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БУДЕ УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА –
БУДЕ УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

У КАФЕДРАЛЬНОМУ СВЯТОМИХАЙЛІВСЬКОМУ ЗОЛОТОВЕРХОМУ
СОБОРІ 28 ЛИПНЯ ВІДБУЛАСЯ
УРОЧИСТА БОЖЕСТВЕННА
ЛІТУРГІЯ.

ПІД СВИСТ КУЛЬ

Ст . 5
Доки у США зростає
злочинність,
ліберали і консерватори
сперечаються
про роль поліції

Тисячі вірян разом з архієреями та священнослужителями з різних регіонів
України взяли у часть в
урочистій божественній
літургії, що відбулася у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі та молебні біля
пам’ятника київському рівноапостольному князю Володимиру у столиці. Заходи
присвячені 1033-річниці Хрещення Руси-України та дню вшанування пам’яті князя Володимира – хрестителя Русі.
Очолював літургію та молебень митрополит Київський і
Всієї України Єпіфаній. «В цей урочистий день наша найперша
мета, заради якої ми зібрались, – піднести подяку Творцеві та
прославити хрещеного батька українського народу Святого
Володимира. Але прославлення має полягати не лише у богослужінні та молитвах, воно має втілюватися у справах сьогодення. І такою нашою спільною справою є утвердження по-

ВІТАННЯ
ВСЕЛЕНСЬКОГО
ПАТРІАРХА Ст. 8
ВАРФОЛОМІЯ
Ст. 6-8
місної української Православної церкви й її єдності», – зазначив Єпіфаній у своєму зверненні до вірян під час літургії.
Митрополит також зазначив: «Буде українська помісна церква
– буде незалежна українська держава». Він також сказав, що
недалеко той час, коли українці молитимуться єдиними вустами і єдиним серцем. Завершився молебень виконанням
пісні «Боже Великий єдиний, нам Україну храни».
Цьогоріч ПЦУ з огляду на епідемію короновірусу відмовилася від проведення багатолюдного хресного ходу.

з 1033-ю річницею
Хрещення Руси-України

Увага! Пропонуємо роботу!
шукає працівників
для прибирання
супермаркетів:
Стриповщики BCS CONSTSTRUCTION: Siding
Roffers
та ваксовщики 1833 BCS-CREW;
Floors
Painter
www.bcscrew.com 309-242-2121 Handyman

ALL STATE LOAD INC
Шукає водіїв на БОКС трак.
CDL не обов'язковий
Досвід роботи від 6 місяців
309-706-6447 ; Cell: 309-242-2121
188-BUY-AUTO, Inc
Шукаємо спеціалістів
Body Work | Paint

309-287-5456

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Україна-США
www.ukrslovo.net
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ДОЛЮ «ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2» ВИРІШИЛИ. ЩО ПООБІЦЯЛИ УКРАЇНІ?
Берлін і Вашингтон домовилися про завершення
будівництва газогону «Північний потік-2». Попри
гарантії для України, ця домовленість не зачіпає
безпекових аспектів
США та Німеччина досягли домовленості про долю
суперечливого газогону «Північний потік-2», який дном
Балтійського моря постачатиме російський газ у Німеччину в обхід України. Ці домовленості мають на меті
заспокоїти критиків у Вашингтоні та Східній Європі,
які вважають, що у суперечці довкола газогону виграла
Москва.
Сумнівний проєкт
Від першого дня будівництва, яке розпочалося 2015
року, після окупації Росією Криму та в розпал війни на
Донбасі, цей проєкт мав мало спільного з економікою.
І останні шість років він був предметом серйозних
дипломатичних баталій між Києвом, Вашингтоном,
Берліном, Брюсселем, Варшавою й іншими європейськими столицями.
Головним адвокатом «Північного потоку-2» була
Німеччина, зокрема федеральна канцлерка Ангела
Меркель, чий термін перебування на посаді добігає
кінця. Під тиском Берліна дозвіл на прокладання труб
давали країни, чиєю територією він пролягав. На зауваження опонентів, що «Північний потік-2» поставить ЄС
в енергетичну залежність від російського газу, Меркель
відповідала, що Євросоюз і так закуповує газ у Росії,
тож той, який піде новим газогоном, нічим не гірший,
ніж той, що йде транзитом через Україну.
Вашингтон протягом усього будівництва «Північного потоку-2» наполегливо повторював, що цей проєкт
має мало спільного лише із суто економічними інтересами. Сполучені Штати, а саме Конгрес, ввів санкції,
які створили серйозні проблеми для завершення будівництва. Проте у травні новий Президент США Джо

Байден зупинив введення другого пакета санкцій
проти газогону, пояснивши це тим, що проєкт уже завершено на 98% і все, що можна зробити на цьому
етапі, – це домовитися про серйозні гарантії та бонуси
для України. Адже через введення в дію «Північного
потоку-2» українська економіка щорічно втрачатиме
близько 3 мільярдів євро, які вона отримувала за транзит російського газу в Європу своєю територією.
Деталі угоди
Відповідно до домовленостей між Вашингтоном і
Німеччиною, до 1 вересня буде призначено спеціального посланника на переговорах про продовження угоди
між Росією й Україною про транзит газу до 2034 року.
Берлін пообіцяв, що створить і управлятиме так званим
зеленим фондом для України, який сприятиме її енергетичному переходу, енергоефективності та енергетичній безпеці.
Німеччина і США спрямують до «зеленого фонду»
суму не меншу за мільярд доларів США. Спочатку Берлін перекаже 175 мільйонів доларів як гарантії і працюватиме над збільшенням своїх внесків найближчими
роками. Україна теж отримає додаткові 70 мільйонів

доларів від Німеччини на поетапну відмову від вугілля
та підтримку двосторонніх енергетичних проєктів.
Німеччина готова запровадити пакет стійкості України для підтримки енергетичної безпеки шляхом кіберзахисту її газопровідної інфраструктури та забезпечення реверсних потоків з ЄС в Україну, якщо Росія зробить
спроби зупинити постачання газу в Європу, йдеться в
угоді. Німеччина розгляне можливість фінансової підтримки «Ініціативи трьох морів» щодо регіональної
енергетичної безпеки і внесе до 1,77 мільярда доларів
для підтримки проєктів, що становлять спільний інтерес в енергетичному секторі.
«Якщо Росія спробує використовувати енергію як
зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина діятиме на національному рівні й закликатиме Європейський Союз до ефективних заходів,
зокрема санкцій, щоб обмежити російський потенціал
для експорту в Європу в енергетичному секторі, в тому
числі газу, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих галузях», – ідеться в документі.
Вимагати безпекових гарантій
Деталі домовленостей між Вашингтоном і Берліном
були відомі ЗМІ ще до офіційного оприлюднення, тому
експерти встигли заздалегідь дати їм оцінку. Головна
критика стосувалася того, що ці домовленості не
розв’язують потенційних проблем, які створить «Північний потік-2» для безпеки ЄС і України. В угоді немає
закликів до російської сторони припинити гібридні
атаки на демократичну трансатлантичну спільноту. А
головне те, що, хоч напередодні укладення угоди Ангела Меркель мала телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, у домовленостях нічого немає про зобов’язання Німеччини протистояти
агресивним діям Кремля.
(Закінчення на ст. 4)

Spa and Lash
services available:
 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

773.317.9190
We are located inside of NK Salon!
849 S Elmhurst Rd, Suite #106A,
Des Plaines, IL 60016

DLuxe Lashes

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB
В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Law Office of

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

847-808-9500
АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ
У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ
КОНСУЛЬТАЦІЯ

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

 Модифікація та не рефінансування
іпотечного кредиту
 Банкрутство
Цивільний судовий процес
Планування заповіту

 Кримінальні справи (правопорушення
або тяжкі злочини)
 Штрафи за порушення правил
дорожнього руху

 Спадок і опікунство

 Керування в нетверезому стані (DUI)

 Контракти

 Позбавлення прав водія

 Купівля-продаж бізнесу

 Автомобільні аварії
 Травми на роботі

 Операції з нерухомості (Foreclosure)
для комерційної і приватної нерухомості

 Сімейне право
(розлучення, аліменти)

 Податки та представлення в податковій
службі (IRS)

 Реєстрація бізнесів

Звертайтесь за допомогою в будь-який час!

847.392.8148

РОЗМОВЛЯЄМО
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ

ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:
 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

МИ З ВАМИ надовго!

Licensed
in states

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

864.599.7176

attorney@lauragolub.com

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:
 Аварія з вашої вини
 Якщо винуватець покинув місце аварії
 Якщо у винуватця аварії немає страховки
 Аварія за участю пішоходів і мотоциклістів
_____________________________________
ТРАВМИ
 Що спричинили смерть
 Отримані на робочому місці
 В результаті падіння
 Травми через халатність в соціальних установах
_____________________________________
МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 Керування автомобілем в нетверезому стані (DUI)
 Керування автомобілем в той час, коли дія посвідки
водія призупинена
 Втеча з місця пригоди
 Перевищення швидкості в робочій чи шкільній зоні
 Перевищення швидкості більше ніж на 26 миль в годину
 Штрафи, отримані власниками комерційної посвідки
водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________
ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Побутові конфлікти (Domestic battery)
 Крадіжки (Theft)
 Пограбування (Robbery)
 Побиття (Battery)
 Вбивства (Murder)
_____________________________________
EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду
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Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО

WWW.LAURAGOLUB.COM
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 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

Mila’s Insurance
Services

1020 N. MILWAUKEE AVE.,
SUITE #312
DEERFIELD, IL 60015

www.ukrslovo.net

СТРАХІВКИ НА ВСІ
ВИПАДКИ ЖИТТЯ

Laura Golub

Attorney at Law
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а идват от латинската дума Здравите да не болеят.
alendarum. Румънците имат ко- Болните да оздравеят.
едни песни, наричани colinde – Богатите да дареят.

мосфера,
агаме
ботно

вни дни.

Family Physician

▸Traditional Medicine
▸DOT/CDL Exams
▸Preschool & Preemployment Physical
Thu: 9 am - 5 pm
Fri: 7 am - 3 pm
Sat: (2 times per month)

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

ис

Office phone:

(Закінчення. Початок на ст. 2)
Експерти кількох аналітичних центрів Брюсселя порадили українській
владі зайняти активну позицію і вимагати від західних партнерів чітких
безпекових гарантій зокрема щодо
членства в НАТО, залучившись підтримкою Польщі та країн Балтії. В
українському експертному середовищі
теж зазначають, що у тексті домовленостей вагомих запобіжників від російської агресії немає, й називають цю
угоду «Будапештським меморандумом-2».
Ці думки у Києві поділяють на офіційному рівні. За лічені хвилини після
того, як було офіційно оприлюднено
домовленості між Вашингтоном і Берліном, міністр закордонних справ
України Дмитро Кулеба поширив заяву,
яку він підписав разом з польським
колегою Збігнєвом Рау. У ній ідеться,
що Київ вимагає офіційних переговорів
із Брюсселем та Берліном із приводу
«Північного потіку-2» відповідно до
пункту Угоди про асоціацію з ЄС.
В українсько-польській заяві зазначено, що відмова від спроб зупинити
«Північний потік-2» поглибила політичну та безпекову кризу в Європі, яка
виникла після початку російської агресії проти України.
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WORKING HOURS:

Ages 16 and up

und check

ДОЛЮ «ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2»
ВИРІШИЛИ. ЩО ПООБІЦЯЛИ УКРАЇНІ?

DR. KATIA ILIEVA

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

рана

прословутото „зъб – за зъб, око
– за око“.
Следва на 18 стр.

847-981-6061
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«Це збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами
НАТО та ЄС», – ідеться у заяві.
Міністри наголосили, що будь-яка
гідна довіри спроба відновити баланс
безпеки в регіоні має передбачати на
етапі узгодження домовленостей переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають негативні наслідки
«Північного потоку-2». У заяві констатовано, що пропозиції, спрямовані на
подолання негативних наслідків і загроз від запуску «Північного потоку-2»,
«не можна вважати достатніми».
Відомо, що напередодні укладення
домовленостей між Вашингтоном і
Берліном на неофіційному рівні адміністрація Джо Байдена просила в української сторони відкрито не критикувати рішення про «Північний потік-2».
Певно, в цій історії є залаштункові рішення, які не виноситимуть на широкий загал. Очевидно, саме про них
ітиметься під час особистої зустрічі
Президента України Володимира Зеленського із Президентом США Джо
Байденом, яка має відбутися у Вашингтоні 30 серпня.
Вікторія ВЛАСЕНКО

Щоб
копояснити коріння висого рівня злочинності, багато фахівців, включно з Латцером, звертаються до історичного
минулого. Латцер пропонує розглядати не
економічну ситуацію, а культурні цінності
соціальних груп, схильних до актів насильства. Деякі групи, пояснює він, віддають перевагу насильству як способу вирішення міжособистісних конфліктів. Часто сільські й
менш модернізовані культури зосереджені на
понятті «честь» і мають «підвищену чутливість до особистих образ».
«Ми бачимо це серед білих і чорних жителів Півдня у XIX ст., а також серед іммігрантів
із Південної Італії та Мексики у США початку
XX ст. У відповідь на уявні чи реальні образи
ці групи часто чинили насильницькі злочини,
переважно переслідуючи собі подібних», –
пише Латцер. На його думку, саме культура
«честі» пояснює високий рівень насильницьких злочинів серед афроамериканців, які,
довгий час живучи серед білих жителів Півдня, засвоїли ці цінності і згодом привезли їх
і на Північ.
Деякі спеціалісти висувають припущення,
що на афроамериканське населення вплинув
расизм Півдня, узаконений до середини XX
ст., та супутнє йому насильство, яке сприймалося суспільством за норму.
Можливо також, що високому рівню насильства сприяє й застаріла в сучасному
суспільстві, але живуча серед багатьох афроамериканців гендерна поляризація з її патріархальним «мачизмом». «Від чорношкірих
хлопців вимагається відмовитися від дитинства, щоб досягти невловимої патріархальної
мужності», – пише про мачизм афроамериканський публіцист Вілберт Купер. За такого
розкладу, стрілянина, різанина та бійки –
приклади, гідні наслідування.
Інші спеціалісти розглядають не історичне
коріння, а нинішню етику й соціальні норми,
що побутують у середовищі підвищеної злочинності.
Згідно з дослідженнями соціолога з Принстонського університету Патріка Шаркі, молодь у бідних і сегрегованих районах менше
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що саме демонстрації проти поліцейського свавілля додали сміливості
правопорушникам і підірвали ефективність поліцейських у боротьбі зі
злочинцями. На їхній погляд, кількість поліції треба збільшувати, а поліцейську тактику – посилювати.
Вимога скоротити чи збільшити поліцію
залежить не тільки від приналежності до політичної партії, а й від того, в чому людина
вбачає коріння злочинності.
Переважну більшість злочинів скоюють в
економічно менш благополучних районах,
населених афроамериканцями. (Відтак, 95%
жертв злочинів – теж афроамериканці.) Цей
факт підказує лівим політикам і активістам
просту відповідь. Так, представниця демократів у Конгресі Александрія Окасіо-Кортес
заявила, що сплеск злочинності – це наслідок
безробіття, викликаного пандемією. Щоб
знизити злочинність, потрібна економічна
допомога бідним, а не поліція.
Із цим висновком, популярним серед ліволібералів, не згодні кримінологи. Історичні
факти й статистика, за їхніми словами, свідчать, що немає прямого зв’язку між безробіттям і такими злочинами як убивства та
зґвалтування.
Так, під час фінансової кризи 2006–2009
рр., яка викликала рецесію у Нью-Йорку, безробіття серед чорношкірих чоловіків зросло
майже вдвічі – з 9 до 17,9%. Проте кількість
убивств упала з 596 у 2006 році до 471 у 2009му, а кількість інших злочинів знизилася з 17
309 до 16 773.
2016-го, за рік до того, як у Нью-Йорку було
зареєстровано рекордно низький рівень злочинності (292 вбивства за рік), рівень бідності в місті становив 19,5%, що майже на пункт
вище, ніж 1989 року, коли місто зафіксувало
рекордно високий рівень убивств (2262).
Проти прямої залежності між бідністю та
злочинністю свідчать і інші статистичні дані.
Так, 2016 року серед чорношкірих жителів
Нью-Йорка було менше бідних (19%), ніж серед американських азіатів (24%). Проте левова частка злочинів припала на менш бідних
афроамериканців, а на вихідців із Азії – лише
4% випадків насильства.
Кримінолог і професор Коледжу кримінального судочинства ім. Джона Джея Барі
Латцер у книжці «Зростання і падіння насильницьких злочинів в Америці» доводить,
що впродовж усієї американської історії «не
було послідовного взаємозв’язку між рівнем
соціально-економічних проблем тієї чи іншої
групи й рівнем насильства».

пов’язана з суспільством і більше схильна до
злочинної діяльності через хронічне недофінансування соціальної сфери. Школи там
гірші; гуртків і програм подовженого дня для
дітей мало; парки, якщо вони є, занедбані. На
відміну від представників середнього класу,
молодь (особливо молоді чоловіки) в цих районах не зацікавлена у встановленому суспільством порядку, від якого їй мало користі.
Таке відчуження від суспільства веде до
кримінального й антисоціального типу поведінки.
Хоча соціологи й кримінологи, такі як
Шаркі та Латцер, по-різному пояснюють витоки кримінальної поведінки, згодні вони в
одному: всупереч твердженням лівих активістів, які вбачають коріння проблеми в
економічних умовах, посилення правоохоронних органів відіграє важливу роль у
зниженні злочинності, а їх ослаблення веде
до зростання криміналу.
Саме посилення поліцейського контролю
останніх десятиліть привело, вважають вони,
до зменшення кількості злочинів в американських містах. Крім того, тільки поліція може
вирішити проблему насильства із застосуванням вогнепальної зброї, якої у США дуже
багато і яку без особливих обмежень можна
купити в магазині чи легко придбати на чорному ринку.
Однак, усупереч твердженню правих, роль
поліції неоднозначна, і поліція не завжди
сприяє громадському порядку.
На думку багатьох фахівців (включно з
Шаркі), погіршення відносин між поліцією та
цивільним населенням внаслідок поліцейського насильства сприяє зростанню злочинів. Засумнівавшись у легітимності правоохоронних органів, люди рідше звертаються в
поліцію по допомогу й відмовляються надавати поліції інформацію про злочини.
Демократичним режимам властивий
компроміс. У суперечці лівих і правих про те,
як боротися зі злочинністю, взаємні поступки
можуть дати найбільш плідні рішення: правоохоронні органи мають отримати підкріплення, але поліція мусить поводитися в межах
закону та поваги до прав людини; при цьому
державі слід не скупитися й працювати над
поліпшенням якості освіти і соціально-економічних умов у бідних та сегрегованих районах. І тоді з’явиться надія, що у великих
містах можна буде не боятися стати жертвою
перестрілки.
Анна БРОДСЬКІ-КРОТКІНА,
завідувачка програми славістики в
університеті імені Вашингтона та Лі
у штаті Вірджинія (США), докторка
філологічних наук, журналістка
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Пандемія коронавірусу у США супроводжується ще однією епідемією. По всій країні
у 2020 році було зареєстровано на 25% більше
вбивств, ніж у 2019-му, – це найбільше річне
зростання кількості вбивств із початку професійного збору статистичних даних у 1960
році.
У великих містах Америки насильство
продовжує зростати. Згідно зі статистикою
нью-йоркської поліції, перестрілок у квітні
нинішнього року побільшало на 166%, порівняно з квітнем 2020-го. На щастя, більшість
стрільців не поціляють, але інколи жертвами
стають випадкові люди. Так, у травні на знаменитій Таймс-сквер розбірки двох братів
стали причиною поранення трьох перехожих
– двох жінок і чотирирічної дівчинки. А наприкінці червня на тій-таки Таймс-сквер
жертвою став 21-річний юнак– турист. Його
тяжко поранено пострілом у спину під час
сварки незнайомих йому чоловіків.
Я живу в Нью-Йорку у відносно спокійному районі Мангеттена, але й тут стріляють.
Недавно камера відеоспостереження зафіксувала перестрілку за сто кроків від мого будинку. Серед білого дня двоє молодих афроамериканців, зіткнувшись на вулиці, витягли
пістолети й відкрили стрілянину. На відео
чітко видно, що стріляли вони практично не
цілячись, ховаючись за машинами, які навряд
чи захистили б їх від влучного пострілу. На
щастя, під градом куль ніхто на вулиці не постраждав. Знайти цих стрільців поліції поки
що не вдалося: обидва були в масках і насунутих на чола каптурах, обидва зникли з місця
події. Причому один із нереалізованих убивць
жваво відкотив на самокаті.
Злочинність у США зростає на тлі загальнонаціональної суперечки: що робити – посилити роль правоохоронних органів чи,
навпаки, скасувати поліцію?
Рух за скасування поліції виник під час
масових протестів у червні 2020 року, після
того, як поліцейський у Міннеаполісі прилюдно задушив афроамериканця на ім’я
Джордж Флойд. На думку лібералів, поліція
не знижує злочинності, а, навпаки, тільки й
робить що чинить незаконні акти насильства
проти чорношкірих американців. Американські ліві вимагають, щоб гроші, виділені раніше поліції, вкладалися в освіту, охорону
здоров’я та програми дешевого житла, особливо необхідні в бідних районах, населених
нацменшинами.
Не так дивляться на проблему злочинності американські праві, які висунули гіпотезу,

ПІД СВИСТ КУЛЬ

Україна-США

ДОКИ У США ЗРОСТАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ,
ЛІБЕРАЛИ І КОНСЕРВАТОРИ
СПЕРЕЧАЮТЬСЯ ПРО РОЛЬ ПОЛІЦІЇ
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У

країнський народ відзначив 1033-тю
річницю хрещення Київської РусіУкраїни – події, що стала моментом духовного народження нашої держави, символом спадкоємності тисячолітньої історії,
соборності українських земель, єдності
державного та духовного начал.
День хрещення – це й день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира,
який ніби став хрещеним батьком Київської
Русі, що продовжилася у Галицько-Волинському князівстві (Королівстві Русь), Українській козацькій державі Богдана Хмельницького, Українській Народній Республіці 1917–1921 років та сучасній незалежній
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суверенній Україні. Завдяки Володимиру
Великому християнство стало загальнодержавною релігією, стимулювавши стрімкий розвиток духовного життя, освіти,
науки, письменства, будівництва, архітектури, малярства, шкільництва, сприяючи
становленню міждержавних контактів
Київської Русі з країнами християнського
світу.
Володимирове хрещення митрополит
Київський та всієї України Епіфаній нази-
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ВІД КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖИТЬ, ЧИ ПРИЙМАЄ ВОНА
ває подією, «що є наріжним каменем нашої
духовної та державної незалежності». Одразу після хрещення Києва, Дніпра, українських теренів у 988 році постає і Київська
митрополія, втім, наша Українська православна церква веде свій літопис з більш
давніх часів, її коріння набагато глибше.
«Хрещенню Русі-України 988 року передувала майже тисячолітня історія поширення християнства на наших землях, –
каже митрополит Епіфаній. – Ця давня історія починається ще з апостольських
часів, коли в І столітті слово Боже до
наших предків приніс святий апостол
Андрій Первозваний. Загальновідомо й
про перших християн у Криму, і про
перші християнські громади на іншій
території нинішньої України, і про
скіфську православну єпархію, глава
якої був учасником I Вселенського собору.
Святі брати Кирило та Мефодій віднайшли в ІХ столітті на наших землях

Євангеліє, «писане руськими письменами». Відоме також хрещення київського
князя Аскольда разом зі своєю дружиною у 860 році, а потім – прийняття
християнства бабусею Володимира Великого княгинею Ольгою... І ось у 988-му
звершується справді вікопомна подія
історичного значення – Русь офіційно

стає християнською державою».
Ще задовго до цієї історичної події
рівноапостольна Ольга в тоді ще язичницькій Київській державі зводила
храми, а сама, як ревна християнка,
поширювала слово Боже серед свого
народу. У тому самому IX столітті на
Закарпатті проповідували рівноапостольні Кирило та Мефодій, а під час
подорожі до Херсонеса ще у 861 році
святий Кирило на власні очі бачив Псалтир і Євангеліє написані «руськими
письменами», тобто докириличним

глаголичним письмом. Тож насправді християнство було поширеним у Київській державі задовго
до 988 року. Саме ж хрещення РусіУкраїни стало підсумком тривалого процесу зростання церкви і позначило новий етап її розбудови.
Що дало християнство тогочасній Київській державі та нам,
українцям? «Найперше – пізнання
Богоодкровенної істини, долучення до
єдиної Христової церкви, оновлення через
євангельську проповідь і таїнства, тобто
міцну духовну основу для життя та розвитку, – наголошує митрополит Епіфаній. –
Розбудова держави на основі християнських цінностей дозволила Русі-Україні
вийти на новий рівень міжнародних відносин, рівноправно взаємодіяти з європейським світом. У самій Київській державі
поширилося просвітництво, відкрилася
можливість для долучення до скарбів світової цивілізації – до книжок, досягнень на-

уки, до архітектури, монументального
мистецтва, співу. На засадах милосердя і
людинолюбності реформувалося право та
законодавство».
Митрополит зазначає, що у важкі часи
втрати незалежності нашої держави церква
оберігала самоідентифікацію українців та
нашу духовно-культурну унікальність, історичну тяглість. Саме віра надихала українське козацтво, просвітителів, борців за
волю та незалежність на працю й звитягу
заради майбутнього України.
«Від глибини століть і до сьогодні Українська церква засвідчила словом і ділом, що
віра є міцним духовним підґрунтям для
нашої незалежності та понад тисячолітнього існування нашого народу як народу
християнського і європейського», – додає
митрополит Епіфаній.
Владика, вітаючи весь український народ з величним святом, закликав вірян
відзначити 1033-тю річницю хрещення
Київської Русі-України всеукраїнською
молитвою за нашу державу, що має глибоке
і славне коріння, за справедливий мир та
залишатися у свята і будні об’єднаними
«любов’ю до Бога і до ближніх, до рідної
церкви і до українського народу». «І нехай
Господь здійснить те, про що ми просимо,
на благо!»
Відзначаючи 1033-ю річницю Хрещення
Руси-України та день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого,
28 липня 2021 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

очолив Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.
Предстоятелю Православної Церкви
України співслужили представники Вселенського Патріарха, Олександрійського
Патріархату, Кіпрської Церкви, архієреї та
духовенство Православної Церкви України.
Під час Божественної літургії також молилися паломники з різних куточків України.
Згодом за богослужінням лунала всеукраїнська молитва за припинення пошесті
згубної (епідемії).
Після запричасного стиха архієпископ
Чернігівський і Ніжинський Євстратій виголосив Послання Митрополита Київсько-

го і всієї України Епіфанія
з нагоди 1033-ліття Хрещення Руси-України.
Наприкінці літургії від
імені Його Всесвятості
Вселенського Патріарха
Варфоломія вітання Блаженнійшому Митрополит у Епіфанію висловив
митрополит Халкідонський Еммануїл.
Слово привіта ння
від Блаженнійшого Папи
і Патріарха Олександрійського і всієї Африки Феодора II висловив єпископ

Благовіст

БОЖЕСТВЕННУ ІСТИНУ

Вавилонський Феодор.
Привітання від Кіпрської Православної
Церкви озвучив митрополит Кіринейський
Хризостом.
Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав архієреїв, духовенство та вірян з днем пам’яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира та
1033-літтям Хрещення княжої Київської
держави, Руси-України, а також висловив
слова подяки владикам Еммануїлу, Феодору і Хризостому за те, що від імені давніх
Святих Церков – нашої Матері Великої
Христової Церкви Константинопольської,
другого за честю Патріархату Олександрійського та апостольської Церкви Кіпру вони
прибули розділити з нами радість свята.
Також Предстоятель Православної
Церкви України висловив сподівання, що
у Богом благословенний час ми особисто
вітатимемо в цьому храмі Предстоятелів
Помісних Церков.
(Закінчення на ст. 8)

www.ukrslovo.net

Українське Слово
30 липня 2021 № 31

7

Благовіст

ВІД КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖИТЬ, ЧИ ПРИЙМАЄ ВОНА БОЖЕСТВЕННУ ІСТИНУ
(Закінчення. Початок на ст. 6, 7)
який відбудеться вже наступного місяця, в
І акцентував увагу на тому, що з великою дні святкування 30-ліття відновлення Нерадістю ми чекаємо на приїзд Його Всесвя- залежності України.
тості Вселенського Патріарха Варфоломія,
З нагоди відзначення 1033-ї річниці
Хрещенн я Р усиУк р а ї н и т а д н я
пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Предстоятель Православної Церкви України
28 липня 2021 року
звершив молебень
біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
Блаженнійшому
Митрополиту Епіфанію співслужив

єпископат та духовенство з усієї України.
Після відправи Його Блаженство привітав усіх зі святом і наголосив на важливості та значенні Хрещення Руси-України як
для народу, так і для утвердження державності.
“Як тіло не може існувати без душі, так
і держава не може існувати без Церкви”, –
зокрема сказав Предстоятель.
Також Блаженнійший Митрополит Епіфаній зазначив, що з Києва по всій Русі
розійшлося світло проповіді Євангелія. Від
Церкви Київської народилися і місцеві
Церкви у сусідніх з нами народів на півночі та сході.
Митрополит Епіфаній закликав духовенство та вірян дякувати Богові за дар
церковної і державної незалежності, а після
завершення богослужіння окропив вірян
освяченою водою.
Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,
«Українське Слово»

АМІНЬ!
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Блаженніший Митрополите Київський та всієї України у Христі
Богові вельми любий та бажаний брате та співслужителю
Смирення нашого, владико
Епіфаніє, Ваше шановне
Блаженство по-братськи у
Господі обіймаємо та радісно вітаємо.
Голос Константинопольської Церкви-Матері відомий
на благословеннім терéні Києва
та на всій території України, оскільки цей голос – результат поєднання подиху
та зішестя Пресвятого Духа під час хрещення та навернення у християнство блаженних предків Ваших
нашими незабутніми Попередниками та Отцями, тому
й відчуваю, що це мій непорушний обов’язок звернутися до Вас цього історичного, благословенного дня.
Цьогорічне відзначення річниці Хрещення Русі,
однак, і для вас, і для нас сповнене передчуттям особистого спілкування та зустрічі, але й реальної єдності у Христі через Чашу Життя, оскільки ми плануємо
візит у відповідь на щире як церковне, так і державне
запрошення до Києва та до вашої резиденції, щоб побачити у безпосередній близькості, як побожний
православний український народ благословляється та
освячується, долучаючись до Тіла Господнього, без
розділень та болючих станів нещодавнього минулого.
У зв’язку з цим, напередодні оголошеного священному кліру та християнській повноті України нашого
візиту у серпні, до якого вже лишилося недовго, я
звертаюся з посланням любові та єдності до всіх,
оскільки чи вони знають про це, чи не знають, чи хочуть того, чи ні, – усі віруючі у Христа в Україні є
плодом багатоплідного виноградника Константинопольської Церкви-Матері. Багато хто можливо неправильно тлумачать цей життєво необхідний та глибокий духовний зв’язок як начебто намір з нашого боку
контролювати та маніпулювати внутрішнім життям
Церкви України. Зовсім ні! Ми уділили частину від
багатостраждального Тіла Церкви-Матері, щоб надати можливість народженим з її лона 1033 роки тому
дітям зріло та відповідально, розсудливо, обачливо
вирішувати питання щоденного церковного життя
відповідно до своїх традицій, звичаїв та звичок, своєю
мовою у межах державних кордонів України.
Така адміністративна незалежність жодним чином

не означає, що ми не переймаємося чи відмовляємося від важкої духовної відповідальності,
яку взяли на себе, коли принесли віру та
просвітлення Вашим предкам. Ми відчуваємо цей міцний духовний зв’язок і
ми зацікавлені великою мірою у поступі з Божої ласки усіх наших дітей по
всьому всесвіту. Любов Церкви-Матері
до своїх дітей по всіх усюдах є жертовною та виснажливою, але ніколи – удаваною, показною. Ми дарували вам істинну внутрішню церковну самостійність у вигляді Автокефалії і це не просто назва, оскільки
ми бачили сльози багатьох героїв та святих побожного
українського народу, які вздовж течій Дніпра діставалися до нас у прагненні здобути Помісну Церкву, позбавлену зовнішнього втручання, яке потроху-потроху змінювало мову та традиції, звісно і після створення
нової незалежної та суверенної української держави.
Блаженніший брате, ми приходимо з великою
любов’ю в нашому серці до всієї України без виключень. Істинна Мати ніколи не послаблює своєї любові,
оскільки ніхто і ніщо не в змозі перешкодити Матері
любити та жертвувати собою, незалежно від того чи
люблять її діти її, чи ні. Якщо вони замість того, щоб
веселитися та тішитися, засмутилися через те, що їхні
брати, які були мертвими, ожили, що були вони пропалими і знайшлися (Лука, 15:32), то це ніяким чином
не відлякує Церкву від того, щоб продовжувати зцілення подекуди гіркими ліками, але завжди керуючись
не світськими критеріями та пануванням одного народу над іншим, але заради панування з Божої Волі
Втіленої Мудрості, Любові та Миру на землі.
З цими думками вітаємо Ваше вельми бажане Блаженство, любих святих братів ієрархів та усіх, хто
увійшов у двері Церкви і хто поза її дверима, та у надії
на особисту зустріч та спілкування з Вами у безпосередній близькості міцно цілуємо через нашого посланця до Вас Високопреосвященного Митрополита
Халкидонського владику Емануїла, відрядженого
спеціально для того, щоб взяти участь разом з вами у
святкуваннях, та підносимо молитви про щедру Милість триєдиного Бога, уславлюваного отцями нашими, до всієї України та її благородного народу.
26 липня 2021 року
Вашого Поважного Блаженства
Любий у Христі брат
Варфоломій Константинопольський

Написано Превелебним
Леонардом Біловим у молитовних роздумах: Ранкова прогулянка в Слові
«АМІНЬ».
У цьому п’ятнадцятому та
останньому молитовному роздумі
з нашої серії на тему молитви, ми
спрямовуємо нашу увагу на слово,
яким ми завершуємо всі наші
молитви, – слово «Амінь». Часто
люди думаю, що слово «Амінь»
означає кінець. Згадую випадок,
коли один пастир завершив свою
проповідь словом «Амінь», а маленький хлопчик на церковній
лаві промовив до своєї матері: «Це
кінець! Тепер ми можемо йти?»
Може бути багато людей, які
при завершенні довгої молитви
або проповіді, почуваються як той
маленький хлопчик, але не таким
є значення слова «Амінь».
Вимова українського слова
«Амінь» дуже близька до грецького слова, з якого воно походить. У
перекладах Біблії це грецьке слова
не завжди перекладається як
«Амінь». Його можуть перекладати «Істинно», «поправді», «безперечно» або ж «Так, буде так!»
Слово «Амінь – вираз упевненості.
Люди часто використовують
слово «Амінь» як вираз упевненості в щоденному житті. Коли
декілька людей щось обговорюють і хтось із них робить твердження, з яким погоджуються
інші, то не є чимось незвичним
почути «Амінь! Так і буде!»
Коли ми промовляємо

«Амінь», завершуючи молитву, то
ми кажемо: «Я впевнений, що Бог
почув мою молитву і Він дасть
відповідь на неї відповідно до
Його доброї і милостивої волі!»
Якщо наша молитва промовляється із сумнівом та ваганнями,
то ми тоді насправді повинні пропускати слово «Амінь». Апостол
Яків писав: «А якщо кому з вас не
стачає мудрости, нехай просить
від Бога, що всім дає просто, та не
докоряє, – і буде вона йому дана.
Але нехай просить із вірою, без
жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської
хвилі, яку жене й кидає вітер.
Нехай-бо така людина не гадає,
що дістане що від Господа» (Якова
1:5-7).
Боже запрошення до молитви
та Його обітниця почути нашу
молитву і дати на неї відповідь,
гарно підсумована словами Псалмоспівця – слова, як багато-хто з
нас пам’ятає: «До Мене поклич в
день недолі, – Я тебе порятую, ти
ж прославиш Мене!» (Псалом 49
(50):15).
З вірою в нашого Господа і
Спасителя Ісуса ми можемо давати відповідь на запрошення молитись від нашого Отця Небесного. Будучи нашим люблячим Отцем і Отцем, Який прощає заради
Ісуса, Він хоче чути, як Його діти
промовляють до Нього в молитві
регулярно та вірно. А у вірі ми
промовляємо: «Амінь!» Ми впевнені, що Він нас чує і нам відповідає.
Молитва – це тягар зітхання,
Сльози капіж,
І погляд вгору,
Коли лиш Бог є поруч.
Тобою ми приходимо до Бога,
Дорого, Істино й Життя –
Молитву стежки Сам Ти нам
проклав.
Навчи молитись нас, о Господи.
Амінь!
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

meest.com
1-800-361-7345
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Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня
Виклик кур’єра додому

Українське Слово

ВАША ТУРБОТА ЗДОЛАЄ ЗАКРИТІ КОРДОНИ!
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Lombard, IL 60148

Chicago, IL 60634

Rolling Meadows, IL 60008
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УКРАЇНСЬКЕ
ЧИКАГО
Добірку
підготувала
Єлизавета
НЕСТЕРЕНКО

ШАХРАЇ ПРОДОВЖУЮТЬ
АТАКУВАТИ ЖИТЕЛІВ
ІЛЛІНОЙСУ

нні заповнити особисту і фінансову інформацію, щоб отримати допомогу по
безробіттю. Маючи під рукою цю інформацію, шахраї можуть подати заяву на
отримання допомоги по безробіттю від
ім›я жертви.

COVID-19 «ДЕЛЬТА»:
ІЛЛІНОЙЦЯМ НЕ ЧАС
РОЗСЛАБЛЯТИСЯ!

Чиказький експерт з інфекційних захворювань попереджає, що багато людей
можуть заразиться COVID-19 на фестивалі Lollapalooza в ці вихідні - але мер
Лорі Лайтфут відкинула це попередження.
У той же час Лайтфут попереджає, що
в Чикаго може відновитися вимога про
носіння масок і інші додаткові запобіжні
заходи щодо COVID-19, якщо в місті буде
спостерігатися зростання числа хворих.
У вівторок Центр з контролю та про-

філактики захворювань (CDC) змінив
рекомендацію, заявивши, що Дельта-варіант змінив розрахунки по носінню
масок. Управління заявило, що деякі
вакциновані особи потенційно можуть
бути носіями більш високого рівня вірусу, і можуть зіграти свою роль в поширенні вірусу серед інших людей.
Управління рекомендувало учням,
вчителям та персоналу носити маски в
школах цієї осені, незалежно від статусу
вакцинації.
Департамент громадської охорони
здоров›я штату Іллінойс заявив, що
він приведе свої стандарти у відповідність до стандартів CDC, прагнучи зупинити поширення Дельта-варіанту, оскільки до початку занять
залишилося всього кілька тижнів.
«Хоча дані продовжують демонструвати ефективність трьох вакцин
від COVID-19, дозволених в даний
час в США, в тому числі проти варіанту Дельта, ми все ще спостерігаємо
швидке поширення вірусу серед не
вакцинованих», - сказала доктор
Нгозі Езіке, директор Департаменту
охорони здоров’я штату Іллінойс (IDPH).
«Випадки захворювання і госпіталізації,
викликані вірусом COVID-19, продовжують рости, в основному серед не вакцинованих, але ризик збільшується для
всіх, якщо ми не зупинимо триваюче
поширення цього вірусу і варіанту Дельта. Ми знаємо, що носіння маски може
допомогти запобігти передачі COVID-19
і його варіантів».
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Шахраї, що займаються крадіжкою
особистих даних, продовжують атакувати жителів Іллінойсу і урядові установи
штату.
Шахраї продовжують звертатися до
споживачів за допомогою текстових повідомлень, електронних листів і телефонних дзвінків, прикидаючись, що хо-

чуть допомогти їм з ліцензіями, оновленням посвідчення особи або оформленням допомоги по безробіттю.
В результаті пандемії багато жителів
Іллінойсу змушені стояти в довгих чергах, щоб продовжити свої посвідчення
особи. Шахраї користуються несприятливими обставинами і заманюють людей
в свої афери, попереджають чиновники.
«Шахраї стежать за новинами і бачать,
які ситуації негативно впливають на
людей та вишукують можливості скористатися ними», - сказав Стів Бернас, Президент та генеральний директор Чиказького «Бюро кращого бізнесу».
В одній зі схем шахраї розсилають
текстові повідомлення, видаючи себе за
Департамент транспорту штату
Іллінойс. У повідомленні шахраї
говорять: «Департамент транспорту Іллінойсу, перевірка відмови від
посвідчення водія. Перевірте свої
дані нижче».
«Це класична крадіжка особистих даних. У тексті потрібно вказати номер водійських прав, дату
народження і номер соціального
страхування», - говорить Бернас.
За даними офісу секретаря штату, їм вдалося відстежити 218 сайтів-самозванців, пов›язаних з цими аферами,
і вже закрити більше 130 з них.
Шахраї створювали підроблені вебсайти IDES, текстові повідомлення,
електронні листи, щоб заманити в пастку
жителів Іллінойсу, повідомляє «Бюро
кращого бізнесу». Посилання спрямовують користувачів на сайт, де вони пови-
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HYUNDAI РОЗПОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СВОГО НАЙМЕНШОГО КРОСОВЕРА CASPER
Компанія Hyundai опублікувала черговий тизер
нової моделі Casper, яка стане найменшим кросовером в лінійці марки. Серійне виробництво автомобілів розпочнеться 15 вересня 2021 року в південнокорейському Кванджу.
За своїми габаритами Hyundai Casper буде близький до субкомпактного хетчбека i10: довжина кросовера складе близько 3,6 м, а ширина –1,6 метра. На
задньому ряду зможуть поміститися тільки два дорослих пасажира. У зовнішності автомобіля використовують деякі дизайнерські рішення, запозичені
у моделі Hyundai Kona. У лінійку двигунів увійде
1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун,
який встановлюють на Hyundai i10 і Kia Picanto.
Двигун потужністю 86 к.с. працюватиме разом з
механічною коробкою передач, або з «автоматом».
У перелік стандартного оснащення увійдуть
фронтальні подушки безпеки, ABS і система розподілу гальмівних зусиль, задній парктронік, а також
салонне дзеркало з автоматичним затемненням.
На початку березня дебютував новий компактний
кросовер Bayon, який став доступним SUV в лінійці

південнокорейської марки на європейському ринку.
В основі моделі лежить платформа компактного
хетчбека i20, з яким кросовер розділив лінійку двигунів. Йдеться про трициліндрові бензинові двигуни потужністю від 85 до 125 к.с., які можуть працювати з механічною або роботизованою коробкою
передач. Ціни на кросовер починаються від 16,8
тисяч євро.

У США ВИПУСТЯТЬ КРОСОВЕР НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ
Американська компанія Humble Motors
планує випустити кросовер, який працює
на сонячній енергії. Як повідомляє
Insideevs, автомобіль отримав назву One і
зможе перевозити чотирьох пасажирів.
Основними конкурентами новинки стануть електрокари Tesla, Lucid і Rivian.
Ціна на автомобіль у базовій версії
становить 109 000 доларів. Наразі американці вже почали прийом попередніх заявок на машину. Для цього необхідно
внести заставу в розмірі 300 доларів. Се-

Поки автомобіль існує лише в
якості віртуального концепту на зображеннях компанії. Новинка отримає складний дах з сонячних панелей.
Однак основним джерелом живлення
для кросовера стане підзарядна від
мережі акумуляторна батарея. Також
машину оснастять широким капотом, незвичайною оптикою і закритими гратами радіатора. Коефіцієнт
аеродинамічного опору – 0,25.
Як розповіли в компанії, потужність машини складе 1020 кінських
сил. Запас ходу у One – близько 800
кілометрів. Динамічні характеристики кросовера поки не називаються.
рійне виробництво новинки стартує в 2024 році. Швидше за все ці показники будуть актуальними
Перші автомобілі доставлять клієнтам у 2025 році. для топових версій автомобіля.

30 липня 2021 р. № 31 (922)

VOLKSWAGEN АНОНСУВАВ
ФЛАГМАНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОКАР З АВТОПІЛОТОМ

Volkswagen опублікував перший тізер концепт-кара Trinity
Project, який повинен дати уявлення про майбутню флагманську модель німецького автовиробника. Подібний автомобіль
запустять у серію через п’ять років.
Судячи по зображенню, автомобіль нагадує фопму великого фастбека. Мабуть, новинка стане продовженням концепції
електричного прототипу I.D. Vizzion, представленого в березні 2018 року в рамках Женевського автосалону.
В основу Trinity Project ляже абсолютно нова архітектура
з новими електричними двигунами, акумуляторами і програмним забезпеченням. Крім того, автомобіль отримає
надшвидку систему поповнення запасу батарей. У компанії
відзначили, що процес підзарядки займе не більше часу, ніж
заправка машини з двигуном внутрішнього згоряння.
На новинці використовуватимуть автопілот четвертого
рівня. Це означає, що електроніка повністю самостійно зможе керувати автомобілем, проте для водія будуть передбачені органи ручного управління. У Volkswagen називають Trinity
Project «машиною часу», натякаючи на те, що у людей буде
більше можливостей займатися своїми справами під час їзди.
Раніше стало відомо, що керівництво Volkswagen обговорює можливість розробки серійного електричного кабріолета, який створять на базі нової моделі ID.3. Нова модульна
архітектура MEB, розроблена Volkswagen спеціально для
електричних машин нового покоління, передбачає використання різних типів кузова. Німці вже створили електрокар з
відкритим верхом: два роки тому на Женевському автосалоні Volkswagen представив електричний пляжний баггі ID
Buggy, приблизно «на 70% готовий до серійного виробництва».
Першим серійним електрокаром Volkswagen нового покоління став хетчбек ID.3, європейські продажі якого стартували влітку 2020 року. Запуск моделі кілька разів відкладали через велику кількості системних збоїв і помилок, виявлених під час випробувань, проте тепер ID.3 входить до
списку найбільш популярних електрокарів на ринку.
Слідом за ID.3 Volkswagen випустить електричний кросовер, мінівен і флагманський седан. Всього до 2025 року під
брендом Volkswagen планують запустити в серію понад 20
автомобілів з електричними силовими установками.
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ATTENTION! TEAM OTR DRIVERS!
This is an Expedited Division of Paragon Freight
Offering Hook & Drop opportunities with 24/7 dispatch
We move expedited loads for our customers in 48 states
Looking for hard working teams,
who want to make some serious money!
5-8 K miles weekly guranteed!
Payment:
• Same week
• Up to 75-85 cents per mile (team)
Requirements:
• Minimum 2 weeks on the road
• Good level of communication
• Clean driving record
• Current medical card
• 2 years of experience
• English speaking

www.ukrslovo.net














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

CELLEX CONSULTING GROUP:

Svetlin

Українське Слово

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

CALL US TODAY:

Tel. 708.261.9099
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We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

•
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...

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

(224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

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

В транспортну компанію потрібні на роботу водії CDL «А»
-

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

708.374.0102

Розмовляємо польською і англійською мовами
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February 2021:

$3.40

January 2021:
December 2020:

$3.13

November 2020:
October 2020:

$3.24

$3.52
$3.03

September 2020: $3.00

www.ukrslovo.net
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Здоров‘я

АБИ КРОВ НЕ ГУСЛА: ЯК МОЖНА
ЗАПОБІГТИ УТВОРЕННЮ ТРОМБІВ
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ДВА ГОРІШКИ НА ДЕНЬ І ЧАЙ
НА ТРАВАХ
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Коли кажуть: «густа кров»
– це означає, що легковажити
цією проблемою небезпечно.
Уповільнений кровоплин провокує кисневе голодування
внутрішніх органів, призводить до можливого утворення
тромбів.
Хоча термін цей швидше
«побутовий», а не медичний,
лікарі постійно нагадують:
густу кров необхідно розріджувати. Що для цього необхідно?
«Густа кров означає, що
підвищена її в’язкість, – пояснює столична сімейна лікарка Олександра Ільченко. – На
в’язкість впливають багато факторів.
Зокрема, пошкодження судин, порушення функції печінки, що обумовлює відхилення у хімічному складі крові і підвищує в’язкість плазми, зміну нормального
стану клітинних оболонок еритроцитів і
тромбоцитів.
Через це відбувається посилене злипання цих клітин. Причина може бути у
порушенні співвідношення клітинної
маси і рідкої частини крові. Це небезпечно тим, що висока в’язкість крові підвищує ризик тромбоутворення в серці і
кровоносних судинах».
Що варто зробити для того, аби кров
порідшала? Певна дієта і особливий питний режим, наголошує Олександра Миколаївна.
Окрім чистої води, лікарка радить
включати в раціон зелений або трав’яний
чай (якщо немає протипоказань до споживання трав’яних напоїв), не забувати
про натуральні овочеві та фруктові соки.
Добре пити свіжий сік із червоного
винограду. Завдяки особливим сполукам
(зокрема, біофлавоноїдам) цей сік вважають бальзамом для серцево-судинної
системи.
«Подбайте про те, аби харчування було
збалансованим: за вмістом білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів, – продовжує фах івець. – Щоб
забезпечити організм матеріалом для
відновлення мембран клітин крові і судинних стінок, важливо отримувати
повноцінні білки з повним набором необхідних амінокислот.
Хоча важливим джерелом білків є
м’ясо, все ж варто пам’ятати, що воно
містить насичені жири, споживання яких
слід обмежити, аби не перешкоджати
процесу зниження в’язкості крові. Основним джерелом білка повинна бути риба,
особливо морська, молочні продукти і
яйця. Двічі на тиждень у раціон варто
включати куряче м’ясо або страви з індичатини».
Дод ат кови м д же р елом омег а-3 ненасичених жирних кислот є лляне насіння (або олія). Додавайте олію до сала-

ють «хороший» холестерин,
захищають ферментні системи від пошкод ження вільними радикалами. Регулярне
споживання часнику вдвічі
зменшує імовірність тромбів»,
– наголошує Олександра Ільченко.
Покращує стан стінок судин і плинність крові солодкий болгарський перець, багатий на вітамін С, що дуже корисний для судин. Особливої
уваги варті помідори: вони
містять біологічно активні
речовини, які запобігають
«злипанню» тромбоцитів,
знижуючи ризик тромбоутворення.
Тому любителі томатного
соку мають перевагу. При порушеннях біохімічного складу крові й
активації процесу згортання корисні й
інші овочі: кабачки, патисони, гарбуз,
баклажани, ріпа, салат, корінь селери,
стручкова зелена квасоля, огірки.
Текучі властивості крові поліпшує
диня. Такі ж властивості має й імбир.
Його додають у готові страви. При підвищеній в’язкості крові і високому ризику
тромбоутворення з харчування необхідно виключити банани.
Не рекомендується також часто і у
великих кількостях вживати листові
овочі, йогурт, соєву олію, риб’ячий жир
у капсулах.
Усі ці продукти є джерелами натурального вітаміну К, який ускладнює контроль за дозою антикоагулянтів та інших
препаратів, які розріджують кров. У великих дозах вітамін К може посилити
згортання крові.
Пам’ятайте: краще вживати їжу в свіжому вигляді, готувати на пару або запікати, відварювати. Олію дієтологи рекоменд у ють додавати вже в готову
страву.

тів – вистачить однієї столової ложки на
день. Простагландини, що синтезуються
з ненасичених жирних кислот, зменшують рівень холестерину і розріджують
кров.
Нерафінована оливкова олія – важливе джерело корисних жирів, що містить
велику кількість біологічно активних
речовин.
Для розрідження крові лікарі рекомендують продукти, що містять амінокислоту таурин. Найбільше таурину – в морепродуктах і рибі: кальмарах, молюсках,
креветках, тунці, камбалі.
При термічній обробці кількість таурину в їжі різко знижується. Готуйте
страви на пару – таким чином збережете
більшу кількість корисних речовин.
Регулярне споживання морської капусти активує певні ферменти і покращує
засвоєння білків, заліза і фосфору, знижує «поганий» холестерин і, як наслідок,
– посилює антисклеротичний ефект,
знижує в’язкість крові. Суху морську
капусту можна перемолоти в кавомолці
і вживати в їжу замість звичайної солі.
Не забувайте про горіхи: вони багаті
білком, мінеральними речовинами (кальДО РЕЧІ
цій, магній, калій). У волоських горіхах,
Фахівці здорового харчування нагадумигдалеві і кеш’ю велика кількість амінокислоти аргініну, з якої в організмі утво- ють, яких продуктів у великій кількості
рюється оксид азоту. Саме він знижує краще уникати, оскільки вони згущують
згортання крові. З’їдайте хоча б 2-3 горі- кров:
хи на день.
– м’ясних бульйонів;
– ковбас;
ЧАСНИК ЗНИЖУЄ «ПОГАНИЙ»
– копченостей;
ХОЛЕСТЕРИН
– холодцю;
Якщо ви маєте порушене згортання
– білого хліба;
крові, необхідно звернути увагу на про– вершків;
дукти з високим вмістом природних ві– сочевиці;
тамінів і ферментів.
– чорноплідної горобини;
Добре щодня з’їдати по 1-2 столові
– бананів і манго.
ложки пророщеного насіння пшениці,
Значно підвищують в’язкість крові
яке є джерелом вітаміну Е, що підсилює куріння, алкоголь, велика кількість солі;
ефект антикоагулянтів.
сечогінні, гормональні і протизаплідні
Пророщене насіння можна підсушити, препарати.
перемолоти в кавомолці і додавати в саЗадля профілактики більше рухайтелати або до інших страв.
ся, ходіть пішки, займайтеся фізкульту«Розріджувати кров допомагають ци- рою, бувайте на свіжому повітрі.
буля і часник. Вони також знижують рівень «поганого» холестерину і підвищуМирослава КРУК

ПРО ЩО ПОПЕРЕДЖАЄ ЯЗИК?
Хоча й дивно звучить, але висипання
на кінчику язика, на підборідді в жінок
може свідчити про гінекологічні проблеми – запальні процеси в органах малого
таза. Дивуватися не потрібно: злагоджену
роботу організму забезпечує тісний
взаємозв’язок його органів. Отже, спочатку переконайтеся, чи немає патології в
органах малого таза.
Якщо з цим усе гаразд, зверніться до
гастроентеролога, обстежте шлунок, розпочніть оздоровлення травного тракту.
Причину висипань виявлять мазки з ротової порожнини на бактеріальний посів.
Можливо, прищі провокує стрептокок.
Ротову порожнину можна полоскати
олією чайного дерева, яка має протизапальний, протигрибковий ефект. Вона
продається в аптеці. На склянку води
досить 5 крапель олії. Також корисні ефірні олії лимона й апельсина – 3 крапельки
на склянку води. Окрім цього, на язик
можна класти на 10-15 хвилин марлеві
кульки, змочені олією обліпихи. Полоскати настоянкою прополісу.
Володимир ГУРТОВИЙ,
лікар нетрадиційної медицини

ЩОБ НЕ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ПОГОДИ

Йдеться про метеозалежність – реакцію організму на погодні зміни. Вона може
виявлятися в кожного по-різному: крутить суглоби, стрибає тиск, іноді виникають запаморочення, мігрені, нудота тощо.
Будь-які погодні зміни насамперед
призводять до стрибків артеріального
тиску в судинах. Якщо порушено тонус
судин (наприклад унаслідок варикозного
розширення вен), людина не може швидко адаптуватися до нових умов. Що довше
триває адаптація, то довше голодує мозок
– адже через порушений кровообіг він
недоотримує кисню. Це й спричинює погане самопочуття. Хронічні хвороби,
часті стреси, шкідливі звички – ось чинники негативного впливу на тонус судин.
Найефективніше зміцнювати організм
комплексно. Дуже корисним є плавання,
воно збільшить навантаження на серце,
поліпшить кровообіг. Є й інші способи:
контрастний душ, масаж шийного відділу
знімуть гіпертонус і відновлять приплив
крові до мозку.
Олександра ЩЕРБЕТ,
невролог

Транспортна компанія

- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ

ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
- ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

ПОЗИЦІЇ

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting

в Elk Grove Village

ШУКАЄ
ДОСВІДЧЕНОГО ПРАЦІВНИКА
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЛОКБУКІВ.

elena@vvlsinc.com

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
ДОСВІД
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ
ІНДУСТРІЇ)

ПОЛЬСЬКА МОВА

708.223.0984 ext 116

630.766.7400 (ext. 617)

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

компанія за однією адресою
• Вимоги – 2 роки досвіду
водіння вантажівкою і чистий
рекорд
• Термінали - Bridgeview IL
(Home Terminal), Medley FL,
Stockton CA, Upland CA, Portland OR

Українське Слово

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

• Маршрути на вибір – CA, WA,
AZ, FL, OR, Midwest and Local
• Dry Van or Reefer – на вибір
• Даємо бонуси- Safety, Clean
DOT inspection, referral
• Оплачуємо відпустку
• Вихідні вдома
• Стабільні вантажі
• Майстерня з ремонту, вага і

www.ukrslovo.net

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

-

THE TRUCKER’S ZONE

РОБОТА

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

Розмовляємо польською і англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE
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Monika: 847.443.5051Halina: 708.940.2089
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OOD STORE
F
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YOUR EAST
011
MILY OWNED SINCE 2

FA

VISIT OUR STORES:

ORDER ONLINE AT:

WWW.SERDIKABG.COM
(Convenient at-home delivery)

SERDIKA DELI & LIQUORS
Adress: 4750 25th Ave.,
Schiller Park, IL 60176

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd,
Mt. Prospect, IL 60056

 Large selection of Bulgarian cheese

www.ukrslovo.net

(“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
Українське Слово

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

30 липня 2021 № 31

(24/7) or at our Chicagoland delis
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HIGH QUALITY IMPORTED AUTHENTIC BALKAN FOOD & BEVERAGES
We look forward to meeting you online or at our stores Today!

CONTACTS US:

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

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

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

THE TRUCKER’S ZONE

16 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers
Up to 33% from the gross

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

Терміново потрібні на роботу водії CDL «А»
•
•
•
•
•

Маршрути – локальні
Нічна зміна – 4:30 p.m – 12 a.m
Щодня вдома
Висока оплата
Фірма знаходиться
в Elk Grove
Village, IL

Розмовляємо польською
і англійською мовами

847.258.5105
773.934.8923

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

THE TRUCKER’S ZONE

В успішну компанію
Highlander Transportation, Inc

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

773.807.3837
www.ukrslovo.net

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035
THE TRUCKER’S ZONE
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NEWSPAPER

Українське Слово

You Deserve To Be With The Best!
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Здоров‘я

Терміново запрошуємо
на роботу:
Водіїв CDL «А»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Маршрути – OTR
Оплачуємо – 90 С/M або 30% gross
Reefer only
Фірма знаходиться в Bridgeview, IL
Даємо бонуси- Safety, Clean DOT inspection,
referral
Оплачуємо відпустку
Вихідні вдома
Стабільні вантажі
Майстерня з ремонту, вага і компанія за
однією адресою
Вимоги – 2 роки досвіду водіння вантажівкою і
чистий рекорд

www.ukrslovo.net

Monika: 847.443.5051
Halina: 708.940.2089

Розмовляємо
польською і
англійською мовами

НА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
ВОДІЇ CDL-A
Маршрути від Іллінойсу до Каліфорнії

30 липня 2021 № 31

Українське Слово

SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)
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Hook and Drop
2 роки досвіду

630.766.7400 (ext.617)

КІЛОГРАМИ ПОВЕРНУТЬСЯ
СТОРИЦЕЮ: ЧОМУ
НЕ ВАРТО ГОЛОДУВАТИ
ЗАРАДИ СХУДНЕННЯ

Кожному хочеться бути струнким і
красивим, однак природа, хоч як це прикро, декого «нагороджує» зайвою вагою.
Іноді людина випробовує безліч рецептів, методик, лікарських препаратів
для схуднення – і все марно. Як бути?
Процес схуднення – тривалий і копіткий. Про це нагадують дієтологи, застерігаючи: що повільніше просувається
цей процес, то вища ймовірність того, що
«нещасливі» кілограми згодом повернуться.
Ви не втратите тонусу, а м’язова маса
залишиться незмінною. Звісно, хочеться
бачити швидкі результати своїх зусиль,
за найменших витрат сил, часу і засобів.
Але так не буває.
«Боротьба за фігуру» не означає голодування, наголошують лікарі. Хоча саме
з напівголодним способом життя багато
хто пов’язує процес схуднення.
Пам’ятайте: довго жити за постійного
обмеження в їжі просто неможливо,
зрештою, ви ризикуєте «зірватися» і почати їсти все, «чого душа забажає».
А це означає, що ваші попередні
«страждання» і вже отримані результати
завершаться цілковитим провалом.
До того ж ви можете ще й додати у вазі,
що стане причиною стресу. Тож раз на
тиждень можете не обмежувати себе в
харчуванні.
Це допоможе зняти нервове напруження, буде своєрідним призом за вашу
стриманість упродовж тижня.
Пам’ятайте, що й фізичні навантаження не будуть зайвими, оскільки вони
прискорюють обмін речовин і допомагають «розправитися» зі значною частиною
калорій.
Схуднути допоможе раціональне харчування. З меню слід виключити ковбаси,
кондитерські вироби, білу випічку, газовані напої, страви швидкого приготування, алкоголь. «Порожні» калорії – їжа з
великою кількістю малоцінних речовин.
Вона містить багато вуглеводів, жирів,
солі й харчових добавок, проте мало
білків та вітамінів. Лікарі пов’язують
вживання «порожніх» калорій з ожирінням, серцевими захворюваннями, цукровим діабетом та карієсом.
Організмові насамперед потрібні

THE TRUCKER’S ZONE

амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, вітаміни, мінерали та клітковина. Ці
поживні елементи є здебільшого в натуральних і помірно оброблених продуктах, таких як м’ясо, птиця, каші, картопля, чорний хліб, молочні продукти,
риба.
«Правильні» калорії знайдете й у
фруктах, але через великий вміст глюкози і фруктози вживати їх треба в міру,
оскільки ці речовини активізують вироблення організмом інсуліну, який
«сприяє» накопиченню жирових запасів.
Між іншим

Найбільш популярні омани тих, хто
хоче схуднути:
Що суворіша дієта, то вона ефективніша.
Часто вона ефективна лише в той
момент, коли ви «боретеся» з кілограмами. А віддалений результат спрогнозувати неможливо.
Аби схуднути, не можна вечеряти.
Бажано не об’їдатися. Але легка вечеря
потрібна: нежирні молочні продукти,
овочі, фрукти.
Соняшникова олія – нежирна, отже
– дієтична.
З дієтичного погляду брак холестерину
– добре. Але в олії калорійність навіть
вища, ніж у тваринного жиру. Тому людям
з надмірною вагою не можна вживати її
в необмежених кількостях.
Є диво-ліки, з допомогою яких можна
схуднути.
Не дотримуючись дієти, жодним препаратом не вдасться нормалізувати вагу.
Якщо дієта допомогла кільком людям – допоможе й мені.
Пам’ятайте, що всі «рецепти здоров’я»
індивідуальні.
Схуднення несумісне з непомірним
харчуванням.
У кожного свій поріг насичення. Головне
– вставайте з-за столу з відчуттям
легкого недоїдання.
Дієта – це постійне відчуття голоду.
Правильно розроблена дієта – це харчування дрібними порціями, які запобігають відчуттю голоду.
Мирослава КРУК

ибетська медицина протягом тисячоліть вважає цілющим продуктом кістковий бульйон. Ось сім основних
причин, чому необхідно внести його до
свого щотижневого меню.
Підтримує в разі застуди. Кістковий
бульйон із коренеплодами містить сполуки з потужним протизапальним ефект о м (ц и с т е ї н , г і с т и д и н , г л і ц и н ,
L-глютамін). Вони поліпшують транспортування нейтрофільних лейкоцитів із
допомогою яких утворюються активні
протимікробні сполуки та посилюється
захисна реакція організму, й таким чином допомагають швидкому відновленню
тканин, ушкоджених інфекцією, та організму загалом.
Гліцин входить до складу жовчі, яка
потрібна для розщеплення жиру в тонкому кишківнику й допомагає печінці видаляти з крові шкідливі речовини й
токсини.
Поліпшує функції суглобів, зміцнює
кістки. Це відбувається завдяки високому
вмісту вітамінів А, К, С і групи В, білка,
мікро- й макроелементів: кальцію, магнію, міді, бору, заліза, фосфору, марганцю, калію та цинку.
Желатин, що є в складі страви, сприяє
зміцненню сполучної тканини в організмі.
У бульйоні на основі кісток і хрящів є
хондроїтин. Одна з його властивостей –

СІМ ПРИЧИН ВЖИВАТИ КІСТКОВИЙ БУЛЬЙОН

знімати біль у суглобах, наприклад, за
остеоартриту, артриту.
Поліпшує імунітет. Це відбувається
завдяки роботі амінокислот аргініну,
глютаміну, цистеїну. Аргінін синтезує
гормон росту, загоює й відновлює зруйновані клітини печінки, зміцнює захисні
функції організму.
Норма лізує тра вленн я і к ислотність. Глютамін – відновлює стінки кишківника, поліпшує їх проникність, обмін
речовин.
Відновлює після фізичних навантажень, поліпшує кровообіг. Широкий
спектр мінералів – заліза, кальцію, магнію – сприяє швидкому відновленню
організму після фізичної активності.
Гліцин бере участь у синтезі креатиніну,

важливого для формування м’язової маси
та стійкості. Він також забезпечує високий уміст заліза в крові, відповідно, й
високий рівень гемоглобіну, що запобігає
анемії, поліпшує кровообіг.
Захищає від передчасного старіння. Під час варіння кістки виділяють
колаген – унікальний білок. Він, як молодильні яблучка, допомагає передчасно не
старіти, надає шкірі еластичності, міцності й сяйва. Крім того, колаген сприяє
загоєнню подряпин, виразок, ран.
А гліцин – активний антиоксидант,
звільняє організм від вільних радикалів,
таким чином перешкоджаючи передчасному старінню.
Поліпшує сон і роботу мозку. Три
грами гліцину перед сном допоможуть
швидше заснути, поліпшать якість сну.
Гліцин також має позитивний вплив на
пам’ять.
РЕЦЕПТ КІСТКОВОГО БУЛЬЙОНУ

Багато в чому його смак залежить від
якості й свіжості кісточок. Вони можуть
бути будь-які, але краще брати яловичі
або баранячі. А найліпше – кістковий
набір із різних видів. При цьому м’яса на
кісточках має залишатися мінімум.
Отже, підготуйте набір кісток – 1-1,5

У

ЯКЩО ЛЕЛЕКА
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у нас створено ще й спеціальний підрозділ лікування
рідкісних захворювань, де працюють три метаболічні
терапевти, які навчались у Польщі та Німеччині. Завдяки урядам цих країн ми маємо змогу вільно консультуватися з польськими та німецькими колегами.
Для нас це дуже важливо, бо лікування таких дітей
потребує індивідуального підходу. Поки що не всіх їх
вдається вилікувати в Україні. Проте сподіваємося,
що вже найближчим часом це стане можливим.
– Чи існує в інституті відділ перинатальної діагностики?
– Безумовно. Наші вчені на ранніх стадіях вагітності визначають патологічні стани плода. Велике значення має те, що вперше в Україні ми впровадили

перинатальний консиліум, в якому одночасно беруть участь акушери, гінекологи, хірурги, неонатологи. Вони оперативно допомагають жінкам,
корегуючи вроджені вади народжених ними дітей.
Неабияку роль відводимо тактиці ведення вагітності. Коли починаються пологи, за ними спостерігають також й інші вузькопрофільні лікарі, котрі
можуть негайно допомогти новонародженим. Це
офтальмологи, кардіологи, нейрохірурги. Якщо
дитина народилася з вадами серця, в разі необхідності запрошуємо кардіологів-хірургів з Інституту
серця чи Інституту імені Амосова. Коли патологія
стосується нейрохірургії, направляємо таких діток
до Інституту нейрохірургії або запрошуємо фахівців до себе. В Академії наук створено систему комунікацій, яка дає змогу на будь-якому рівні допомагати
малюкам, що народилися з уродженою патологією. Це
саме той механізм, який знижує смертність і захворюваність.
– На жаль, статистика свідчить, що перший
показник в Україні поки що дуже високий. Чому?
– Справді, ми відстаємо від прогресивних країн.
Показник смертності у нас 7,7, тоді як у Європі – 3,4
відсотка. Деякі регіони нашої країни не мають перинатальних центрів, тому вимушені везти породіллю з
дитиною в якусь іншу обласну дитячу лікарню. А
транспортування таких немовлят завжди зумовлює
загрозу їхньому здоров’ю. Організована система перинатальної допомоги повинна об’єднувати всіх лікарів
України: найскладніша патологія – як акушерська, так
і дитяча – має аналізуватися на їхньому рівні. Тож
наше завдання – зберегти систему регіоналізації,
сприяти створенню жінкам гідних умов, за яких вони
мають народжувати, надавати їм при цьому високу
професійну допомогу.
Розмову вів
Микола ЮРЧИШИН

Українське Слово

– Тетяно Костянтинівно, розкажіть, будь
ласка, конкретніше, яка небезпека загрожує діткам,
народженим передчасно? Що робиться для того, аби
її відвернути?
– Наше завдання – зберегти всіх дітей, які народилися передчасно з вагою від 500 грамів до 1,5-2,5 кілограма. Ми наполегливо працюємо над тим, аби мінімізувати всі негативні наслідки, які можуть датися
взнаки в таких немовлят. А це насамперед ураження
центральної нервової системи, внутрішніх органів.
Діти, що народились недоношеними, знаходяться під
наглядом фахівців від народження і до трьох років.
– Які дії медичного персоналу, якщо немовля
з’явилося на світ з уродженими вадами розвитку?
– Для таких дітей у нашому інституті вперше в
Україні створена так звана хірургія п’яти годин життя.
Завдяки цьому маємо змогу оперувати малят відразу
з пологової зали, цим самим подарувавши їм повноцінне життя. Ми також вивчаємо метаболічні порушення в новонароджених, робимо скринінг, тобто
працюємо за європейськими стандартами, що не може
не радувати. Діти, які з’являються на світ із метаболічними порушеннями або з рідкісними захворюваннями, спостерігаються у відділенні неврології. Крім того,

Оксана СКИТАЛІНСЬКА,
дієтолог

www.ukrslovo.net

нашій країні щороку народжується близько 20 тисяч недоношених дітей. Із них 5-6
тисяч вагою від 1 до 2,5 кілограма і близько 1,5
тисячі – до кілограма. Якраз останні становлять
групу ризику щодо розвитку захворювань та
інвалідності.
Докладніше про цю проблему у розмові із заступником директора з перинатальної медицини,
керівницею неонатального відділення Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології імені Олени
Лук’янової НАМН України доктором медичних
наук, професором Т. К. ЗНАМЕНСЬКОЮ.

кг, столову ложку лимонного соку або
яблучного оцту, одну морквину, 2 цибулини, 2 стебла селери, 2 зубчики часнику,
по 3 гілочки чебрецю й петрушки, по
чайній ложці солі та чорного перцю горошком, 2 лаврові листки. Води брати
стільки, щоб покривала кісточки на 6-8
сантиметрів. Покласти все це в каструлю,
залити водою, додати лимонний сік чи
яблучний оцет і залишити без нагрівання
на годину. Потім довести до кипіння й
варити на слабкому вогні приблизно 6-8
годин, час від часу знімаючи з поверхні
бульйону жир.
Опісля додати очищені й крупно нарізані цибулю та моркву, варити ще 1,5-2
години. Приблизно за 5-10 хвилин до
готовності посолити, поперчити, покласти лавровий лист. Охолодити, дістати
кісточки, відокремити від них м’ясо, перецідити. Додати в переціджений бульйон
м’ясо з кісточок, подрібнений часник,
зелень, перемішати – і можна смакувати.
Те, що залишиться, розлити у невеликі ємності зі щільними кришками й зберігати в холодильнику, щоб, розігрівши,
насолодитися стравою в наступні дні.

Здоров‘я

Т
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Transportation company with terminals
(Summit IL , Fontana CA) looking for :
Second shift Local CDL A Driver
with BNSF experience,
$35 per hour
From 3pm-11pm Sunday-Friday

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

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

Owner Operators 150 air miles from terminal
every night at home1
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Summit IL
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vpayuk@yahoo.com

We speak ukrainian, polish, english

224.828.1773

В стабільну транспортну компанію з
15 - річним досвідом на ринку
потрібні на роботу водії CDL «А»
*
*
*
*
*
*

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

847.593.7801
Розмовляємо польською і англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE

-

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

773.818.3956
Розмовляємо польською і
англійською мовами

EZ Insurance Group, Inc

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

Світлана ЧИХАРІВСЬКА
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224.770.1153

1585 Ellinwood Ave. Suite 206.
Des Plaines, IL 60016
Resume: T.Marek@ezinsuranceinc.com
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* Повна ставка
* Висока оплата
* Ліцензія необов’язкова

Українське Слово

- А Сергійко? – здивовано запитав
сусід. – Я он свого козака (а вони однолітки з Сергійком) - і у поле беру, і вдома все допоможе.
- Ще встигне наробитися, - вигороджувала Надія свою «кровинку».
- Ну, дивися, сусідко, а то не буде
кому на старість ложку води подати.
Куй залізо, поки воно гаряче…
- Нема коли філософству вати,
А н т о не . Тр е б а
працювати, – кинула роздратовано.
Не любила Надія, коли її повчали…
Два десятки літ
збігло за водою, а
здається, все
було, ніби вчора.
Не встигла Надія
й оглянутися, як
став Сергійко поважним Сергієм
Петровичем. Із
задуми жінку вивів дитячий галас
на с усі дс ьком у
подвір’ї.
- Напевне, до
Антона син приїхав із дітьми, майнула думка.
- Ой, Антоне, сумно зітхнула жінка, - ти ж як у воду
дивився багато років тому. А до мого
Сергійка не раз треба було доброго
ременя, ой не раз. А я все шкодувала.
Ото вся моя надмірна материнська
любов наробила. А за помилки треба
розплачуватися, ой як треба.
По обличчі Надії градом котилися
гіркі сльози. У них змішалися і жаль до
себе, і запізніле каяття за власні помилки, і заздрість сусідові, до якого
приїхали син та онуки…

Терміново потрібен на роботу працівник:

www.ukrslovo.net

Кілька метрів від криниці до хати
видавалися Надії нескінченно довгими,
а відро з водою – надзвичайно важким.
Аж стрепенулася, коли почула за спиною дзвінкий голос сусідки:
- Давайте я вам допоможу. Чого ж це
ви, тітко, самі повні відра носите? Ви ж
після операції…
- А хто ж допоможе? – виправдовува лась жінка. Петро ж у полі…
- А Сергій Пет р ови ч? Та к
близько живе, а
так рідко навідується. В багатьох
вже вода з кранів
у хаті біжить, міг
би і вам провести.
Та й город у вас
заріс цьогоріч, –
сипала словами,
мов горохом, молоденька сусідка.
- Не може приї хати Сергійко,
робота. Посада ж
у нього відповідальна, - скупо
відповіла Надія.
- А я чула, що
на море поїхав…
- щебетала сусідка.
Ці слова боляче кольнули ніжне материнське серце. Подякувала
Надія сусідці і присіла під яблунею, а
думки поринули в молодість…
Того літа вишні у їх саду вродили
дуже рясно. Гілки аж вгиналися від
стиглих ягід.
- Але вже у вас вишні! – із заздрістю,
смачно прицмокуючи губами, мовив
сусід Антон. – А чого не зриваєте? Он
вже аж чорні.
- Петро на роботі, а на мені - і город,
і господарка. Не до вишень, - заклопотано мовила Надія, показуючи на гору
випраної білизни.

Stucco - EIFS

Долі людські

ЗА ПОМИЛКИ ТРЕБА
РОЗПЛАЧУВАТИСЯ, ОЙ ЯК ТРЕБА
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Долі людські
www.ukrslovo.net
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іркою Зоряну називали змалечку
рідні та й усі в селі. Росла дівчина у
багатодітній сім’ї: вдома, крім неї, - ще
п’ятеро дітлахів. І коли Славка вчула, що
її син-одинак Ігорцьо із Зіркою зустрічається, питання, як кажуть, поставила
руба: тільки через мій труп. «Не буде тая
голодранка мені невісткою, - кричала на
всю вулицю, - дивися, дівота, на кого позарилася…» Зоряна знала, що її ненавидить мати Ігоря і обзиває всіляко, але,
мабуть, так кохала хлопця, що поставити
крапку у стосунках не знаходила сили. Та
й Ігор присягався дівчині у коханні. Казав, перебіситься мати і заспокоїться…
«Мусить змиритися. Це ж мій вибір, і
мені, а не матері, з тобою жити», - втішав
дівчину…
А за якийсь час відчула Зоряна, що
носить під серцем дитя. Розповіла коханому. «Усе добре, Зірочко. Ми одружимося», – запевнив Ігор.
Що було вдома, коли Ігор розповів про
Зорянину вагітність – невідомо. Сусіди,
правда, цілу ніч не спали – такі прокльони сипала Славка на Зірчину, а час від
часу й на синову адресу. Дуже, видно,
взяла собі до голови, що її син-одинак
таки має намір одружитися із тою голодранкою, бо через два дні з нервовим
зривом потрапила Славка до лікарні. Це
й поставило вирішальну крапку в усьому,
й Ігор почав уникати Зоряни.
Ні сама дівчина, ні її рідні не ходили
до Славки із якимись проханнями, більше того – оминали її хату десятою дорогою. Односельці, щоправда, не раз закидали Славці, що недобре вона чинить, бо
хоча у дівчини сім’я багатодітна, але

ОН ВОНО, ЯК ЖИТТЯ ПОВЕРНУЛО

працьовита і порядна. І якщо вже так
сталося, що вона чекає дитину, то хай би
одружився Ігор. Це ж і його дитя… «Ні,
- відрізала Славка із люттю, - то Зірчині
клопоти…»
Згодом народила Зоряна хлопчика.
Назвала Павликом. Пологи були важкими, і коли дитинці виповнилося три місяці, з’ясувалось, що у нього одна ніжка
коротша за іншу. Словом, за прогнозами
лікарів, малий може ніколи не звестися
на ніжки.
Що вже не наїздилася Зоряна із Павлусем по різних лікарях і санаторіях. І
вдома - масажі і лікувальні ванни. Люди
навіть гроші збирали, щоб хоч чимось
допомогти дитині. «Ігорку, син твій хворий, гроші збираємо усім селом. Може,
даси і ти що?» - крикнула з подвір’я сусідка. Із хати вилетіла оскаженіла Славка: «І

чого ж ти мені до сина
вчепилася, га? Якщо Зірчина дитина хвора, то – її
клопоти. Зірчині то клопоти, Зірчині!» - кричала, як
навіжена…
Але з Божої ласки усе
обійшлося, і Павлусь у два
з половиною роки звівся
на ніжки. Спершу невпевнено ступав, а далі - усе
сміливіше. Щоліта Зоряна
із сином їздили у санаторій. Непросто було, бо ж
на все треба гроші, але
якось помаленьку…
Зоряна так і не вийшла заміж – усе
життя присвятила синові. А Павло – молодець: у школі відмінник, справжня
мамина гордість…
Не одружився й Ігор. Хоча й одинак,
та жодна не повелась на Славчині маєтки.
Із Зоряною вони зустрічались рідко і ніколи ні про що не говорили – миналися,
як чужі. Що кожен мав на думці – хтозна,
але Зоряна, мабуть, образи на батька
свого сина не мала. Он який красень і
розумник її Павлусь…
Не можна сказати, що Ігор був якийсь
гультяй – ні, яке там. Уже й тридцять
давно минуло, а він усе тримався материної спідниці і був упевнений, що тільки
мати знає, що для нього краще. А останнім часом почав випивати. Не раз у відчаї

Славка заломлювала руки: «Боже, і за що
мені така кара?! Женився би вже… З ким
будь, лиш би женився… Хай би жінка
пильнувала…» Але Ігор не одружувався
і пив з кожним днем усе більше…
Час минув швидко. Закінчив Зорянин
Павло вуз, роботу гарну має у місті. Вже
й невістку привів у дім. Тішиться Зірка,
від радості аж сльозу втирає. Живуть діти
у місті, і її до себе кличуть. «Та ні, я тут, у
селі буду. Щось притримаю і вам допоможу», - каже Зоряна. А вони й не забувають про матір. Щотижня, а то й частіше,
у гості навідуються. А буває, Зоряна у них
гостює. А це от внучатко народилось, то
цілу зиму у дітей жила, допомагала бавити. Добре все у них, і у Зірки серце радіє.
Аж розцвіла на схилі літ…
А Ігор якось п’яний ішов дорогою і
потрапив під машину. Залишився після
тої пригоди калікою, прикутим до ліжка.
«Ой люди, - заломлювала руки Славка, яке горе! І на кого ж я тебе залишу, сину!
Я ж не вічна, я ж ще яких пару літ, та й
минуся…»
Люди співчували, бо так воно й справді. «І що з тих маєтків, і що з того, що
одинак, - перешіптувалися жінки, - он
воно, як життя повернуло. А женився б
тоді на Зірці… Та точно б не покинула,
навіть пияка. А так що? Але тепер то вже
не Зірчині клопоти…»
Руслана ЦИЦЮРА

умки, як відомо, мають наслідки, а вчинки – й
поготів. Недаремно ж кажуть: стався до людей
так, як до себе. Власну особу майже ніхто не ображає, а
навпаки…
Дмитро вже вкотре заходив на Настусину сторінку в
«Однокласниках», роздивлявся фото її та дочки, писав,
що красиві, чекав відповіді, але даремно. Невже досі
ображається? Це ж стільки років спливло, могла б і пробачити…
А жінка й не сердилася, просто давно викреслила його
зі свого життя, вчинила так за покликом серця.
…Колись за тим самим покликом Настя кинулася в
його обійми, тоді здавалося, що зірки зійшлися над її
долею і щастя триватиме вічно. Вона вірила, що світ
складається лише з добра і краси, а в людях переважають
чесноти. Дмитро її не розчаровував, був ніжним, захоплено дивився у вічі, робив компліменти, подарунки…
Але все закінчилося одного яскраво-сонячного дня.
Настусі щось нездужалося, від того й настрій підупав, а
тут прибігла Валя – її подруга. Розщебеталася про
різні дрібниці, а тоді й каже:
– Позич мені спортивний костюм, бо свій забруднила, а є нагода по черешні поїхати.
– Добре, бери, я все одно нікуди не піду. А хто
кличе?
– Та, не будь надто цікавою…
Настя не образилася на останню фразу, бо що
їй до того, з ким там Валя поїде збирати черешні.
Одначе байдужість зникла, коли почула знайомий гуркіт Дмитрового мотоцикла і побачила,
як Валя в її костюмі прожогом кинулася до хлопця. Він допоміг дівчині зручно вмоститися та й
повіз її… по черешні…
Ось так упала з Настусиних очей рожева плівка оманливого щастя. Реальність виявилася сірою
і брудною… За кілька днів лікарка приголомшила її звісткою про вагітність, яку пропонувала
перервати. Але Настя не погодилася:
– Навіщо вбивати дитину, зачату в коханні?

Буду ростити сама, якщо так судиться.
Дмитро на з’являвся. Випадково зустріла його на
вулиці, сказала про вагітність, у відповідь почула:
– Нічого не хочу знати. Я ще не нагулявся, і дитина
мені не потрібна.
Згодом дійшла чутка, що він поїхав аж на Далекий
Схід.
Приходила Валя, просила пробачення, казала, що не
знала про Настину вагітність, не хотіла дитину без батька лишати. Нічого не почула у відповідь, з тим і пішла.
А Настуся у певний час народила донечку. Зламавши
гордість, повідомила про це батьків хлопця, бо Дмитрової адреси не знала. У відповідь отримала лист про те,
що він давно знайшов іншу, дочку визнавати не хоче.
Особливо допекли Настусі рядки, написані рукою Дмитрової матері:
– Не ти перша, не ти остання. Є того цвіту по всьому
світу. Рости дитину, вона – твоє щастя, а на нашу допомогу не сподівайся…
Саме тоді довіра остаточно покинула Настусину душу.
Надлюдським зусиллям волі вона примусила себе забути Дмитра. Залишилася матір’ю-одиначкою. Працювала, виховувала донечку. На чоловіків дивилася як на
потенційних зрадників, а тому, якщо хтось і намагався
залицятися, відразу діставав від неї «словесного ляпаса».
Пробігли роки, дочка виросла. У суспільстві теж все
змінилося, комп’ютер давно вже став звичною річчю.
Саме через Інтернет знайшов її Дмитро. Тепер пише,
пропонує спілкуватися, хвалить красу донечки, яку побачив на світлині…
Але Настя мовчить, не відповідає. Навіщо? Все вже в
минулому. Які тепер можуть бути розмови? Давня образа зникла, але в серці її для нього немає місця, є лише
великий слід від колишньої рани. Та й він не болить, бо
біля неї її турботливе ластів’ятко – люба донечка…
Майя ЛОШКАРЬОВА

Михайло обернувся. Чоловік прямував до нього, навіть не помічаючи наречену.
– Вітаю, сину, – сказав чоловік. – А це,
мабуть, моя майбутня невістка? Він розвернувся до Анюти.
На обличчі застигла посмішка. Хіба
ж міг Віктор подумати, що нареченою
його сина буде та маленька першокурс-

ниця, яку він колись покохав. Усі троє
мовчали. Батько першим розпочав розмову.
– Вітаю, доню, ти зробила хороший
вибір, – а потім нахилився, поцілував
Анюту в щічку й прошепотів, – Заспокойся, все буде добре. Живіть щасливо.
Ярина ГОР
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– Вибачте...
– Та нічого, – відповів юнак. – У
вас щось трапилось? Ви плачете...
З розпачу Анюта почала розповідати усе з самого початку. Юнак
спокійно слухав, підтримував її чи
заперечував. Так минув вечір. А
затим він їй зателефонував. Вони
почали бачитися частіше. Віктор
намагався помиритися з Анютою.
Анюта ж захопилася Михайлом настільки, що любов до старшого чоловіка вивітрювалась, як аромат
парфумів. Анюта познайомилася з
Мішиною мамою. Його тато залишився для неї загадкою. Міша спілкувався з ним рідко, хоч стосунки
були нормальними.
За місяць хлопець освідчився
Анюті й запропонував одружитися.
Вона погодилась. Анюта розповіла
про весілля Віктору. Коли й о котрій
відбудеться церемонія не казала.
Він щиро радів за неї, хоч серце й
розривалося від болю. На весіллі
Анюта була принцесою. Поблизу РАЦСу
завмерла. Вона й кроку більше не могла
зробити.
– Що сталося? – перелякався хлопець.
– Віктор прийшов...– ледь вимовила
вона. – Як він дізнався про час?
– Де він? – різко спитав наречений.
– Он там, чоловік у світлому костюмі
з трояндами у руках...

Українське Слово

устрівши Михайла, Анюта дуже
швидко попрощалася із попереднім коханням. Натомість Віктор лише
посміхнувся. Гірко і навіть іронічно.
Чоловік не знав, як ще реагувати на питання Анютиних подружок з інституту.
Добре розумів, що поряд з рудоволосою
першокурсницею був схожим на її татка,
тому сприймав подібні питання досить
боляче.
Як познайомилися, вони вже й не
пам’ятали. Просто були разом.
Йому – 37 років. Серйозний, успішний чоловік, надто заклопотаний роботою. Анюта саме поступила на перший
курс інституту. Віктора дратувало лиш
одне. Коли він приходив до інституту,
подружки перепитували:
“Це твій тато?” Вона ж посміхалася, і
щось тихенько відповідала. Він завжди
відрекомендовував її своїм друзям просто: “Анюта”. І все, жодних пояснень.
– Чому ти ніколи не береш мене на
свої корпоративні збіговиська? – якось
запитала Анюта.
– Тобі там буде нудно... Розумієш, це
дуже складно пояснити....
– Не розумію і не хочу розуміти! Ти
мене соромишся!
– Я прошу тебе, заспокойся, – знову
спробував залагодити сварку Віктор.
Натомість Анюта зірвалася з місця й
вибігла з квартири. У розпачі вона ледь
не збила з ніг юнака.

www.ukrslovo.net

НАРЕЧЕНОЮ СИНА СТАЛА КОЛИШНЯ КОХАНКА

З

Долі людські

ДАВНО ВИКРЕСЛИЛА
ЙОГО ЗІ СВОГО
ЖИТТЯ, ВЧИНИЛА ТАК
ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
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SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME
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.

Before

After

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

The promotion expires on 06/30/2019!

Homeland Home Health Provider Inc.
8031 N. Milwaukee Ave.,
Suite 200, Niles, IL 60714

SPECIAL LIMITED TIME IMPLANT
$6500
OVERDENTURE

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

We accept
Medicare
and other
insurances

Call
us at:

847.470.0240

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 treatment options to meet your
dental needs and goals.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

BRIGHTER SMILES
ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED
FOR THE WHOLE FAMILY
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
v
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

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

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

Illinois Home Care Specialist Inc.

Лікар Марія Дерило, DNP, APN
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 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

www.nilesildentist.com

Dental Services
 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

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я
Лікувальні властивості:

OPEN HOUSE! (Only by appointment!)
Saturday, July 31st (Irving Park location)
Monday, August 9th (Summit location)
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847.470.0240

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

Українське Слово

www.ukrslovo.net

www.ilhomecarespecialists.com

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!

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.

Магічні властивості:
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.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ ЗА ТЕЛ.:

847.204.2212

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
Тиждень не дуже ефективний
для ділової діяльності. Водночас є кілька досить потужних вдалих ситуацій, про які
ви вже знаєте і від яких мож-

(2 4 . 0 7–2 3 . 0 8)
Вдало реалізовуються деякі
взаємні фінансові
зобов’язання. Проте в інших
партнерських відносина х
спостерігається криза, про
яку йшлося в минулих прогнозах. У ній пріоритетними
є не фінансові питання, а передусім ідеологічні. Надмірна обережність і підозрілість у
справах можуть заважати у середу. Настає
період для налагодження ділових відносин
завдяки вашому відповідальному ставленню
до зобов’язань та вмінню знаходити людей,
які чинять так само. Щоправда, не завжди з
цієї ситуації ви отримаєте реальну користь.
Будьте обережними у висловлюваннях, щоб
не звести нанівець домовленості й угоди. У
п’ятницю ускладнюються сімейні стосунки.
Наприкінці тижня ваша нервова система
вимагає відпочинку. Можете подумати про
турпоїздку. Не варто подразнювати печінку.
Не їжте гострого і смаженого. Вживайте
більше соків. Операція протипоказана. У
зоні ризику – кістки та селезінка. Не лікуйте
й не видаляйте в ці дні зуби без крайньої
потреби.
ДІВА

(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
Сп ри ятливий період д л я
розв’язання фінансових питань. Це можуть бути заробітки, важливі переговори, можливості для вдалих покупок
(як особистих, так і виробничих), підвищення по службі.
Вірогідне накопичення помилок в інформаційній діяльності. Причина – ваша зайва
відвертість у деяких ситуаціях. Надалі це
може спричинити проблеми з обміном інформацією. Постарайтеся виробити оптимальну стратегію, налагодити баланс «секретність – відвертість». У понеділок відмовтеся від дрібних пропозицій - вони заберуть багато часу і не принесуть хорошого
заробітку. В середині тижня ймовірне відрядження або ділова поїздка. Вихідні - хороший час для придбання нерухомості і
авто. Поїздка на дачу або у гості буде вдалою.
Можуть посилитися алергічні реакції і біль
у ногах. Не плануйте операцію на венах ніг.
У ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не відчуватимете критичної межі
сп’яніння. Організм майже не захищатиметься від отруєння.

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
Успіхи в кар’єрі навряд чи вирішать ваші проблеми, але
вони ві діг ра ють ва ж ливу
психологічну роль: з’явиться
впевненість у собі, своїх професійних якостях, що, своєю
чергою, допоможе уникнути серйозних помилок у проблемних сферах. У діловій діяльності може забракнути динаміки. Поява
нових ідей цього тижня малоймовірна. Тому
краще зосередьтеся на розв’язанні поточних
питань, тим більше, що вирішуватимуться
вони в основному позитивно. Сприятливий
час для фінансової діяльності. В четвер виникають труднощі у спілкуванні - не призначайте на цей день побачення і зустрічі.
Вдома не схвалюють того, що ви постійно на
роботі, тому вихідні обов’язково присвятіть
родині. Серед найбільших проблем тижня
- хронічний брак грошей. У ці дні увага прикута до голови, носа та вух. Не варто підстригатися і робити хімічну завивку. Не ВОДОЛІЙ
бажано втручання в ділянку горла: голосові
зв’язки, гортань і надто щитовидна і вилочкова залози дуже чутливі.
СКОРПІОН

(2 1 .01–19.02)
Вас може роздратувати неможливість контролювати ситуацію, в якій корпоративні відносини вже не дають очікуваного результату через небажання партнерів виконувати якісь
обов’язки. Проте насправді тут більше ваших
емоцій, ніж реальних проблем. Вдалий період
для оптимальних рішень у фінансовій сфері,
налагодження офіційних відносин. Уважніше
поставтеся до різних фантастичних пропозицій, що не мають практичної користі. На
роботі більше покладайтеся на інтуїцію, у
випадку труднощів звертайтеся до колишніх
партнерів. У четвер не поспішайте з вирішенням важливих питань, особливо, якщо у вас
виникатимуть сумніви. При найменшому
ваганні перевіряйте інформацію. Вихідні доведеться присвятити турботам про батьків.
Не провокуйте появи застійних явищ в організмі. Можна провести лікувальне голодування. Займіться корекцією фігури. Час позбавитися зайвої ваги. Не допускайте зневоднення організму. Добре промивайте нирки.
Стимулюйте виведення піску з сечогінних
шляхів. Відмовтеся від уживання міцних напоїв.

(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
Загалом зараз нейтральний,
але доволі активний період у
діловій діяльності. Щоб уникнути проблем у найближчому
майбутньому, потрібна обережність у висловлюваннях,
інформаційній діяльності. Вірогідні складні
ситуації, пов’язані, швидше за все, з обговоренням фінансових питань. Водночас ви
відчуватимете себе трохи впевненіше, особливо виконуючи певні ділові зобов’язання.
Виникають проблеми з юридичними питаннями. В середу ви повертаєтесь до роботи
над залишеним раніше проектом - це перспективно у фінансовому плані. До романтичного знайомства у транспорті не варто
ставитись серйозно. Вихідні принесуть
приємні хвилини у колі рідних і друзів. Не
навантажуйте легені та бронхи фізичними
вправами. Краще більше поспати. Посидьте
на дієті – бережіть шлунок, підшлункову і
стравохід. Обстеження та лікування серця і
артеріальної системи перенесіть на наступРИБИ
ний місяць.
СТРІЛЕЦЬ

(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
Очікуються незначні проблеми, пов’язані з переговорами,
інформаційною діяльністю.
Втім, ви практично відразу
знайдете вдалий вихід з цієї
ситуації. З’явиться розчарування через неможливість скеровувати якісь
інформаційні процеси. Можливо, найближчим часом ви не зможете отримувати інформацію, яку досі отримували. Ймовірна можливість вдалого вирішення питань, пов’язаних
з управлінськими функціями. А головне – ви
відчуєте впевненість у собі під час цієї діяльності. На роботі доведеться зайнятися нудними справами, зустрічатися з нецікавими,
але потрібними людьми. У четвер хочеться
залишитися на самоті. У вихідні серед вашої
кореспонденції буде цікаве повідомлення.
Жінкам можна робити нові зачіски або змінити колір волосся. У старих людей у п’ятницю
проблеми із шлунком. Пильнуйте за кермом
та під час роботи з механізмами. Підвищуєть-

(20.02–20.0 3 )
Нині сприятливий період для
розв’язання фінансових справ
за підтримки довірених осіб,
які можуть у найближчому
майбутньому підказати вам
досить важливі конструктивні
рішення у фінансовій сфері. У сім’ї виникне
неприємна ситуація, але не шукайте пригод
на стороні, щоб потім не шкодувати. В середу
не давайте гроші в борг, скажіть, що їх у вас
немає. Наприкінці тижня може надійти пропозиція від давнього партнера, через неї
варто відкласти заплановану на вихідні поїздку. У п’ятницю сміливо розпочинайте ремонт. Вагітним слід уникати фізичних навантажень у ці дні. Молодим мамам не слід
відлучати малюків від грудей. Адаптація до
нового режиму харчування у немовлят проходитиме складно. Життєвий тонус помітно
знижується. Погіршується пам’ять. Не позбавляйте себе повноцінного відпочинку.
Остерігайтеся вивихів і розтягнення зв’язок.
Найкращий час для зміцнення імунітету.
Пийте вітаміни.
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(2 2 . 1 2–20.01)
Ви зумієте зосередитися на
вирішенні питань, пов’язаних
з працевлаштуванням, а також
з виконанням управлінських
фу нк цій. Одна к пок и що
йдеться швидше про ваш потенціал, аніж про конкретні вдалі ситуації.
Слід продумати перспективи фінансової та
інформаційної діяльності. Наразі можна закласти позитивні програми на майбутнє.
Багато контактів, нові знайомства, обмін інформацією. У середу будьте активними у
різних напрямах: купуйте, продавайте, розпочинайте щось нове - все буде вдалим. У
п’ятницю покажіть характер, але без скандалу. У вихідні ви насолоджуєтесь зробленим і
заробленим. Період загострення бронхолегеневих захворювань. Не ігноруйте перших
ознак застуди. Хворим на остеохондроз і
ревматизм варто зайнятися профілактичним
лікуванням. Подбайте про здорове харчування. Не перевантажуйте шлунок. Займіться
лікуванням сколіозу. Слідкуйте за своєю
поставою. Запишіться на прийом до стоматолога. Лікування і протезування зубів пройде
вдало.

Українське Слово

(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6)
Все ще потрібна уважність у
фінансових корпоративних
відносинах. Тут важливо
контролювати свої емоції:
якщо ви зараз припускатиметеся помилок, то у найближчому майбутньому навряд чи з’явиться можливість для компромісу. Можливе наростання невпевненості
під час розв’язання управлінських питань.
Постарайтеся бути трохи стриманішими і
серйознішими в корпоративних відносинах.
Намагайтеся встигнути зробити якомога
більше, поки планети розташовані сприятливо для вас. Активну допомогу в справах
нададуть старі друзі. В особистому житті ви
в полоні сильних почуттів і пристрастей. У
п’ятницю під настрій не наговоріть зайвого.
Ваші рідні та друзі вас не зрозуміють. Побережіть кишечник і жовчний міхур. Промивання цих органів відкладіть на потім.
Краще попийте кисляку. Варто звернути
увагу на нирки і сечовід. Не пийте багато
пива, щоб не виник пієлонефрит. Хронічно
хворим на нирки шкодять емоційні пересуди інших.

на отримувати результати. Девіз цілого
тижня - перевіряй! Ви зможете не лише
зміцнити своє становище в колективі, а й
вирішити деякі важливі фінансові питання.
Щоправда, швидше йдеться не про реальні
матеріальні засоби, а про розв’язання якихось проблем. Четвер - складний день для
справ у бізнесі, зате у сердечних справах
гарантований успіх. Для незаміжніх є перспектива укладання шлюбу. У вихідні врахуйте, що чим далі від дому ви поїдете, тим
краще відпочинете. У ці дні організм сам
чистить сечовий міхур і статеві органи. Не
заважайте природній профілактиці. Не
варто сексуально перевантажуватися. Щоб
полегшити перебіг хронічних хвороб, слід
зрозуміти, що треба віддавати, а не брати, в
тому числі й у сексі. Змініть своє ставлення
до партнера і відчуєте полегшення.

КОЗЕРІГ

www.ukrslovo.net

(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
Тиждень вдалий для налагодження фінансових відносин
з корпоративними партнерами. У близьких ділових відносинах постарайтеся бути
уважнішими, оскільки тут
виникають передумови для конфліктів у
майбутньому. Все ще може непокоїти конфлікт з довіреними особами, про який ішлося в попередніх прогнозах. Водночас у
найближчому майбутньому у вас з’явиться
можливість пошукати компроміси, які допоможуть у питаннях кар’єри. З’являються
нові партнери в бізнесі не тільки з добрими
ідеями, але й з добрими фінансами. У середу
не розбазарюйте енергію і час на дрібниці зосередьтеся на головній проблемі. Інформацію, отриману в четвер, варто ще раз перевірити. Вона може бути неправильною,
особливо якщо надійшла від жінок. Дуже не
бажані операції на серці. Кардіохворим не
рекомендуються фізичні навантаження.
Ваша хвороба – від нестачі людського тепла.
Змініть свою поведінку і відчуєте поступове
одужання.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 2 ПО 8
СЕРПНЯ 2021 РОКУ

ся аварійна небезпека. Мозок буде відчувати
кисневе голодування. Можливі запаморочення. Бережіть голову від травм. Особливо
вразливим буде горло. Намагайтеся не перевантажувати і не переохолоджувати його. Не
варто планувати поповнення сім’ї.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Тиждень вдалий для
розв’язання фінансових питань: ви зможете чітко визначити ваші інтереси і обстоювати їх. Крім того, налагоджуються партнерські відносини, засновані здебільшого на емоціях. Тому не забувайте про діловий
прагматизм. Попередні вимоги ваших
партнерів вас не влаштовували, а їхні нові
пропозиції можуть виявитися надто ілюзорними. Проте ситуація сприятлива для налагодження компромісів з цими партнерами. Можуть з’явитися гроші для створення
власної справи. Врахуйте, що ви непогані
фінансисти, але слабкі адміністратори. В
особистому житті ви нарешті досягли гармонії. Гроші і здоров’я особливо не хвилюють - тут усе гаразд. Зверніть увагу на легені.
Їх, а також бронхи і м’язи рук краще не
оперувати. Для відновлення нервової системи треба поспати на годину довше. Постарайтеся не навантажувати шлунок, особливо смаженим. Людям з підвищеною кислотністю треба пити чай з м’яти, а салати заправляти олією.
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Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ
Tire Repair & Sales
äëÿ âîä³¿â CDL-A
CDL водії клас A
умови праці та своєчасна
New & Used Tires/All Sizes  хороші
оплата гарантовані
 Äîñâ³ä ðîáîòè
ì³í³ìóì 2 ðîêè
 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ
#6

3546 W. North Ave., Sunday & Holiday closed
Chicago, IL 60647 Mon.-Sat- 8:30 am-9pm open

773.235.2504 773.235.1300
#32

773.426.8189

Cars, Trucks, & Motorcycles

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ

шукає водiя CDL-A в Маямi
Мiсяць через мiсяць роботи зi
ставкою 2500долларiв на тиждень

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за
номером Юлiя 312 755 8264

 всі милі та зупинки

оплачуються
 вольво траки
 мінімальний досвід роботи 6 місяців

Тел. 773.305.8191

#8/2017

Потрібні водії
CDL класу А
та Овнери Оператори
ЕФ

ТЕЛ

Е

ЙТ

У
ОН

773-599-5066
224-829-1421

LOOKING FOR MECHANICS!

Needed for
Volvo Truck
and car hauler
trailer In
Waukegan IL

www.ukrslovo.net

#11/202

Call 847-804-1304
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Українське Слово

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію
Experior, що в Alsip, IL

28

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

219.850.3346 - по - англійськи
773.988.7117 - Роберт, по - польськи

Transportation company need
LOCAL DRIVER

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.
Sunday work extra $100 bonus.
BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704

Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

224.828.1773 & 630.991.7566

#31

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом
роботи та без

для встановлення
систем опалення
та охолодження
Systems).

Один рік досвіду.
#17/21

Òåë. 773.750.8180

Робота в місті
Чикаго
Потрібні жінки на
прибирання
будинків
Повна або
часткова
зайнятість

В будівельну компанію потрібні на роботу
спеціалісти для встановлення плитки
* Стабільна робота цілий рік
* Об’єкти Чикаго
* Висока оплата

847.208.4731

Розмовляємо польською і англійською мовами

#9/2021

773.697.1924

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

Околиця
Belmont & Olcott.

Запрошуємо на роботу
ПЕРУКАРЯ та
МАЙСТРА МАНІКЮРУНА
Повний або неповний
робочий день.
Або місце в рент.

847.789.4000

#30

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

∆ Маршрути – OTR
∆ Висока оплата
∆ Стабільна робота
∆ Паркінг в Elk
Grove Village, IL
Розмовляємо польською
і англійською мовами

#32

773.344.6032

Cубконтрактор з інсталяції карпетів
Помічник контрактора і для
роботи у Warehouse
Запрошуємо на роботу в успішну компанію
- Фірма знаходиться в Arlington Heights, IL
- Стабільна робота цілий рік
- Вимоги – водійські права

773.744.4632
773.807.9699 Розмовляємо
польською і англійською мовами

В компанію з 15 - річним досвідом
Терміново потрібні на роботу
працівники з сайдингу
- З досвідом
- Об’єкти - North Suburbs
- Повна ставка,
стабільна робота

773.510.7908
Розмовляємо польською і англійською мовами

На роботу в
польський магазин
запрошується
КУХАР і
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго
773-281-1422 29
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Водіїв класу «B» запрошуємо
на роботу на Straight Truck

We speak Polish and English

Українське Слово

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ
ДО ПРАЦІ

847.749.6952

www.ukrslovo.net

- Pay - by project

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

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.

НЕРУХОМІСТЬ

КУПЛЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ШУКАЮ

For Rent Cumberland &
Foster.
2 Bdr, heating & A/C, 2
parking spaces.
847.828.4409 &
#32
847.290.1944
2 Rooms - Prospect
Heights
2 room for rent at:
16 E. Old Willow rd,
Prospect Heights IL
60070.
#4/22
Tel. 224.201.1932

ШУКАЮ В РЕНТ

www.ukrslovo.net

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ПРОПОНУЮ
CLEANING LADIES
NEEDED!
BARTLETT,
STREAMWOOD,
HANOVER PARK, ELGIN,
SOUTH ELGIN.
$800 and up weekly. With
car preferred.
#31
Tel. 630.363.3026
Пропоную роботу
головного механіка
з досвідом
управління цілою майстернею.
Оплата за
домовленістю.
oharetruckandbusrepair@
yahoo.com
#31
708.689.8797

Bartenders
Female bartenders for
restaurant cafe. @ 5 S.
Wolf rd, Prospect Heights
il 60070
#4/22
Tel. 224.201.1932
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків.
Робота в групах.
Хороша зарплата.
Забираємо з дому.
#31
847.312.6508

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

Looking to hire an
experienced seamstress
to cut and sew wedding
dresses – flexible hours
and great pay.
Basic English speaking
skills preferred, but not
necessary.
For more information,
please contact
Alyssa at
(773) 887-2812
or email info@
#37
alyssakristin.com.

Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ
Carry Out and
Delivery ONLY

30 липня 2021 № 31

Українське Слово

www.ukrslovo.net
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$5 off

25$

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

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

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker

www.ukrslovo.net

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
Багаторічний досвід
Знання ринку нерухомості
Висока професійна кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706
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RUNWAY REALTY, INC

Українське Слово

773.317.8035
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Українське Слово
www.ukrslovo.net

