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Афганістан перетворюється на 

головний біль Росії та Китаю

ЯКЩО МИ ЗУМІЄМО ГЛИБИННО ОСЯГНУТИ  
ДІЮ ДВОХ СЛІВ – «ДЯКУЮ» І «ПЕРЕПРОШУЮ»,  

ТО НАШІ РОКИ НЕ БУДУТЬ ВТРАЧЕНИМИ

Перебуваючи цього місяця в Україні, зустрічаючись зі студен-
тами Українського католицького університету, ми часто звертає-
мося до теми вдячності: вдячності батькам, викладачам, адміні-
страції, духівникам, деканам, працівникам. Говоримо також 
про вдячність, перш за все, Богові. Адже вона закладена в осерді 
нашої віри, бо саме слово «євхаристія», яке позначає суть бого-
служіння, означає благодарення, вдячність.

Поряд із умінням бути вдячними, не менш важливим є здат-
ність визнавати помилку і  вибачитися. Помилятися можуть 
і сильні, і розумні. Ніхто від помилок не застрахований.

Дозволю собі навести нещодавній геополітичний приклад.
Я народився у США і останні роки живу в цій країні, яка вва-

жається великою надпотугою з  найбільшим військом, міцною 
економікою, інноваціями. Вона може похвалитися успішною 
системою вищої освіти: якщо взяти рейтинг найкращих світових 
університетів, то у першій десятці дев’ять університетів – амери-
канські.

І тут в останніх тижнях бачимо як ця надпотуга програє війну, 
що її вела 20 років. У американський проєкт підкорення сил Та-
лібану і реформи Афганістану, де мешкає близько 35 млн людей, 
було інвестовано $ 2.5 трлн. Після 20 років неймовірних зусиль, 
аби їх підкорити, бойовики виганяють військо, і воно змушене 
тікати.

Щоб краще усвідомити, що означає впакувати стільки грошей 
в hard power – зброю, дороги, структури, які розвивалися за ті 20 
років за американської ініціативи в Афганістані, – дозвольте зро-
бити таке порівняння. За всі роки відновлення діяльності УКУ 
з 1994 року по сьогоднішній день: з усіма інноваційними будинка-
ми, зарплатами, книгами в бібліотеках, студентськими стипендія-
ми і стажуваннями – сума витрат складає трохи більше $ 100 млн.

Що можна було зробити за цих 20 років за $ 2,5 трлн? Напри-
клад, заснувати і забезпечити діяльність 25 тисяч таких універ-
ситетів. Це означає, що в кожній із 50 найбідніших країн світу 
можна було створити по 500 таких університетів як УКУ. Чи мо-
жемо собі уявити як зміщення пріоритетів, візії, глибинне духовне 
бачення може змінити фокус наших інвестицій?

Сьогодні Америка думає: «Як  ми  могли так помилитися? 
Як ми могли після 25 років знову прийти у точку А?». Ба навіть 
опинитися у  ще  гіршій ситуації, бо  втратили не  лише гроші, 

а й людей – військових, цивільних.
Що це означає? Людина не застрахована від помилки. Помиля-

ються студенти з  найвищим результатом ЗНО. Помиляються 
найкращі інтелектуали та  професіонали. Помиляються люди 
на високих посадах. Чиюсь помилку можна виправити кнопкою 
«delete», а чиясь має найвищу ціну – людське життя. Наше гасло – 
свідчити, служити, спілкуватися – не є абсолютною протиотрутою 
проти помилок, але зменшує їх можливість, адже закликає від-
криватися, виходити назовні! Той, хто закривається сам у собі, 
у своїх ідеях, культурі, світогляді, мудрості, амбіціях, звужує свій 
погляд.

Глибока, правдива людина є відкритою. Відкритою до інших 
і до Іншого – до Бога. Така людина вміє стати на коліна і сказати: 
все не починається від мене і все на мені не закінчується. Така 
людина вміє перепросити, визнати помилку і у цьому стає вели-
кою.

Зараз починається новий навчальний рік, і до шкіл, коледжів, 
інститутів та університетів, прийшли мільйони студентів та шко-
лярів. Бажаю молодим людям, щоб вони добре думали, вчилися, 
здобували знання, мали візію на майбутнє і смиренність слухати 
інших. І щоб вони і ми не боялися помилятися. Бо ми неодмінно 
помилимося.

Однак саме у  вдячності та  у  вмінні визнати свою помилку 
є наша мудрість, наша плідність, наш мир і радість.

Майте сміливість наприкінці дня стати перед Богом і прими-
ритись. А, примирившись із Богом, піти до ближнього і сказати: 
«Вибач, я помилився».

Борис ҐУДЗЯК,  
митрополит Української греко-католицької церкви,  

голова Філадельфійської архиєпархії в США

Не хочеться, щоб добру 
ініціативу зони вільної торгівлі 

з Америкою спіткала така ж 
доля, як і обіцяні перспективи 

нових ринків Катару та Оману

Ст. 2

 Ст. 8

ВИБАЧ І ДЯКУЮ ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ З США. 
ЧИ ЗМОЖЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ВИКОНАТИ ОБІЦЯНКУ

ЧОМУ 
ДЕАМЕРИКАНІЗАЦІЯ 

АФГАНІСТАНУ 
ВПЛИНЕ НА УКРАЇНУ
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Не  хочеться, щоб добру ініціативу 
зони вільної торгівлі з Америкою спіткала 
така  ж доля, як і обіцяні перспективи 
нових ринків Катару та Оману

Здавалося б, всі результати візиту пре-
зидента України до  Вашингтону опри-
л ю д н е н о ,  а к ц е н т и  р о з с т а в л е н о , 
зобов’язання владою усвідомлені, а обі-
цянки суспільством взяті на  олівець. 
Виявилося, що ні. На додаток до виголо-
шених «успіхів історичного візиту», 
як щось абсолютно нове, подано черговий 
«прорив» – ініціативу України про ство-
рення зони вільної торгівлі з США. Див-
но, адже про це жодного слова ані у Спіль-
ній заяві Зеленського та  Байдена, ані 
за  результатами інших зустрічей у  Ва-
шингтоні. Так само відсутня ця ініціати-
ва й у нещодавно затвердженій президен-
том України Стратегії зовнішньополітич-
ної діяльності. Доведеться розібратися.

Що не так?
–  Ініціатива не  нова, як  в  принципі 

й інші «легендарні прориви» дипломатії 
Зеленського  на  американському треку. 
Ще у 2018 році інший глава МЗС України 
цілком логічно говорив про такі наміри 
Києва. США – великий ринок і наші під-
приємства зацікавлені у виході на нього. 
Україна має діючу поглиблену і всеохоп-
ну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) з  ЄС, 
зону вільної торгівлі з Канадою, країна-
ми-членами Європейської асоціації віль-
ної торгівлі та іншими державами і угру-
пованнями. Водночас попередня адміні-
страція  США  відстоювала позиції про-

текціонізму і не поділяла ідей щодо лібе-
ралізації торгівлі. Згадати хоча б колись 
заморожену найбільшу економічну ініці-
ативу: Трансатлантичне торговельне 
та  інвестиційне партнерство, іншими 
словами – зону вільної торгівлі США-ЄС. 
На сьогодні ситуація більш сприятлива 
для просування ініціатив про вільну 
торгівлю. І Київ у цьому правий.

–  Брак системної роботи. Публічне 
народження чергової «обіцянки» вказує 
на  її  спонтанний характер у  прагненні 
вижати максимум позитиву з  візиту 
до США для потреб внутрішнього спо-
живання, а  не  на справжню проробле-
ність питання. Натомість варто було  б 
звернути увагу на те, що цього року за-
кінчується термін дії Експортної страте-

гії України, яка сво-
го часу була розро-
б л е н а  н а 
2017−2021  рр. Хо-
ч е т ь с я  в і р и т и , 
що  в   оновлен і й 
Стратегії знайдеть-
ся місце для оголо-
шеної Києвом ініці-
ативи.

–  Ш ар а х а н н я 
м і ж  р и н к а м и . 
За останні два з по-
ловиною роки було 
ба гато а мбітни х 
п ла ні в п ро нові 
ринки Азії і Афри-
ки, аж  до  перене-
сенн я а зі йськ и х 

підприємств на територію України. А ось 
системної роботи і справжньої стратегії, 
а  відтак і  результатів  – як  не  було, так 
і  немає. Змушені констатувати відсут-
ність бачення влади щодо напрямів роз-
витку торговельного співробітництва та, 
відповідно, не  започатковано і  навіть 
не  запропоновано консультації щодо 
укладення зони вільної торгівлі (ЗВТ) 
з  перспективними, з  точки зору еконо-
мічного аналізу, країнами. Зроблене 
за останні два роки – фактично завершен-
ня запущених процесів ще у 2017. Набули 
чинності лише дві угоди, що передбача-
ють зниження бар’єрів та  полегшений 
доступ українських товарів на  ринки 
Великої Британії та Ізраїлю. Досі трива-

ють важкі перемовини з  Туреччиною. 
По інших напрямах – мовчання.

–  Будь-яким перемовинам про ЗВТ 
м а ю т ь пе р е д у в ат и ком п ле кс н і  і 
ґрунтовні дослідження, які надають 
прогнози і оцінки щодо плюсів та мінусів 
тих чи  інших моделей угод про вільну 
торгівлю з конкретною країною, доціль-
ності включення або виключення певних 
галузей з лібералізованого режиму. Влас-
не, така серйозна робота була свого часу 
проведена перед укладенням ПВЗВТ з ЄС. 
Водночас сьогодні відсутні будь-які фа-
хові дискусії та дослідження щодо пріо-
ритетних для України держав для розви-
тку треку вільної торгівлі. І це стосується 
не  лише США. В  згаданій Експортній 
стратегії, крім країн ЄС, визначено ще 20 
ринків у фокусі, і лише з шістьма з них 
застосовується режим вільної торгівлі.

Як висновок: одним зі стовпів дипло-
матії Зеленського мала б бути дієва «еко-
номізація» зовнішніх зносин держави. 
А насправді спостерігається феєрія голо-
сних обіцянок і небувалого «прожектер-
ства», за якими ховається по суті стагнація 
принаймні у питаннях просування еконо-
мічних інтересів України шляхом дивер-
сифікації і розширення географії режиму 
вільної торгівлі з державами світу. Не хо-
четься, щоб добру ініціативу ЗВТ із США 
спіткала така ж доля, як і обіцяні перспек-
тиви нових ринків Катару та Оману.

Костянтин Єлісєєв

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ З США. ЧИ ЗМОЖЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИКОНАТИ ОБІЦЯНКУ

 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт 
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт 
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

Розмовляємо
українською мовою

Дві дилерські: 
McGrath Lexus of Westmont і 
McGrath Lexus of Chicago – 
це найширший вибір Lexus 
у Midwest регіоні.

 Конкурентні ціни! 

 Отримай безкоштовний 
сервіс на 18 місяців!

 Щомісяця від 
дилера - спеціальні, 

найвигідніші відсотки. 

www.mcgrathlexusofchicago.com

Karyna Sanzharovska
847.371.1455
Karyna Sanzharovska
847.371.1455

 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

 Отримай безкоштовний 

найвигідніші відсотки. 

www.mcgrathlexusofchicago.com

Karyna Sanzharovska
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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

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 

МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями
МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

Mila’s Insurance
Services

СТРАХУВАННЯ НА 
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:

Licensed
in states

864.599.7176864.599.7176

Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 
Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 

GA, SC, NC, FL,
KY, MI, OR, IL

 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя 
 Пенсійні плани

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків
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БЕЗПЕКОВА СИТУАЦІЯ В ЄВРОПІ, ЗОКРЕМА НАВКОЛО 
УКРАЇНИ, ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІД ПИЛЬНОЮ УВАГОЮ 

НАШИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Не встигли політологи й журналісти остаточно під-
бити для нашого суспільства підсумки робочого візиту 
Президента в США, як уже до України прибула з візитом 
делегація американського Конгресу. До складу парла-
ментської делегації Сполучених Штатів Америки уві-
йшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Та-
бервілль, Бен Сасс та член Палати представників США 
Вільям Тіммонс.

Перший, з ким зустрілися поважні гості, був глава 
держави Володимир Зеленський. «Радий вітати вас в 
Україні. Кілька днів тому ми були у вашій країні, а 
сьогодні ви тут. Це свідчить про велику підтримку 
України з боку США», – приязно розпочав зустріч Пре-
зидент.

Він укотре подякував членам делегації за незмінну 
двопартійну й двопалатну підтримку України в Кон-
гресі США, а також зусиль нашої країни в протидії 
агресії РФ.

Про реалізацію домовленостей
Представників Конгресу ознайомили з ключовими 

підсумками візиту глави Української держави до США. 
Було високо відзначено домовленість з оновлення Хар-
тії стратегічного партнерства між Україною та Сполу-
ченими Штатами й започаткування роботи оновленої 
Комісії стратегічного партнерства.

Володимир Зеленський наголосив на важливості 
підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, 
досягнутих під час візиту, насамперед щодо активізації 
взаємодії у безпековій та оборонній галузях.

Представлений нещодавно у Вашингтоні План транс-
формації та зміцнення стійкості України, на думку 
Володимира Зеленського, відкриває можливості для 
розбудови нової якості партнерства між нашою держа-
вою та Сполученими Штатами Америки в галузі еконо-
міки, інвестицій та секторального співробітництва. 
Було наголошено, що значну частину цього Плану при-
свячено «зеленій» трансформації та модернізації еко-
номіки України на принципах сталого розвитку й де-
карбонізації. Володимир Зеленський висловив споді-
вання, що американська сторона активно долучиться 
до реалізації цього амбітного українського плану.

Членів Конгресу США глава держави ознайомив із 
безпековою ситуацією на сході нашої країни та вздовж 
українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося 
відеовключення військового керівництва із зони про-
ведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з 
Авдіївки, Мар’їнки та Золотого.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової си-

туації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент 
України зазначив про наближення активної фази спіль-
них навчань збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021», 
які становлять величезний виклик для безпеки всієї 
Східної Європи.

Володимир Зеленський подякував США за підтрим-
ку у започаткуванні діяльності Кримської платформи. 
Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської 
окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чор-
номорсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну 
мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства 
опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив 
важливість підтримки з боку США у подоланні цих 
викликів, а також у зміцненні співпраці флотів при-
чорноморських держав.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалі-
зації євроатлантичних прагнень України. «Розрахову-
ємо на підтримку США щодо майбутнього членства 
України в НАТО», – вкотре Президент озвучив позицію 
України.

Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію Укра-
їни зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій 
в Афганістані, повідомляє пресслужба Офісу Президен-
та.

Володимир Зеленський подякував членам Конгресу 
США за чітке розуміння безпекових загроз, які стано-
вить реалізація проєкту «Північний потік-2». «Кремль 
використовував і продовжує використовувати поста-
чання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний 
потік-2» має бути збережено», – наполягає Президент 
України.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо про-
гресу нашої держави у впровадженні ключових реформ 
та щодо подальшої підтримки процесу внутрішніх пере-
творень з боку США.

Усі члени делегації – професіонали
Із делегацією Конгресу США зустрівся й міністр обо-

рони Андрій Таран. Українська сторона, запевнив він, 
розглядає нинішній приїзд високоповажної делегації 
як важливий сигнал двопартійної підтримки американ-
ськими парламентаріями домовленостей, досягнутих у 
межах робочого візиту Володимира Зеленського до 
США. І нагадав, що минулого тижня відбулося підпи-
сання двосторонніх угод у сфері двосторонньої співп-
раці в оборонній галузі між Україною та США.

Наша держава отримує відчутну і важливу допо-
могу США на всіх етапах: від формування бачення 
перспективної моделі у питаннях розбудови і посилен-
ня спроможностей Збройних сил України до всебічної 
підтримки розвитку їх спроможностей, наголосив ві-
тчизняний урядовець.

Саме в цьому контексті американським парламента-
ріям було надано обґрунтовані пропозиції з найнагаль-
ніших потреб України в посиленні її спроможностей 

для стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, що триває вже восьмий рік.

Представники американської делегації особливо 
відзначали важливість надання допомоги Україні в 
розбудові її протиповітряного та протиракетного 
потенціалу, повідомляє пресслужба Міноборони.

Загалом спілкування було детальним і високо-
професійним, адже делегація Конгресу США скла-
далася з парламентаріїв, які представляють коміте-
ти, пов’язані з питаннями національної безпеки, 
оборони та розвідки.

«Зустріч стане, безперечно, важливим внеском у 
подальші спільні рішення Адміністрації та Конгре-
су США, які сприятимуть відновленню сувереніте-
ту й територіальної цілісності України», – резюмував 
глава оборонного відомства.
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Нова фабрика за производтство на 
хранителни продукти.  
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера, 
заплащане и бенефити. Предлагаме 
позиции за пълно и непълно работно 
време: понеделник до петък.  
Съботата и неделята са почивни дни. 
Заплащане всяка седмица. 

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

Всички кандидати се проверяват: Drug screening & background check

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

Работата включва:

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

ELK GROVE MEDICAL ASSOCIATES 
Address: 800 Biesterfi eld Rd Elk Grove Village, 
Il EBERLE building 8th Tower entrance 7th fl oor; suite 705A

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

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

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

Ages 16 and up

DR. KATIA ILIEVA
Family Physician 

Office phone: 847-981-6061

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

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

Започвам с Коледни ми-
сли-и-чувства.

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

И роди своя Син първенец. 
(Лука 2:7)

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

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

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

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

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

В България и други страни 

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

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

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

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

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

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

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

Следва на 18 стр.

Уважаеми приятели и 
българи зад граница,

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

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

Мария Апостолова- 
Михайлова

Highlander House Restaurant & BarHighlander House Restaurant & Bar

Òåë: 773-875-7668Òåë: 773-875-7668

запрошує
на роботу
кухаря, 

бармена /
барменшу

запрошує
на роботу
кухаря, 

бармена /
барменшу

ПІДТРИМКА США ВАЖЛИВА В БУДЬ-ЯКОМУ КОНТЕКСТІ
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Агентство ООН у справах біженців попередило, що 
після виведення з Афганістану американських військ 

і захоплення країни «Талібаном» близько півмільйона аф-
ганців можуть залишити країну до кінця року. Тільки за 
останніх два тижні, незважаючи на очевидний хаос навколо 
аеропорту в Кабулі, американські військові евакуювали 123 
тисячі людей.

Війська США провели в Афганістані двадцять років. За 
цей час у країні, за заявами ЮНІСЕФ, було побудовано чи-
мало шкіл, безліч хлопчиків та дівчаток здобули освіту. У 
країні зріс рівень грамотності, поліпшилася якість охорони 
здоров’я, в містах у людей зросли доходи. Але побудувати в 
Афганістані демократичне суспільство з рівністю всіх гро-
мадян, верховенством права та дієздатною армією не вдало-
ся. Ніхто панічно не тікає із країн демократичного правлін-
ня, а ось від теократії й автократії люди тікають, як від чуми.

Присутність США в Афганістані була, в усіх сенсах, до-
рогою.

За оцінками дослідників, війна в Афганістані забрала 
життя понад 171 тисячі людей. Більш як 20 700 військовос-
лужбовців США було поранено й 2461 людину вбито. Крім 
того, воєнні дії в Афганістані коштували понад 2 трлн дол., 
що становить близько 300 млн дол. на день упродовж два-
дцяти років. «Після 20 років війни в Афганістані, – сказав 
Байден, – я відмовився послати ще одне покоління амери-
канських синів та доньок на війну, яка мала закінчитися 
давним-давно». Президент США рішуче заявив, що «епоха 
великих воєнних операцій із переробки інших країн» за-
кінчилася.

Більшість американців, згідно з опитуваннями, Байдена 
підтримують: з Афганістану час було піти. Але відеокадри 
звідти – паніка людей, які, втікаючи від розправи «Талібану», 
чіпляються за шасі літака й ридають в аеропорту Кабула, і 
те, що тисячі людей, чиї життя за нової влади опинилися в 
небезпеці, застрягли в Афганістані, – справили гнітюче 
враження на багатьох громадян США.

Рейтинг схвалення роботи Байдена впав із липневих 58 
до 50% в останні тижні. При цьому тільки 47% заявили, що 
схвалюють те, як Байден впорюється з виведенням військ, 
тоді як 63% повідомили, що підтримують саме виведення.

А ось співчуття до біженців і бажання їм допомогти 
зросли. Згідно з опитуванням CBS News /YouGov, 81% 2142 
опитаних американців заявив, що США мають «допомогти 
афганцям приїхати до США», і тільки 19% сказали, що за-
прошувати біженців із цієї країни не треба. В опитуванні, 
де конкретно йшлося про афганців, які працювали пере-
кладачами, помічниками в розвідці або водіями в американ-
ській армії, 90% демократів, 79% незалежних виборців і 76% 
республіканців підтримали евакуацію цих людей у США.

Тисячі афганців, які подали прохання на отримання візи 
до США, як і раніше, перебувають в Афганістані. Говорячи 
про цих людей, 59% респондентів заявили, що США роблять 
недостатньо, аби допомогти їм; 27% визнали допомогу до-
статньою і тільки 14% заявили, що США роблять «занадто 
багато» для тих, хто ще не виїхав із Афганістану.

У співчутті до афганських біженців американці виявили 

рідкісну для країни одностайність. Політики обох партій 
закликали прийняти афганських іммігрантів. Група демо-
кратів Конгресу запропонувала «розширити й прискорити 
видачу віз». Десятки конгресменів-республіканців, чия 
партія під керівництвом Дональда Трампа ще недавно про-
водила жорстку антиімміграційну політику й особливо 
негативно ставилася до іммігрантів із мусульманських 
країн, підтримали прийом біженців із Афганістану. Принай-
мні дев’ять губернаторів-республіканців пообіцяли при-
йняти біженців у своїх штатах. Насправді біженців розпо-
діляють по країні агентства федерального уряду, і від губер-
наторів штатів мало що залежить. Проте заяви губернаторів 
допомогли створити атмосферу приязні до новоприбулих.

Позитивне ставлення до біженців особливо важливе, бо 
саме рядовим американцям доведеться частково взяти на 
себе турботу про нових іммігрантів.

Зазвичай робота з розселення біженців, їх адаптації та 
благоустрою припадає на частку дев’яти некомерційних 
агентств, яких наплив афганців заскочив зненацька.

При адміністрації Трампа нових іммігрантів було так 
мало, що агентства з облаштування біженців мусили значно 
зменшити кількість співробітників, і тепер їм доведеться 
давати раду безпрецедентному напливу малими ресурсами.

Імміграційні агентства зазвичай пов’язані або з лютеран-
ською і католицькою церквами, або з єврейськими органі-
заціями. Одна з найстаріших і найдосвідченіших організа-
цій, котрі допомагають біженцям, – єврейська HIAS. Засно-

вана 1881 році як Товариство допомоги єврейським іммі-
грантам, що рятуються від погромів у Росії та Східній Єв-
ропі, HIAS вийшла згодом на міжнародну арену й допомагає 
біженцям від Кенії до Еквадору.

«В уряду було двадцять років, щоб підготуватися до 
цього кінця війни в Афганістані. Але він цього не зробив», 
– гірко заявив днями директор HIAS Марк Гетфілд.

Незважаючи на зменшений штат, співробітники HIAS 
уже виїхали на військові бази США, де тисячі біженців про-
ходять перевірку. Ці співробітники допомагатимуть афган-
цям, яким пощастило вибратися з Кабула і яким тепер треба 
терміново оформляти документи й візи. Тим часом філіали 
HIAS уже почали приймати біженців у містах, де їх стали 
поступово розселяти. Працює цей процес так: службовці 
HIAS знаходять квартиру, обставляють її потрібними ме-
блями, предметами побуту й заповнюють холодильник. 
Зустрівши біженців в аеропорту, соціальному працівникові 
HIAS є куди відвезти новоприбулих. Це особливо важливо, 
оскільки багато хто приїжджає у стані психологічного шоку, 
і в багатьох немає з собою навіть зміни одягу. Потім новим 
іммігрантам допомагають із реєстрацією дітей у школі, 
отриманням карток соціального забезпечення, реєстрацією 
на курсах англійської та пошуками працевлаштування.

Але все це зараз буде непросто. Є серйозні проблеми з 
фінансуванням, повідомив Гетфілд у своєму інтерв’ю CNN: 
«Зазвичай організації, що допомагають біженцям, отриму-
ють субсидії від уряду. Але багатьом біженцям видали 
тільки тимчасову візу, а з такою візою немає офіційного 
механізму отримання фінансової допомоги від держави. Тож 
ми одержимо трохи більше тисячі доларів на людину. А нам 
треба винайняти цим людям квартиру на кілька місяців, 
закупити їм їжу, дати щось готівкою. Усе це буде дуже склад-
но». Гетфілд, звісно, правий. У США на тисячу доларів, якщо 
пощастить із дешевою квартирою, можна скромно прожити 
місяць, але не більше.

Одна зі співробітниць HIAS, Ребекка Курц, пояснює 
труднощі з пошуками житла: «Тільки коли ми дізнаємося 
про прибуття конкретної людини, ми можемо укласти до-
говір про оренду квартири». Тим часом через коронавірус 
люди рідко переїжджають, дешевих квартир звільняється 
мало, і попит на них великий.

Зрештою, імміграційним агентствам доведеться великою 
мірою покладатися на волонтерів. Усі ці агентства вже оголо-
сили, що терміново шукають добровольців, які нададуть 
допомогу новоприбулим – від зустрічі іммігрантів в аеро-
порту до облаштування квартир та доставки їжі. Вітаються 
й грошові пожертви в такі фонди як, наприклад, фонд «Су-
сіди в біді». Агентства з облаштування біженців уже ство-
рили сайти зі списками необхідних речей та центри, де 
можна пожертвувати одяг, продукти, ковдри, підгузки, меблі, 
мило, шампунь, каструлі й сковороди або навіть запросити 
нових іммігрантів до себе в дім для тимчасового мешкання.

І допомога від звичайних людей почала надходити, бо 
співчуття до афганських біженців поки що не вичерпується.

Анна БРОДСЬКІ-КРОТКІНА

www.ukrslovo.net
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БАЙДЕН «ПАДАЄ», 
СПІВЧУТТЯ ЗРОСТАЄ: 

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ПІСЛЯ ВИХОДУ США 

З АФГАНІСТАНУ

СПІВЧУТТЯ ДО АФГАНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ СТАЄ
 ОБ›ЄДНАВЧИМ ЧИННИКОМ ДЛЯ АМЕРИКАНЦІВ
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Заступник керівника Офісу Пре-
зидента України Роман Машовець 
зустрівся з тимчасовою повіреною у 
справах Сполучених Штатів Амери-
ки в Україні Крістіною Квін та інши-
ми представниками Посольства 
США. Учасники зустрічі підбили 
перші підсумки візиту Президента 
України Володимира Зеленського до 
Сполучених Штатів у питаннях без-
пеки й оборони.

Роман Машовець відзначив по-
зитивні результати цього візиту з 
огляду на підписання контрактів 
високого рівня та низки інших важ-
ливих двосторонніх документів у 
сферах стратегічного оборонного 
партнерства, досліджень, розробок 
та випробувань, спільних космічних 
проектів та встановлення лінії захищеного 
зв’язку.

Окрему увагу заступник керівника Офісу 
Глави держави приділив підготовці візитів 
американських високопосадовців, про які 
було домовлено у Вашингтоні, та необхіднос-
ті вироблення й погодження практичних за-
ходів з реалізації досягнутих домовленостей.

Сторони також обговорили подальші 
спільні зусилля, спрямовані на імплемента-
цію оборонних реформ, розвиток сектору 
безпеки й оборони України, сприяння США 
у наближенні України до членства в НАТО, 
посилення її системи кібербезпеки та залу-

чення українських фахівців з цього питання 
до багатосторонніх форматів співпраці.

Роман Машовець подякував американ-
ській стороні за стратегічну підтримку у 
сфері безпеки, надання допомоги Збройним 
Силам України та дорадчу допомогу, яка 
сприяє розбудові законодавчої бази та поси-
ленню обороноздатності нашої держави. 

Зі свого боку Крістіна Квін запевнила у 
незмінній підтримці України щодо гарантій 
безпеки та готовності й надалі поглиблювати 
двостороннє співробітництво, яке було по-
літично закріплено під час візиту Президента 
України до США.

Україна може отримати нові системи протиповітряної та 
протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний 
купол»). Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету 
на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула дво-
партійну підтримку в Конгресі США, повідомляє видання Politico.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати 
до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного про-
дажу або передачі таких систем Україні. У законопроекті Палати 
представників США вже міститься пропозиція щодо надання 
військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не вклю-
чає передачу систем ППО. Система Iron Dome, створена ізраїль-
ською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, 
зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів 
знищення ракет малої дальності. За даними військових, система 
Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за 
останні кілька років. Поправка, яка передбачає підтримку укра-
їнської системи протиракетної оборони, добре вписалася у за-
конодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галу-
зі безпеки на 2022 рік.

ПІДБИЛИ ПЕРШІ ПІДСУМКИ ВІЗИТУ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДО США

УКРАЇНА МОЖЕ ОТРИМАТИ 
НОВІ СИСТЕМИ 

ПРОТИПОВІТРЯНОЇ 
ОБОРОНИ
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Обов’язкова програма необов’язкова?
Публічне зізнання Банкової про те, що формат 

участі президента України в цьогорічній сесії Гене-
ральної Асамблеї  ООН  «продовжує визначатися» 
виглядає або спробою самоусунутися, або нездат-
ністю наповнити належним змістом візит. Не ви-
користати найвищу трибуну, з якої видно весь світ, 
і не бути там особисто, а не через посередництво 
відеозв’язку, не  вкладається у  логіку української 
дипломатії років протистояння російській агресії 
та зміцнення міжнародної суб’єктності Києва.

Чому треба їхати?
• Київ зробив спробу підвищити ставки та заяви-

ти про себе на  весь світ запуском міжнародної 
Кримської платформи. Наступний крок – підсили-
ти цей сигнал на рівні ООН і представити з глобаль-
ної трибуни напрацювання з  деокупації Криму. 
Майданчик Генасамблеї потенційно може і  має 
стати своєрідним «бустером» деокупації Криму. В  ін-
шому разі Київ ризикує опинитися «локалізованим» 
на  регіональному рівні, тоді як  реальне розв’язання 
кримського питання полягає в його «інтернаціоналіза-
ції». Саме цього і боїться Кремль.

• Цьогоріч Г А ООН має продовжити традицію ухва-
лювання щорічної резолюції щодо Криму. Підписи під 
цим документом є не уявними (як під Київською декла-
рацією Кримської платформи), а цілком реальними. Тоді 
як сама резолюція є  справжнім інструментом набли-
ження дня звільнення Криму від «російського ярма». 
Нагода дебатів високого рівня в рамках сесії ГА ООН 
надає унікальну можливість для активної кулуарної 
дипломатії з метою нарощування світової підтримки 
України як країнами Азії, Африки та Латинської Аме-
рики, так і з боку керівництва ООН. До речі, ані перші, 

ані другі так і не мали свого представництва на першо-
му саміті Кримської платформи. Саме цього і прагне 
Кремль.

• На Донбасі відбувається реальне загострення без-
пекової ситуації внаслідок російської агресії. Про 
це мають почути в усьому світі. Банковій, певне, склад-
но визнати провал широко розпіареного у світі «режи-
му припинення вогню». Виграшних дивідендів для 
мирного врегулювання в інтересах України він не при-
ніс, а військове протистояння – збільшив. Чим більше 
мовчить Київ, тим більше західний світ перемикається 
на інші теми – коронавірус, Білорусь, Афганістан, Сирія, 
навіть КНР. За цих умов мовчання Києва є нічим іншим, 
як злочинним підіграванням Кремлю.

• Візит до Нью-Йорка – це слушна нагода «поверну-
ти» тему розміщення миротворців ООН до переговор-

ного порядку денного світу. Сьогодні Києву бракує 
ініціативності, яку планомірно перебирає на  себе 
Кремль. Вибори у ФРН і Франції цю тенденцію лише 
посилять, а  тому сидіти в  очікуванні не  є  виходом. 
У безплідних пошуках нового дихання для мирного 
процесу через зміни до  Мінських домовленостей 
чи переговорних форматів, Банкова ризикує остаточ-
но втратити ініціативу. Президент України має осо-
бисто зустрітися з Генсеком ООН, Головою Ради Без-
пеки (до речі – у вересні головує дружня для нас Ір-
ландія) та іншими членами Радбезу, Головою Г А ООН 
тощо. До того ж, під візит президента України можна 
було б, використовуючи наявні механізми, скликати 
спецдебати в рамках РБ ООН щодо ситуації на окупо-
ваних територіях і злочинів Кремля. Корисною була б 
і особиста участь глави держави у засіданні високого 
рівня Радбезу на тему клімату і безпеки 23 вересня.

• Візит до Вашингтона 1 вересня був неповноцін-
ним. Нью-Йорк надає шанс доробити недороблене. 
Перебування в штаб-квартирі ООН легко поєднуєть-

ся із зустріччю з елітою американського бізнесу і по-
тужними інвесторами, а також візитом до Вашингтона 
і зустрічами у Конгресі США.

Як  підсумок: хочеться вірити, що  натяк Банкової 
щодо можливості відмови Зеленського від візиту 
до  Нью-Йорка є  ознакою сумнівів, а  не  остаточного 
рішення. Варто обов’язково їхати, і планувати насичену 
програму. Тим більше, що вже підтверджено особисту 
участь в дебатах на ГА ООН 83 глав держав світу, включ-
но з Джо Байденом. Не хочеться вірити в те, що відмова 
Зеленського від відвідин Нью-Йорка пов’язана не стіль-
ки з  ковідними обмеженнями, скільки з  відсутністю 
бажання чи  інтересу у згаданих осіб у зустрічі з пре-
зидентом України.

Костянтин Єлісєєв

ДИПЛОМАТІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО НЕ ПРИПИНЯЄ ДИВУВАТИ. І ЦЕ НЕ КОМПЛІМЕНТ
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АФГАНІСТАН ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА 
ГОЛОВНИЙ БІЛЬ РОСІЇ ТА КИТАЮ

 Математичне моделювання – один із най-
ефективніших і найнадійніших способів 
формалізованого опису природних процесів, 
що дозволяє виявити основні і другоряд-
ні чинники взаємодії тіл, об’єктів та середо-
вищ. Щоб побудувати таку модель, тіла ніби 
вилучають із фізичного процесу, замінюючи 
їх системою сил. Тоді стає зрозуміло, як саме 
відбувається взаємодія і за рахунок чого або 
сили балансуються, і тіло перебуває у стані 
спокою, або виникає певна «серединна» сила, 
яка рухає це тіло в певному напрямку. Човен, 
літак, космічні об’єкти – всі вони походять із 
таких моделей. 

Робляться спроби побудувати певні моде-
лі і в аналізі геополітичних процесів, оскільки 
вміння передбачати й «прораховувати» на-
слідки зовнішньополітичних кроків – непере-
січна цінність для політичного керівництва 
будь-якої держави. Проте наразі чіткого ро-
зуміння, як саме мають виглядати підходи до 
математичного моделювання геополітики, за 
винятком статистичних методів, теорії ймо-
вірності та, можливо, теорії ігор, немає. Саме 
тому не всі наслідки певних «збуджень», які 
вносяться у загалом стійкі системи, прогно-
зуються, декотрі виявляються неочікувани-
ми. Приклади цього можемо бачити букваль-
но щодня – від справжнього дипломатичного 
конфлікту між Литвою та Китаєм навколо від-
криття представництва Тайваню у Вільню-
сі до інтронізації сербського митрополита в 
Чорногорії. Проте все це локальні речі. 

Найцікавішою подією, яка матиме глобаль-
ні наслідки, стало виведення американських 
військ із Афганістану. Хоча про намір зроби-
ти це було відомо досить давно, його реаліза-
ція викликала справжню бурю. Всі, хто тільки 
мав нагоду, критикували хаотичність і не-
системність організації процесу евакуації 
військ і тих афганців, які співпрацювали з 
американцями, інші – допомагали практич-
ними кроками. Добре, що Україна опинилася 
серед других. Зле, що мало хто до кінця зро-
зумів, що ж насправді відбулося. Спробуємо 
змоделювати наслідки деамериканізації Аф-
ганістану, оскільки цілком імовірно, що, хай 
і опосередковано, цей процес позначиться й 
на Україні. 

Хочете зрозуміти вагу США у світі – при-
беріть їх із політичної мапи. Вакуум, який 
виникне, цілком може призвести до глобаль-
ної катастрофи або щонайменше засмоктати, 
наче в чорну діру, не тільки неймовірні гроші 
та ресурси, а й зовнішньополітичні напрацю-
вання інших світових гравців, які намагалися 
проєктувати свій вплив, конкуруючи зі США. 
Просто уявіть собі, що Сполучених Штатів 
навіть у їхній нинішній трохи послабленій 
реінкарнації не існує. Нікому балансувати 
Китай, стримувати Росію, дражнити ЄС і за-
хищати Японію з Південною Кореєю від Ким 
Чен Ина. Припустімо, що Білий дім і Конгрес 
у єдиному пориві приймають рішення закри-
ти всі військові бази, вивести війська, вийти 
з НАТО, а оборонний бюджет витратити ви-
ключно на вакцинацію свого населення про-
ти коронавірусу. 

Думаю, чимало вас погодяться, що «за-
мкнення США в себе» неминуче призведе до 
дестабілізації світового порядку і як мінімум 
війни між Росією та КНР із цілком очевидних 
причин, аналіз яких вартий окремої розмови. 

У меншому масштабі, так само, як вихід США 
із В’єтнаму свого часу створив нову реальність 
у Південно-Східній Азії, а «прихід» США до 
КНР у 1970-х, навпаки, заклав підвалини 
нинішньої проблеми Тайваню, вихід із Афга-
ністану матиме далекосяжні наслідки, які 
стосуватимуться насамперед головних супер-
ників Вашингтона – Росії та Китаю. Варто 
поговорити про ці наслідки докладніше у двох 
ракурсах – локальному та глобальному. 

На локальному рівні, Афганістан тепер 
перетворився на головний біль Росії (бо під 
загрозою Центральна Азія і Кавказ), різною 
мірою – Індії й Китаю (бо один із чи не най-
більш уразливих і задіяних – Пакистан). Мало 
хто вірить у цивілізований характер нового 
уряду Афганістану (захоплення посольства 
Норвегії з розбитими пляшками алкогольних 
напоїв, що там були, – візуалізація очікуваних 
дій талібів), проте ніхто не хоче виникнення 
нового центру ісламського екстремізму і те-
роризму. 

Тому Китай, наприклад, уже заявив про 
готовність співпрацювати з урядом талібів і 
надавати їм економічну підтримку, правда в 
обмін на приборкання терористів (останнім 
часом почастішали напади на китайців у Па-
кистані) та непідтримку уйгурів. Крім того, 
Китай дуже цікавлять природні копалини 
Афганістану, але ж доступ до них має бути 
надійно убезпечений. Росія теж готова співп-
рацювати з новою владою – в обмін на без-
пеку Центральної Азії. Наразі не очевидно, на 
що погодяться таліби і чи зможе новий уряд 
контролювати всю територію країни, особли-
во Північ. Ще більш заплутана ситуація на 
глобальному рівні. 

Намагаючись зрозуміти логіку дій сучасної 
адміністрації США, варто виходити з того, що 
проблемою номер один є Китай. Команда Джо 
Байдена наразі працює над проєктом оновле-
ної стратегії національної безпеки, в якій має 
бути визначено, як саме Вашингтон планує 
стримувати Пекін. Торгова війна, розпочата 
Трампом, на сьогодні не є основною пробле-
мою для США. А ось той факт, що саме китай-
ські компанії допомогли Кубі побудувати теле-
комунікаційну інфраструктуру, в тому числі 
контролю над населенням (під час липневих 
протестів саме завдяки китайським системам 
влада Куби змогла перекрити канали інфор-
мування світової спільноти про події на 
острові), не може не викликати серйозного 
занепокоєння. 

З 1993 року урядові делегації КНР 22 рази 
відвідували Кубу, а кубинські делегації 25 
разів відвідували Китай. Певна річ, Китай є 
найбільшим торговим партнером Куби і най-
більшим провайдером технічної допомоги. 
Китай дав Кубі ресурси для розвитку портів, 
біотехнологічної промисловості й навіть від-
крив центр штучного інтелекту. Тільки в бу-

дівництво гольф-клубу на 
Острові Свободи китайські 
компанії вклали 460 млн 
дол. Присутність на Кубі 
дозволяє Китаю розширю-
вати співпрацю з іншими 
«дружніми» для США ре-
жимами, наприклад із Ве-
несуелою. Прихід до влади 
лівих партій у цілій низці 
країн регіону відкриває 
нові можливості для зміц-
нення позицій КНР у Ла-
тинській Америці, що зо-
всім не подобається США. 

Вашингтонові бракувало тільки нової Кариб-
ської кризи. 

Крім того, зусилля США, спрямовані на 
консолідацію проамериканського духу в Пів-
денно-Східній Азії, цілком логічно наража-
ються на китайські ініціативи з економічної 
підтримки найбідніших країн регіону – Бан-
гладеш, Непалу, Мальдів і Шрі-Ланки. Чима-
ло уваги приділяє Китай участі в майже без-
діяльній до останнього часу Асоціації країн 
Південної Азії з регіонального співробітни-
цтва. Недавно саме Китай став спонсором 
відкриття в Непалі регіонального центру бо-
ротьби з бідністю. Мета цих зусиль цілком 
зрозуміла – створити альтернативу «четвірці» 
США–Австралія–Індія–Японія, зміцнити по-
зиції навколо Пакистану, послабити вплив 
Індії, використати ці країни для реалізації 
проєктів «Один пояс – один шлях». 

Тим часом у Вашингтоні поки що пере-
могла група «учнів Кіссинджера», які змогли 
переконати Джо Байдена, що боротися з дав-
нім жахом – антиамериканським союзом 
Москви та Пекіна – й цього разу треба так 
само, як і в славних 1970-х, але навпаки – «від-
риваючи» Росію від Китаю, а не КНР від РФ. 
Саміт із Путіним та вояжі Джона Керрі до 
Москви з метою залучити Росію до кліматич-
них ініціатив мали поки що вкрай обмежений 
ефект. Досі в Москві відверто знущалися над 
спробами зашкодити відносинам РФ з КНР, 
за будь-якої нагоди наголошуючи на непо-
рушній дружбі двох заклятих друзів. Після 
виходу США з Афганістану знущання при-
пинилися. 

Цілком можливо, що Путіну з Шойгу зна-
йшлося про що поговорити з сибірськими 
шаманами після Східного економічного фо-
руму, який щойно завершився у Владивосто-
ці. Традиційно обставлений як масштабна 
подія щонайменше регіонального масштабу, 
цього разу захід пройшов без особистої учас-
ті регіональних лідерів. А колись Путін і Сі 
Цзіньпін пекли млинці на набережній Амура, 
особисто приїздили прем’єр-міністри Індії 
Нарендра Моді та Японії Сіндзо Абе… Цього 
разу КНР та Індія надіслали стислі відеопри-
вітання, глава уряду Японії взагалі не брав 
участі, а бізнес-діалог Росія–Японія відбувся 
онлайн. Фактично, можна говорити, що осно-
вні гравці форум проігнорували, хоча, мож-
ливо, і з різних причин. 

Що стосується Японії, то ця країна досить 
несподівано нинішнього року стала об’єктом 
цілеспрямованих російських політичних про-
вокацій. Уряд Йошіхіде Суга, на відміну від 
попередників, не виявляв жодної зацікавле-
ності продовженням безрезультатних пере-
говорів про повернення Північних територій. 
Тому Росія буквально в серпні, напередодні 
саміту «Кримської платформи», вдалася до 

чергової провокації з візитом глави уряду РФ 
Мішустіна на Еторофу і проголошенням 
«масштабної» ініціативи про створення на 
спірних островах спеціальної економічної 
зони зі скасуванням практично всіх податків 
на ділову діяльність інвесторів. Усі ці тези 
Путін виклав у своєму виступі на форумі, за-
прошуючи країни регіону, включно з Японією, 
скористатися «унікальною» нагодою. 

Цілком очевидно, що Японія не піде на таку 
співпрацю, але теоретична можливість за-
лучення компаній КНР чи Південної Кореї 
створює напругу. Тим часом у ЗМІ просочи-
лися дані з «конфіденційних» джерел, що 
Росія вмовляє Японію зайняти суворішу по-
зицію стосовно КНР, яка претендує на остро-
ви Сенкаку, в обмін на пом’якшення позиції 
щодо Курил. Крім того, в Токіо кажуть, що 
приблизно в такому ж ключі відбуваються 
дискусії між Японією і США. 

Вся ця плутанина тільки на перший погляд 
видається хаотичною. Насправді Японія є 
ключовим союзником США в регіоні, який 
чітко усвідомлює небезпеку неконтрольова-
ного зростання впливу Китаю. У Токіо також 
цілком розуміють, чим небезпечний Путін, 
проте вважають Росію все ж таки партнером, 
із яким можна підтримувати прагматичний 
діалог. Але якщо КНР контролюватиме Пів-
денно-Китайське море, загрожуватиме суве-
ренітетові Японії над Сенкаку і робитиме 
кроки на «приборкання» Тайваню, все це може 
призвести до збройного конфлікту, який аб-
солютно не на часі. 

До всіх проблем варто додати посилення 
напруги всередині КНР, де Сі Цзіньпін вдався 
до активної політики приборкання хай-тек 
гігантів із метою виправлення істотних дис-
пропорцій у розподілі суспільних благ (у 
Китаї досить гостро стоїть питання нерівно-
сті, яке також є болячкою і США). Проте 
дестабілізація КНР – чинник, що може мати 
непередбачувані наслідки. Як і у випадку зі 
США: хочете зрозуміти роль КНР – подумки 
приберіть її з мапи світу. 

Тональність публікацій провідних мозко-
вих центрів світу свідчить, що на сьогодні 
немає чіткого бачення «вектора сил», який би 
визначив напрям руху світової геополітики. 
Сакралізація китайської загрози Вашингто-
ном відкриває небажано широке поле для 
активної політики Росії як у Південній, так і 
в Південно-Східній Азії. Є надія, що Китаю 
не сподобається роль головного ворога США 
і певні кроки у бік збалансованішої політики 
по лінії Пекін – Вашингтон усе ж буде зробле-
но. 

Найближчими місяцями світ ще побачить 
низку самітів, включно з G-20 у Римі, на яких 
точитимуться складні дискусії стосовно май-
бутніх альянсів і механізмів взаємодії. Слід 
очікувати, що важливу роль у них відіграва-
тимуть також Велика Британія, Японія, Індія, 
Австралія, Туреччина. Афганістан стане 
лакмусовим папірцем щодо того, наскільки 
Росія й Китай здатні впоратися з серйозним 
викликом без США, а вибори в Японії пока-
жуть, наскільки рішуче третя економіка світу 
налаштована зміцнювати регіональну безпеку 
за рахунок як посилення збройних сил, так і 
проактивної дипломатії. Для всіх інших на-
стане нагода визначатися, чи є прагматизм і 
реалізм тим вибором, який дозволить пере-
жити без втрат наші цікаві часи.

Сергій КОРСУНСЬКИЙ

ЧОМУ ДЕАМЕРИКАНІЗАЦІЯ АФГАНІСТАНУ ВПЛИНЕ НА УКРАЇНУ
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

10-ТА ПОСИЛКА БЕЗКОШТОВНО!*
Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня, виклик кур’єра
Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому
Подарунки та набори смаколиків до свята

*Щоб отримати 10-ту посилку безкоштовно, потрібно надіслати 9 посилок в період акції - з 01.08.2021 
по 01.08.2022. Вага 10-ї посилки не має перевищувати середню вагу попередніх 9-ти посилок.
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Найпоширеніша форма інвалідності у світі – це 
втрата слуху. Нині від глухоти й недочування 

потерпають понад 350 мільйонів осіб.
– Цю проблему можуть спровокувати застуди, ві-

руси, часте прослуховування музики у навушниках, 
травми і навіть неконтрольоване вживання ліків, – 
розповідає головний науковий співробітник Інститу-
ту отоларингології Національної академії наук Укра-
їни, головний сурдолог МОЗ України Віктор ПИСАН-
КО.  – На жаль, людина часто не зважає на перші 
симптоми такого порушення, втрачаючи шанс на 
відновлення слуху. Річ у тому, що за останні п’ятнадцять 
років різко зросла кількість людей із хворобами вух. 
В Україні такі негаразди мають близько десяти відсо-
тків населення, п’ять із них потребують корекції з 
допомогою слухового апарата, два відсотки повністю 
втрачають слух. Через вроджену патологію двоє із 
десяти тисяч дітей народжуються з вадами. Хоча зде-
більш ідеться про набуту проблему, основними чин-
никами якої є часті запальні процеси, що розвивають-
ся на тлі застуд, вірусних інфекцій, грипу. До тимча-
сової втрати слуху призводять сірчані пробки, що 
утворюються у слуховому ході й виконують дезінфі-
куючу функцію. У декого через певні особливості 
роботи організму (насамперед при підвищеному по-
товиділенні) сірка накопичується надміру. Якщо 
пробка на 70 відсотків перекриває хід, людина починає 
гірше чути. Нещодавно мені довелося вимивати з вуха 
пацієнта пробку завбільшки з мізинець! Крім того, 
фурункули, що часто з’являються у літній період, при-
зводять до запалення слухового ходу, він набрякає й 
перекривається.

Докладно розповів Віктор Миколайович, як на слух 
впливає застуда. Якщо запальний процес дістається 
через слухову трубку середнього вуха, порушується 
провідність слухових кісточок. Барабанна перетинка, 
що в нормі тонша за папір, може збільшитись удеся-
теро (до півсантиметра й більше). Це провокує біль, 

відчуття шуму й тимчасове зниження слуху. А от при 
грипі ураження може зазнати внутрішнє вухо. Це дуже 
небезпечно – адже існує ризик втратити слух наза-
вжди.

Неконтрольований прийом антибіотиків, так зва-
них ототоксичних препаратів, може призвести до за-
палення внутрішнього вуха. Медичні засоби знімають 
запальний процес, знищують мікроби, але негативно 
позначаються на слуховому нерві (першими симпто-
мами цього є дзвін і шум у вухах).

До групи ризику передусім належать діти після 
шести місяців життя й дошкільного віку, слухова 
трубка яких ще залишається відкритою (в дорослому 

віці вона закривається). Вони 
з огляду на анатомічні осо-
бливості у п’ять-сім разів 
частіше потерпають від за-
палення вуха.

– Слух може погіршувати-
ся не лише через хвороби, – 
уточнив отоларинголог. – 
Так, у 20 відсотків осіб віком 
до 20 років виявляють по-
рушення слуху внаслідок 
недотримання норм рівня 
шуму (становить 55 децибе-
лів). Приміром, на дискотеці 
ця позначка сягає 130. Та 
найгірше – вже згадуване 
тривале й регулярне прослу-
ховування музики в навуш-
никах, тоді на барабанну пе-
ретинку тисне звук потуж-
ністю 100 децибелів.

У дорослому віці пробле-
ма може розвинутись через шумовий чинник на робо-
ті. Сильний звук негативно впливає на внутрішнє вухо, 
як наслідок – різко порушується слух. Це часто ста-
ється з ковалями, шахтарями, льотчиками.

Природний процес зниження слуху починається й 
у передпенсійному віці. Причина – погіршення крово-
постачання, склеротичні зміни. Хоча все залежить від 
ресурсів організму. Якщо людина дотримується пра-
вил здорового способу життя і стежить за самопочут-
тям, вона має високі шанси добре чути до глибокої 
старості.

Микола ЮРЧИШИН

НЕДОЧУВАЮТЬ ПОНАД 350 МІЛЬЙОНІВ ОСІБ
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MERCEDES ТА BMW ШТУЧНО СТВОРЯТЬ ДЕФІЦИТ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ВИСОКИХ ЦІН 
Німецькі автокомпанії-гіганти BMW і Mercedes/

Daimler переходять до нової бізнес-моделі, в рамках 
якої планують штучно стримувати випуск нових авто-
мобілів задля збереження високих цін на них. Про це 
повідомляє видання Insider Voice.

Так, Daimler та BMW планують обмежити кількість 
моделей преміум-класу, які вони виробляють, прагну-
чи зберегти високі ціни, які вдалося встановити під час 
пандемії.

Це зростання було викликане дефіцитом мікросхем 
у світі. Як наслідок такий дефіцит призвів до збоїв у 
виробництві автомобілів та збільшення терміну їх поста-
чання до автосалонів. І найбільш відчутно згадана криза 
зачепила саме  автомобілі  преміум-класу, оскільки вони 
найбільш «начинені» електронікою.

Проте ситуація зі стрибком цін на люксові автомобілі не 

відлякала покупців.
З огляду на все це і BMW, і Daimler вирішили перейти до 

нової бізнес-моделі: тобто до збереження штучного дефіци-
ту на свої преміум-автомобілі. Це дозволить компаніям при 
меншій кількості проданих авто тримати на них високі ціни.

BMW ВІДКЛИКАЄ З КИТАЮ 
ПОНАД 142 ТИСЯЧІ АВТО

Компанія BMW China Automotive Trading відкличе з 
китайського ринку 142 754 імпортованих автомобілі через 
потенційні ризики витоку палива. Про це повідо-
мляє Сіньхуа. Згідно із заявою, опублікованою Держав-
ним управлінням КНР з регулювання ринку, відкликан-
ню підлягають автомобілі моделей 116i, 118i, 120i, 125i, 
218i, 220i, 320i, 325i, 328i, 330i, 340i, 420i, 428i, 430i, 435i, 
440i, M135i, M2 , M235i, M3, M4 і Active Hybrid 3, випуще-
ні в період з 7 вересня 2011 року по 30 квітня 2016 року. 
Недоліки, пов’язані з конструкцією і процесом виготов-
лення паливних баків, можуть привести до витоку пали-
ва при заправці баків повністю, що створить загрозу для 
безпеки. Днями вже розпочалося відкликання автомобі-
лів 3-ї серії, а відкликання інших транспортних засобів 
стартує з 29 жовтня.

Автовиробник перевірить стан відкликаних автомо-
білів і безкоштовно замінить несправні деталі. Через 
проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota 
і Honda змушені відкликати близько шести мільйо-
нів авто.

ООН ОГОЛОСИЛА ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
ЕПОХИ ЕТИЛЬОВАНОГО БЕНЗИНУ
Програма ООН з навколишнього середовища 

(ЮНЕП) повідомила, що Алжир став останньою краї-
ною, що припинила продаж етильованого бензину, який 
завдає шкоди здоров’ю людей та екології. Про це повідо-
мляє Голос Америки.

У ЮНЕП зазначили, що Алжир припинив продаж 
етильованого бензину в липні, поклавши край вико-
ристанню такого бензину в автомобілях.

Багаті країни почали поступово відмовлятися від 
етильованого бензину в сімдесятих-вісімдесятих роках 
минулого століття через шкоду для здоров’я людей і 
навколишнього середовища, але деякі країни продо-
вжували його продавати.

У 2002 році ЮНЕП зробила заключні зусилля для 
заборони етильованого бензину.

«Успішне введення заборони на етильований бензин 
є величезною віхою для глобальної охорони здоров’я і 
нашого навколишнього середовища», - заявила вико-
навчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

Свинець почали додавати в бензин близько 100 років 
тому під приводом поліпшення роботи двигунів.

NISSAN ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ 
СПОРТКАР НА 565 «КОНЕЙ»

Японський автовиробник Nissan представив новий 
спорткар 2022 Nissan GT-R. Про це повідомляє CarBuzz.

В автомобілі встановлений подвійний турбодвигун 

V6 об’ємом 3,8 літра. Його потужність становить 565 
кінських сил, а крутний момент дорівнює 467Нм.

Спорткар буде з повним приводом та матиме шес-
тиступеневу коробку передач із подвійним зчепленням.

Модель 2022 Nissan GT-R буде доступна лише у двох 
кольорах – фіолетовому й нефритовому.

Вартість одного екземпляра стартує від 138 490 до-
ларів. Продажі спорткара заплановані на зиму.
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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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- 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

The best way to carry your freight The best way to carry your freight 

Потрібні на роботу водії CDL «А»:Потрібні на роботу водії CDL «А»:Потрібні на роботу водії CDL «А»:
 Траси – Midwest, Local 
 Dry Van
 Готові вантажі перед 

від`їздом в дорогу
 Добрі умови праці 
 Висока оплата 

З понеділка до п`ятниці – 8 a.m – 5 p.mЗ понеділка до п`ятниці – 8 a.m – 5 p.m

1401 Harvester Rd., West Chicago, IL 601851401 Harvester Rd., West Chicago, IL 60185

630.293.7406  ex.1 – по-українськи
847.630.2587 – по-польськи

630.293.7406  ex.1 – по-українськи
847.630.2587 – по-польськи

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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Здоров‘я

Розмовляємо польською і  англійською мовами
Monika: 847.443.5051Halina: 708.940.2089 Monika: 847.443.5051Halina: 708.940.2089

Власників вантажівок
Водіїв CDL «А» для їзди - Team and Solo

В УСПІШНУ ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ 
З ПОНАД 15 – РІЧНИМ 
ДОСВІДОМ НА РИНКУ 
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

eam and Solo

 Маршрути на вибір – CA, WA, AZ, FL, 
OR, Midwest and Local 
Оплачуємо: 
Midwest: 80 С/M + bonus + $50 extra 
stop
FL: Single – 75C/M Reefer, 70C/M Dry 
Van, Team – 85C/M Reefer,80C/M Dry 
Van +bonus+$50 extra stop
CA: $2350-$2500 Round Trip + Bonus
OR: $2700-$3000 Round Trip + Bonus
Local Bridgeview : $28-$30/год

 Dry Van or Reefer – на вибір
 Оплачуємо відпустку

 Даємо бонуси- Safety, Clean 
DOT inspection, referral 

 Вихідні вдома
 Стабільні вантажі
 Майстерня з ремонту, вага і 

компанія за однією адресою
 Вимоги – 2 роки досвіду 

водіння вантажівкою і чистий 
рекорд

 Термінали - Bridgeview IL 
(Home Terminal),  Medley FL, 
Stockton CA, Upland CA, 
Portland OR

 Маршрути на вибір – CA, WA, AZ, FL, 
OR, Midwest and Local 
Оплачуємо: 
Midwest: 80 С/M + bonus + $50 extra 
stop
FL: Single – 75C/M Reefer, 70C/M Dry 
Van, Team – 85C/M Reefer,80C/M Dry 
Van +bonus+$50 extra stop
CA: $2350-$2500 Round Trip + Bonus
OR: $2700-$3000 Round Trip + Bonus
Local Bridgeview : $28-$30/год

 Dry Van or Reefer – на вибір
 Оплачуємо відпустку

 Даємо бонуси- Safety, Clean 
DOT inspection, referral 

 Вихідні вдома
 Стабільні вантажі
 Майстерня з ремонту, вага і 

компанія за однією адресою
 Вимоги – 2 роки досвіду 

водіння вантажівкою і чистий 
рекорд

 Термінали - Bridgeview IL 
(Home Terminal),  Medley FL, 
Stockton CA, Upland CA, 
Portland OR

Monika: 847.443.5051
Halina: 708.940.2089 Розмовляємо 

польською і  
англійською мовами

Терміново запрошуємо 
на роботу:

Водіїв CDL «А»

• Маршрути – OTR 
• Оплачуємо – 90 С/M або 30% gross
• Reefer only
• Фірма знаходиться в Bridgeview, IL
• 

referral 
• Оплачуємо відпустку
• Вихідні вдома
• Стабільні вантажі
• Майстерня з ремонту, вага і компанія за 

однією адресою
• Вимоги – 2 роки досвіду водіння вантажівкою і 

чистий рекорд

1975 року кількість людей із надмірною вагою у світі 
становила 105 мільйонів, а 2020-го – вже понад 700 
мільйон. Такі дані опублікували науковці Імперського 
коледжу в Лондоні. А в Україні надлишкову масу тіла 
має половина населення! Чому люди так стрімко на-
бирають вагу і які ж основні чинники ожиріння?

Це передусім нездорова їжа та малорухливий спосіб 
життя. Люди дедалі більше часу проводять перед теле-
візором, комп’ютером. При цьому споживають висо-
кокалорійну їжу, яка ще й стимулює апетит: продукти 
швидкого харчування із фаст-фудів, чипси, солодка 
газована вода, ненатуральні солодощі... Як наслідок – 
переїдання й надлишкові кілограми. Звісно, від зайвої 
маси тіла потерпають і ті, хто має ендокринні чи гене-
тичні хвороби, бо надмірна вага – це багатофакторне 
захворювання.

Стадії ожиріння визначають за індексом маси тіла. 
Його вираховують так: реальна вага людини ділиться 
на її зріст у квадраті. Наприклад, вага 57 кілограмів, а 
зріст 1,67 м. 1,67 х 1,67 = 2,7889. 57 ділимо на 2,7889 і 
отримуємо індекс маси тіла – 20,5. Що означає це число? 
Нормальна маса тіла людини – це індекс від 18,5 до 24,9; 
від 16,5 до 19 – недостатня маса; до 16,4 – дистрофія. Від 
25 до 29,9 – це надлишкова маса тіла; 30-34,9 – перша 
стадія ожиріння, 35-39 – друга, 40 і вище – третя стадія.

На жаль, статистика дуже сумна. В Україні надлиш-
кову масу тіла мають 16 відсотків чоловіків та 26 – жінок. 
Отже, на ожиріння хворі кожна третя жінка і кожен 
четвертий чоловік. Це страшні цифри. До речі, наймен-
ше людей із такою хворобою у Західній Україні та 
Криму. А найбільше – у Полтавській, Донецькій, Запо-
різькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Остання стадія ожиріння найчастіше буває в людей 
віком від 50 років. Старші люди менше рухаються. У 
жінок до того ж починається менопауза, а втрата стате-
вих гормонів сприяє зниженню активності.

Втім, сьогодні хвороба молодшає. Ожиріння дедалі 

частіше діагностують у дітей. У світі – близько 20 міль-
йонів малечі до 8 років, що має надмірну вагу. І тут 
важливу роль відіграють не лише здорова їжа та фізич-
не навантаження, а й генетичні чинники. Якщо батьки 
мають зайву масу, то існує 80 відсотків ризику, що ди-
тина теж набиратиме надлишкові кілограми.

Цю хворобу побороти можна, хоча й досить важко. 
Ось простий підрахунок: 1 грам жиру має 9 кілокалорій, 
а 1 кілограм, відповідно, – це 9 тисяч. У середньому за 
день людина витрачає приблизно 2000 кілокалорій. 
Виходить, аби втратити лише кілограм жиру, людині 
потрібно майже 5 днів нічого не їсти! Звісно, це непра-
вильний шлях. Тому ми й наголошуємо на тому, що 
худнути треба тільки за рекомендацією лікаря, який 
пропише і дієту, і фізичні навантаження залежно від 
ваги та здоров’я людини.

Є ще один метод позбутися надмірної ваги – з допо-
могою хірургічного втручання. Це ліпосакція – вида-
лення жирових відкладень на певній ділянці тіла. Але 
якщо не вилікувати нездоровий апетит та не налагоди-
ти обмін речовин, то зайві кілограми швидко повер-

нуться. Дехто з лікарів пропонує операцію зі зменшен-
ня об’єму шлунка. Людина після неї не може багато їсти. 
Проте ця операція небезпечна – якщо прооперований 
починає знову переїдати, то шлунок розтягується і може 
утворитися щонайменше виразка.

Нині активно рекламують різноманітні таблетки для 
схуднення. Звичайно, існують препарати, що сприяють 
зменшенню засвоєння організмом жирів і шкідливих 
речовин. Це один із методів терапії надлишкової маси 
тіла. Ефективний він тільки у поєднанні з низькокало-
рійною дієтою. Тож не треба думати, що препарат здатен 
творити якісь чудеса, – він лише допоміжний чинник 
у боротьбі з ожирінням.

Наслідки хвороби досить тяжкі. Насамперед – імо-
вірність виникнення цукрового діабету II типу. Також 
можливі недуги серцево-судинної системи, печінки, 
жовчного міхура, гіпертонія, варикоз, остеопороз, по-
дагра. Усі ці захворювання призводять до обмеження 
фізичної активності. Відповідно, людині набагато важ-
че схуднути. Тож з ожирінням слід боротися на першій 
його стадії.

Здоровий спосіб життя й регулярні фізичні наван-
таження на свіжому повітрі запобігають виникненню 
зайвої маси тіла. Не можна переїдати, особливо заїдати 
стрес, що часто роблять огрядні люди. Харчування має 
бути збалансоване: 60 відсотків вуглеводів (каші, овочі, 
фрукти), по 20 – білки та жири. Споживайте продукти 
з від’ємною калорійністю, бо на їхнє перетравлення 
витрачається більше енергії, ніж вони віддають, – це 
грейпфрути, помідори, кабачки, огірки, броколі, куряча 
грудинка. Додайте у свій раціон більше овочів і фруктів, 
риби, нежирного сиру.

Катерина ШЕБАЛДОВА, ендокринолог

СПОЖИВАЙТЕ ПРОДУКТИ З ВІД’ЄМНОЮ КАЛОРІЙНІСТЮ 
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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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Здоров‘я
ВОДА: СКІЛЬКИ ЇЇ ВАМ ПОТРІБНО 

ЩОДНЯ І КОЛИ ЇЇ НАЙКРАЩЕ ПИТИ
Чиста вода масово 

доступна, втім багато 
людей страждають від 
частого, легкого зне-
воднення. Приховані 
симптоми включають 
головний біль, спрагу, 
втому, печію, біль у 
суглобах, роздратова-
ність і проблеми з кон-
центра цією у ваги. 
Якщо зневоднення наростає, то за-
звичай з’являється сухість в роті, 
темно-жовта сеча і зменшене виді-
лення сечі. Якщо зневоднення на-
буває важких форм, може виникати 
плутання свідомості, сухість шкіри 
та підвищена температура тіла. Вода 
потрібна для належного функціону-
вання мозку, суглобів і м’язів, а та-
кож для нормального кровообігу. 
Вона потрібна для регулювання 
температури, передавання пожив-
них речовин і кисню та для виводу 
відходів. Тіло втрачає приблизно 2 
кварти (2 літри) води на день, при-
близно половину в сечі та калі, ще 
по 25% через шкіру і легені. Скільки 
води потрібно людям щодня? Довго 
існував стандарт про 8 кухликів по 
8 унцій на день (2 літри), але на по-
требу окремої людини в воді впли-
вають багато речей:
• Спека та активність збільшують 

об’єм води, що втрачається через 
дихання і піт;

• Харчування з високим вмістом 
солі чи білка збільшує потребу у 
воді для видалення солі і білка;

• Втрату води збільшує алкоголь, 
а також енергетичні напої і цу-
кор;

• Втрату води збільшують ліки, 
як-от діуретики;

• Люди віком старші 65 років п’ють 
менше води через зменшену 
спроможність відчувати спрагу. 
Вони також мають зменшену 
спроможність концентрувати 
сечу (затримувати більше води), 
ніж потрібно;

• Люди із серцевою або нирковою 
недостатністю зазвичай потребу-
ють зменшити споживання ріди-
ни, а кількість має визначити 
їхній лікар;

• В холодному середовищі нижча 
вологість, і це теж викликає зне-
воднення;
Злегка зневоднює кофеїн, менше 

при постійному вживанні.
Можна випити і забагато води. 

Це може призвести до розчинення 
рівня натрію в крові і послабити 
функцію мозку. Якщо ваша сеча 
прозора, то є всі шанси, що ви мали 
води достатньо.

Оптимальне споживання води 
(на противагу зневодненню) супро-
воджується кращим одужанням, а 
також більш позитивним настроєм, 
кращою увагою, пам’яттю і реакці-
єю. Воно також може зменшити 
ризик інсульту. 

Воду краще пити між прийомами 
їжі. Пиття води під час їди може 
завадити належному травленню. 
Питання великої кількості води 
приносить ще одну користь: певне 
дослідження виявило, що воно може 
зменшити споживання приблизно 
200 калорії щодня.

Без води ми довго жити не змо-
жемо. Боже Слово часто порівнюють 
із водою. В Івана 4, вірш 14 Ісус по-
рівнює Його Слова із життєдайною 
водою, що дає духовне життя. І на 
відміну від води, його забагато не 
буває. 

Підготувала  
Лінда ФІЛЛІПС

ФІТОТЕРАПІЯ І ПСОРІАЗ 
Попереду – тепле сонячне літо. Втім, хворі на 

псоріаз йому не надто радіють. Адже весь сезон, 
навіть у спеку, такі люди змушені носити одяг із 
довгим рукавом, ховаючи «мічені» недугою руки.

Псоріаз – це системне аутоімунне захворюван-
ня, що супроводжується почервонінням, подраз-
ненням і лущенням шкіри. Перші його прояви – 
папули рожевого чи яскраво-червоного кольору 
правильної округлої форми, вкриті лусочками – 
псоріатичними бляшками. Звідси й інша назва 
захворювання, яка точно передає його симптоми, 
– лускатий лишай. З’явитися псоріаз може на будь-
якій ділянці тіла, але найчастіше уражається 
шкіра на ліктях, колінах, спині та голові. Можуть 
також постраждати суглоби, що загрожує псоріа-
тичним артритом. Як наслідок недуги, виникають 
відчутна слабкість, депресія, хронічна втома. А в 
багатьох людей розвивається ще й комплекс не-
повноцінності: вони соромляться носити відкри-
тий одяг, а похід на пляж залишається лише мрією.

За статистикою, від псоріазу з кожним роком 
страждає дедалі більше людей. Зараз цією хворобою 
вражений кожен 25-й житель нашої планети. Най-
частіше це відбувається у віці від 15 до 45 років. На 
щастя, це неінфекційне захворювання, тому ним 
не можна заразитися. І хоча причини розвитку 
недуги дотепер не встановлені, точно виявлено   
спадкову схильність. В офіційній і народній меди-
цині, звісно ж, існує багато засобів для лікування, 
але, на жаль, досягти повного зцілення поки що не 
вдається. Найбільше, що можливо зробити, – це 
домогтися тривалішої й навіть цілковитої ремісії. 
Однак завжди зберігається ризик рецидиву.

До речі, багато чого в успішній боротьбі з псо-
ріазом залежить і від нас: намагайтеся звести до 
мінімуму вплив стресових ситуацій, якомога мен-
ше часу перебувайте в приміщеннях, де працює 
кондиціонер, носіть просторий бавовняний одяг, 
оптимально дозуйте тривалість перебування на 
сонці. Важлива підмога у зціленні – дотримання 
дієти: обмежте в раціоні тваринні жири й вугле-
води, в тому числі масло, яйця, цукор, картоплю, 
білий хліб, усі приправи, чай і каву, рафіновані й 
оброблені продукти. А коли стан поліпшиться, 
меню можна доповнити молоком, кефіром, сиром. 
«Ні» – алкоголю та продуктам, що містять фітон-
циди (цибуля, часник, хрін), а також червоний 
пігмент (помідори, шипшина, червоні ягоди та 
фрукти). Вилучіть із раціону також сало, копченос-
ті, цитрусові, мед, какао, шоколад, незбиране мо-
локо. Одне слово, в їжі слід себе обмежити від 
усього гострого, солодкого, жирного й кислого. Зате 

скажіть «так» овочам, фруктам і ягодам, м’ясним 
продуктам (нежирна яловичина, м’ясо кролика й 
індика), відвареній чи ледь підсмаженій свіжій 
річковій рибі. В необмеженій кількості пийте мо-
лочну сироватку, компот із сухофруктів, джерель-
ну чи талу воду.

Я поділяю думку більшості фахівців, які вважа-
ють, що ефективних ліків від псоріазу в сучасній 
медицині нині немає, а от за допомоги народних 
засобів можна досягти хороших результатів, до 
того ж без будь-яких побічних упливів, властивих 
фармпрепаратам.

Так, у разі виникнення псоріазу одним із дієвих 
засобів народної медицини здавна вважають траву 
череди трироздільної. На початковій стадії достат-
ньо провести всього 1-2 курси лікування, щоб до-
сягти позитивного результату. Відвар: 2 столові 
ложки із верхом сухої подрібненої трави залийте 
0,5 л окропу й витримайте п’ять хвилин на слабко-
му вогні. Ніч нехай настоїться, вранці процідіть і 
випийте протягом дня до їди за кілька прийомів. І 
так щодня протягом двох місяців. За потреби після 
двотижневої перерви курс можна повторити. А 
спиртова настоянка чистотілу звичайного дає хо-
роший зовнішній ефект: на 0,5 л 70-градусного 
спирту візьміть 0,5 склянки подрібнених стебел чи 
кореневищ рослини, настоюйте 14 днів, а потім 
протирайте уражені місця. Є ще варіант – зробіть 
мазь із 10 мл соку каланхое, 30 мл евкаліптової олії 
та 10 г меду. Все перемішайте і витримайте три доби. 
Змащуйте уражені місця.

Є й інші лікувально-профілактичні комплекси 
від псоріазу, що дають хороші результати та забез-
печують багаторічну ремісію. Складаються вони зі 
збору лікарських рослин і мазі з натуральних 
компонентів, яка добре очищає уражені ділянки 
шкіри від лусочок, знімає свербіж, подразнення, 
усуває почервоніння та пом’якшує, а головне – по-
вертає їй здоровий вигляд. Саме внаслідок такого 
комплексного впливу на весь організм псоріаз 
відступає.

Любов САЛІЙ,  фітотерапевт



20

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
17

 в
ер

ес
ня

 2
02

1 
№

 3
8

THE TRUCKER’S ZONE

Зд
ор

ов
‘я

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

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

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

Про сечові камені відомо ще з далекої давнини. Їх знаходи-
ли в єгипетських мумій, людей, котрі померли ще до нової 
ери. Останнім часом у світі з’явилася тенденція до зрос-
тання захворюваності на сечокам’яну недугу. За даними 
різних експертів, ця патологія трапляється у двох-трьох 
відсотків населення. Які ж причини утворення каменів 
у нирках? І що робити, коли проблема вже є?

– Єдиної прийнятої концепції етіології і патогене-
зу не існує, – розповідає доцент кафедри урології 
Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук Ан-
дрій Іванович БОЙКО. – Сечокам’яна хвороба або ка-
мені в нирках виникають з багатьох причин. За певних 
умов, що склалися в організмі, каменеутворення може 
бути викликане одним, рідше кількома чинниками. Чи не 
найголовніший – високий уміст мінеральних солей у питній 
воді. Тому це захворювання найчастіше зустрічається в регіонах, 
де вода жорстка. Камені утворюються в таких сечових шляхах: у 
чашечці, нирковій мисці, сечовому міхурі. Таким чином, пору-
шення відтоку сечі є найважливішим етіологічним моментом у 
процесі утворення конкрементів (так по-науковому називаються 
камені). Доведено, що нестача вітаміну А призводить до утворен-
ня каменів у сечовивідній системі. Ще однією серйозною при-
чиною може стати місцева інфекція. Причому специфічного 
збудника не існує, будь-яка інфекція може викликати сечокам’яну 
хворобу. Ось чому так важливо своєчасно лікувати запальний 
процес у відповідних органах. Робити це слід обов’язково з ура-
хуванням результатів аналізів сечі, бактерійних посівів та чутли-
вості збудника до антибіотиків. Часто-густо до цієї недуги при-
зводять ендокринні захворювання, порушення обміну речовин. 
Окрім того, зумовити недугу можуть травми нирок, кісток. 
Сприяють утворенню каменів і деякі лікарські препарати.

Андрій Іванович розповів про характерні симптоми 
сечокам’яної хвороби. Вони багато в чому залежать від місцезна-
ходження каменя, але за будь-якої локалізації можуть виникати 

біль у попереку і патологічні зміни у сечі. Якщо ка-
мінь розташований у чашечці, то біль з’являється 

тільки при зміщенні його до її шийки, коли 
підвищується внутрішньочашковий тиск. Як 

тільки порушення відтоку ліквідовується, 
зникає больовий синдром. При знаходжен-
ні каменя в нирковій мисці болю нема. 
Зміщення його в сечовід може призвести 
до розвитку ниркової кольки – головного 
прояву хвороби (при каменях нирок він 
спостерігається у 50 відсотків хворих, а при 

каменях сечоводів – у 95-98 відсотків).
Гостре порушення відтоку сечі, зумовлене 

закупоркою сечоводу, призводить до розтягу-
вання сечової миски і капсули нирок, що спри-

чинює дуже сильний біль, який із попереку пере-
дається у пахову ділянку і статеві органи. Напад ви-

никає, як правило, несподівано, без видимої причини. Утім, іноді 
провокуючу роль відіграють фізичні навантаження, їзда на вело-
сипеді або мотоциклі по нерівній дорозі та подібні чинники. Ти-
повою ознакою нападу є й порушення сечовипускання, що про-
являється частими хворобливими позивами. Ниркова колька може 
супроводитись лихоманкою, хворого проймає то жар, то холод, 
лейкоцитозом і гематурією (наявністю крові в сечі).

Діагностика сечокам’яної хвороби, зазначив лікар, лише на 
підставі клінічних симптомів неможлива. Точний діагноз мож-
ливий після рентгенологічних і ультразвукових обстежень. Рент-
геноконтрастні камені (оксалатні та фосфатні) добре видно на 
оглядових знімках. Уратні, білкові, цистеїнові та ксантинові на 
знімку невиразні. Тому часто діагноз стає зрозумілий лише після 
ультразвукового дослідження.

За словами А. Бойка, лікування найчастіше буває комплексне: 
медикаментозне, оперативне, інструментальне, фізіотерапевтич-
не, санаторно-курортне та дієтичне. Щоправда, останніми роками 
лікарі перестали рекомендувати суворі дієти. При всіх формах 

сечокам’яної хвороби застосовуються ангіопротектори, антиагре-
ганти, протизапальні, сечогінні, спазмолітичні та рослинні пре-
парати. Окрім цього, часто призначають вітаміни групи В, а також 
Е і С.

– Найбільше хворі бояться нападу ниркової кольки, – зазначив 
спеціаліст. – Її лікування спрямоване на усунення рефлекторного 
спазму гладкої мускулатури ниркової миски і сечоводу та зняття 
больового синдрому. Для цього прописують теплові процедури, 
анальгетики і спазмолітики. Якщо консервативна терапія не до-
помогла, для відновлення пасажу (відведення) сечі здійснюють 
катетеризацію сечоводу й ендоскопічне видалення каменя або 
оперативне лікування. При інфекційно-запальних процесах у 
сечовивідній системі обов’язково призначають антибіотики після 
бактеріологічного дослідження сечі й з’ясування чутливості ви-
діленого збудника до конкретного препарату. Надалі пацієнтові 
бажано призначити лікарські засоби рослинного походження. 
Найчастіше застосовують трав’яні збори, компоненти яких під-
бирають з урахуванням фармакологічних ефектів. На бальнеоло-
гічні курорти слід направляти тільки тих хворих, у котрих роз-
міри і форма каменів не перешкоджають нормальному відходу 
сечі, тим, кому видалили камені оперативним або консервативним 
шляхами, оздоровлюватись можна лише через півтора-два місяці 
після операції. З 1980 року в Німеччині (а з 1987-го – і в Україні) 
почали застосовувати принципово новий метод лікування 
сечокам’яної хвороби – дистанційну ударно-хвильову літотрипсію. 
На сьогодні метод став провідним у лікуванні цієї категорії хворих 
(підходить 80-90 відсоткам пацієнтів). Відкриті ж хірургічні опе-
рації становлять лише 10-15 відсотків. Подальшому прогресу лі-
кування посприяло практикування малоінвазивних ендоскопіч-
них методів.

Андрій Іванович дав пораду тим, хто хоче мінімізувати в май-
бутньому вірогідність захворювання. Слід берегти нирки від шкід-
ливої для них їжі, особливо якщо улюблені страви солоні, а пряно-
щі, смажена картопля і копченості часто бувають на вашому столі.

Микола ЮРЧИШИН

СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ І КОПЧЕНОСТІ ЧАСТО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПРОБЛЕМ З НИРКАМИ 
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THE TRUCKER’S ZONE

Здоров‘я
Це доброякісне захворювання мо-

лочної залози, пов’язане з гормональ-
ним дисбалансом, проявляється пато-
логічним розростанням її тканин. Діа-
гностується у 30-70 відсотків жінок 
репродуктивного віку. На жаль, остан-
німи роками спостерігається неухиль-
не зростання кількості представниць 
прекрасної статі з такою патологією.

До основних чинників, що провоку-
ють виникнення мастопатії, належать: 
генетична схильність, надлишкова 
вага, травмування молочних залоз, 
носіння занадто стискаючих бюст-
гальтерів, хронічна патологія ендо-
кринної системи, відмова свого часу 
вигодовувати дитину груддю. Розвиток 
цієї недуги зумовлюють патології пе-
чінки та яєчників, дефіцит йоду в орга-
нізмі, нерегулярні статеві стосунки, 
психологічні проблеми (неврози, апатії, 
депресії), часті аборти, куріння та зло-
вживання алкоголем. У зоні ризику й 
жінки, що не народжували до тридцяти 
років.

На початковій стадії мастопатії тур-
бують біль у молочних залозах, осо-
бливо в другій фазі менструального 
циклу, відчуття тяжкості, печіння, 
дискомфорт. Крім того, супутниками 
недуги є тривога, роздратованість, де-
пресивні стани.

На пізніх стадіях біль посилюється, 
нерідко поширюється на пахвову ді-
лянку. Інколи з’являються нехарактер-
ні патологічні виділення із сосків.

Діагностувати захворювання може 
кожна жінка самостійно. Головне – зна-
ти, як правильно оглядати залози в 
домашніх умовах. На першій фазі мен-
струального циклу (п’ятий-сьомий дні) 
необхідно прощупувати пальцями 
кожну молочну залозу та пахвову ді-
лянку в трьох положеннях: стоячи, 
сидячи та лежачи.

Самодіагностика складається з шес-
ти етапів.

1. Станьте перед дзеркалом й опус-
тіть руки вздовж тулуба. Роздивіться, 
чи однакові молочні залози за розміром, 
формою, зовнішнім виглядом. Ретельно 
огляньте кожну. Зверніть увагу на зміну 
кольору шкіри (почервоніння, поблід-
ніння), наявність асиметрії, втягнення 
сосків, виділення з них, видимих не-
рівностей (випинання чи западання).

2. Підніміть руки над головою і по-
вторіть огляд.

3. Покладіть руки на талію й 
кілька разів підряд напружте й 
розслабте м’язи передньої черев-
ної стінки. При цьому продо-
вжуйте оглядати молочні залози.

4. Почергово стисніть сосок 
правої та лівої молочних залоз 
великим і вказівним пальцями, 
щоб перевірити, чи з’являються 
виділення.

5. Ляжте на спину й розслабте-
ся. Трьома пучками почергово 

обмацайте кожну залозу, обстежуючи 
спіральними рухами ділянку від клю-
чиці до місця кріплення грудного м’яза 
знизу й від середини грудної клітки до 
пахвової ямки. Праву – пальцями лівої 
руки, й навпаки. Звертайте увагу на 
ущільнення чи виражене розм’якшення 
в залозі, больові відчуття, температуру 
тощо.

6. Повторіть обмацування стоячи.
Проводьте самообстеження молоч-

них залоз щомісяця не лише в репро-
дуктивному віці, а й у період менопаузи. 
Це дасть змогу вчасно діагностувати не 
лише доброякісну патологію – мастопа-
тію, а й серйозніші захворювання, в 
тому числі й рак молочної залози.

Помітивши у себе ущільнення, за-
грубіння, виділення з сосків (прозорі, 
кров’янисті, молочні, гнійні тощо), не-
обхідно негайно звернутися до лікаря-

мамолога. Саме ці спеціалісти глобаль-
но займаються проблемами молочної 
залози.

Лікар-гінеколог під час профілак-
тичного обстеження жінки зобов’язаний 
оглядати й молочні залози, незалежно 
від наявності чи відсутності у неї скарг. 
Виявивши ознаки захворювання, він 
скеровує пацієнтку для подальшого 
обстеження до мамолога.

Для діагностики мастопатії застосо-
вують ультразвукове обстеження, ма-
мографію (рентген молочних залоз), 
комп’ютерну томографію. За наявності 
показань вдаються й до біопсії з на-
ступним гістологічним дослідженням 
тканин.

Існує кілька клінічних форм цього 
захворювання: дифузна, вузлова, кіс-
тозна. Вони й визначають вибір методу 
лікування – консервативного (із засто-
суванням гормональних, рослинних 
препаратів) чи оперативного.

Мастопатія зустрічається майже у 
кожної другої жінки. І хоча великої не-
безпеки для життя й здоров’я не стано-
вить, лікуватися треба обов’язково, 
адже на її тлі злоякісні захворювання, 
зокрема й рак молочної залози, вини-
кають у три-п’ять разів частіше.

Віталіна ЯЦЕНТЮК, 
акушер-гінеколог

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:

 Hiring CDL-A drivers
 HAZMAT is Welcome

 Work From Monday to Friday
 Routes up to 200 Miles
 Earnings $34/Hour
 Every Day Home

 Loaded Trailers
 On-Site Workshop

 Parking
 Insurance
 Fuel Cards

 1099 – Direct Deposit
 Paid Vacation

TRANSPORTATION COMPANY
IN LYONS, IL

We o�er:

Call: 224.733.0700

МАСТОПАТІЯ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ МАЙЖЕ У КОЖНОЇ ДРУГОЇ ЖІНКИ
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Мама вже спала, коли Надя повернулася додому 
вся в сльозах, на щоках – сліди від розмазаної туші. 
Їй було все одно, який вона має вигляд, її душа роз-
ривалася на шматки. В один момент вона втратила 
подругу і коханого чоловіка. Зранку донька не змогла 
приховати запухлих від сліз очей. Вона розповіла 
матері, як усе сталося, не приховуючи…

Оксана згадувала, як стояла перед дзеркалом і фар-
бувала свої, і без  того довгі вії. Поруч із нею сиділа 
Надія і думала:

– Ми такі різні із цією дівчиною, але й водночас такі 
схожі. Маємо спільні смаки, закохалися в однакових 
хлопців. Як добре, що нам не довелося їх ділити.

Дівчата познайомилися тиждень тому у поїзді. Ма-
терям Оксани і Наді вдалося взяти путівки у санаторій 
разом із доньками. Обидві дівчини не могли дочекати-
ся від’їзду, ще в дорозі вони розговорилися про те, що 
чекають від подорожі закоханості. 

– Хочу, щоб від кохання паморочилося у голові, ле-
тіти на побачення на крилах і розчинятися у обіймах 
коханого, як лід у теплій воді, – говорила Надя.

– А я, я хочу, щоб у мене був справжній курортний 
роман, із усіма романтичними штучками, що у книжках 
описують. Прикро, що зараз зима і не вдасться поніжи-
тися під сонечком у купальнику, але добре, що ми тепер 
з тобою разом. 

Поїзд прибув на кінцеву станцію, на пероні лунала 
святкова музика. Так їх зустріло місто-герой Одеса. 

Курортний роман тривав недовго
У перший же день дівчата дізналися, що на території 

санаторію проходить дискотека і попросили у матерів 
згоди піти туди. Вони одягнули свої найкращі сукні і 
подалися назустріч своїм сподіванням. Місцеві хлопці 
швидко помітили у  натовпі “новеньких”. До того  ж 
Оксана з Надією мали яскраву зовнішність при тому, 
що були повними протилежностями одна одній. Окса-
на мала яскраве руде волосся, зелені очі і світлий колір 
шкіри. А ось Надія – смуглява кароока брюнетка.

Згодом Надію запросив на повільний танець високий 
симпатичний хлопець, він сподобався й Оксані, але 
вона не виказала своїх симпатій. Поводився, як справ-
жній джентльмен, до того ж був із “місцевих”. Він знав, 
як привернути до себе увагу дівчат, адже Надя з Окса-
ною були не першими і не останніми шукачками пригод 
на відпочинку в його місті. 

Смуглява Надія впала в очі місцевому ловеласу, але 
він бачив, як горять очі у її подруги, тому не упустив 
нагоди зробити і їй декілька компліментів. Проводжа-
ючи обох дівчат додому, хлопець сказав, що завтра 
познайомить їх із своїм братом. 

Оксана була на сьомому небі від щастя, коли поба-
чила, що їм назустріч ідуть два хлопці, схожі між собою 
як дві краплі води. Брати почали зустрічатися із дівча-
тами, але знаючи, що їх стосунки недовготривалі, інко-
ли мінялися ролями. Дівчата не помічали підміни.

Таким чином в  Оксани та Наді з’явилися спільні 
інтереси і до кінця відпочинку вони стали справжніми 
подругами. Повернувшись у місто, вони передзвоню-
валися і зустрічалися мало не  щодня, телефонували 
своїм хлопцям-близнюкам. Але згодом по номерах 
мобільних ніхто не відповідав і їхня пригода залиши-
лася в пам’яті, як приємна згадка. 

Втрьох гуляли, ВдВох кохали

Минуло декілька років, Надія приїхала на вихідні 
додому і домовилася з подругою про зустріч. Вони сіли 
у тихому барі і розмовляли про життя-буття. Саме там 
за їх улюбленим столиком вони познайомилися із Сер-
гієм. Він, старший на  декілька років, працював у  со-
лідній фірмі, був цікавим співбесідником. Віддав пере-
вагу Наді, але Оксана закохалася також. Жодного її 
побачення не  минуло без  присутності подруги, вона 

спілкувалася із Сергієм по мобільному, частіше сама 
знаходила причини, щоб зателефонувати. Надія по-
вністю довіряла Оксані, а ось її матір ні:

– Донечко, чого ти за собою водиш ту Оксану. Коли 
ви окремо гуляєте – це одне, а навіщо вона тобі, коли 
Сергій поруч? 

– Мамо, вона ж моя найкраща подруга! Як ти не ро-
зумієш, я не можу лишати її на самоті, – відповідала 
донька.

Надя почала мріяти про заміжжя, а у її матері душа 
була не на місці. Відчувала щось, бачила недобрі сни, 
та не хотіла засмучувати доньку.

Мама вже спала, коли Надя повернулася додому вся 
в сльозах, на щоках – сліди від розмазаної туші. Їй було 
все одно, який вона має вигляд, її душа розривалася 
на  шматки. В  один момент вона втратила подругу і 
коханого чоловіка. Зранку донька не змогла приховати 
запухлих від сліз очей. Вона розповіла матері, як усе 
сталося, не приховуючи:

– Ми були у Сергія вдома, пили вино із цукерками, 
він проставлявся за  підвищення посади. Я  вийшла 
на балкон, у кімнаті була задуха. Повернулася, взяла 
в  руки келих вина. Сергій говорив тост, дивлюся, 
а у нього на губах яскраво-червона Оксанина помада. 
Я виплеснула своє вино Оксані в обличчя, а Сергію дала 
ляпас з усього розмаху. Гримнула дверима і вийшла, 
але полегшення не відчула. На душі стало так паршиво, 
думки плуталися в  голові. Як дійшла додому – 
не пам’ятаю, – Надія заридала і поклала голову на ма-
мине плече.

Матір пригорнула доньку і заспокоїла:
– Не  варто журитися, доцю, усі зміни у  житті – 

на краще. А пам’ятаєш, біля тебе весь час крутився та-
кий русявий хлопець, він мені навіть більше подоба-
ється, ніж Сергій. Чому б тобі не  звернути на  нього 
увагу? 

Наступного року Надія вийшла заміж за русявого 
хлопця, а Оксана – за її колишнього коханого, Сергія. 
В обох молодих сім’ях народилися діти. Надія з Оксаною 
не спілкувалися і навіть не віталися.

Одного суботнього ранку у  Надійчиній квартирі 
пролунав дзвінок. Вона одразу впізнала голос колиш-
ньої подруги:

– Я хочу попросити тебе стати хресною матір’ю мо-
єму Павлику. 

Надя знала, що відмовляти у  таких проханнях 
не можна, та й час дещо загоїв рани. Вона погодилась. 
Ось так подруга намагалася відновити колишні стосун-
ки, але таких теплих обіймів і невпинних розмов, як 
раніше, вже не було. 

Хрещена матір заходила у гості до Павлика на Пасху 
і на день народження. Навіть під час тих рідких візитів 
вона зрозуміла, що чоловік кращий за  її колишнього 
коханого і згадала мамині слова “усе, що в житті від-
бувається – на краще”. 

Тетяна ЧИРВА, Рівненська область 

НАДІЯ ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА РУСЯВОГО ХЛОПЦЯ, 
А ОКСАНА – ЗА ЇЇ КОЛИШНЬОГО КОХАНОГО, СЕРГІЯ

ЧЕСНА СТУДЕНТКА З ЗАСЛУЖИЛА СВОЄ 
ЩАСТЯ, ПРО ЯКЕ ВОНА І НЕ ПІДОЗРЮВАЛА 

Ос танні дні 
сесії – це майже 
завжди кошмар 
для студента-за-
очника. Грошей 
вистачає на пи-
ріжок з пови-
длом і чай, а тре-
ба ще заощади-
ти на зворотний 
проїзд до рідно-
го міста. Олена їхала складати іспит, до якого готувалася всю 
ніч. У голові все безнадійно змішалося, і вона махнула на все 
рукою – будь що буде. На зупинці було велелюдно – може, тому 
ніхто не помітив, як чоловік у дорогому пальто згубив не менш 
дорогий гаманець. Оленка помітила. І, піднявши його з асфаль-
ту, хотіла віддати портмоне власникові, та... Секундна справа 
– двері тролейбуса, що під’їхав, зачинилися. Дівчина подивила-
ся на гаманець, а потім – на таксі, що стояло неподалік. Пере-
рахувавши свої мізерні фінанси, вона зметикувала: на поїздку 
до наступної зупинки повинно вистачити.

У тролейбусі Олена озирнулася, шукаючи того чоловіка. «Ви 
впустили на зупинці...», – простягла йому гаманець з посмішкою. 
Чоловік пильно подивився на дівчину, сумніваючись у реаль-
ності того, що відбувається: «Ніколи б не думав, що такі ще бу-
вають». «Бувають... А які – ТАКІ?», – Оленка підняла брови і 
здивовано знизала плечима. Вона завжди була такою – як ка-
жуть, чесною за визначенням. Чоловік засміявся. Він подякував 
дівчині, а потім відкрив гаманець і хитро запитав: «Студентка?» 
– «Так». Олена знітилася, розуміючи, що має непривабливий 
вигляд в цій своїй сіренькій курточці і старих чобітках. «Ну, 
тримай, студентко», – врятований від неприємностей чоловік 
(а в гаманці були не тільки гроші, а й документи) простягнув 
Оленці купюру. І хоча вона як могла відмовлялася і ховала руки, 
купюра все ж стала її надбанням, а чоловік вийшов на наступній 
зупинці.

Після сесії – суєта буття в маленькому містечку і довгі будні 
на трьох роботах одразу (інакше їй було не прожити, адже вона 
мешкала з хворою мамою і лише на ліки витрачала половину 
заробітку). Через кілька місяців – нова сесія.

Олена вперше у своєму житті завалила іспит. Викладач-філо-
соф з самого початку її не злюбив. Дівчина присіла біля дверей 
деканату і залилася гіркими сльозами. «Хто це в нас тут вологість 
підвищує?» Вона звела заплакані очі і зустрілася поглядом з... 
ним. З тим, кому повернула гаманець у тролейбусі. «Ти дивися, 
яка зустріч! Студентка! Нумо, розказуй, що трапилося?» Олена 
не знала, збрехати чи промовчати, і раптом по-дитячому, зі 
схлипуваннями і тремтінням, виклала все, як є. «Ну, давай по-
дивимося, що можна зробити, я ж твій боржник, як-не-як», – 
чоловік у стильному костюмі дбайливо стис її руку, попросив 
припинити «ці опади» і нікуди не йти. Він конфіскував у Оленки 
заліковку і з посмішкою зайшов у нещасливий кабінет. Олена 
знала, що філософ був людиною непохитною, а тому до витівки 
із заліковкою поставилася скептично.

Фінал п’ятихвилинних переговорів за дверима був щасливим 
– у заліковці стояло «добре», та й на душі в Оленки стало значно 
краще. Звідки ж їй було знати, що власник того самого гаманця 
– рідний брат філософа! Він не був його колегою, навіть навпаки 
– відкрив свій бізнес і був дуже живою і товариською людиною. 
Ці якості Олена оцінила вже потім, у кафе, де рятівник Олег від-
поював її гарячою кавою.

Ця сесія пролетіла непомітно і легко. Ні, Олег більше не робив 
їй протекцію. Але він примудрився так підняти їй настрій, що 
Оленка склала іспити і заліки, які лишилися, на одному подиху. 
А коли дівчина приїхала на наступну сесію, на неї чекали не 
тільки навчання і тиша бібліотек, а й пропозиція руки і серця, а 
також – робота в престижній фірмі. Чесна студентка з малень-
кого містечка заслужила своє щастя, про яке вона і не підозрю-
вала. А бізнесмен Олег зрозумів, що іншої такої він більше ніко-
ли не зустріне. Весілля було пишне і веселе, а один гість, літній 
і трошки нудний, все ніяк не міг зрозуміти, що його брат знайшов 
у провінціалці-заочниці, для якої колись випросив «помилуван-
ня»...

Ліна ЯЛАНСЬКА, Нікополь
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 Потрібен на роботу працівник

з фрамінгу з досвідом

-  Об`єкти – North Suburbs
-  Висока оплата

708.935.4736
Розмовляємо польською і англійською мовами

Терміново потрібні на роботу
Помічники з мурування - 

(перемуровуємо будинки)

-  Висока оплата     -  Стабільна робота
-  Повна ставка       -  Об’єкти в Ukrainian Village, Suburbs 

773.909.8037Розмовляємо польською і
англійською мовами
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Сьогодні вона знову нікуди не піде. Свій єдиний ви-

хідний принесе в жертву своєму чеканню. Сидітиме біля 
телефону, чекаючи, доки він згадає про неї і набере зна-
йомий номер. А потім вигадає сама собі тисячі причин, 
чому він не зміг це зробити.

Ірина давно вже не провінціалка. Вона молода і успіш-
на жінка, яка користується повагою колег, має чимало 
друзів. Усе її життя схоже на відлагоджений механізм – 
шість днів, які починаються однаково: кава з канапкою, 
біг до маршрутки, двадцять хвилин тисняви – і кабінет з 
комп’ютером та десятьма співробітниками. Тоді – цифри, 
дзвінки, наради у  шефа, жіночі плітки за  кавою, жарти 
колег. Короткий обід – і назад, в  офісне крісло. Вечірня 
поїздка тролейбусом – і вона вдома. 

Це “вдома” – тимчасове житло, яке вона винаймає у про-
гресивної тітоньки, котра просить звертатись до неї на “ти” 
і називати просто Вірою. Ввечері Віра обов’язково влашто-
вує допит і без того замученій Ірині, як пройшов день, чому 
не купила хліба дорогою, коли заплатить за цей місяць… 
І тільки неділю вона може присвятити собі. День, який 
вона заслужила, Ірина зазвичай проводить на самоті, якщо 
така взагалі можлива у великому місті. 

Вишуканий начальник 
Але одного дня звичний хід життя змінився. Коли Іри-

на вперше побачила Анатолія, подумала, що саме такого 
чоловіка вона хотіла б мати. Під час засідання “круглого 
столу”, куди її разом з іншими колегами запросили як 
кращих фахівців своєї галузі, він випромінював впевне-
ність та бездоганність. Саме такі речі, яких не вистачало 
їй самій, приваблювали Ірину в  інших. Його дорогий 
костюм і сяюча посмішка сподобались не  лише їй. Вже 
наступного дня вся жіноча половина колективу обговорю-
вала показного начальника фінансового відділу сусідньо-
го управління. Ірина не докидала вражень до цих розмов, 
вона лише слухала і мріяла, що, може, колись буде ще якась 
нарада, і вона знову побачить його. 

А дочекалась більшого. Анатолій почав частенько за-
ходити до них своєю широкою впевненою ходою, щоб 
передати папери – між відділами розпочалась тісна співп-
раця. Коли він звернув увагу на непримітну, як себе оці-

нювала Ірина, дівчину, вона була майже в шоці. Несподі-
вано і дуже швидко у них зав’язалися стосунки. Близькі, 
потім дуже близькі… Від цього паморочилась голова, 
Ірина літала на крилах довгоочікуваного жіночого щастя 
– бути поряд, бути потрібною. Вона часто залишалась 
у холостяцькій квартирі Анатолія, щоб приготувати, ви-
прати, довести свою жіночу потрібність у кожному куточ-
ку простору і серця. Анатолій виглядав цілком задоволе-
ним. Тому як громом серед ясного неба пролунали його 
слова. 

– Знаєш, я щось дуже звик до тебе. Мені треба побути 
деякий час одному. 

– Як це? Що це означає? – вражено питала Ірина його і 
себе. 

– Це означає, – несподівано жорстко сказав він, – що 
я прошу тебе не дзвонити і не приходити більше. Поки що. 

 Два місяці мовчання 
Цифри не  лізли в  голову. Подруги розпитували, що 

сталось. Ірина чесно намагалась виконати його прохання. 
Витримки вистачило на  тиждень. А  у  вихідні, доведена 
майже до божевілля чеканням його дзвінка, вона зважи-

лась і подзвонила сама. У трубці пролунав жіночий сміх і 
кокетливе “Алло?” Ірина не вірила. Мабуть, помилилась 
номером. А коли передзвонила, то відповіддю були лише 
короткі гудки. 

…Минуло два місяці. Ірина майже звикла бути одна, 
але вона завжди знала, що їй ніколи не вдасться позбутись 
свого почуття до Анатолія остаточно. Він усе одно при-
ходив у сни, у думки, у її зруйновані мрії. Вона ненавиділа 
час, коли треба було повертатись з роботи, бо знала, що він 
знов принесе їй гіркоту марних надій на його голос. І рап-
том, коли Ірина збиралась випити снодійне і лягти у ліжко, 
у квартирі задзвонив телефон. Чомусь Ірина була впевне-
на, що це саме він. 

– Не спиш ще, мала? – звичним покровительським то-
ном спитав він, ніби й не було зради, розлуки, мовчання… 

– Ні ще, – якимось завченими тоном сказала вона, го-
това розплакатись, розкричатись, але боялась, що голос 
зникне. 

“Я так, мала, стомився” 
І диво повернулось. Вони знову зустрічались. Проводи-

ли, як раніше, разом вихідні. Він знову був ніжним, впев-
неним суперменом, який вмів дарувати квіти і запросити 
на вечерю у ресторан. 

Доки йому знов не забаглося “відпочити”… Ірина вже 
не соромилась своїх сліз, цього разу вона сказала йому все, 
що хотіла. Вона кидала йому в обличчя свої образи, сум 
самотніх днів покинутої жінки… Він ставав усе похмурі-
шим, і своє мовчання завершив категоричним: 

– Так, мала, я стомився. Невже ти справді думаєш, що 
ти на світі одна? Люба, ми не на безлюдному острові. Щось 
не подобається – до побачення… 

…Ірина знов сидить над телефоном. Вона оплакує своє 
кохання і його байдужість. Розуміючи, що весь цей час 
вона була лише зручною жінкою “на вихідні”. І відчуваю-
чи, що їй знов не вистачить чогось (сили волі, своєї образи), 
щоб забути про нього назавжди 

Наталія АН0ДРІЮК, Рівне 

БУЛА ЗРУЧНОЮ ЖІНКОЮ “НА ВИХІДНІ”
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Він сидів знищений, роздавлений, поряд 
із незнайомою дівчиною, дуже схожою 
на  його дружину. Думав, що, може, вона 
порадить йому, що робити далі. 

Як завжди, у  вихідний Ольга сиділа із 
подругами в кафе. Сьогодні їх знову троє і 
кожна зі своїми проблемами, своїм життям 
і своїми амбіціями. Інколи вони навіть по-
рівнювали свої зустрічі із серіалом “Секс і 
місто”. До речі, в  однієї із них нещодавно 
з’явився на диску увесь серіал. Двоє інших 
майже хором виголосили: “Треба подиви-
тись!” 

Дівчата замовили по пляшці пива і стан-
дартний набір із чипсів, горішків та став-
ридки. Офіціантка вже добре знала цих ді-
вчат і також знала, що вони будуть замов-
ляти. Якщо у  когось із них було горе чи 
свято, дівчата замовляли міцніші напої, 
а  офіціантки вгадували їх замовлення од-
разу – по обличчю. 

Дивний незнайомець
Того вечора дівчата замовили шампанське, 

просто так. Щойно пролунав дзвін келихів 
у порожньому кафе, як у двері зайшов пару-
бок. Він сів за сусідній столик і замовив собі 
пиво. Дівчата не  звертали на  нього увагу, 
спілкувалися, скаржилися на своїх хлопців, 
пили за чоловіків. Тим часом хлопець замов-
ляв собі кухоль за кухлем, а невдовзі насмі-
лився підійти. Об’єктом його уваги стала 
Ольга, хоч на  її пальці гордо виблискувала 
обручка. Дівчата не виказали свого здивуван-
ня, але в їх очах можна було це прочитати. 

– Можна, я вкраду у вас цю дівчину на де-
кілька хвилин? – запитав незнайомець.

– Так, будь ласка, якщо вона згодна.
Дівчина погодилась, адже хлопець пропо-

нував їй лише пересісти на декілька хвилин 
за його столик. 

– Що б ти зробила, якби твій чоловік тобі 
зрадив? – запитав він, а Ольга замислилася, 
що це дивне запитання, як для знайомства, і 
відповіла:

– Розлучилася б з ним.
– А якби у вас була маленька дитина? – тут 

уже розмова набула іншого змісту, Ольга по-
чала розуміти, що хлопець не  намагається 
закадрити її, а таким чином просить поради. 

Тут вона схаменулася, що своєю необду-
маною відповіддю може зламати чиюсь сім’ю. 
Згадала про свого чоловіка:

– Ти нічого не казав про дитину. Якщо є 
дитя, обов’язково треба подумати, спробувати 
знайти у собі сили пробачити.

І тут хлопець не  стри-
мався – із нього хвилею 
покотилося усе наболіле. 
Він говорив без  упину, 
а Ольга слухала й уявляла.

“Як мені з цим жити?”
– Ми одружилися, я ко-

хав її, і зараз кохаю, і нена-
виджу, – у  незнайомця по 
щоках текли сльози. Ольга 
вперше бачила, щоб чоловік 
так плакав. Вона пам’ятає 
лише декілька скупих сльо-
зинок, які проронив її бать-
ко на  похоронах бабусі. 
Вона намагалася не зверта-
ти на  це уваги, щоб не  за-

смучувати незнайомця, а  він продовжував 
розповідати.

Про те, як його дружина завагітніла і вони 
чекали первістка. Як на апараті УЗД побачили, 
що він рухає ніжками. Ділилися своєю радіс-
тю із усіма родичами, обирали ім’я і вирахо-
вували день його народження.

– Я завіз її у лікарню, коли почалися пере-
йми, минуло декілька годин і я різко відчув, 
що потрібен їй. Була третя година ночі. При-
їхав на  таксі під пологовий будинок, а  там 
тільки в одному вікні світло. 

Із подвір’я було видно лише голови лікарів, 
та не минуло й п’яти хвилин, як угору підняли 
малюка. Новоспечений батько почув його 
перший крик і заплакав від щастя. 

А зараз він сидів знищений, роздавлений, 
поряд із незнайомою дівчиною, дуже схожою 
на його дружину, і думав, що вона порадить, 

що робити далі. Він на власні очі побачив, як 
дружина йому зраджує у його власному бу-
динку.

– Як мені з цим жити? Мені щодня сниться 
один той самий сон… Я нічого йому не зробив, 
просто вигнав геть. А, може, знайти його і 
набити морду? Може, тоді стане легше? – хло-
пець завалював Ольгу запитаннями, відповідь 
на які міг знайти лише у своєму серці.

– Моя тобі порада: спробуй пробачити. Час 
лікує рани, а якщо мине рік-два і не зможеш 
вибачити, тоді розлучайся. Тільки добре усе 
зваж. Чи хочеш ти, щоб твого сина виховував 
інший батько, а, може, і той хлопець, з яким 
ти її застав? – вона намагалася якимось чином 
достукатися до його батьківських почуттів. І 
тут почула голос подруги:

– Олю, тебе ж тільки на декілька хвилин 
просили, а ти вже півгодини сидиш. Це ж ми 
тобі призначили зустріч!

А вдома – пустка
Вона вибачилась і пересіла до дівчат за сто-

лик. Проблеми, на  зразок, хлопець не  дзво-
нить півдня, чи на роботі завал, для неї ви-
далися такими дрібними. Ольга згадала роз-
мову із своїм власним чоловіком ще перед 
одруженням:

– Пообіцяй, що ніколи мене не зрадиш, – 
сказав він, і вона дала клятву вірності, але 
тільки сьогодні замислилася над глибоким 
змістом цієї обіцянки.

…Під ранок хлопець повернувся додому, 
все було на місцях, як завжди. Тільки не ви-
стачало дитячого сміху, розкиданих усюди 
іграшок, запаху смачного обіду… 

Ольга ПОЛЮХОВИЧ

See if your property is on the Tax Sale List  

Make sure you’re not missing out on
$43 million in available exemptions

Search $72 million in available refunds 

Pay your Second Installment property taxes online
No late fee through October 1, 2021

Enter your street address:

«ПООБІЦЯЙ, ЩО НІКОЛИ МЕНЕ НЕ ЗРАДИШ», – СКАЗАВ ВІН, І ВОНА ДАЛА КЛЯТВУ ВІРНОСТІ 
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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

vpayuk@yahoo.com
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Гороскоп

Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 
На вас очікує багато поїздок, 
ділових зустрічей, тільки всти-
гай слідкувати за подіями. Не 
варто довіряти будь-якій непе-
ревіреній інформації. Головне 
– не форсувати події. Шукайте 
вигідних партнерів, можливо, 
вдасться укласти вдалу оборуд-

ку. Ви опинилися на мілині, початок тижня 
варто присвятити залатуванню дірок у бюджеті. 
Для цього найкраще підійде позаурочний час. 
У коханні поки без змін, насолоджуйтеся сто-
сунками з коханою людиною. Постарайтеся не 
перевантажуватися, не зайвим буде періодичний 
відпочинок. Вам цілком під силу зайняти більш 
вигідні позиції на роботі. У вівторок сміливо 
заявляйте про себе, якщо бачите, що ваші знання 
і досвід допоможуть вирішити нові завдання. У 
власних родинах дістанете підтримку і розумін-
ня. На особливий успіх у представників проти-
лежної статі можна розраховувати у п’ятницю і 
суботу. Зростає тривожність. Складно буде 
утримувати емоційну рівновагу. Людей похило-
го віку непокоїтиме безсоння. Можливе заго-
стрення хронічних хвороб. Відмовтеся від 
важких і жирних страв. Перевіряйте сумісність 
лікарських препаратів. Уникайте передозуван-
ня. Зростає ризик побічних ефектів.

Телець (21 .0 4–21 .0 5) .  
Попереду складний період. У 
вас не виникатиме особливого 
бажання спілкуватися, навпа-
ки, самотність стане вашим 
найкращим другом. У вас може 
з’явитися схильність до містики 

і окультних наук. Понеділок – не кращий день 
для перемін, а от із вівторка ви відчуєте щедру 
руку фортуни. Середина тижня буде яскравою 
і незабутньою. Постарайтеся всі важливі справи 
вирішити саме в ці дні. Відчуває невеликий 
енергетичний спад, а відтак і зниження актив-
ності у всіх сферах життя. Наприкінці тижня 
можна сподіватися на грошові надходження. 
Уран штовхає на експерименти в особистому 
житті. Але форма, в якій ідеї з’являються у 
п’ятницю чи суботу, не є об’єктивною. Вразлива 
система травлення. Нерозбірливість у харчуван-
ні може призвести до збільшення ваги. Обирай-
те низькокалорійні страви. Може погіршитися 
самопочуття гіпертоніків. Уникайте стресів, не 
перевтомлюйтеся. Прискорюється відкладання 
солей у суглобах. Ведіть рухливий спосіб життя. 
Уповільнюється перистальтика кишечника. За-
побігайте розвитку запорів.

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
Дуже вдалий тиждень для 
кар’єрного зростання та інших 
важливих справ. Але ваша за-
йва емоційність може стати 
значною перепоною у здійснен-
ні задумів. Відкиньте всі сумні-
ви і покажіть, на що здатні. 

Ділове життя напружене і різноманітне. Той, хто 
хоче зробити кар’єру або просто знайти роботу, 
може розраховувати на підтримку зірок. 
П’ятниця - фатальний день для кохання. Ви 
можете потрапити в емоційну залежність від 
предмета свого обожнювання. Творчі Близнюки 
переживають період натхнення. У суботу ідеї 
набирають конкретної форми. Знизиться го-
строта зору. Давайте очам можливість частіше 
відпочивати. Не займайтеся самолікуванням. 
Нові препарати можуть викликати алергію. 
Дбайливіше доглядайте за ногами. Робіть масаж 
стоп. Одягайте зручне взуття. Бережіть шкіру 
від опіків. Відкладіть похід до солярію. Остері-
гайтеся перегріватися у ванній. Судини можуть 
не витримати перепадів тиску. Загостриться 
мігрень.

Рак (2 2 .06 –23 .07 ) 
Приготуйтеся до життєвих змін. 
Вам захочеться урізноманітнити 
свої інтереси, брати активну 
участь у різних заходах. Четвер 
– дуже напружений день, тому 
не зривайтеся на близьких. За-

гостряться фінансові ситуації. Спокійним тиж-
день ніяк не назвеш. Близькі, як ніколи, потре-
бують вашої підтримки. У бізнесі варто прислу-
хатися до думки партнерів, навіть якщо вона 
стане для вас цілковитою несподіванкою. Чекай-
те несподіванок і приємних сюрпризів. Спокійно 
обмірковує способи поліпшення свого матері-
ального становища. Ділові Раки до п’ятниці на-
лаштовані справедливо розподілити обов’язки і 
прибутки. Субота - найкритичніший день тиж-
ня, будьте обережні за кермом і в поводженні з 
електроприладами. Не залишайте автомобіль без 
нагляду у вихідні. Знижується продуктивність 
інтелектуальної праці. Може з’явитися тремтін-
ня у руках як результат перевтоми. Остерігайте-
ся ураження електричним струмом.  Є небезпека 
харчових отруєнь. Можуть з’являтися збої у 
роботі гормональної системи. Важко минати-
муть критичні дні у жінок.

Лев (2 4 .07–23 .0 8) 
Якщо люди або обставини ви-
бивають вас із колії, кращим 
рішенням буде відстоювання 
власних позицій. Не дозволяйте 
оточуючим експлуатувати себе. 
Можлива необ’єктивна оцінка 
ситуації, зокрема це стосується 

фінансів. Краще утриматися від поспішних ви-
сновків. Незважаючи на радісний настрій, ви 
відчуваєте фінансові труднощі. Зараз краще не 
влізати в борги, а пошукати нові джерела при-
бутків. Будьте уважні до коханої людини, краще 
зайняти погоджувальну позицію. Для досягнен-
ня цілей ви використовуєте приховані резерви 
або старі зв’язки. У справах, де вимагається 
точність, підвищена ймовірність помилок. 
П’ятниця нагадує про старі борги. Несподіваний 
дзвінок примушує багатьох терміново пакувати 
валізи. У вихідні загострюються серцево-судин-
ні захворювання. Шлаки повільно виводити-
муться з організму. Віддайте перевагу легкій 
дієті. Відмініть похід до солярію. Замість за-
смаги можете отримати алергію. Найкращий час 
для проведення профілактики шлунково-киш-
кових розладів та підбирання оптимальної ді-
єти. Візит до стоматолога відкладіть. Знижуєть-
ся гострота зору. Подбайте про освітлення на 
роботі, краще не читати перед сном. Полікуйте 
очі. Операції перенесіть.

Діва (24 .0 8 –23.09) 
Час для змін у житті. Подумайте, 
що саме ви хотіли б виправити, а 
від чого варто й відмовитися. Не 
давайте обіцянок, щоб не потра-
пити в неприємну ситуацію. На 
цьому тижні висока вірогідність 
прийняття помилкових рішень. 

Зв’язки, які ви встановили минулого тижня, по-
чнуть приносити користь. Можливо, не варто 
чекати чогось монументального, але подивіться 
на своє життя під іншим кутом зору. Друга по-
ловина тижня буде бурхливою, можливі сварки 
з колегами. Практичний житейський досвід під-
казує багато правильних рішень у справах бізне-
су. П’ятниця - невдалий день для з’ясування 
стосунків, бо може сприяти тільки інтригам. У 
молодих з’являється інтерес до якої-небудь сфери 
знань або прихований талант до мистецтва. 
Жінки схильні швидко набирати зайву вагу. 
Період загострення мігрені. Може виникнути 
защемлення нервових закінчень між дисками 
хребта. Травматично небезпечний період.  Менше 
часу проводьте на ногах. Погіршується відтік 
крові з вен. Майбутнім мамам варто стежити за 
вчасним виведенням рідини з організму.

Терези (24 .09–23. 10) 
Зірки подарують вам активність 
та енергійність. Сам Бог велів вам 
підкорювати кар’єрні висоти і 
користуватися успіхом у проти-
лежної статі. У середині тижня 
прислухайтеся до інтуїції, вона 
вас не підведе. Сприятливий час 

для переговорів із зарубіжними партнерами. 
Тиждень складний, вимагатиме самопожертв на 
користь роботи. Найвідповідальніший день – 
середа. Спробуйте більше покладатися на парт-
нерів, довіряйте їхній самостійності. Взагалі 
навчіться правильно організовувати свій бізнес. 
Не бійтеся несподіванок. У професійній діяль-
ності іде процес перебудови, переорієнтації 
справи, що в недалекому майбутньому дасть 
позитивний результат. Ділові люди можуть пере-
їхати в новий офіс, службовці - змінити місце 
праці. Можна давати шлюбні оголошення - зірки 
допоможуть знайти гарну пару. Організм потре-
буватиме активних дій. Сходіть до тренажерної 
зали, танцюйте, вирушайте у похід. Запобігайте 
стрибкам тиску. Турбуватиме головний біль. За-
гострюються захворювання щитоподібної залози. 
Діабетикам треба стежити за самопочуттям. 
Почніть лікувати репродуктивні органи.

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
Тиждень буде багатим на поїздки, 
емоції, бурхливі прояви почуттів. 
Саме зараз вам вдасться заверши-
ти чимало справ, особливо це 
стосується самоосвіти. У другій 
половині тижня відбудуться ці-

каві знайомства, ваше життя дещо зміниться. 
Сторонні люди намагаються взяти ваше життя 
під контроль, що ставить під удар усі ваші плани. 
Крім того, деякі проблеми на роботі примусять 
ненадовго забути про інші справи. Незабаром 
ситуація зміниться на краще, вам захочеться 
почати щось нове. Варто оглянутися назад і ви-
правити свої помилки. Багато часу іде на непо-
трібні розмови й непродуктивні контакти. У 
п’ятницю і суботу не варто довіряти випадковим 
знайомим, бо є ймовірність натрапити на сучас-
ного О.Бендера. У вихідні у багатьох з’являється 
почуття внутрішньої нестабільності, що заважає 
насолоджуватись життям. Знижується імунітет. 
Організм слабко опиратиметься інфекціям. 
Уникайте контакту з хворими. Вдалий час для 
відновлення рухливості суглобів після травм. 
Поповніть мікрофлору кишківника. Подбайте 
про здорове харчування. Голодувати цими дня-
ми ризиковано. Відвідайте стоматолога. Ліку-
вання і протезування зубів будуть удалі.

Стрілець (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Ви зараз у чудовій формі, ваша 
пунктуальність і розсудливість 
просто вражають оточуючих. 
Ви збираєтеся зібрати навколо 
себе чудову команду з близьких 
по духу людей, стаючи поступо-
во їхнім лідером. Вам захочеть-

ся зайнятися благоустроєм житла. Інформація, 
яку ви отримаєте на початку тижня, виявиться 
дуже корисною. Якщо правильно розставити 
пріоритети, можна зробити великі ставки на 
майбутнє. Заплановані справи потребують чи-
мало зусиль і фінансів, тому треба все зважити 
і «не рубати з плеча». Слід уважно поставитись 
до нової інформації, якщо вона відразу і не ста-
не в нагоді, то в недалекому майбутньому може 
зіграти вирішальну роль. У четвер гостро постає 
питання ображеного самолюбства. Не варто 
засмучуватись, краще прийняти ситуацію та-

кою, якою вона є. Почуття відіграють головну 
роль у особистих стосунках. Найуразливішою 
стане серцево-судинна система. Уникайте стре-
сів. Зменшіть фізичне навантаження. Кардіоло-
гічним хворим слід мати при собі ліки. Турбу-
ватимуть судоми. Проведіть глибоку чистку 
обличчя. Змініть косметичну лінію. Видаляйте 
мозолі й бородавки. Не носіть тісного взуття.

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Ваші справи просуваються 
більш ніж успішно, не варто 
зупинятися на досягнутому. 
Головне – встановити дружні 
стосунки з колегами та партне-
рами. Прислуховуйтеся до інту-
їції, довіряйте більше серцю, ніж 

товщині гаманця. Тиждень заохочує до серйоз-
ної роботи і здійснення нових задумів. Середа 
- день налагодження нових вигідних зв’язків. Це 
може бути допомога колишніх співробітників 
чи давно забутих друзів. Для п’ятниці характер-
ні матеріальні втрати. У вихідні ви серйозно 
замислюєтеся про майбутнє. У молодих Козе-
рогів розпочинається новий роман. Утворюва-
тимуться пісок і камені в нирках. Пийте більше 
води. Можливе загострення циститу. Бережіть-
ся травм поперечного відділу хребта, не підні-
майте важкого. Відкладіть операції, можливі 
ускладнення. Важко переноситимете наркоз. 
Уникайте випадкових статевих зв’язків. Побіль-
шає хворих на венеричні недуги. Є ризик хар-
чових отруєнь.

Водолій (2 1 .01–19.02) 
Не варто брати близько до серця 
проблеми, пов’язані з рідними і 
близькими. Постійні переживан-
ня можуть загнати вас у кут, що 
спричинить депресію. Зміцнюй-
те співробітництво і підтвер-

джуйте свій авторитет. Ви зараз у чудовій 
формі й можете самостійно почати нову справу. 
Декому з вас достатньо реформувати старі за-
няття. Прибутковий бізнес принесе нові вливан-
ня в сімейний бюджет. Багато планів доведеть-
ся переглянути, а від деяких зовсім відмовитись. 
До четверга ви виявляєте зайву нерішучість 
тоді, коли потрібно приймати рішення миттєво. 
Венера дарує маленькі життєві і любовні радощі. 
Жінки-Водолії у вихідні особливо чарівні. На-
прикінці тижня зверніть увагу на власне 
здоров’я. Більше бувайте на свіжому повітрі. 
Займіться аеробікою. Пограйте у теніс, бадмін-
тон. Добрий ефект дасть аромотерапія. Вдалими 
будуть операції на органах дихання. Кістки 
потребують мінеральної підтримки. Почніть 
лікування остеопорозу. Не їжте поперемінно 
гарячого та холодного. Це спровокує руйнуван-
ня зубної емалі. Відвідування стоматолога від-
кладіть.

Риби (20.02–20.03 ) 
Тиждень буде нестабільний, 
важко прогнозувати будь-які 
події. Зверніть увагу на докумен-
тацію, будьте готові до переві-
рок. Не варто сподіватися на 
здійснення надій і задумів. Три-

майте язик за зубами, а плани в таємниці. Ви 
сповнені творчих планів і нових ідей. Партнери 
у захваті від вас, а начальство планує підвищи-
ти вас на посаді. За роботою не варто забувати 
про сім’ю. Якщо вдається поєднувати ці речі, то 
ви – щаслива людина. Позитивні тенденції, 
пов’язані із розширенням сфер впливу, трива-
ють. Багато хто спробує вийти у вищий світ і 
завоювати там могутніх прихильників і спіль-
ників. До середи космічна ситуація сприяє 
більше відпочинку і розвагам, ніж серйозній 
роботі. Четвер - найрезультативніший день 
тижня. У суботу ваша точка зору не збігається 
з поглядами навколишніх. Розпочніть боротьбу 
зі шкідливими звичками. Уникайте пасивного 
куріння. Від роботи з їдкими речовинами може 
розболітися голова. Стрижку і фарбування во-
лосся відкладіть на тиждень. Краще доглядайте 
за нігтями. Сплануйте помірно навантажений 
день. Не переїдайте. Добре провітрюйте робоче 
приміщення.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 20  ПО 26 
ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ 
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#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

На роботу в 
польський магазин

запрошується 
КУХАР і 

ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго

773-281-1422

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  
773.600.5114 #39 773.205.8800 or   info@agelessmedspa.net

Front desk
Assistant medical 
office needed. 

Front desk
Assistant medical 
office needed. 

Candidate must speak 
fluent English and also 
be familiar with basic 
computer programs. 

Потрібен на роботу 
помічник сантехніка 

-  З досвідом і без
-  Допоможемо зробити - 
   apprentice license
-  Роботи в Чикаго і передмісті

773.837.4370
Розмовляємо польською і англійською мовами

Терміново



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

2 Rooms - Prospect 
Heights 2 room for rent 

at:  16 E. Old Willow rd,  
Prospect Heights IL 

60070. 
Tel. 224.201.1932 #4/22

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
Peterbilt 2007,  

865000 ml 
Продаю Peterbilt 2007, 
865000 ml. В хорошо-
му стані та готовий до 

роботи за $15,000. 
708.691.2897 #40 

  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Bartenders 
Female bartenders for 

restaurant cafe. @ 5 S. 
Wolf rd, Prospect Heights 

il 60070 
Tel. 224.201.1932 #4/22 

РІЗНЕ

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!

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

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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