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ОКСАНА МАРКАРОВА – НОВА 
АМБАСАДОРКА УКРАЇНИ У США

Джо Байден закликав країну 
об’єднатися у битві проти вірусу.

Україна і діаспора відзначили День 
пам’яті Героїв Небесної сотні. 

Ст. 7

Ст. 8

500 ТИСЯЧ СМЕРТЕЙ ВІД 
COVID-19 У США

У ЧИКАГО СВЯТО  
БЕРЕЖУТЬ  
ПАМ’ЯТЬ  
ГЕРОЇВ  
НЕБЕСНОЇ  
СОТНІ

Імміграційна служба США оголосила, 
що повернеться до старої версії 

тесту на натуралізацію 
(громадянство) з 1 березня 2021 року.

ПОВЕРНУЛИ СТАРУ ВЕРСІЮ 
ТЕСТУ НА НАТУРАЛІЗАЦІЮ 
(ГРОМАДЯНСТВО)

Президент України Володимир Зеленський 25 люто-
го 2021 року підписав указ № 75/2021 про призначення 
Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним 
Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Вітаючи Оксану Маркарову з призначенням, Глава 
держави зазначив, що її кандидатура має три ключові 
переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже 
позитивне сприйняття у США.

«Переконаний, що ці три чинники є формулою успі-
ху для зміцнення стратегічного партнерства України 
та США», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що пані послу необхідно 
зосередитися насамперед на налагодженні ефективно-
го діалогу з адміністрацією нового Президента Спо-
лучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхід-
но активно працювати з Конгресом США, підтримува-
ти постійний діалог із законодавцями та зміцнювати 
двопартійну підтримку України.

Володимир Зеленський акцентував увагу на важли-
вості залучення США до процесу врегулювання на 
Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

Окрему увагу Президент приділив необхідності посилення 
санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо про-
екту «Північний потік – 2».

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євро-
атлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення 
рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Також, за словами Глави держави, серед основних завдань 
нового Посла України у США – сприяти продовженню під-
тримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації 
нашої держави для покращення добробуту українських гро-
мадян.

«Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад 
у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іно-
земних інвестицій в Україну, у просуванні українського екс-
порту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є 

особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних 
представників і чого я від них вимагаю», – сказав Президент.

Редакція «Українського Слова» вітає Оксану Маркарову з 
призначенням Надзвичайним і Повноважним Послом України 
у Сполучених Штатах Америки і бажає їй плідної роботи на 
дипломатичному поприщі. 

Редакція одночасно щиро дякує за багаторічну диплома-
тичну роботу та співпрацю з  «Українським Словом» Володи-
миру Єльченку, який залишає посади Надзвичайного і Повно-
важного Посла України в Сполучених Штатах Америки, 
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і 
Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в 
Ямайці. Володимира Юрійовича  українська діаспора США 
добре знає і шанує.

Іван ДМИТРІВ, 
головний редактор «Українського Слова»

Ст. 3
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23 лютого число офіційно зареє-
строваних жертв коронавірусу в 

США перевищило півмільйона осіб (під 
кінець дня померлих було 513 055, що 
становило 1,78% від 28 833 424 інфікова-
них), у зв’язку з чим президент Джо Бай-
ден оголосив п’ятиденний загальнонаці-
ональний траур, заявивши у своєму  ви-
ступі з цього сумного приводу: «Сьогод-
ні ми відзначаємо воістину безрадісну, 
немилосердну віху.  За рік від цієї панде-
мії загинуло більше американців, ніж під 
час Першої світової війни, Другої світової 
війни і війни у В’єтнамі разом узятих». 
Байден закликав американців об’єднатися 
для боротьби з епідемією... Насправді 

президентське твердження щодо того, що 
число жертв коронавірусу в   Америці 
перевищило сумарну кількість жертв у 
трьох найбільш кровопролитних зовніш-
ніх війнах, що їх вели США у своїй історії, 
– це все-таки поетичне перебільшення. У 
Першій світовій війні загинуло близько 
117 000 американців, у Другій світовій 
війні – 405,4 тис. і у В’єтнамської  війні – 
58 318 осіб. У сумі це дає 580,7 тис. осіб, 
що поки що на 67,6 тис. осіб менше, ніж 
число жертв коронавірусу. Але, на жаль, 
немає сумнівів у тому, що цей сумний 
рубіж буде перейдено   в найближчі 100 
днів. Ось якщо брати тільки бойові втра-
ти американських збройних сил, то ко-

ронавірус, дійсно, вже забрав 
більше жертв в Америці, ніж 
три найбільш кровопролитні 
війни, якщо не брати до уваги 
громадянську. Сполучені Шта-
ти, як і раніше, визнаються 
Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я світовим ліде-
ром як за кількістю інфікова-
них, так і за кількістю помер-

лих від коронавірусу. І, як мені вже нео-
дноразово доводилося писати, ця думка, 
яка випливає з офіційної статистики 
ВООЗ, насправді дуже далека від істини. 
Американські рекорди за кількістю інфі-
кованих та померлих пов’язані з тим, що 
за кількістю тестованих на ковід на душу 
населення США посідають перше місце у 
світі, і якість цих тестів дуже висока.  

Всього у світі під кінець 23 лютого було 
використано близько 1433 334 233 тестів 
на ковід.  Це число не враховує тести, ви-
користані в тих країнах, які ми виключи-
ли з підрахунку. Через явно недостовірні 
дані про кількість інфікованих та помер-

лих ми змушені були вилучити з підра-
хунку Китай (офіційна чисельність на-
селення близько 1,4 млрд, 90 244 інфіко-
ваних, 4 736 померлих, 160 000 000 тестів) 
і В’єтнам (97 040,3  тис. осіб, 2401 інфіко-
ваний, 35 померлих, 1529 651 тест).   Від 
суми всіх використаних тестів, про які є 
інформація (1594 863 884), число тестів, 
використаних до 23 лютого в США (350 
656 908), становить 22,0%, при тому, що 
населення США становить тільки 4,3% 
населення  світу.  Крім того, з підрахунку 
були вилучені ті країни, щодо яких немає 
даних про кількість використаних тестів.  
Це – Алжир, Судан, Конго, Сирія, Таджи-
кистан, Буркіна-Фасо, Нікарагуа, Сомалі, 
Чад, Коморські острови, Абхазія, Косово, 
Танзанія, ДНР, ЛНР, Ватикан, Централь-
но-Африканська Республіка та Західна 
Сахара.   Сукупне населення цих країн 
можна оцінити в 248 359 тис. осіб, а число 
інфікованих у них – в 231 233 особи.  Всьо-
го у світі під кінець 23 лютого налічува-
лося, за офіційними даними, 112 424 067 
інфікованих коронавірусом, із яких по-
мерло 2489 759 осіб (2,21% від загального 

В нашому різноманітному робочому середовищі ми цінуємо 
чесність і здатність співчувати. 

Зателефонуйте мені сьогодні, щоб розпочати свою подорож у 
COUNTRY Financial®.

Кар'єра, орієнтована на громаду

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

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 

УСЯ НАДІЯ НА ВАКЦИНАЦІЮ
СВІТОВІ ВТРАТИ ВІД КОРОНАВІРУСУ 

ВЖЕ МОЖНА ПОРІВНЯТИ З 
ЛЮДСЬКИМИ ВТРАТАМИ ПІД ЧАС 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
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числа інфікованих). Кількість населення 
світу на початок 2021 року оцінювалася в 
7 836 525 000 осіб.  Якщо відняти звідси 
сукупну чисельність населення тих країн, 
які ми вилучили з підрахунку тестів, то 
залишиться 6 091 126 000 осіб. Якщо ми 
також виключимо офіційне число інфіко-
ваних у цих країнах, то на решту світу 
залишиться 112 100 189 інфікованих.  На-
селення США наприкінці 2020 року оці-
нювалося в 335 371 782 людини. Число 
зроблених тестів там становить 1046 на 
1000 жителів. У тих країнах, за якими ми 
зробили підрахунки кількості тестів, цей 
показник виявляється нижчим від аме-
риканського в 4,45 разу – 235 тестів на 
1000 жителів.  В цьому випадку реальне 
число інфікованих у цих країнах слід 
оцінити в 498 846 тис. осіб. Якщо взяти 
показник середньої смертності в 2,21%, то 
з 498 846 тис. інфікованих повинно було 
померти від коронавірусу близько 11 024 
тис. осіб, або 18 осіб на 10 000 населення.  
У Китаї ми раніше дуже грубо оцінили 
смертність від коронавірусу не менше ніж 
у 30 млн осіб. Для В’єтнаму та інших кра-
їн, щодо яких немає даних про кількість 
використаних тестів від коронавірусу, ми 
застосуємо для оцінки показник, отрима-
ний для решти світу, у 18 смертей від ко-
ронавірусу на 10 000 жителів.  Тоді число 
померлих від ковіду у В’єтнамі можна 
оцінити в 175 тис. осіб, а в країнах, щодо 
яких немає даних про кількість викорис-
таних тестів на коронавірус, – у 447 тис. 
осіб.  Загальна кількість померлих під час 
пандемії коронавірусу на 23 лютого 2021 
року, таким чином, можна оцінити в 41 
646 тис. осіб, що більше за нинішню офі-

ційну оцінку числа загиблих у 16,7 разу.  
При цьому ця величина, швидше, є за-
ниженою, ніж завищеною.  Річ у тім, що 
дуже багато, якщо не більшість країн, 
здебільшого занижують дані про смерт-
ність, ніж дані про число інфікованих.   
Тому реальна середня смертність від ко-
ронавірусу, швидше за все, виявляється 
значно вищою, ніж 2,21%. Крім того, за-
ниження загального числа інфікованих і, 
відповідно, загального числа померлих у 
нашій оцінці відбувається також за раху-
нок того, що американські тести мають 
значно вищу ефективність, ніж тести в 
більшості країн світу.  Та й число інфіко-
ваних у багатьох випадках виявляється 
свідомо заниженим, часом у рази, порів-
няно з числом реально виявлених за до-
помогою тестів.   Але навіть мінімальна 
оцінка числа жертв коронавірусу виявля-
ється порівнянною з числом жертв Другої 
світової війни.  Кількість загиблих і по-
мерлих в 1939-1945 роках в державах-учас-
ницях Другої світової війни ми оцінюємо 
не менше, ніж у 60 млн осіб, що лише в 
1,44 разу менше за нашу оцінку загально-
го числа жертв коронавірусу. При цьому 
треба врахувати, що Друга світова війна 
тривала шість років, а нинішня пандемія 
– поки лише півтора року.  Тому, на пре-
великий жаль, усе ще є шанси на те, що 
число жертв пандемії досягне числа жертв 
Другої світової війни.   Багато чого тут 
залежатиме від того, наскільки успішною 
буде кампанія вакцинації і як швидко 
вона зможе охопити більшість населення 
світу.

Борис СОКОЛОВ

ПОДАТКИ
Швидко, якісно, недорого!

- Корпораційні, бізнесові, приватні;
- Відкриття корпорацій та бізнесів;
- Швидке повернення;
- Номер ITIN (номер податковий IRS)

СТРАХУВАННЯ 

ПОСИЛКИ В УКРАЇНУ ЗА НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

- Автомобілі
- Будинки
- Страховки для
  контракторів

3049  N Thatcher Ave., River Grove, IL 60179
(Belmont-Cumberland)           www.excelinsurance.com

 (773) 777-4700

Excel Insurance BrokersExcel Insurance Brokers

Імміграційна служба США оголосила, 
що повернеться до старої версії тесту на 
натуралізацію (громадянство) з 1 берез-
ня 2021 року.

Як я писала у попередньому дописі, 1 
грудня 2020 року ім-
міграційні служби 
запровадили новий, 
довший тест із підви-
щеними вимогами.

 Після розгляду 
тесту новою адміні-
страцією було вирі-
шено, що зміни не є 
необхідними, оскіль-
ки стара версія 2008 
року була розробле-
на детально і була адекватною протягом 
більш тривалого періоду часу.

Що це означає для людей, які чекають 
на співбесіду з громадянством або пере-
бувають у процесі подання заявки?

Якщо ваше перше інтерв’ю на грома-
дянство призначено до 19 квітня 2021 
року, а заявку на натуралізацію подано 
між 1 грудня 2020 року та 28 лютого 2021 
року включно, то тоді ви зможете вибра-
ти, по якому тесту вас будуть тестувати.

Якщо ви вже вивчали питання тесту 
2020 року, ви можете віддати перевагу 
цьому тесту, хоча вам задаватимуть біль-
ше питань.

Якщо ви потрапляєте в цю категорію, 
але ще не розпочали підготовку до тесту, 
краще вивчити питання тесту 2008 року 
(загалом 100 питань): щоб скласти цей 
тест, ви повинні правильно відповісти на 

6 питань із 10.
Однак, якщо у 

вас є перша спів-
бесіда з питань 
нат у ра л іза ц і ї , 
призначена на 19 
квітня 2021 року 
або після, тоді 
і м м і г р а ц і й н і 
служби запропо-
нують вам лише 
тест 2008 року, 

незалежно від дати подання документів.
Заявники, які подали заявку 1 березня 

2021 року або пізніше, пройдуть тесту-
вання по питаннях за 2008 рік.

Цветеліна БОЙНОВСЬКА, 
«Українське Слово»

LAW OFFICES OF TZVETELINA 
BOYNOVSKA, P.C. 

47 W. POLK ST., STE. 312 
CHICAGO, IL 60605 
TEL.: 312-222-9353 
FAX: 312-222-9359 

WWW.LAWFORIMMIGRANTS.COM

ПОВЕРНУЛИ СТАРУ ВЕРСІЮ ТЕСТУ НА 
НАТУРАЛІЗАЦІЮ (ГРОМАДЯНСТВО)
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

РОЗВІДНИКИ ВВАЖАЮТЬ КОЛИШНЬОГО

 АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА ГОТОВИМ

 ЗРОБИТИ БУДЬ-ЩО ЗА ГРОШІ.
Загальна сума боргів Дональда Трампа перевалює за 

мільярд доларів. Щонайменше 340 мільйонів він за-
боргував тільки Deutsche Bank. Тож він становить без-
прецедентний виклик для США і західних розвідуваль-
них служб, які намагаються зберегти всі державні се-
крети, доступ до яких він мав щодня впродовж остан-
ніх 4 років.

Про це пише  Business Insider  з посиланням на 5 
колишніх і чинних  членів розвідувальних управлінь 
в США і Європі. Нездатність Трампа берегти амери-
канські таємниці, а також його готовність маніпулю-
вати ними заради власних політичних потреб, стали 
добре задокументованими аспектами його президен-
ства. Вони призвели до кількох дипломатичних інци-
дентів. 

Якось він розкрив інформацію про таємну місію 
ізраїльської служби «Моссад» у Сирії послу Росії. Трамп 
випадково розкрив можливості шпигунського супут-
ника США, написавши про це в Twitter. Перша справа 
про імпічмент була пов’язана з тим, що він використав 
фальшиві «розвідувальні дані» про нібито втручання 
України у вибори, щоб тиснути на українського пре-
зидента.

«Тож цілком очевидно, що це людина, яка не вважає 
захист розвідки й джерел обов’язком. Йому відверто 
начхати», - сказав високопоставлений офіцер розвідки 
НАТО виданню.

Business Insider пояснює, що всі чиновники погоди-
лися говорити з журналістами на умовах анонімності 
через надзвичайну чутливість інформації й потребу 
зберігати хороші відносини серед країн Заходу.

«Це людина з перевіреною готовністю робити що 
завгодно за гроші. У нього борги на сотні мільйонів 
доларів, які точно не легко сплатити. А також доступ 

до майже всіх таємниць розвідки вільного світу за 
останні 4 роки», - сказав неназваний чиновник.

Представники Трампа не відповіли на запити 
Business Insider про коментар.

Кілька джерел підтвердили, що у Трампа є доступ 
до всього, про що вороги США хотіли б знати. Навіть 
якщо поточні операції закінчилися, загальний погляд 
на американську систему і її відносини з друзями й 
суперниками вже дає вигоду.

«Існує абсолютний ринок для таємниць, які він знає. 
І будь-яка розвідувальна служба проаналізувала б це і 
дійшла б висновку, що Трамп - це саме той тип людей, 
які з радістю продадуть ці таємниці. Це те, чим розвід-

увальні служби й займаються. Чи хтось подумає: «Ні, 
це не можливо. Дональд Трамп ніколи не зрадить до-
віру своєї країни в обмін на сотні мільйонів доларів»? 
Ніхто з тих, хто працює в розвідці, так ніколи не по-
думає», - сказав виданню неназваний співрозмовник.

Жоден з чиновників, з якими розмовляло видання, 
не пояснили, про що саме таємниці Трамп може по-
тенційно розкрити своїм майбутнім діловим партне-
рам. Але один зі співрозмовників зауважив, що деталі 
лише про пріоритети національної безпеки США, серед 
яких ядерна зброя, захист енергетичних поставок й 
колективна оборона разом з найближчими союзника-
ми, вже була б цінною для Росії чи Китаю.

«Інформація про один лише Тайвань була б безцін-
ною для КНР. Уявіть собі, наскільки корисним для 
планувальників був би брифінг про позицію США у 
питанні потенційної атаки проти Тайваню? Чи можна 
цю цінність виміряти в доларах?» - сказав один з чи-
новників.

Кілька джерел пригадали про нещодавнє рішення 
позбавити Трампа права отримувати майбутні звіти у 
сфері безпеки, як інші екс-президенти. За їхніми сло-
вами, це була спроба адміністрації Джо Байдена «зу-
пинити кровотечу».

Джерело, наближене до адміністрації Байдена, по-
яснило, що Трамп - це «проблема, про яку ми зараз не 
хочемо говорити, тому що ми не знаємо, чи це реальна 
проблема і в нас є й інші речі для обговорення». Однак, 
контррозвідка буде стежити, щоб вороги США не отри-
мали таємні дані від колишніх президентів.

РОЗВІДКА США БОЇТЬСЯ, ЩО ТРАМП 
ПРОДАСТЬ ДЕРЖАВНІ ТАЄМНИЦІ ЧЕРЕЗ БОРГИ
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В Україні тим часом у космічних розробках 
– надія переважно на молодь

Марсохід американського космічного 
агентства NASA Perseverance («Наполегли-
вість») здійснив вдалу посадку в північній 
півкулі Марса. Як повідомляє NASA, на борту 
ровера, окрім наукових інструментів та моделі 
гелікоптера, є три особливі флешки.   На ній 
записано 11 мільйонів імен жителів Землі, се-
ред яких 75 тисяч – це українці. Серед них – 
автор газети «День» Сергій Чебаненко. «У мене 
була можливість ще до старту записати через 
сайт космічної агенції NASA свої реквізити на 
спеціальну мікросхему, яку зараз апарат до-
ставив на Марс. Отож, я зараз гуляю по марсі-
анській поверхні», – розповів Сергій Чабанен-
ко.

Марсохід Perseverance виконуватиме по-
передньо заплановану на два роки наукову 
програму з дослідження ландшафту Марса, 
оцінки його природних ресурсів і ризиків для 
наступних місій. Апарат оснащений також 
камерами для зйомки (і він уже надіслав на 
Землю кілька фото) і мікрофонами для запису 
звуку, автономною навігаційною системою, що 
дозволяє пересуватися по складному рельєфу 
місцевості. У NASA заявляють, що місія 
Perseverance є вирішальним і поворотним мо-
ментом у дослідженні Червоної планети. Мар-
сохід доставить на Землю найбільш значущі 
зразки Марса для організації майбутніх місій, 
пише УНІАН.

Та водночас ця радісна подія світового 
масштабу не має затьмарити інше важливе 
питання для всього людства. Освоюючи інші 
планети, нам не варто забувати про гостру 
проблему збереження екології своєї єдиної 
Землі.

Звичайно, власних програм щодо освоєння 
Марсу, як і інших планет навколосонячної 
системи, в України на сьогодні немає. Хоча на 
самому початку своєї незалежності наша кра-
їна була в елітному клубі ракетно-ядерних 
держав. Від ядерної зброї та її носіїв українські 
керманичі відмовились добровільно. Не краща 
доля спіткала й мирні ракети та супутники, 
одну з яких – ракету-носій «Зеніт» американ-
ський конструктор Ілон Маск вважає однією з 
найкращих у світі. І це незважаючи на те, що 
Україну тривалий час очолював колишній 
керівник ракетно-космічного заводу «Півден-
маш» Леонід Кучма. Перефразовуючи Черчил-
ля, про подібну ситуацію, мабуть, можна ска-
зати: отримав країну з ядерною зброєю, а за-
лишив ледь не з дерев’яною сохою. На цей мо-
мент Україна бере реальну участь лише у двох 
міжнародних космічних проєктах – запусках 
європейської ракети «Вега» та американської 
ракети «Антарес».

Буквально напередодні, 20 лютого, із Цен-
тру космічних польотів на острові Воллопс 
(штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 
році пуск ракети-носія середнього класу «Ан-
тарес». Ракета вивела на орбіту автоматичний 

вантажний транспортний 
корабель Cygnus, на борту 
якого приблизно 3,7 тонни 
корисного вантажу для Між-
народної космічної станції. 
Основну конструкцію першо-
го ступеня цієї ракети було 
розроблено ДП «КБ «Південне» та виготовлено 
ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з іншими україн-
ськими підприємствами на замовлення корпо-
рації Northrop Grumman (США). Підготовка 
ракети-носія «Антарес», її випробування та 
пуск були проведені за участю українських 
фахівців. Втім, зараз вітчизняна ракетно-кос-
мічна галузь переживає не найкращі часи. 
Напередодні нинішнього року провідне ракет-
но-космічне підприємство України КБ «Пів-
денне» вже вдруге оголосило про вимушений 
простій. Значна частина з 4,5 тисячі співробіт-
ників досі перебуває у відпустках, ходять 
чутки про можливе скорочення штатів. Як 
повідомив керівник пресслужби КБ «Південне» 
Анатолій КАРМАНОВ, підприємство очікує 
оптимізація, насамперед, соціальної сфери. 
Певну надію ракетники покладають на держав-
не замовлення у військовій сфері, а саме на 
доопрацювання, запуск виробництва та при-
йняття на озброєння оперативно-тактичного 
ракетного комплексу «Сапсан».

Окрім того, днями президент Володимир 
Зеленський дав доручення запустити україн-
ський супутник «Січ» до 30-річчя незалежнос-
ті України. Віцепрем’єр-міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський запевнив, що супутник перебуває в 
стадії повної готовності. Однак Державне 
космічне агентство України опублікувало за-
яву, у якій стверджується, що до повної готов-
ності ще далеко. Роботи над супутником пере-
бувають у замороженому стані, без фінансу-
вання, а також без будь-яких домовленостей 
щодо його запуску.

Тішить те, що в Україні не бракує молодих 
талантів. Команда молодих українських інже-
нерів FireWay перемогла в конкурсі Space Apps 
Challenge, організованому NASA. Протягом 48 
годин команда розробила макет універсально-
го двоканального конектора для дозаправки 
супутників у космосі, який експерти NASA, 
нагадаємо, оцінили гідним першості в номіна-
ції «Найкраще використання технологій». 
Наразі команда FireWay очікує на офіційну 
церемонію нагородження та планує свою по-
дальшу діяльність. Найближчим часом керів-
ництво Державного космічного агентства 
України планує візит молодої команди до КБ 
«Південне» з метою вдосконалення цієї косміч-
ної розробки.

Вадим РИЖКОВ
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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

АМЕРИКАНСЬКИЙ PERSEVERANCE РОЗПОЧАВ 
ПОВОРОТНУ МІСІЮ У ДОСЛІДЖЕННІ МАРСА

 Великий вибір ювелірних виробів 
із золота та срібла.

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

 Годинники та вироби із золота 
для чоловіків.

10%
знижка

З цим оголошенн
ям

773-930-3077 773-736-8742

https://www.adamsjewelry.com/

3249 N Harlem Ave,
Chicago, IL 60634

Malgorzata Swiderski Insurance Agency
1096 S Roselle Rd, Schaumburg, IL 60193

Ph: (847) 744-6777  |  Cell: (773) 507-7372

СТРАХОВКИ НА ЗДОРОВ’Я

  у заповненні аплікації
  у пошуку фінансової допомоги
  виборі відповідного плану
  пересилці документів
  а також допомога з 

медичними рахункамиOBAMACARE

Affordable Care Act Independent, Authorized Agent for:

BlueCross BlueShield
of Illinois

An Independent License of the Blue
Cross and Blue Shield Association

Допомога:

STARTS  2021Feb 15
May 15New Open Enrollment STARTS  2021Feb 15
May 15New Open Enrollment
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Колишні головні шпигуни США і Румунії написа-
ли книгу про те, як звинувачений у вбивстві 

американського президента Лі Гарві Освальд став аген-
том КДБ.

Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді орга-
нізував СРСР. І Генеральний секретар Микита Хрущов 
особисто віддав наказ розправитися з ним американцю, 
який був завербований КДБ. Такі твердження описали в 
своїй новій книзі два колишні директори розвідок, які 
працювали по обидва боки від Залізної завіси. Як 
пише  Gazeta Wyborcza, книга називається «Операція 
«Дракон. Секретна війна Кремля з Америкою». І вона роз-
палює нові теорії на тему одного з найбільш таємничих 
політичних вбивств в історії. Авторами виступили Роберт 
Джеймс Вулсі, який очолював ЦРУ в 1993-1995 роках, а 
також колишній голова розвідки комуністичної Румунії 
генерал Іон Пачепа, який згодом став перебіжчиком на 
бік Заходу. Минулого місяця Пачепа помер від COVID-19.

Обидва колишні розвідники стверджують, що вбивця 
Кеннеді - Лі Гарві Освальд - насправді був агентом КДБ. 
А лідер СРСР Микита Хрущов особисто віддав наказ 
вбити 35-го президента США. Ситуація ускладнилася, 
коли Москва відмовилася від планів щодо вбивства. Але 
Освальд наполягав на місії. Автори книги стверджують, 

що всі докази у справі про вбивство Кеннеді містить 
26-томний рапорт так званої «комісії Воррена». Але ба-
гато з них не були правильно розтлумачені.

«Розшифрування доказів вказує на те, що вбивця Джо-
на Кеннеді - Лі Гарві Освальд - провів таємну зустріч у 
місті Мехіко зі своїм радянським офіцером-куратором, 
який належав до 13-го департаменту КДБ, відповідаль-
ного за вбивства за кордоном», - йдеться в книзі Вулсі й 
Пачепи.

Освальд був агентОм Кдб?

Автори стверджують, що СРСР завербував Освальда 
в 1957 році, коли він був морським піхотинцем і проходив 
службу в Японії. Кілька років він виконував різні таємні 
завдання. Зокрема, він зібрав інформацію, яка дозволи-
ла Радянському Союзу в 1960 році збити літак американ-
ського пілота-шпигуна Гері Пауерса. В 1962 році Освальд 
повинен був отримати наказ самого Хрущова вбити 
президента Кеннеді.

«Освальд хотів залишитися в СРСР. Але його пере-
конали повернутися в США і вбити президента Кеннеді, 
якого Хрущов зневажав», - йдеться в книзі.

Освальд повернувся в Америку в червні 1962 року. 
Автори стверджують, що з червня до квітня 1963 року 
Москва змінила завдання. Але Освальд занадто захопив-
ся своєю місією й вирішив довести її до кінця.

«Освальд знав, що на завдання його призначив сам 
Микита Хрущов. Тож він був переконаний, що у нього 
все вдасться. В той же час КДБ і соратники Хрущова 
усвідомили, що божевільний задум їхнього лідера мо-
жуть мати фатальні наслідки для репутації СРСР. Один 
невдалий крок і ядерна війна була б на відстані витягну-
тої руки», - пишуть Вулсі й Пачепа.

Освальд хОтів пОвернутися в срср

Колишні офіцери розвідки США і Румунії не наводять 

жодних твердих доказів того, що Москва справді від-
дала, а потім скасувала такий наказ. На підтвердження 
своїх тверджень вони цитують листи й свідчення про 
зустрічі Освальда з агентами КДБ. В одному з таких 
листів від першого липня 1963 року Освальд просить 
посла СРСР про видачу окремих віз для нього, його дру-
жини й доньки. Автори вважають, що це говорить про 
одне: «Освальд хотів, щоб перед вбивством президента 
Кеннеді його дружина і донька переїхали в СРСР. А піс-
ля закінчення місії йому була потрібна окрема віза для 
себе».

Інший лист, датований 9 листопада того ж року, тобто 
менш ніж за тиждень до вбивства Кеннеді, був написаний 
після повернення Освальда з Мехіко. В листі йшлося про 
зустріч з «товаришем Костіковим». Автори пояснюють, 
що, швидше за все, йдеться про «Валерія Костікова, офі-
цера 13-го відділу».

Книга колишніх розвідників США і Румунії також 
привертає увагу до радянської дезінформації після вбив-
ства Кеннеді. На думку авторів, пропаганда повинна була 
відвести підозри від росіян. Елементом цієї дезінформа-
ції також повинна була стати книга «Освальд: вбивця чи 
цап відбувало?», яку видали в США у 1964 році. В ній 
йшлося про те, що Освальд був «агентом ФБР з історією 
роботи на ЦРУ». На нього нібито переклали вину зі 
справжніх вбивць, які були «людьми з ЦРУ і ФБР, а також 
реакційними нафтовиками». Зокрема, до таких книга 
зараховувала техаського магната Гарольдсона Лафайєта 
Ганта.

Вулсі і Палчепа зауважують, що «немає жодних сум-
нівів», що КДБ спочатку завербував, а потім підготував 
до вбивства президента Джона Кеннеді. І навіть після 
того, як радянська спецслужба скасувала місію, Освальд 
все одно її виконав, тому що «її доручив його особистий 
кумир - Хрущов».

ЗА ВБИВСТВОМ КЕННЕДІ МІГ СТОЯТИ СРСР
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500 ТИСЯЧ СМЕРТЕЙ ВІД COVID-19 У США

ДЖО БАЙДЕН ЗАКЛИКАВ КРАЇНУ ОБ’ЄДНАТИСЯ У БИТВІ ПРОТИ ВІРУСУ

«Я прошу всіх американців пам’ятати тих, кого ми втратили, і тих, 
кого обійшли увагою. Але, як ми всі пам’ятаємо, я також прошу нас 
діяти, зберігати пильність, залишатися соціально дистанційованими, 
маскуватися, робити 
щеплення, коли на-
стане ваша черга», – 
с ка за в п ре зи ден т 
СШАу своєму звер-
ненні до нації з сум-
ної нагоди – досяг-
нення позначки в 500 
тисяч смертей від 
коронавірусу, цитує 
його The Guardian.

Байден закликав 
американців подола-
ти партійність і дотримуватися вказівок у галузі охорони здоров’я. «Ми 
повинні припинити політику дезінформації, яка розділяє сім’ї, грома-
ди та країну; це вже коштує занадто багато життів, – продовжив Бай-
ден у своїй промові. – Від вірусу не вмирають ні демократи, ні респу-
бліканці. Це наші колеги-американці, це наші сусіди. Це наші друзі, 
наші матері, наші батьки, наші дочки, чоловіки, дружини. Ми повинні 
боротися з цим разом як один народ, як Сполучені Штати Америки. 
Це єдиний спосіб, яким ми зможемо перемогти цей вірус, я вам обіцяю».

Виступ Байдена був підкріплений урочистими ритуалами на вша-
нування 500 000 смертей. Перед його виступом Національний собор 
задзвонив 500 разів; згодом президент приєднався до першої леді 
Джилл Байден, віцепрезидента Камали Гарріс та її чоловіка Дага Ем-
хоффа біля Білого дому, де вони вшанували померлих   хвилиною 
мовчання в оточенні 500 свічок (на фото).

«Цей народ знову посміхнеться. Цей народ знову пізнає сонячні дні. 
Ця нація знову пізнає радість, і ми будемо пам’ятати кожну людину, 
яку ми втратили, життя, яке вони прожили, коханих, яких вони за-
лишили. Ми це переживемо, обіцяю вам», – запевнив президент США.

КОСМІЧНОЮ ТУРИСТКОЮ 
SPACEX СТАЛА АМЕРИКАНКА, 

ЯКА ПОБОРОЛА РАК
29-річна американка Гейлі Арсено, яка 

поборола рак кісток, стане ще од-
ним космічним туристом під час першого 
цивільного польоту в рамках місії Inspiration 
4 від SpaceX. Про це було оголошено в дитя-
чому дослідницькому госпіталі Сент-Джуд 
в Мемфісі, повідомляє Укрінформ з поси-
ланням на  BBC. Арсено також 
стане наймолодшою амери-
канкою, яка побуває на 
орбіті Землі.

«Я зберігала найбіль-
ш у таємницю свого 
життя півтора місяця. 
Тож тепер я можу поді-
литися нею зі світом… 
Я думаю, що ця місія 
буде надихати людей у 
багатьох відношеннях. Це 
показує їм, що все можли-
во», - сказала вона.

У 10-річному віці у Арсено діа-
гностували рак кісток, вона була пацієнткою 
госпіталю Сент-Джуд. Дівчина перенесла 
хіміотерапію та операцію із заміни деяких 
кісток ніг на штучні.

Арсено також стане першою астронавт-
кою, яку допустили до польотів у космос з 
подібною травмою. Дівчина впевнена, що 
дана місія відкриє космічні подорожі лю-
дям, які фізично недосконалі.

Як повідомляв Укрінформ,  SpaceX  має 

намір не раніше четвертого кварта-
лу 2021 року здійснити запуск раке-
ти Falcon 9 в межах програми 
Inspiration4 - першої повністю ко-
мерційної місії астронавтів на орбі-
ту - з історичного стартового комп-

лексу 39A у Космічному центрі Кенне-
ді у Флориді.
Участь у запуску вже оплатив гендирек-

тор американської компанії Shift4 Payments 
Джаред Айзекман. Він також став спонсо-
ром польоту трьох інших учасників та 
оголосив, що пожертвує 100 млн доларів 
дитячому госпіталю Сент-Джуд. Тоді ж 
стало відомо, що друге крісло в польоті за-
йме представник госпіталю, яким і стала 
Арсено. Інші два члени екіпажу Inspiration4 
визначаться за підсумками оголошеного 
раніше конкурсу, який завершиться 28 лю-
того.
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Україна і діаспора відзначили День 
пам’яті Героїв Небесної сотні. Сім 

років минає від масових розстрілів на 
Майдані. Тоді, 2014-го, здавалося, ми були 
сильні духом, вірили, що почнемо буду-
вати гідне життя в оновленій країні. На 
жаль, мусимо констатувати, то був лише 

початок боротьби. Зараз маємо повзучий 
реванш. Особливо боляче, коли бачиш 
намагання деяких нинішніх прокремлів-
ських посіпак дегероїзувати Небесну 
сотню, звинуватити справжніх патріотів 
у всіх бідах і гріхах. 20 лютого 2021 року 
у катедрі святого Андрія Первозваного 

Православної Церкви України україн-
ська спільнота Чикаго та перед-

мість вшанувала Героїв Не-
бесної сотні.

Перед початком заупо-
кійної панахиди настоя-
тель катедри митрофор-
ний протоієрей Віктор 
Полярний звернувся до 

присутніх з патріотичною промовою.
Після панахиди Генеральний консул 

України в  Чикаго Сергій Коледов поклав 
квіти перед пам’ятником Небесній Сотні 
і Героям України.

…Іще рік тому, в листопаді, коли в 
Україні відзначали День Гідності та Сво-
боди, Володимир Голоднюк, батько по-
леглого на Майдані 19-річного Устима, 
поділився із журналістами своїми триво-
гами: «Змінюється політична ситуація. Я 
бачу крен у бік Росії. Нам уже починають 

легенько нав’язувати цю думку. Може 
колись так статися, що наших рідних ви-
знають провокаторами, які були винні в 
тому, що їх розстріляли».

Через місяць, коли задля обміну по-
лоненими суд відпустив п’ятьох ексбер-
кутівців, підозрюваних у розстрілі акти-
вістів Майдану, волонтер, координатор 
громадської організації «Штаб Націо-
нального Спротиву Збаразького району», 
яка донині підтримує бійців на передовій, 
Володимир Голоднюк обурювався: «Це 
скотство і знущання над пам’яттю хлоп-
ців!». На його думку, такий обмін мав би 
відбутися лише після того, як злочинці 
отримають вироки.

… Наперекір ненависникам українці 
пам’ятають своїх героїв.  І навіть  чиказь-
ка земля – не дає знікчемніти святій 
пам’яті. Насупроти тим в Україні, хто 
намагається споганити її через своє неви-
ліковне імперське «нєдєржаніє».

Ізидор СТАРИЦЬКИЙ, 
«Українське Слово» 

vpayuk@yahoo.com

У ЧИКАГО СВЯТО 
БЕРЕЖУТЬ ПАМ’ЯТЬ 

ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Світлини 
Івана Яреська



9

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
26 лю

того 2021 №
 9

 

1-800-361-7345
meest.com

Подарунки та набори смаколиків до свята 
Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня
Виклик кур’єра додому
Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 
Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J
Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

НАДСИЛАЙТЕ ТУРБОТУ РАЗОМ З Meest!
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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

SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOMESKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME

8031 N. Milwaukee Ave., 
Suite 200, Niles, IL 60714

Whether we are helping a patient to recover 
from surgery or cope with a serious illness, 
our nurses offer a full range of services 
to include evaluations, teachings, 
medication management, highly 
specialized clinical care etc.

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED 
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?

Illinois Home Care Specialist Inc.Illinois Home Care Specialist Inc.

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

your sense of well-being. 
Whether it’s a few hours 

a day or long-term 
care 24 hours a day, our 

caregivers can assist you.
We understand that making the 
decision to use outside help to 
care for a loved one is difficult, 

which is why we promise to only 
provide the best care possible!

123 E. Lake Str., Suite 204
Bloomingdale, IL 60108

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

 Fleet Safety Programs
 Safety and Regulatory manuals and Programs
 Data-Q and Penalty Negotiations
 FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
 IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
 Contracts Drafting
 HOS Log Auditing and ELD implementation
 IN-HOUSE Safety Available
 Monthly Mock Audits
 NEW Entrant programs
 IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
 Driver Training

• Drug & Alcohol Abuse ., Accident prevention, Maintenance plans, Fleet Safety Program, HOS, Corrective
Actions, HZ, and much more
• You can purchase all pre -printed Safety Manuals from us, or we can design one just for your needs.
• We can help you with your DATA-Q's and or FMCSA/ D.O.T. Penalties.
• We can help you with your FMCSA and D.O.T. audits / Revues.
• We can help you with your IRP, IFTA, OR, NY, KY, WC and INSURANCE AUDITS. Let us do the work for you!
• We can do your contracts Equipment Sale Lease Agreements Company Sales Bill of Sales AND MUCH MORE.
• Our company can audit your logs for you and help you keep track of your drivers’ behavior.
• We offer IN-HOUSE safety programs for small to mid-sized carriers. We keep your safety in order and
worry free while you focus on your business.
• We can offer Monthly Mock Audits for all size Carriers.
• We can set up your new transportation company from start to finish! Authority, paperwork, New entrant
audits, insurance, factoring and much more!
• Registrations and Renewals for small and large carriers and owner operators.
• We offer Basic Driver Training, Post Accident, HOS Training, HZ Training and much more...

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

       INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!! 
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future! 

CALL US TODAY:
CELLEX CONSULTING GROUP:        (224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

We speak: Bulgarian, Russian, Romanian, Serbian, Spanish, French and Polish

We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я

Носіння шунгітових прикрас концентрує корисну для організму 
енергію й усуває все, що йому шкодить.
Шунгітові вироби здатні захистити від електромагнітних 
випромінювань телевізорів, комп’ютерів, мікрохвильових печей, 
стільникових телефонів, гаджетів, інших джерел електромагнітного 
випромінювання.

Лікувальні властивості:

Магічні властивості:

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  ЗА ТЕЛ.: 847.204.2212

Шунгіт – це чорний камінь, продукт між 
аморфним вуглецем і графітом.

Шунгіт є основою для багатьох косметичних 
засобів, лікарських та лікувальних препаратів, які 
успішно використовують для оздоровлення організму. 
За допомогою шунгітових аплікацій (додаток шунгіта до 
тіла) і шунгітової води ефективно лікують:
 цукровий діабет і серцево-судинні 

захворювання,
 хвороби шлунково-кишкового тракту,
 психічні розлади, недуги верхньої 

дихальної системи, 
 суглобів і хребта,
 шкірних захворювань. 
Шунгіт нормалізує кров’яний тиск, знімає головний біль, усуває 
безсоння, синдром хронічної втоми, піднімає загальний тонус організму.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
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А ме ри к а н-
ська компанія 
F u t u r e  Ac r e s 
розробила ав-
тономного ро-
бота-перевізни-
ка зі штучним 
і н т е л е к т о м , 
який допомага-
тиме фермерам 
у збиранні вро-
жаю. Про це по-
відомляє пор-
тал ZD Net.

Загалом робот Carry може перевозити до 227 кг 
врожаю. Апарат працює як автономно, так і виконує 
вказівки на відстані.

Встановлена у Carry батарея дозволяє йому працю-
вати від 7 до 10 годин на добу або долати відстані від 
10 до 16 км.

Повідомляється, що робот здатний працювати у 
всіх місцевостях та за несприятливих погодних умов. 
Завдяки  штучному інтелекту  апарат самостійно 
оминає перепони у вигляді дерев або людей.

Зазначається, що Carry також збирає дані, які мо-
жуть бути використані для прийняття важливих рі-
шень в питанні управління сільським господарством.

Компанія Tesla призупинила продаж бюджетної 
версії електрокросовера Model Y - Standard Range - 
через місяць після появи на ринку. Про це повідо-
мляє Electrek.

Зазначається, що електромобіля Standard Range 
також немає на сайті компанії.

Видання пише, що кросовер Model, імовірно, 
зняли з продажу через «широкий розкид цін та кон-
фігурацію, за якими стає важче стежити».

Стартова ціна Standard Range, який на одному 
заряді може проїхати 392 км, становить $42 тис.

Як пише портал, випуск цього електрокара неспо-
діваним, враховуючи, що у липні 2020 року засно-
вник Tesla Ілон Маск критикував модель за «непри-
йнятно низьку» дальність ходу.

Автомобіль Model Y Standard Range - кросовер з 
заднім приводом, який здатен розігнатися від нуля 
до 100 км/год за 5,3 секунди, і максимальною швид-
кістю до 220 км/год.

Раніше компанія Tesla Ілона Маска заявила, 
що  відкличе у світі 12 300 електричних автомобі-
лів моделі Model X через проблеми з молдингами.

РОБОТ-ПЕРЕВІЗНИК 
ДОПОМАГАТИМЕ ФЕРМЕРАМ 

ЗБИРАТИ ВРОЖАЙ

TESLA ПРИЗУПИНИЛА 
ПРОДАЖ БЮДЖЕТНОЇ 

ВЕРСІЇ MODEL Y  
ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ 

ПОЯВИ НА РИНКУ

Південнокорейська компанія Hyundai представила 
еклектичний кросовер Hyundai Ioniq 5. Про це повідо-
мляє портал CarBuzz.

Автомобіль буде доступний у дев’ятьох кольорах, 
серед яких - золотистий, сірий матовий, зелений, 
оливковий, синій.

Завдяки батареї з потужністю в 58 кВт за годи-
ну, електрокар зможе розігнатися до 96 км за годину 
за 6,1 секунди. При наявності батареї у 72,6 кВт кро-
совер (301 кінська сила) розганятиметься до 96 км за 
годину за 5,2 секунди та досягатиме максимальну 
швидкість до 298 км за годину.

Hyundai Ioniq 5 може проїхати 470 км на одній за-
рядці. Зазначається, що сама зарядка з 10% до 90% 
триватиме всього 18 хвилин.

Старт продажів запланований на перше півріччя 
цього року в обраних регіонах. Ціни будуть оголо-
шені пізніше.

Компанія планує у 2022 році випустити електрич-
ний седан Ioniq 6, а у 2024 році – великий електричний 
позашляховик Ioniq 7.

ЕЛЕКТРОКАР 
ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ДО 
90% ЗА 18 ХВИЛИН
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-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!!!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

 IS LOOKING FOR 

Dispatching
   is in Chicago, 
      IL. 

Speak
English, Russian, 

Ukrainian and 
Romanian. 

DIMASLOGISTIC INCDIMASLOGISTIC INC
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile

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

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

Dry Van only. 
50% drop 

and hook out of 
a Chicago yard. 

All miles are paid. 
Bonus for a clean 

inspection.   

Clean record 
and 2 years of 

experience 
is a MUST. 

Welcome With Own MC
Dry- Van, Reefer, Flatbed, 

Stepdeck, Conestoga, Power Only
На вигідних умовах праці:На вигідних умовах праці:

українською, англійською,
польською та російською

Компанія запрошує до співпраці

Owner Operators CDL class A
Допомагаємо оформити:Допомагаємо оформити:

Передбачені бонуси за:Передбачені бонуси за:

Ми розмовляємо: Ми розмовляємо: 

 Sing-In Bonus
 Safe Driving Bonus
 Clean Inspection Bonus
 Referral Bonus

 IRP Registrations, 
IFTA Perpetration

 Permits NY, KY, NM, OR,
 Affordable Liability, Cargo 

and Physical Insurance

 Диспетчерські послуги:
10 % Від Gross

 Планування заздалегідь
маршрутів і траси на вибір

 Комбіновані вантажі 
Full + Partial

 24 Hrs Professional 
Dispatch Service

 Fuel Cards Discounts 
 Tire Discounts
 Truck & Trailer for 

Lease or Rent
 Кожної п'ятниці 

Direct Deposit

773.704.1370 or 847.979.0338773.704.1370 or 847.979.0338
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We speak Bulgarian, Russian & English

www.sttransport.net

WE DELIVER EXCELLENCE

Tel. 773.971.4046
Tel. 312.800.2898

YEARS IN
   BUSINESS

17

Our Owner Operators Enjoy Big Fuel Discounts, 

Saving Over $12,000 Per Truck In 2020

Bring Your Last 4 Statements From Your Current 
Company And See For Yourself If We Are a Better Match!

OWNER-OPERATORS WANTED!
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НАПИСАНО ПРЕВЕЛЕБНИМ ЛЕОНАРДОМ БІЛОВИМ У МОЛИТОВНИХ РОЗДУМАХ: 
РАНКОВА ПРОГУЛЯНКА В СЛОВІ

 «Отже, перш над усе я благаю чинити 
молитви, благання, прохання, подяки за 
всіх людей, за царів та за всіх, хто при 
владі, щоб могли ми провадити тихе й 
мирне життя в усякій побожності та 
чистості» (1 Тимофія 2:1, 2).

За кого ми повинні молитись? Це 
запитання перебуває в центрі нашої уваги 
в цьому, четвертому, молитовному 
роздумі у нашій серії на тему молитви. 
Природно, ми будемо молитись за себе, 
як це робив у храмі митник: «Боже, будь 
милостивий до мене грішного!» (Луки 
18:13), або як благав Ісуса прокажений: 
«Коли, Господи, хочеш, – Ти можеш 
очистити мене!» (Матвія 8:2). Яків боровся 
із Богом у молитві і промовляв: «Не пущу 
Тебе, коли не поблагословиш мене» (Буття 
32:27). Проте ми не повинні думати лише 
про себе. Ми повинні молитись за всіх 
людей.

Ми повинні молитись за фізичні і 
духовні потреби усіх інших людей. 
Моліться за хворих і стражденних. 
Просіть про Боже благословення на 
працю вірних лікарів і медичних сестер. 
Моліться за безробітних. Благайте за тих, 
що мають фінансові або сімейні труднощі. 
Дякуйте Богові за відповідь на ваші 

молитви за інших людей.
Особливий наголос ставиться на тому, 

що ми повинні молитись за людей, котрі 
ма ють поса ди у вла ді .  Ба гато-хто 
с х и л ьн и й  л и ш е  к р и т и к у в а т и  т а 
засуджувати те, що роблять люди у владі. 
І справді, на кожному рівні влади є 
чимало корупції! Але народ на колінах 
доб’ється набагато більше ніж ті, що 
бігають довкола, підбурюючи до лиха. 
Господь каже: «Якщо Мій народ, який 
носить Моє Ім’я, впокориться й почне 
молитися, шукаючи спілкування зі 
Мною; якщо відвернеться від своєї 
дороги зла, то я почую в небесах, прощу 
їхні гріхи, й оздоровлю їхню землю» (2 
Хронік 7:14). Моліться, щоб у нашому 
народі ми могли вести тихе та мирне 
життя. 

У Нагірній Проповіді Ісус промовив: 
«Любіть ворогів своїх, благословляйте 
тих, хто вас проклинає, творіть добро 
тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, 
хто вас переслід ує» (Матві я 5:44). 
Моліться за ваших ворогів і за тих, хто 
неправильно до вас ставиться та робить 
ваше життя нещасним. Пам’ятайте 
Ісусову молитву, коли Він висів на хресті: 
«Отче, відпусти їм, бо не знають, що 

чинять вони!» (Луки 23:34). 
Чи є хтось, за кого ми не повинні 

молитись? Так, – ми не повинні молитись 
за душі померлих. Душі померлих – або 
на небесах, або в пеклі. Боже Слово не 
каже про якесь інше місце для душ 
покійних, як от: чистилище, – це місце 
вигадали люди. Моліться за людей, поки 
вони живуть. Після того, як вони помруть, 
– молитись за них надто пізно! Ваша 
молитва нічого не змінить!

За відповіддю на всі наші належні 
молитви за інших ми звертаємось до 

нашого Бога, Який любить і прощає, 
заради Ісуса. 

Щасливий той союз, що єднає
У любові християнській нашії серця,
Ця спільнота душ споріднених, як на 

небесах
Розділяєм спільні біди, спільні носим 

тягарі,
Сльоза часто з очей лине в спільнім 

співчутті. Амінь. 

Підготувала  
Лінда ФІЛЛІПС

-  Маршрути на вибір - на Midwest, East, OTR (no New York City)
-  Reefer
-  Оплачуємо - West - 60 - 65 С/М
-  South - 62 - 66 С/М
-  East - 68 - 74 C/M + $50/extra stop
-  Зарплатня на тиждень -$1800 - $2700
-  Вантажівки Volvo (2012 - 2018)
-  Фірма знаходиться в Gurnee, IL
-  Простий у використанні - ELD

Власники ватажівок:
-  З власними причепами і без
-  Warehouses in: Milwaukee, WI;
FT Wayne, IN; Vineland, NJ; Miami, FL;
Knoxville, TN; Dallas TX; Los Angeles, CA

847.651.9290Розмовляємо польською і 
англійською мовами

Терміново!!!
В транспортну компанію 

потрібні водії CDL «А»
*  Маршрути - Chicago - Utah, 
   Chicago - Idaho
*  Reefer
*  Volvo Trucks
*  Офіс, майстерня і паркінг за 
   однією адресою у 
   West Chicago, IL

ЗА КОГО МИ ПОВИННІ МОЛИТИСЬ?
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Терміново потрібен на роботу 
водій CDL класу “А”

*  Маршрути локальні, контейнери
*  Оплачуємо - $30/год
*  Вантажівки Volvo 2014
*  Паркінг в Bedford Park, IL

630.670.3149
Розмовляємо польською і англійсбкою мовами

DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INC
DANIEL TRUCKING DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INC

CALL:  563-213-5690 ext 2005

OTR CDL A DRIVERS 
FOR REEFERS
WELL PAID (PER MILE)
3000 MILES EVERY WEEK
24/7 SUPPORT
BRAND NEW TRUCKS
BONUSES

 СИЛА НІГ ДОБРЕ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ НА МОЗКОВІ 
Команда вче-

них із Королів-
ського коледжу в 
Лондоні ствер-
джує, що стан фі-
зичної підготов-
ки ніг тісно асоці-
юється зі швид-
кістю старіння 
мозку.

Висновки були 
зроблені завдяки 
десят и річном у 
спостереженню 
за понад 150 пара-
м и бл изн юк і в. 
Воно фінансува-
лося Національ-
ним інститутом досліджень у галузі охорони здоров’я. Фахівці спира-
лися на дані про те, що вправи змушують м’язи виробляти гормони, які 
сприяють росту нервових клітин.

Дослідники відстежували фізичне здоров’я близнюків у віці від 43 до 
73 років. На початку і наприкінці експерименту було оцінено так звану 
потужність мозку з допомогою серії тестових завдань на комп’ютері. І 
встановлено, що у близнюків з більш тренованими ногами на початку 
дослідження й через 10 років рівень когнітивних здібностей, себто роз-
виток усіх видів розумових процесів, кращий. До того ж у них спосте-
рігалося менше змін у мозку, пов’язаних із віком.

Провідний спеціаліст доктор Клер Стів зауважує: «Коли ми дійшли 
до віку когнітивного старіння, сила ніг виявилася найсильнішим чин-
ником, який вплинув на наше дослідження. Інші чинники, наприклад, 
здоров’я серця, також важливі. Ми вважаємо, що сила ніг, як певний 
маркер фізичної активності, добре позначається на мозкові».

 10-30 ВІДСОТКІВ НОВОУТВОРЕНЬ С ТАЮТЬ ПРИЧИНОЮ РАКУ 
Здебільшого ця патологія ніяк не дає про 

себе знати. Тож пацієнти і не здогадуються 
про невеличкі пухлини, які «обживаються» 
всередині травних органів. При цьому науков-
ці визначили: 10-30 відсотків цих неприміт-
них новоутворень стають причиною раку.

Поліпи – це доброякісні пухлини, які мо-
жуть локалізуватися у будь-якому відділі 
травної системи. Найчастіше уражають шлу-
нок та товсту кишку. До стінки порожнисто-
го органа поліп кріпиться ніжкою. Він може 
виростати до кількох сантиметрів. Малень-
ким вважається той, що не перевищує пів-
сантиметра-сантиметр. Виникнення поліпа, 
як будь-якої пухлини, не має якоїсь однієї 
чіткої причини. Зазвичай він з’являється у 
людей, які перенесли запальне з а -
хворювання слизової обо-
лонки шлунка і кишків-
нику. Часто нездорове 
харчування є чинни-
ком виникнення цих 
запальних проце-
сів. Окрім того, по-
ліпи є спадковим 
захворюванням.

При чиною ї х 
виникнення, на-
приклад, у матці є 
гіперстрогенія, тоб-
то перевищення рівня 
жіночих гормонів. Їх є 
два – естроген та прогес-

терон. Вони повинні мати певне співвідно-
шення. Під дією різних чинників доходить до 
дисбалансу, коли естрогену в організмі заба-
гато, а прогестерону замало. Тоді в порожни-
ні матки й виростають поліпи. До такого збою 
в гормонах можуть призводити стреси, а та-
кож спадкова схильність. Як же виявити це 
новоутворення? Небезпека в тому, що, по-
вторюємо, воно тривалий час не дає про себе 
знати, а проявляється вже ускладненням. 
Наприклад, кровотечею. В людини виникає 
слабкість, знижується тиск. Симптомом кро-
вотечі є також чорні випорожнення.

У жінок ознакою поліпів матки є крово-
мазання поза менструацією. З таким симпто-
мом слід обов’язково звертатися до лікаря-
гінеколога. За статистикою, з десяти поліпів 
у матці один виявляється злоякісним. Поліпи 

можуть виникати у будь-якому віці, але 
найчастіше турбують жінок після со-

рока років.
Щодо поліпів у шлунку та прямій 

кишці, то, на жаль, це захворювання 
молодшає. Часто такі новоутворен-
ня виникають у зовсім молодих 
осіб, навіть у дітей, і можуть пере-
рости у злоякісну пухлину. Саме 
тому, як тільки пухлину виявлено, 
її слід видалити. І чим раніше, тим 

краще.

Олена ХОДОСЕВИЧ, лікар-гастроенте-
ролог, кандидат медичних наук
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

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

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

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

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

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

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

Mt. Prospect, IL 60056
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfi eld, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

You deserve to be with a transportation leader in Chicago & nationwide!

CONTACT US TODAY!
Tel: (847) 434-1122 x 3

Tel: (847) 616-6446
Email: safety@amerifreightsystems.com

15 years in business

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!

TRUCKS FOR RENT
OUR NEW PROGRAM Includes:
Truck Rent, Trailer Rent, Physical 
Insurance, Cargo Insurance, 
Liability, Insurance &  Parking
WEEKLY BASED RATES

2014 Volvo VN670
600k + miles = $25,999
600k – miles = $28,999

2015 Volvo VN670
600k + miles = $31,999
550-600k miles = $32,999
500-550k miles = $34,999

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term
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Looking for a DISPATCHER!

708.351.0504Callnow! 708.351.0504

Great
pay

Callnow!

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:

В транспортну компанію 
BULLS EYE EXPEDITION

потрібні на роботу водії CDL «А»

*  Dry Van 
*  Маршрути - East Coast and Local
*  Висока оплата
*  Volvo Trucks

847.815.3495
Розмовляємо польською і англійською мовами
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Водії CDL «А» - маршрути OTR

-  Зарплатня  - Solo Driver - 65 С/М; Hazmat - 70 C/М
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  На тиждень - 3000 + миль
-  Freightliners and Volvo вантажівки 2020 р.в

Водії CDL «А» на місцеві маршрути:
Chicago, Suburbs - to Milwaukee, WI; Davenport, IA;

 Indianapolis, IN; Elkhart IN; Grand Rapids, MI.

-  Оплачуємо $1500+/тиждень
-  Щодня вдома
-  Dry Van

773.971.1161
www.alynevych.com

Розмовляємо українською і англійською мовами

В транспортну компанію терміново потрібні на роботу:

SIGN IN BONUS - $1000

Українські лікарі, перевантажені на-
пливом пацієнтів з COVID-19, споді-
ваються, що вакцинація допоможе 
взяти ситуацію під контроль.

У вівторок Україна нарешті отримала 
першу партію щеплень від коронавірусу. 
Тож з’явилася надія, що влада зможе 
почати ефективну боротьбу з поши-
ренням інфекції в країні, де ви-
падки зараження тримають в 
напрузі хитку систему охо-
рони здоров’я.

Про це пише Associated 
Press, нагадуючи, що  500 
тисяч доз препарату, роз-
р о б л е н о г о  ко м п а н і є ю 
AstraZeneca й Оксфордським 
університетом, прибули в Київ 
з Індії. Чиновники кажуть, що 
першу партію вакцин отримають меди-
ки й військові на сході України, де з 2014 
року триває війна з російськими сила-
ми. Крім того, перші щеплення поїдуть 
в деякі західні області, які найбільше 
постраждали від пандемії. Україна та-
кож розраховує отримати ще більше доз 
вакцин в рамках програми COVAX 
включно з тими препаратами, які роз-
робили компанії Pf izer/BioNTech і 
Novavax. Київ також підписав угоду на 
покупку 1,9 мільйона доз вакцин від 
китайської компанії Sinovac Biotech. 

Очікується, що пер-
ші поставки будуть 
проведені в квітні.

З початку панде-
м і ї  корона вірус у 
Україна зафіксувала 

1,3 міль-
йона ви-

па дків за-
р а ж е н н я  і 

2530 9 с ме р т ей. 
Кількість хворих на за-

ході країни стрімко зростає після за-
кінчення жорсткого локдауну, який 
тривав два тижні в січні. В Івано-Фран-
ківську з’явився польовий шпиталь з 10 
наметів, в яких розміщені 120 ліжок. 
Його встановили на випадок раптового 
напливу пацієнтів. Зростання випадків 
зараження тисне на українських меди-
ків. Головний лікар з Коломиї Віктор 
Бойко сказав виданню, що персоналу не 
вистачає, щоб допомогти всіх хворим. А 
наявні лікарі «вигорають» через всі 

страждання пацієнтів, яким вони не 
можуть допомогти.

«Вакцинація повинна допомогти. Ми 
раді, що вакцини прибули і скоро в нас 
з’явиться надійний щит проти хвороби», 
- сказав Бойко.

Однак, сильний опір деяких людей 
проти вакцинації може підірвати всю 
кампанію боротьби з COVID-19. Опиту-
вання свідчать, що майже 40% українців 
не хочуть робити щеплення від корона-
вірусу, боячись побічних ефектів. Серед 
таких противників вакцинації - 63-річ-
ний Сергій Хабустов з Коломиї. Він пе-
ребуває в місцевій лікарні разом з 
85-річною матір’ю. Хабустов перекона-
ний, що люди бояться робити щеплення 
від коронавірусу, тому що не знають, з 
чого вакцина зроблена.

УКРАЇНА НАРЕШТІ ОТРИМАЛА ВАКЦИНУ,  
АЛЕ ЗРОБИТИ ВСІМ ЩЕПЛЕННЯ БУДЕ НЕПРОСТО Одним із найпоширеніших гінеко-

логічних захворювань є міома 
матки – гормонозалежна доброякісна 
пухлина міометрія (м’язової тканини мат-
ки). Майже кожна п’ята жінка в Україні 
має таку патологію. Раніше вважалося, що 
ця недуга уражує жінок, яким за 40, проте 
нині зустрічається й у 18-річних. На зло-
якісне новоутворення перероджується 
досить рідко, але, на жаль, трапляються й 
такі випадки. Більшість дослідників 
пов’язує виникнення міоми матки з гене-
тичною схильністю, гормональним дис-
балансом.

До чинників ризику належать: хірургіч-
ні маніпуляції на слизовій оболонці матки 
(медичні аборти, діагностичні вишкрібан-
ня), ожиріння, нераціональне харчування 
(надмірне вживання м’ясної їжі), серцево-
судинні захворювання, патологія щитопо-
дібної залози, хронічні запальні захворю-
вання матки та придатків, пізні перші 
пологи (після 30 років), стан хронічного 
стресу, зловживання соляріями, саунами, 
перебуванням на відкритому сонці.

У більшості жінок безсимптомний пе-
ребіг хвороби може тривати роками. За-
лежно від розташування, розмірів і кіль-
кості міоматозних вузлів спостерігаються 
такі ознаки: розлади менструальної функ-
ції (тривалі чи рясні менструації або їх 
затримка, кровотечі, які можуть призво-
дити до зниження рівня гемоглобіну); 
відчуття болю та дискомфорту внизу жи-

 НЕ НЕХТУЙТЕ 
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вота; біль під час статевого акту; біль у 
спині, попереку, сідницях, нижніх кінців-
ках, пов’язаний із тиском міоми на нерво-
ві закінчення; кишкові розлади та сечо-
випускання; порушення репродуктивної 
функції (безплідність, невиношування 
плода).

Зазвичай міому виявляють під час огля-
ду гінеколога. Діагноз остаточно встанов-
люється на підставі ультразвукового до-
слідження органів малого таза. При ати-
повій локалізації міоматозних вузлів по-
трібна магнітно-резонансна (МРТ) й 
комп’ютерна (КТ) томографія.

Сучасний спектр заходів із лікування 
міоми матки (при правильному їх виборі 
на ранніх етапах розвитку пухлини) дає 
змогу зупинити розвиток захворювання. 
Вибір методу лікування залежить від ба-
гатьох чинників: локалізації й розмірів 
вузлів, їх кількості, темпу росту, клінічних 
проявів міоми, ступеня порушення мен-
струальної функції, наявності порушення 
функції сусідніх органів (сечового міхура, 
кишківнику), віку жінки, планів на вагіт-
ність, супутньої гінекологічної патології 
тощо.

Серед можливих варіантів сучасних 
методів лікування виокремлюють: меди-
каментозне, оперативне (радикальне і 
консервативне – органозбережне) із за-
стосуванням традиційних методів і сучас-
них малоінвазійних методик (лапароско-
пія, гістероскопія), емболізація маткових 

артерій, ФУЗ-абляція 
( у л ь т р а з в у к о в и й 
уплив на тканини вуз-
ла під контролем апа-
рат а  М Р Т),  м іол і з 
(руйнування некроти-
зованих м’язових клі-
тин) із застосуванням 
фокусованого лазера.

Завдання лікаря – 
поінформувати жінку 
про всі можливі мето-
ди лікування й розпо-
вісти про переваги й недоліки кожного з 
них. Медикаментозна терапія є методом 
вибору для жінок, які не підлягають опе-
ративному лікуванню, й передбачає за-
стосування гормональних і негормональ-
них засобів.

Серед показань до цього варіанта ліку-
вання: розміри матки до 12 тижнів вагіт-
ності, клінічно малосимптомний перебіг 
захворювання, бажання жінки зберегти 
репродуктивну функцію.

Метод оперативного лікування поді-
ляється на радикальне (повне видалення 
матки) й консервативне (органозбережне). 
У нашій країні, як і в усьому цивілізова-
ному світі, застосовують малоінвазивні 
методи оперативного втручання, що до-
зволяють мінімізувати травматичність 
операції, тривалість перебування пацієнт-
ки у стаціонарі й забезпечують швидше 
повернення до повноцінного життя й 

праці. Ось деякі з них.
Метод гістероскопії й гістерорезектос-

копії – хірургічна процедура, під час якої 
гінеколог використовує невеликий теле-
скопічний інструмент (гістероскоп) для 
діагностики й лікування патології порож-
нини матки. Перевагою цього методу є 
одночасне виявлення й усунення патології. 
Використовується лише при субмукозній 
(розташування вузлів у порожнині матки) 
міомі.

У разі субсерозного (вузол на поверхні 
матки) чи інтрамурального (вузол у товщі 
матки) розташування вузлів при невеликій 
їх кількості може застосовуватись лапа-
роскопічне видалення. Суть методу в тому, 
що на передній стінці живота роблять три 
невеликі отвори (від 3 мм до 1 см), через 
які в черевну порожнину вводяться відпо-
відні інструменти й оптика (камера), яка 
передає зображення на монітор. Маніпу-

люючи інструментами й дивлячись на 
екран монітора, хірург виконує оператив-
не втручання.

Емболізація маткових артерій. Тобто 
– закупорювання судин, що постачають 
кров у міоматозні вузли. У результаті від-
значається не лише зупинка їх росту, а й 
значне зменшення розмірів.

ФУЗ-абляція. Під контролем апарата 
МРТ відбувається ультразвуковий уплив, 
що призводить до загибелі вузла через на-
грівання. Застосування цього методу об-
межене через значну вартість.

Традиційні хірургічні методи з розсі-
ченням передньої стінки живота сьогодні 
виконуються дещо рідше. Показами є 
вкрай задавнені випадки (великі розміри 
матки, атипове розташування міоматоз-
них вузлів), наявність протипоказань до 
проведення лапароскопії, а також відсут-
ність специфічного ендоскопічного об-
ладнання у клініці й навченого персоналу.

Профілактика розвитку міоми матки 
передбачає: регулярне відвідування ліка-
ря-гінеколога та щорічне УЗ-обстеження 
органів малого таза; раціональне й збалан-
соване харчування з достатнім умістом 
овочів та фруктів, молочнокислих про-
дуктів; профілактика ожиріння, гіперто-
нічної хвороби й захворювань щитоподіб-
ної залози; запобігання небажаній вагіт-
ності та різноманітним стресовим і нерво-
вим ситуаціям; обмеження перебування 
під активним сонячним світлом та відвід-
ування соляріїв, саун.

Віталіна ЯЦЕНТЮК, 
лікар акушер-гінеколог

ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ-ГІНЕКОЛОГА
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ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections. 
Quarterly safe driving bonuses. 

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections. 
Quarterly safe driving bonuses. 

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

CDL Class A driver and OOPs.
We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates) 
For more information please visit our website at: 

www.allstateenterprise.com 

Office: 
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko. 

Direct line: 773-751-9519 Mitko
We speak English, Bulgarian, Ukrainian, 

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

On average 3000-3700 miles per week.
CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers  / Paid stops / Paid detention

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

#10

Усі ми боїмося цього діагнозу, бо, трапляється, 
людина може ні на що не хворіти, не скаржи-
тись – і раптом…

Інфаркти трапляються значно частіше, ніж на це 
вказує статистика. Просто певна частина з них про-
тікає майже без симптомів. Це підтвердила група до-
слідників із Національного інституту біомедичної 
візуалізаії та біоінженерії (США).

Учені вивчили дані сканування серця понад 1800 
осіб віком від 45 до 84 років. Перші дослідження були 
зроблені 10 років тому, причому для експерименту 
відбирали людей без серцево-судинних проблем. По-
вторне МРТ-дослідженняй у восьми відсотків учасни-
ків на серцевому м’язі виявило рубці – наслідок ін-
фаркту.

Безсимптомний інфаркт частіше трапляється у 
чоловіків – 13 відсотків, у жінок рідше – 2,5. «Невже 
інфаркт можна не помітити?» – часто запитують мене 
пацієнти.

Справді, коли ми говоримо про інфаркт, то вважа-
ємо, що обов’язково має бути різкий пекучий біль у 
ділянці серця. Це симптом класичного інфаркту. Про-
те існує так званий німий, що розвивається без больо-
вих проявів.

Таке, до речі, трапляється у 25 відсотках випадків 
загальної кількості цієї недуги. Безболісна форма ін-
фаркту міокарда найчастіше виникає у діабетиків. 
Крім того, німим може бути повторний інфаркт, коли 

больовий сигнал не може пройти крізь уже наявні 
рубці.

Однак відсутність симптомів не означає, що серце-
вий м’яз не ушкоджується, – у 70 відсотків жертв 
раптової смерті під час розтину було виявлено рубцю-
вання серцевої тканини. Тобто колись ці люди пере-
жили інфаркт, але не помітили цього – не звернули 
увагу на задишку, незначні тягнучі болі у грудині, 
неприємне відчуття у шлунку та позиви до блювання.

Звідки ж береться ця недуга? У 95 відсотках випад-
ків причиною інфаркту міокарда є тромбоз коронарної 
артерії – в ній утворюється корок, який перекриває 
просвіт цієї судини. Коли серцевий м’яз не отримує 
кисню, в ньому виникає зона омертвіння. Це і є ін-
фаркт.

Основним симптомом класичного інфаркту міокар-
да є сильний біль у грудях, що віддає у плече, руку, 
шию, щелепу. Виникають часте переривчасте дихання, 
неритмічне серцебиття, прискорений пульс, затьма-
рення свідомості, сильна слабкість, нудота, виступає 
холодний, липкий та рясний піт, шкірний покрив 
блідніє. За таких симптомів обов’язково викликайте 
«швидку», а не сподівайтеся на валідол. Так, за даними 
Американської асоціації серця, 90 відсотків смертей 
від серцевого нападу трапляється не в лікувальному 
закладі, а вдома чи дорогою до лікарні – саме тому, що 
людина невчасно звернулася по медичну допомогу.

Інфаркт може бути не лише класичний чи німий, а 

й замаскований. Тобто даватися взнаки не болями у 
серці, а віддавати у шлунок – люди вважають, що 
отруїлися, сподіваються, що невдовзі все мине, не 
пов’язуючи цей стан із серцем, хоча насправді необхід-
но викликати «швидку». Іноді серце може не боліти, 
але виникають сильне запаморочення, непритомність, 
бо через послаблення серцевого м’яза порушується 
мозковий кровообіг.

Чи можуть лікарі констатувати, що це саме інфаркт? 
Є певні діагностичні маркери. Наприклад, під час про-
слуховування серця фіксуються глухі тони, може 
з’явитися так званий ритм галопу (нагадує тупіт коня, 
що скаче галопом). Крім того, його ознакою є те, що 
біль не зникає після вживання нітрогліцерину.

Показовим також є аналіз крові, коли змінюються 
ферменти сироватки крові та показники, що вказують 
на запалення. Для підтвердження діагнозу хворому 
обов’язково роблять електрокардіограму.

Олександр РИЛЬЦОВ, 
лікар-кардіолог

 90 ВІДСОТКІВ СМЕРТЕЙ ВІД СЕРЦЕВОГО НАПАДУ 
ТРАПЛЯЄТЬСЯ ВДОМА ЧИ ДОРОГОЮ ДО ЛІКАРНІ 
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KLC BROKERAGE, INC. WILL HIRE CDL DRIVER:
OTR OR LOCAL, SINGLE OR TEAM.

*  NEW EQUIPMENT: VOLVOS, FREIGHTLINERS,
   DRY VANS AND REEFERS
*  GREAT PAY AND WEEKLY SALARY
*  BONUS FOR 3RD OR 4TH TRIP IN A MONTH
*  GOOD INSPECTION REWARDS
*  FUEL PUMP AT OUR YARD
*  GREAT MECHANICAL SERVICE
*  FLEXIBLE WORK SCHEDULE
*  AND MANY MORE

847.262.5846

-  Локальні маршрути
-  Dry Van
-  Оплачуємо - $27/год
-  Щодня вдома

224.244.1732

Розмовляємо польською і 
англійською мовами

В транспортну компанію  терміново
потрібен на роботу водій CDL класу «А»
в Portland, Oregon

NEW
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NEW
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RI

TEXAS

COLORADO
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FLORIDA
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DAKOTA

SOUTH
DAKOTA

NEBRASKA

KANSAS

OKLAHOMA
ARKANSAS

TENNESSEE

MICHIGAN

OHIO

MINNESOTA

KENTUCKY

WISCONSIN
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INDIANA

WEST
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Contact Ellina or Jola
       314-815-6820  
       driverforartur@arturexpress.com

COMPANY DRIVERS

Dry van up to 65 cpm

Reefer OTR up to 66 cpm

Teams up to 76 cpm

Health bene�ts, 401(K), W2

80% drop and hook

New trucks Volvo and Freightliner

OWNER OPERATORS

Per mile and % pay plans

We provide trailers , you provide the power

24/7 dispatch (Polish/Russian)

Weekly direct deposit

Load board available (choose your loads) 

95% contract freight

LEASE

Easy walk away lease

2018 and newer trucks

$0 down payment

Fuel cards and rebates

Bumper to bumper warranty

Maintenance program

В транспортну компанію потрібен 
на роботу водій CDL «А»

*  Маршрути - локальні
*  Intermodal
*  Оплачуємо - % від вантажу 
   ($30 - $35 виходить за годину)
*  Фірма і паркінг в Bedford, IL 

773.936.2420
Розмовляємо польською і англійською мовами
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Надія Іванівна сиділа біля вікна і спостері-
гала за жіночкою, яка розчищала сніг перед 

будинком. Здавалося, що у тієї немає нічого важ-
ливішого в житті, ніж ці присипані піском із сіллю 
доріжки. Двірничка працювала завзято, всміхала-
ся перехожим, а ті приязно перемовлялися з нею. 
Ось і Надія Іванівна, скільки себе пам’ятає, жила 
для людей, діставала від цього задоволення і ві-
рила, що так буде завжди.

Злетіла зграя ворон. Каркання, шелест крил – 
мабуть, погода зміниться. Надія Іванівна дивилася 
вдалечінь, примружуючи очі. Чорні птахи на біло-
му снігу. Чорне і біле, смуток і радість – як життя. 
Життя-життя…

– Мамо, ти хоча б картоплі начистила! – неспо-
дівано й гучно пролунало із-за спини. – Я кручуся 
цілий день, як муха в окропі, а ти сидиш, чекаєш, 
поки хтось їсти приготує.

Надія Іванівна здригнулася. Повільно підвела-
ся, пішла до кухні. Повз неї пронісся, наче ураган, 
малий Мишко:

– Бабусю, відійди!
Старенька ледь встигла відступити. На кухні 

сидів зять Вадим:
– Ну що нового по вікну показують? – сказав і 

сам голосно засміявся зі свого жарту. Надія Іванів-
на присилувано всміхнулася. Почала чистити 
картоплю. Руки не слухалися. Раніше вона була 
спритна і моторна. Прокинеться на світанку, пере-
робить удома в селі всю роботу, їсти наготує, ха-
зяйство попорає, а потім на роботу. Працювала без 
передиху. Бо ж двійко дітей ростила...

– Мамо, ну що ти робиш?! Земля на підлогу 
сиплеться! І вічка пропустила, не вирізала. Йди, 
краще я сама все зроблю.

Старенькій наче ляпас дали. Сльози наверну-
лися на очі. Почимчикувала до своєї кімнати, сіла 
біля вікна, проте нічого не бачила перед собою. Та 
й сліз уже нема. Нічого нема, навіть її. Вона не живе 
– існує. Їсть, п’є, дивиться у вікно.

Поступово заспокоїлася. На вулиці пішов сніг. 
Яскраві кетяги горобини вдягли наче білі шапинки. 
Гарно! Он біля під’їзду клумба. Яка ж вона влітку 
яскрава. Жіночка із сусіднього будинку щороку 
садить там квіти. Надія Іванівна любила милува-
тися ними, вдихати їхній аромат. Тепер замість 
квітів – сухоцвіт, патички із залишками сухих 
пелюсток і торішнього насіння. На них падав сніг, 
нахиляв вітер, а вони стояли. А навесні, коли про-
кинеться земля і нові паростки потягнуться до 
сонця, заповнюючи увесь життєвий простір, су-
хоцвіт просто розсиплеться. Перетвориться на 
порох, який стане джерелом енергії і наснаги для 
молодих рослин, що буятимуть силою і красою. 
Життя… Надія Іванівна зітхнула. Згадались давні 
образи.

Ось вона, Надійка, молода і гарна. На високих 
підборах незручно швидко йти, але вона ніколи не 
зраджує свого принципу: заради краси можна і 
потерпіти. Платтячко з тоненького рожевого креп-
шифону, густе неслухняне волосся, яке вона щодня 
ретельно вкладає в зачіску – аякже, сільська вчи-
телька, інтелігенція, треба тримати марку. Діти – 
веселі неслухняні Василько і Ганночка. Мала хоч і 
дівчинка, а бешкетниця іще яка. Скільки разів 
Надія Іванівна виправдовувалася перед сусідом, 
Василем Васильовичем, садок якого її діти не раз 
обносили. Але яка вона була щаслива материн-
ством, як пишалася дітьми. Любила, коли всією 
родиною ходили на річку. Тільки-но на обрії 
з’являлася її срібляста смужка, діти щодуху на-
ввипередки мчали до води. На ходу роздягалися і 
з розгону стрибали з берега. Вони верещали, бриз-
кались і плавали наввипередки. Надія з чоловіком 
стояла і милувалася ними. Тоді вони були щасливі. 

Ще сонце не піднялося з-за гори-
зонту, ще треті півні не заспівали, 
як Ніна, не чуючи землі під ногами, 
летіла до церкви. Завжди прихо-
дила перша. Поставить свічки 
біля образів святим і стоїть біля 
них довго-довго. Стоїть мовчки, а 
по щоках сльози котяться горо-
хом. Ніна щиро молилася. Про-
сила Всевишнього пробачити 
гріхи її предкам. 
 Щоразу на службі Ніна згадувала своє 

життя. Ох і нелегке воно у неї! А скільки 
разів випробовувало на міцність? Здавало-
ся, тендітна Нінка не переживе чергового 
удару. Проте вона трималася. Зі всіх сил 
трималась, аби не зламатися. Ночами ви-
плаче свою біду в подушку, залиже свіжі 
рани – і намагається якось жити далі.

Ніна народилась у заможній сільській 
родині Буличів. Батьки обробляли кілька 
гектарів поля, тримали добротну господар-
ку. Родина не знала скрути. Дівчина ж 
змалку була привчена до всякої роботи. Не 
цуралася ні корів пасти, ні на сінокосі бать-
ку допомогти, ні з мотикою на городі стати. 

– Ох і дочку тобі Бог послав, Параско: 
роботяща, слухняна, невимоглива. Можете 
бути спокійні, що коли вас не стане, дасть 
раду хазяйству, – не раз вихваляла Ніну 
сусідка. 

Параска з чоловіком лише раділи з того, 
що про доньку ніхто в селі поганого слова 
ніколи не скаже. А балачки про те, що Ніна 
продовжить їхню справу, солодким бальза-
мом лягали на душу. Натомість у дівчини 
були інші плани – з дитинства мріяла бути 
медичкою, лікувати людей. Тож, закінчив-
ши восьмирічку, ледве не на колінах блага-
ла тата відвезти її до міста складати вступні 
екзамени. І як Параска не переконувала її 
передумати, бо ж для жінки наука – не голо-
вне, вперлася, і все тут. Навколішки молила 
не ламати її мрію.  Зрештою Булич здався.

– Хоче – нехай вчиться, – заявив дружи-
ні. – Не вік же ж їй коровам хвости крутити. 

Від цих слів у Ніни ніби виросли крила. 
Очі засвітилися, а тоненькі вуста розтягну-
лися в довжелезній усмішці. Глибоко вдих-
нувши, уявила, як вона в білому халаті та 
шапочці поважно йде по лікарняному ко-
ридору. 

Через кілька місяців, наче грім серед 
ясного неба, ошелешила новина: помер 
батько. Хвороба раптово скосила кремезно-
го, як дуб, чоловіка. Параска засумувала, 
геть подалася здоров’ям. Важко стало самій 
давати раду господарству, проте жодної 
худобини не збула, не давала облогувати й 
полям. Згорблена, змучена шкандибала 
вздовж села гребти сіно. Ніна приїздила з 
міста кожних вихідних, допомагала матері. 
Не раз умовляла її продати все, Буличиха ж 
ні в яку.

– Доки жива буду, доти й хазяйнуватиму! 
– стояла на своєму. – Подумай, що сказав би 
батько, якби почув твою балаканину!

Ніна саме закінчувала навчання, як 
злягла Параска. Згасала, мов свічка, а діа-
гнозу медики поставити не могли. Дивля-
чись на матір, яка вмирала, дівчина опуска-
ла руки. Як же вона тепер буде? Сама зо-

станеться на цьому світі й голови не матиме 
біля кого схилити. Тоді чи не вперше звер-
нулася до Бога. Запалила свічечку під іко-
нами, що висіли на кухні в куточку, впала 
на коліна, схрестила руки на грудях і заголо-
сила, молячись, щоб Параска залишилася 
жити. Чи то зверху не почули її молитов, а 
чи прийшла пора, але на світанку Буличихи 
не стало. Померла тихо, Ніна навіть не по-
чула її стогону, хоча й просиділа біля ліжка 
цілу ніч. Здавалося, що мати просто заснула 
й сниться їй щось приємне. В останню мить 
навіть посміхнулася. 

Отримавши диплом, Ніна повернулася 
в село. Влаштувалася медсестрою у сіль-
ський медпункт. Продала половину худоби, 
землю також перестала засівати. 

– Ніно, важко тобі самій. Видно ж, що не 
даєш усьому ради, – перестрів якось на ву-
лиці сусідський хлопець Роман. – Ти кажи, 
якщо допомога треба буде. Мені не важко, 
а тобі чоловіча рука в господарстві не за-
вадить. 

– Та добре, – зніяковіла від несподіванки 
дівчина. І з чого б це Ромчик став такий 
люб’язний? Ніколи ж наче їхні родини не 
товаришували. 

Відтоді парубок дедалі частіше навіду-
вався до Ніни: то підсобити, то забрати ін-
струменти, які нібито випадково забув, а то 
й просто запитати, чи не треба чогось під-
лагодити. Стали зустрічатися, а незадовго й 
долі поєднали. На Романову пропозицію 
побратися носом не крутила. Нехай і не 
любила його, проте кращої партії у селі годі 
було шукати: роботящий, непитущий, та й 
коло неї ходить, як біля пані. А чого ще 
треба? 

В селі не могли нарадуватися тому, які 
Ніна з Романом ладні господарі. «Старим 
Буличам далеко до них, нехай і вони були 
не останніми людьми в селі», – не раз гомо-
ніли між собою заздрісно. Через рік-другий 
у молодої пари народився син. Назвали 
хлопчика Дмитром. Що вже тішився його 
появі новоспечений батько, годі й говорити. 
Роман аж розцвів, узявся хазяйнувати з 
подвійним завзяттям. Хотів, аби його дити-
на ні в чому не знала потреби. Душі не чув 
у своїй кровинці. Тоді Ніна почувалася по-

справжньому щас-
ливою. Люблячий 
чоловік, довгожда-
ний синочок, у домі 
– мир та достаток. 
Хіба можна хотіти 
більшого? 

– Ніно, Ніно, ти 
що розсілася? Ході-
мо швидше! Біда! – 
влетіла до хати за-
хекана сусідка. 

– Чого розкри-
ча ла с я?  Можеш 
спокійно пояснити, 
що сталося? – жінка 
к ліпа ла широко 
розкритими очима.

– Роман твій з 
Дмитриком під лід 
провалилися! Не 
стій як укопана! 

Уже всеньке село на річку збіглося! – лемен-
тувала. 

У Ніни всередині все наче обірвалося. 
Закам’яніла. В чому стояла кинулася на 
вулицю. Голими ногами бігла по снігу, на 
ходу стягуючи із себе светра, піт стікав по 
холодних скронях. 

– Ніночко, ти чого гола? Люди, принесіть 
хтось валянки та фуфайку! Вдягнути її 
треба, застудиться ж, – гукнув хтось біля 
місця, де шукали потопельників. – Ой, три-
майся, дитинко. Горе ж яке! Й самому з 
розуму зійти можна. І чого ж Романа поне-
сло навпростець, поза мостом? 

Люди шепталися між собою співчутливо. 
Кілька чоловіків, обмотаних мотузками, 
повзали по кризі, тичками нащупуючи у 
воді тіла. І лише Ніна стояла незворушно. 
Холодними скляними очима дивилася ку-
дись вдалину, ніби заклинання повторюва-
ла посинілими вустами: «Вони живі! Вто-
пилися другі!» 

Як діставали з річки Романа та Дімку, 
Ніна не пам’ятала. Невиразно згадувала й 
день похорону. Вибилися зі свідомості й 
кілька наступних днів після поховання. 
Чорніша від хмари, вона щодня ходила на 
могили до своїх чоловіків. Лише згодом 
з’явилися сльози, змогла плакати. Голосила 
так, що знати було на всеньку округу. Хто 
чув, як приговорювала, обнімаючи хрести, 
й сам не міг стримати емоцій. 

– Доню, всі твої біди від того, що рід ваш 
проклятий, – торкнула Ніну за плече незна-
йома жінка, коли та поправляла квіти на 
могилах. – Колись твій прадід убив двох 
чоловіків, бо вони, не маючи чим годувати 
родину, крали на його полі картоплю. От 
їхні жінки й прокляли весь ваш рід. Вбив-
ство – то смертний гріх. Іди, дитино, до 
церкви й вимолюй прощення. Вимолюй 
хоча б для себе щасливої долі.

Отак, неділя за неділею, свято за святом, 
Ніна вже кілька років першою приходить 
до храму. Щодня благає Господа, аби Він 
зняв з її плечей важкого хреста гріхів пред-
ків і помилував. Вона свято вірить, що Бог 
неодмінно почує її молитви. 

Марія МАРТИНЮК

ВОНА СВЯТО ВІРИТЬ, ЩО БОГ КОНЧЕ ПОЧУЄ ЇЇ МОЛИТВИ А ЗА ВІКНОМ
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А через кілька років Федір 
захворів. Коли він уже 
був прикутий до ліжка і 
міг тільки дивитись їй у 
вічі та ледь усміхатися, 
слухаючи про успіхи 
дітей і про те, як вона 
його кохає, Надя ще 
щиро вірила: це не кі-
нець, влітку вони знову 
підуть на річку, будуть 
милуватися дітьми, і щастя 
триватиме довго-довго...

Як не стало чоловіка, діти якось 
одразу подорослішали, а Надія – постарі-
ла. Не тілом – душею. Вона не уявляла поруч себе 
іншого, тому заміж більше не вийшла. Жила для 
дітей.

Усе дужче сніжило. Згадалась Надії Іванівні й 
мама. Її посмішка, тепла і мудра. Так посміхалася 
тільки вона. Коли ненька зовсім постаріла, Надія 
Іванівна забрала її до себе. Василько на той час 
закінчив школу, відслужив армію, пішов працюва-
ти на завод і заочно навчався в інституті. Розумний. 
Надія Іванівна пишалася сином. Згодом він став 
головним інженером на тому заводі, де починав 
робітником. Руки у нього золоті, душа щира. Неві-
сточка Віруня коло нього – як у Бога за пазухою. 
Все зароблене чоловік несе у сім’ю. І дітки у них 
гарні, два сини, як дві краплі води схожі на тата. 
Шкода, що часу у Василька мало, рідко приїздить 
до Надії Іванівни. Ну що ж, таке життя.

А Ганночка як та киця – круть хвостиком і 
після школи заміж вискочила. Не очікувала Надія 
Іванівна, що так рано бабусею стане. Жили колись 
у селі в малесенькій хатинці на дві кімнатки всі 
разом: Надія Іванівна, її мама, Ганнуся з чоловіком 
та донечкою. Тіснота – яблуку ніде впасти. Але 

мирилися. Надія Іванівна працювала на кіль-
кох роботах, не мала й хвилини для пере-

починку. Втомлювалася – жах. Але ж 
треба годувати чималу сім’ю. Ганноч-

ка ніде не працювала, не встигла 
набути фах за заміжжям. Зять, 
молодий зовсім, отримував копій-
ки на фермі, де трудивсь електри-
ком. Та й чимало грошей із друзя-
ми на пиво тринькав.

– Маю право, – казав.
І ніхто йому не перечив, бо ж 

єдиний чоловік у родині.
А що мама? Її мізерної пенсії, за-

робленої на полі кривавими мозолями, 
вистачало хіба на хліб та молоко. Поки 

були сили, гляділа онуків, поралась на горо-
ді.

Коли продали хату та переїхали до райцентру 
у квартиру з усіма вигодами, але на п’ятому по-
версі в будинку без ліфта, мама почала згасати на 
очах. Подолати сходи, аби хоч пройтися вулицею, 
старенька не могла. Сиділа тихенько у своїй кімна-
ті, гортала сторінки пожовклих газет і передивля-
лася старі фотографії. Іноді плакала, згадуючи ві-
йну, евакуацію та інші лиха, котрі довелося їй пере-
жити, час од часу усміхаючись тією самою непо-
вторною усмішкою, мудрою і доброю. Мабуть, 
згадувала себе і тата молодими та щасливими.

– Надю, – бувало, просила тихим голосом, – сядь 
біля мене, розкажи, що там у світі робиться. Що у 
Василька, як його дітки?

– Мамо, немає мені коли. Не бачите, чи що? Не 
допомагаєте, то хоч не заважайте.

…Надія Іванівна заплакала. Пробач мені, мамо. 
За все пробач. Не знала, що так гірко старіти.

А за вікном все мело. І чорні ворони кружляли 
у білому вирі. Чорне і біле, біле і чорне... І сухоцвіт 
стоїть, притрушений снігом, чекає часу, щоб дати 
силу молодим паросткам. Таке життя.

Юлія ЧАЙКА

Потрібні на роботу працівники 
з досвідом для бетонних робіт:

фундаменти, різні види заливання
бетону (підлоги, тротуари)

-  Об’єкти в Chicago, Suburbs
-  Висока зарплата

Оператор ескаватора з досвідом
потрібен на роботу

312.758.1854
Розмовляємо польською і англійською мовами

ВСЕ МЕЛО…

В успішну компанію терміново 
потрібні на роботу

Спеціалісти і помічники з мурування і фуговання

773.814.6430
Розмовляємо польською і англійською мовами

-  Стабільна робота     -  Повна ставка
                    -  Висока оплата

FULL - TIME POSITION PAINTER
Own corporation / DBA  necessary

Must have own painting tools and transportation

Must speak Basic English

Hourly Rates start from $20 and up
based on experience

Please call VJ: 312.912.4448

Steady work guaranteed / pay on time
$ 100 bonus on paycheck after 

2 weeks of work completed.
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Сталося це ще за тих часів, коли за 50 копійок можна 
було купити три буханці чорного хліба. «Не хлібом 
єдиним…» – жартома сказали одне одному новоспече-
ні вчителі трудового навчання Степан і Стася та від-
дали 50 копійок, отриманих на здачу у віконці заліз-

ничної каси, за лотерейний квиток. Учорашні студенти 
мали от-от побратись і їхали в гості до Степанових 
батьків.

Коли ж у газетах опублікували таблицю з виграшами, 
очам своїм не повірили: номер їхнього квитка стояв 
точнісінько навпроти… автомобіля! Так у молодого 
подружжя, яким стали Степан і Стася, з’явилося перше 
щастя.

Другим було призначення на роботу в те село, де 
жили батьки хлопця. Маючи власне авто, молодята 
могли їздити до них хоч щодня!

Батько Степана – механізатор широкого профілю, а 
ще – токар, слюсар, зварник… Словом, майстер на всі 
руки. Саме він і подарував синові з невісткою третє 

щастя – звів для них будинок, та не простий: із ме-
зоніном, на два поверхи. Туди молоде подружжя і 
принесло з пологового будинку свого первістка.

Степан і Стася жили в мирі, викладали в місцевій 
школі, ростили-виховували своїх діток. Одне на двох 
кохання, двоє діток рідних сонечок і три щастя – хіба 
мало?

Виявилося, замало. На початку дев’яностих за-
хотілося Степанові четвертого щастя, яке почав 
шукати на дні чарки. Шукав-шукав, але так і не 
знайшов. Педагогічний колектив, в якому пропра-
цював, уважай, півжиття, як не шкода було, а таки 
розпрощався зі Степаном Миколайовичем. Дружи-
на Анастасія Іванівна пішла зі школи із власного 
бажанняя – соромно було за чоловіка перед учнями 
та колегами. Сімейний дохід зовсім змізернів, і Сте-
панів батько поспішив на виручку – перейшов пра-
цювати у газове господарство. Там платили чи не 
найвищу в районі зарплату. Совісність і безвідмов-
ність слюсаря із золотими руками відразу ж оцінили, 

незважаючи на те що був уже пенсійного віку.
Синові ж батько купив конячину – господарюй удо-

ма, заготовляй корми худобі та свиням. Той трохи по-
їздив гужовим транспортом, а далі закомизився: досить 
мені копирсатися в гною, хочу між люди! Поміркував 

тоді старший і вирішив поступитись своїм місцем си-
нові. На той час безробітних були сотні, а в газовому 
господарстві платили регулярно.

Степана взяли: гадали, який батько, такий і син. А 
він, якийсь час потрудившись по-людськи, не втримав-
ся й знову запиячив. Умовляли його не тільки рідні люди 
та колеги, а й начальство, та де там! Мати ж справу з 
газом питущому вкрай небезпечно. Звільнили й звід-
ти…

Осів знов удома, переймаючись лиш однією пробле-
мою: де дістати чергову порцію оковитої? Їздив до 
райцентру, де жив його шкільний товариш – чи не 
єдиний, хто ще жалів Стьопу, якщо піднесену чарку 
горілки можна назвати жалістю…

Стрілися ми якось у рейсовому автобусі, що віз людей 
до містечка, і я поцікавився: де ж той автомобіль, якого 
вони зі Стасею виграли в лотерею?

– Їхав я колись, так сказать, під мухою, так мене до-
рожній патруль зупинив, – хизуючись, голосно загово-
рив Степан, – сів до мене в машину даішник і каже, що, 
мовляв, п’яний ти, треба тебе наказати… А я йому: не 
треба мене наказувать, ти водить умієш – на тобі ключі 
й забирай цю машину! Всьо! Як прийшло, так і пішло!

Степан нетверезо розсміявся, а мені тієї миті спало 
на думку, що то він своє перше щастя віддав. Другого 
– улюбленої роботи – позбувся ще раніше. Дружина з 
дітьми виїхала до своїх рідних, а батько, золотий Сте-
панів Батько (тільки так можна його писати), перед-
часно помер від туги, якої завдав йому син.

Матір забрала до себе наймолодша донька, батьків-
ське дворище продали. Тільки будинок, де жила родина 
Степана та Стасі і якому колись по-доброму заздрило 
все село, стоїть тепер порожній. Чекає на Стасю або ді-
тей і старішає на очах, мов людина, котру спіткало горе. 
Добротний будинок, третє Степанове щастя, котрого, 
як і попередні, він не оцінив…

Леонід ЧУБКО, с. Савинці 
Рокитнянського району, Київської області

See if your property is on the Tax Sale List  

Make sure you’re not missing out on
$46 million in available exemptions

Search $76 million in available refunds 

Pay your First Installment property taxes online
No late fee through May 3, 2021

Enter your street address:

ДІМ СТАРІШАЄ  
НА ОЧАХ, МОВ 

ЛЮДИНА, КОТРУ 
СПІТКАЛО ГОРЕ 
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Гороскоп
Овен (2 1 .03 –20.0 4) 

Не починайте нiчого нового, 
поки не вирiшите давнiх питань. 
Згадайте приказку: краще сiм 
разiв вiдмiряти i тiльки раз 
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите 
дiловi й органiзацiйнi питання, а 
також тi, якi стосуються вихован-

ня дiтей. Тут ви впораєтеся «на вiдмiнно». Перша 
половина тижня принесе типовим Овнам високу 
активність в питаннях, пов’язаних з їх будинком, 
нерухомим майном, а також із стосунками в сім’ї. 
У вирішенні подібних питань протягом цього 
періоду від їх буде потрібно прояв ініціативи, рі-
шучості і деколи напористості. У серединi тижня 
можливi напруженi ситуацiї на роботi. Від турбот 
Овни визволяться лише до суботи. Вони не зна-
тимуть, за що схопитися, так багато раптом вия-
виться цікавих занять. З цього-то моменту і по-
чнеться напружена професійна діяльність. Осо-
бисте життя Овнів почне активізуватися лише в 
другій половині тижня. Овни стануть дещо смі-
ливішими, особливо це виявлятиметься в стосун-
ках з протилежною статтю. Жінки–Овни не чека-
тимуть першого кроку від чоловіків, а чоловіки, 
народжені під знаком Овна, зможуть легко демон-
струвати свою невідхильність і рішучість. 

Телець (2 1 .0 4 –2 1 .0 5 ) 
 Ви неодмiнно проявите себе або 
просто вирiшите змiнити iмiдж. 
Вівторок – вда лий час для 
вирiшення побутових питань, 
змiцнення сiмейних традицiй, 
спiльних прогулянок. Тиждень 

вдалий для завершення старих справ, а от iз но-
вими планами доведеться почекати. Бiльше 
уваги придiлiть робочим моментам, це дасть 
потрiбнi плоди. Якщо ви хотiли виправити давнi 
помилки, зробiть це зараз. Протягом першої по-
ловини тижня Тельці відмітять, що стали напо-
ристішими в спілкуванні з людьми. Вони стануть 
прямо і відкрито говорити практично про все, 
поважатимуть щирість. Також Тельці отримають 
цікаві пропозиції з джерел своїх постійних кон-
тактів. Правда, дехто відговорюватиме від нього, 
але Тельці упруться рогом і не помиляться. Дру-
га половина тижня зробить акцент на питаннях 
їх роботи, зараз в цій області Тельцям належить 
прийняти немало важливих рішень, налагодити 
взаємини з колегами. Також в цей період Тельці 
зможуть багато що прояснити в стосунках з ро-
дичами. Почуття обов’язку обтяжує або скріплює 
романтичні стосунки залежно від того, чи готові 
Тельці з радістю виконувати узяті на себе 
зобов’язання..

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
Вас чекають напруженi ситуацiї 
на роботi, можливi конфлiкти з 
керiвництвом. Найкраще прави-
ло нiхто не скасовував: мовчан-
ня – золото. Розташування пла-
нет протягом першої половини 

тижня принесе типовим Близнюкам підвищену 
активність в будь-яких справах, але особливо в 
тих, які пов’язані з грошима. У цей період їх 
енергія зросте, і вони зможуть використовувати 
її для збільшення своїх доходів. Але при цьому 
можуть збільшитися і витрати, а тому тримайте 
себе в руках і уникайте зайвого марнотратства У 
другiй половинi тижня удача знову буде на вашо-
му боцi. Намагайтеся чути iнших людей i при-
слухатися до їхньої думки. Толерантнiсть допо-
може уникнути конфлiктiв, якi вiрогiднi на 
цьому тижнi.. Домашні справи теж вирішувати-
муться легко. Початок місяця в Близнюків – час 
гонитви за задоволеннями, романтики, сексу і 
любові. 

Рак (2 2 .0 6 –2 3 .07 ) 
 Не берiть близько до серця те, що вiдбувається. 
Зараз ви схильнi драматизувати подiї, а невдовзi 
виявиться, що не все так страшно. Словом, три-

майте емоцiї пiд контролем. 
Тиждень буде доволi напруже-
ним, багато чого пiде не за вашим 
сценарiєм. І це, звiсно, не покра-
щить ваш настрiй. Словом, не 

будуйте чiтких планiв, щоб не розчаруватися. У 
Раків настане смуга везіння. Ймовірно, настане 
знакове знайомство або прийде запрошення на 
хорошу роботу. Настрій буде прекрасним. У та-
кому достатку все почне виходити. Успіх в цей 
період чекатиме їх в невеликих поїздках і корот-
ких подорожах. Друга половина тижня може 
принести зміни в їх систему цінностей. Зараз не 
виключена зміна відношення до грошей і матері-
альних благ. У цей період Ракам буде важлива 
підтримка з боку близьких людей і членів сім’ї. 
На щастя, стосунки з ними зараз складатимуть 
гладко і позитивно. Раків захлесне потік інфор-
мації і нових ідей, в похід за знаннями вони від-
правляться на тренінги, лекції і курси. 

Лев (2 4 .07–2 3 .0 8) 
 Сл i д к у й те за  слова м и,  не 
о б i ц я й т е  н i ч о г о  з а й в о г о . 
О т о ч у ю ч i  п р и с к i п л и в о 
спостерiгатимуть за вашими 
дiями. Ви проявите свої лiдерськi 
якостi, вас чекає успiх у заплано-

ваних зустрiчах i заходах. Близькi зможуть зди-
вувати вас i надихнути на змiни. Починаючи з 
середини тижня, щоб досягти кращих результатiв, 
проявiть творчий пiдхiд до роботи. Леви зі-
ткнуться з якоюсь перешкодою. Узяти штурмом 
його не вдасться. Нервувати і квапитися не слідує, 
поспішність все зіпсує. Треба шукати шляхи. 
Перша половина тижня непогано підходить для 
вирішення фінансових і матеріальних питань в 
цей час Леви зможуть зробити вдалі покупки і 
придбання. Друга половина тижня пройде актив-
ніше. Вони почнуть її відпочивши, повними сил 
і енергії. Цей період досить непоганий для нових 
починань, в цей час вдало складатимуться корот-
кі поїздки, а спілкування приноситиме більше 
позитивних емоцій. 

Діва (2 4 .0 8 –2 3 .0 9) 
К а р ’є р н i  п о д в и г и  к р а щ е 
вiдкласти, зараз вам навряд чи 
вдасться проявити себе на роботi 
з кращого боку. Нiчого особисто-
го – просто для всього свiй час. 
Особливо вдалою буде середина 

тижня. Багато проблем вирiшаться самi по собi, 
без зайвих зусиль. Для вирiшення давнiх справ 
знайдуться потрiбнi вам люди. Діви продовжать 
проявляти активність у сфері дружніх взаємин. 
Поряд з ними зараз опиняться люди з активною 
життєвою позицією, може виникати і деяка кон-
куренція, яка лише сприятиме зростанню і роз-
витку. Вирішенням фінансових питань типові 
Діви зможуть успішно зайнятися протягом 
другої половини тижня. У цей період їхні фінан-
сові плани виявляться вдалими, з’явиться мож-
ливість планувати витрати, здійснювати вдалі 
покупки. Тиждень – непростий, але дуже важли-
вий перевал в стосунках. Робота і справи зали-
шають мало часу на любов і романтику. 

Терези (2 4 .0 9 –2 3 . 1 0) 
Для вас найвдалiшою буде друга половина тижня. 
Це сприятливий час для творчого прояву. Спро-
буйте втiлити свої задуми в роботi, не соромтеся 

пропонувати нові iдеї. Перша 
половина тижня сприятлива для 
вирішення побутових питань, 
п о к р а щ е н н я  д о м а ш н ь о г о 
iнтер’єру. На вас чекає успiх у 
роботi, але для цього варто уни-

кати конфлiктiв. Терези, нарешті, займуться 
особистими проектами. Розташування планет 
протягом першої половини тижня дозволить 
типовим Терезам активно добиватися поставле-
них перед собою цілей і завдань . При цьому вони 
зможуть поєднувати напористість з легшими 
підходами, діяти в потрібні моменти відкрито, а 
в інший час проявляти необхідну обережність. 
Це виведе їх на передній план. Краще всього 
справи підуть в другій половині тижня. В цей час 
можуть з’явитися нові плани, частіше приходи-
тимуть нові ідеї. Також друга половина тижня 
сприятлива для прояву особистої ініціативи в 
будь-яких колективних справах. 

Скорпіон (2 4 . 10 –2 2 . 1 1) 
Ви зумiєте вийти сухим iз води, що 
б не сталося. Дiловi якостi допо-
можуть вам як у службових, так i 
в особистих справа х. Будьте 
уважнi, пiдписуючи фiнансовi до-
кументи. Найактивнiшою буде 

друга половина тижня. Не лiнуйтеся обговорю-
вати з колегами робочi моменти, а з близькими 
– плани на вихiднi. Не давайте в борг i не пози-
чайте самi – для фiнансових оборудок це не 
кращий перiод. У першій половині тижня для 
Скорпіонів найвигідніше буде зайняти позицію 
стороннього спостерігача і ні в що не втручатися. 
Це час відпочинку і накопичення інформації. 
Слід навести лад в службових справах, заверши-
ти початі проекти. Продемонструвати результати 
своєї роботи вони зможуть вже в останні дні 
цього місяця. Проте може виникнути така ситу-
ація, що, навпаки, вони не захочуть розповідати 
про власні досягнення, а використовуватимете їх 
для досягнення власних цілей. Скорпіони схиль-
ні до вільного розвитку власного особистого 
життя, і навряд чи удасться покласти на них 
жодні обмеження. Вони будуть активні в інтер-
нет-товариствах і сайтах знайомств, а також по-
мітні на клубних вечірках. 

Стрілець (2 . 1 1–2 1 . 1 2) 
У   першiй половинi тижня 
бiльше уваги придiлiть роботi. 
Уникайте ризикованих рiшень i 
експериментiв. Вас чекає вдала 
компанiя i спiвробiтництво у 
б у д ь – я к и х  с п р а в а х .  Ч а с 

змiнювати досягнутi результати як у робочих, так 
i в сiмейних питаннях. Не зупиняйтеся на 
пiвдорозi! У другiй половинi тижня вас пораду-
ють приємнi новини. Стрільці зможуть добитися 
успіху в разі раціонального підходу до свого 
життя. Всі перешкоди і непорозуміння виявлять-
ся надуманими. Важливо повноцінно відпочива-
ти. Друга половина тижня виявиться сприятли-
вим періодом для подорожей разом зі своїми 
друзями. Зараз вони зможуть побувати в найці-
кавіших місцях, а їх зацікавленість, що посили-
лася, зможе задовольнити подорож по тих краї-
нах, в яких Стрільці раніше не бували. Друга 
половина тижня також стане непоганим періодом 
для навчання. Це підвищить працездатність і 
поліпшить зовнішній вигляд. Нарешті будуть 

частково реалізовані амбіції Стрільців, і багато 
в чому завдяки чарівності і умінню сподобатися. 
Можна буде побачити нові горизонти і розрахо-
вувати на підтримку заступників. 

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Тиждень буде насиченим на 
важливi подiї. Зокрема це стосу-
ється фiнансових питань. Не-
зважаючи на апатiю, вам удасть-
ся подолати бар’єр у стосунках iз 
колегами. Закінчиться безгріш-

шя, настануть якісь дивні зміни на роботі. У цей 
самий час Козероги можуть починати крупну 
перебудову в своєму житті. Розташування планет 
в першій половині тижня говорить про високу 
активність типових Козерогів у сфері ділових і 
особистих взаємин. Протягом цього періоду вони 
зможуть відкрито обговорювати доволі гострі 
питання і навряд чи зможуть уникнути розбіж-
ностей. Завдяки продуманим, але при цьому рі-
шучим діям, Козероги зможуть досягти високих 
результатів і великих успіхів протягом другої 
половини цього тижня. Цей період буде ефектив-
ний і для вирішення будь-яких формальних пи-
тань. Ближче до неділі Козероги відмітять, що 
зростає їх сексуальність, а їх інтимне життя стає 
динамічнішим. Ви прагнете бути iдеальним у 
всьому, робити все краще за iнших – це принесе 
свої плоди. Зокрема це стосується дiлових питань. 

Водолій (21 .01–19.02) 
У першiй половинi тижня можливi 
сварки з рiдними. Але невдовзi 
удача i радiсть життя повернуться 
до вас. На роботi ви встигнете 
зробити навiть те, на що й не роз-
раховували. У цей час краще не 

плануйте важливi справи. Ви знайдете спiльну 
мову з людьми, якi вас цiкавлять. Також зможете 
проявити себе в новому амплуа. Протягом першої 
половини цього тижня типовим Водоліям зірки 
радять завершити всю ту роботу, яка вимагає 
високої активності. Вже в другій половині семи-
денки такого ентузіазму ви проявити не зможете, 
а тому постарайтеся використовувати можливос-
ті цього періоду максимально. Друга половина 
тижня стане вдала для розширення свого круго-
зору, подорожей з метою відпочинку і розваг. В 
особистому житті Водоліїв стануться зміни. На-
віть невільні Водолії обзаведуться новим партне-
ром. Самотні ж отримають пропозицію руки і 
серця. Робіть уранці дихальну гімнастику. Часті-
ше бувайте на свіжому повітрі. Погіршується 
епідемічна обстановка. Якомога менше часу про-
водьте серед натовпу. Уникайте гастрономічних 
експериментів. 

Риби (20.02–20.03 ) 
 Про себе нагадають родичi, з 
якими ви давно не спiлкувалися. 
У  це н т рi  у в а г и  оп и н я т ь с я 
особистi, сімейні справи. Дехто з 
вас займатиметься благоустроєм 

житла. Обставини складуться так, що успiх у 
ризикованих починаннях вам гарантовано. Тож 
уперед! Зараз ви здатнi на неочiкуванi вчинки й 
оригiнальнi рiшення. Звернiть увагу на небез-
пеку травм. Це час, коли слід активізувати егоїс-
тичні схильності. Вони допоможуть отримати 
вигідне замовлення і крупний гонорар за його 
виконання. Ось тільки поширюватися про це не 
треба. Зараз можливий початок нових романів, 
які у результаті приведуть до серйозних взаємин. 
В існуючих союзах тепер також спостерігати-
меться динамічність і гармонія. Деякі Риби за-
думаються про продовження роду. Романтики 
стане менше в другій половині тижня. На зміну 
їй з’явиться бажання до інтенсивної праці. Енер-
гії і сили для цього буде достатньо, і навряд чи 
залишиться на почуттєві та інтимні контакти, 
які в цей період можуть виявитися вельми яскра-
вими і емоційними. Не проводьте біля комп’ютера 
чи перед екраном телевізора цілий день. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 1 ПО 7 
БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Потрібні на роботу механіки:
В майстерню і для мобільного сервісу:

-  Оплачуємо - до $40/год взалежності від досвіду і вміння
-  Мобільний сервіс - 35%
-  Оплачуємо відпустку, свята
-  Даємо бонуси за добру роботу
-  $1000 Sign Up Bonus
-  Даємо робочу форму
-  Можливість кар’єрного росту з компанією, що швидко розвивається
-  Дружній колектив

Addison Truck and Trailer
500 S. Lombard Rd., Addison, IL60101 224.500.0499

Looking for
                        with 
experience 

                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN
                             AUTOMOTIVE 
BODY MAN Walking

distance from
Ukrainian Village.

Well established very busy body shop
more than 25 years. Basic English. 

Pay weekly, $ 15.00 an hour and up, 
based on commission.

773-577-1535773-577-1535#47

 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

#27/2017

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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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

130 Rawls Rd
 Des Plaines, 

IL 60018

В МЕТАЛУРГІЙНУ ФАБРИКУ ПОТРІБНІ 

847.789.4000 #8

зварювальник, установщик 
та оператор машини 
CNC Punch Press 
Amada Pega 345 
i brake press.  

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 

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

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

Сантехнік і помічник
потрібні на роботу

-  Повна ставка
-  Об’єкти в Чикаго,
   нові будинки
-  Висока оплата

773.547.6616
Розмовляємо польською і англійською мовами

Потрібна 
жінка на 

прибирання 
будинків 
з околиць

847.309.4630

#39

Palatine, Arlington Hts,
Rosemont, Schaumburg

*  Стабільна робота цілий рік
*  Об’єкти Чикаго
*  Висока оплата

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

В будівельну компанію потрібні на роботу 
спеціалісти для встановлення плитки

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

in Business
4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641
Sat-Closed

EVERY DAY -  New job o�ers for honest, 
compassionate men and women who wants 

to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO
For our clients – FREE of charge 8 hours certi�ed annual training 
for caregivers on Sundays. Very interesting new program. 
ALL Wellcome.

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

AB Trusted
Service Inc.

708.737.3881

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

онлайн трансляції та підтримка Ютуб каналу.

      1040 S Milwaukee Ave
   Ste 245, Wheeling,
IL 60090

abtservice2020@gmail.com

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

-  З досвідом і без
-  Об’єкти North Suburbs
-  Повна ставка, 
   стабільна робота 

773.510.7908
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

В компанію з 15 річним досвідом
Терміново потрібні працівники з сайдингу

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

Потрібні на роботу працівники і спеціалісти
для інсталяції металевих регалій і 

металевих шафок
-  Об’єкти на виїзді, повна ставка, робота цілий рік
-  Оплачуємо від $18 - $20/год

708.945.9765
773.366.4816

Розмовляємо польською і англійською мовами



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 bd appartment for 
rent walking distance 
from Cumberland Blue 

line Station. For info: 
Tel. 224.578.9855 #52 

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #12

Потрібен  
водій CDL- class A.  

$2200-$2500 в тиждень. 
773.600.5114 #52

В майстерню по ре-
монту вантажівок 

запрошується на роботу 
супервайзер. Вимоги: 
Уміти заїхати  ванта-
жівкою в майстерню, 

замовляти запчастини, 
англійська та  

російська мови. 
708-289-1187  

(Ярослав) #12

OTR CDL Driver Wanted 
(Summit IL) 

For Hook & Drop and/or 
Dry Van 

Teams & Strong Solos are 
welcomed! 

MUST HAVE: Haz-Mat 
(Recommended  

but NOT required).  
At least 2 (two) years of 

experience.  
Clean driving record.  
Year long contracts  

(not depending on DAT) 
PAYMENT:  

60-65 cents per mile  
(for a solo),  

75-80 cents per mile  
(for a team),  

Same week (immediate) 
pay, 3000 miles per week 

GUARANTEED. 24/7 
Dispatch attention all 

(708) 261-9099 #9/21

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

Нова фабрика для виробництва 
харчових продуктів. Навчаємо, хороша 
атмосфера, оплата та бенефіти. 
Пропонуємо на повний та не повний 
робочий день: з понеділка по п’ятницю. 
Субота і неділя вихідні.  
Опата щотижня. 

 773.510.0855 – Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Усі заявники проходять перевірку: Drug screening & background check

P Базове навчання та розуміння переробки продуктів харчування
P Експлуатація та моніторинг ліній виробництва харчових продуктів
P Упаковка та маркування продуктів
P Перевірка та контроль якості
P Доставка та отримання

Робота включає:

M&D FOODS INC.  
ПРОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ  
НА ВСІ ПОЗИЦІЇ
$15 до $18/годину 
- на всі зміни  
(Schaumburg). 

INSURANCE POSITION - STATE FARM 
AGENT TEAM MEMBER. 

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

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

HOURLY PAY PLUS COMMISSION AND BONUSES

847-924-9388 #10
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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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