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Увага! Пропонуємо роботу!

www.bcscrew.comwww.bcscrew.com

ALL STATE LOAD INC 
Шукає водіїв на БОКС трак.

CDL не обов'язковий
Досвід роботи від 6 місяців

309-706-6447 ; Cell: 309-242-2121 

188-BUY-AUTO, Inc 
Шукаємо спеціалістів
Body Work    |    Paint 

BCS CONSTSTRUCTION: Siding
Roffers

Floors
Painter

Handyman 

                             шукає працівників
                           для прибирання 
                      супермаркетів:
      Стриповщики 
  та ваксовщики 1833 BCS-CREW;

309-242-2121 309-287-5456 

1-888-505-4196

У нас
дешевше!

У нас
дешевше!

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

Згадаймо за що нам 
дякувати шостому 

президенту

З ХОРОШИХ НОВИН – У НАС Є ЛЮФТ ДО 2024 РОКУ.
Можна багато говорити, хто винен в тому, що Німеччина, Росія 

та США домовилися про запуск ПП-2 і нас поставили перед фак-
том (і це будуть робити всі можливі політичні групи), але зараз 
більш важливо зрозуміти, що нам робити далі. І це куди складні-
ше, ніж звинуватити команду Зеленського (почасти справедливо) 
в тому, що там просто не помітили, як змінився світ. Що потрібно 
робити?

1. Потрібне  об’єднання всіх політичних еліт  навколо одного 
чіткого плану. Я  розумію, що  зараз мене звинуватять в  тому, 
що пропонуються нереальні речі, але без об’єднання еліт на зо-
внішньому фронті ми  програємо. І  приклади об’єднань були 
(як тут не згадати, як сестра Сергія Льовочкіна в минулому скли-
канні Ради, на деяких принципових для нас сесіях ПАРЄ, грала 
в одну колективну гру з представниками блоку Петра Порошенка).

2. Потрібно перестати вірити в абсурдність тез про те, що Китай 
вже завтра чекає на нас з розпростертими обіймами і ми заміни-
мо США на Китай. Китайська гра – це роки, і в цю гру, безумовно, 
треба грати. Але треба також пам’ятати, що завтра ніяких резуль-
татів не буде, а поводитися, як слон в лавці з посудом – це і з За-
ходом посваритися, і з китайцями не подружитися.

3. Ми маємо чітко розуміти: справи поки йдуть за найгіршим 
сценарієм, але у нас є люфт до 2024 року (закінчення контракту 
з Газпромом, президентські вибори в РФ, які мають зацементува-
ти ідеологію путінізму, яка передбачатиме пряму агресію, завер-
шення розгортання російських військ по  периметру нашого 
кордону, президентські вибори в  Україні з  усіма можливими 
турбулентностями).

4. Суспільство в Україні буде розчароване рішенням колектив-
ного Заходу, але можна з  великою долею імовірності говорити, 
що це саме суспільство точно не хоче, щоб держава повернулася 
п’ятою точкою до колективного Заходу. А відтак, комунікаційна 
роль посилів, які будуть продукувати представники влади (включ-
но з клоунами від влади), має бути виваженою і розумною. По-
чинаючи з  осені, РФ, по-максимуму, включить інформаційну 
машину на розхитування ситуації всередині. І це один з головних 
викликів не тільки для Зеленського, але й для держави в цілому.

5. У  міжнародному плані цей час потрібно  використати для 
створення регіональних мініальянсів, кожен з  яких (Україна 
-Туреччина, Україна – Польща, Україна – Прибалтика і т. д) має 
відігравати чіткі і зрозумілі для обох сторін задачі зі зміцнення, 
в тому числі і нашого безпекового фактору.

6. Переозброєння армії (закупівля новітньої зброї), посилення 

армії, створення потужної тероборони (потрібна зміна в закон, 
який надасть можливість теробороні мати тяжке озброєння)  – 
це альфа і омега наступних двох років. Якщо ми цього не зробимо, 
у 2024 році не зможемо воювати. Якщо ми це зробимо – РФ по-
думає, чи варто починати бойові дії.

7. На  Донбасі за  два роки 100% жителів ОРДЛО отримають 
російські паспорти. Саме з цієї точки зору треба говорити про 
виконання Мінська і про заморозку процесів. Ніяких інших ва-
ріантів, ніж  замороження ситуації  в  нинішньому статус-кво, 
на сьогодні, просто не існує.

8. В енергетичній сфері ми маємо, з однієї сторони, почати на-
рощувати власний видобуток газу  (не  обов’язково державний). 
Але паралельно, маємо вийти на  забезпечення себе бензином 
та дизпаливом власного виробництва (вийти з критичної залеж-
ності від РФ та Білорусі). Гроші з доріг мають піти на власне па-
ливо, бо інакше нашими дорогами будуть користуватися сусіди.

Ці пункти можна продовжити, але варто зупинитися на ще од-
ному пункті. У нас є велика загроза, яку ми самі до кінця не ро-
зуміємо: замість всього того, про що зараз треба говорити, може-
мо увійти в безглуздий клінч з колективним Заходом, з приводу 
антикорупційних органів. Неефективні НАБУ, САП і т. д, які за-
хищатимуть непопулярні й малоефективні зараз антикорупціо-
нери, можуть стати основою всіх дискусій про наше майбутнє. 
І тут потрібне дуже швидке і виважене рішення від влади. Якщо 
ми увійдемо в місяці дискусій, можемо програти все.

Вадим ДЕНИСЕНКО

Електоральним ядром 
«зеленого виборця» 

реально став антимайдан

Ст. 2

ЧАС НЕГІДНИКІВ

ЗАШКВАРНІ 
ДЕПУТАТИ

Ст. 4

ПОРАЗКА В ПІВНІЧНОМУ ПОТОЦІ-2. ЩО ДАЛІ?
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

Коли два роки тому «просвітлені» адепти Зе! роз-
повідали всьому світові, а, перш за все, собі про 

«електоральну революцію», то ніхто не зауважив од-
нієї деталі. Кожна революція фактично здіймає з дна 
шумовиння і  намул. І  лише у  випадку притомного 
політичного керівництва, цю гидь можна стримувати, 
принаймні пробувати осідлати. Але ж «слуги» і їхній 
лідер навіть не намагалися видавати зі себе притомних, 
навпаки,  – на  їхню думку (якщо, звісно, така існує 
у природі), важливо було максимально ідентифікувати 
себе з  інфантильним, неперебірливим і  лінивим ви-
борцем, мімікрувати під колір шумовиння, стати для 
обивателя «своїми хлопцями».

Електоральним ядром «зеленого виборця» реально 
став антимайдан,  – збіговисько негідників, звезене 
«регіоналами» у  Маріїнський парк столиці, охоче 
до дармових харчів, алкоголю і російської попси. Про-
гравши, ці особи зачаїлися до пори до часу, і свій кри-
ворізький хлопець став для них реальним втіленням 
реваншу. Тим паче, що  новий господар Банкової 
й не приховував своєї прихильності до ексрегіоналів, 
потихеньку, а відтак, – відверто, – залучав їх до влади, 
даючи можливості і ресурс відігратися за Революцію 
Гідності.

Тож корінь проблеми – не у популізмі неосвічених, 
випадкових людей, що потрапили у настроєвий мейн-
стрім більшості, а у ментальних розбіжностях антаго-
ністів  – самодостатніх, патріотично налаштованих 
громадян, із  загостреним почуттям справедливості, 
гідності і байдужої, «какайразнічной» маси обивателів, 
для якої гідність – поняття незрозуміле, розмите і чуже. 
Зрештою, як і державницький інтерес, – чи можна че-
кати, що ним перейматиметься легковірна, із загостре-
ним патерналістським інтересом особа, якій винні всі 
довкола? Окрім, звісно, кумира. Адже, як  зауважив 
колись британський журналіст Нік Кент, «ми живемо 
в  епоху безвір’я: будь-яка „зірка“ нині  – своєрідний 
сурогат Бога, яким всі намагаються хоч ненадовго за-

повнити духовну порожнечу».
І не слід дивуватися, що поведінкові, ментальні риси 

негідників, які, так би мовити, «заходять» на внутріш-
ньополітичному полі, гарант, відповідальний за між-
народний курс держави, переносить на увесь світ. Тому 
й останнім часом бачимо феєрверк скандалів, несуміс-
них з  дипломатичними стандартами і  зовсім непри-
датних для стосунків між доброзичливими партнера-
ми.

Некоректні, щоб не  сказати, недоречні запитання 
до Байдена «чому ми досі не в НАТО?» цілком корелю-
ються з  обивательським невдоволенням витратами 
на війну з Росією чи ціною докторської ковбаси. Під-
літковий шантаж з «китайським вектором» виглядає 
карикатурно. Гучні волання про зраду США і Німеч-
чини у справі «Північного потоку 2» доволі сумлінно 

маскують фактичну відсутність національної стратегії 
у  цьому питанні і  яловість української дипломатії. 
Не можна ж звинувачувати чужих лідерів у тому, з чим 
навіть не прагнув впоратися ти сам. Якщо країна, точ-
ніше її керівництво, робить усе для того, аби власноруч 
зруйнувати енергетичний (та що там енергетичний, – 
політичний!) суверенітет, то  чи  варто очікувати, 
що ним перейматиметься хтось збоку? Якщо Байден 
і мав певні надії на свого, наразі телефонного співроз-
мовника у Києві, то, мабуть, Ангела Меркель, побесі-
дувавши із  Зеленським віч-на-віч, відтак розповіла 
американському президентові, що  йому доведеться 
терпіти безпомічне белькотіння невігласа, який гоно-
рово упевнив себе, що він найхитріший у світі…

Узагалі треба мати неймовірний «талант», щоб 
за якихось два роки побити горшки з ледь не усім сві-
том. Минулотижневий грузинський сором для україн-
ців тепер, мабуть, стане аналогом «іспанського сорому», 
позаяк у медійному просторі «хітом сезону» стали за-
лаштункові подробиці цієї «історичної поїздки» «най-
видатнішого лідера».

Не варто дивуватися. Все укладається у «таємний», 
з точки зору «лідера» і його кліки, але насправді – оче-
видний план. Ретельно руйнуючи інституційність 
держави всередині (тепер на черзі Верховний суд, який 
відмовився легітимізувати «укази» Зе!), виставляючи 
Україну на посміховисько перед світовою спільнотою 
й особливо – союзниками з антимосковської коаліції, 
Зеленський фактично втілює марення Януковича з по-
вернення України в орбіту Москви. Він танцює на пень-
ках «вічно легітимного», вважаючи, що  суспільство 
цього разу, розуміючи ціну Майданів, проковтне його 
витівки.

Але ні. Час негідників мине і ми побачимо це зовсім 
швидко. Перші «чорні лебеді» вже кружляють над 
Банковою. І  вони,  – не  із  заморських виріїв, а  свої, 
рідні…

Ігор ГУЛИК

ЧАС НЕГІДНИКІВ
ЕЛЕКТОРАЛЬНИМ ЯДРОМ  

«ЗЕЛЕНОГО ВИБОРЦЯ»  
РЕАЛЬНО СТАВ АНТИМАЙДАН
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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

GRAND REOPENING!
AUGUST 14TH

Red Apple Restaurant
& Gourmet Buffet

773-763-3407

6474 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60631

Weekends: GRAND BUFFET
TAKEOUT (order from 14 classic diners),
"GRAB & GO" (per pound from buffet),

CATERING (dinner option for 10 or more)

Saturday: 12 noon - 9 pm 
Sunday: 12 noon - 8 pm

Weekdays: OPEN BY APPOINTMENT
(for private groups of 39-139, "family style"

dinner served to the table)

O
P
E
N



4

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
23

 л
ип

ня
 2

02
1 

№
 3

0
То

чк
а 

зо
ру

1 януари 2021 №
 1

w
w

w.bulgariasega.com

15

Брой 1 (307), година 7, 1 януари 2021, Чикаго

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

21 липня, рівно 2 роки тому відбули-
ся вибори Верховної Ради. Саме 

тоді Зеленський, завдяки своїй популяр-
ності, привів до Верховної Ради монобіль-
шість. Влітку 2019 році, у владній команді 
пишалися цим і  розповідали, що  Зелен-
ський і Богдан особисто проводили спів-
бесіди з кожним членом списку.

Кого ж вони відібрали до ВР? Згадаймо 
за що нам дякувати шостому президенту:

Яременко Богдан. 30 жовтня 2019 рроку, 
журналісти опублікували фото з перепис-
кою у його телефоні – виявляється під час 
засідань ВР він кілька місяців спілкував-
ся із повіями про надання інтимних послуг 
за гроші. Відповідь однієї з дівчат «анал-
табу» назавжди приклеїлася до Яременка, 
що  поставило хрест на  його політичній 
кар’єрі.

Юрченко Олександр. НАБУ звинувати-
ло молодого депутата в отриманні хабаря 
213 тисяч доларів  через посередника-по-
мічника. Попри неспростовні докази 
генпрокурор Венедиктова довго не хотіла 
підписувати підозру. Справа і досі в суді. 
Але Юрченко вліз у  черговий скандал  – 
після неадекватної поведінки та  аварії 
його спіймали на вживанні важкого нар-
котику «екстезі».

Брагар Євген. В ефірі одного з телекана-
лів запропонував пенсіонерці продати со-
баку, щоб заплатити за газ. При цьому він 
уточнив, що  собака має бути елітної по-
роди. 2 липня 2021 року Євгена Брагара 
затримала поліція за підозрою у наркотич-
ному сп’янінні, але спочатку пропало відео 
з камер поліцейських, а потім і експертиза 
визнала, що Брагар не був під дією нарко-
тиків.

Гетьманцев Данило. 29 травня 2020 року 
подав щорічну декларацію, де майже все 
майно, нерухомість, авто, і навіть частину 
готівки, записав на власну матір. У декла-
рації Гетманцева за минулий, 2019 рік за-
значено 27(!) об’єктів нерухомості, біль-
шість з яких (22) належать матері декла-
ранта. До  обрання Гетьманцев був спів-
власником і юристом національної лотереї 

«М.С.Л.». Офшорна компанія депутата 
Selantia LTD (Британські Віргінські Остро-
ви), фігурує Високому Суді Англії, як така, 
що контролюється Ігорем Коломойським.

Дубінський Олександр – ексжурналіст 
телеканалу «1+1», народний депутат та його 
родина за  останні роки стали  власника-
ми 24 квартир, 17 автомобілів, двох будин-
ків і 70 соток землі, йдеться в розслідуван-
ні проєкту Bihus.Info. При цьому Дубін-
ський користується Toyota Land Cruiser 
2013 року випуску, яка коштує майже 50 
тисяч доларів і  офіційно належить його 
матері Аллі Березовській. За словами жур-
налістів, пенсіонерка володіє сімома ма-
шинами, серед них  – Maserati Coupe 
Cambiocorsa 2006 року випуску.  «Мама 
любить швидкість», – розповів Дубінський. 
Міністерство фінансів США проти Дубін-
ського ввело персональні санкції.

Герус Андрій.  Через його поправку 
було  відновлено  імпорт електроенергії 

з Росії. Це призвело до обмеження потуж-
ностей українських ТЕС. Завдано шкоди 
і українським гірникам, чиє вугілля не ку-
пувалося. Імпортну дешевшу електроенер-
гію майже повністю купували феросплав-
ні заводи олігарха Коломойського. Через 
багатомільйонні збитки державного бю-
джету уряд припинив імпорт електроенер-
гії, але як  лобіст Герус не  постраждав. 
Згодом виявилося, що народний депутат 
від президентської партії «Слуга народу» 
Андрій Герус має чималий картковий борг. 
Герус мав повернути Онопченко Сергію 
Вікторовичу 100 тисяч доларів як картко-
вий борг.

Давид Арахамія – один з рекордсменів 
за кількістю скандалів, є формальним ке-
рівником фракції слуг у ВР. Ще в 2019 році 
він заявив, що  Україні слід  відмовитися 
від політики гармонізації свого законодав-
ства з Європейським Союзом: «Багато су-
сідніх країн тиснуть на  нас, схиляючи 
до так званої гармонізації законодавства. 
Однак я  вважаю, що  для України це  не-
правильно». Пізніше Арахамія заявив, 
що погодився би пустити воду в анексова-
ний Крим в обмін на поступки з боку пре-
зидента Р Ф Володимира Путіна по Донба-
су. У  своїй декларації за  2019 рік Араха-
мія занизив вартість придбаного ним бу-

динку вдесятеро. Арахамія в  поданій 5 
червня 2020 року декларації за  2019 рік 
вказав, що  27 червня 2019 року придбав 
будинок у Віті-Поштовій.

У Миколаєві Арахамії і Корнієнко, по-
думавши, що мікрофони вимкнено, обмі-
нялися думками, що їхня колега по фрак-
ції Ірина Аллахвердієва  «баба робоча, 
як корабельна сосна».

Тищенко Микола – вперше він відзна-
чився завдяки відео, де  в  автомобілі 
він станцював тверк під пісню Насті Ка-
менських «Хочу попу як у Кім». Його рес-
торан «Велюр» у Києві продовжував пра-
цювати, попри оголошений карантин, 
і приймати «особливих» гостей: народних 
депутатів, бізнесменів, «кварталівців» 
та партнерів Коломойського. Святкування 
дня народження  дружини нардепа від 
«Слуги народу» Миколи Тищенка під час 
карантину в Києві тривало більш як п’ять 
годин у  найдорожчому готелі столиці, 
гості перебували без захисних масок, а ве-
чірка супроводжувалася салютом, повідо-
мляють «Схеми».

Бужанський Максим  – назвав журна-
лістку видання «Новое время» Ольгу 
Духніч  «тупою вівцею». Перед цим там 
вийшло інтерв’ю Дмитра Разумкова, у яко-
му Духніч назвала Бужанського «носталь-
гуючим за СРСР і часами Віктора Януко-
вича». Бужанський став відомий і постій-
ними атаками на закон про мову. До серп-
ня 2019 року працював телеведучим 
у ток-шоу на телеканалі ЗІК Віктора Мед-
ведчука.

Третьякова Галина – стала відома рядом 
скандальних  заяв, особливо про  «дітей 
низької якості»: «Народжують дитину для 
того, щоб отримати матеріальну допомогу. 
То ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, 
ми отримуємо дітей дуже низької якості. 
Які призводять до того, що вони теж сіда-
ють на публічні кошти». Але на тому нар-
деп не зупинилася. Продовжила розповід-
дю про специфічний закордонний досвід. 
Мовляв, у Сингапурі в минулому столітті 
жінок без вищої освіти  стерилізували. 
Іншим разом Третьякова заявила, що ро-
дичі зниклих безвісти на Донбасі україн-
ців  користуються своїм положенням за-
ради грошей. Відповідне відео опублікова-
не на  Facebook-сторінці міжнародного 
громадського об’єднання учасників бойо-
вих дій «Незламні».

Віктор УКОЛОВ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УСІМА СПОСОБАМИ ЧІПЛЯТИМЕТЬСЯ 
ЗА ВЛАДУ

ЖОДНИХ ПРОЗОРИХ І 
ЧЕСНИХ ВИБОРІВ В 

УКРАЇНІ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ

Відкриття  ДБР  кримі-
нального провадження 
проти суддів Верховного 
суду, які визнали незакон-
ним указ президента Зе-
ленського щодо Конститу-
ційного суду є  яскравим 
доказом того, що  Зелен-
ський усіма способами чіплятиметься 
за владу.

Жодних прозорих і чесних виборів 
в  Україні більше не  буде, цю  зграю 
у владі зможе винести лише Майдан.

Саме тому, партнери Зеленського: 
Росія і Китай, які в демократії та правах 
л юд и н и бачат ь л и ше слабк іс т ь , 
а не силу.

Саме тому Банкова свідомо руйнує 

відносини з  Заходом, бо  прозорість, 
відповідальність і  справедливість  – 
чуже і загрозливе для зеленських.

Єдина мотивація зеленої команди – 
вкрасти якомога більше і  втриматися 
якнайдовше, щоб вкрасти ще  більше 
і не відповідати за свої злочини перед 
нацією і за Законом.

Володимир ОМЕЛЯН

ЗАШКВАРНІ ДЕПУТАТИ
ЗГАДАЙМО ЗА ЩО НАМ ДЯКУВАТИ ШОСТОМУ ПРЕЗИДЕНТУ
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ЯК БЕЗРОБІТТЯ 
СТАЛО 

ВИГІДНИМ 
БІЗНЕСОМ
На сьогодні 

рівень безробіт-
тя в штаті Іллі-
нойс становить 7,2%, 
що є 8-м показником в кра їні, 
в той же час роботодавці зазнають труднощів 
із заповненням вакансій. Як же так виходить?

До пандемії COVID-19 безробітні жителі 
Іллінойсу були зобов’язані розміщувати ре-
зюме на сайті IllinoisJobLink.com, федераль-
ному «банку» вакансій. Проте штат скасував 
цю вимогу для тих, хто залишився без робо-
ти через пандемію. І хоча більшість штатів 
вимагають від одержувачів матеріальної 
допомоги з безробіття шукати роботу. Іллі-
нойс поки не приєднується до них.

Середній житель Іллінойaсу, працюючи 
заробляє $55.770 в рік. В той же час, якщо він 
знаходиться вдома з дітьми та отримує допо-
могу по безробіттю, то його дохід може скла-
дати $51.627. Різниця всього $4.000 і нівелює 
витрати на транспорт та догляд за дітьми. 
Саме тому перспективи залучити більше 
працівників на роботу цього літа здаються 
туманними. 

«Я не хочу виривати килим з-під ніг людей, 
у яких є цілком законні причини залишатися 
безробітними», - наголосив губернатор шта-
ту Джей Бі Пріцкер. 

Він також пообіцяв продовжувати випла-
чувати додаткові $300 в рамках федеральної 
допомоги по безробіттю у зв’язку з пандемією 
до закінчення терміну дії федерального за-
кону 6 вересня. При цьому вже більше по-
ловини штатів достроково припинили ви-
плату додаткових $300 через побоювання, що 
це стимулює людей залишатися без роботи. 

Проблема залишається в тому, що середня 
зарплата не може конкурувати з матеріаль-
ною допомогою, податковими пільгами і 

стимулюючими виплатами, які отримують 
безробітні працівники. 

«Тільки в Іллінойсі є десятки тисяч неза-
повнених робочих місць. Роботодавці пропо-
нують значно вищі зарплати, бонуси за пра-
цевлаштування і роблять інші кроки, щоб 
спонукати людей повернутися на роботу», - 
йдеться у відкритому листі на ім’я губернато-
ра Джей Бі Прітцкера. 

Рішенням губернатора штату стала ідея 
виплачувати людям премію за повернення на 
роботу в розмірі $1.000. Ця програма вико-
ристовується вже в Арізоні, Монтані, Нью-
Гемпширі і Оклахомі. Проте навіть з такою 
премією робітнику буде важко заробити 
більше, працюючи, аніж просто сидячи вдо-
ма.  Можливо єдиним правильним рішенням 
в цій ситуації стане поступове зменшення 
матеріальної допомоги по безробіттю та 
збільшення одноразової стимулюючої премії 
по виходу на роботу. Було б добре, якби влада 
штату Іллінойс не залишала людей на одинці 
з моральним вибором між працею та безро-
біттям.

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ «ПІВНІЧНОГО 
ПОТОКУ-2»

США незмінно виступають проти газо-
проводу. Проте розуміють, що цей Гордіїв 
вузол потрібно все ж таки вирішити дипло-
матичним шляхом. 

Білий дім призупинив дію санкцій щодо 
російського проекту Північний потік-2, 
оскільки навряд чи міг запобігти його будів-
ництву. Глава прес-служби Держдепартамен-
ту Нед Прайс нагадав, що російський газо-
провід був добудований на більш ніж 90%, 
коли адміністрація Байдена приступила до 
своїх обов’язків. «Ми визнаємо, що санкції 
навряд чи могли запобігти будівництву газо-
проводу. Тому було схвалено призупинення 
санкцій у рамках відновлення відносин з 
європейськими союзниками», - пояснив Гла-
ва прес-служби. І хоча «Президент США Джо 

Байден на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою 
Меркель ясно заявив, що ми продовжуємо 
виступати проти газопроводу Північний по-
тік-2, розглядаємо його як геополітичний 
проект Кремля, спрямований на розширення 
російського впливу на європейські енерге-
тичні ресурси. Це погана угода для Німеччи-
ни та для Європи загалом», - як резюмував 
Прайс. Проте лідери обох країн дійшли до 
згоди щодо проекту будівництва газопроводу 
Північний потік-2. Адміністрація Байдена 
відкине давній опір Вашингтона газопроводу 
Північний потік-2. Німеччина, відповідно до 
угоди, погодиться допомогти Україні в енер-
гетичних проектах і дипломатії. У разі, якщо 
Росія використає трубопровід в якості зброї 
проти України, уряд Німеччини готовий при-
йняти контрзаходи. Які саме поки що не по-
відомляється. Влада Росії обізнана про угоду 
США і Німеччини щодо газопроводу і вже 
позитивно оцінили її перспективи. «Ми зна-
ємо, що тема Північного потоку-2 стояла 
високо на порядку денному контактів канцле-
ра ФРН у Вашингтоні. Ми знаємо про те, що 
було досягнуто певне порозуміння між Бер-
ліном і Вашингтоном. Загалом всім має бути 
добре відомо, що Росія завжди послідовно 
відкидала будь-які звинувачення в тому, що 
вона використовує енергоресурси як знаряд-
дя політичного тиску.» - прокоментував 
угоду прес-секретар президента Росії Дмитро 
Пєсков.

Проте не всі у Вашингтоні згодні з умова-
ми даної угоди. Так, сенатор-республіканець 
Тед Круз, який регулярно тисне на адміні-
страцію президента США Джо Байдена через 
Північний потік-2, також зробив заяву.

«Якщо повідомлення і деталі угоди прав-
диві, це буде геополітичною перемогою для 
Путіна на покоління вперед і катастрофою 
для США та наших союзників. Президент 
Байден нехтує законами США і повністю 
здався Путіну», - заявив він. 

Тим часом в Україні не бачать конкретних 
кроків Німеччини щодо протидії енергетич-
ній загрозі Україні з боку Росії.

ВЕРТОЛІТ США У ЦЕНТРІ БУХАРЕСТУ
Вертоліт Військово-повітряних сил США 

UH-60 Black Hawk здійснив вимушену по-
садку в центрі столиці Румунії. Інцидент 
трапився під час репетиції в Бухаресті до Дня 
ВПС (20 липня).

Пілот посадив вертоліт на кільцевій 
розв’язці площі Шарля де Голля, внаслідок 

чого було знесено два ліхтарі й пошкоджено 
декілька автомобілів. Під час аварійної по-
садки вертольота ніхто не постраждав. Авто-
мобільний рух у районі площі був обмежений 
на декілька годин.

На місце інциденту були викликані право-
охоронці, військові та лікарі. А сам вертоліт 
було доставлено на базу, для огляду. Проте 
наразі причина інциденту невстановлена.  

«Посольству США стало відомо про інци-
дент, і воно уважно стежить за розвитком 
подій. Ми працюємо з нашими румунськими 
партнерами, щоб вирішити ситуацію, і ми 
надаватимемо оновлену інформацію по мірі 
її надходження», - сказано в прес-релізі аме-
риканського посольства.

ПЕРЕДОВІ ТАНКИ США НА 
ЗАХИСТІ ПОЛЬЩІ

Н е з а -
б а р о м 
П о л ь щ а 
стане тре-
тьою дер-
жа вою у 
світі, крім 
С Ш А  і 

Австралії, яка матиме найсучасніші танки. 
250 танків США M1A2 Abrams у найновішій 
версії SEPv3 мають бути розгорнуті на сході 
Польщі. Урядова програма їх придбання ра-
зом із логістичним і навчальним пакетом 
становить понад 5 млрд. євро.

Міністр національної оборони Польщі 
Маріуш Блащак наголосив, що купівля нових 
танків «дасть нам перевагу над можливим 
агресором. Якщо до цього додати факт, що ці 
танки будуть розміщені на сході нашої краї-
ни, то зросте й безпека нашої батьківщини». 

«Американці спроектували новий Abrams 
як еквівалент російських танків T-14 Армата, 
лише з відкритих джерел ми можемо дізна-
тися, що у росіян є 20 таких танків, а у нас 
буде 250 Абрамсів!», – додав Блащак.

УКРАЇНА  
США

Добірку 
підготувала 

Єлизавета  
НЕСТЕРЕНКО

Ресторан на 
продажу
в Glenview, IL. 

Ресторан на 
продажу
в Glenview, IL. 

224.436.2067 224.436.2067 
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1. Піднесіть очі до неба. Показник смертності осіб, 

що регулярно відвідують церкву, на 25 % нижчий, ніж 
у людей, які не ходять до церкви, та й живуть вони на 
8 років довше (за даними зарубіжних досліджень). 

А вислів «в окопах атеїстів не буває» можна відне-
сти  до поведінки під час недуги.

2. Навчіться вибачати. Очищення душі приносить 
не лише духовний спокій, але й покращує фізичний 
стан. Нерідко підвищення тиску буває не від того, що 
ви їсте, а від того, що їсть вас.

3. Гнів, підозра, ворожість, глибока зосередже-
ність на власній персоні не додають здоров‘я, а на-
впаки. І може краще, в межах розумного, змиритися 
з тим, що іноді відбувається і вам не до вподоби.  

4. Визначте собі мету. Ціль може бути великою і 
малою, наприклад, після тижня дієти можна трохи 
розслабитись. Але пам’ятаймо, що рефлекс цілі в нас 
закладений, і бажання досягнути мети стимулює, за-
хищає організм. Розрізняйте ціль і забаганки.

5. Не засмучуйтеся надовго, якщо не щас-
тить.  «Раз на возі, раз під возом». Щасливого життя 
(в звичному розумінні) не буває, бувають лише щас-
ливі дні.

6. Посміхніться. Це не означає приліпити на об-
личчя «службову» посмішку. Частіше посміхайтеся до 
себе і з себе. 

7. Навчіться говорити “ні”. І шефові також. А іно-
ді й собі.

8. Зніміть  ногу з педалі газу.  Навіть машина не 
може весь час гнати. Біг продовжує життя, біганина 
– вкорочує.

9. “Загляньте до себе”.  Як жалівся герой відомої 
оперети: “Я так заклопотаний, так забіганий, що не 
маю часу зустрітися із собою”.

10. Не “засмічуйте”,  не перенавантажуйте, очи-
щайте не тільки тіло. І душа потребує духовної дієти.

11. Не куріть.
12. Дотримуйтесь здорового харчування.
13. Висипайтесь. Справедливе й твердження: “Хто 

рано встає – тому Бог дає”. Але для цього потрібно 
раніше лягти.              

14. Займайтеся фізичними вправами.
15. Уникайте «токсичного» людського оточен-

ня. Нас оточують токсини не лише матеріальні. Іноді 
стає світліше, коли хтось вийде з приміщення. Але (за 
Шопенгауером), і такі люди потрібні.

16. Виїжджайте за місто. Вимкніть мобільний теле-
фон і на день “ впадіть на дно”.

17. Робіть добро. Без очікування винагороди.
18. Не ігноруйте старших. Є чому повчитись, і їм 

буде легше.  Ми також будемо колись такими.
19. Розлучіться з фірмою. Якщо там вам працюва-

ти не до вподоби. Грамота на пенсію, підвищений ар-
теріальний тиск, або перспектива змінити щось у 
житті на краще – вирішувати вам.

20. Майте про запас. Необхідно мати принаймні 
стільки заощаджень, щоб можна було прожити без 
роботи хоча б три місяці. 

21. Не влізайте у борги і не беріть кредит без ва-
гомих на це підстав.

22. Візьміть на коліна кота. Спілкування з кроли-
ком, хом’ячком, котиком і догляд за ними може спри-
яти зниженню артеріального тиску  ( за даними до-
сліджень). Хоча діти, онуки заслуговують на більшу 
увагу і з кращим результатом.

23. Майте хобі.  Найкращий варіант, щоб вашим 
хобі була високооплачувана робота.

24. Читайте книжки, слухайте спокійну музику. І 
відключитесь, і відпочинете, і порозумнішаєте.

25. Попрацюйте на городі.
26.Проходьте профілактичні медичні огляди. Ви-

міряти тиск, записати кардіограму не важко, але до-
поможе уникнути несподіванок.

27. Будьте оптимістами. Принаймні, намагайтесь 
оптимістичніше дивитись на все.

28. Не пересилюйте, не примушуйте себе, якщо 
не хочеться чогось робити. Не плутати із лінощами.

29. Не дуже сподівайтеся, що близькі підтрима-
ють вас у зміні способу життя на оздоровчий. Не 
розчаровуйтеся від цього занадто, ви не одні 
такі.  Щоб уникнути зойків біля ліжка хворого, краще 
допомогти йому у намаганні оздоровитися, або хоча б 
не заважати. 

30.  Не ототожнюйте виписку з лікарні з по-
вним  одужанням. Перемога над однією хворобою і 
здоров‘я - це не одне й те саме.

ЯК ПОКРАЩИТИ ЖИТТЯ
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Здоров‘я

Усі ми з дитинства знаємо, що у вухо 
не можна нічого встромляти. Однак 
часто про це забуваємо і при наймен-
шому свербінні у хід іде будь-що: від 
пальців до канцелярських скріпок. 
Отож треба добре засвоїти, як поводи-
тись з цими чутливими отворами. 

Передусім – геть ватні палички, а тим 
паче, сірники. Під час такої чистки вони 
тільки проштовхують сірку глибше у 
вушний канал. А ще, оскільки ми оруду-
ємо цими палками-копалками всліпу, 
існує велика небезпека пошкодити барабан-
ну перетинку. Природа передбачила при-
родне очищення вух переміщенням сірки. 
Щоб цей процес був активнішим, слід час 
від часу відтягувати мочку вуха вниз і впе-
ред.

Щоденне очищення вушної раковини 
полягає в митті зовнішніх частин вуха зви-
чайною водою. Для цього потрібно лише 
вставити в нього вказівний палець і повіль-
ними рухами збоку вбік із легким натиску-
ванням на стінку видалити сірку, сухі від-
мерлі клітини і пил, що накопичився впро-
довж дня.

Найменшої уваги потребують слухові 
канали і середнє вухо. У здоровому вусі 
сірка не збирається. Місцевому болю в ньо-
му, подразненню, свербінню, запаленню 
вушного каналу можна не лише запобігти, 
а й вилікувати їх щоденною турботою про 
ці органи. Вушні краплі, які зазвичай за-

с т о с о в у ю т ь с я  в  т а к и х  в и п а д к а х , 
розм’якшують сірку, можуть збільшити її 
масу і посилити тиск, не давши однак жодної 
користі.

Щоб вуха були здоровими, до комплексу 
ранкової гімнастики обов’язково слід ввести 
вправи для зовнішнього вуха, котрі сприя-
ють очищенню слухових проходів:

1. Потерти опуклості за вухом вгору-вниз.
2. Загнути вушну раковину ззаду наперед.
3. Покрутити козелок за годинниковою 

стрілкою.
4. Відтягнути вниз мочку вуха. Кожну 

вправу повторити 8 разів.
Ефективно очищує вуха перекис водню. 

Для цього потрібно закапати у кожне по 2...3 
його краплі. Через 5...10 хвилин прийняти 
теплу ванну. Дітям закапувати по 1 краплі 
3% перекису. А якщо й це не допоможе, схо-
діть до лікаря. Він правильно промиє вам 
вуха і ліквідує усі корки.

КАША ДЛЯ СЕРЦЕВОГО  
М’ЯЗА І СУДИН 

250. ..300 г гречаної крупи, 100. 
..150 г баклажанів, 3...4 яйця, 3...4 
цибулини, 3...4 ст. ложки вершково-
го масла, 6...8 печених яблук, сіль за 
смаком. 

Крупу промити, зварити в підсо-
леній воді. Круто зварені яйця по-
сікти і разом із тушкованими бакла-
жанами та смаженою цибулею по-
класти в кашу, накрити кришкою, 
поставити на 2 год. у духовку (ба-
жано в керамічному посуді). По-
давати на тарілці з печеними яблу-
ками.

...Гарного травлення 
1 склянка пшона, 3 склянки мо-

лока, 0,5 кг гарбуза, 1 ч. ложка меду, 
цукор, ванільний цукор за смаком, ½ 
чайної ложки солі, 1 банан. 

Почищений від шкірки та по-
дрібнений гарбуз покласти в гаряче 
молоко і варити 10...15 хв. Всипати 
промите пшоно, додати солі і, по-
вільно помішуючи, варити ще 15...20 
хв. до загустіння. Укутати на 25...30 
хв., додати мед і ванільний цукор, 
перемішати. Подавати до столу, при-
красивши шматочками банана.

...Міцності кісток 
1,5 склянки кукурудзяного борош-

на, 1...2 ст. ложки вершкового масла, 
сіль за смаком, 4 ст. ложки подріб-
нених ядер волоських горіхів.

Кукурудзяне борошно трохи під-
смажити з маслом, всипати у підсо-
лену воду та зварити до готовності, 
потім додати подрібнені горіхи. 
Укутати на півгодини. Подавати з 
молоком.

...Нервової системи 
2,5 склянки гречаної крупи, 1 

склянка маку, сіль, мед за смаком, 2 
ст. ложки очищеного соняшниково-
го насіння, 1 апельсин.

Зварити гречану кашу, протерти 
її крізь сито (з великими отворами). 
Попередньо ошпарений окропом 
мак розтерти, й додати до каші. При-
красити часточками апельсина.

ЯК ПОВОДИТИСЬ З ЦИМИ ЧУТЛИВИМИ 
ОТВОРАМИ
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У разі гострого респіраторного 
захворювання, больового синдро-
му, остеохондрозу часто допомагає 
дешевий і простий засіб – нанесен-
ня йодної сітки на хворе місце. 
Вона виявляє місцеву подразню-
вальну дію на шкіру, розширює 
шкірні капіляри, що сприяє від-
току крові та зменшенню її застою 
у запалених тканинах. 

Для того щоб правильно нанести 
сітку, накрутіть на паличку чи олі-
вець ватну кульку, змочіть її 5%-ою 
настоянкою йоду і нанесіть на шкіру 
вертикальні та горизонтальні смужки 
завширшки близько 1 сантиметра. Хво-
рому на бронхіт, трахеїт, запалення ле-
гень вертикальні лінії слід проводити 
вздовж середньої лінії груднини, а потім 
паралельно до неї з обох боків через се-
редину ключиці. Паралельно до цих ліній 
між ними слід провести ще по одній лінії. 
На спині наносять з обох боків по дві 
вертикальні лінії паралельно хребту че-
рез внутрішній край лопатки і посеред-
ині між цими лініями та хребтом.

Горизонтальні лінії і на спині, і на 
грудях слід проводити вздовж міжребер-
них ділянок, бо саме там проходять су-
дини й нерви, багаті на рефлекторні 
зв’язки. Якщо біль спричинений остео-
хондрозом хребта, йодну сітку наносять 

так: з обох боків паралельно хребту про-
водять вертикальні лінії через внутріш-
ній край лопатки, вздовж самого хребта 
і посередині між ними. Залежно від ло-
калізації болю лінії можна продовжити 
до поперекового відділу хребта. Горизон-
тальні лінії проводять уздовж міжребер-
них ділянок. Увага! Перед тим, як нанести 
йодну сітку, слід перевірити організм на 
чутливість до йоду. Для цього на внутріш-
ню поверхню ліктьового згину нанесіть 
кілька тоненьких штрихів сірником, 
змоченим у 5%-му розчині йоду. Якщо 
через 15 хвилин шкіра не почервоніла і 
немає набряків, можна наносити йодну 
сітку. Але все одно не частіше 2-3 разів на 
тиждень. І останнє. Ніколи нічого не 
малюйте на спині хворого, якщо його 
температура перевищує 38 градусів за 
Цельсієм.

Людина протягом життя витрачає на 
сон декілька десятків років. Погодьте-
ся, що жертвувати такою кількістю часу 
якось не хочеться. Виявляється, що 
якщо дотримуватися декілька простих 
правил, то час сну можна скоротити без 
шкоди для здоров‘я. 

Правило 1. Обов‘язково щодня ви-
діляйте хоч би п‘ятнадцять хвилин на 
заняття фізкультурою, робіть вправи 
групи м‘язів спини, ніг і живота. Це 
дозволить вам скоротити час сну на 
годину-півтори. Крім того, це допоможе 
вам зняти втому, яка накопичується у 
жителів міст.

Правило 2. Прагніть спати в при-
міщенні, що провітрюється або на сві-
жому повітрі. 

Літом за лишайте 
відкритим на всю ніч 
або вікно або балконні 
двері. 

Взимку, перш ніж 
йти спати, кімнату слід 
протягом тривалого 
часу провітрювати.

Правило 3. Якщо є 
можливість, то при-
дбайте подушку і ма-
трац, набиті соломою 
або кінським волосом. 

Правило 4. Не слід 

лягати спати на повний шлунок. Між 
останнім прийомом їжі і відходом до 
сну повинно пройти не менші п‘ять 
годин.

Правило 5. Відмовтеся від «вольо-
вого сну». Коли прокинулися, відразу 
вставайте з ліжка, оскільки ніжитися 
в ліжку – це недозволена розкіш і часто 
погана звичка.

Правило 6. Якщо, прокинувшись 
вранці, ви відчуваєте себе мляво, то 
прийміть прохолодний приємний душ, 
а ще краще облийтеся холодною водою.

Правило 7. Ведіть активний спосіб 
життя. Помічено, що активні люди по-
требують меншої кількості часу на сон, 
але при цьому завжди бадьорі і енер-
гійні. 

ІНКОЛИ ЧАС СНУ МОЖНА СКОРОТИТИ 
БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я

ЩЕ РАЗ ПРО НАНЕСЕННЯ ЙОДНОЇ 
СІТКИ НА ХВОРЕ МІСЦЕ 

З ВІКОМ ЛЮДИНА, КОТРА СПОЖИВАЄ БАГАТО 
СИРУ, СТАЄ ЗАРУЧНИКОМ ВЛАСНОЇ ПРИСТРАСТІ

Американські вчені висунули 
припущення, що до деяких харчо-
вих продуктів може виникати 
стала призвичаєність, порівнюва-
на з наркотичною залежністю. 

Дослідники визначили кілька 
груп таких харчів, серед них шоко-
лад і солодкі газовані напої (останні, 
до речі, шкідливі вже самі по собі). 

Однак головним відкриттям учених став... твердий сир. З’ясувалося, 
що цей продукт містить багато казеїну – білка, при розщепленні 
котрого утворюється опіумна речовина, яка за своїм складом дуже 
подібна до морфію. З віком людина, котра споживає багато сиру, стає 
заручником власної пристрасті. Американські лікарі розробили ді-
єту і програму способу життя, покликані допомогти огрядним людям 
розлучитися з «харчовими наркотиками». 

НИРКИ МОЖУТЬ НЕ ВПОРАТИСЯ 
З НАДЛИШКАМИ СОЛІ 

Звичайна кухонна сіль складається пере-
важно з двох елементів – натрію та хлору – і 
дещиці домішок. Натрій необхідний організ-
мові, щоб підтримувати водний баланс, а також 
для передачі нервових імпульсів і нормальної 

роботи м’язів. 
Але, щоб не мати проблем зі здоров’ям, потрібно лише близько 

одного грама натрію на день, або чверть чайної ложки солі. Та ж сіль, 
що понад цю норму, шкодить організму. Нирки можуть не впорати-
ся з надлишками солі, які поступово накопичуються, затримуючи 
воду в судинах, що спричинює набряки і підвищення артеріального 
тиску крові. 

ЧОРНИЙ ТМИН МОЖЕ 
ВИЛІКУВАТИ РАК

Чорний тмин 
– трава, яка ви-
користовується 
с т ол і т т я м и в 
т р а д и ц і й н і й 
східній медици-
ні, може виліку-
вати одну з най-
ва жчи х форм 
раку – пухлину 
підшл ункової 
залози.

На думку медиків, чорний тмин може за-
стосовуватися для лікування багатьох хво-
роб, а також імунних та інших розладів. 
Склад рослини володіє протираковими 
властивостями завдяки наявності антиокис-
лювачів, переконують американські біологи. 
Наукові тестування довели, що чорний тмин 
знищує приблизно 80% ракових агентів, ак-
тивуючи безліч важливих генів, що борють-
ся з ростом пухлини.

Чорний тмин (nigella sativa) вирощують у 
багатьох країнах, включаючи Саудівську 
Аравію та Індію. Гомеопати і народна меди-
цина давно використовують настоянку, олію 
і насіння цієї рослини, зокрема, при ракових 
захворюваннях, виразковій хворобі шлунка, 
запаленні ясен.

Дорослим рекомендується вживати вран-
ці та увечері за 15 хвилин до їди по чайній 
ложці олії чорного тмину. Запивати слід 
столовою ложкою натурального меду, роз-
веденого у половині склянки води.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРАВИЛА 
УЖИВАННЯ ВІТАМІНІВ

С л і д  п о -
в с я к ч а с 
пам’ятати, що 
вітамінні пре-
парати – це не 
ліки. Важливо 
знати правила 
їх уживання. 

В і т а м і н и 
п р и й м а ю т ь 
уранці, через 
10-30 хвилин 
після їди, щоб 
к ислот и,  як і 
можу ть бу ти 
н а я в н и м и  в 
таких препа-
рата х, не по-
дразнювали слизову оболонку шлунка. 
Мікроелементи ліпше пити у другій по-
ловині дня, незалежно від прийому їжі, а 
комплекси, котрі містять амінокислоти 
(триптофан, гліцин, таурин та ін.), при-
ймають лише натщесерце за півгодини до 
їди. Ферментативні препарати, такі, як 
мезим, фестал, ліпше взагалі не пити без 
консультації лікаря. Намагаючись поліп-
шити травлення з їх допомогою, ви ризи-
куєте порушити роботу підшлункової 
залози. 

Вітамінні препарати не можна прийма-
ти разом із серцевими та гормональними 
засобами – вітаміни можуть завадити 
всотуванню ліків. Різниця між прийомом 
ліків і вітамінів має бути не менш ніж 15 
хвилин. 
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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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Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613

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

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

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

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

 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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У TESLA З’ЯВИТЬСЯ ЕЛЕКТРОЛІТАК

Фахівці аналітичної компа-
нії Morgan Stanley опублікува-
ли свіжий матеріал. У ньому 
вони висловили припущення, 
що вже в найближчому май-
бутньому Ілон Маск анонсує 
свій новий проєкт – електро-
літак, випущений компанією 
Tesla.

Йдеться про літальний апа-
рат вертикального зльоту і 
посадки (eVTOL), пише Yahoo 
Finance. Що цікаво, свіжа ін-
формація Morgan Stanley про електролі-
так підвищила рейтинг компанії і ціну 
Tesla до 900 доларів за акцію. Повідомля-
ється, що в разі, якщо Tesla все ж створить 
підрозділ Tesla Aviation, воно може додати 
приблизно від 100 до 866 доларів в ціні за 
акцію компанії.

Відзначимо, що ранні підрахунки 
вказували на те, що глобальний ринок 
eVTOL до 2050 року може досягти по-
казників у 9 трильйонів доларів. І 
буде дуже дивно, якщо IT-гігант Мас-
ка не захоче відкусити свій шматок 
пирога.

MINI ПОКАЗАЛА ELECTRIC PACESETTER INSPIRED BY JCW
Новинка комплектується 184-сильним 

електродвигуном, який розганяється 
автомобіль вагою в 1230 кілограм до сотні 
за 6,7 секунди.

Компанія Mini представила новий 
електрокар під назвою Electric Pacesetter 
inspired by JCW. Як повідомляє Carscoops, 
автомобіль використовуватимуть в якос-
ті машини безпеки на чемпіонаті «зеле-
них» болідів Formula E. 

Новинку побудували на базі моделі 
Mini Cooper SE. Електрокар оснастили 
проблисковими маячками, антикрилом, 
дифузором, розширеними колісними 
арками, закритими гратами радіатора і 
спеціальними повітрозабірниками для 
охолодження гальм. Також хетчбек 
укомплектували 18-дюймовими колісни-
ми дисками, «взутими» у шини Michelin 

Pilot Sport. Кузов машини отримав нове 
забарвлення з помаранчевими акцента-
ми.

У салоні новинки встановили спортив-
ні сидіння. Цілий ряд елементів інтер’єру 
виконали з вуглепластику. Дверні ручки 
хетчбека замінили особливими ременя-
ми.

Машина комплектується 184-сильним 
електромотром. З таким агрегатом авто-

мобіль вагою в 
1230 кілограм 
розганяється 
до сотні за 6,7 
секунди. Та-
кож новинка 
отримала пе-
ренастроюючу 
підвіску і мо-
де рн і з ов а н у 
гальмівну сис-
тему.

Ста ндарт-
н и й  M I N I 
C o o p e r  S E 
о с н а щ е н и й 
агрегатом від 

BMW i3S, який розвиває 184 к. с. (135 кВт) 
і 270 Нм крутного моменту. Двигун до-
зволяє хетчбеку прискорюватися з місця 
до «сотні» за 7,3 сек., а максимальна 
швидкість примусово обмежена 150 км 
на годину. Комплект літій-іонних акуму-
ляторів, встановлений під підлогою авто-
мобіля, забезпечує пробіг від 235 до 270 
кілометрів.

BMW ПРЕДСТАВИЛА КОНКУРЕНТА TESLA MODEL S
Компанія BMW представила серійну 

версію електричного концепту i4. Серед 

конкурентів ма-
шини називають-
ся Tesla Model 3 і 
Audi e-tron GT. У 
с а м і й ком па н і ї 
підкреслили, що 
серійна модель на 
85% повторює од-
нойменний про-
тотип.

Виробництво моделі нала-
годять на заводі компанії в 
Мюнхені. Про точні терміни 
початку продажів новинки 
поки не повідомляється. За 
даними Autocar, в європейські 
дилерські центри машини на-
дійдуть цієї осені.

Дизайн «зеленого» ліфтбека 
німецького бренду дуже схо-
жий на Gran Coupe 4-Series. 

Автомобіль отримав великі вертикальні 
«ніздрі» в стилі BMW M3 і M4 нового по-

коління, рельєфний капот і 19-дюй-
мові колісні диски.

Знімків салону поки опубліко-
вано не було. Очікується, що но-
винку оснастять великим диспле-
єм, який об’єднає в собі цифрову 
приладову панель і екран мульти-
медіа. Інформаційно-розважаль-
ний комплекс отримає функцію 
управління жестами. Оновлення 
системи відбуватиметься віддале-
но.

Також в секреті тримають-
ся технічні характеристики 
машини. В даний момент ві-
домо, що ліфтбек побудують 
на модифікованій версії плат-
форми CLAR. За попередніми 
даними, будуть доступні си-
лові агрегати з віддачею 284 і 
335 кінських сил.
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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!!!

ATTENTION!  TEAM OTR DRIVERS!

Call us TODAY:

Tel. 708.261.9099
Svetlin

Payment:
• Same week
• Up to 75-85 cents per mile (team)

Requirements:
• Minimum 2 weeks on the road
• Good level of communication
• Clean driving record
• Current medical card
• 2 years of experience
• English speaking

Offering Hook & Drop opportunities with 24/7 dispatch
We move expedited loads for our customers in 48 states

Looking for hard working teams,  
who want to make some serious money!

5-8 K miles weekly guranteed!

This is an Expedited Division of Paragon Freight

 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!!
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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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Свого часу ми докладно розповідали  
про пиво, всі «за» і «проти» його вжи-
вання. І, якщо пам’ятаєте, мінусів на-
бралося більше, ніж плюсів. Але варто, 
либонь, повернутися до теми. Бо он 
гуляють вулицями й парками зовсім 
молоді хлопці й дівчата і жлуктять 
пиво просто з пляшок та бляшанок. А 
під навісами «забігайлівок» та «генде-
ликів» дорослі дядечки (та й тітоньки) 
не тільки сьорбають із кухлів і бокалів, 
а й нерідко змагаються, хто більше за 
одним рипом видудлить. Тож сьогодні 
мова – лише про шкоду від цього 
«бурштинового нектару». 

Алкоголь – головний ворог печінки. 
Ця істина, здається, незаперечна. А пиво 
його містить, і не так мало, як дехто ду-
має. Є сорти, де вміст етилового спирту 
сягає 10, 14, 16 і навіть 18 відсотків. Себ-
то півлітровий кухоль може прирівню-
ватися до 50-100 мл горілки. Основна ж 
функція печінки – очищення організму. 
Якщо примусити її боротися лише з ал-
коголем, то порушиться антитоксична 
діяльність. Тоді іншим отруйним речо-
винам перепон уже не буде. Зловживан-
ня пивом неодмінно спричинить врешті-
решт запальні процеси і може призвести 
навіть до гепатиту. Слід знати, що хро-
нічний «пивний» гепатит цілком може 
мати прихований перебіг. А якщо вчасно 
не схаменутись, на пиві можна «зароби-
ти» і цироз печінки. 

Нирки теж потерпають. Як відомо, 
головне завдання їх – підтримувати ста-
лість внутрішнього середовища організ-
му. Вони беруть участь у регулюванні 
водно-електролітного балансу та кислот-
но-лужного складу. Пиво примушує 
нирки працювати з потрійним наванта-
женням, тож природні процеси порушу-
ються. Не треба довго розводитись про 
сечогінну властивість цього напою – 
вона всім відома. Це – полінурія по-
науковому, і пов’язана вона саме з по-
дразливою дією спирту на ниркові тка-
нини – з підвищенням їхньої фільтра-
ційної здатності. 

Якщо ви щодня споживаєте хмільний 
напій, будьте готові до шлункових роз-
ладів. Регулярне ще й надмірне накачу-
вання шлунка, стравоходу й кишківнику 
алкогольною рідиною, надто ж з елемен-
тами бродіння, навально подразнює й 
отруює їхні слизові оболонки. Крім того, 
залози, розташовані на стінках шлунка і 
покликані виробляти шлунковий сік, 
спершу починають виділяти багато сли-
зу, а тоді й зовсім атрофуються. Відтак 
травлення стає неповноцінним, їжа за-
стоюється або неперетравлена надходить 
до кишківнику. Наслідок – проблеми з 
випорожненням та гастрит. Страждає і 
підшлункова залоза, бо цей напій при-
гнічує виділення ферментів, і природний 
процес розщеплення поживних речовин 
розладнується. 

Ану, прислухайтеся до своїх відчуттів. 

Загальна слаб-
кість, постій-
но похмурий 
настрій, зни-
ження працез-
датності – є це 
у вас? А мета-
левий присмак 
та г іркота в 
рот і?  Болі  в 
животі й від-
чуття важко-
сті в ямці під 
г р у д и н о ю ? 
Має те? То у 
вас, вочевидь, 
хронічний ал-
когольний га-
стрит . 

Ми вже го-
в о р и л и  п р о 
потужну сечо-
гінну дію пива. Дехто вважає, що це до-
бре: мовляв, з організму виводяться 
шкідливі речовини, «шлаки». Ой, чи так 
воно? Вимиваються насамперед мікро- 
та макроелементи, особливо калій та 
вітамін С. А при бракові калію настають 
зриви серцевого ритму, з’являються болі 
в литках, слабкість у ногах. Нестача маг-
нію впливає на вдачу – людина стає 
дратівливою, схильною до істерик, ще й 
погано спить. А без вітаміну С знижуєть-
ся імунітет, відтак чіпляються всілякі 
ГРЗ та ГРВІ й інші болячки. 

А серце? Гадаєте, йому до пива байду-
же? Аж ніяк! Цей напій всотується дуже 
швидко, тож кровоносні судини миттю 
переповнюються. Виникає варикозне 
розширення вен, і серце збільшується. 
Це – синдром «пивного», або «бичачого», 
серця, як кажуть рентгенологи. Воно 
мусить щодня перекачувати надлишок 
рідини і стає млявим та плюсклим, а 
ззовні обростає жиром. Виникають арит-
мія, задишка, підвищується кров’яний 
тиск, дедалі важче переносити фізичні 
навантаження. Загрозливо зростає ризик 
ішемічної хвороби , а серцева недостат-
ність – це поза сумнівом. І вже маячить 
«на обрії» летальний кінець від інсульту. 

А це ось нехай би взяли до уваги юні 
пивомани. Їхній обожнюваний напій 
містить фітоестроген – рослинний ана-
лог жіночого статевого гормону – про-
гестерону. Він потрапляє в пиво з шишок 
хмелю. А систематичне споживання пива 
розладнує роботу ендокринної системи. 
У чоловіків, особливо молодих, пиво 
пригнічує вироблення тестостерону. По-
чинають домінувати жіночі гормони, які 
спричиняють зміни зовнішнього вигля-
ду чоловіка: менше волосся на тілі й об-
личчі, зменшується м’язова маса, збіль-
шуються грудні залози, змінюється 
тембр голосу, з’являється «пивне черево», 
відкладається жир на стегнах і талії. 
Одне слово, чоловік, будучи палким 
любителем пива, за біологічними озна-
ками перетворюється на жінку. З усіма 

наслідками. 
І нехай ніхто не подумає, що слабке 

пиво не викликає звикання. Є навіть 
медичний термін – пивний алкоголізм. 
Він відрізняється від горілчаного тим, 
що розвивається у три-чотири рази 
швидше, і потяг до випивки – дужчий. 
Це почасти пов’язано з певними життє-
вими традиціями, з доступністю і легкіс-
тю споживання напою. Немає потреби 
«накривати поляну», збирати великий 
гурт, вигадувати привід, адже попити 
пивця можна й самому – йдучи вулицею 
або сидячи перед телевізором. Із погляду 
наркології, пивна залежність – тяжкий 
варіант алкоголізму, який дуже важко 
піддається лікуванню. У випадку задав-
неного пивного алкоголізму може стати-
ся що завгодно – склероз ниркових су-
дин, крововилив у нирки, інфаркт нирок, 
вогнища некрозу (змертвіння) їх тканин. 

Слід зазначити й те, що «пивноголіки» 
вкрай рідко звертаються до наркологів і 
тим більше до психіатрів. Якщо вже й 
приходять до лікаря, то зі скаргами на 
серце, печінку, шлунок. А фахівець, об-
стеживши пацієнта, визначає головну 
причину всіх бід – надмірне вживання 
пива... 

І – насамкінець. Якщо ви полюбляєте 
хильнути кухлик-другий, то не лінуйте-
ся час від часу перевіряти вміст цукру в 
крові (це дуже легко, медики мають нині 
спеціальні прилади, які дають показники 
буквально за хвилину). І якщо виявить-
ся, що цукру у вашому організмі забага-
то, – негайно і назавжди відмовтеся від 
пива, не доводьте себе до справжнього 
цукрового діабету! Бо це – грізна недуга, 
яка призводить і до інвалідності, і до 
ампутації кінцівок, і до смерті – ще й 
дуже болісної. 

То чи варте вашого здоров’я і життя 
сумнівне задоволення «розслабитись» за 
кухлем такого смачного, запашного, 
збадьорливого, гарного на вигляд, але 
підступного й небезпечного напою? Пев-
на річ, не варте.

ЯКЩО ВИ ПОЛЮБЛЯЄТЕ ХИЛЬНУТИ ПИВА, 
ТО НЕ ЛІНУЙТЕСЯ ПЕРЕВІРЯТИ ВМІСТ ЦУКРУ В КРОВІ 

В ДЕЯКИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
НАНЕСЕННЯ ТАТУ ВЗАГАЛІ 

ЗАБОРОНЕНО
Португальські та французькі фа-

хівці заявляють, що татуювання, на-
віть тимчасові, можуть спричинити 
вельми неприємні наслідки. 

Американська Асоціація банків 
крові і Американський Червоний 
Хрест не приймають кров від донорів 
із татуюванням, зробленим менше 
року тому. А в деяких штатах Америки 
нанесення тату взагалі заборонено. 
Медики кажуть, що через непрофесій-
но виконану «наколку» можна зарази-
тися правцем, туберкульозом, неви-
ліковним і часто смертельним різно-
видом гепатиту В та С, надбати вірус 
імунодефіциту (ВІЛ), а також стати 
жертвою безлічі шкірних хвороб та 
алергічних реакцій.

ПІДШКІРНИЙ ЖИР 
ВОЛОДІЄ СПЕЦІАЛЬНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ 
Дослідники з Гарвардського універ-

ситету зробили несподіване відкрит-
тя. Вони довели, що підшкірне жиро-
ве відкладення не лише позитивно 
впливає на обмін речовин, а й значно 
знижує ризик захворювання на цу-
кровий діабет.

Тільки не треба плутати підшкірне 
жирове відкладення і вісцеральне ожи-
ріння, яке негативно позначається на 
здоров’ї людини, наголошують учені. 
Дослідження проводили на лаборатор-
них мишах.

Із пересадженим підшкірним жиром 
тварини почувались набагато краще від 
своїх «колег». Тому дослідники зробили 
висновок, що підшкірний жир володіє 
спеціальними властивостями, які добре 
впливають на стан організму.
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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

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

- 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

-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!!!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

  We proudly offer our own line of Balkan 
style smoked, dry and cured meats 
made here in the USA and USDA 
certified 

  Whether you’re cooking a simple meal 
for your family after work, inviting your 
friends to a traditional dinner or putting 
together a buffet, we have everything 
for your table with the best flavors 
possible to satisfy your cravings for 
Eastern European delicacies 

  Convenient shopping either online 
(24/7) or at our Chicagoland delis 

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

HIGH QUALITY IMPORTED AUTHENTIC BALKAN FOOD & BEVERAGES 
We look forward to meeting you online or at our stores Today!

CONTACTS US: Email: info@serdikabg.com
www.serdikabg.com

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

Adress: 4750 25th Ave., 
Schiller Park, IL 60176 

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

Mt. Prospect, IL 60056
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South 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:

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!

BOGO TRAVEL
Компанія з Чикаго, 

яка постійно росте та розвивається, 
запрошує на роботу ВОДІЇВ CDL-A.

Чудова, дружна команда! 
Хороше відношення в колективі - гарантовано.

Станьте частиною нашої сім’ї!

The Chicago-based company, 
which is constantly growing, 

is hiring CDL-A DRIVERS.
Great, friendly team! 

A good attitude in the team is guaranteed!

773.592.6000 | Stas
773.969.1942 | Andriy

We look forward
to welcoming you 
as a new member 
of our team!
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Запрошуємо на роботу водіїв CDL «А»

Solo Driver - $0.80 С/М

2000 - sign in bonus!

-  Оплачуємо - $500 щотижня,
   починаючи від першого чека
-  Detention - $25/год після двох годин
-  Layover - $200
-  Extra stop - $50
-  Вимоги - 2 роки досвіду і чистий рекорд

Запрошуємо до співпраці owner operators

Перші два тижні - 100% gross
      (не беремо комісійні)

224.200.9614
Apply online: f2freight.com

Розмовляємо польською і англійською мовами

Багато років було витрачено на про-
ведення досліджень, але немає свід-
чення про те, що низькокалорійні ді-
єти сприяють скиданню ваги або за-
побігають серцево-судинним захво-
рюванням. Плани використовувати 
такі дієти ймовірно приведуть до 
браку незамінних жирів, які потрібні 
для здоров’я мозку та серця, для ви-
роблення гормонів, а також для здо-
рової шкіри та волосся. Жири також 
необхідні для засвоєння вітамінів А, 
Е і К. Деякі жири можуть навіть допо-
могти скинути зайву вагу.

Мононенасичені жири, які є в олив-
ках та олії, що з них виготовлена, у 
волоських горіхах та мигдалеві і в 
оліях, що з них виготовлені, а також в 
авокадо, – збільшують рівень адипо-
нектину. Цей гормон допомагає тілу 
використовувати жир для енергії, до-
помагаючи таким чином скинути за-
йву вагу. Мононенасичені жирні 
кислоти (МНЖК) приносять ще й таку 
користь: 

• Зменшують запалення, яке 
може викликати або ускладнювати рак 
і серцево-судинні захворювання;

• Допомагають утворювати 
клітинні мембрани, що є стійкішими 
до уражень;

• На 400 % збільшують засво-
єння антиоксидантів (антиоксиданти 
поглинають хвороботворні вільні 
радикали) – це, можливо, їхня най-
більша користь;

• Захищають печінку;

• Сприяють скиданню зайвої 
ваги, особливо в області черева;

• П і д н і м а ю т ь холе с т е ри н 
ЛПВЩ (добрий холестерин, який усу-
ває шкідливий холестерин із тканин, 
покращуючи таким чином функцію 
серця).

 Втім, жири таки мають чимало 
калорій, і надмірне їх споживання 
призводить до набору ваги, зменшу-
ючи їхню потенційну користь. Таким 
чином їх можна споживати лише в 
невеликій кількості.

Горіхи, авокадо та оливкову олії 
впродовж років критикували за те, що 
вони викликають набирання ваги. Ті, 
що говорили, що вони шкідливі, брали 
до уваги лише калорії в цих продук-
тах, але не проводили про них жодно-
го дослідження і навіть не трудилися, 
аби пошукати дослідження інших. Що 
ж ці «експерти» говорять тепер? Тепер 
вони мають вибачатися і наводити 
спростування! 

Церк ви та кож часто ста ва ли 
об’єктом нечесної критики від тих 
людей, які навіть пальцем не поворух-
нули, аби провести дослідження про 
те, чому саме навчають церкви і що 
вони практикують. Давид писав у 
Псалмі 33 (34), вірші 9 (8): «Скуштуйте 
й побачте, який добрий Господь, бла-
женна людина, що на Нього надію 
кладе!» Тут слово «людина» стосуєть-
ся всіх людей, і справді, кожен, хто 
вірує в Нього, блаженний у різнома-
нітні способи. 

ЧОМУ ДЛЯ ВАС КОРИСНІ АВОКАДО,  
ОЛИВКОВА ТА ГОРІХОВА ОЛІЯ?
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У неділю за вечерею Іван Трохимович сказав: 
– Я мушу поїхати до матері. 
Міла Степанівна повільно звела великі темні очі, 

спокійно подивилася на чоловіка. Про це вона чула вже 
вчетверте чи вшосте і потроху почала звикати. Що-
правда, досі він говорив «треба». Однак, як і раніше, 
відповіла: 

– І не думай! З твоїм здоров’ям та вириватися у такі 
краї. 

– Я мушу поїхати до матері, – твердо повторив 
чоловік і рвучко підвівся. 

У вітальні, як ішов до кабінету, зупинився і глянув на 
присадкуватий полірований столик, що примостився біля 
великого вікна. Як завжди, акуратними стосиками лежа-
ли свіжі газети, журнали, нові книги і два пухкі, обрам-
лені оксамитом альбоми: в одному зберігалися фото-
картки Івана Трохимовича й Міли Степанівни, у другому 
– їхнього сина Мирослава. 

Люди бували в Малярчуків майже ті ж самі, проте, як 
сідали до столика, неодмінно брали альбом і кликали 
господиню. Вона розповідала про фотокартки довго й 
захоплено, не забуваючи нагадати, що Іван Трохимович 
добувся доктора наук й професора у тридцять сім літ, а 
син – у неповні двадцять вісім. І не під батьковим крилом, 
як і досі натякають заздрісники. Щоб ні від кого не за-
лежати, по закінченню інституту попросився на Далекий 
Схід. Там і вибився в науку. 

Стояла на столику біла фарфорова попільничка. Ко-
лись Іван Трохимович не випускав із зубів цигарки, але 
постійне курликання жінки про те, що сам собі вкорочує 
віку, вплинуло: кинув палити. Попільничка слугувала 
гостям. За п’ятнадцять літ Іван Трохимович устиг забути, 
який на смак цигарковий дим, але зараз, дивлячись на 
попільничку, пригадав його терпкий, пожадливий запах. 
Хотілося закурити. 

Другого дня Іван Трохимович, викликавши машину, 
спочатку поїхав в інститут й домовився про тижневу 
відпустку, а потім завернув в універмаг по гостинці. Дов-
го вибирати їх не вмів і не любив, та й не пам’ятав, коли 
востаннє цим займався. Тому одразу, не розглядаючи, 
купив матері вовняну кофту, велику квітчасту хустку та 
чорний міцний жакет. 

Окрім матері, в селі ще жила рідня – двоюрідний брат 
і дві двоюрідні сестри. У них, безперечно, були діти, але 
скільки, які вони, великі чи малі, хлопці чи дівчата, – не 
знав. Довгенько ламав голову, що б його для них вибрати, 
бо навіть брат і сестри уявлялися погано, а потім вирішив: 
візьму з десяток чоловічих наручних годинників. Це така 
штука, що для будь-кого підійде. 

Міла Степанівна, як побачила покупки, то аж у до-
лоні сплеснула. Хотіла дорікнути, бо міг би купити щось 
краще й дешевше, але Іван Трохимович так промовисто 
глянув, що вмить стисла губи. 

Перечекала, поки у чоловікові вгамується злість, і за-
вела зовсім іншої: 

– Про всіх подумав, а себе забув. 
– Чого ж... 
– Дорога не близька, всяке може статися, – промовила 

турботливо і, взявши господарську сумку, пішла купу-
вати харчі. 

Більше нічим не дорікала, не перечила. Навіть не заїка-
лася про поїздку. Лише коли проводжала на вокзал (піс-
ля інфаркту на власній машині далі дачі не їздив), всю 
дорогу наказувала, щоб глядів себе: регулярно їв, пив 
гарячий чай, не дуже надіявся на вагон-ресторан, бо 
харчі там несвіжі, не виглядав із вікна, не стояв на про-
тягах. 

До жіночих турбот Іван Трохимович звик. Інколи 
здавалося: аби не вони, не зумів би домогтися в житті 
того, що має. Тому, як завжди, слухав уважно, зрідка 
схвально, як робив на наукових конференціях, симпозі-
умах, коли подобалися доповіді, кивав великою, чубатою, 
але зовсім сивою головою і мрійливо усміхався. 

Однак цього разу поради Міли Степанівни не стали в 
пригоді. Сусідами по купе виявилися молоді люди – двоє 
хлопців і дівчина. Була ніч. Як тільки поїзд вибрався за 
місто, хлопець, котрий лежав на верхній полиці, заходив-
ся відчиняти вікно. Воно не піддавалося, щось там заїло, 
тоді вони налягли гуртом, і рама з хурчанням подалася 
вниз. 

Відразу в купе увірвався холодний, пругкий вітер. 
Здмухнув зі столу кілька папірців, гайнув проходом, 
торкнувся спітнілого Івана Трохимовича. Він приємно 
примружився, але, згадавши жінчину пораду, попросив 
молодих людей зачинити вікно. 

– Батьку, – заговорив білявий хлопець, – пора б уже 

знати, що свіже повітря – запорука здоров’я. А воно по-
трібне людям різного віку. 

– Я все ж просив би, – стояв на своєму Іван Трохимо-
вич. – Протяги також для всіх шкідливі. 

Попутники, хоч і без великої охоти, послухалися. 
Згодом вийшли курити, двері зоставили прочиненими, 
й добре було чути їхню розмову: 

– Плохенький дядечко... 
– Грип, видно, підхопив. 
– Чого доброго, і нас нагородить. 
І сусіди по купе почали сторонитися Івана Трохимо-

вича. Він же нищечком посміхався, бо коли сам мав 
стільки літ, як вони, то не боявся не те що грипу, а й самої 
смерті. Її для нього взагалі не існувало. Однак, проки-
нувшись під ранок, відчув, як у грудях щось пощипує, а 
дихати стає все важче й важче. Помацав лоб. Він був га-
рячий. Іван Трохимович злякався: невже й справді за-
студився? «Нічого, нічого... Трохи подрімаю і все минеть-
ся». Та не встигали повіки стулятися, як починало 
шкребти у грудях, дерти в горлі. На згадку приходили 
жіночі слова: «З твоїм здоров’ям та вирушати в такі світи». 
Може, й справді слід було послухатися й нікуди не їхати? 

«Ні, ні, треба!» – говорив подумки, а відчувши на щоці 
дотик променя, несподівано для себе попросив розчини-
ти вікно. 

– Як? – здивувалися хлопці. 
– Свіже повітря для всіх корисне. 

Молоді люди переглянулися, а потім і переморгнули-
ся. Відчиняючи вікно, посміхалися. Іван Трохимович 
вдавав, що нічого не помічає. Взяв мило, зубну щітку, 
рушничок і пішов умиватися. Коли вертався, ще здалеку 
у купе почув веселий гамір, проте, як тільки розчинив 
двері, усі вмовкли. Одначе гарячий, із хитринкою блиск 
у юних очах видавав усіх трьох з головою – про нього 
говорили. Та Іван Трохимович не збирався гніватися, і 
коли запросили до гурту снідати, не відмовився, виклав 
і своє усе, що наготувала Міла Степанівна. 

Після сніданку грали в доміно. Іван Трохимович вос-
таннє брав його в руки, коли вчився в аспірантурі, проте 
грав ніби й непогано. Принаймні білоголовий напарник 
не гнівався. Якщо їхнє брало гору, радів, немов хлопчак, 
гепав кісточками об столик і азартно кричав: «Встати!» 

Час біг швидко. Навіть не зогледівся, як настала пора 
зоставляти купе. 

– Дякуємо за компанію, батьку, – тисли йому руки 
молоді люди. 

Іван Трохимович весело усміхався. Вони й разу ні в 
очі, ні позаочі не назвали його дідом. Значить, є ще порох 
у порохівницях. Є! І даремно Міла Степанівна твердить, 
що він за останні роки зовсім подався і йому потрібно 
берегтися. 

До села дістався автобусом. Матір застав дома. Сиділа 
неподалік порога на низенькому стільчику й латала мі-
шок. Він підійшов зовсім близько, кашлянув, але в неї не 
здригнулася жодна жилка. 

І серце в Івана Трохимовича заболіло. Як же її вису-
шили роки! Маленька, згорблена, руки тоненькі, немов 
у дівчинки, густо поплутані жилами. Проте голкою ору-
дують вправно. Отже, зір ще добрий. 

Біля материних ніг лежала чималенька купа мішків. 
На одному з них прочитав: «Трубіївське». Мабуть, назва 
господарства. Ось так, мати підробляє на латанні мішків, 
а син у неї академік. Але чекай-но, сказав же інститутській 
бухгалтерії, аби щомісяця з його заробітку переказували 
матері сто гривень. Мало, потрібно більше, щоб вона ні 
в чому не знала нужди. 

– Здрастуйте, мамо! – привітався надто голосно. 
Материні руки сіпнулися й застигли, а вже по хвиль-

ці різко підвела голову. Маленькі вологі очі нараз ніби 
побільшали, тонкі синюваті губи скривилися, затремтіли, 
а з горла вихопилося щось хрипке, нерозбірливе. 

– Мамо, – прошепотів Іван Трохимович, намагаючись 
проковтнути гарячого, млосного клубка, що підкотився 
до горла. 

Мати простягла руки, хотіла підвестися, обняти сина, 
але забракло сили. Він сам упав перед нею на коліна, при-
пав губами до тонких шкарбуватих пальців. Плечі здриг-
нулися. 

– Ваню, приїхав-таки, – шелестіла пересохлими вус-
тами мати. – Недаремно ж снишся мені... Третю ніч підряд 
снишся. 

Скільки це їй – вісімдесят чи усі дев’яносто? Як не на-
пружував пам’ять, а пригадати не зміг. 

– І сьогодні про тебе думала, – продовжувала своєї 
мати. – І вчора думала, бо чогось мені зовсім нездужаєть-
ся. Жнива зараз, а я тільки зугарна, що мішки латати. І 
то фермер Петро Твердохліб не хотів довірити. «Куди вам, 
– каже, – бабо? Ви вже своє відпрацювали». Де йому, 
молодому та дужому, знати, як то важко одбитися від 
гурту... А як же ти? Геть посивів. Мабуть, думаєш багато? 

– Доводиться. 
– А жінка як же? Міла Степанівна, дай Боже пам’ять? 
– А що їй, жива, здорова... 
– Її я хоч трохи пам’ятаю, а от онука забувати почала. 

Це ж він тепер і своїх дітей чималих має. 
– Має, – тихо одказав Іван Трохимович і відвів погляд 

убік. Син Мирослав уже четвертий рік не заявлявся в 
гості... 

Микола ЯРМОЛЮК

МАТИ ПРОСТЯГЛА 
РУКИ, ХОТІЛА 
ПІДВЕСТИСЯ,  

ОБНЯТИ СИНА, АЛЕ 
ЗАБРАКЛО СИЛИ… 
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TH
E 

TR
U

C
K

ER
’S

 Z
O

N
E

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

vpayuk@yahoo.com

224.828.1773
We speak ukrainian, polish, english

Summit IL

Transportation company with terminals 
(Summit IL , Fontana CA) looking for :

Transportation company with terminals 
(Summit IL , Fontana CA) looking for :

Second shift Local CDL A Driver 
with BNSF experience, 
$35 per hour 
From 3pm-11pm Sunday-Friday

Solo Drivers and Team Drivers with CDL A 
for Long-haul between terminals
Summit IL-Fontana CA
Solo 0.70cpm, Team 0.80cpm

Local - Regional Driver 
150 air miles from Terminal 
$30 per hour 
every night at home

Owner Operators - 
150 air miles from terminal 
every night at home1
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ТЕРМІНОВО!!!ТЕРМІНОВО!!!

847.322.9767847.322.9767

В контракторську 
компанію потрібні 

працівники на  
remodeling 

#25

EZ Insurance Group, Inc

Запрошує на роботу дівчину в офіс
Зі знанням англійської і 
української мов

*  Повна ставка
*  Висока оплата
*  Ліцензія необов’язкова

224.770.1153
1585 Ellinwood Ave. Suite 206.
Des Plaines, IL 60016
Resume: T.Marek@ezinsuranceinc.com

Stucco - EIFS

-  З досвідом або без
-  Стабільна робота цілий рік
-  Фірма знаходиться у Wood Dale, IL
-  Оплачуємо - $25 - $35 / год
-  Об’єкти в Чикаго і Suburbs

773.818.3956
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Терміново потрібен на роботу працівник:
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Ліза сиділа навпроти вікна. Вона 
любила сидіти саме так. Проте цього 
разу вона не дивилася в нікуди й не чи-
тала книжку, не писала нічого у запис-
нику… Вона розглядала свою обручку з 
тонкою випуклою смужкою з білого зо-
лота посередині. Ліза пригадала, як 
вказала пальцем саме на ці обручки.

– Чому саме ці? – здивувався тоді Ми-
рослав.

– Вони як життя – смужка світліша, 
смужка темніша… – через силу всміхнув-
шись, відповіла тоді вона. Мирослав 
не сперечався.

Вони працювали разом. Він був 
на кілька років старшим від неї, але час-
тенько робив величезні, як для свого віку, 
дурниці. З Лізою підтримували дружні 
стосунки. 

– Тебе треба познайомити з Вадимом, 
– часто повторював Мирослав. – Ви з ним, 
два чоботи пара. Підходите одне одному 
ідеально. 

А  якось Мирослав таки познайомив 
їх. Ліза довго порівнювала Вадима з Ми-
рославом. Вадим програвав, принаймні 
зовні. Він був звичайним, тоді як у Ми-
рославові поєднувались не  лише гарна 
постава, добре розвинені м’язи, а й врод-
ливе обличчя. Він був вродливим і… 
не  користувався цим. Натомість Вадим 
мав шарм. Мова, рухи, потік думки – на-
справді могли заворожити. І він вдало це 

використовував. Тут уже програвав Ми-
рослав. Хлопці були такими схожими й 
такими різними водночас. Іноді Лізі так 
хотілося “поміняти” деякі частини в них, 
тоді б на світі з’явився чи не перший іде-
альний чоловік.

– Мирцю, тобі б трохи Вадимової сер-
йозності, здорового глузду – і не було б 
тобі ціни, а  то літаєш десь у  хмарах… 
Зрозумій, саме на  голову нічого не  па-
дає…

– Лізо, я  не  хочу ставати іншим, 
я не створений для того, щоб заробляти 
гроші, я прийшов на цей світ їх витрача-
ти…

Ліза не  продовжувала подібних роз-
мов, адже добре розуміла, що безнадійно 
закоханого то в одну, то в іншу дівчину 
Мирослава неможливо переконати. А по-
тім і перестала переконувати – їх шляхи 
розійшлися. Бачилися й розмовляли вони 
тепер вкрай рідко, адже Мирослав поїхав 
у те місто, де жив весь цей час Вадим. Сам 
Вадим практично зник з її життя. Лише 
нечасті листи на електронну пошту – ось 
і все, що від них залишилось.

З подруги – у дружини
Раптовий дзвінок Мирослава здивував 

Лізу. Він просив зустрічі, дуже просив. 
А після обіймів та розпитувань про Лі-
зине особисте життя заговорив так, як 
вона ніколи не чекала – спокійно, серйоз-
но й стримано. До розмови він, напевно, 

готувався старанно.
– Лізо, виходь за мене заміж…
– Мирцю, ти серйозно? – здивувалася 

вона.
– Як ніколи.
– Чого це ти раптом надумав на мені 

оженитися? Тут щось не  так, розпові-
дай… – Мирослав важко зітхнув. Слова 
давалися йому не  легко, але він все  ж 
поволі набирав швидкості у розмові:

– Лізо, я так розумію, що ти досі не зна-
йшла людину, з якою хотіла би провести 
все своє життя, народити й виховувати 
дитину. Тому маю для тебе ділову пропо-
зицію. Справа в тому, що одна фірма, де 
я працюю, налагоджує контакти з анало-
гічною фірмою у  Канаді. Є величезна 
можливість поїхати туди на роботу…

– Це ж чудово! Звісно, їдь, але до чого 
тут я?

– Справа в тому, що їм потрібен одру-
жений чоловік. Це одна з головних умов 
відбору. 

– То одружися на якійсь зі своїх паня-
нок…

– Ні, я не можу, та й не хочу. До того ж 
я не прошу тебе зі мною жити чи спати, 
тим паче мова не йде про дитину. Це ж 
лише маленький штамп у паспорті, щоб 
я міг отримати роботу… А за п’ять років 
ми зможемо розлучитися, якщо ти того 
захочеш…

– Та ти здурів! – вибухнула Ліза. – 
Я тобі не річ, яку можна купити на час, 

а потім викинути!
– Лізочко, я тебе прошу, дуже прошу, 

будь ласка, подумай. Та й врешті, я не буду 
до тебе чіплятися, навіть житимемо окре-
мо, якщо захочеш… Робитимеш і жити-
меш, як тобі заманеться… Благаю, Лізоч-
ко, рятуй…

Ліза нічого не  відповіла. Вона пішла 
геть. А  за  кілька днів зателефонувала 
Мирославу.

– Добре, я піду за тебе. Але ніхто з моїх 
рідних не  повинен запідозрити афери. 
Весілля гучного не  будемо робити. Все 
скромно. Жити доведеться разом… 
На  жаль… Коли отримаєш роботу, по-
думаємо, що робитимемо далі. І ще… 
Зрозумій, на що я зараз наважуюсь, по-
обіцяй, що відпустиш мене, щойно я про 
це попрошу…

– Добре. Дякую тобі. Я завтра приїду, 
обговоримо деталі…

– Домовились… Зіграй свою роль до-
бре…

Ані її батьки, ані його не запідозрили 
підміни. Вони тільки тихенько всміхали-
ся, шепочучи “додружилися”… 

П’ять років до щастя
За  два тижні до весілля Ліза бігла 

на зустріч до Мирослава у невелике кафе.
– Слухай, а хто та дівчина, з якою ти 

одружуєшся? Я  її знаю? – Вадим сидів 
спиною до входу.

– Зараз побачиш, ти все зрозумієш, – 

ВОНА ЗВИКЛА ВИКОНУВАТИ ОБІЦЯНКИ…
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В компанію - Home Health
Запрошуємо на роботу - 

(Register Nurse)медсестру 

-  Повна або часткова зайнятість
-  Вимоги: знання української мови

877.968.6388

спокійно відповів Мирослав. До них 
всміхаючись підходила Ліза. – Вадиме, 
дозволь тобі відрекомендувати мою май-
бутню дружину.

Вадим підвів очі. Вони були сповнені 

жаху, хоч він і старанно 
це приховував. По Лізи-
ному тілу пробіг холод. 
Вона не читала в тих очах 
погляд друга, вона читала 
інше відчуття…

– Сволота… – проши-
пів Вадим. – Яка  ж ти 
сволота, Мирославе…

– Вадиме, ти ж знаєш 
причину весілля, – ви-
правдовувався той.

– А  ти знаєш трохи 
більше… – Вадим підві-
вся.

Та зустріч не  йшла з 
Лізиної голови вже кілька 
ти ж ні в.  Врешті вона 
не витримала й написала: 
“Вадиме, завтра буд у 
в тебе. Автобус прибуває 
о 10.25. Зустрічай”.

Того  ж вечора взяла 
квиток й зібрала у рюкзак 
речі на  два дні. Батькам 
сказала, що мусить заспо-
коїтися й відволіктися 
перед весіллям, а тому їде 
на вихідні до колишньої 
одногрупниці у  сусідню 
область. Вранці сіла в ав-
тобус і рушила у гості до 
Вадима. 

Що ближче був пункт 
призначення, то страшні-

ше ставало Лізі. З кожним кілометром 
вона все більше була переконана в тому, 
що Вадима на  вокзалі не  буде, що їй 
не  буде де подітися, що доведеться по-

вернутися додому… Але він її чекав. Че-
кав не як друг, вона це зрозуміла одразу, 
щойно побачила його. А ще зрозуміла, що 
їхала сюди не просто так, що весь цей час, 
ці три роки їх знайомства, спілкування й 
листування, вона втратила… 

Два дні… У них було лише два дні… 
Сорок вісім годин ніжності, пристрасті, 
кохання… За дві доби вони наче намага-
лися наздогнати три втрачені незрозумі-
ло чому роки… Вона сідала в автобус зі 
сльозами на очах, а він просив її не їха-
ти… 

Ліза таки поїхала. Вона просила у Ва-
дима приїхати на  весілля й почекати 
трошки, поки Мирослав влаштується, 
а далі… Далі розлучення й все у них буде 
добре… Вадим мовчав, а врешті пообіцяв 
приїхати, пробачити, почекати й не тис-
нути… Він пообіцяв…

Обручка у  Лізи на  пальці викликала 
здивування, а  коли колеги побачили, 
хто ж саме став її чоловіком, здивування 
було ще більшим… 

Вадим переїхав в інше місто, подалі від 
них, щоб не  бачити, щоб не  так боліло. 
Спершу дзвонив, писав, а потім і зовсім 
зник. Ліза намагалася його розшукати, 
але з часом й сама писала вже менше 
листів, а незабаром обмежувалася віталь-
ними листівками на свята. Поїхати у Ка-
наду Мирославу не судилося. Та робота 
дісталася іншому, а  він продовжував 
потроху просуватися кар’єрною драби-
ною тут… Їх з Лізою подружнє життя 
за два роки стало справжнім. Думка про 
те, як саме й чого вони одружилися, тепер 
з’являлася вкрай рідко, а коли Ліза сказа-
ла про вагітність, про ту домовленість й 

зовсім забули. Мирослав був щасливим, 
як ніколи. А разом з ним була щаслива й 
Ліза. 

Останні тижні вагітності Ліза займа-
лася тим, що спаковувала речі – за майже 
три роки подружнього життя Мирослав 
примудрився підшукати їм власну квар-
тиру, та ще й виплатити практично весь 
кредит. 

Між минулим і сучасним

Софії скоро виповниться три рочки… 
Зараз маленьке щастя спало на  дивані, 
вкрите картатим пледом, а Ліза розгляда-
ла обручку. Вчора у  місто повернувся 
Вадим. Шість років його не змінили, все 
той же погляд, той самий голос… І так 
само шалено забилося у Лізи серце, що-
йно вона його побачила. Вона пригадала, 
як просила почекати п’ять років, як обі-
цяла розлучитися й бути разом з ним, 
а Мирослав обіцяв її відпустити. Тепер 
Вадим приїхав за своїм – за нею. А вона 
звикла виконувати обіцянки…

– Хочеш – іди, – Мирослав присів 
у крісло й опустив очі. – Я ще тоді обіцяв 
відпустити тебе, коли ти попросиш…

Ліза подивилася на  свою обручку, 
на крихітку з білявими кучериками, яка 
міцно спала, на сумне обличчя Миросла-
ва. Всміхнулася сама собі й стрімко піді-
йшла до нього, присіла на підлогу й за-
глянула в опущені очі:

– А хіба я прошу мене відпускати? – й 
поклала голову йому на коліна…

Ярина ГОР

Лікар Марія Дерило

• Профілактичні медичні послуги
• Своєчасне відвідування хворих та термінових 
     медичних послуг
• Довідки для працевлаштування
• Довідки для школи
• Щеплення
•• Гінекологічні огляди / Контрацепція / Депресія
• EKG (електрокардіографія), 
    лабораторні тести
• Домашні візити

847.975.1033

Знижки для пацієнтів без страховок.
Вік 14+

7425 W Irving Park Rd
Chicago, IL 60634

5838 S Harlem Rd,
Summit, IL 60501

847.975.6263
Послуги: ботокс, філери, PRP (для регенерації волосся, зморшок), 
дермалінфузія, терапія імунітету, омолодження, детоксикація 
від алкоголю, тестування мікроелементів, тести 
на герметичність кишечника.
Лазер: видалення волосся, татуювання, вугрі, шрами, 
сонячні плями, вени на обличчі, медичне схуднення.

Сімейна медицина

5838 S Harlem Rd, Summit, IL 60501
7425 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60634
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5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

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

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

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

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

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

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

Preferred Qualifications:
 Strong administrative and 

organizational skills
 Work experience in family 

medicine office, women’s health, 
or dermatology clinic

 Experience with Electronic 
Medical Records

Requirements:
 At least 1 year of medical assisting 

experience
 Very professional phone etiquette 

and excellent communication skills
 Strong organizational skills
 Professionalism in handling 

confidential information
 Basic computer skills 

(Google Documents, 
Microsoft Office, Excel)

 Flexibility, willingness, and ability to 
learn in dynamic professionally 
challenging environment

Midwest
Health
Center

Experienced Medical Assistant/Receptionist
IS SEEKING 

Website: midwesthealthchicago.com  312-866-8634

              Please email your resume to 
jmaletsky@midwesthealthchicago.com 
              or call:
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Гороскоп

Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Настав час упорядкувати фі-
нансові справи. Якщо ви займа-
єтесь бізнесом, то помилки і 
прорахунки можуть дуже до-
рого коштувати. Діти стають 
причиною серйозного конфлік-
ту в сім’ї. В особистому житті на 

вас чекає приємний сюрприз. В далеку подорож 
вирушіть 28 числа. На початку тижня всю нову 
інформацію варто перевіряти. У діловій сфері 
до четверга буде важко знайти компромісне 
рішення. Досягнуті угоди навряд чи стануть 
остаточними. Заклопотані побутовими справа-
ми. Може з’явитися думка придбати цуценя або 
кошеня. У середу уважно рахуйте гроші - є ризик 
фінансових втрат. Вихідні проведіть на дачі в 
колі друзів. Збільшується кількість переломів 
кісток. Болітиме голова через підвищений вну-
трішньочерепний тиск. Частіше траплятимуть-
ся аварії на дорогах. Особливо вразливими бу-
дуть голосові зв’язки, говоріть тихіше. Сходіть 
до косметолога на чистку шкіри обличчя. 
Можна розпочати лікування гінекологічних 
хвороб.

Телець (2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 ) 
На легкий тиждень не розрахо-
вуйте. Настрій змінюється 
буквально на очах. 29-го вас 
краще взагалі не зачіпати, бо ви 
- клубок нервів. Головна при-
чина цього - ваше здоров’я чи 

здоров’я членів родини. Ділові люди зайняті 
стратегічними планами на майбутнє. Гроші 
поки що не є причиною головного болю, але 
будьте обережними - смуга удачі може раптово 
закінчитися. Після відпустки важко буде втяг-
нутися в роботу, особливо тим, хто зайнятий 
інтелектуальною працею. Посередницькі опе-
рації у понеділок і вівторок будуть пов’язані з 
великими ускладненнями. Вас можуть обману-
ти або станеться випадкове непорозуміння. 
Найкращий день тижня - середа. Погіршиться 
сон, загостриться вегетативно-судинна дисто-
нія. Підтримуйте емоційну рівновагу. Зволо-
жуйте повітря у приміщенні. Організм чутливо 
реагуватиме на зміну атмосферного тиску. Бе-
режіть очі від потрапляння агресивних речовин 
на слизову. Подбайте про безпеку під час феєр-
верків. Необережність може призвести до 
втрати зору.

Близнюки (2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6) 
У бізнесменів добрий період 
для рекламної діяльності. Щас-
тить посередникам, рекламним 
агентам і поліграфістам. У се-
реду можете розчаруватися у 
друзях через банальну причину 
- гроші. Водолії, Овни і Леви 

готують не зовсім приємний сюрприз. Найкра-
щий день - понеділок, найгірший - четвер. У 
людей похилого віку загострюються хронічні 
хвороби. Закінчується підготовчий період і 
настає час рішучого наступу. Нові справи ви-
ведуть вас на вищі кола спілкування. До старих 
проблем не варто повертатися - вони залиши-
лися у минулому. Чекає великий обсяг рутинної 
невдячної роботи. Комусь буде запропонована 
додаткова робота, на яку ви погодитесь лише 
заради доброго заробітку. В особистому житті 
багато яскравих вражень і переживань. Заго-
стряться захворювання кишково-шлункового 
тракту. Не змінюйте звичного режиму харчу-
вання. Екзотичні страви можуть спричинити 
небажані реакції. Підвищенню загального то-
нусу організму сприятиме масаж стоп. Походіть 
босими.

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
У контактах з друзями необхід-
на обачливість. Не пліткуйте з 
приводу ділових партнерів, це 
стане відразу відомо. Загострю-
ється конкурентна боротьба. 
Можуть чекати неприємності 

при вирішенні фінансових питань, адже ви 
схильні до марнотратства. Щастить працівни-

кам силових структур і перевіряючих органів. 
Може потрапити в двозначну ситуацію, з якої 
буде складно виплутатися. У середу ви охоплені 
ревнощами і не контролюєте свої емоції. На 
роботі доведеться перекваліфіковуватися на 
ходу. Планують трохи більше, ніж можуть ви-
конати. У четвер ви можете спробувати свої сили 
у незвичній для вас ролі чи професії. Вихідні 
проведіть пасивно - вам треба поповнити запас 
енергії. Висипання на тілі свідчитимуть про 
алергію. Уникайте контакту з хімічними речо-
винами. Не варто розпочинати нового курсу 
лікування. Можлива поява набряків. Остерігай-
теся розвитку грибкових інфекцій. Приділіть 
більше уваги особистій гігієні. Погіршиться 
самопочуття кардіологічних хворих. Знижуйте 
інтенсивність тренувань.

Лев (2 4 .07–23 .0 8) 
Честолюбство штовхає на від-
криту конфронтацію з колегами. 
Ви вимагаєте свою «левову част-
ку». Якщо ви у відпустці, то це 
чудова нагода вирушити з коха-
ною людиною в подорож (м о ж-
ливо, весільну). Можна вкладати 

гроші у справу, акції та цінні папери. У дітей - 
неприємні пригоди і травми. У вівторок спала-
хує давнє почуття, але добре подумайте перед 
тим, як його гасити або роздмухувати. Менше 
зважайте на чужі поради - вони вам не підхо-
дять. Тема обміну (купівлі) квартири все ще ак-
туальна. Не погоджуйтеся на пропозиції, що 
надійдуть у середу. Виявить надзвичайну ділову 
активність. У четвер на вас чекають хвилюючі 
події. Цей день може стати вирішальним у роз-
витку вашого роману. Жінкам вдасться обнови-
ти свій гардероб. Тіло потребуватиме фізичної 
активності. Більше рухайтеся. Проте від занять 
екстремальними видами спорту краще відмови-
тися. Можливі переломи або струс мозку. Гірше 
почуватимуться хворі на радикуліт. Бережіть 
спину. Підвищується ламкість нігтів. Робіть 
сольові ванночки. Не йдіть до перукарні. Фар-
бувати волосся не можна. Відвідування стома-
толога краще відкласти на тиждень.

Діва (2 4 .0 8 –23 .0 9) 
Складний період в особистому 
житті. Не вірте любовним клят-
вам і фінансовим обіцянкам. У 
центрі уваги робота і кар’єра. 
Бізнесмени можуть розрахову-
вати на серйозні успіхи у пере-
говорах і підписанні контрактів. 

Скорпіони і Овни підказують оригінальну ідею. 
Здоров’я вимагає уваги у вівторок. Будьте береж-
ними в поїздках - у понеділок і вівторок можуть 
бути ускладнення з поліцією. У середу не дові-
ряйте пропозиціям нових партнерів, які б «зо-
лоті гори» вони не обіцяли. Для пошуку спон-
сорів і кредиторів час несприятливий. У 
п’ятницю приємний сюрприз від друзів дозво-
лить на деякий час забути про прикрості. У 
четвер і суботу зірки сприяють романтичним 
зустрічам. Найскладніші дні місяця. Погіршу-
ється епідемічна обстановка. Уникайте багато 
бувати в людних місцях. Підтримайте імунітет. 
Почастішають випадки ураження електричним 
струмом. Не користуйтеся зіпсованою технікою. 
Нагадає про себе варикозне розширення вен. 
Запобігайте розвитку набряків. Відпочивайте, 
поставивши ноги на стілець. Фізичні переван-
таження можуть спричинити кровотечу з носа. 
Відкладіть початок курсу ін’єкцій.

Терези (24 .0 9 –23 . 10) 
Переживають поразку в особис-
тому житті або професійній 
кар’єрі. Якщо ви захочете про-
контролювати матеріальну сферу 
спільних справ, то виникнуть 
неприємні з’ясування стосунків. 

На любовному фронті в кращому випадку - без 
змін. Запам’ятайте сон на понеділок - він буде 
віщим. Результатом вашої недбалості може стати 
серйозна помилка, яка потягне за собою інші. 
Фінансові справи починають поліпшуватись, але 
тільки після вівторка. Любовний роман закінчу-
ється і ви повертаєтеся у лоно сім’ї. Тиждень 
доведеться присвятити собі і близьким людям. 
У колі рідних ви знайдете відповіді на більшість 
запитань. П’ятниця принесе приємні хвилини і 
змогу добре розважитись у приємній компанії. 
Знижується гострота зору. Забезпечте достатнє 
освітлення під час роботи. Не просиджуйте ве-
чори біля екранів телевізора. Зростає внутрішня 
тривога. Добрі дні для початку курсу оздоровчих 
процедур. Час починати загартовувати організм. 
Багато рухайтеся. Не переїдайте. Відвідайте 
косметолога. Особливо корисними будуть за-
няття водними видами спорту. Сходіть до сауни. 
Стимулюйте потовиділення. Виганяйте хворобу 
з організму. Видалення мозолів і врослих нігтів 
на ногах краще планувати на ці дні.

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
У ділових людей непростий пері-
од, коли хочеться все полишити й 
почати іншу справу. В усіх своїх 
невдачах ви схильні звинувачува-
ти партнерів, колег, тільки не себе. 
Не надавайте такого великого 

значення дрібницям, будьте вищими від інтриг. 
Спокій і розважливість - найкращі порадники. 
У вівторок остерігайтеся, щоб ваша відвертість 
не обернулася проти вас самих. Сподіваємося, 
ви розумієте - зміна партнера не принесе нічого 
доброго. Домашні проблеми настільки заморо-
чать голову, що вам буде не до кар’єри. Тримай-
те у таємниці свої ділові плани, принаймні до 
п’ятниці. Друга половина тижня вимагатиме 
непередбачених витрат. Настав час провідати 
старих друзів. Підвищується схильність орга-
нізму до алергічних реакцій. Можливе утрудне-
не дихання. Не варто підбирати нову косметику, 
фарбувати волосся. Запишіться на прийом до 
стоматолога. Протезування зубів пройде добре. 
Початок лікування гастриту та виразкової хво-
роби шлунку краще відкласти.

Стрілець (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Настає сприятливий час для 
навчання, особливо це стосу-
ється вивчення іноземних мов, 
занять історією, філософією, 
політологією. Понеділок - до-
брий день для старту. Хтось 
стане щасливим дідусем чи ба-

бусею, хтось вирушить на навчання за кордон. 
У відпустці на вас чекає багато можливостей для 
знайомств і флірту. Багатьох переслідують спо-
гади про минуле, яке давно треба забути. Дуже 
великий ризик стати жертвою шахрайства, осо-
бливо, якщо ви повірите неправдивій інформа-
ції. У середу ви налаштовані егоїстично, що 
негативно позначиться на ваших стосунках з 
начальством. Прикро, але від вашого давнього 
кохання не залишилося й сліду. Робить кілька 
спроб налагодити професійну діяльність. У 
четвер ви розщедритеся на подарунки близьким 
людям. Вихідні проведете в галасливій компанії 

друзів. Не перевантажуйтеся фізично. Інтенсив-
на праця може викликати задишку та посилене 
серцебиття. Відмовтеся від уживання тонізу-
вальних напоїв. Особливо вразливим буде ки-
шечник. Не переїдайте. Але й голодувати не слід. 
Пийте мінеральну воду.

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Виявляє наполегливість у спра-
вах, пов’язаних з початком нової 
трудової діяльності. Вона обіцяє 
бути успішною. У комерційні 
поїздки треба вирушати після 
середи. У четвер ви тиснете 

своїм авторитетом на членів родини. Не кон-
фліктуйте з батьками - це у ваших інтересах. 
Закоханим час відпочити один від одного. Якщо 
з’явиться думка усамітнитися на кілька днів, - 
вона правильна. Вчасно розрахуйтеся з боргами, 
бо у суботу можуть бути неприємності. Продо-
вжить розпочаті позитивні зміни. Дружня під-
тримка сприяє матеріальному втіленню ваших 
планів. Особисте життя активізується у вихідні. 
Не сідайте на холодну поверхню. Не затримуй-
те сечовиділення, інакше спровокуєте цистит. 
Відкладіть операцію з видалення каменів із се-
чогінних шляхів. Можливе безсимптомне під-
вищення температури. Схильним до закрепів 
слід перейти на полегшене харчування. Стере-
жіться харчових отруєнь. Знижується потенція 
в чоловіків. Можуть спостерігатися збої місяч-
ного циклу в жінок.

Водолій (2 1 .01–19.02) 
Загалом усе було б добре, якби не 
маленькі непорозуміння з коха-
ними. У вівторок ви нарешті 
наберетеся духу і скажете кате-
горичне «ні». Бюджет сім’ї по-
ліпшується із перспективою по-

дальшого зростання. Питання нерухомості 
викликають багато балачок і дискусій, зокрема, 
з партнерами у бізнесі. Ділові люди займаються 
реорганізацією справи. Всі організаційні та 
юридичні питання легко можна буде вирішити 
у четвер і п’ятницю. Переживає з приводу не-
щасливого кохання. Бізнесові справи відходять 
на другий план. Бажано більше відпочивати або 
взагалі піти у відпустку. Якщо ви без роботи, то, 
починаючи із середи, є шанс знайти те, що вас 
влаштовує. Насолоджуватись життям можна у 
суботу. Не перевантажуйте печінку. Погіршу-
ється відтік жовчі. Частіше мийте руки – підви-
щується ризик зараження вірусним гепатитом. 
Провітрюйте приміщення. Болітимуть суглоби 
та кістки від старих травм. Не можна видаляти 
родимки й нарости на тілі. Будуть ускладнення. 
Погіршується капілярне кровопостачання. 
Можуть виникати проблеми з пам’яттю. Більше 
рухайтеся. Приймайте теплі ванни.

Риби (20.02–20.03 ) 
На вас чекає цілком заслужений 
успіх, який дозволить упевнити-
ся в своїх силах. У вівторок і се-
реду тема ревнощів набуває но-
вої сили. Багатьом спадає на 
думку кардинально змінити 

професію. Сприятливий час змінити профіль 
діяльності й шукати нові джерела заробітку. У 
четвер слід економити сили і гроші. Випадкова 
зустріч чи знайомство може стати початком 
нового роману. Настрій у вихідні майже свят-
ковий. Біоенергетичний потенціал дещо змен-
шується. Це відразу ж негативно позначиться 
на сімейних і особистих стосунках. Уникайте 
сімейних сцен у суботу. На роботі реорганізація, 
але ви від цього тільки виграєте. Авантюрні 
рішення цього тижня не для вас. Не піддавай-
теся на провокації Близнюків і Водоліїв. Період 
загострення радикуліту й невралгії. Необереж-
ний рух може призвести до защемлення нерво-
вих закінчень. Протипоказані операції на суди-
нах. Пийте відвари з цілющих трав, їжте мед. 
Активізується процес виведення шлаків з орга-
нізму. Підвищується плодючість організму. Від 
небажаної вагітності слід берегтися. Планові 
операції краще відкласти, можлива кровотеча. 
Більше сидіть.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 26 ЛИПНЯ 
ПО 1 СЕРПНЯ 2021 РОКУ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

#31

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 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

 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

-  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

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER
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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

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ
ДО ПРАЦІ

847.789.4000
#30 130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

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

Повний або неповний 
робочий день.

Або місце в рент.

Околиця
Belmont & Olcott. 

Запрошуємо на роботу
ПЕРУКАРЯ та 

МАЙСТРА МАНІКЮРУНА

773.344.6032#32

В компанію з 15 - річним досвідом 
Терміново потрібні на роботу 

працівники з сайдингу
-  З досвідом
-  Об’єкти - North Suburbs
-  Повна ставка, 
   стабільна робота

773.510.7908
Розмовляємо польською і англійською мовами

На роботу в 
польський магазин

запрошується 
КУХАР і 

ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго

773-281-1422

847.707.0065
773.317.8035

847.707.0065
773.317.8035



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

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

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

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

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

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 #32

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

CLEANING LADIES 
NEEDED! 
BARTLETT, 

STREAMWOOD, 
HANOVER PARK, ELGIN, 

SOUTH ELGIN.  
$800 and up weekly. With 

car preferred. 
Tel. 630.363.3026 #31

Looking to hire an 
experienced seamstress 
to cut and sew wedding 
dresses – flexible hours 

and great pay.  
Basic English speaking 
skills preferred, but not 

necessary.  
For more information,  

please contact  
Alyssa at  

(773) 887-2812  
or email  info@

alyssakristin.com. #37

Пропоную роботу 
головного механіка 

 з досвідом  
управління цілою май-

стернею.  
Оплата за  

домовленістю. 
oharetruckandbusrepair@

yahoo.com 
708.689.8797 #31

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 

будинків.  
Робота в групах.  

Хороша зарплата. 
Забираємо з дому. 

847.312.6508 #31

Компанія  
запрошує  

овнер операторів  
до співпраці  

(920) 355-1011 #30

РІЗНЕ

www.ukrslovo.net

847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065
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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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