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ПЕРЕД СТРИБКОМ У ПРІРВУ

Марно доводити тим, хто нині відчайдушно вчепився в українське владне кермо, що реальність сконструйована з дрібниць, пов’язаних між собою невидимими
нитками зв’язків та обумовленостей.
Що нічого не трапляється ось так просто, зопалу, що, зрештою, за все треба
платити. Грішми, репутацією, рейтингами
(це, мабуть, найзрозуміліше для фронтмена кварталівської «хунти»), репутацією,
здоров’ям… Спроба розповісти про зовсім
очевидний феномен детермінізму популістам-початківцям, – це навіть не глас
волаючого серед пустелі. Це – намір віялом
розігнати осінні хмари.
Акурат у річницю вже призабутої обіцянки Зеленського завершити війну
на Донбасі сталася низка подій, на які
варто звернути увагу. Цей пустопорожній
(що було очевидним вже тоді) пасаж він
озвучив не у черговому відосіку для дебілів, а в інтерв’ю веду чому програми
HardTalk на телеканалі ВВС Стівену Сакуру. Тоді президент України заявив, що визнає перед народом
власний провал, якщо миру на Сході не буде. «Якщо я не зможу завершити війну, значить, потрібно, аби прийшла інша
людина, здатна закінчити цю трагічну історію між нашими
країнами», – ось дослівна цитата…
Війна триває й досі, Зеленський мовчить з цього приводу.
Зате не мовчать інші, ті, з ким, власне, мав намір домовлятися
новоспечений миротворець…
Кілька тижнів тому, коли вшановували жертв Бабиного Яру,
я писав про активізацію російського наративу «українського
антисемітизму» в інформаційному просторі. Тому, – якщо
нічого не трапляється просто так, – то «танці» довкола проєкту пам’ятника жертвам нацистів, публікації на кшталт «Їхтамнебуло» з посиланнями на сумнівний роман «гонкурівського лауреата» Літтелла «Благоволительки» (нагадаю, написаний в Чістих Прудах, на основі архівів радянських каральн и х орг а н і в), і «ви шен ька на тор т и к у » – Мед вє дєв
у «КоммерсантЪ», – виявляться спланованою спецоперацією
проти України. А Зеленський, до слова, і всі «олігархічні канали», на які, як до церкви, ходять спікери від «Слуг», неспроможний зупинити навіть цю, – «холодну війну».
Руки «Слуг» та їхнього «духовного лідера» (оцініть креатив
головного «слуги» у парламенті Олександра Корнієнка!) зайняті іншими справами. Їм терміново слід відмиватися від
публікації розслідування Pandora Papers, які більш ніж прозоро натякають на «правдивість» і справжню ціну обіцянок
Зеленського та ретельно виплеканого його політтехнологами
образу «простого хлопця». Цей «простак», опонуючи попереднику, звинувачуючи його в «офшорах», «ліпєцкіх фабріках»
і «торгівлі на крові», насправді підсвідомо транслював власні
страхи і утаємничені від зайвих очей «гріхи». Їх назбиралося
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У м. Льєж, Бельгія, театр «ШУМ»
зіграв «Наталку Полтавку».

на мільйони доларів, украдених в українців ляльководом Зе!
Ігорем Коломойським. І це лише початок історії, бо спільник
Коломойського, утікач, ексголова правління ПриватБанку
Олександр Дубілет вже очікує під домашнім арештом в Ізраїлі
екстрадиції у США.
А треш у державному Укрексмібанку, де голова правління
(кажуть, кум Зеленського) Євген Мецгер нацькував охоронців
на журналістів, має перспективу стати ще більш резонанснішим, ніж усі Пандори, разом узяті. Бо питання, з яким прийшли журналісти до банкіра стосувалися кредиту на 60 мільйонів доларів, виданого державним (!) банком бізнесмену з…
окупованої Горлівки. Якщо врахувати, що пан Мецгер є близьким другом сім’ї Зеленського, то виявиться, що оця солодка
парочка фінансувала терористичну діяльність «Л/ДНР»…
А ще – з усією неуникністю перед Зеленським і його найближчим оточенням, особливо «агентом впливу ФСБ», керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком бовваніє перспектива «вагнергейту». Це буде бонусом від розслідувачів під
орудою Христо Грозєва до всього того, що намолов своїм нестримним язиком «наш Голобородько» (про дзвінок Лукашенкові, зокрема), і ще одним підтвердженням того, як Зе! рік тому
намагався «закінчити війну на Донбасі».
Неперевершений у своїх висновках Єжи Лєц написав колись,
що для стрибка у прірву трамплін не потрібен. На Банковій
не читали знаменитого поляка, і набудували таких трамплінів
десятки. Таке враження, що вони стали об’єктами «Великого
будівництва» (в народі – «Великого крадівництва»), кредити
на яке надавав Укравтодору… той же Укрексімбанк з тим же
кумом президента на чолі…
Ігор ГУЛИК

НАДІЯ КАРПОВА. КОЛИ
ВОНА СПІВАЄ, НАВІТЬ
МОРЕ СЛУХАЄ Ст. 6

Її енергії вистачить на те, щоб
забезпечити світлом невеличке
місто, а коли вона співає, навіть
море стихає, щоб послухати.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Діаспора

Останнім часом життя складається так, що тяжко
оцінити, чи щаслива я, чи ні. Повинна радіти, що живу
і працюю, але якось не клеїться.
Але сьогодні, під час виступу нашого театру «ШУМ»,
відчула, що не марную відведений мені час на цій землі. Я, разом з моїми однодумцями, акторами театру
Лесею Ільхіною , Андрієм Коваленком, , Віталієм Кучмою, , Хаїмом Розенбаумом, Наталією М’ягкою , Іваном
Данчевським , не задумуючись над результатом, рік
працювали онлайн над «Наталкою Полтавкою», бо
Ковід-19 не давав нам повноцінно зустрічатись.
І от вперше - на професійній сцені, дякуючи дорогій
Олені Цимбалюк. Я задоволена, щаслива, що ви, мої
дорогі , саме зіграли п’єсу. Після виступу сказала акторам, що мені не все сподобалось. А коли подивилась
відео, то змінила погляд на виступ. Ви були на висоті!
А ще низький уклін глядачам. Ми - одна велика
родина!
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 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди
 Конкурентні ціни!
 Отримай безкоштовний
сервіс на 18 місяців!
 Щомісяця від
дилера - спеціальні,
найвигідніші відсотки.
www.mcgrathlexusofchicago.com

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

Karyna Sanzharovska

847.371.1455
Karyna Sanzharovska

Розмовляємо
українською мовою

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, IL

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

Українське Слово

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

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

www.ukrslovo.net

СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

Laura Golub

Attorney at Law
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Діаспора

УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА ПРАЦЮЄ
В НІЦІ
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Важливим питанням культурного розвитк у
українських мігрантів за кордоном є збереження
культурної цілісності і підтримка
українських традицій серед дітей
і молод і . А д же
діти, асимілюючись в суспільство
нової країни, пер е й м а ю т ь нов у
к у л ьт у р у д у ж е
ш в и д к о . То м у,
щоб не зг убити
національну ідентичність громади,
українці за кордо-
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ном створюють школи
вихідного дня, залучаючи всі х ба жаючих до
вивчення і збереження
культурної спадщини.
Суботня школа, організована українською
громадою в Ніці під керівництвом Ірини Подиряко, вже з вересня
радо приймає вихованців. Щосуботи з 10.00 до
13.00 маленьких українц і в на вча ю т ь мові і
творчості. Школа існує
четвертий рік, але набирає оберти і має великі плани щодо подальшого розвитку.
Учні школи – діти від
трьох з половиною років

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

DR. KATIA ILIEVA
Family Physician

1 януари 2021 № 1

847-981-6061

Діаспора

дане е една Коледа – на латин- изпратихме млади таланти да да идват от латинската дума Здравите да не болеят.
прословутото „зъб – за зъб, око
ски „раждане“ е natus – оттук е правят наука в Япония, Италия, calendarum. Румънците имат ко- Болните да оздравеят.
– за око“.
коренът на думата „нация“. И САЩ и Англия – и пак остави- ледни песни, наричани colinde – Богатите да дареят.
Следва на 18 стр.
до дванадцяти. Всі учні поділені
на три
вікові INC.
категорії. Нова фабрика за производтство на
M&D
FOODS
Окрі
м
рег
ул
ярни
х
за н ять, хранителни продукти.
НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ
школа
влаштовуєПОЗИЦИИ
відкриті уро- Ще Ви обучим. Много добра атмосфера,
ЗА ВСИЧКИ
заплащане и бенефити. Предлагаме
ки і святкові заходи, залучаючи
позиции за пълно и непълно работно
▸Traditional Medicine
до $18до
/час
всіх$15
бажаючих
своїх стін.
време: понеделник до петък.
- всички
Ду
же в а жсмени
л и ве ба ж а н н я
▸DOT/CDL Exams
Съботата и неделята са почивни дни.
(Шамбург).
батьків
у підтримці дітей в
▸Preschool & Preemployment Physical
Заплащане всяка седмица.
питанні навчання. Створення
WORKING HOURS:
Работата
включва:
українських шкіл діаспорами
Mon: 9 am - 5 pm
Thu: 9 am - 5 pm
P Основно
разбиране на обработката на храни
по всьому
світуобучение
свідчитьипро
Tue: 12 pm - 7 pm
Fri: 7 am - 3 pm
P
Опериране
и
наблюдаване
на
линии
за
производство
на
храна
усвідомлення громадами важWed: 9 am - 5 pm
Sat: (2 times per month)
P
Опаковане
и
поставяне
на
етикети
на
продуктите
ливості збереження культурAges 16 and up
P
Проверка
и
контрол
на
качеството
ного середовища. Це допоможе
P вДоставка
и получаване
ELK GROVE MEDICAL ASSOCIATES
учням
майбутньому
не лише
змозіscreening
говорити&рідною
мовою
і від- Address: 800 Biesterﬁeld Rd Elk Grove Village,
Всички
кандидати
се проверяват: Drug
background
check
бути освіченим в культурних
Il EBERLE building 8th Tower entrance 7th ﬂoor; suite 705A
чувати
себе своїми -серед
своїх.
питаннях Обадете
своєї нації, се
а й днес
при бажанна тел.
773.510.0855
Крис
ні повернутисьEmail:
в Україну,
бути
в
Office phone:
chrisdokliev72@yahoo.comЮлія СЕМИРЯД
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THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
SEEKS CANDIDATES FOR ITS NEW
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

At the next quadrennial convention in May 2022 the Ukrainian National Association
will elect the following:

Candidates should possess proven governance and executive leadership skills and
experience. Desired qualities and talents include executive leadership, experience
in business management and an ability to think across all disciplines relevant to the
UNA.

Українське Слово

President/CEO
Board or Directors
Audit Committee
Fraternal Advisory Board

All candidates must be UNA members in good standing.A full position proﬁle and
instructions for applying are on-line at https://unainc.org/una/leadership-positionopenings/.

Ukrainian National Association, Inc.
Attn: Mr. Stefan Kaczaraj, President
2200 Route 10
PO Box 280
Parsippany, NJ 07054
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The completed forms and a copy of the nominee’s detailed Resume and a short
statement as to why the nominee would be an excellent candidate must be sent via
certiﬁed mail on or before October 31, 2021 to:
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НАДІЯ КАРПОВА. КОЛИ ВОНА СПІВАЄ, НАВІТЬ МОРЕ СЛУХАЄ
Її енергії вистачить на те, щоб
забезпечити світлом невеличке
місто, а коли вона співає, навіть
море стихає, щоб послухати.
Українка, яка полонила
півсвіту своїм неймовірним
сопрано, наразі мешкає в
Італії. Невгамовна і енергійна, вона постійно поринає в
роботу, виринаючи на сценах найвідоміших світових
опер.
Колоритне та самобутнє
сопрано з металічним тембром
вона шліфувала довгі роки, навчаюсь спочатку в Полтавському
музичному колежі ім. М. В. Лисенка,

потім у Національній музичній
академії ім. П. І. Чайковського. Грати на фортепіано почала з п’яти
років, тоді й вирішила присвятити своє життя
служінню музичному мистецтву. Озираючись в минуле,
Н а д і я м ож е з
впевненістю сказати, що вибір був зроблений правильно. Саме
музика відкрила їй світ та
відчинила двері в Європу.
Своє перше турне оперними театрами
Надія здійснила до Франції ще будучи
студенткою консерваторії. А згодом, отримавши дипломи, мігрувала до Італії, бо
шалене кохання до італійської опери не в
змозі було втримати її в Полтавському Національному музично-драматичному театрі ім. М. В. Гоголя, де вона служила актрисою та солісткою симфонічного оркестру
протягом шести років.
Щемним було розлучення із рідними
землями та людьми України, але ж, не
пізнаючи нового, не взнаєш сам себе! В
Європі почалася нова кар’єра, підкорення
нових вершин, здобуття нових знань. Не
обійшлося й без італійського кохання, чоловіка, за якого Надія вийшла заміж і вже
остаточно вирішила залишитись в Європі.
Безліч міжнародних конкурсів та фес-

тивалів, в яких Надія отримує
тріумфальні перемоги, здобуває диплом викладача
оперного модерного співу (Італія, Верона), будує кар’єру оперної
співачки з низки своїх
улюблених оперних
героїнь: Джульєтта,
Мімі, Лауретта, Мюзетта, Маргарита, Олена, Наталка-Полтавка,
Донна Анна….та ін.
Надія Карпова з гордістю і трепетом в душі демонструє український талант
Європі та мріє про інші континенти. Наразі вона є викладачкою оперного
співу та гри на фортепіано в музичній
школі та консерваторії, є членкинею оперних співаків Італії асоціації Innesti di
Cultura, є лау реатом та Грандпереможницею багатьох міжнародних
конкурсів оперних співаків, володарка
золотої медалі за краще виконання духовної програми в Сербії та Хорватії, також є
членкинею асоціації Ucraina Piu (Milano).
«Найкраще, що могло статися зі мною в
житті - це її Величність Музика» - каже сама
пані Надія. Серце, віддане мистецтву, та
душа, яка завжди співає в поєднанні з жіночою українською красою, - то перфекціонізм по-українськи!
Юлія СЕМИРЯД

Це не просто кліше; сніданок допомагає нам отримати
з кожного дня все по максимуму. Але не кожен сніданок
для цього підійде. Деяка стандартна ранкова їжа і напої
насправді більше шкодять, ніж допомагають.
Це особливо важливо пам’ятати щодо
дітей і підлітків у школі. Ця особлива
група населення потребує для
зростання білок, до того ж він
пот рібен д л я п і д т ри м к и і
відновлення організму так
само як і дорослим.
Білок не просто корисний
для здорових тканин, коли
його споживають вранці, – він
також
допомагає
п і д т ри м у в ат и с т абі л ьн и й
рівень цукру в крові. Добрий
вибір на сніданок включає: яйця,
йогурт, горіхи, горіхове масло та сир
із низьким вмістом жиру. Дорослі з
надлишковою вагою не повинні споживати
бі льше 4-ох яєць на тиж день, бо це може
загострити проблеми зі здоров’ям. Уникайте білки, які
мають високий рівень насичених жирів, як-от: бекон та
ковбаса. Добрим сніданком може виявитись типова їжа для
обіду, як-от: нежирна яловичина, риба або курятина.
Вуглеводи можуть бути як чудовими так і жахливими.
Подрібнена або старомодна вівсянка – чудовий вибір. Її
можна готувати в повільноварці перед тим як лягати спати,
і вона буде готова на сніданок. Уникайте миттєвих вівсянок
і вівсянок зі смаками через те, що вони оброблені і мають
непотрібні цукри та консерванти. Цільнозерновий хліб
набагато корисніший, ніж білий хліб.
Існують також здорові пластівці, але миска деяких
пластівців таки має стільки ж цукру, як і глазурований
пончик. Весь цукор в таких пластівцях, а також у млинцях,

джемах та більшості батончиків для сніданку, здобі, вафлях
і печиві дуже швидко збільшує рівень цукру в крові,
викликаючи секрецію інсуліну. Інсулін штовхає цукор у
клітини м’язів і якщо його там надто багато, то
рівень цукру в крові опускається надто низько.
Ця гіпоглікемія спричиняє нервозність,
пришвидшує серцебиття та спричиняє
інші симптоми, які заважають чіткому
мисленню і навчанню.
Фру кти – ще один ч у довий
вуглевод на сніданок, і їх можна
додавати до пластівців або йогурту.
Фру кти і овочі – також добрі
джерела клітковини. Розчинна
клітковина міститься і у вівсянці.
Клітковина уповільнює вбирання
ц у к ру і допома г ає у т ри м у в ат и
стабільним рівень цукру в крові. Їх
можна просто їсти, а сік уникайте.
Як і солодким пластівцям, миттєвій
вівсянці з доданим цукром та йогуртові з
джемом, фруктовому соку бракує тієї клітковини, що
сповільнює віддачу цукру в кров. Стабільний рівень цукру
в крові полегшує дітям зосередженість, сприяє увазі та
навчанню. Дослідження свідчать про взаємозв’язок
здорового сніданку з високими оцінками та балами в
теста х. І, звісно, це можна застос у вати до кращої
продуктивності в дорослих.
Батьки несуть серйозну відповідальність за забезпечення
дітей здоровою їжею. Вони також мусять дбати про їхній
духовний добробут. У Повторенні Закону 32:46 і в Псалмі
77 (78):5 батькам наказано навчати своїх дітей Божому
Слову.
Підготувала
Лінда ФІЛЛІПС

ПОВНІ
ЛЮДИ
І ГРИП

Здоров‘я

ДОБРИЙ СНІДАНОК ДАЄ КОРИСТЬ НА ЦІЛИЙ ДЕНЬ

Уражені грипом повні люди є більш небезпечними для передачі вірусу, оскільки вони
довше його зберігають і виділяють. Такий
висновок зробили американські вчені Мічиганського університету після дослідження
групи учасників.
У людей з ожирінням ризик поширення
грипу на сім’ю, друзів та інших людей триває
вдвічі довше, ніж у пацієнтів із нормальною
вагою. Крім цього, вчені подали докази того,
що люди з ожирінням потрапляють під велику небезпеку ускладнень грипу, таких як
пневмонія або навіть смерть.
Дослідження 1800 людей протягом трьох
сезонів грипу показало, що дорослі з ожирінням із симптомами грипу виділяють вірус
грипу A на 42% довше, ніж інші.
Це може бути пов’язано з тим, що ожиріння
змінює імунну відповідь організму і викликає
хронічне запалення, яке може дозволити вірусу, подібного грипу, залишитися довше.
У дослідженні, опублікованому в «Журналі
інфекційних захворювань», ідеться про те, що
ожиріння може зіграти важливу роль у передачі вірусу грипу, враховуючи його поширеність у країнах світу. Так, тільки у Великобританії понад чверть дорослих страждають на
ожиріння. Зростання становило 15% з 1993 р.

www.ukrslovo.net

Українське Слово
15 жовтня 2021 № 42

7

Здоров‘я
www.ukrslovo.net

Українське Слово

БЕЗРОБІТНІ СТАРІЮТЬ РАНІЩЕ
Нове дослідження виявило ознаки прискореного старіння у ДНК
чоловіків, які є безробітними понад
два роки.
Дослідники з Імперського коледжу Лондона і Університету Оулу у
Фінляндії дослідили зразки ДНК 5
тисяч 620 чоловіків і жінок 1966
року народження, що мешкають у
Фінляндії.
Вони розглядали структури під
назвою теломери, які розташовані
на кінцівках хромосом і захищають
генетичний код від руйнування.
Протягом життя людини теломери стають коротшими, а їхня довжина вважається одним з основних показників біологічного старіння. Укорочені теломери
пов’язані з підвищеним ризиком вікових
хвороб, таких як цукровий діабет другого типу і захворювання серцево-судинної
системи.
Дослідники оцінювали довжину теломерів у кров’яних клітинах, узятих зі
зразків, зібраних у 1997 році, коли учасникам дослідження виповнився 31 рік.
З’ясувалося, що серед чоловіків, які за
останні три роки понад два роки не мали
певного місця роботи, укорочені теломери зустрічаються вдвічі частіше, ніж у
тих, хто був постійно працевлаштований.
Під час аналізу враховувалися також
й інші соціальні, біологічні та поведінкові чинники, які могли вплинути на остаточний результат. Це було зроблено, аби
виключити можливість того, що укорочені теломери є наслідками хвороб та

інших медичних показань, які не дозволили учасникам досліджень мати постійну роботу.
Дана тенденція не була виявлена у
жінок, що цілком могло пояснюватися
тим фактом, що серед учасників дослідження жінок, які у свої 31 уже встигли
провести тривалі періоди часу без роботи, було набагато менше, ніж чоловіків.
А чи є подальше безробіття більш шкідливим для чоловіків, ніж для жінок, дослідникам ще належить з’ясувати.
Доктор Бакстон із медичного факультету Імперського коледжу Лондона зазначає: «Укорочені теломери пов’язані з
підвищеним ризиком різних вікових
хвороб і ранньої смерті. Раніше прискорене зниження довжини теломерів
пов’язували із сильними стресами, перенесеними в дитинстві чи в дорослому
житті. Тепер наше дослідження довело,
що передчасне старіння можуть також
викликати й тривалі періоди безробіття».

ПРИ ПОДАГРІ ПОТРІБНО ОБМЕЖИТИ ВЖИВАННЯ
ПРОДУКТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФРУКТОЗУ
Існує думка, що фруктоза корисніша
за цукор і той, хто її вживає, харчується
правильно. У супермаркетах
пропонується чимало дієтичних продуктів із
фруктозою, яка практично не зумовлює
інсулінової реакції,
тобто не підвищує
рівня цукру та інсуліну в крові.
А втім, як не дивно, численні дослідження доводять, що
людський організм сприймає
фруктозу як токсин. Вона на відміну від
глюкози не використовується м’язами,
мозком та іншими органами, а спрямовується безпосередньо в печінку, де
розщеплюється й виводиться.
За надмірної кількості фруктози (також і тієї, що у фруктах, сухофруктах,
меді) частина перетворюється на сечову
кислоту, що підвищує її загальний рівень у крові й призводить до розвитку
подагри.
Також велика кількість фруктози загрожує ожирінням печінки, бо цей мікроелемент дуже швидко перетворюється на жир. Тому його надмір посилює
інсулінорезистентність і може призвести до цукрового діабету.

Отож, щоб уникнути підвищення рівня сечової кислоти в крові та ожиріння
печінки, потрібно обмежити вживання продуктів, що містять
фруктозу. Крім того, не
варто використовувати її
замість цукру. На відміну від глюкози фруктоза не дає почуття насичення, тому із нею
дуже легко переборщити. До того ж її надмір
може обернутися жировими відкладеннями на животі, збільшенням ваги загалом.
Фруктози багато у винограді, бананах,
хурмі, шароні, яблуках, грушах, фініках,
родзинках, куразі... Ось чому фрукти й
сухофрукти в другій половині дня не
бажані. Але у них хоча б міститься клітковина, яка уповільнює всмоктування
фруктози, а ось мед, кукурудзяний сироп, фруктові соки, нектари, кленовий
сироп – це склади практично самої лише
фруктози.
Тож треба грамотно складати свій
раціон, щоб фруктоза замість солодкого
задоволення не стала причиною проблем
зі здоров’ям.

THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
SEEKS APPLICANTS FOR EXECUTIVE POSITIONS
At the next quadrennial convention in May 2022 the Ukrainian National Association
will elect a President/CEO and Board of Directors among others and subsequently
appointments will be made to the positions of Secretary/COO and Treasurer/CFO.
Applicants should possess proven governance and executive leadership skills and
experience. Desired qualities and talents include executive leadership, experience
in business management and an ability to think across all disciplines relevant to the
UNA. Individuals appointed to the positions of Secretary/COO and Treasurer/CFO
will be members of the Board of Directors.
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All aplicants must be UNA members in good standing. A full position proﬁle and
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The completed forms and a copy of the applicant’s detailed Resume be sent
via certiﬁed mail on or before October 31, 2021 to:

Ukrainian National Association, Inc
Attn: Mr. Stefan Kaczaraj, President
2200 Route 10
Po Box 280
Parsippany, NJ 07054

Оксана СКИТАЛІНСЬКА,
дієтолог

meest.com
1-800-361-7345

www.ukrslovo.net

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

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

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

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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*Щоб отримати 10-ту посилку безкоштовно, потрібно надіслати 9 посилок в період акції - з 01.08.2021
по 01.08.2022. Вага 10-ї посилки не має перевищувати середню вагу попередніх 9-ти посилок.
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10-ТА ПОСИЛКА БЕЗКОШТОВНО!*
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РЕЦЕПТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ СХУДНЕННЮ
З

НІКОТИН ПРИЗВОДИТЬ
ДО ВТРАТИ ЧОЛОВІЧОЇ
Y-ХРОМОСОМИ

хвилин, періодично помішуючи. Залишити для
повільного охолодження на 30-45 хвилин,
після чого відцідити. Пити настій по
склянці двічі-тричі на день протягом
8-10 тижнів при ожирінні. Стимулює
обмін речовин і поліпшує травлення.
Збір №3. Крушина ламка, кора, –
40 г, кульбаба лікарська, коріння, –
15 г, петрушка городня, плоди, – 15 г,
фенхель звичайний, плоди, – 15 г, м’ята
перцева, листя, – 15 г. Дві столові ложки
збору залити двома склянками окропу,
настояти й випити увесь настій вранці до їди
(для схуднення). Настій має проносну, сечо-, жовчогінну дії, поліпшує травлення і нормалізує обмінні процеси.
Якщо ви вважаєте, що схуднути можна й без занять
фізичною культурою, а тільки за рахунок дієтичних обмежень та лікарських зборів, то глибоко помиляєтесь. Для
якнайшвидшого досягнення бажаного треба робити фізичні вправи. Не забувати і про розвантажувальні дні. Вони
призводять до змін в обміні речовин, стимулюють вихід
жиру, сприяють виведенню з організму накопичених продуктів обміну.
Соковий розвантажувальний день.
На сніданок, обід і вечерю випивайте по склянці (200
мл) будь-якого соку без цукру, на підвечірок (або на ніч) – по
одній склянці води. У разі використання морквяного соку
калорійність розвантажувального дня становитиме 195
кілокалорій, а томатного – 105 кілокалорій.
Фруктовий розвантажувальний день.
Узяти 1,5 кг фруктів (найдоступніших за сезоном) і з’їсти
за 5-6 разів протягом дня. Калорійність яблучного дня – 726
кілокалорій, апельсинового – 554 кілокалорії.
Олексій СИНЯКОВ, знавець народної медицини
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Учені з’ясували, що куріння може призвести до втрати чоловічої Y-хромосоми у
деяких клітинах крові. Також, як запевняють дослідники, у курців ризик розвитку
раку вищий.
Вони змогли підтвердити, що втрата
статевої Y-хромосоми знижує тривалість
життя у чоловіків, а ще призводить до розвитку раку легенів та інших важливих
органів.
Зі збільшенням дози нікотину, що надходить в організм, імовірність втрати
Y-хромосоми тільки зростає. Наприклад,
курці, котрі викурюють більш ніж одну
пачку цигарок на день, набагато частіше
втрачають цю хромосому. Але, як виявилося, присутній і зворотний ефект – у чоловіків, які кидають курити, кількість дефектних клітин у крові зменшується.

айві кілограми не тільки псують
настрій та зовнішній вигляд,
а й погіршують здоров’я. Чого
тільки не роблять представниці чарівної статі задля
схуднення – дієти, голодування, навіть операції!
Тим часом для лікування
ожиріння та його профілактики можуть бути використані лікарські трави.
Переважно ті з них, які багаті
на вітаміни (надто С і В1, що стимулюють окислювальні процеси в жировій
тканині), а також йод, конче потрібний для нормального
функціонування щитоподібної залози, котра відіграє важливу роль в обмінних процесах.
Використовуються також рослини, що мають здатність
виносити з організму надлишки холестерину, перешкоджаючи цим самим розвиткові атеросклерозу, чинять проносну, сечогінну дії, поліпшують травлення і знижують апетит.
Перелік рослин, прийом яких буде корисний за надмірної ваги, досить великий. Ось рецепти, що сприяють схудненню.
Збір №1. Кукурудзяні стовпчики з приймочками – 50 г,
крушина ламка, кора, – 20 г, деревій звичайний, трава, – 20
г, ялівець звичайний, плоди, – 10 г. Дві столові ложки збору
залити в термосі 0,5 л окропу. Настояти 10-12 годин, відцідити й приймати по 150 мл тричі на день за 20-30 хвилин
до їди.
Збір №2. Бузина чорна, квітки, – 20 г, фенхель звичайний,
плоди, – 20 г, ромашка аптечна, квітки, – 20 г, липа дрібнолиста, квітки, – 20 г, м’ята перцева, листя, – 20 г. Три столові ложки сухої подрібненої суміші всипати в невелику
емальовану каструлю, влити 0,5 літра води, закрити кришкою, помістити у велику каструлю з окропом. Кип’ятити 15

10

#18

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net

14

Ukrainian Weekly Newspaper  USA  Canada

Since 2002

Ukrainians Love It

PAGES FOR THE TRUCKERS IN THE USA & CANADA

KIA ПРЕДСТАВИЛА НОВИЙ СЕДАН У ДВОХ
ВЕРСІЯХ
Південнокорейська компанія Kia презентувала новий автомобіль 2022 Kia
Forte. Про це
повідомляє Car
and Buzz.
Стандартна модель
седану має 2-літровий двигун із потужністю 147 кінських сил. Це дозволяє транспортному засобу розігнатися до 96 км за годину за 8,1 секунди. Проте, на
вибір клієнта, є також 1,6-літровий двигун потужністю 201 к.с., що дозволяє седану розігнатися до 96 км
за годину вже за 6,7 секунди. Всередині автомобіля
встановлений 20,32-сантиметровий дисплей з інформаційно-розважальною системою. Також доступна
опція з 26,2-сантиметровим екраном. В автомобілі
наявний інтерфейс CarPlay Apple. Вартість одного
базового екземпляра становить 20 085 доларів США,
а перші продажі розпочнуться вже незабаром. Нагадаємо, південнокорейська компанія Kia представила
новий автомобіль 2022 Kia Stinger Scorpion.

15 жовтня 2021 р. № 42 (933)

ПОПИТ НА НОВІ ЕЛЕКТРОКАРИ В УКРАЇНІ ЗА МІСЯЦЬ ЗРІС У 2,5 РАЗА
За вересень
2021 року в Україні було придбано
145 нових електромобілів, що у
2,5 раза більше
ніж у вересні минулого року. Про
це повідомляє Асоціація

автовиробників
України (Украв-

топром).
Зазначається,
що у вересні також було зареєстровано 748 вживаних електрокарі в, що на 18%
більше ніж за аналогічний період минулого року.
Найпопулярнішим новим електрокаром вересня
став Nissan Leaf (28 реєстрацій), на другому місці опинилась модель Hyundai Ioniq (12 реєстрацій), на третьому - Nissan Sylphy (11 реєстрацій), на четвертому - моделі JAC iEVS4 та PORSCHE Taycan (по 10 реєстрацій),
на п’ятому - моделі BMW i3 та MERCEDES-BENZ EQC

У БРИТАНІЇ ТЕСТУЮТЬ ВУЛИЧНІ
БЕЗДРОТОВІ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРІВ
Британська компанія Char.
gy розпочала 12-місячне випробування бездротових зарядних пристроїв для електромобілів. Про це повідом ляє The Sunday Times
Driving. Випробування проводитимуться на 10 електричних автомобілях моделі
Renault Zoe, оснащених обладнанням для індукційної
зарядки. Пластини в нижній
частині автомобіля сумісні із бездротовим зарядним майданчиком, встановленим на паркувальному місці.
«Ця інфраструктура означає відсутність кабелю для зарядки - потенційно небезпечного для інших користувачів на дорозі та для дорожнього
покриття», - заявили у компанії. Сама ж зарядка активується лише тоді,
коли над нею паркується електромобіль.
Зазначається, що технологія для бездротової зарядки електрокарів
була розроблена у співпраці між німецькою компанією IPT Technology та
Університетом Ворика (Велика Британія). «Це нове рішення для зарядки
означатиме, що найближчим часом ті, хто не має доступу до зарядки авто
у своїх гаражах, зможуть ефективно заряджати свої електрокари без кабелю прямо на вулиці», - додали у Char.gy.

(по 9 реєстрацій).
Найпопулярнішим вживаним
електрокаром мин улого місяц я
став Nissan Leaf
(174 реєстрації),
на другому TESLA Model 3 (95
р е є с т ра ц і ї), на
третьому –
Renau lt Zoe (48
реєст ра цій), на
четвертому VOL K S WAG E N
е-Golf (39 реєстрацій), на п’ятому Сhevrolet Bolt (37
реєстрацій).
За січень-вересень 2021 року в Україні було зареєстровано майже 6,1 тис. електромобілів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості становила 88% (92% у 2020
році).
B Україні у 2020 році було зареєстровано 7455 електромобілів, що на 1% менше, ніж у 2019 році.

МАСК РОЗПОВІВ, КОЛИ ЧЕКАТИ ПЕРШУ TESLA
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Перші автівки, які випускатимуть на новій берлінській фабриці Tesla, повинні зійти
з виробничої лінії вже наступного місяця, сказав генеральний директор компанії Ілон
Маск, виступаючи на заводі у суботу. Про це повідомляє агенція Reuters.
Маск сподівається отримати зелене світло на початок виробництва протягом найближчих тижнів. Остання консультація щодо занепокоєння громадськості з приводу
цього заводу закінчується 14 жовтня, після чого Міністерство охорони природи Німеччини прийме рішення щодо можливості виробництва автівок.
Міністерство економіки в уряді землі Бранденбург оцінило шанси на затвердження
початку роботи заводу в 95%.
Маск також сказав, що обсяг виробництва на заводі становитиме 5 000 або «сподіваюся, 10 000» транспортних засобів щодня.
Деякі місцеві мешканці та екологічні групи не задоволені підходом Маска, що, за їх
словами, «суперечить
німецькій діловій культурі».
Нагадаємо, американський підприємець
І лон Мас к 17 т ра вня відвідав місце будівництва свого першого в
Європі заводу з виробництва електрокарів
Tesla.
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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

THE TRUCKER’S ZONE
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March 2021:

$3.73

April 2021:
May 2021:

$3.28

June 2021:
July 2021:

$3.26

August 2021:

$3.42

$3.44
$3.37

www.ukrslovo.net
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РОБОТА
- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ

ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
- ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

ПОЗИЦІЇ

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting

elena@vvlsinc.com

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
ДОСВІД
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ
ІНДУСТРІЇ)

Compensation: $2000
Employment type: full-time
Wanted driver
for 2nd shift 2 pm to midnight,
$35/hour,
rail experience

708.223.0984 ext 116

Summit IL

15 жовтня 2021 № 42
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Part-time driver
evening job - $40/hour,
rail experience
Mechanic & mobile
service on yard,
$20-$30/hour

We speak ukrainian, polish, english

224.828.1773

The best way to carry your freight

Потрібні на роботу водії CDL «А»:
 Траси – Midwest, Local
 Dry Van
 Готові вантажі перед
від`їздом в дорогу
 Добрі умови праці
 Висока оплата

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Wanted local CDL A drivers
and mechanic

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

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

1401 Harvester Rd., West Chicago, IL 60185
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Терміново запрошуємо
на роботу:
Водіїв CDL «А»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Halina: 708.940.2089
Monika: 847.443.5051

Розмовляємо
польською і
англійською мовами

Терміново потрібні на роботу
водії CDL «А»

eam and Solo
Водіїв CDL «А» для їзди - Team
Власників вантажівок
 Маршрути на вибір – CA, WA, AZ, FL,
OR, Midwest and Local
Оплачуємо:
Midwest: 80 С/M + bonus + $50 extra
stop
FL: Single – 75C/M Reefer, 70C/M Dry
Van, Team – 85C/M Reefer,80C/M Dry
Van +bonus+$50 extra stop
CA: $2350-$2500 Round Trip + Bonus
OR: $2700-$3000 Round Trip + Bonus
Local Bridgeview : $28-$30/год
 Dry Van or Reefer – на вибір
 Оплачуємо відпустку

 Даємо бонуси- Safety, Clean
DOT inspection, referral
 Вихідні вдома
 Стабільні вантажі
 Майстерня з ремонту, вага і
компанія за однією адресою
 Вимоги – 2 роки досвіду
водіння вантажівкою і чистий
рекорд
 Термінали - Bridgeview IL
(Home Terminal), Medley FL,
Stockton CA, Upland CA,
Portland OR

773.936.9852

Розмовляємо українською, російською, польською, іспанською і англійською мовами

Halina: 708.940.2089 Monika: 847.443.5051
Розмовляємо польською і англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE
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Запрошуємо на роботу диспетчера
з досвідом роботи

Українське Слово

- Пропонуємо високу оплату
- Фірма знаходиться в Melrose Park, IL
- Маршрути - Midwest, до 500 - 600 миль
- Оплачуємо - 70 С/М
- Dry Van
- Вантажівки - Volvo 2017 р.в

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

www.ukrslovo.net

Diamond Express Corp
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OOD STORE
F
N
A
E
P
O
R
U
E
N
R
E
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

15 жовтня 2021 № 42

(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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СЬОГОДНІ МОВА ПРО СИНДРОМ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

лася, а людина й не підозрює про це. Підвищений рівень цукру в крові свідчить, що діабет розвивається вже кілька років. Людина
просто не звертала уваги на перші ознаки, а
тим часом хвороба непомітно робила свою
підступну справу. Виникає загроза гангрени.
Тому після 45 років кожен повинен хоча б
раз на рік робити аналіз на вміст цукру в
крові, аби вчасно виявити хворобу. Підвищений рівень цукру в крові створює умови
для підтримання інфекції у тканинах стопи,
а відповідна анатомічна будова сприяє тому,
що ця інфекція швидко поширюється. Тож
іноді, щоб зупинити інфікування, доводиться
робити складні операції, приймати сильнодіючі антибіотики. Пацієнт мусить дотримуватися режиму, бо навантаження на стопу абсолютно протипоказане. Лікування – довготривале, спрямоване на те, щоб уникнути
ампутації. За статистикою, щороку чотирип’ять тисяч хворих в Україні зазнають ампутації з цього приводу. Втішно, що останнім
часом ця цифра зменшилася на 30-40 відсотків.
– Це завдяки тому, що люди мають змогу
контролювати рівень цукру?
– Так, у нас є високоефективні препарати
інсуліну і заходи самоконтролю, тобто кожен
хворий може регулярно перевіряти вміст
цукру. Маємо достатній набір і препаратів у
таблетках. Ефективне лікування значною
мірою залежить від людини – від того, який
вона веде спосіб життя, чи дотримується порад лікаря. Дев’яносто дев’ять відсотків успіху
досягаємо у разі, коли хворий виконує всі
рекомендації. Тоді можна уникнути і синдрому діабетичної стопи.
Розмову вів Микола ЮРЧИШИН

Дослідники виявили, що підлітки,
які користуються смартфонами постійно, перебувають під загрозою
синдрому протягом наступних двох
років.
У дослідженні взяли участь близько 2600 учнів середньої школи. Їх
опитали про участь у різних заходах
у галузі цифрових медіа – відвідування Facebook і Twitter, підготовка
текстових повідомлень, перегляди
потокових відео, онлайн-перегляди.
Кожні шість місяців протягом
двох років молоді люди заповнювали
анкети про будь-які симптоми СДУГ,
які виникали протягом останніх
шести місяців.
Серед дітей, які мало використовували пристрої (один-два рази на
день), тільки 4,6% повідомили про
симптоми. Іншою ж була картина у
дітей, які виконували до семи цифрових заходів багато разів на день. 10,5%
із них повідомили про появу імпульсивності або неуважності.
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Підлітки, які постійно користуються смартфонами, більш схильні
до підвищеного ризику розвитку
синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), зазначають у новому дослідженні науковці Мічиганського університету.
Їх висновки дозволяють ствердно
відповісти на запитання, яке виникає
у багатьох батьків щодо впливу цифрових пристроїв на увагу дітей і появу психічних або поведінкових
проблем.

Українське Слово

Інший приклад. Через втрату чутливості
пацієнти можуть ходити по гарячій поверхні
– скажімо, по розпеченому піску чи розігрітому на сонці залізному даху. Як наслідок –
сильні опіки. Те саме стосується і переохолодження. Не відчуваючи низької температури,
хворий може відморозити пальці на ногах.
Тому діабетикам категорично забороняється
ходити босоніж. Такі рани – шлях до розповсюдження інфекції по усьому організму.
Взимку хворі мають бути у теплому взутті, що
не пропускає воду. Воно також повинно бути
зручним, аби уникнути мозолів, натертостей,
які призводять до деформацій. Врослі нігті
теж імовірний чинник появи трофічних виразок та інших негативних змін стопи.
– Як часто діабетики мають відвідувати
лікарів?
– Хоча б раз на рік слід обов’язково консультуватись у спеціаліста – судинного хірурга або в спеціалізованій клініці у кабінеті діабетичної стопи. Такі кабінети є в кожній обласній лікарні. Там пацієнти отримують
кваліфіковану пораду стосовно стану судин,
нервів і кісток, медичну допомогу, щоб запобігти прогресуванню й утворенню виразок та
гангрени. Дуже ретельно треба дотримуватися гігієни – мити ноги теплою, а не гарячою
водою, промокати м’яким рушником, щоб не
натерти.
У разі, коли в пацієнта утворилася навіть
невелика ранка у міжпальцевих проміжках,
необхідна негайна консультація в лікаря-ендокринолога чи хірурга-подолога – спеціаліста з діабетичної стопи, котрий належить до
команди лікарів, що надають допомогу хворим на цукровий діабет. Так запроваджено у
західних країнах, так є і в нас. Наголошую: це
має бути команда саме різнопрофільних спеціалістів, бо діабет уражує всі без винятку
органи і системи організму.
– Отже, якщо у цілком, здавалося б, здорової людини раптом з’являється невелика
ранка біля пальців ніг, що довго не гоїться,
це привід відвідати лікаря?
– Звісно. Буває, пацієнт звертається до
хірурга зі скаргою саме на таку «дрібницю».
Як виявляється потім, хвороба вже пошири-

СМАРТФОН І ДІТИ
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укровий діабет нині дуже поширений.
В Україні від нього страждає понад 1,2
мільйона чоловік. Найгірше те, що ця недуга
може спричинити тяжкі ураження очей, нирок і судин нижніх кінцівок. Сьогодні мова
про синдром діабетичної стопи.
Наш співрозмовник – завідувач відділу
профілактики ендокринних захворювань
Українського науково-практичного центру
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин доктор медичних
наук В. І. ПАНЬКІВ.
– Володимире Івановичу, чим небезпечна
така патологія, як синдром діабетичної
стопи?
– Вона загрожує життю хворого і може
призвести до ампутації пальців чи й усієї ноги.
Тому кожний діабетик повинен приділяти
особливу увагу профілактиці хвороби.
– Як саме?
– Насамперед лікувати діабет, тобто підтримувати близький до нормального вміст
цукру в крові. Лікар-ендокринолог пояснить
пацієнту, як це зробити. Середній рівень цукру відображає спеціальний показник – глікований гемоглобін. Він дає змогу оцінити,
який рівень цукру в крові був у пацієнта в
попередні три місяці. Саме цей показник і
допомагає контролювати діабет, а разом із цим
– уникати всіх ускладнень, які можуть стосуватися ніг, очей, нирок, серцево-судинної
системи.
– Отже, контроль – перша запорука
того, щоб не допустити розвитку судинних
уражень стопи?
– Саме так. Окрім того, якщо пацієнт не
веде здорового способу життя, порушує дієтичний режим, допускає протягом тривалого
часу високий рівень цукру, це може стати
передумовою розвитку патології. Вона загрожує тим, що відбуваються структурні зміни
самої стопи, суттєві деформації. Але найгірше,
коли хвороба уражує судини і нерви стопи.
– Це можна якось відчути?
– У багатьох випадках пацієнт не помічає
перших проявів, через те що знижується
чутливість шкіри. Він може не відчути навіть
того, що, скажімо, під час прогулянки босоніж
по траві в ногу вп’ялась якась колючка чи щось
подібне. Через зниження опірності організму
ранка може тривалий час не гоїтись. Якщо ж
у неї потрапляє інфекція, то швидко поширюється по стопі й призводить до утворення
грізних трофічних виразок. Інколи небезпечний навіть укус комара!

Здоров‘я

Ц
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«Ну й гарна дівка, як намальована», – казали в селі
про Катерину. І справді – струнка, білолиця, чорноброва, ще й вдачі лагідної. А співала як! Ніхто в селі
не міг вивести пісню так, як вона. А знала тих пісень
безліч.
Не один парубок задивлявся на неї. А їй запав у
душу Іван. «І що вона в ньому знайшла?» – дивувалися жінки. Вайлуватий, неговіркий, ото тільки й краси,
що кучері… Та серцю не накажеш.
Розпізнав ті закохані погляди Іван і одного вечора
перестрів її на вулиці. Від його погляду Катерина зніяковіла. Стояла схвильована, накручуючи на палець
китиці тернової хустки, подарованої хрещеною. «Це ж
він до мене прийшов, відчув, що кохаю його», – билася думка.
А Іван, роздивляючись її та помовчавши, сердито
сказав як відрізав: «Ти, Катре, не вдавай із себе закохану, досить пасти мене очима. Хочеш свої злидні мною
прикрити? Не вийде!».
Боляче шмагонули ті слова Катерину. Ковтаючи
сльози, мерщій кинулася до своєї хати.
Якийсь час після того не виходила гуляти на вулицю, не хотіла нікого бачити. Треба було змиритися з
тим, що вона не рівня своєму обранцю із заможної
сім’ї. Адже рано дізналася, почім ківш лиха. Батько
помер, а в сім’ї було ще троє менших дітей. Мати з
ранку до ночі працювала в колгоспі за «палички» –
трудодні, на які в кінці року видавали мізерну кількість зерна. Разом із нею трудилася не покладаючи рук
і Катерина.
З часом чистий голос Катерини знову стало чутно
на вулиці. Вона ніби кидала виклик своєму Іванові:
була весела, жартувала з хлопцями, дозволяла себе
проводити то одному, то іншому… Минув якийсь час,
і Катерина народила сина. Село погомоніло, хто міг
бути батьком, та й повернулося до звичних клопотів.

НА МОГИЛІ ЗАЦВІВ, ВІТРОМ ЗАНЕСЕНИЙ, ПОЛЬОВИЙ МАК

Аж тут грянув грім Другої світової війни. За висновком медкомісії Івана не взяли на фронт. Невдовзі
померли його батьки, лишивши на нього сестру-вдову
з дітьми, хвору на туберкульоз. Якось Катерина зустрілася з ним на вулиці: обоє засмучені, виснажені тяжким життям. Вона хотіла мовчки пройти повз, але
несподівано Іван озвався до неї. Просив жити разом,
обіцяв бути хорошим батьком для її дитини. Обоє при
цьому плакали.
Катерина забула про заподіяну їй образу, свої гіркі
сльози. Коханий покликав її до себе! Зажили єдиною
великою сім’єю, разом працювали в колгоспі.
На жаль, недовго вона почувалася щасливою. Через
кілька років Іван раптово пішов жити до іншої. Залишив і Катю, і хату, і хвору сестру з двома дітьми.

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

Українське Слово

SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)

Інколи заходив провідати останніх, тоді щоразу казав
Катерині, щоб не ображалася на нього, доля така,
мовляв. А що ж вона? Змирилася з усім, збайдужіла.
Про себе вже не думала – син відслужив в армії, оженився, переїхав до іншого села. І раптом біда: не стало
сина… Після цього Катерина повернулася доживати
у стару батьківську хату.
А через кілька років посватався до неї вдівець із
сусіднього села. «Іван», – назвав своє ім’я при знайомстві. «Мені з Іванами не щастить», – гірко усміхнулася у відповідь. Та все ж після роздумів погодилася на шлюб і переїхала до чоловіка. Щира, доброзичлива, вона швидко знайшла спільну мову з Іваномдругим, який виявився турботливим і добрим, з його
дорослими дочками, стала своєю у селі.
Якось чоловік потрапив до лікарні. Катерина щодня
приносила йому щось смачненьке. Тут і угледіла в
палаті Івана-першого. Постарілий, хворий, дружина
навідувалася до нього нечасто. Катерина почала приносити їжу і йому. Два Івани потоваришували: перший
невдовзі зізнався, що дуже шкодує, що покинув Катерину. А вона не лишила в серці образи на нього. Він і
зараз був для неї нечужий. Ті, хто знав їхню історію,
дивувалися таким доброзичливим стосункам.
…Давно вже немає на цьому світі ні Катерини, ні
обох Іванів. Минулого літа на могилі Катерини зацвів,
вітром занесений, польовий мак. Одна квітка повернула свою голівку у той бік, де спочиває Іван-перший.
Кохання не вмирає?
Марія ГАВРИШ,
смт Софіївка
Дніпропетровської області

В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:

Hook and Drop
2 роки досвіду

- Оплата - за Милі або %
- Маршрути - OTR та
- Local - до 150 миль довкола від
Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови
співпраці - домовимось!
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Запрошуємо до співпраці власників вантажівок
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630.766.7400 (ext.617)
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М

аленькими зашкарублими рученятами Параска волочила камінь за каменем і, присівши навколішки, з натугою мостила їх у землю. Листопадовий вітер, вогкий і
холодний, пронизував, здавалося, до кісток,
але жінка на те не зважала. Лише коли ледь не
зірвав тоненьку хустинку з голови, випросталася і, важко зітхнувши, заховала пасмо
волосся, що вибилося на чоло. Посивіле пасмо

занесу», – думала Галина, одразу й пошкодувавши про свій вчинок. Аж тут почула від
дороги голосну лайку і крик.
Вибігла на шлях, а там… Петро, водій молоковоза, підводить бабусю з дороги. Вона
лягла на шосейку, чи сошу, як її у селі називають, і чекала, поки її машина переїде. На ту
шосейку, яку, щоб заробити дітям на шматок
хліба, кілька десятиліть тому мостила власними руками. Забула вже, яке те каміння було
важке й холодне, як пронизливий осінній вітер холодив тіло, зривав хустинку з голови…
Але душу зігрівали думки про дітей, про те,
що для них працює. Вона вже зробила для них
усе, що могла, і от тепер лягла на ту шосейку,
ще раз відчула холод каміння… Заплющила
очі і чекала… Добре, що водій молоковоза
вчасно побачив і загальмував.
– Я хочу вмерти, а смерть не йде… – плакала Параска. – Я нікому не потрібна на цьому
світі…
– А мені навіщо цей гріх на душу? – кричав
і лаявся Петро.
– Пробач мені! Не хотіла тобі злого, – аж
тремтіла старенька.
– Ну нічого, нічого, заспокойтеся вже, –
стримуючи сльози, які навіть гнів розігнали,
заспокоював чоловік Параску. Він упізнав
бідолашну та й її життєву історію знав.
Довго тоді у селі говорили про цей випадок.
Не знайшлося тих, кому не защеміло на серці
від почутого. «Не дай, Боже, дожити до такого
– виростити шістьох дітей і сиротою на старість лишитися…» – бідкалися співчутливо
люди. Параску, щоправда, діти після цього
забрали до себе, але прожила вона зовсім мало.
Світлана ТУБІНА
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

старій жінці у такому світлому ходити», – думала собі часом, але, потримавши в руках
темну квітчасту хустку, знову клала її до
вузлика, а голову пов’язувала білою.
Із кожним роком діти та онуки все рідше
відчиняли вже похнюплені двері старенької
хати. А як же ж виглядала їх, як чекала!.. Здається, всі очі видивилася. Коли їхав автобус
із райцентру, знала до хвилини – заздалегідь
виходила до хвіртки і чекала – може, якраз на
стежці з’явиться рідна постать… І гостинців
наготувала – яєчок зібрала, молочка свіжого,
сметанки… Корівку ж бо тримала, поки здужала. Не для себе, ні. Щоб дітям підсобити.
Сама ж чим-небудь перебивалася.
Коли постаріла, діти, щоправда, почали
забирати до себе. Але так, по черзі, ніби з примусу… То в одного побуде, то в інших – передавали стареньку, мов важкий тягар. Та й вона
те відчувала, боліло від самотності ще більше,
ніж на хуторі.
«Піду я, діти, в свою хату, не буду вас обтяжувати. Я ще ходжу, раду собі помаленьку
даю», – мовила одного дня. Думала, вмовлятимуть, не пустять. Та ні, завезли її на хутір,
пообіцяли навідуватися – та й по всьому.
День-два посидить бабуся в хаті та й іде помаленьку з ціпочком до села. Тепла людського
шукати… Односельці співчували їй: і нагодують, і ночувати у себе залишать. Особливо
вчащала до Галини – бо ж і хата край села, і
молодиця привітна. Та одного разу, втомившись від власних клопотів, Галина спересердя
відрізала: «Немає у мене на вас часу, тьоть
Параско. Ідіть до своїх дітей, у вас їх багато…».
«Вибач, вибач, доню. Я розумію...» – Параска
підвелася з лавки і пошкандибала за двері.
«Нічого, потім провідаю її, пиріжків он

Долі людські

«Я ХОЧУ ВМЕРТИ,
А СМЕРТЬ НЕ
ЙДЕ…»

на ще зовсім молодому обличчі…
«Божечку, дай мені сили!.. Дай мені терпіння…» – шепотіла, вкладаючи шосейку до
рідного села. Великий гурт людей ту важку і
важливу роботу робив, але жінок було мало.
Вона ж мусила, бо то додаткова копійка для її
діточок. «От наскладаю і Петру пальтечко
куплю, а Галинці – чобітки… Дівка ж уже
майже, хоче гарно вбратися...» – йдучи ввечері додому, долала світлими думками страшну
втому. Ані рук, ані ніг не чула, а ще ж удома
треба було господарство попорати, їсти наварити, а вдосвіта – корів доїти у колгосп…
Добре, думала, що від старшеньких уже поміч
є…
– Мамочко! Мамочко! – щойно відчинила
двері, підбігла малеча і обійняла, обхопивши
руками матусині коліна. Обличчя жінки засяяло і стало зовсім юне – як у тієї дівчини,
котра з коханим Іваном уперше переступила
за поріг цієї невеличкої хатини на хуторі. Ліс
за вікном шепотів, і щастя їхнє співало. Вчора,
здається, було…
А скільки горя спізнала відтоді. Війна забрала коханого чоловіка назавжди, а Параска
залишилася вдовицею із шістьма дітьми. Чіплялася за спогади про своє жіноче щастя,
мов за рятівну соломинку, а плакати навчилася тихо-тихо, щоб ні діти, ні сусіди не бачили
її горя. Без просвітку гарувала, щоб нагодовані і зодягнені були її діточки та щоб лад був у
крихітній хатинці біля лісу.
Минали роки. Як усім дітям весілля справила, то й осиротіла біленька хата. А у Параски не тільки пасмо волосся, а вся голівонька
сива – навіть і не відрізниш її від білої у
дрібні квіточки перкальової хустинки, яку так
любила пов’язувати. «Може, й не годиться вже
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Долі людські

Н

астя давно перестала звертати увагу на
походеньки свого чоловіка. Втомилася від
постійних сварок, пролитих сліз. Розуміла, цим
тільки вбиває власне здоров’я. А воно потрібне, бо
підростає маленька Мілена. Спочатку хотіла подати на розлучення з В’ячеславом, поділ майна, а
потім заспокоїлася. Бо що відсудить? Якусь крихту з барського столу, бо ж майже усе майно записане на чоловікових родичів. Та й благовірний
на розлученні не наполягав. А так донька ростиме
у достатку, ні в чому нужди не матиме…
Кожен жив своїм життям, дарма, що під одним
дахом. Єдиною спільною темою для обговорення
була Мілена. Бо наскільки В’ячеслава не обходило
життя дружини, настільки хвилювався за дитину,
яка дорослішала і потребувала все більше уваги.
Коли доньці виповнилося п’ятнадцять, вона
відверто запитала:
– Ти не любиш маму?
В’ячеславу це запитання видалося дивним, навіть трохи смішним. Як можна дружину, з якою

лексів і шкідливих звичок. Єдиний гандж – дорога. Але хлопці казали, що ніч з нею того варта.
Черга розписана на кілька тижнів наперед!
– І де таке щастя надибав? – поцікавився
В’ячеслав.
– Є місця. Але не тут – в Києві. Зроблю тобі
шикарний подарунок на ювілей, готуйся.
За два місяці В’ячеславу виповнювалося сорок.
Настя, хоч і не особливо хотіла, та вирішила з нагоди такої дати влаштувати для рідних гостину.
Запитала в Мілени, чи допоможе татові підготувати сюрприз. Але донька відмовила:
– Мам, я не буду на святі, вибач. Маю ж добити
свій диплом, лишилося зовсім мало часу до захисту. Поїду в Київ. Татові теж скажи, щоб не
ображався. Привезу йому зі столиці якийсь сюрприз.
Довелося Насті все готувати самій. Та коли
лишився один день, все вже було замовлено і
оплачено, В’ячеслав ошелешив: не буде на свій день
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прожив майже два десятки літ, любити? Та й взагалі, хіба він когось любив? Кожна жінка в його
житті була, як квітка. Прагнув її зірвати, поставити у свою вазу, насолодитися особливим ароматом, барвами, формою… І втрачав інтерес. Далі
шукав інший квітник і в ньому вибирав найкращу
квітку. Та хіба міг таке сказати дочці?
– Чому ж не люблю? Люблю. А хіба їй чогось
бракує? – відповів.
Чим далі, тим більшою їй здавалася прірва між
батьками. Якось вона випадково підслухала розмову, як батько по телефону засипав компліментами невідому даму, як словами добирався до
найпотаємніших куточків її тіла, шкодував, що
не може бути поряд в цю мить. Мілені стало так
бридко, так боляче за маму, що аж заплакала. Тоді
дала собі слово, що ні одному козлу не відкриє
свого серця, навпаки, буде спокушати й кидати
чоловіків.
Після закінчення школи Мілена вступила в
університет на міжнародні відносини. Вчилася
добре, тож батьки не особливо допитувалися, як
проводить час поза навчанням. Раз все встигає –
значить молодець! Правда, коли одного разу
доньку біля хати чекав якийсь знайомий на крутому джипі, батько таки поцікавився:
– Звідки, доню, в тебе такі блатні кавалери?
Мілена лише посміхнулася:
– Та то хлопець з паралельної групи, не хвилюйся. Вчить мене верхи кататися – його батьки
мають іподром.
Останнім часом донька часто відпрошувалася
на вхідні у Київ. Розповідала, що працює над дипломною роботою, їй потрібно зробити якесь
дослідження на основі даних, що є в бібліотеці
Вернадського. Настя дивувалася: у кого донька
вдалася така «вчена», бо ні сама, ні В’ячеслав ніколи не цікавилися дослідницькою роботою.
Просили, щоб дівчина не мучила себе, пропонували гроші, аби хтось написав роботу за неї. Та
Мілена вперлася: писатиме сама! Й знову у
п’ятницю сідала у київський потяг.
– Славчику, є нагода відірватися по повній! – по
змовницьки, відводячи за лікоть подалі від дружини, шепотів друг Сергій. – Я знайшов таку
елітну красуню… М-м-м… Порівняно з нею всі
інші нічого не тямлять у ліжку. Молоденька,
пружненька, довгонога! Провінціалка без комп-

народження вдома. Мовляв, святкувати 40-річчя
– погана прикмета, тому їде з другом кудись подалі від привітань і гостини. Тож мусила Настя
витерпіти ще одну ганьбу – влаштовані іменини
без іменинника…
Поки дружина з натягнутою усмішкою зустрічала вдома гостей і видумувала причину, з якої
щез благовірний, В’ячеслав вимивався і парфумився до елітної повії, яка мала втілити усі його
забаганки, у своєму номері в столичному готелі.
Він ще і ще продумував, чого б хотів. А Сергій
тільки підсміхався:
– У неї варіантів більше, ніж у тебе мрій. На,
віагру ковтни, щоб зарано не здався. Бо вкінці на
тебе чекає неймовірний сюрприз!
В’ячеслав з нетерпінням дожидався тієї хвилини, коли з’явиться незнайомка. Як було домовлено,
вимкнув світло й став обличчям до вікна. Як відчинилися двері, не чув, та відразу вловив аромат
дорогих жіночих парфумів, які миттю сп’янили
тіло. Незнайомка мовчки підійшла, торкнулася
своїми грудьми його спини. Вона мовчала.
В’ячеслав відчув, як мурашки побігли по тілу від
її дотиків. Хотілося швидше повернутися до повії
передом, у місячному сяйві вловити її риси обличчя. Та тільки обернувся і крізь шпарину у
шторі прокралося світло, жахнувся: перед ним,
гола-голісінька, навшпиньках стояла… його Мілена.
Батько від несподіванки схопився за серце. Замість неймовірних любощів він провів ніч у реанімації. А додому з Києва повернувся в інвалідному візку. Прожив відтоді недовго. Настя гідно
догледіла немічного чоловіка до смерті. Про те,
що тоді сталося у столиці, вона так і не дізналася.
Світлана РІДНА

КРАСУНЯ ЗЛАТА ПЕРЕБУВАЄ В
ЛІКАРНІ ДЛЯ ДУШЕВНОХВОРИХ
ЗЛАТА ЗАВЖДИ ЙШЛА СІЛЬСЬКОЮ ВУЛИЦЕЮ, НІБИ
СЦЕНОЮ. СПИНКУ ТРИМАЛА РІВНЕНЬКО, ГОЛОВУ –
ВИСОКО-ВИСОКО, ЩО Й НЕ ПОМІЧАЛА ЧАСОМ
ОДНОСЕЛЬЧАН, А ЯКЩО Й ПОМІЧАЛА, ТО
ІГНОРУВАЛА І «ДОБРИЙ ДЕНЬ» НІКОМУ НЕ КАЗАЛА.
БАБУСІ ЛИШЕНЬ ГОЛОВАМИ ХИТАЛИ, ДИВЛЯЧИСЬ НА
ТАКУ ПРИНЦЕСУ: «ОЙ, НЕ ДО ДОБРА РОСТЕ ТАКА
ДІВКА… ЩЕ НАПЛАЧЕТЬСЯ З НЕЮ МАРУСЯ».
Відмінниця ні з ким не товаришувала
А мама Маруся ніколи не зважала на людські пересуди. Для
неї Злата була найкращою, найрозумнішою, найвихованішою.
Може, тому, що довго чекали з чоловіком дитинку. Лишень
через десять років після шлюбу до їхньої оселі завітав лелека.
Вони пилинки здмухували з донечки-красуні, а та й справді
вражала усіх безоднею синіх очей і густим волоссям кольору
стиглої пшениці. У школі Злата завжди виконувала головні
ролі у сценках, за нею табуном бігали не лишень однокласники, а й старші хлопці із сусідніх сіл заглядалися. Проте дівчина нікого не ощасливлювала увагою.
– Мені треба школу закінчити, в інститут вступити, а тоді
про хлопця думати. Модного, з міста, а ті смердючі селюки мені
не пара, – крутила носиком, коли мама жартувала про залицяльників.
І справді, Злата ніколи не ходила в клуб, завжди сиділа за
книжками. З подругами не гуляла, бо їх у неї не було. Вважала, що з однолітками нема про що говорити. Зате у школі на
неї мало не молилися. Злата була розумницею та відмінницею,
учасницею різноманітних олімпіад. Навіть в області займала
призові місця, тож не дивно, що після закінчення школи без
проблем вступила аж у три медичні університети. Вибрала
Львів, бо встигла заочно закохатися у це місто. Батьки не
могли нахвалитися розумницею Златочкою, яка без блату,
своїм розумом стала студенткою.
– Ми ні копієчки не платили. Все вона сама, бо й ночами
сиділа за книжками, коли інші на танцюльках скакали, – розповідала сусідам мати.
– Тепер засяде ваша доця у місті, що й не побачите. Вона й
так села не любила, а зараз взагалі городською стане, – не
втрималася, щоб не вкинути ложку дьогтю в солодкі вихваляння, тітка Соня.
– Не кажи дурного. Наша Златочка нас не покине, – відмахнулася рукою Маруся.
Чари професора затьмарили розум
Та люди були праві. Перші місяці Злата хоч іноді навідувалася. Йшла з автобуса – голова попід хмарами, не бачить
нікого.
– Ти б, дитино, не землю спустилася. Дала «добрий день»
старим людям, – не втрималася якось бабця Ганна, яка сиділа на лавочці. Але пихате дівчисько навіть не глянуло на неї.
Звичайно, з батьками донька була привітніша. Щебетала,
що місто неймовірне, на пари ходить із задоволенням. Любить
всі предмети, а особливо подобається анатомія, яку викладає
молоденький професор Олег Іванович. Усі її розмови так і
крутилися навколо нього. Мама нічого поганого у цьому не
запідозрила, а коли зогледілася, було вже пізно. Якогось вечора тишу порушив дзвінок мобілки:
– Пані Марія? – поцікавився жіночий голос.
Маруся аж розгубилася, бо ніхто зроду її так не називав.
– Ну, я, – здивовано відповіла.
– Це вас турбують зі Львова. Дружина Олега Івановича.
– Не знаю нікого у Львові. Й Олега ніякого не знаю…
– Не поспішайте кидати слухавку. Ваша донька його коханка, а я – зраджена дружина з двома маленькими дітьми.
Мусила знайти ваш номер, бо на Злату ніякі слова не впливають. Якщо й ви не знайдете для її любові управи, то я їй
коси повириваю і очі кислотою випалю. Так і знайте, – й
розмова завершилася.
(Закінчення на ст. 24)
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КРАСУНЯ ЗЛАТА ПЕРЕБУВАЄ В ЛІКАРНІ ДЛЯ ДУШЕВНОХВОРИХ
(Закінчення. Початок на ст. 22)
Кілька хвилин Маруся була в ступорі. Ніяк не
могла повірити в реальність, лише за годину оговталася й набрала доньку. Злата не виправдовувалася,
лише тихим голосом зізналася, що закохалася по
вуха й нічого не може із собою вдіяти. Спочатку Олег
говорив, що холостяк, водив до себе на квартиру.
Пізніше з’ясувалося, що вона орендована. Дарував
квіти, возив на прогулянки в інші міста. Солодкі
слова, обійми-поцілунки, романтика… Аж поки
дівчина не відчула під серцем нове життя. Зачувши
про вагітність, любов професора моментально розвіялася. Він сердито відштовхнув Злату і вбив новиною про свою сім’ю.
– Мамочко, я вже тиждень на парах не була. Плачу і з кімнати не виходжу. Що робити? Мене люди
просміють, – ридання не давали дівчині говорити.
– Не переживай, завтра приїду, і все вирішимо,
– крижаним голосом постановила мати.
А наступного дня, добравшись до Львова, схопила Злату за руку, повела в лікарню і змусила зробити
аборт. Донька не опиралася, а наче лялька йшла і
виконувала всі накази. Складалося враження, що
вона опинилася у якомусь тумані. Майже не розмовляла, лишень сльози капали з її очей.
– Заспокойся, ніхто нічого не дізнається, – як
могла, втішала мати.
Але на цьому нещастя не скінчилися. За кілька
днів – знову дзвінок зі Львова. З університету повідомили, що Злата має багато пропусків і досі не
з’являється на заняття.
– Лише з поваги до її старань та хорошої поведінки телефонуємо вам. Робіть щось, бо ще виженуть.
І знову мати поїхала у місто. Зайшла у квартиру,
яку винаймали для доньки, а та лежить у ліжку й
дивиться в стелю. Розпатлана, брудна, навколо гори

ВІН ОДЯГНУВСЯ
М

одягу. Злата лишень перевела погляд на матір, але
навіть не озвалася до неї. Налякана жінка викликала швидку. Медики, які приїхали, нічого втішного
не сказали, а ще більше налякали.
– Вона пережила якусь важку душевну травму. У
неї помутніння розуму. Везіть у психлікарню, хай
там обстежать.
Мати аж оніміла від таких слів. Злата ж ніяк не
зреагувала й далі дивилася в стелю.
Уже кілька місяців красуня Злата перебуває в
лікарні для душевнохворих. Стан її стабільно важкий. Дівчина не виявляє жодної цікавості до життя.
Лише іноді в її очах з’являється шалений вогник, і
вона гукає: «Дивіться, дивіться, ось там моя донечка
пішла. Пустіть мене, я хочу взяти її за ручку», – й
кидається до вікна. Тоді Злату одягають у гамівну
сорочку.
Руслана ТАТАРИН

инув майже місяць, як Орисю виписали з лікарні. У
двір виходить із допомогою тата чи мами – трохи
постоїть, подивиться на життя, що вирує довкола, заллється
сльозами та й вертає до хати. Лежить вона на саморобному
дерев’яному ліжку, обмощена подушками, а поруч у шафі, як
згадка про інше, щасливіше, буття, висить її біла випускна
сукня...
Орися знову і знову думками повертається у той випускний
вечір. Грає оркестр, кружляють пари однокласників, котрі
якось ніби в одну мить із незграбних школярів перетворилися в граційних юнаків та дівчат. Орися веселиться разом із
усіма і раптом відчуває, як її тіло пронизує гострий біль...
Сирена «швидкої допомоги» примусила шкільний оркестр
запнутися на середині мелодії. А далі все закрутилося, немов
у калейдоскопі: спочатку районна лікарня, потім обласна, де
17-літній дівчині видалили... нирку.
...Теплого літнього надвечір’я мама принесла їй конверт.
Знайомий почерк. Це ж від Володі! Хлопець вітав з успішним
закінченням школи, повідомляв, що скоро приїде у відпустку
і, якщо вона згодна, забере кохану з собою. Адже коли поруч
дружина, краще служиться...
Орися читала такі бажані слова і по блідому обличчю, наздоганяючи одна одну, котилися сльози. «Яка з мене дружина
військового, коли я сама й хати не можу перейти? Володя нічого не знає. Напишу йому листа, нехай не їде, – з відчаєм
думала дівчина. – Нехай шукає іншу...»
Та від кохання можна відректися на папері, а що творилося в душі дівчини, знала тільки подушка, мокра і солона, як її
самотність.
Через кілька тижнів, саме батьків не було вдома, хтось
несміливо постукав у їхнє причілкове вікно. Перемагаючи
біль, дівчина помаленьку вийшла у веранду й відсунула важкий для себе засув. Глянула – й ледь не скрикнула: в новенькій
морській формі стояв її Володя: рік тому вони познайомилися на концерті у сусідньому райцентрі і відтоді їхні мрії пере-

плелися в одну, спільну.
Хлопець радісно усміхався, схопив дівчину в обійми.
– Обережно, Володю, в мене... великий шов, ніяк не затягнеться, – стиха промовила Орися й глянула на нього затуманеними від сліз очима. А він її обійняв знову – тільки вже
обережно-обережно...
Розписували молодят у Орисиній хаті. Володя й слухати
не захотів пояснень, чому дівчина не зможе стати його дружиною.
– Кохання лікує, – казав він, – от побачиш. Поїдемо до
Криму – ти підлікуєшся в санаторії, я буду служити на флоті...
Роки промайнули швидко. І одного травневого дня, коли
вулиці перемітала яблунева віхола, у рідному Орисиному селі
знову гуляло весілля. Молодята в супроводі гостей ішли розписуватися до сільради. Люди з цікавістю виходили за ворота, щоб подивитися на пару, і раптом серед гостей побачили
стрункого, у парадній формі морського офіцера, який тримав
під руку вродливу, модно зодягнену жінку, а поруч крокував
хлопчик вже шкільного віку.
– Їй-бо, Тетянина Ориська з чоловіком і синком, – зашепотіло жіноцтво.
– А й справді, вона. Молода ж їй родичкою доводиться...
– Та то не Орися. Вона ж кволенька була, й зростом наче
нижченька, а ця он яка краля!
– За хорошим чоловіком, кумо, і свинка – господинька.
Мені тітка Тетяна казала, що вони тижнів зо два погостюють,
а тоді і її з собою заберуть...
А тим часом у сільському клубі морський офіцер Володимир Бабчук вітав молодят:
– Живіть довго в мирі та злагоді і у великій любові. Бо
тільки любов нас оберігає, звеличує, окрилює і лікує – я переконався в цьому на власному прикладі. Ходи сюди, Орисю,

– звернувся він до дружини, – давай разом привітаємо молодят і побажаємо їм кохання такого, як у нас...
Відгуло весілля, швидко промайнули короткі гостини.
Поїхала баба Тетяна разом із дітьми до моря, на місце служби
зятя. Після їхнього від’їзду село ще довго охало та ахало: «золотий зять Тетяні попався», а потім стихли згадки. Іншими
новинами сповнилися будні.
Може, й добре, що не докотилася до села звістка про біду,
яка спіткала родину Бабчуків. Під час військових навчань
один із моряків, якими командував капітан третього рангу
Володимир Бабчук, порушив правила безпеки і був смертельно травмований. Справою зайнялася військова прокуратура
– складу злочину в діях командира не знайшли, але на берег
списали. І потягнулися один за одним похмурі безрадісні дні
– без улюбленої справи затужив чоловік.
Палуба ніколи не хиталася під ногами капітана третього
рангу, а берег раптом захитався. Володимир почав прикладатися до чарки. А тут ще дружина, його кохана Орися, на той
час директор найпопулярнішого в їхньому місті ресторану,
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І ПІШОВ У ДОЩ

спочатку стала ніби чужою. А далі вже відверто заявила, що
він «підмочив» їй репутацію. Ні доброго слова, ні ласкавого
погляду, ні підтримки чоловікові більше не знаходилося. Між
ними пролягла прірва, глибша за ті безодні, над якими випало ходити морському офіцеру.
Одного вечора Володимир стояв біля розчиненого вікна
квартири. Сіявся дощ, перехожі, кваплячись у домашній затишок, ховалися кожен під своєю парасолею. І одна, широка
і чорна, явно чоловіча, пливла неквапом. Пара, яка йшла під
нею, міцно обнімалась. У вікно пташкою влетів щасливий
жіночий сміх. Володимиру аж серце защеміло від нього: так
сміялася тільки одна жінка на світі – його Орися.
Упізнав Володимир і її супутника – одного зі своїх давніх
колег, того самого, який доклав чимало зусиль, щоб офіцера
Бабчука списали на берег.
Доки Володимирова душа відійшла від заціпеніння, доки
він заново зміг відчути свої ноги і взагалі поворухнутися, пара
проминула вікно і загубилася поміж інших парасоль. Володимир гукнув:
– Орисю! Ори-сю!
Але тільки здивовані перехожі обернулись у його бік.
Він одягнувся і пішов у дощ. Довго блукав містом, гортаючи своє життя, сторінку за сторінкою. Кохання в ньому тепер
запеклось, як невигойна глибока рана. Повернувся додому
знесилений і до нитки промоклий.
– Перевдягнися, дитино, бо застудишся, – стиха промовила Орисина мати, подаючи зятеві теплого джемпера та спортивні брюки.
І одночасно з її словами за вікном приглушено обізвався
гудок корабля – немов хтось рідний подав Володимиру знак:
тримайся, чоловіче...
Євген КОЗЮК,
с. Чеснівка
Хмільницького району
Вінницької області

МАТЕРІ ДИПЛОМОВАНИЙ ЕЛЕКТРИК ПРИПАВ ДО ДУШІ

Вирішив викликати їй… професійного електрика.
Коли за півтори години знову зателефонувала Стефа, Василь боявся брати слухавку.
Думав, лаятиме, що сам не прийшов. Але
натомість наслухався добрих слів на адресу
Остапа Вікторовича, електрика, якого викликав зі своєї роботи. Що все зробив акуратно і швидко, ще й у лічильник заглянув, порадив щось там поміняти. А що вже анекдотів
знає! Одне слово, повеселив її, бідолашну,
поки синові не до неї. Вона просила, аби Василь їй завтра приніс ту деталь, що треба
поміняти в лічильнику. Але він знову подзвонив Остапу Вікторовичу. Ще й заплатив, аби
той зробив «ґрунтовну перевірку всієї електрики» в квартирі – про всяк випадок (бо сам
швидко зметикував, що матері дипломований
електрик припав до душі). А вона затягнулася не на один день. Поступово мати стала
«викликати» по дрібницях Васю все рідше. А
оце прийшла, аби запросити його з Аллою…
на розписку! Василь, зачувши новину, аж витріщився. Виявилось, Остап Вікторович –
старий холостяк. А поки ходив вечорами до
Стефи, то встигнув її вподобати, а вона – його.
Зволікати з одруженням не стали, бо ж немолоді, не хотіли втрачати дорогоцінний час,
що в них залишився, аби побути удвох.
Світлана РІДНА, м. Львів
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лише запросили на вечірку
батьків та найближчих друзів.
Коли дійшло до «перепою», Аллині батьки вру чили зятеві
ключі від іномарки (не нової,
проте добротної). Стефанія Григорівна теж бряцнула на стіл
в’язку. Всі подумали, що вона
віддарувала молодим своє помешкання, в якому недавно
зробили ремонт. Та ні, мати поклала ключі від
тієї «халабуди», що й так була Василева – дісталася йому у спадок від тітки.
Дипломований електрик
Молодята стали наводити в тому помешканні лад. Коштів на «великий ремонт» не
мали, тож вирішили обмежитися косметичним, який робили виключно власними силами. І знову Василь моніторив ціни у будівельних магазинах та на ринках, і знову після
роботи закачував рукави та ставав до штукатурок і клеїв. А разом з ним – й Алла.
– Ти приїдеш мені лампочку в люстрі поміняти, бо згоріла? – якось ввечері зателефонувала синові Стефа.
Вася не знав, що відповісти. В нього руки
були в клеї, дружина тримала смугу намащених зі зворотного боку шпалер – мали припасовувати на стіну.
– Зараз буду… – стомлено відповів.
Побачивши, що благовірний збирається
так пізно йти з дому, Алла чи не вперше гостро
дорікнула чоловікові:
– А тобі ще не набридла «панщина» у матері? Вона так до кінця-віку буде тобою попихати. Он, скоро у нас свої діти будуть, ти
мені тут потрібен більше. Василь сів, подумав:
а й справді. Замінити лампочку – то ж не така
вже й велика мація. Він ще малим не раз бачив, як мати вправно це робила сама. Але таке
запропонувати неньці зараз не наважився.

Українське Слово

кети, вивчаючи ціни. Усі вихідні моніторив
ринки. Одне слово, цілий тиждень з Аллою
не бачився… А від матері щодня чув похвалу,
що такий мудрий і заощадливий.
Нарешті ремонт розпочався, і Василь
трішки полегшено зітхнув. Вони з матір’ю
переїхали у стареньку хатину (точніше, півбудинка, що дісталися Васі у спадщину від
тітки, батькової сестри, яка теж померла молодою). У квартирі господарювали майстри.
Василь щовечора навідувався, чи ж совісно
роблять. А зустрічі з Аллою ставали все рідшими й рідшими.
– Ти мене розлюбив… – якось ображено
кинула Алла Василеві, коли той укотре виправдовувався, що не може до неї прийти.
– Та що ти таке дурне понавидумувала?!
То ж ремонт удома, маю постійно все контролювати, прибирати за майстрами, – виправдовувався Василь.
– То давай я тобі допоможу, – запропонувала. – Будемо разом збирати й виносити
сміття, я все повимиваю. Вася аж сяяв. Й
справді, Алла дуже йому допомагала. Та ще й
стали бачитися щодня. Тож справа йшла у
радість. Та, зачувши, що дівчина вже «мало
не живе» у її домі, Стефа аж крикнула на сина:
– То, може, ви вже й на моєму з батьком
ліжку гарцюєте, поки я в цій халабуді мучуся?
Вася вирішив змовчати, щоб не дратувати ще
більше матір. А сам себе корив за одкровення,
що зізнався, як вечорами з Аллою все доводять до ладу. Нарешті ремонт скінчився й все,
здавалося, повернулося на свої місця. Єдине,
що дратувало Стефу, так це те, що її план таки
не спрацював – Алла не віддалилася від сина,
а навпаки, стала йому ще ближчою. Дуже
швидко Василь познайомив її з майбутньою
невісткою. І як не скавчала в душі, а новину
«ми одружуємося» зустріла з посмішкою.
Молодята пишного весілля не робили –
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Ваську всі знайомі звали маминим синочком. Звик до цього прізвиська, хоч був
категорично з ним не згідний. Ну хіба ж
мати винна, що батько зовсім молодим помер? Хто їй має у всьому допомагати, як не
він, її єдиний син? Але коли в житті Васі
з’явилась Алла, хлопцеві захотілося більше
часу приділяти їй. І тоді він сам став задумуватися: може, друзі й справді дещо праві.
«Перепила» ключі від «халабуди»
Алла змінила графік його життя. Ввечері
він уже не біг додому на вечерю, а спершу
забирав дівчину з роботи й проводив на
квартиру, де вона жила. Його мати від того
починала нервувати:
– Ну хто така твоя Алла, якесь чергове
одноденне захоплення. Хіба ти проміняєш
мене на неї? – якось спробувала дорікнути
синові Стефанія Григорівна.
Але незчулась, як Вася обпік її:
– Не одноденне, мам, ми збираємось одружитися.
Від тих слів жінка аж за серце схопилася.
Не театрально – їй справді стало зле: невже
якась вертихвістка забере її сина? Цілу ніч
Стефанія не спала, придумувала хитромудрий план, як би швидше знадити ту Аллу з
життя Васі. Й розпочала за ним діяти вже
наступного дня. Щойно син сів снідати, як
мати разом з гарячими котлетками поклала
на стіл довжелезний список з усякими фарбами-шпаклівками, клеями, шпалерами,
плитками, плінтусами... У Васі аж апетит
зник, поки дочитав усе те до кінця.
– Це ви що, на роботі затіяли капремонт,
а ти – за прораба? – посміхнувся.
– Не на роботі, а вдома, дивись, в якій дірі
живемо. Як будемо сватів зустрічати? – хитро
примружуючи очі, промуркала.
Василь не відчув «підстави». Він вечорами
став старанно оббігати будівельні супермар-
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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.
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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!

847.470.0240
 All aspects of general
dentistry ( exams, X –rays,
cleaning, deep cleaning,
fillings etc.)
 Root canals and root canal
retreatment
 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

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

vpayuk@yahoo.com

Овен

Телець

Близнюки

(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
Не берiть близько до серця
те, що вiдбувається. Зараз ви
с х и л ьн i д р а м ат и з у в ат и
подiї, а невдовзi виявиться,
що не все так страшно. Словом, тримайте емоцiї пiд

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
Для вас найвдалiшою буде
друга половина тижня. Це
сприятливий час для творчого прояву. Спробуйте втiлити
свої задуми в роботi, не соромтеся пропонувати нові
iдеї. Перша половина тижня сприятлива
для вирішення побутових питань, покращення домашнього iнтер’єру. На вас чекає
успiх у роботi, але для цього варто уникати
конфлiктiв. Терези, нарешті, займуться
особистими проектами. Розташування
планет протягом першої половини тижня
дозволить типовим Терезам активно добиватися поставлених перед собою цілей і
завдань . При цьому вони зможуть поєдну(2 1 . 01–19. 0 2)
вати напористість з легшими підходами, Водолій
У першiй половинi тижня
діяти в потрібні моменти відкрито, а в інможливi сварки з рiдними.
ший час проявляти необхідну обережність.
Але невдовзi удача i радiсть
Це виведе їх на передній план. Краще
життя повернуться до вас. На
всього справи підуть в другій половині
роботi ви встигнете зробити
Лев
( 2 4 . 0 7 –2 3 . 0 8 ) тижня. В цей час можуть з’явитися нові
навiть те, на що й не розрахоСлiдкуйте за словами, не плани, частіше приходитимуть нові ідеї.
вували. У цей час краще не плануйте
обiцяйте нiчого зайвого.
(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1) важливi справи. Ви знайдете спiльну мову
О т о ч у ю ч i п р и с к i п л и в о Скорпіон
Ви зумiєте вийти сухим iз з людьми, якi вас цiкавлять. Також зможеспостерiгатимуть за вашиводи, що б не сталося. Дiловi те проявити себе в новому амплуа. Проми дiями. Ви проявите свої
якостi допоможуть вам як у тягом першої половини цього тижня типолiдерськi якостi, вас чекає
службових, так i в особистих вим Водоліям зірки радять завершити всю
успi х у за пла нова ни х
с п р а в а х . Бу д ьт е у в а ж н i , ту роботу, яка вимагає високої активності.
зустрiча х i за хода х. Близькi зможу ть
пiдписуючи фiнансовi доку- Вже в другій половині семиденки такого
здивувати вас i надихнути на змiни. Починаючи з середини тижня, щоб досягти менти. Найактивнiшою буде друга полови- ентузіазму ви проявити не зможете, а тому
кращих результатiв, проявiть творчий на тижня. Не лiнуйтеся обговорювати з постарайтеся використовувати можливоспiдхiд до роботи. Леви зіткнуться з яко- колегами робочi моменти, а з близькими – ті цього періоду максимально. Друга поюсь перешкодою. Узяти штурмом його не плани на вихiднi. Не давайте в борг i не ловина тижня стане вдала для розширення
вдасться. Нервувати і квапитися не слі- позичайте самi – для фiнансових оборудок свого кругозору, подорожей з метою відподує, поспішність все зіпсує. Треба шука- це не кращий перiод. Слід навести лад в чинку і розваг. В особистому житті Водоти шляхи. Перша половина тижня непо- службових справах, завершити початі про- ліїв стануться зміни. Навіть невільні Водоекти. Продемонструвати результати своєї
гано підходить для вирішення фінансо- роботи вони зможуть вже в останні дні лії обзаведуться новим партнером. Самотні
вих і матеріальних питань в цей час Леви цього місяця. Проте може виникнути така ж отримають пропозицію руки і серця.
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частізможуть зробити вдалі покупки і при- ситуація, що, навпаки, вони не захочуть
ше бувайте на свіжому повітрі. Погіршудбання. Друга половина тижня пройде розповідати про власні досягнення, а ви- ється епідемічна обстановка. Якомога
активніше. Вони почнуть її відпочивши, користовуватимете їх для досягнення менше часу проводьте серед натовпу. Униповними сил і енергії. Цей період досить власних цілей. Скорпіони схильні до віль- кайте гастрономічних експериментів.
непоганий для нових починань, в цей час ного розвитку власного особистого життя,
вдало складатимуться короткі поїздки, а і навряд чи удасться покласти на них жодні Риби
(20.02–20.03 )
спілкування приноситиме більше пози- обмеження. Вони будуть активні в інтерПро себе нагадають родичi, з
тивних емоцій.
якими ви давно не
нет-товариствах і сайтах знайомств, а також
спiлкувалися. У центрi уваги
Діва
(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9) помітні на клубних вечірках.
опиняться особистi, сімейні
Кар’єрнi под виги кра ще Стрілець
(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
справи. Дехто з вас займативiдкласти, зараз вам навряд
У першiй половинi тижня
меться благоустроєм житла.
чи вдасться проявити себе
бi л ьше у в а г и п ри д i л iт ь Обставини складуться так, що успiх у ризина роботi з кращого боку.
роботi. Уникайте ризикова- кованих починаннях вам гарантовано. Тож
Нiчого особистого – просто
них рiшень i експериментiв. уперед! Зараз ви здатнi на неочiкуванi вчиндля всього свiй час. ОсоблиВас чекає вдала компанiя i ки й оригiнальнi рiшення. Звернiть увагу на
во вдалою буде середина тижня. Багато
спiвробiтництво у будь– небезпеку травм. Це час, коли слід активізупроблем вирiшаться самi по собi, без зайвих
яких справах. Час змiнювати вати егоїстичні схильності. Вони допомозусиль. Для вирiшення давнiх справ зна- досягнутi результати як у робочих, так i в жуть отримати вигідне замовлення і крупйдуться потрiбнi вам люди. Діви продо- сiмейних питаннях. Не зупиняйтеся на ний гонорар за його виконання. Ось тільки
вжать проявляти активність у сфері друж- пiвдорозi! У другiй половинi тижня вас по- поширюватися про це не треба. Зараз можніх взаємин. Поряд з ними зараз опиняться радують приємнi новини. Стрільці зможуть ливий початок нових романів, які у резульлюди з активною життєвою позицією, може добитися успіху в разі раціонального під- таті приведуть до серйозних взаємин. В ісвиникати і деяка конкуренція, яка лише ходу до свого життя. Зараз вони зможуть нуючих союзах тепер також спостерігатисприятиме зростанню і розвитку. Вирішен- побувати в найцікавіших місцях, а їх за- меться динамічність і гармонія. Деякі Риби
ням фінансових питань типові Діви змо- цікавленість, що посилилася, зможе задо- задумаються про продовження роду. Романжуть успішно зайнятися протягом другої вольнити подорож по тих країнах, в яких тики стане менше в другій половині тижня.
половини тижня. У цей період їхні фінан- Стрільці раніше не бували. Друга половина На зміну їй з’явиться бажання до інтенсивсові плани виявляться вдалими, з’явиться тижня також стане непоганим періодом для ної праці. Енергії і сили для цього буде доможливість планувати витрати, здійснюва- навчання. Це підвищить працездатність і статньо, і навряд чи залишиться на почутти вдалі покупки. Тиждень – непростий, поліпшить зовнішній вигляд. Нарешті бу- тєві та інтимні контакти, які в цей період
але дуже важливий перевал в стосунках. дуть частково реалізовані амбіції Стріль- можуть виявитися вельми яскравими і
Робота і справи залишають мало часу на ців, і багато в чому завдяки чарівності і емоційними. Не проводьте біля комп’ютера
любов і романтику.
умінню сподобатися. Можна буде побачити чи перед екраном телевізора цілий день.
контролем. Тиждень буде доволi напруженим, багато чого пiде не за вашим сценарiєм.
І це, звiсно, не покращить ваш настрiй.
Словом, не будуйте чiтких планiв, щоб не
розчаруватися. У Раків настане смуга везіння. Ймовірно, настане знакове знайомство або прийде запрошення на хорошу
роботу. Настрій буде прекрасним. У такому
достатку все почне виходити. Успіх в цей
період чекатиме їх в невеликих поїздках і
коротких подорожах. Друга половина тижня може принести зміни в їх систему цінностей. Зараз не виключена зміна відношення до грошей і матеріальних благ. У цей
період Ракам буде важлива підтримка з
боку близьких людей і членів сім’ї. На
щастя, стосунки з ними зараз складатимуть
гладко і позитивно. Раків захлесне потік
інформації і нових ідей, в похід за знаннями вони відправляться на тренінги, лекції
і курси.
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Рак

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 18 ПО 24
ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

(2 2 . 1 2–2 0 . 01)
Тиждень буде насиченим на
важливi подiї. Зокрема це
стосується фiнансових питань. Незважаючи на апатiю,
вам удасться подолати бар’єр
у стосунках iз колегами. Закінчиться безгрішшя, настануть якісь
дивні зміни на роботі. У цей самий час
Козероги можуть починати крупну перебудову в своєму житті. Розташування
планет в першій половині тижня говорить
про високу активність типових Козерогів
у сфері ділових і особистих взаємин. Протягом цього періоду вони зможуть відкрито обговорювати доволі гострі питання і
навряд чи зможуть уникнути розбіжностей. Завдяки продуманим, але при цьому
рішучим діям, Козероги зможуть досягти
високих результатів і великих успіхів протягом другої половини цього тижня. Цей
період буде ефективний і для вирішення
будь-яких формальних питань. Ближче до
неділі Козероги відмітять, що зростає їх
сексуальність, а їх інтимне життя стає динамічнішим.

Українське Слово

(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6)
Вас чека ю т ь на п ру женi
ситуацiї на роботi, можливi
конфлiкти з керiвництвом.
Найкраще правило нiхто не
скасовував: мовчання – золото. Розташування планет
протягом першої половини
тижня принесе типовим Близнюкам підвищену активність в будь-яких справах, але
особливо в тих, які пов’язані з грошима. У
цей період їх енергія зросте, і вони зможуть
використовувати її для збільшення своїх
доходів. Але при цьому можуть збільшитися і витрати, а тому тримайте себе в руках
і уникайте зайвого марнотратства У другiй
половинi тижня удача знову буде на вашому боцi. Намагайтеся чути iнших людей i
прислухатися до їхньої думки. Толерант
нiсть допоможе уникнути конфлiктiв, якi
вiрогiднi на цьому тижнi.. Домашні справи
теж вирішуватимуться легко. Початок місяця в Близнюків – час гонитви за задоволеннями, романтики, сексу і любові.

Козеріг

www.ukrslovo.net

(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
Ви неодмiнно проявите себе
або просто вирiшите
змiнити iмiдж. Вівторок –
вдалий час для вирiшення
побутових питань,
змiцнення сiмейних
традицiй, спiльних прогулянок. Тиждень вдалий для завершення
старих справ, а от iз новими планами доведеться почекати. Бiльше уваги придiлiть
робочим моментам, це дасть потрiбнi
плоди. Якщо ви хотiли виправити давнi
помилки, зробiть це зараз. Протягом першої половини тижня Тельці відмітять, що
стали напористішими в спілкуванні з
людьми. Вони стануть прямо і відкрито
говорити практично про все, поважатимуть щирість. Також Тельці отримають
цікаві пропозиції з джерел своїх постійних
контактів. Правда, дехто відговорюватиме
від нього, але Тельці упруться рогом і не
помиляться. Друга половина тижня зробить акцент на питаннях їх роботи, зараз
в цій області Тельцям належить прийняти
немало важливих рішень, налагодити взаємини з колегами. Також в цей період
Тельці зможуть багато що прояснити в
стосунках з родичами.

нові горизонти і розраховувати на підтримку заступників.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Готуйтеся поставити останню крапку в робочих справах. Не починайте нiчого
нового, поки не вирiшите
давнiх питань. Згадайте прик а з к у : к р а щ е с i м р а зi в
в i д м i ря т и i т i л ь к и р а з
вiдрiзати. Ви вдало вирiшите дiловi й
органiзацiйнi питання, а також тi, якi стосуються виховання дiтей. Тут ви впораєтеся «на вiдмiнно». Перша половина тижня
принесе типовим Овнам високу активність
в питаннях, пов’язаних з їх будинком, нерухомим майном, а також із стосунками в
сім’ї. У вирішенні подібних питань протягом цього періоду від їх буде потрібно прояв ініціативи, рішучості і деколи напористості. У серединi тижня можливi напруженi
ситуацiї на роботi. Від турбот Овни визволяться лише до суботи. Вони не знатимуть,
за що схопитися, так багато раптом виявиться цікавих занять. З цього-то моменту
і почнеться напружена професійна діяльність. Особисте життя Овнів почне активізуватися лише в другій половині тижня.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
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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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

847.789.4000

#30

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

ПЕРУКАРЯ та
МАЙСТРА МАНІКЮРУНА
Повний або неповний
робочий день.
Або місце в рент.
#32

773.344.6032

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

- Pay - by project

847.749.6952
We speak Polish and English

На роботу в
польський магазин
запрошується
КУХАР і
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго
773-281-1422

Evas Home Care

Пропонуємо роботу по догляду
за літніми людьми
З проживанням, come in and go
- Дуже висока оплата
- Маємо роботу в усіх Suburbs

#39

708.499.9861

Потрібен на роботу
помічник сантехніка
- З досвідом і без
- Допоможемо зробити apprentice license
- Роботи в Чикаго і передмісті

773.837.4370
Розмовляємо польською і англійською мовами
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773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

Терміново

Українське Слово

Потрібен водій CDL,
заробітня
плата
$3500
в тиждень.
773.600.5114

Запрошуємо на роботу

www.ukrslovo.net

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ
ДО ПРАЦІ

Околиця
Belmont & Olcott.
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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

ШУКАЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ПРОПОНУЮ

2 Rooms - Prospect
Heights 2 room for rent
at: 16 E. Old Willow rd,
Prospect Heights
IL 60070.
#4/22
Tel. 224.201.1932
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www.ukrslovo.net

ШУКАЮ В РЕНТ
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Family in Chicago is
looking for a personal
nanny. Bulgarian
speaking is a plus.
Please contact
wenaw87299@mldsh.
com

КУПЛЮ

Потрібні водії на
шкільний автобус,
$22 в годину.
#44
847.345.3044

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

Dispatcher needed.
Good experience,
good pay.
#42
Тел. 847.744.1519

Bartenders
Female bartenders for
restaurant cafe.
@ 5 S. Wolf rd,
Prospect Heights
il 60070
#4/22
Tel. 224.201.1932

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

Northwest Side of
Chicago / Suburbs.
Cleaning Houses
During the Day
Must Be Able to Speak /
Read
Some English. Must Have
Reliable Vehicle and
Driver’s License.
$17.00 / Hour.
Call Diane:
#42
773.558.4008

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ

www.ukrslovo.net
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Carry Out and
Delivery ONLY

$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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®

Ukrainian Weekly Newspaper  USA  Canada
Since 2002

ADVERTISE WITH US
Get Exposure In The Big Reputable Ukrainian & Bulgarian Communities
In Chicagoland (and nationwide)!
We Work In All Popular Media Formats: Print, Audio, Video, Online, Social Networks Etc.

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Contact Us NOW And You Will Be In GOOD & CARING Hands!

ADVERTISING DEPARTMENT (24/7):

773.317.8035
847.707.0065

president.umg@gmail.com
bg7tv.editor@gmail.com
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Note: There Are Different Discounts Based On:
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• Quantity of Advertising
• Period of Advertising
• Type of Payment

• First Time Advertisers
• Limited Seasonal Promotions
• Multiple Publications Advertising

We Serve The Ukrainian & Bulgarian Communities Since 2001!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!!!

