

Direct:

Real Estate Broker/ 
Realtor

Агент з нерухомості 
(купівля-продаж, 

оренда)

Real Estate Broker/ 

Агент з нерухомості 
(купівля-продаж, 

Real Estate Broker/ 

Агент з нерухомості 
(купівля-продаж, 

773-827-7827
gerganarealestate@gmail.com

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!

FAMILY OWNED SINCE 2011

www.serdikabg.com
☏ 630. 422.1207     ☏ 847. 233.9633

Tel. 224.400.0759
www.imgtrucking.com

Hiring safe drivers!!!

Ukrainian Weekly Newspaper      USA      Canada

Ukrainians Love It

Since 2002

Газета нагороджена орденом Святого Рiвноапостольного князя Володимира Великого II ступеня
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United States Legal Federal Holidays 2021
Jan 01 - New Year’s Day, Jan 18 - Martin Luther King Jr. Day, Feb 15 - President’s 

Day, May 09 - Mother’s Day, May 31 - Memorial Day, Jun 20 - Father’s Day,  
Jul 04 - Independence Day,  Sep 06 - Labor Day, Oct 11 - Columbus Day,  

Nov 11 - Veterans Day, Nov 25 - Thanksgiving, Nov 26 - Day after Thanksgiving, 
Dec 24 - Christmas Day, Dec 31 - New Year’s Day
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2021

PROMOTE YOUR  
BUSINESS WITH US!
CALL US TODAY!

847.707.0065

Trucking Insurance Solutions!

• High Insurance Costs?
• Issues With an Insurance 

Renewal?
•  Can’t Get Insurance?

Call Paul Bondar Today!
20 Years Experience

Tel. 630.570.0074
Email: quotes@bondarins.com

We speak Bulgarian
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