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досвідченних стриповщиків 
та ваксовщиків забезпечуємо 
автомобілем та бензином.

Увага! Пропонуємо роботу

833-BCS-CREW (227-2739)
309.242.2121

www.bcsservicegroup.comwww.bcsservicegroup.com

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

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

ОСОБЛИВІ ПІЛЬГИ: 

Прибирати в T.J 
Max, Marshalls, 

Party City, 
JoAnn Fabrics.

1-888-505-4196

У нас
дешевше!

У нас
дешевше!

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

Засновник хедж-фонду Skybridge 
Capital Ентоні Скарамуччі 

(Anthony Scaramucci) допустив 
можливість того, що популярна 

криптовалюта Bitcoin замінить в 
майбутньому золото.

ГЛАВИ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ 
ПІДТВЕРДИЛИ ОБІЦЯНКУ ПРИЙНЯТИ НАС ДО СВОЇХ ЛАВ

Брюссельський саміт НАТО зосередився на трьох головних темах: 
перезавантаженні відносин зі США після періоду розбіжностей і не-
порозумінь часів президентства Дональда Трампа; відповіді на ви-
клики, які становлять для сучасних демократій авторитарні режими, 
а саме Росія і Китай; на тому, в яких напрямах буде спрямовано 
стратегію НАТО у наступні десять років.

На саміт Північноатлантичного альянсу цього разу не запросили 
жодну країну-партнера. Тому для України, яка до останнього момен-
ту розраховувала на запрошення, щоб оголосити про надання Плану 
дій щодо членства (ПДЧ), було важливо почути про сигнали Альян-
су. Ці сигнали прозвучали чітко у підсумковому комюніке саміту.

«Ми підтверджуємо рішення, ухвалене 2008 року на Бухарестсько-
му саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. План дій 
щодо членства буде невід’ємною частиною цього процесу. Ми під-
тверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення 
разом з тим, що кожного партнера оцінюватимуть гідно», – йдеться 
в документі. Країни Північноатлантичного альянсу твердо підтри-
мують право України самій вирішувати її майбутнє й визначати зо-
внішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Вони нагадали, 
що найнадійнішим механізмом, який допоможе просувати реформи, 
необхідні для членства у НАТО, залишається Щорічна національна 
програма, яку виконують у межах комісії НАТО – Україна.

«Україна має повною мірою використати всі інструменти, які надає 
ця програма, для досягнення своєї мети з імплементації принципів 
і стандартів НАТО», – наголошено в комюніке.

У Північноатлантичному альянсі переконані: «Успіх у впроваджен-
ні тривалих і незворотних реформ, зокрема антикорупційна бороть-
ба, просування інклюзивного політичного процесу, децентралізація, 
які ґрунтуються на демократичних цінностях, повазі до прав людини, 
меншин і правовладдя, будуть вирішальними для досягнення миру 
й процвітання України». У НАТО відзначають значне просування у 
реформах, але нагадують про особливу важливість реформування 
безпекового сектору країни, зокрема СБУ. Члени Альянсу обіцяють 

надати нашій країні практичну підтримку реформам у галузі безпеки 
та оборони і зміцненні стійкості проти гібридних загроз. У НАТО 
також підтримують співпрацю України в регіоні Чорного моря.

«Статус партнера з розширеними можливостями, наданий торік, 
дає подальший імпульс для нашої вже амбітної співпраці й просува-
тиме подальшу взаємосумісність, надаючи більше можливостей для 
проведення спільних навчань, тренінгів та обміну інформацією», – 
запевнили в Альянсі.

У НАТО твердо стоять на позиції підтримки територіальної ціліс-
ності й суверенітету України, Грузії та Молдови.

«Ми закликаємо Росію вивести свої війська, які вона розмістила 
на території цих трьох країн без їхньої згоди», – дипломатично за-
писано в комюніке. В Альянсі ніколи не визнають анексії Криму, тож 
закликають окупаційну російську владу припинити переслідування 
кримських татар і блокування доступу торговельних суден до укра-
їнських портів в Азовському морі. Росії нагадали, що вона сторона 
мінських угод, тому несе за їхнє виконання істотну відповідальність.

«Закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт на сході 
України й зупинити військову підтримку збройним формуванням, 
за спинами яких вона стоїть», – наголошено в комюніке.

Відповідаючи на запитання журналіста на пресконференції, коли 
Росія дозволить Україні вступити в НАТО, Єнс Столтенберг катего-
рично заявив: «Кожна країна має право сама обирати свій шлях, 
механізми своєї безпеки і те, чи хоче вона вступати в НАТО. Тому 
лише Україна та 30 країн-членів НАТО ухвалюватимуть рішення, 
коли вона має стати членом НАТО. Росія не має тут голосу і не може 
накладати вето на те, що роблять її сусіди. Ми не хочемо повертатися 
в епоху, коли існували сфери інтересів, а великі країни вирішували 
долю менших».

США і Росія домовилися вести 
роботу над масштабною угодою з 
контролю над озброєннями. Про це 

заявив у середу американський 
президент Джо Байден.

Ст. 2

США І РОСІЯ ДОМОВИЛИСЯ 
РОЗРОБИТИ МАСШТАБНУ 
УГОДУ З КОНТРОЛЮ НАД 
ОЗБРОЄННЯМ

BITCOIN МОЖЕ СТАТИ 
АЛЬТЕРНАТИВОЮ 
ЗОЛОТУ Ст. 4

САМІТ НАТО: «УКРАЇНА СТАНЕ 
ЧЛЕНОМ АЛЬЯНСУ»



2

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
18

 ч
ер

вн
я 

20
21

 №
 2

5
Ук

ра
їн

а-
С

Ш
А

Міноборони США затвердило другу частину 
безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн 
доларів за програмою «Ініціатива безпекової 
допомоги Україні». За словами Міністра обо-
рони України Андрія Тарана, ця допомога буде 
с п ря мов а на на 
проведення захо-
дів із забезпечен-
ня територіальної 
цілісності Украї-
ни, оборони кор-
донів та погли-
блення взаємосу-
місності з НАТО.

«Цей пакет до-
помоги спрямова-
ний на підвищен-
ня бойових спро-
можностей сил оборони України, управління 
підрозділами, елементів радіоелектронної бо-
ротьби. Йдеться про поповнення наших арсе-
налів протиартилерійських радарів, засобів для 
боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, 
електронної боротьби і евакуації поранених із 
поля бою, а також підготовку та обладнання для 
удосконалення безпеки частин Повітряних сил 
Збройних Сил України», – сказав Андрій Таран.

Міністр оборони також відзначив важли-
вість виконання Україною заходів оборонної 
реформи, посилення демократичного цивільно-
го контролю над Збройними Силами України в 

рамках «Ініціативи безпекової допомоги Укра-
їні». Він нагадав, що стратегічний діалог на 
рівні керівників оборонних відомств України та 
США динамічно розвивається і це є запорукою 
зміцнення обороноздатності та практичної ре-

алізації євроат-
лантичних праг-
нень нашої держа-
ви.

«Партнери зі 
США надають нам 
безпрецедентну 
підтримку у по-
с и л е н н і  н а ш о ї 
обороноздатності 
та національної 
стійкості. Протя-
гом 2014-2021 ро-

ків Україна отримала від уряду США оборонну 
допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещо-
давно Комітет у закордонних справах Сенату 
США одностайно ухвалив законопроект «Про 
безпекове партнерство з Україною», що, після 
підписання у Палаті представників, Сенаті і 
президентом США, збільшить щорічну військо-
ву допомогу до $300 млн. Вдячний нашим аме-
риканським друзям за колосальну дипломатич-
ну, політичну, фінансову підтримку і практичні 
кроки щодо збереження суверенітету і віднов-
лення територіальної цілісності України», – на-
голосив Андрій Таран.

РІШЕННЯ США НАДАТИ ДРУГУ ЧАСТИНУ 
БЕЗПЕКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ СВОЄЧАСНЕ І 

ОБГРУНТОВАНЕ
США і Росія домови-

лися вести роботу над 
масштабною угодою з 
контролю над озброєн-
нями.  Про це заявив у 
середу американський 
президент Джо Байден.

«У нас є домовленість 
працювати над великою 
угодою з контролю над 
озброєннями», - сказав 
Байден журналістам пе-
ред вильотом з Женеви. 
Він нагадав, що починав 
працювати з цієї проблематики ще за часів «холодної війни». До того ж, 
Байден зазначив, що якщо Вашингтон і Москва укладали угоди з контр-
олю над озброєннями під час «холодної війни», то швидше за все, це 
можливо і зараз. Проте, Байден не став будувати більш точних при-
пущень з цього приводу.

За словами Байдена, йому не обов’язково кому-небудь довіряти у разі 
продовження угоди типу СНО-III.

Також він охарактеризував становище Росії як «дуже, дуже складне», 
оскільки на неї, згідно з твердженнями Байдена, тисне Китай, а сама 
РФ «відчайдушно хоче залишитися великою державою». До речі, зустріч 
Зеленського і Байдена може відбутися вже наприкінці липня.

«Обговорюється дата наприкінці липня», - розповів очільник МЗС 
України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24». Він наголосив, 
що йдеться про офіційний візит президента в США.

«Це буде офіційний повноцінний візит, у рамках якого буде не тіль-
ки зустріч з президентом Байденом, а й низка інших заходів», - зазначив 
міністр.

США І РОСІЯ ДОМОВИЛИСЯ 
РОЗРОБИТИ МАСШТАБНУ УГОДУ З 

КОНТРОЛЮ НАД ОЗБРОЄННЯМ

І НЕ ВВЕДИ НАС У СПОКУСУ
НАПИСАНО ПРЕВЕЛЕБНИМ ЛЕОНАРДОМ БІЛОВИМ У МОЛИТОВНИХ РОЗДУМАХ: РАНКОВА ПРОГУЛЯНКА В СЛОВІ

 «І не введи нас у спокусу».
Аби зрозуміти Шосте Прохання Господньої 

Молитви, ми мусимо пам’ятати, що «спокуса» має 
двоскладове значення. Слово «спокуса» може 
стосуватись спроб, які роблять диявол, світ і наша 
власна грішна плоть, аби ми думали, бажали, 
говорили чи робили щось зле чи грішне. Диявол 
спокусив Єву та Адама їсти заборонений плід та 
ослухатися Бога. Давидова грішна плоть спокусила 
його скоїти перелюб і убивство. Диявол також 
спокушував Ісуса. Він спокусив Юду, аби той зрадив 
Ісуса і підвів Юду до відчаю та до повішення. Він 
спокусив Апостола Петра, аби він відрікся від Ісуса. 
Бог нікого не спокушує робити або казати щось зле 
чи те, що призведе до зла.

Яків писав: «Випробовуваний, хай не каже ніхто: 
Я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, 
і нікого Він Сам не спокушує. Але кожен спокушується, 
як надиться й зводиться пожадливістю власною» 
(Якова 1:13, 14).

З іншого боку, слова «спокуса» може стосуватись 
випробовування людини з метою перевірки чи 
зміцнення віри людини. У цьому сенсі Бог спокушує 
людей на добро. Наприклад, Господь спокушував 
Авраама, коли сказав тому піти в край Морія і 
принести в жертву свого сина, Ісака. Пам’ятайте, що 
Авраамові було 100 років, а Саррі було 90 років, коли 
Бог нарешті дав їм сина. Бог обіцяв Авраамові: 
«Сарра, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш 
ім›я йому Ісак. І Свого заповіта з ним Я складу, щоб 
був вічний заповіт для нащадків його по нім» (Буття 
17:19). Оскільки Бог обіцяв, що Ісак матиме нащадків, 

Ісак мав жити, одружитись і мати сім’ю. Чому ж тоді 
Бог попросив Авраама, щоб він приніс Ісака в жертву? 
Бог спокушував – випробовував – Аврама, щоб 
зміцнити його віру.

Що очікував Авраам? Відповідь наведено в 
Посланні до євреїв: «Вірою Авраам, випробовуваний, 
привів був на жертву Ісака, і, мавши обітницю, приніс 
однородженого, що йому було сказано: «В Ісакові 
буде насіння тобі». Бо він розумів, що Бог має силу 
й воскресити з мертвих, тому й одержав його на 
прообраз» (Євреїв 11:17-19). Авраамова віра вчинила 
Авраама готовим принести Ісака в жертву, а потім 
він готовий був побачити Ісака воскреслого з 
мертвих, бо він мав жити, щоб мати нащадків, одним 
з яких буде Ісус, обіцяний Спаситель світу. Віра в 
Ісуса, як Спасителя від гріха, смерті і пекла, та віра 
у воскресіння тіла, – була вірою Божих дітей в 

кожному поколінні.
Коли ми молимось: «І не введи нас у спокусу», – то 

просимо Бога оберігати нас і тримати нас, щоб до 
нас не прийшла спокуса до зла, але щоб Він 
зміцнював нашу віру та утримував нас у вірі, коли 
Він дозволить такій спокусі настати. Ось Божа 
обітниця: «Вірний Бог, Який не попустить, щоб ви 
випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі 
й полегшення дасть, щоб знести могли ви її» (1 
Коринтян 10:13).

Молимось: «Любий Боже! Коли Ти випробовуєш 
нашу віру, покріплюй нас, щоб ми мали перемогу, аби 
прославлялось Твоє Ймення. Коли ми спокушувані 
думати, бажати, промовляти та чинити зло, покріпи 
нашу віру, щоб ми чинили опір дияволові, світові та 
нашій власній грішній плоті. В Ісусове Ймення. 
Амінь».

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!
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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 

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:

 Аварія з вашої вини
 Якщо винуватець покинув  місце аварії
 Якщо у винуватця аварії немає страховки
 Аварія за участю пішоходів і мотоциклістів
_____________________________________

ТРАВМИ
 Що спричинили смерть
 Отримані на робочому місці
 В результаті падіння
 Травми через халатність в соціальних установах
_____________________________________

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 Керування автомобілем в нетверезому стані (DUI)
 Керування автомобілем в той час, коли дія посвідки 

водія призупинена
 Втеча з місця пригоди
 Перевищення швидкості в робочій чи шкільній зоні
 Перевищення швидкості більше ніж на 26 миль в годину
 Штрафи, отримані власниками комерційної посвідки 

водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________

ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Побутові конфлікти (Domestic battery)
 Крадіжки (Theft)
 Пограбування (Robbery)
 Побиття (Battery)
 Вбивства (Murder)
_____________________________________

EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

 Великий вибір ювелірних виробів 
із золота та срібла.

 Обручки, перстні, кульчики, браслети
ланцюжки, кольє з дорогоцінними та 
напівдорогоцінними каменями. 

 Годинники та вироби із золота 
для чоловіків.

10%
знижка

З цим оголошенн
ям

773-930-3077 773-736-8742

https://www.adamsjewelry.com/

3249 N Harlem Ave,
Chicago, IL 60634
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ВАКЦИНУВАТИСЯ 
ДОПОМОЖУТЬ США ТА 

ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ доставив в Україну 705 600 

доз вакцини AstraZeneca в рамка х 
COVAX.

За підтримки міжнародних партнерів 
ЮНІСЕФ доставив в Україну 705 600 доз 
вакцини AstraZeneca в рамках COVAX, 
глобальної ініціативи, що об’єднує уряди, 
організації охорони здоров’я, науковців, 
приватний сектор для забезпечення рів-
н о г о  д о с т у п у  д о  в а к ц и н  п р о т и 
COVID.  Про це у Твіттері повідомило 
Посольство США в Україні. Окрім того, 
Посольство оприлюднило повідомлення 
Білого дому про те, що Україна стане од-
нією з перших країн, яким США переда-
дуть вакцини проти коронавірусу.

«Сполучені Штати раді повідомити, 
що Україна буде однією з перших, хто 
отримає Прапор США вакцини проти 
COVID, що підкреслює нашу рішучу при-
хильність наданню допомоги для при-
пинення пандемії в Україні і світі шляхом 
пришвидшення доступу до вакцин проти 
COVID для всіх», – йдеться у повідомлен-
ні. Раніше Білий дім оголосив про намір 
до кінця червня передати країнам світу 
щонайменше 80 млн доз вакцин, щоб 
сприяти завершенню пандемії. План 
передбачає, що першу партію у 25 міль-
йонів доз вакцин буде розподілено до 
країн-сусідів США та тих, які найбільше 
її потребують, в тому числі й України.

BITCOIN МОЖЕ  
СТАТИ 

АЛЬТЕРНАТИВОЮ 
ЗОЛОТУ

Засновник хедж-фонду Skybridge 
Capital Ентоні Скарамуччі (Anthony 

Scaramucci) допустив можливість того, 
що популярна криптовалюта Bitcoin за-
мінить в майбутньому золото.

«Я зазначу, що Bitcoin все ще зростає, 
тому він дійсно показав дуже гарні ре-
зультати в цьому році», – поділився 
Скарамуччі з журналістами CNBC. Екс-
перт також додав, щонаразі ця криптова-
люта все ще перебуває на ранньому етапі 
впровадження і може стати альтернати-
вою золоту.

Скарамуччі впевнений в тому, що 
Bitcoin продовжить рости, на що натякає 
його покупка криптовалюти на суму 
майже 500 мільйонів доларів.

Аналітики Skybridge Capital підраху-
вали, що до 2025 року кількість власників 
Bitcoin виросте з 125 мільйонів до 1 мі-
льярда. У той же час, фахівець зазначив, 
що і через кілька років Bitcoin буде таким 
же ліквідним.

УКРАЇНА І США 
ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ 

ПОГЛИБЛЕННЯ 
ОБОРОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА

Про це на своїй сторінці у Facebook 
написала посол України у США Оксана 
Маркарова.

«Разом з нашим аташе з питань обо-
рони Борисом Кременецьким радо вітали 
в посольстві України у США генерала 
Гарріка М. Хармона, командувача з пи-
тань безпекової допомоги Сухопутних 
військ США, та Девіда Дорнблайзера, 
директора Вашингтонського Офісу Ко-
мандування з питань безпекової допо-
моги Сухопутних військ США. Обгово-
рили питання поглиблення оборонного 
співробітництва, подякували за підтрим-
ку України у протидії агресії РФ», - на-
писала Маркарова.

НЕСПОДІВАНИЙ СПОСІБ 
ЗАХИСТУ ВІД COVID-19 

ЗНАЙШЛИ ВЧЕНІ
Дослідники з Єльського університету 

(США) встановили, що саме здатне за-
хистити від коронавірусної інфекції. За 
їх словами, мова йде про застуду.

Справа в тому, що вірус, який прово-

кує застуду, запускає у хворого імунну 
відповідь. Сааме така імунна відповідь, 
в свою чергу, може запобігти зараженню 
коронавирусною інфекцією, стверджу-
ють вчені. За їх словами, це відкриття 
здатне стати відправною точкою для того, 
щоб виявити більш ефективні методи 
лікування COVID-19.

Імунна відповідь – це стимульовані 
інтерфероном гени, вони реагують на 
ранній стадії захворювання, запобігаючи 
розмноженню вірусу в усьому організмі. 
Вченим раніше вдалося виявити, що під-
вищення імунітету в результаті застуди 
здатне захистити людину від грипу, з цієї 
причини вчені стали шукати подібний 
спосіб боротьби і з COVID-19, повідомляє 
Daily Mail.

ВЧЕНІ ВИЯВИЛИ ГРУПУ 
РИЗИКУ ПОВТОРНОГО 

ЗАРАЖЕННЯ 
КОРОНАВІРУСОМ

Вчені зі США з’ясували на підставі бази 
даних медичних карток американців, хто 
найбільше схильний до повторного за-
раження COVID-19. Про це стало відомо 
у вівторок, 15 червня.

З’ясувалося, що основна причина в 
ПЛР-тестах, які при негативному резуль-
таті не гарантують, що людина повністю 
вилікувалася від коронавірусної інфекції. 
За інформацією вчених, приблизно по-
ловина випадків, коли тест показував 
негативний результат, свідчила про зник-
нення симптомів, але не самого захворю-
вання.

Через те, що медики опиралися тільки 
на ПЛР-тести, говорити про те, що по-
служило повторному зараженню з висо-
кою точністю неможливо. Таким чином, 
причиною може стати як рецидив старої 
хвороби, так і повторне зараження. Уза-
гальнюючу статтю розміщено на сервері 
препринтів medRxiv.org.

Проаналізувавши всі випадки, коли в 

пацієнта, що одужав знову знаходили 
сліди інфекції, вчені прийшли до висно-
вку, що групу ризику з повторним захво-
рюванням складають чоловіки з ожирін-
ням у віці 64,5 років, які курять і мають 
імунні порушення, а також гіпертонію і 
діабет.

У СОЦМЕРЕЖІ FACEBOOK 
ТЕСТУЮТЬ ПРОГРАМУ  

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 
КОНФЛІКТІВ У 
КОМЕНТАРЯХ

Штучний інтелект почне позначати образливі коментарі, що розміщуються в спільнотах в соціальній мережі Facebook. Передбачається, що завдяки цій програмі можна буде спростити роботу адміністраторів груп, повідомляє CNN.

В результаті користувачі, які відпові-
дають за модерацію сторінок, отримува-
тимуть повідомлення про можливий 
конфлікт серед передплатників.

Записи з неприйнятною лексикою в 
групах отримають плашки «moderation 
alert» ( «оповіщення модератора»).

З новим способом маркування та опо-
віщення стане можливим своєчасно при-
ймати необхідні дії для локалізації кон-
флікту в мережі. Однак нові обмеження 
не можна буде застосувати до таких тем, 
як вакцинація, політика, а також куль-
турні відмінності.

Програмний інструмент, як вважають 
в Facebook, стане в нагоді 70 мільйонам 
користувачів, керуючим сторінками.

Після того, як адміністратор дізнаєть-
ся про конфлікт, він зможе уповільнити 
дискусію.

КВИТОК НА ПОЛІТ У 
КОСМОС З ДЖЕФФОМ 
БЕЗОСОМ ПРОДАЛИ ЗА 

28 МІЛЬЙОНІВ 
ДОЛАРІВ
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Місце на політ у космос із засновником 
компанії Amazon Джеффом Безосом про-
дали на аукціоні за 28 мільйонів доларів. 
Торги були проведені космічною органі-
зацією Blue Origin.

«Продано людині з номером 107 за 28 
мільйонів доларів», – оголосив напри-
кінці торгів аукціоніст.

Наразі не уточнюється, у кого буде 
шанс полетіти на орбіту із засновником 
Amazon і його братом. Передбачається, 
що ім’я щасливчика, що отримав можли-
вість відправитися в космос на New 
Shepard оголосять через кілька тижнів.

Також скоро планують назвати «чет-
вертого і останнього» члена екіпажу 
космічної місії.

До цього Blue Origin розпочала онлайн-
аукціон з розіграшу одного пасажирсько-
го місця на борту багаторазового субор-
бітального корабля New Shepard, політ 
якого запланований на 20 липня.

ІЛОН МАСК ВПЕРШЕ 
ВІДПРАВИТЬ СУПУТНИК  

НА РАКЕТІ, ЯКА ВЖЕ 
ПОБУВАЛА В КОСМОСІ

Американська компанія SpaceX, що 
належить засновнику компанії Tesla Іло-
ну Маску, вперше з дозволу Пентагону 
відправить 17 червня супутник на ракеті 
Falcon 9, яка вже була в космосі. Про це 
повідомляє CNBC.

Відзначається, що Центр космічних і 
ракетних систем заощадить на такому 
польоті майже 64 мільйони доларів. За-
гальна вартість п’яти контрактів з SpaceX 
на запуски супутників GPS III склала 
майже 470 мільйонів доларів.

Для запуску буде використана ракета, 
яка вже була в космічному польоті в лис-

топаді 2020 року.
Заступник директора Центру косміч-

них і ракетних систем Космічних сил 
США Уолтер Лодердейл заявив, що пред-
ставники Пентагону уважно вивчили 
процес відновлення ракети і впевнені, що 
вона «готова до свого наступного польо-
ту».

За його словами, в центрі працюють 
над вирішенням багаторазових запусків 
ракет протягом останніх п’яти років, за 
цей час було розглянуто понад 440 змін 
в ракеті-носії і виконано понад 380 пере-
вірочних кроків перед запуском.

«В цілому наш дисциплінований під-
хід є частиною безкомпромісної відда-
ності успіху місії», – сказав заступник 
директора центру.

СТАРІ IPHONE 
ОТРИМАЮТЬ  

ОНОВЛЕННЯ ДО IOS 15

 Американська технологічна компанія 
Apple випустить оновлення до iOS 15 для 
дуже старих iPhone, заснованих на одно-
кристальній системі A9 2015 року. Про це 
пише видання The Verge.

Раніше прогнозувалося, що старі 
iPhone 6S, 6S Plus і iPhone SE першої гене-
рації не отримають оновлення до нової 
операційної системи iOS 15, однак остан-
ні дані спростовують ці прогнози. Зазна-
чені смартфони, незважаючи на свій по-
важний як для мобільної електроніки вік, 
все ж отримають апдейт.

Неймовірно, але iPhone 6S, 6S Plus і 
iPhone SE першого покоління продовжу-
ють отримувати оновлення ОС через 
шість років після виходу. Експерти від-
значають, що це значний термін навіть 
для Apple, яка славиться тривалою під-

тримкою своїх продуктів. Цікаво, що 
деякі нові фічі, заявлені для анонсованої 
напередодні iOS 15, не будуть працювати 
на iPhone 6S – це обумовлено апаратними 
обмеженнями старого пристрою.

Нагадаємо, нова ОС для «яблучних» 
смартфонів вже доступна для бета-тесту 
після анонса на конференції для розроб-
ників WWDC 2021. iOS 15 отримала без-
ліч нових функцій – зокрема, оновлену 
технологію FaceTime і режим «Фокусу-
вання». Реліз стабільної версії iOS 15 
відбудеться прийдешньої осені – разом з 
виходом нового покоління смартфонів 
iPhone.

ВЧЕНІ РОЗГАДАЛИ 
ТАЄМНИЦЮ ПОЛЯРНОГО 

СЯЙВА НА ЗЕМЛІ

 

Вчені Університету Айови (США) роз-
крили механізм виникнення полярного 
сяйва. Згідно з дослідженням, електро-
магнітні хвилі в плазмі, що поширюють-
ся уздовж силових ліній магнітного поля 
(їх називають альвеновскі хвилі), діють 
як прискорювач частинок.

У складі сонячного вітру існують елек-
трони, які рухаються зі швидкістю 72 
мільйони кілометрів на годину. Потра-
пляючи в магнітне поле Землі, вони при-
скорюються уздовж силових ліній і по-
трапляють у верхні шари атмосфери. Тут 
вони стикаються з молекулами кисню та 
азоту. Саме вони при зіткненні і почина-
ють випромінювати світло.

Подібне явище зафіксували прилади 
космічних апаратів над полярними сяй-
вами. Вчені провели низку експериментів 
на Великому плазмовому апараті (LPD) в 
Лабораторії фундаментальних дослі-
джень плазми Каліфорнійського універ-

ситету в Лос-Анджелесі з використанням 
чисельного моделювання.

Досліди підтвердили, що альвеновскі 
хвилі дійсно сприяють прискоренню 
електронів, викликаючи ефект полярно-
го сяйва. Відбувається фізичний процес 
загасання Ландау: енергія електромагніт-
ної хвилі поглинається електронами, які 
більш повільно рухаються, отримують 
необхідне прискорення і в умовах земної 
атмосфери виробляють реакцію з моле-
кулами кисню та азоту. 

Як вважають дослідники, цей експе-
римент вперше довів здатність альвенів-
ських хвиль виробляти прискорені 
електрони, викликаючи полярне сяйво.

MICROSOFT НАТЯКНУЛА 
НА ВИХІД WINDOWS 11

 Уже 24 червня Microsoft проведе нову 
презентацію. І хоч офіційно не було за-
явлено про те, що саме нас чекає на неї, в 
мережі вже ходять чутки про анонс на-
ступної версії Windows – Windows 11.

Тепер же свою лепту в обговорення 
цієї теми вніс сам IT-гігант. На офіційно-
му YouTube-каналі Windows з’явилося 
відео, в якому звуки з різних версій опе-
раційної системи зібрані в один мікс.

Але найцікавіше в усьому цьому – це 
довжина ролика. Він триває заповітні 11 
хвилин. Ні секундою більше, ні секундою 
менше.

Той самий постер-запрошення на пре-
зентацію з тінню в формі 11.

Що цікаво, раніше вже були схожі 
активності з боку Microsoft, що вказують 
на те, що нас чекає саме Windows 11. Так, 
наприклад, в офіційному запрошенні на 
захід логотип системи відкидає тінь, що 
нагадує цифру 11. В той же час трохи 
раніше глава компанії заявляв, що нас 
чекає анонс «Windows нового покоління».
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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
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Чутливість зубів – реакція 

на неправильний догляд 
за порожниною рота. 
Інколи вона минає са-
мостійно. Якщо ж про-
блема загострюється 
– необхідно звернути-
ся до стоматолога. Чому 
ж виникає чутливість?

Серед основних причин – 
стертість або сколи емалі, осідання ясен, часткове оголення 
кореня. Якщо глянути на відкритий дентин (тверду частину 
зуба) під мікроскопом, можна побачити, що він просочений 
дрібними трубочками, які тягнуться від поверхні зуба аж до 
нерва. В момент чутливості ці трубочки «оголюються». Через 
це відбувається подразнення та передання імпульсу з по-
верхні всередину зубів. Чутливість зубів виявляється від-
чуттям оскоми під час вдихання холодного повітря, пиття 
холодної води чи доторкання зубною щіткою до чутливих 
місць. «Ломота» зникає після припинення подразнення.

Як позбутися чутливості зубів? Якщо ви користуєтеся 
електрощіткою чи щіткою середньої жорсткості, слід замі-
нити її на м’яку. Вилучіть із раціону газовану воду, зменшіть 
контакт зубів із соками, цитрусовими, яблуками (запивайте 
їх водою). Обмежте споживання солодощів.

Працюють проти чутливості й компоненти спеціальних 
зубних паст. Чистячи зуби, намагайтеся не відразу пропо-
лоскати рот, затримайте пасту на зубах хоча б на кілька 
хвилин. Навіть якщо ця процедура не вплине на причини 
чутливості, вона допоможе зменшити симптоми.

Не очікуйте на полегшення після одного використання 
такої пасти. Для суттєвого ефекту скористайтеся нею хоча 
б кілька тижнів.

 Володимир ШИПУКОВ, 
стоматолог

Це трапляється за різних видів аритмій. Випадки цієї 
недуги, на жаль, збільшуються з року в рік.

Докладніше про це у розмові з керівником відділу 
аритмій серця Національного наукового центру «Інсти-
тут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НА-
МНУ», президентом Асоціації аритмологів України 
професором О. С. СИЧОВИМ.

– Олегу Сергійовичу, що ж таке аритмії?
– Це нерегулярні скорочення серця. Якщо з’являються 

імпульси, не природні для серця, воно починає скоро-
чуватися неритмічно. А коли імпульс погано прово-
диться, виникає блокада серця. В такі моменти воно 
начебто завмирає, тобто скорочується не так, як треба. 
Аритмії бувають різні за походженням, поділяючись на 
передсердні та шлуночкові.

– Що призводить до таких збоїв серця?
– Приблизно 10 відсотків аритмій – спадкові. Але 

більшість порушень роботи серця пов’язані з іншими 
серцево-судинними хворобами і є, так би мовити, ета-
пом розвитку цих патологій. Часто аритмії з’являються 
на тлі артеріальної гіпертензії, яка нині є найбільш 
розповсюдженою серцево-судинною недугою.

Мабуть, усі чули про миготливу аритмію. У 70 відсо-
тків випадків її спричиняє артеріальна гіпертензія. 
Причиною виникнення миготливої аритмії можуть 
бути й ішемічна хвороба серця, атеросклероз. Особли-
ву увагу своєму здоров’ю мають приділяти хворі, що 
перенесли інфаркт міокарда, який більше стосується 
шлуночкових порушень ритму серця. Спокійному 
життю може заважати така аритмія, як асистолія.

– Як можна відчути аритмію?
– По-різному. Є такий неприємний момент, як зне-

притомнення чи відчуття, що це станеться ось-ось 
(синкопальний стан). Дехто відчуває перебої в роботі 
серця: воно скорочується дуже часто чи, навпаки, дуже 

ЯКЩО ПОРУШЕНЕ ОВОЧ, ЯКИЙ ЗБЕРІГАЄ 
МОЛОДІСТЬ

Ідеться про буряк. У ньому міститься бага-
то заліза, клітковини та фолієвої кислоти. 
Незважаючи на великий уміст цукру, цей ко-
ренеплід низькокалорійний, а клітковина 
сприяє сповільненому всмоктуванню солод-
кої речовини.

Буряки також є джерелом фосфору, вітамі-
ну С та калію. Є в них й інші живильні речови-
ни – вітаміни В1, В2, В3 і В6, а також такі міне-
рали, як залізо та йод. Завдяки наявності 
заліза вони корисні за анемії (стан, що харак-
теризується 
з н и ж е н и м 
рівнем ери-
троцитів або 
гемоглобіну 
в крові). Для 
к р а щ о г о 
його засво-
єння експер-
т и  р а д я т ь 
їсти буряки з 
продуктами, багатими на вітамін С, напри-
клад, лимони чи апельсини.

Вживання бурякового соку сприяє актив-
ній діяльності «хороших» бактерій ротової 
порожнини, справляє позитивний вплив на 
здоров’я кровоносних судин і мозку.

Ці коренеплоди корисні для зниження 
кров’яного тиску, сприяють нормальному 
стану нігтів, шкіри й волосся, запобігають 
закрепам. Тож їжте буряки і будьте здорові.

Марія ВАНДА,  
сімейний лікар
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Здоров‘ярідко. Інколи людині зда-

ється, що серце завмерло. 
Буває, що до горла постійно 
підкочується клубок. Зви-
чайно, при всьому цьому 
погіршується працездат-
ність, настає відчуття хро-
нічної втоми. Якщо такі 
ознаки з’явилися, неодмін-
но слід звернутися до ліка-
ря.

Подеколи можна самому 
діагностувати аритмію, вимірюючи тонометром свої 
тиск і пульс. Останній і покаже нерегулярне серцебит-
тя. Якщо таке виявлено, сімейний лікар має направити 
пацієнта до кардіолога для точної діагностики.

– Що вона передбачає?
– Діагностика – це електрокардіограма, яку зроблять 

за кілька хвилин, та добовий моніторинг її. Тобто хво-
рий протягом доби носить маленький пристрій, який 
записує сигнал серцебиття. Відтак лікарі бачать стан 
людини вранці, протягом дня, при фізичних наванта-
женнях і вночі під час сну.

Також є чимало інших способів дослідження. Зо-
крема, ультразвукове обстеження допомагає побачити 
структуру серця, дізнатися, збільшені його камери чи 
ні, яка скоротлива спроможність «мотора». Ще є дозо-
вані фізичні навантажувальні тестування для пацієнтів 
певного віку, статі, статури. Часто аритмії чи інші вади 
виявляють саме під час них. Інші методи – електрофі-
зіологічне дослідження, черезстравохідна стимуляція. 
Є й інвазивні способи визначення стану, коли, скажімо, 
до серця підводиться електрод. Це стандарт діагности-
ки складних аритмій. Але він підходить не кожному 
хворому. Після відповідної діагностики лікар вирішує, 

як саме лікувати аритмію в 
конкретному випадку.

– Можете конкретизува-
ти?

– Є кілька підходів до ліку-
вання. Трапляється, достатньо 
медикаментозного. Нині інтен-
сивно розвиваються інвазивні 
методики. Це, зокрема, радіо-
частотна абляція, коли струмом 
високої частоти через електрод, 
який вводиться в серце, руйну-
ється аритмогенний вузол на 
тій точці, де є порушення. Коли 
з’являється блокада, ставиться 
електрокардіостимулятор. Ці 
пристрої нині дуже «розумні» 

– здатні самостійно аналізувати стан пацієнта. Тобто 
працюють не постійно, а вмикаються лише тоді, коли 
власний ритм дає збої чи коли людина в результаті фі-
зичних навантажень потребує збільшення частоти 
серцевих скорочень, а серце не здатне цього робити. 
Кардіостимулятори є одно-, дво- та трикамерні – окре-
мо для різних видів порушень ритму серця. Скажімо, 
трикамерні синхронізують роботу всіх камер серця. Їх 
імплантують хворим із серцевою недостатністю, коли 
людина задихається, не може спати лежачи, не здатна 
пройти навіть кількох метрів.

Рятує хворих і кардіовертер – дефібрилятор, який 
імплантують, коли при порушенні ритму серця є за-
гроза раптової смерті.

– У вашому інституті застосовують усі ці мето-
ди?

– Так, а саме у нашому відділі, де найдавніші тради-
ції і тривалий досвід із медикаментозного лікування 
аритмій. Інститут є експертним центром. До нас звер-
таються тоді, коли необхідно вирішити, ставити карді-
остимулятор чи можна обійтися без нього, потрібно 
робити абляцію чи ні, треба відновлювати ритм чи не 
варто... До нас приїжджають хворі з усієї України. Торік 

у відділі стаціонарно лікувалося 996 пацієнтів. А зага-
лом в експертно-консультативному центрі поліклініки 
Інституту аритмологи щорічно обстежують і дають 
поради щодо лікування понад 2,5 тисячі пацієнтів.

– Чим загрожують аритмії, якщо їх не лікувати?
– Найрозповсюдженіша форма цієї патології – фібри-

ляція передсердь. За неї у п’ять разів зростає ризик 
мозкових інсультів. Якщо є миготлива аритмія, серце 
скорочується так, що в камерах передсердь можуть 
утворюватися тромби, які уражують головний мозок, 
руйнують інші органи. Ця аритмія начебто і не загроз-
лива, людина живе. Але ми вважаємо, що від 20 до 30 
відсотків усіх випадків інсультів у нашій країні 
пов’язані з миготливою аритмією. Нині є сучасні засоби 
лікування, їх тільки треба правильно підібрати. Це може 
зробити лише кардіолог.

Інший вид порушення ритму – це раптова серцева 
смерть. Маємо багато прикладів, коли людина йшла, 
зненацька впала і померла. Найчастіше причиною рап-
тової серцевої смерті є шлуночкові аритмії, які трапля-
ються переважно у хворих із серцевою недостатністю, 
у тих, що перенесли міокардит. Тому такі пацієнти 
мають обстежуватись, їм необхідно підбирати відпо-
відне лікування, імплантувати кардіовертер-дефібри-
лятор.

Інше порушення ритму – екстрасистолії. Серце – це 
насос. Воно повинно качати кров. Коли ж з’являється 
дуже багато екстрасистол, кров повільно проходить 
крізь камери серця. Тому воно може збільшуватись у 
розмірах, відтак формується серцева недостатність, при 
якій люди часто непритомніють.

Ще одна причина втрати свідомості – блокада серця, 
яка трапляється, коли воно починає битися з меншою 
частотою, ніж потрібно; коли не кожен імпульс про-
водиться крізь шлуночки і є великі паузи скорочення 
серця. Тоді не обійтися без кардіостимулятора. Підхід 
при цьому має бути персональний. Лише спеціалісти 
можуть вирішити, який саме прилад підходить хворо-
му.

Розмову вів Микола ЮРЧИШИН

СЕРЦЕБИТТЯ
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Ось які 15 порад дає східна медици-
на. Виконати їх нескладно. А перед тим 
як із ними ознайомитеся, нагадаємо, 
що східні країни серед лідерів за кіль-
кістю довгожителів.

Працюйте «гребінцем»
Замість гребінця розчепіреними 

пальцями долонь «прочешіть» волосся. 
Починаючи від межі волосся з чолом 
зробіть не менше 100 рухів у напрямку 
потилиці. Виконуйте в повільному 
темпі, краще вранці. Ці рухи стимулю-
ють і розминають усі активні точки 
голови. Вони допомагають зняти голо-
вний біль, поліпшать зір, знизять тиск.

Розминайте м’язи обличчя
Розтерті до відчуття тепла долоні по-

кладіть на обличчя, щоб кінчики середніх 
пальців доходили до крил носа. Почніть 
розминання від цих точок і піднімайтеся 
вгору до чола, потім розтирання продо-
вжуйте до скронь, пройдіться по щоках. 
Робіть щодня по 30 вправ, краще вранці. Це 
допоможе освіжити голову й знизити арте-
ріальний тиск. А ще – запобігти появі 
зморщок, зберегти шкіру молодою.

Тренуйте очі
У повільному темпі обертайте очима 14 

разів спочатку за годинниковою стрілкою, 
затим стільки ж проти неї. Після кожного 
разу міцно заплющуйте й розплющуйте очі. 
Вправа допоможе поліпшити зір.

Стукайте по вушних раковинах
Накрийте долонями вуха так, щоб паль-

ці опинилися в ділянці потилиці. Легко 
вдарте 12 разів середніми пальцями по 
потиличній частині. Потім подушечки 
вказівних пальців покладіть на середні. 
Легкими рухами вдарте 12 разів, щоб вий-
шов звук запотиличника. Цю вправу краще 
робити рано-вранці або коли відчуваєте 
втому. Вона усуває дзвін у вухах і вушні 
хвороби, запаморочення, відновлює слух і 
поліпшує пам’ять.

Клацайте зубами
Зімкнувши вуста, поперемінно по 24 

рази постукайте зубами. Спочатку – корін-
ними, потім – передніми. Ці вправи поліп-
шать здоров’я ротової порожнини.

Облизуйте піднебіння
Кінчиком язика торкніться верхнього 

піднебіння й оближіть його, відчуваючи, 
як під язиком відбувається виділення сли-
ни.

Ковтайте слину
Після виконання попередньої вправи 

проковтніть накопичену слину. Вона спри-
ятиме зволоженню внутрішніх органів, 
допоможе засвоєнню їжі, поліпшить робо-
ту травної системи й кишківника.

Частіше видихайте повітря
Вдихніть, максимально заповнивши по-

вітрям грудну клітку і живіт. Затримайте 
подих. Видихніть. Зробіть 5-7 таких види-
хів.

Ця вправа звільняє груди для вільного 
дихання, помічна за астми та болю в грудях.

Масажуйте живіт
Розітріть долоні до відчуття тепла й по-

кладіть їх на зону пупка. Для чоловіків: ліва 
долоня поверх правої; для жінок, навпаки, 
права поверх лівої. Починаючи від пупка, 
зробіть 36 рухів по спіралі, зліва направо. 

Посувайте долоні так, щоб описуване коло 
збільшувалося з кожним витком. Потім 
рушайте назад, роблячи 36 витків справа 
наліво до пупка.

Ці рухи поліпшать травлення, перис-
тальтику кишківника, ліквідують застої 
їжі, допоможуть у лікуванні шлункових і 
кишкових захворювань.

Стискайте і розслабляйте
Глибоко вдихніть і спробуйте міцно 

стиснути м’язи тазового дна, які підтриму-
ють внутрішні органи. Зафіксуйте це по-
ложення на кілька секунд, потім, розсла-
блюючись, плавно видихніть. Зробіть 5-7 
повторів.

Ця вправа сприяє лікуванню геморою, 
свищів, запобігає випадінню прямої кишки.

Розтягуйте кінцівки
Складіть долоні й 24 рази обертайте 

руками за годинниковою стрілкою, затим 
стільки ж проти годинникової стрілки. 
Сядьте, підніміть ногу пальцями догори й 
витягуйте її. Коли вона витягнеться рівно, 
зробіть поштовх п’ятою. Потім зробіть те 
саме на іншу ногу. Повторіть по п’ять рухів 
для кожної ноги.

Вправа допоможе розтягнути суглоби 
кінцівок, усуне застійні явища, болісні від-
чуття й допоможе запобігти їх появі, зміц-
нить м’язи ніг.

Розтирайте підошви…
Розітріть долоні до тепла й добре розі-

мніть підошви обох стоп. Покрутіть ними 
по 50-100 разів.

Це зміцнить нирки, налагодить крово-
обіг у стопах, заспокоїть печінку й допо-
може поліпшити зір.

…і шкіру
М’якими лагідними рухами розігрітих 

долонь розтирайте шкіру всього тіла. По-
чніть із маківки голови, пройдіться по об-
личчю, плечах, грудній клітці, розімніть 
ділянку живота, ребра, поперек і обидві 
ноги.

Розтирання поліпшить кровообіг, тонус 
шкірних покривів.

Тримайте поперек у теплі
Поперек вважається уразливою части-

ною не тільки у східній медицині. Його 
переохолодження пов’язують із захворю-
ваннями нирок та сечостатевої системи.

Ділянка грудей не має бути 
затиснута

Спазмований грудний відділ призво-
дить до проблем із поставою, порушує ро-
боту опорно-рухового апарату, спричиняє 
застій лімфи.

 Володимир ПОПАДЮК, 
фахівець зі східної медицини

СЕКРЕТИ ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ

Алкоголь. На думку деяких фахівців, 
порівняно нешкідливим для печін-

ки є вживання на добу для чоловіків 60 мл 
горілки або 200 мл вина, або 500 мл пива. 
Для жінок ця норма вдвічі менша. Однак 
навіть така доза шкодить іншим органам. 
Так, наприклад, не існує безпечної дози 
алкоголю для мозку та підшлункової за-
лози: він шкодить їм у будь-якій кількості.

Куріння.  1-2 пачки сигарет містять 
смертельну дозу нікотину. Курця рятує те, 
що ця доза вводиться в організм 
не відразу, а потроху. До того ж 
частину нікотину нейтралізує 
формальдегід – інша отрута, що 
міститься в тютюні.

Відомо, що нікотин є потуж-
ним судинозвужувальним засо-
бом. А печінка – один із найбільш 
наповнених кров’ю органів. Зву-
ження капілярів у печінці під 
упливом нікотину погіршує обмін 
між кровоносними та жовчними 
судинами й веде до застоювання 
жовчі. Це загрожує закупоренням 
жовчних проток і утворенням 
каменів.

Переїдання. У разі переїдання, 
особливо жирної їжі, в кишківни-
ку утворюється велика кількість 
жирних кислот. Усі вони пряму-
ють у портальні вени печінки й відклада-
ються там у вигляді тригліцеридів. Це 
порушує обмінні процеси в ній і призво-
дить до розвитку неалкогольної жирової 
хвороби.

На щастя, печінка має дуже добру здат-
ність до відновлення. Але тільки доти, доки 
її клітини не замінила сполучна тканина, 
що спричинило фіброз. У такому разі про-
цес незворотний.

Тому відновлення треба почати з цілко-
витої відмови від будь-якого спиртного. 
Допомогти печінці може дієта і такі прості 
правила.

1. Очищуємося від жовчі.
Здорова печінка щодня очищується 

шляхом виділення жовчі. Стимулювати 
цей процес та допомогти їй виводити ток-
сини допоможе свіжа зелень із терпким чи 
гіркуватим смаком: рукола, римський са-
лат, крес-салат, зелена листова салатна 
гірчиця.

Гарбузи, морква, буряки, кабачки, ріпа, 
дайкон, капуста (броколі, білоголовкова, 
брюссельська, цвітна) й артишоки теж 
дають відчутний жовчогінний ефект.

2. «Живі» гепатопротектори.
Усі горіхи (крім арахісу), гарбузове та 

соняшникове насіння – теж активні за-
хисники печінки (гепатопротектори). Вони 
містять незамінні есенціальні фосфоліпіди 
й жиророзчинні вітаміни-антиоксиданти 
А і Е. Ці речовини нейтралізують вільні 
радикали й слугують будівельним матері-
алом для відновлення клітин печінки. 

Достатньо щодня з’їдати 30-50 грамів од-
ного з перелічених продуктів. Переборщу-
вати не варто.

3. «Жива» вода.
Найкорисніша за складом лікувально-

столова вода для очищення печінки – маг-
нієво-сульфатна. Вона дає найвідчутніший 
жовчогінний ефект. Протягом дня можна 
випивати максимум 150-200 мл перед їдою. 
Якщо захворювання печінки супроводжу-
ється зниженою секрецією шлунка, по-

трібно вибирати воду, в якій поряд із 
сульфатами наявні й хлориди натрію.

За підвищеної кислотності рекоменду-
ється пити мінеральну воду за півтори 
години до їди, за нормальної – за 45 хвилин, 
а за зниженої – за 15 хвилин. Бажано перед 
уживанням зробити біохімічний аналіз 
крові, щоб виявити можливі протипока-
зання.

4. «Відновний» режим харчування.
Краще відмовитися від звичної канапки 

на сніданок і замінити її здоровим снідан-
ком для печінки. Особливо корисні греча-
на й вівсяна каші. У гречці містяться леци-
тин, білки та амінокислоти – будівельний 
матеріал для клітин печінки. Вівсяна каша 
перешкоджає всмоктуванню шкідливих 
речовин, що виводяться печінкою.

5. Свіжовичавлені соки (ліпше груше-
вий чи яблучний) багаті на пектин, який 
сприяє зв’язуванню холестерину й виве-
денню токсинів. Дуже корисні ягоди, осо-
бливо в шкірці (мають важливі для печін-
ки речовини – папаїн, коензим Q10 тощо).

6. Допоможуть відновити печінку про-
ростки, бобові, нежирні кисломолочні 
продукти, бажано з медом.

Найкорисніша вечеря для печінки – 
молочні продукти, пісне м’ясо, риба, мака-
рони й овочі, овочі, овочі. Кожний із нас 
має з’їдати щодня не менш як 700 г несо-
лодких овочів і фруктів.

 Світлана ЯКИМОВСЬКА, 
гепатолог

ВОРОГИ І ДРУЗІ ПЕЧІНКИ

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ СУДИН
Здорові кровоносні судини у кілька разів 

зменшують ризик виникнення інсультів і 
серцевих нападів. У забезпеченні нормально-
го стану їх клітин важливу роль відіграють 
харчування та спосіб життя.

«Шрами» й «дірки» на внутрішньому шарі 
судин найчастіше утворюються у курців. Із 
роками токсичний тютюновий дим руйнує 
еластичні трубчасті утворення. Також шкід-
ливими для судин є надмір цукру, споживан-
ня хімічних речовин разом із ковбасами, 
консервами, кондитерськими виробами, а ще 

– трансжирів, які можуть бути в майонезі, 
кондитерських виробах, дешевих сортах твер-
дого сиру та інших продуктах. Щодо корисних 
продуктів, то багато з них мають насичений 
колір. Це, зокрема, перець, помідори, столові 
буряки, ягоди, огірки, абрикоси, які містять 
так звані множинні фенольні сполуки. Вони 
захищають клітини кровоносних судин від 
вільних радикалів. Тому потрібно їсти якомо-
га більше саме «барвистих» продуктів. Щоб 
зберегти судини здоровими, не відмовляйте-
ся від фізичних навантажень. Особливо піде 
на користь ходьба або біг.

 Віктор ЯРЕМЧУК, судинний хірург
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1-800-361-7345
meest.com

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня

Виклик кур’єра додому

Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому

Подарунки та набори смаколиків до свята

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

ВАША ТУРБОТА ЗДОЛАЄ ЗАКРИТІ КОРДОНИ!
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Хоча рак залишається поширеною хворо-
бою, багато чого можна зробити, щоб цій 
хворобі запобігти. Вважається, що, принай-
мні, третина всіх захворювань на рак 
пов’язана з харчуванням людини.

Їжа, яка може допомогти запобігти розвитку раку, 
дає найкращий захист, коли її споживають регулярно. 
Щоденне споживання кількох порцій фруктів і овочів 
– один з найкращих способів запобігти раку. Захист 
надають також цільнозернові злаки та боби.

Причина, чому так багато фруктів, цільнозернових 
злаків і овочів допомагають запобігати ракові, частко-
во полягає в тому, що вони мають багато клітковини. 
Проти раку бореться лікопен, якого є багато в приго-
товлених помідорах і в кавуні. Цибуля, цибуля-порей і 
часник можуть зменшувати розвиток раку шлунку. 
Броколі і цвітну капусту пов’язують із зменшенням 
рівня раку грудей.  

Здорові жири в оливковій олії, горіхах, авокадо, 

жирній рибі, як-от: в сардинах та лососі, 
можуть допомогти захистити від раку 
чимало тканин тіла. Регулярне споживан-
ня жирної риби пов’язане зі зменшення 
рівня раку товстої кишки і раку грудей. 

Є також багато того, що, як виявилось, 
збільшує ризик розвитку раку. Дещо з того 
включає:

Насичені жири – найбільше їх в ялови-
чині та молочних продуктах (збільшений 
ризик раку товстої кишки);

Копчена яловичина або яловичина об-
вуглена від високої температури (гриль, 
смаження на відкритому вогні, смаження);

Їжа, насичена крохмалем і приготовле-
на при високій температурі, як-от 
картопля фрі;

Кукурудзяна або соняшникова 
олія навіть тоді, коли вона викорис-
товується лише для смаження;

Цукор в десертах, каві чи безалко-
гольних напоях збільшує ризик раку 
товстої кишки;

Регулярне споживання алкоголю 
(збільшений ризик раку грудей, голо-
ви та шиї);

Надлишкова вага асоціюється зі 
збільшенням раку товстої кишки, 
простати, матки, грудей та яєчників;

Споживання органічної їжі змен-
шує піддавання зовнішньому впли-
ву пестицидів. Дослідження, про яке 
повідомляє Журнал Американської 
Медичної Асоціації Внутрішньої 
Медицини, зазначає про те, що ті, що 

споживають в основному органічну їжу, зменшують 
ризик захворювання на рак на 25 %. Ці показники ще 
кращі у тих, що споживають органічну їжу, – у них 
зменшується ризик захворювання на лімфому (рак 
лімфатичної системи) і раку грудей. 40 пестицидів, 
схвалених Американською Асоціацією з Охорони На-
вколишнього Середовища, які використовуються в 
неорганічному фермерстві, класифікуються як можли-
ві або ймовірні компоненти, що викликають рак. Осо-
бливо важливо обирати органічну продукцію щодо їжі, 
яка потрапляє до «брудної десятки».

 Колись вірили, що рак вспадковується. Навряд 
чи це так. Є багато чого такого, що ви можете зробити, 
аби запобігти розвитку раку. Так само для всіх людей є 
надія про вічне життя на небесах. Бог любить всіх людей 
і Він виконав план зі спасіння кожної людини. Ми ма-
ємо це запевнення в Івана 3:16: «Так-бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне».

Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

РАК І ХАРЧУВАННЯ
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По горизонталi: 7. “В небо літала з … білим, 
горя не знала, щастю раділа.” – (“Крила”. Ю.Риб-
чинський/ I.Поклад). 8. “Якщо винен я, за гріхи 
прости. Нащо жить мені, якщо … ти?” – (“Музико 
моя”. Ю.Рибчинський/I.Перчук). 11. “П’ю в тумані 
на зорі дикий … кохання, бо живу я на землі впер-
ше і востаннє.” – (“Мертві бджоли не гудуть ”. Ю.
Рибчинський/П.Зiбров). 12. “І я від … болю не 
можу, не можу мовчати… Тополі… Тополі… Топо-
лі… Дівчата… Дівчата… Дівчата...” – з вiрша 
Ю.Рибчинського “Тополi”. 13. “Така духмяна світ-
ла …” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, музика 
П.Зiброва.16. “Як постука нічка темна у віконце 
знов, не … мене даремно про мою любов.” – (“Ой, 
летіли дикі гуси ”. Ю.Рибчинський/I.Поклад). 17. 
“В “Епіцентрі”, в “Епіцентрі”, тут завжди багато-
людно, друже мій. Тут … своє майбутнє, в “Епі-
центрі”, в “Епіцентрі” cвоїх мрій.” – (“Епіцентр”. 
Ю.Рибчинський/П.Зiбров). 18. “Два …” – пiсня на 
слова Ю.Рибчинського, музика I.Поклада. 21. “… 
коли застигне дощ останній у дзеркалі асфальтових 
шляхів, як дзвін по невоскресному коханню, по-
чуєш ти, як я тебе любив.” – (“Як я тебе кохав!”. 
Ю.Рибчинський/I.Поклад). 22. “Ти до омріяних 
зірок йшла … терни.” – (“Моя Україна”. Ю.
Рибчинський/Н.Петраш). 23. “Я – велетень, у мене 
на долоні гуляють люди і пасуться … .” – з вірша 
Ю.Рибчинського “Я – велетень з блакитними очи-
ма”.  24. “Роки там ясніють, там … рясніють, там 
співа моя земля.” – (“Пiсня на добро”. Ю.
Рибчинський/I.Карабиць). 25. “Як людей на землі, 
їх чимало, … ніч в небесах, як свічки, їх запалює Бог.” – (“Многая 
літа!”. Ю.Рибчинський/П.Зiбров). 26. “… про Київ” – пiсня на 
слова Ю.Рибчинського, музика О.Злотника. 31. “Я … сонце в 
твоїх очах. Я … зорі в твоїх очах. І вічне море, таємниче синє 
море … я, люба, в твоїх очах.” – (“Сонце в твоїх очах ”. Ю.
Рибчинський/О.Злотник).  32. “Вже … небокрай i злітає жовтий 
лист – моя печаль.” – (“Скрипка грає”. Ю.Рибчинський/I.Поклад). 

34. “А верба понад …, наша пісня, наша доля.” – (“Верба”. 
Ю.Рибчинський/Е.Ханок). 37. “Як сизокрилий сокіл, як в травні 
журавлі я … спів землі, криничний спів землі, священний спів 
землі.” – (“Ти, земле моя”. Ю.Рибчинський/О.Осадчий). 38. “Блуд-
ний …” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, музика П.Зiброва. 41. 
“Мiй …” – пiсня на слова та музику Ю.Рибчинського. 42. “… 

сопiлка” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, музика О.Екiмяна. 
По веpтикалi: 1. “Я не знаю досі, де … ранок. На зеленім возі 

перестріне шлях.” – (“Я дивлюсь”. Ю.Рибчинський/О.Семенов). 
2. “Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний …, iду до 
нього, до живого у всесвіт віршів і поем.” – (“Шлях до Тараса”. 
Ю.Рибчинський/О.Осадчий). 3. “Цвіте …, … цвіте ” – пiсня на 
слова Ю.Рибчинського, музика Г.Татарченка. 4. “Гей-гей, весни 
світанок. Гей-гей – … вже тануть. Гей-гей, гей-гей, як мої роки 
течуть із гір стрімкі потоки.” – (“Тече вода”. Ю.Рибчинський/I.
Поклад).  5. “Дозвольте зараз Вас поцілувати, … різниця, що Вам 
скаже мати.” – (“Даю Вам слово”. Ю.Рибчинський/Г.Татарченко). 
6. “… в Карпатах” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, музика 
О.Пушкаренка. 9. “Заб’ється мати в дикій тузі, i сивим левом … 
Львів.” – (“Посвята. Пам’яті Володимира Івасюка”. Ю.

Рибчинський/Г.Татарченко). 10. “А дивний …, що 
придумав все це, мав небокрайне, неозоре серце.” 
– з поеми Ю.Рибчинського “Поїзд ”. 14. “Над горами 
місяць, мов вівчар …, нагадає він мені, цей свідок 
мовчазний.” – (“Знов я у гори іду”. Ю.Рибчинський/М.
Мозговий). 15. “Коли я стану …” – пiсня на слова 
Ю.Рибчинського, музика П.Зiброва. 19. “… скрипка” 
– пiсня на слова Ю.Рибчинського, музика I.Поклада. 
20. “На тих крилах, на широких, всю красу осель, в 
… Всесвіту безмежний гордо він несе.” – (“Коло-
дязний журавель”. Ю.Рибчинський/В.Ільїн). 27. “Ти 
щаслива будеш, грай, музико, грай! А мене …, а мене 
…, а мене …, грай, музико, грай!” – (“Гай, зелений 
гай”. Ю.Рибчинський/О.Злотник). 28. “А хвора со-
вість очі свої … розплющує і спогадом гризе.” – 
(“Стара кав’ярня”. Ю.Рибчинський/О.Жилінський). 
29. “Сьогодні вечір наш прощальний, по школі 
бродить сумний … .” – (“Десятий клас”. Ю.
Рибчинський/Б.Монастирьов). 30. Пiсня на слова 
Ю.Рибчинського, музика О.Албула. 33. “Тепер і на-
віки … в нас країна, … у нас мати – свята Україна.” 
– з вiрша Ю.Рибчинського “Братам-українцям ”. 35. 
“… день, … нiч” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, 
музика М.Мозгового. 36. “… з макiв” – пiсня на 
слова Ю.Рибчинського, музика М.Мозгового. 39. “Я 
… пісні – не я!” – пiсня на слова Ю.Рибчинського, 
музика П.Зiброва. 40. “Страшні чотири роки ми 
йшли до цього …, всі муки і тривоги ми випили до 
дна.” – (“Перемога”. Ю.Рибчинський/Н.Петраш).

ВiдпоВiдi:
По горизонталi: 7. “… лебедем …”. 8. “… зникнеш …”. 11. “… 

мед …”. 12. “… нестерпного …”. 13. “… нiч”. 16. “… питай …”. 17. 
“… знайдеш …”. 18. “… крила”. 21. “Нехай …”. 22. “… крiзь …”. 23. 
“… конi”. 24. “… сади …”. 25. “… кожну …”. 26. “Пiсня …”. 31. “… 
бачив …”. 32. “… догорає …”. 34. “… водою …”. 37. “… чую …”. 38. 
“… син”. 41. “… генерал”. 42. “Вишнева …”. 

По веpтикалi: 1. “… зелений …”. 2. “… щем …”. 3. “… терен 
…”. 4. “… снiги …”. 5. “… яка …”. 6. “Весiлля …”. 9. “… стане …”. 
10. “… ангел …”. 14. “… далекозорий …”. 15. “… президентом”. 19. 
“Чарiвна …”. 20. “… простiр …”. 27. “… забудеш …”. 28. “… вовчi 
… ”. 29. “… вальс”. 30. “Молитва”. 33. “… одна …”. 35. “Минає …”. 
36. “Килим …”. 39. “… без …”. 40. “… дня …”.

КРОСВОРД „ЮРIЙ РИБЧИНСЬКИЙ“ Склав Анатолiй Лозовий

1 2 3 4 5 6

7 8

9 Ю 10

11 12 Р 13

14 I 15

16 17 Й 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 Р И Б Ч И Н С Ь К И Й 38

39 40

41 42

Автомобільний дизайнер з американського штату Мі-
чиган виставив на продаж автомобіль, який виглядає як 
величезне дзеркало заднього виду. Оголошення про про-

даж з’явилося на сайті Garage Kept Motors.
Машину створили на базі Ford Festiva 1993 року випус-

ку, вона схожа на трапецію. Її зібрали в 2016 році, а через 
три роки диво-авто потрапило в музей Петерсена в Лос-
Анджелесі – це один з найбільших автомобільних музеїв 
у світі. Відвідувачі часто сумнівалися в тому, що машина 
може їздити, але вона без проблем пересувається, і навіть 
більше того – може їздити по дорогах загального користу-
вання, просто водій повинен бути в шоломі та окулярах.

Дизайнер, який придумав цей автомобіль, каже, що 
хотів кинути виклик традиційному уявленню про машини. 
Тому він створив мінімалістичний кузов без дверей – за-
лізти в авто можна за допомогою висувних сходів-підні-
жок. Замість фар спереду у автомобіля є три LED-панелі, 
які можна вмикати вночі, і ще одна знаходиться позаду. 
Спереду у машини велике дзеркало, в якому проїжджаючі 

повз автомобілісти можуть себе побачити.
У машині немає ні радіо, ні клімат-контролю, ні мульти-

медіа-екрану, а їзда в ній не з простих через погані аеро-
динамічних характеристик. Власник хоче за свій концепт-
кар 49,9 тисячі доларів – це близько 1,3 мільйона гривень.

Всередині в автомобіля – «рідний» 1,3-літровий двигун 
від Ford, який працює в парі з 5-ступінчастою механічною 
коробкою передач.

КОНЦЕПТ-КАР ДИВНОЇ ФОРМИ ВИСТАВИЛИ НА ПРОДАЖ 
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В транспортну компанію потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Маршрути на вибір - North - East (MA, CT, RI, NH)
-  Оплачуємо всі практичні милі - 70 С/М
-  Зарплатня - $2700 - $3300/тиждень
-  Dry Van, Нові причепи
-  Detention - після двох годин - $25/год
-  Layover - $150
-  3800 - 4000 миль на тиждень
-  Нові вантажівки - Volvo 2013 - 2019 р.в

708.374.0102
Розмовляємо польською і англійською мовами

Терміново!!!

В компанію Highlander Transportation, Inc
терміново потрібен  на роботу диспетчер

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

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

847.258.5105
773.934.8923

Wolf Express, Inc
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February 2021:

January 2021:

December 2020:

November 2020:

October 2020:

September 2020:

$3.40

$3.13

$3.52

$3.24

$3.03

$3.00
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630.766.7400 (ext. 617)630.766.7400 (ext. 617)

ШУКАЄ ШУКАЄ 
ДОСВІДЧЕНОГО ПРАЦІВНИКА
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЛОКБУКІВ.

Транспортна компанія
в Elk Grove Village 

ПОЛЬСЬКА МОВАПОЛЬСЬКА МОВА

В транспортну компанію Highlander Transportation
Запрошуємо на роботу механіків з

 ремонту вантажівок і причепів

847.258.5105 - ex. 214 Marcin
847.258.5105 - ex. 271 Dawid

Розмовляємо польською і англійською мовами

Розмовляємо польською і 
англійською мовами 630.710.5274

-  З досвідом і без
-  Повна ставка
-  Оплачуємо від - $20/год 847.651.9290

В транспортну компанію 
Wolf Express Inc
потрібні на роботу механіки з 
ремонту вантажівок і причепів

Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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The best way to carry your freight

Потрібні на роботу водії CDL “А”:

-  Траси - Midwest, TX
-  Готові вантажі перед 
   виїздом в дорогу
-  Добрі умови праці
-  Висока оплата
-  Dry Van

З понеділка до п‘ятниці - 8 а.m - 5 p.m

630.293.7406
1401 Harvester Rd., West Chicago, IL 60185

 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!!

Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

-  Стабільні траси - Chicago - Florida - Chicago
-  Локальні маршрути
-  Reefer
-  Добрі умови співпраці і висока оплата

Потрібні на роботу механіки з
ремонту вантажівок і причепів

-  Висока оплата
-  Фірма знаходиться в 
   Chicago Ridge, IL

Терміново!!!

224.544.9952
Розмовляємо польською і англійською мовами
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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



17

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
18 червня 2021 №

 25

THE TRUCKER’S ZONE

TH
E TR

U
C

K
ER

’S
 ZO

N
E

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, 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

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

16 years in business
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

|> Графік роботи з Пн-Пт з 6.00 ранку до 4 по обіду. 
|> Оплата по домовленості на години або відсоток. 
|> Стабільна робота круглий рік.
|> Одноразовий бонус 1000$

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

#10

847.258.5105
773.934.8923Розмовляємо польською і 

англійською мовами

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

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

приймає на постійну роботу
водія категорії "А", (CDL Class A) 

Автотранспортна фірма Автотранспортна фірма 

916.342.4254
#21

$6000/рейс. 

Фура без  "ELD".$6000/рейс. 

Фура без  "ELD".

9-car enclosed car hauler.
Steady work and good pay. 

Southern route only. 
CA-NC-CA. No ELD!
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-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!!!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

В транспортну компанію 
терміново потрібні

на роботу водії CDL «А»

*  Маршрути - локальні
*  Щодня вдома
*  Висока оплата
*  На вибір - Dry Van або Reefer
*  Паркінг і офіс - Elk Grove Village, IL
*  Вантажівки Volvo - 2014 - 2021 р.в
*  Вимоги - два роки досвіду

847.865.4664

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

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

*  Маршрути на вибір - East, South
*  Dry Van
*  Оплачуємо всі практичні милі - 65 С/М - 70 С/М
*  Зарплатня на тиждень - $2000 - $2750
*  Паркінг - Schaumburg, IL
*  Даємо бонуси за безпечне водіння
*  Вантажівка Volvo

773.742.7449

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Терміново потрібні на роботу водії CDL класу «А»
В транспортну компанію

Hanyuk, Co

-  Маршрути на вибір - Midwest, East, South, West
-  Dry Van or Reefer
-  Оплачуємо - 30% від Gross або до 75 С/М
-  Нові Volvo і Freightliner вантажівки - 2017 - 2021 р.в

Паркінг в East Dundee, IL

Розмовляємо українською і англійською мовами

773.934.8636

Sign in - $2000
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 IS LOOKING FOR 

Dispatching
   is in Chicago, 
      IL. 

Speak
English, Russian, 

Ukrainian and 
Romanian. 

DIMASLOGISTIC INCDIMASLOGISTIC INC
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile

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

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

В транспортну компанію запрошуємо на роботу працівників:

Стань успішним разом з нами!!!

-   Maintenance - $25/год
-   Recruiter - ставка + бонуси
-   Dispatchers - ставка + бонуси
-   Safety manager - ставка + бонуси

Стабільна робота
Гарантуємо вчасну оплату і позитивну атмосферу

Фірма знаходиться у Maywood, IL

Розмовляємо українською і англійською мовами

773.971.1161
www.alynevych.com

У стабільну транспортну компанію
з 15 - річним досвідом на ринку

потрібні на роботу 
водії CDL «А» на маршрути:

630.293.0800Розмовляємо польською і 
англійською мовами

   Локальні:
-  Щодня вдома
-  Висока оплата, погодинно
-  DRY VAN

   Регіональні:
-  Постійні траси - з Beaver Dam, WI
-  Робота - 5 - 6 днів, з вівторка до суботи
-  DRY VAN
-  Direct Deposit щотижня
-  Оплачуємо - $400/день
-  Вантажівки на вибір - Volvo, International Pro Star
-  Фірма і паркінг в Elmhurst, IL
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SIGN IN BONUS - $1000

773.971.1161
Розмовляємо українською і англійською мовами

www.alynevych.com

В транспортну компанію терміново потрібні на роботу:

-  Зарплатня  - Solo Driver - 70 С/М; Hazmat - 75 C/М
-  Team Driver - 75 C/M; Team Drivers + Hazmat - 80 C/M
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  На тиждень - 3500 + миль
-  Freightliners and Volvo вантажівки 2020 - 2021 р.в

-  Оплачуємо $1800+/тиждень
-  Щодня вдома
-  Dry Van

Chicago, Suburbs - to Milwaukee, WI; Davenport, IA;
 Indianapolis, IN; Elkhart IN; Grand Rapids, MI.

Водії CDL «А» на місцеві маршрути:

Водії CDL «А» - маршрути OTR

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting
(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 
ДОСВІД 
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ 
ІНДУСТРІЇ)

РОБОТА

ПОЗИЦІЇ

- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ
ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
-  ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

elena@vvlsinc.com 

708.223.0984 ext 116

НА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯНА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
ВОДІЇ CDL-AВОДІЇ CDL-A

630.766.7400 (ext.617)630.766.7400 (ext.617)630.766.7400 (ext.617)

SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)

Маршрути від Іллінойсу до Каліфорнії

2 роки досвіду

Hook and Drop



23

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
18 червня 2021 №

 25

THE TRUCKER’S ZONE

Б
лаговіст

Цього року Трійцю (П’ятидесятницю), день, коли 
славлять єдність Отця, Сина і Святого Духа, 

православні святкують 20 червня. Тобто на п’ятдесятий 
день після Великодня. У католицтві Трійцю відзначають 
на сьомий день після П’ятидесятниці, втім, цього року 

дата Трійці збігається з православною.
Один з Отців церкви Св. свт. Афанасій Великий 

Александрійський (295–373 рр.) підкреслив, що істинне 
благочестя виявляється в сповіданні таїни єдиносущної 
та неподільної Трійці. Бо християнство – це віра в «не-

змінну, досконалу й блаженну 
Трійцю».

Інша назва дванадесятого праз-
ника – Зішестя Святого Духа. 
Адже через десять днів після Воз-
несіння Христового на Богороди-
цю й апостолів полум’яними язи-
ками зійшов Святий Дух. Відтоді 
вони вільно заговорили доти не-
знаними мовами. Завдяки такому 
дару їм вдалося проповідувати 
серед різних народів. Так Господь 
дав змогу подолати розмежування, 
котрим покарав людство тоді, коли 
будували Старозавітну Вавилон-
ську вежу.

Уже в ІІІ ст. свято не тільки уві-
йшло до календаря християн, а й 
набуло своєрідних традицій. Так, 
священнослужителі, підкреслюю-
чи силу Святого Духа, на відправи 
почали вбиратися в зелені, білі чи 
золотаві облачення. Ікони ж у хра-

мах прикрашали зеленими гілками.
Задум зробити Трійцю «Зеленою Неділею» охоче 

підхопили на Русі. До празника заклечують гілками, 
запашним зіллям та квітами не лише церкви, а й оселі 
та подвір’я. На Поліссі спостерігали, як швидко сохнуть 
клечання, бо помітили: так само сохнутиме й сіно. Цілий 
рік про свято вірянам нагадують освячені букети за 
образами. До квітів зазвичай додають лікарські рос-
лини, які можуть знадобитися комусь із родини. Також 
на П’ятидесятницю святять воду.

Серед традиційних заборон працювати на великі 
християнські свята в українських землях зробили два 
винятки: дозволено доглядати за худобою та готувати 
святкові страви (особливо, якщо частину їх роздадуть 
нужденним). Посту немає, тож стіл може бути як за-
вгодно різноманітний. Традиційний у різних місцевос-
тях коровай – символ єдності роду.

В стабільну транспортну компанію з 
15 - річним досвідом на ринку

потрібні на роботу водії CDL «А»

*  Стабільні маршрути - Chicago - West Coast
*  Оплачуємо - $2300 - $2800/тиждень
*  Нові вантажівки Freightliners 2020 - 2022 р.в
*  Dry Van
*  Вихідні вдома
*  Фірма і паркінг знаходяться в  Elk Grove Village. IL

847.593.7801
Розмовляємо польською і англійською мовами

НЕЗМІННА, ДОСКОНАЛА Й 
БЛАЖЕННА ТРІЙЦЯ
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ДОВГОЛІТТЯ – ЖАГА ДО ПІЗНАННЯ НОВОГО, 
ЄДНАННЯ З ПРИРОДОЮ І ПРАЦЯ.

Навесні 1945-го мешканець селища Жаб’є (нині Верхо-
вина) Михайло МАКІВНИЧУК повернувся з Німеччини. 
Відтоді він вірний своєму рідному краю. 95-річний дідусь 
і досі енергійний. Якби сила, то, як мовиться, гори би 
подолав. Наче й образно, але 12 км до присілка Синиці, 
де весь цей час мешкав, і до центру Верховини високий 
дужий чоловік долав завиграшки. На полонинах же тепер 
господарює внук Віталій, хоч дідусь – не тільки голова 
великої поважної родини, а й офіційний керівник фер-
мерського господарства.

Як Михайло не став РайнгольдоМ

У сім’ї Маківничуків було семеро дітей. Бездітні ро-
дичі взяли малого Михайлика за свого – «годованцем». 
Тоді на Гуцульщині така практика була поширеною. 
Вуйко і вуйна (дядько й тітка) мали багато моргів землі, 
і перш ніж успадкувати це багатство, хлопець щосили 
трудився. Сіножаті, випас худоби. Вирощували корів та 
дрібну маржину.

Як почалася війна, юнак уже досяг такого віку, що й 
на дівчат заглядався. Скоро б і парубкував. Та в 1941-му 
16-річного Михася разом з іншою сільською молоддю 
насильно відправили до Німеччини.

Про своє перебування там Михайло Маківничук 
згадує до найменших подробиць. Там у бауера в госпо-
дарстві робив те саме, що й удома, а ще корови доїв, сапав. 
Господарі знущалися, били.

Розмовляли наказовим тоном винятково німецькою, 
і треба було розуміти. Тож за чотири роки батракування 
мову вивчив досконало. Працював на полі разом із по-
ляком та полоненим французом, тому знає й польську та 
французьку.

Німецьку вчив ще й тому, що вподобала собі статного 
юнака місцева дівчина Урзеля... «То ж молодість, хочеть-
ся уваги, любові. Там були наші українки, але якісь за-
бідовані, захекані, – розповідає Михайло Маківничук. 
– А німки звабливі, доглянуті, кров із молоком. Урзеля 
була як пацьорки. Молоді німці на фронті, дівок – маса. 
Я ж мав файну пишну русяву шевелюру і сині очі. Сам 
високий, худорлявий. Пасували ми одне одному, то й 
закохалися. Та, не дай Боже, гуляти з дівкою, якщо ти не 
подав заяву на фольксдойче, тобто прийняття громадян-
ства. Тоді набув би прав кровного німця. Вже навіть ім’я 
нове мені підібрали – Райнгольд Міллєр. Умова одружен-
ня – жити з німкенею по весіллі вкупі півроку. Давали 
житло. Але після цього періоду відправляли на фронт, 
під Сталінград чи в Африку – де фашисти тоді воювали... 
Один із поляків сказав мені: «Фашисти програють війну, 
а ти з полону повернешся на батьківщину, там є свої ді-
вчата». Написав я рідним – вони також радили їхати 
додому».

«На Гуцульщині і за Австро-Угорщини, і за Польщі 
ніхто не обмежував із дітонародженням: як плідна жін-
ка, то могла народити й двічі на рік, а в сім’ях було до 
двадцяти дітей, – наголошує сивочолий співрозмовник. 
– А в Німеччині обмежували: двоє, і доста. Якщо більше 
– плати штраф. Вважали, що там на невеликі землі густо 
народу. Завагітніла – і в лікарню... Землевласники не ді-
лили господарство, все успадковував хтось один із дітей. 
Щоб багатство не розпорошувати. А у нас: «Одне зичу, 
друге даю, а доньці у вікно викидаю».

Батьки Урзелі домовлялися з родиною якогось хлопця, 
що юнак у них житиме три місяці та працюватиме. Такий 
звичай: молоді приглядаються один до одного, дружать. 
Вранці родичі «видають» дівчину нареченому, а ввечері 
беруть під охорону, під розписку, що незаймана. Якщо 
за той термін не згодилися, то батько забирає свого сина 
назад, але після того, як дівчину огляне лікар та дасть 
розписку, що вона не розпущена. Бувало, що ті довідки 
й підробляли, бо молодим важко було втриматися від 
спокуси. Але то рідкісне явище, що не прижилися, бо 
домовленість батьків була вищою над почуттями.

Нарешті настав 1945 рік, за крок до закінчення війни. 
Радянські війська воювали вже на території Німеччини. 
Михайло Маківничук пригадує зустріч союзників на 
річці Ельбі 25 квітня. Каже, що один із американських 

солдатів спитав батраків, чи є хто із Західної України, і 
запрошував на понтон – їхати з ними в Америку. «Але я 
так спраг рідного дому, що думав лише про повернення, 
– згадує пан Михайло. – «Рускі» солдати кажуть: «Со-
пляк, садись с нами на телегу, фрица надо гнать». При-
сягу я не складав, бо відрядили до запасного полку. 
Довго не служив. Два місяці крутився, нас зігнали в пере-
сильний пункт, і звідти додому».

недовго тішилисЯ МаєткаМи

Після повернення Михайло одружився на Катерині 
Шекеряк із присілка Магура – племінниці колишнього 
війта селища Жаб’є Петра Шекерика-Доникового. В по-
дружжя народилося четверо дітей. Оселилися в при-
сілку Дубівське, де молодий горянин успадкував від 
вуйка 15 га землі. Недовго тішилися маєтками, бо радян-
ська влада землю забрала разом із худобою та реманен-
том. Хто із заможних ґаздів не віддавав добровільно – 
відправляли у Сибір. Дозволяли тримати лише одну 
корову та клаптик землі.

Михайло Маківничук пішов до колгоспу. Там і вола-
ми орав, і в тваринництві працював. Останні роки – са-
дівником. Коли після 62 літ подружнього життя його 
вірна супутниця Катерина померла, більше не одружу-
вався. Дочка Анна, яка жила тоді з татом, допомагала на 
господарстві.

наРешті відчув себе заМожниМ

«Уже за незалежності землю нам повернули, то я за-
реєстрував фермерське господарство Маківничуків, – 
пишається поважний дідусь. – Покладав надію, що син 
Іван буде коло мене, успадкує маєток, але він пішов у 

науку, закінчив Львівський торговельно-економічний 
інститут, був директором Верховинського молокозаводу, 
відтак хлібозаводу, головою райради. Тепер у маєтку 
господарює його син Віталій. Тримають худобу, виро-
бляють бринзу. Коли землю проголосили товаром, відчув 
себе нарешті багатим. Заслужив пристойну пенсію у 3600 
грн. Уряд Німеччини виплатив 2,6 тис. євро компенсації 
за те, що працював на німців під час війни. Роботу в 
сільському господарстві мало оцінили, бо хто гарував на 
фабриках, заводах чи в шахтах отримали більше.

Колись родині належав і ліс, тепер це власність дер-
жави. Але кожен гуцул знає, де була родинна ділянка. То 
лісівники не дуже й боронять пасти там худобу. А от 
деревину хочеш заготовити – плати лісгоспу. Дідусь тим 
ображений, каже: варто повернути колишнім господарям 
ці угіддя, як то у Німеччині. До речі, там бауери об’єднані 
у фільварки, типу кооперативів, і так легше займатися 
сільським господарством. Та й національні багатства не 
пропадають, а примножуються.

«Нині в горах цілі полонини заростають хащами, бо 
мало є охочих працювати коло землі. Та ж бринза так 
легко не приходить. Я раз літував на полонинах, то «єст 
оплаканий кавалок хліба», як кажуть поляки. Праця 
важка. Гримить чи блискає, град чи сніг – мусиш пасти, 
стежити, щоб не пропала маржина. Молоді легше взяти 
торбу заробітчанських грошей та купити готового про-
дукту. Однак рано чи пізно природа мстить живим іс-
тотам за недогляд», – наголошує Маківничук.

«Я би хотів, щоб земля годувала нас, гуцулів, щоб не 
їхали батраками деінде. За панської Польщі тут над нами 
знущалися, опісля німецькі бауери, а тепер наші їдуть у 
Німеччину на заробітки. При розпаюванні землі допус-
тили багато помилок. Її отримали не тільки ті, хто на ній 
безпосередньо трудився, а й рахівники, бухгалтери, 
урядники, працівники соціальної сфери. Ті, хто не звик 
гарувати коло неї. От і маємо наслідки», – обурюється.

ПеРедає ПРеМудРості

Нині дід Михайло вже не на полонині. Живе в центрі 
Верховини, в сина Івана, котрий разом із дружиною 
Ганнусею має зелену садибу. То не одному туристу по-
важний дідусь свої премудрості передає. Розповідати 
історії з минулого гуцульського краю Михайло Маків-
ничук – великий мастак. Аби слухачі були. Сядуть отак 
туристи гуртом біля каміна – та й плететься розповідь. 
Дідусь захоплено розповідає про все на світі, а надто ж 
– про місцеві обряди, якими жили давні «старовіцькі» 
гуцули. Сам навіть уміє замовляти дощ і грім.

«У дитинстві було: ми з бабусею Катериною «робили» 
сіно. Захмарилося. А дід став на коліна та руки до неба 
– молиться. Бабця каже не звертати уваги та далі грома-
дити. І дощ не починався до того часу, поки ми на своєму 
сінокосі не скидали сіно до копиць. А на інших присади-
бах бачимо – все замочило. То сусіди просили діда, щоб 
і від них відгонив громи та блискавки. Дід Михайло каже, 
що передав би комусь свій дар, але то треба мати дуже 
сильну віру. Ні на волос не сумніватися. А також треба 
знати географічне розміщення, приміром, де який по-
тічок, щоб той струмочок не перейшов дощ, бо як перейде, 
то вже не спинити опадів», – розповідає внучка Надія 
Маківничук, господарка верховинського меморіального 
музею Петра Шекерика-Доникового.

«Розгонити хмари мене навчили давні старовіцькі 
люди. Вмію зупиняти-спирати грім і блискавку. Віру від 
старих людей прийняв. Там важлива примівка-молитва 
до Спасителя. Гуцули вірили в Христа, але вклонялися 
й сонцю, вітру, воді, вірили в силу природи. Ця віра да-
вала їм наснагу до життя, впевненість у тому, що вони 
можуть вносити свої корективи в природу», – підсумовує 
оповідь дідусь.

Михайло Маківничук легко переходить на польську, 
німецьку й французьку мови, коли заходить розмова про 
ту чи іншу подію. Знає й російську, але при бесіді жод-
ного разу не перейшов на неї... Вважається, що таке пере-
ключення з рідної мови на інші неабияк стимулює мозок. 
Тож не дивно, що 95-річний дідусь досі не тільки зовні 
гожий, а й дивує неабияким інтелектом.

Людмила СТРАЖНИК, 
Івано-Франківська область

НЕ БОЇТЬСЯ 
НАВІТЬ ГРОМУ 
ТА БЛИСКАВОК
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Спеціалісти з інсталяції дерев’яних підлог
Терміново потрібні на роботу

-  З досвідом
-  Стабільна робота цілий рік
-  Оплачуємо - $20 - $25
-  Об’єкти - Chicago

708.738.9681
Розмовляємо англійською і польською мовами

Сантехнік, або працівник
потрібен на роботу в компанію з 

10 літнім досвідом

*  Навчимо, допоможемо з отриманням ліцензії
*  Висока оплата
*  Об’єкти - нові будинки в Чикаго

773.968.7682Розмовляємо польською і 
англійською мовами

ТЕРМІНОВО!!!ТЕРМІНОВО!!!

847.322.9767847.322.9767

В контракторську 
компанію потрібні 

працівники на  
remodeling 

#25

В транспортну компанію потрібні 
на роботу водії CDL «А»

-  Маршрути - Chicago - AZ - FL - TX
-  Оплачуємо всі практичні милі - 68 - 75 С/М
-  Reefer or Dry Van
-  Даємо бонуси при підписанні контракту
-  Нові вантажівки і причепи
-  Direct Deposit
-  Компанія знаходиться - North Suburbs, IL
-  Вимоги - 2 роки досвіду

224.713.6867 - по - польськи

630.401.5705 - по - англійськи

Терміново!!!
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vpayuk@yahoo.com

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

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

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

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

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

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

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

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

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 

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
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Овен  (2 1 .0 3 –2 0 .0 4) 
Найважливiшi справи пла-
нуйте на буднi. На перший 
план на цьому тижнi вийдуть 
сiмейнi та побутовi клопоти. 
Професійна  сфера обіцяє 
бути насиченою різноманіт-
ними подіями, іноді цілком 

несподіваними. Допомога друзів і партнерів 
сприятливо вплине на вашу діяльність. Фі-
нансове  питання може стати причиною сі-
мейних сварок. Остерігайтеся втручання  у 
ваше особисте життя сторонніх осіб. Твор-
чий потенціал зростає, ви зможете спілкува-
тися з партнерами по бізнесу на рівних. У 
середині тижня доведеться звітувати  на 
роботі і вдома про те, наскільки  ви спромож-
ні керувати грошовими  і матеріальними 
ресурсами. Ваша чарівність і дотепність до-
зволять «колекціонувати» залицяльників. 
Займає  жорстку, непоступливу позицію, 
внаслідок  чого може постраждати кар’єра 
або  зіпсуються стосунки з колегами. У чет-
вер може виникнути публічний скандал че-
рез розкриття особистої таємниці. Далеко не 
всі плани реалізувалися, особливо професій-
ні. 

Телець (2 1 .0 4–2 1 .0 5) 
Ідеальна сфера застосування 
сил – ваша оселя та iнтер’єр. 
Це i корисне, i захопливе за-
няття. Не плануйте нiчого 
нового, зокрема це стосується 
фiнансових справ. Не берiть 

близько до серця те, що вiдбувається на 
роботi. Настав  час переглянути деякі погля-
ди  і стосунки. У вівторок ви налаштовані  на 
пусті балачки і нераціональні  грошові ви-
трати. Якщо ви закохані, то вам вдасться 
справити враження на предмет свого обо-
жнювання. Застрахуйтеся  від переживань і 
хвилювань у  середу, коли ваша нервова сис-
тема дуже збуджена. Парадоксально, але те, 
що іншим шкодить, вам може піти на користь, 
навіть сварка. Намагатиметься  розширити 
поле діяльності. Для цього  будуть усі пере-
думови: приплив фізичних і творчих сил, нове 
коло знайомств. 

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .06) 
Тиждень буде доволi насиче-
ним, тож сумувати вам буде 
нiколи. Але берiться лише за 
те, що добре знайоме, iнакше 
ризикуєте наробити помилок. 
Н а п р и к i н ц i  т и ж н я  в а м 

вдасться втiлити давню мрiю або вiдкрити для 
себе нове захоплення. Переживає період нер-
вового напруження, стресів, захворювань, 
пов’язаних з інфекціями. Вдома все буде про-
заїчно й  одноманітно, ви змушені будете 
виконувати рутинну роботу і побутові 
обов’язки. У любовно-романтичній сфері на-
стає пауза. Зірки дають вам шанс не тільки 
зайняти  нові позиції, але й міцно на них  за-
кріпитися. В особистому житті  варто діяти 
за правилом, що від  добра добра не шукають. 
Уникнути стресів у середу буде складно, тим 
більше, що ви їх самі провокуватимете. У ви-
хідні знову безсоння. Має шанс реалізувати 
заплановане. У цей  час для вас дуже важливо 
оцінити  професійні якості людей, з якими  ви 
працюєте. Вибирати вам – кого наблизити, а 
з ким і розлучитися. 

Рак (2 2 .06 –23 .07 ) 
На перший план вийдуть сiмейнi справи, осо-
бливо стосунки з близькими. Не забувайте, 
що словом можна як надихнути, так i образи-

ти. Тобто вашi висловлювання 
у стосунках з усiма матимуть 
особливу вагу. Незважаючи, 
що основнi подiї стосувати-
муться особистих справ i ро-

дини, не забувайте i про роботу. Тактика «на 
авось» – не кращий вибiр, зiрки закликають 
вас до активних дiй. Доведеться докласти 
багато сил, щоб поліпшити своє матеріальне  
становище або принаймні утримати його на 
попередньому рівні. Приємні емоції дозво-
лять трохи розслабитися й забути про непри-
ємності. Мрії  реалізуються у вигляді конкрет-
них ділових пропозицій. Піднесення в  осо-
бистому житті позитивно вплине на профе-
сійний успіх. Хороший настрій  допоможе 
продукувати блискучі ідеї, корисні для по-
дальшої кар’єри. 

Лев (24 .07–23 .0 8) 
Цей тиждень сприятливий для 
дiлової активностi, вам удасть-
ся вирiшити питання, якi 
здавалися «замороженими». 
Реалізація  професійних пла-
нів залежатиме від  вашої ін-

туїції. Головне – із усіх порад, які даватимуть 
друзі, вибрати  найкращі і найперспективні-
ші. У  грошовій сфері можна розраховувати 
тільки на допомогу сім’ї. Все іде  згідно з 
планами. Лише в середу ви змушені займати-
ся не тими справами, які намічали. Проте 
невеликі стреси середи і четверга не заважа-
ють отримати загальний позитивний резуль-
тат. З фінансами не зовсім стабільно. Осо-
бисте життя приємно різноманітне. Тримай-
те  ситуацію під контролем, хоча деякі  зміни 
в планах все-таки будуть. На любовному го-
ризонті майже безхмарно. До декого повер-
неться давнє кохання. І хоча вогонь пристрас-
ті пригас, зірки скоро подарують вам новий 
приплив сил. Буде непокоїти головний біль. 
Мозок відчуватиме кисневе голодування. 
Особливо чутливі люди можуть знепритом-
ніти. 

Діва (2 4 .0 8 –2 3 .0 9) 
Не витрачайте марно сили, 
намагаючись зробити бiльше, 
нiж можете. Трудовi подвиги 
нiхто не оцiнить. Друзi та 
знайомi можуть пiдказати вам 
цiкавi iдеї i дати кориснi по-

ради. На непередбачувані  ситуації на робо-
ті реагуйте спокійно – все повинно залаго-
дитись само собою. Амурні справи прине-
суть багато приємних хвилин. Сімейний 
бюджет дозволить зробити невеликі пода-
рунки. Починаючи з середи, спостерігати-
меться спад активності, дадуться взнаки 
недоспані  ночі і загальне перенапруження. 
Несподівані спонтанні витрати призводять 
до фінансових труднощів. У сімейному  жит-
ті головні проблеми з ремонтом побутової 
електротехніки. У четвер близька людина 
вимагає від вас  неможливого. З п’ятниці 
можна починати втілювати в життя нові 
сміливі ідеї. 

Терези (24 .0 9 –23 . 10) 
Найактивнiшою буде друга по-
ловина тижня. За необхiдностi 
ви зумiєте показати себе у 
вигiдному свiтлi. Чудовий 
перiод для завершення давнiх 
справ, вам треба нарештi роз-

ставити всi крапки над «i». Минулі  помилки 
і нереалізовані плани  будуть тяжким тягарем 
лежати на вашій  совісті. У середу посиляться 
інтриги, плітки, заздрощі. Період небезпеч-
ний  для вашої кар’єри, відносин з  оточенням. 
Багато що буде залежати від  того, наскільки 
ви здатні оцінити  ситуацію. Повинна скорис-
татися сприятливим розташуванням  світил 
і досягти підвищення на службі. Якщо бачите, 
що у вас є знання, досвід і, головне, свіжі ідеї, 
сміливо  заявляйте про себе. У четвер зверніть 
увагу на дієту - ви схильні об’їдатися і наби-
рати зайву вагу. У молодій сім’ї народжується 
дитина. 

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
Не забувайте, що iнiцiатива 
буває покарана, тому не рвiться 
на передову. Це стосується як 
сiмейного життя, так i роботи. 
Налаштований  поліпшити свої 
перспективи на майбутнє. У 

роботі з партнерами знаходите  спільну мову 
і вони сприятимуть  досягненню цілей. У 
особистому житті - майже безхмарно. Звер-
ніть увагу  на нові знайомства, серед цих 
людей може бути ваше «єдине кохання».Не 
сумуйте, якщо перші дні тижня не дадуть 
бажаних результатів. Середа - переломний 
день, коли удача повертається до вас. У спра-
вах бізнесу вирішальне слово залишається за 
вами. Холодний, тверезий розум знадобить-
ся в суботу для з’ясування стосунків з члена-
ми родини. Не гарячкуйте, подумайте, перш 
ніж виносити вердикт. Робіть уранці дихаль-
ну гімнастику. Частіше бувайте на свіжому 
повітрі. 

Стрілець  (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Ви отримаєте цiкаву й корис-
ну iнформацiю, намагайтеся 
не вiддалятися вiд людей. 
Чудовий час для того, щоб 
щось змiнити в собi або у 
своєм у ж ит тi .  Довiртеся 

пiдказкам долi. Вас, вiрогiдно, потягне на 
подвиги, але не поспiшайте спалювати мости, 
якщо, наприклад, вирiшите змiнити роботу. 
В усьому дiйте поступово, не рубiть iз плеча. 
Не вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги. 
Чим би ви не займались, необхідно пам’ятати, 
що ви не завжди й не в усьому маєте  рацію. 
У вівторок інтуїція може підказати  нове 
джерело прибутку. У середу і четвер ви в 
чудовій енергетичній формі. Друзі мають  до 
вас серйозні претензії, можливо, це просто 
ревнощі. До п’ятниці змінювати місце роботи 
чи проживання небажано. У комерційних 
справах не варто проявляти слабкість харак-
теру і дозволяти сісти собі на шию. Непро-
думані бажання перемін викликають у членів 
вашої родини почуття нестабільності і не-

впевненості. У вихідні на вас чекає надзви-
чайна любовна пригода.  Не проводьте біля 
комп’ютера чи перед екраном телевізора ці-
лий день. 

Козеріг (22 . 1 2–20.01) 
Найцiкавiшою буде перша по-
ловина тижня: у цей час на вас 
чекають дивнi повороти долi. 
Вашi плани рiзко змiняться. 
Дiйте згiдно з обставинами. 
Настав  час реалізувати нові і 

навіть нестандартні плани. Проте не будьте 
надто амбітні і авторитарні  – ці якості вам 
лише нашкодять. У романтичній сфері не 
випускайте ініціативу зі своїх рук, сміливо 
телефонуйте і призначайте побачення. Через 
консервативний підхід до вирішення  питань 
бізнесу можуть виникнути суперечки з парт-
нерами. Четвер - день емоційної нестабіль-
ності, коли хочеться змін, зокрема в особис-
тому житті. Ідея купити чи обміняти житло 
добра, але передчасна. Зачекайте кілька днів. 
Натомість можна вирушати у закордонні по-
їздки. У вашій  голові зароджуються нові 
плани. Начальство з середини тижня буде 
налаштоване  щодо вас більш доброзичливо. 
Підвищений емоційний та сексуальний тонус 
дозволить насолоджуватись життям. 

Водолій (21 .01–19.02) 
Вашi давнi починання прине-
суть свої плоди – iдеї, якi зда-
валися оточуючим нереальни-
ми, стануть перспективними. 
За необхiдностi ви знайдете 
взаєморозумiння з людьми у 

будь–якiй ситуацiї. У вас буде привiд вiдчути 
себе супергероєм – треба допомогти оточую-
чим або розрулити на роботi складну 
ситуацiю. Словом, тримайтеся! Успіхи  на 
професійній ниві залежатимуть від  ставлен-
ня до вас керівництва  взагалі і колег зокрема. 
Є  небезпека переоцінити власні сили. Ці дні 
можуть стати переломними  у долі – ви маєте 
шанс познайомитися з людиною, яка відіграє 
велику роль у вашому житті. Ви змушені  за-
йматися вирішенням матеріальних проблем, 
нерухомістю, дітьми та їх проблемами. Бага-
то Близнюків перестануть вагатися щодо 
майбутньої діяльності - профіль роботи на-
решті буде обрано. У вихідні можуть понови-
тися давні любовні зв’язки, критичний період 
у романтичних стосунках минає. 

Риби  (20.02–20.03) 
Багато що залежить вiд вас – на 
руках достатньо козирiв, щоб 
дiяти. Не залучайте стороннiх 
людей до питань, якi й самi 
можете вирiшити. У пригодi 

стануть ваше вмiння i неабиякий досвiд. Уже 
з понедiлка у вас з’явиться бажання щось 
змiнити. У роботi перш нiж починати щось 
нове, треба завершити старi справи. Варто 
також вiдкласти вирiшення важливих пи-
тань. Проблеми, які виникнуть у професійній  
сфері, вимагатимуть від вас сміливих рішень. 
Розумний ризик буде до речі. Будьте готови-
ми до того, що вас будуть критикувати як 
керівництво, так  і співробітники. Надмірна  
ініціатива на початку тижня не дасть  бажа-
них результатів. У фінансових справах при-
сутня ілюзорність. Щастить  у знайомствах з 
людьми авторитетними, на високих посадах. 
В особистому житті все складається добре - ви 
почуваєтесь на висоті. Будьте обережними на 
тренуваннях – погіршується еластичність 
тканин. Можна пошкодити суглоби. Не під-
німайте важкого.   

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 21 ПО 27 
ЧЕРВНЯ  2021 РОКУ 



28

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
18

 ч
ер

вн
я 

20
21

 №
 2

5
 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

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

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035 president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

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

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію

Experior, що в Alsip, IL

219.850.3346 - по - англійськи

773.988.7117 - Роберт, по - польськи
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

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

*  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

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

312.375.9897

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

Потрібні на роботу 
працівники і помічники з 

внутрішніх робіт
для ремонту будинків 

(Remodeling)
*  З досвідом і без
*  Висока оплата

630.706.0600
Розмовляємо англійською і польською мовами

You Deserve To Be 

With The Best!You Deserve To Be 

With The Best! Contact Us Today 
For Advertising:

Contact Us Today 
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035

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

NEWSPAPER



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

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

For Rent Cumberland & 
Foster. 2 Bdr, heating & 

A/C, 2 parking spaces. 
847.828.4409 & 

847.290.1944 #27

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

SCDL Drivers - FedEx 
Ground.  Need drivers  

for FedEx Ground  
steady run.  Call Alex at:  

708.214.7202 #25

Drive 5 days – spend 
week-ends home! 

Weekly income up to 
$2,200 !  

Brand-new 2020-2021 
Volvo, Freightliners 

Get your first paycheck 
next Friday!  

1099 No Credit Check 
Requirements:  
 from 1 year of 

experience as CDL Class A  
 Clean record 

HR Specialist 
Miranda(312)761-5261 #26

Looking to hire  
OTR truck driver for 
dedicated routs. Very 
well paid.  Home on 

weekends. Bonus 
available.  Please call for 

more information  
847.452.4058 #26

Потрібні CDL водії на 
Чикаго-Атланта-Чика-
го 773.491.9671 #28

 У страхову агенцію в 
Чикаго запрошується  

працівник для об-
слуговування клієнтів 

в customer service зі 
знанням англійської, 

польської і української 
мов. Дозвіл на роботу 

обов’язковий.  
Тел. : 773-556-2146  

Богдан #25

РІЗНЕ

www.ukrslovo.net
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president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!
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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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Ukrainian Weekly Newspaper      USA      Canada

Since 2002

ADVERTISE WITH US
Get Exposure In The Big Reputable Ukrainian & Bulgarian Communities  

In Chicagoland (and nationwide)!

We Work In All Popular Media Formats: Print, Audio, Video, Online, Social Networks Etc.

Contact Us NOW And You Will Be In GOOD & CARING Hands!

We Serve The Ukrainian & Bulgarian Communities Since 2001!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!!!

Note: There Are Different Discounts Based On:

• Quantity of Advertising
• Period of Advertising
• Type of Payment

• First Time Advertisers
• Limited Seasonal Promotions
• Multiple Publications Advertising

773.317.8035
847.707.0065

president.umg@gmail.com
bg7tv.editor@gmail.com

ADVERTISING DEPARTMENT (24/7):
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