KEG TAPPINGS
OKTOBERFESTBIER
LIVE ENTERTAINMENT

Now – Oct. 31
#HoftoberfestCHI

www.razomplus.com

weekly in ukrainian
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Kінець
монополії
на владу

Коментарі еКспертів
про підсумКи виборів
читайте на стoр. 4

ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99
Mon-Fri | 11am-3pm

DINNER $19.99

Mon-Sun | 3pm-9:30pm

ALL DAY $19.99 Sat-Sun

Granpdening! 15
O

%
oﬀ

10

$

oﬀ

Dine in only. Must mention coupon
before ordering. Before tax. Cannot
combine with any other offer. *One
coupon per table. Exp 12/31/2015

Dine in only. With purchase of $55
or more *One coupon per table. Before tax. Must mention coupon before ordering. Cannot combine with
any other offer. Exp 12/31/2015
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Integrity

Law Oﬃce of

Steven E. Barlaben
3830 N. ASHLAND AVE., CHICAGO, IL 60613

INSURANCE
SOLUTIONS

ТЕТЯНА ДАНІЛКОВИЧ
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ АГЕНТ/БРОКЕР

630-901-7006

Проводимо індивідуальні та групові консультації по Affordable
Care Act (Obama Care) ознайомлюємо з важливими змінами в
медичному страхуванні, а також Medicaid і Medicare.

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО
• 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

ЗВЕРТАЙТЕСЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ В
БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС!
РОЗМОВЛЯЄМО
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСIЙСЬКОЮ

ATTORNEY
AT LAW

• Травми на роботі
• Операції з нерухомістю
(Foreclosure) для комерційної
і приватної нерухомості
• Модифікація та перефінансування
іпотечного кредиту
• Банкрутство
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrity Insurance Solutions спеціалізується в:  Health  Dental Vision
Hearing insurance from various carriers Short & Long Term Disability insurance
 Accidental Hospital  Critical Illness insurance Term & Permanent Life
insurance  Retirement planning  IRA & 401K rollovers
Додаткові послуги:  Professional notarized translations of legal documents
(Birth, Marriage, Divorce, Death Certiﬁcates, Diplomas of Education, etc.) and
interpretations in Immigration  Healthcare  Civil & Criminal Law settings.



ПРОФЕСІЙНІ ПОРАДИ від ліцензованих страхових

Цивільний судовий процес
Сімейне право
Планування заповіту
Спадок і опікунство
Реєстреція бізнесів
Контракти
Купівля - продаж бізнесу
Податки та представлення в
податковій службі (IRS)

847-392-8148

агентів допоможуть зрозуміти і вибрати покриття відповідне до потреб кожної людини, сімї чи бізнесу .
LANGUAGES: ENGLISH,
UKRAINIAN, RUSSIAN.

WWW..TDINSURANCESOLUTIONS.COM

ЛОРА ГОЛУБ

www.lauragolub.com
attorney@lauragolub.com

ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНІ
ПРИГОДИ
• Їзда в нетверезому стані DUI
• Порушення правил дорожнього
руху (Tickets)

EXPUNGEMENT

Чистка кримінальної історії з
бази даних поліції і суду

АВТОМОБІЛЬНІ
АВАРІЇ

можлива компенсацiя
• Якщо у винуватця аварії немає
страхівки • Якщо винуватець поїхав
з місця події • У разі провини водія

ТРАВМИ НА
ВИРОБНИЦТВІ
МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
КРИМIНАЛ

 Зустріч з адвокатом можлива в день події
 При серйозних травмах можливе відвідування
клієнта адвокатом в госпіталі або вдома
 24 години на добу, 7 днів на тиждень
Слухайте виступи адвоката
“Народна Хвиля” 1430AM
щосереди о 4:00 pm

“Нові Горизонти” 1240AM
по п’ятницях в 7:45 am

РОЗЛУЧЕННЯ
за згодою сторiн або
у відсутності одного
з подружжя

В офісі говорять
англійською, російською,
українською та
польською мовами

• Крадіжка (Theft) • Наркотики
• Напади (Assaults)
• Образа дією (Battery)
• Крадіжки зі зломом (Burglaries)
• Грабежі (Robbery)

847-808-9500
Fax 847-808-9515

1020 N. Milwaukee Ave. Suite #312, Deerfield, IL 60015
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Олександр Олесь –
поет-новатор

Олекса́н др Іва́нович Канди́ба — український письменник,
поет, драматург, представник символізму. Свої твори
публікував під псевдонімом Олександр Олесь.

С

кладний життєвий шлях випав на долю Олександра
Олеся. Народився він в с. Крига
(Білопілля) на Сумщині, закінчив Харківський ветеринарний
інститут, працював у Харкові та
Києві (1909 — 1919).
У 1907р. у Петербурзі вийшла
перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові. В наступні роки з'являються
нові збірки — “Поезії. Книга II”
(1909), “Поезії. Книга III” (1911),
“Драматичні етюди. Книга IV”
(1914), “Поезії. Книга V” (1917).
Не набувши чітких політичних орієнтирів, Олесь після Великої Жовтневої соціалістичної
революції опиняється за кордоном (1919). Еміграція стала трагедією життя Олеся. Настрої
пригніченості, нудьги і самотності наповнюють першу “закордонну”
збірку віршів Олеся — “Чужиною”
(Відень, 1919). “В вигнанні дні течуть, як сльози...” — такими слова-

ми розпочинається один з перших
віршів книги.
Невдовзі, у 1921р., виходить “Перезва” — збірка гостросатирич-

них віршових творів, що викривають життя, побут і політичні принципи емігрантської громади. Збірку
(з'явилась у світ тільки перша частина її) поет видав під псевдонімом.
Верховоди емігрантських кіл стали на перешкоді публікації нових
віршів такого характеру. Почуття
людини, позбавленої рідного дому,
поглиблюються. В одному з віршів
поет уявляє себе мертвим, але похованим в рідному краю, проте доля
вигнанця гірша, ніж доля мерця.
Проте поет так і не спромігся на
остаточні висновки чи рішення.
Гостро-емоційно сприймаючи удари долі, він ладен вбачати у них непоясниме наслання, прокляття.
В останні десятиріччя життя
Олесь усувається від будь-якої участі в заходах, здійснюваних українською еміграцією, послаблюється
активність його поетичної творчості, він займається переважно інсценізацією народних казок, написанням лібретто для дитячих опер. Помер письменник у Празі 1944р.
Творча спадщина Олеся досить
велика, якщо врахувати, що більшу частину її становить поезія —
дев'ять книг (звертався Олесь і до
драматичного жанру, створивши
ряд драматичних поем та етюдів).
В українську літературу Олесь входить як поет, що розширив тематичний, стильовий, настроєвий діапазони лірики, підніс виражальну
силу українського художнього слова. Не будучи “модерністом” ні за

організаційною приналежністю, ні
по суті, Олесь вніс новаторські моменти в розвиток української поезії.
Не вдаючись до будь-яких маніфестів, декларацій, він своєю творчістю наголосив на естетичній цінності поетичного твору, рішуче заперечив абстрактну декламаційність,
хоч би якими завданнями вона надихалась.
Загалом не нова на поетичні ідеї,
віршові прийоми і навіть образи
(взяті номенклатурне, самі по собі),
поезія Олеся уже з виходом першої
збірки завоювала прихильність знавців літератури і масового інтелігентного читача. У ній були представлені безпосередність і щирість
поетичного вислову, глибокий внутрішній драматизм почуття, багатство мінливих відтінків настрою.
Життя природи, кохання, перипетії громадської боротьби — основна
тематика першої збірки, що надовго
визначила й тематику творчого доробку поета.
Надзвичайно вразливе, діткливе
“я” ліричного героя Олеся однаково
чутливо резонує на найменші перепади у стосунках з коханою, на зміни в настроях мас, на рух у рослинному й тваринному світі, атмосфері.
Всеосяжність сфер поетового почуття відбита інколи в межах одного й
того ж твору (“Цілий день ти нудилась в кімнаті своїй”, “Погасло сонце ласки і тепла” та ін.).
Марина Григоренко

Law Offices of Brian Kholodovsky, llc

БРАЙАН
ХОЛОДОВСЬКИЙ

Адвокат, що спеціалізується на вирішенні складних проблем
імміграції та ефективному представництві клієнтів.
Зателефонуйте, щоб призначити безкоштовну консультацію.

Пропоновані послуги:
• Захист від Депортації
• Возз’єднання сім’ї
• Політичний притулок
• Робочі та студентські Візи

• Візи для екстраординарних людей
• Візи інвестора
• Порушення правил дорожнього руху
• Травми • Розлучення • Нерухомість

3127887286
Безкоштовні консультації
З 9 ранку до 6 вечора з Понеділка по П'ятницю.
В Суботу by appointment only

www.usdreamlaw.com

Brian Kholodovsky LLC

e)
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i
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2059 Chicago Ave, Suite #1160 Chicago, IL 60622
707 Skokie Blvd, #410 Northbrook, IL 60062

Розмовляємо
українською
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KorolInsurance
СТРАХУВАННЯ ПО КОРОЛІВСЬКИ

Найнижчі ціни на Auto, Home,
Dental and Health Insurance

Геннадій
Король

Ми працюємо з кращими страховими компаніями.
Це дає нам можливість запропонувати вам страховий план, відповідний для
вашої ситуації найкращим чином, як в ціні, так і в покритті.

Insurance Broker
Президент і засновник
Korol Insurance and
Financial Services, Inc.

Ми також пропонуємо страхівки на життя (Life Insurance)
і по непрацездатності (Disability Insurance)

25 років досвіду в
страховому бізнесі
Financial Planner & Advisor
Securities, Mutual Funds,
Annuities, IRA’s offered By
Kingsbury Capital Investment

Korol Insurance and
Financial Services, Inc.

847-480-5000
910 Skokie Blvd #207
Northbrook, IL 60062
www.korolinsurance.com

Нижче наведені кращі страхові компанії, з якими ми працюємо:
Auto & Home
Insurance
• AAA
• Travelers
• Safeco
• Chubb
• Progressive

Life Insurance
• Prudential
• Principal
• AIG • Met
• Protective Life

ТРАВМИ
• Персональні травми
• Халатність при догляді
за хворими в
госпіталях
• Побутове насильство
• Медичні помилки
• Смертельні випадки
• Травми при пологах
• Відповідальність за
неякісну продукцію
• Автоаварії

• John Hancock
• Transamerica
• ING Life
• Symetra Life
• Guardian Life

(Автомобілі та траки)
• Автобусні аварії
• Авіакатастрофи
• Компенсація
працівникам за
травми, отримані на
виробництві
• Аварії траків
(Truking Accidents)
• Насильство і
халатність по
відношенню до
стареньких з боку
працівників Nursing
Homes, Home Health
Care і Elderly Day Care

Оплата послуг адвоката тільки після
успішного закінчення справ,
пов'язаних з травмами

Якщо ви отримали травму
або звинувачені в серйозному
злочині - телефонуйте Олександру
Толмацькому негайно. Не пропустіть
час - телефонуйте зараз!

Disability
Insurance

• Principal
• Met
• Ameritas
• Guardian
• Union Central

Dental
Insurance

• Humana
• Best Life
• Ameritas
• UnitedHealthcare
• Blue Cross

Health
Insurance

• Blue Cross
• Humana
• UnitedHealthcare
• Aetna
• Land of Lincoln

Business
Insurance

• Hartford
• Hanover
• Travelers • CNA

КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
І ЇЗДА В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ (DUI)
• Вбивства, жорстоке
вбивство, спроба
вбивства і побиття
• Підпалив
• Побутове насильство
• Зберігання наркотиків
• Водіння в нетверезому
стані - DUI
• Дитяча порнографія
• Згвалтування
• Крадіжка, крадіжка в
магазинах
• Крадіжка ID
• Володіння вкраденим
автомобілем
• Пограбування, збройне
пограбування
• Напад і образу дією

• Крадіжка зі зломом
• Незаконне
використання зброї
• Хабарі
• Підробка чеків,
підробка грошей,
шахрайство з
кредитними картками
• Шахрайство,
присвоєння чужого
майна

847-541-8100
24/7 EMERGENCY
847-630-4484
ГНУЧКА СИСТЕМА ОПЛАТИ
ПРИЙМАЄМО ВСІ ОСНОВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ КАРТ

The Supreme Court of Illinois does not recognize certiﬁcations of specialties in the practice of law and the certiﬁcate, award or recognition is not a
requirement to practice law in Illinois. The information on these pages is for general purposes only and should not be interpreted to indicate a certain
result will occur in your speciﬁc legal situation. The information on these pages is not legal advice and does not create an attorney-client relationship.”

У ПРАКТИЦІ З 1991 РОКУ

ОЛЕКСАНДР
ТOЛМАЦЬКИЙ
АДВОКАТ

ПРОФЕСІЙНIСТЬ
АГРЕСИВНІСТЬ • ДОСВІД
МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ІНТЕРЕСИ
В СУДАХ З ПРИСЯЖНИМИ (JURY TRIALS)

847-541-8100
3400 DUNDEE RD,. SUITE 150
NORTHBROOK, IL 60062

24 години на добу 7 днів на тиждень
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Як СтвОрити гАрМОНію У відНОСиНАх?
Чи МОжливА вОНА вЗАгАлі?*
Борис
мельцер,
тренер
по коучингу

д

уже добре працюють попередні договори з партнером про
поведінку під час наступної сварки.
Ви домовляєтеся і берете на себе
взаємне зобов'язання, що перший
з вас, хто згадає про договір під час
сварки, піднімеруку. Після цього
друга людина йде в туалет або ванну кімнату, закриває двері і продовжує через двері сваритися рівно з
того місця, де він зупинився. Повірте, така сварка згасає дуже швидко,
головне – виконувати договір. Цей
спосіб називається “розрив шаблону”. Шаблоном було б продовжувати сварку звичайним способом, а
ви цей шаблон змінили.
Так само добре працює “куточок злості”. В окремій, бажано внутрішній кімнаті квартири вибирається кут, в який ви кладете кілька
*продовження, початок в № 38

непотрібних матраців і подушок.
Буде здорово, якщо в цій кімнаті є
звукоізоляція, щоб сусіди, почувши
нестямні крики, не викликали поліцію. Так от, починається сварка,
і перший партнер, який це помічає
і згадує про договір, піднімає руку і
командує іншому: “бігом в куточок
злості!” І другий зобов'язаний підкоритися (договір є договір!) І побити подушки і матраци, зганяючи всю свою злість на них з гучними криками (можна навіть матом)
та всіма епітетами, якими він би
хотів нагородити партнера. Важливо, щоб перший партнер був у цей
час в іншій кімнаті і заткнув вуха,
щоб не чути висловлювання другого. Цей спосіб особливо подобається дітям і вони часто з його допомогою допомагають батькам перестати сваритися. Уявіть: ви сваритеся,
і тут підбігає ваша 6-річна донька
та голосно кричить: “тато, бігом в
куточок злості!” І адже доведеться
виконувати!
Все це були невербальні способи, що не торкаються змісту самого
конфлікту. А що ж робити зі змістом? Адже ви як і раніше впевнені в чомусь, а ваш партнер в протилежному, що і послужило причиною сварки.

БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ OBAMACARE!
Щоб призначити
час та дату,
будь ласка
телефонуйте

Зробіть наступне. Тимчасово залишіться один або одна в кімнаті. Скажіть собі: “Я поважаю думку свого партнера. Я можу бути не
згідним з ним, але я його поважаю
так само, як хочу, щоб він поважав
мою ”. Проговорите це про себе або
вголос кілька разів, бажано до того,
як конфлікт або сварка дійдуть до
свого апогею. Після цього уявіть,
неначе партнер знаходиться перед
вами, зробіть крок вперед і розверніться на 180 градусів, “перетворюючись” в свого партнера. Закрийте
очі. Пару хвилин “вживається в образ”. У вас тепер інша стать, інша
життєва історія, інша картина світу, інші переконання, цінності,
ви інша людина. Станьте ним. По
справжньому. Не грайте роль, а перетворіться на нього, відчуйте себе
ним. Такий легкий варіант шизофренії. Але – не турбуйтеся, це безпечно. А тепер відкрийте очі і від

імені партнера відповідайте самому собі. Після цього відійдіть убік і
уявіть собі, що ви дивитеся на конфлікт цих двох як би з боку, без
емоцій. Дуже швидко ви зрозумієте, що по суті вони сперечаються про одне й те ж. Швидше за все
вони навіть хочуть схожих речей у
житті, просто різними шляхами. І,
дивлячись на них зверху, відчуйте,
як напруга конфлікту зникає як би
сама по собі. Прийміть рішення, як
тепер ви будете себе вести в цьому
конфлікті і як швидко прийдете до
конструктивного діалогу
Ну і останнє: образи, найбільш
поширена причина будь-якого конфлікту. Партнер навмисно або ненавмисно зробив вам боляче. Але
подумайте про те, що, продовжуючи ображатися, ви робите 95% роботи з руйнування себе, і тільки 5%
її зробив партнер. Воно вам треба?
Легко пояснити, на що ви образилися, але спробуйте пояснити, навіщо ви це зробили! І відразу стане
ясно, що потрібно швидко пробачити і відпустити образу, поки вона
не перетворилася на хворобу.
В одній з наступних статей я докладніше розповім, як звільнитися
від справжньої причини образи. Ця
тема вимагає більш детального обговорення. А поки одна порада. Як
тільки відчули напад образи, уявляйте, як на кожному видиху ви її
видихаєте. І поступово образа піде і
стане легше. А там уже і гармонійні
відносини не за горами.

Турбота про ваше майбутнє
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У сфері послуг
страхування
і фінансових послуг
The Rock® - це саме те,
що вам потрібно

Страхування і довгострокові пенсійні накопичення, що сплачуються компанією The
Prudential Insurance Company of America (м Ньюарк, штат Нью-Джерсі) і її філіями. Кожна
компанія несе виключну відповідальність за свій фінансовий стан і договірні зобов’язання.
* Доступність послуг залежить від штату і страховика.

