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`Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який 19 жовтня перебував Києві з
робочим візитом.
«Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали, як ми й домовлялися у США, з візитом в Україну. Дякую вам і Президенту
Байдену за постійну підтримку України,
нашого суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Володимир Зеленський.
Під час зустрічі сторони приділили
особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між
Україною та Сполученими Штатами у
сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до США.
«Сполучені Штати залишаються для України головним
партнером у сфері безпеки й оборони», – наголосив Володимир
Зеленський і висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення
спроможностей Збройних Сил України з метою протидії російській агресії.
Відзначено оперативність втілення анонсованого під час
візиту Президента України до Вашингтона рішення надати
нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн
дол. США.
Володимир Зеленський і Ллойд Остін обмінялися думками
щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні
Чорного й Азовського морів.
Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення

Громадська діячка з Америки
українського походження Уляна
Мазуркевич цьогоріч уперше змогла
побувати на святкуванні ювілейної
річниці Незалежності України.

миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної
цілісності.
Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії
України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.
Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано
про заходи, які вживаються для реформування українського
сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною
промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.
Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.
Міністр оборони США запевнив Главу держави у рішучій
підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
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Громадська діячка з Америки українського походження Уляна Мазуркевич
цьогоріч уперше змогла побувати на
святкуванні ювілейної річниці Незалежності України.
Мешканка Філадельфії вболіває за
нашу країну, адже причетна до цього
свята: на початку 90-х, напередодні референдуму, вона прибула в Україну – їздила
по регіонах й агітувала населення проголосувати за незалежність нашої країни.
А повернувшись в Америку, проводила титанічну роботу, представляючи
світовій спільноті Україну як вільну і
незалежну державу.
Пані Уляна – голова Громадського
комітету Філадельфії, який об’єднує 23
організації. У 1976 році створила й очолила Комітет людських прав у цьому
штаті, неодноразово виступала в Конгресі з доповідями щодо українських питань,
захищала права дисидентів В. Мороза, М.
Руденка, М. Гориня, В. Чорновола та інших.
У 1986 році пані Уляна увійшла до
складу комісії конгресу США з питань
Голоду в Україні та очолила комітет з
Голодомору в Філадельфії. У 2005 та 2014
роках була міжнародним спостерігачем
на президентських виборах в Україні. Від
2014 року координує акції збору допо-
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вручив Уляні Мазуркевич знак народної
пошани – медаль «30 років Незалежності України».
Познайомившись на цьому заході, за
кілька днів зустрілися з пані Уляною за
чашкою кави в готелі, де вона зупинилася...
«Ми їздили Америкою, шукали людей,
щоб розпитати про пережиті
жахіття в роки Голодомору»

моги воякам російсько-української війни.
Під час свого останнього приїзду пані
Уляна в Національній спілці письменників України презентувала свій документальний фільм, відзнятий на початку 90-х
в Україні перед референдумом.
На перегляд стрічки прийшли Катерина Ющенко, дисидент, політв’язень Богдан Горинь, нардеп кількох скликань Іван
Заєць, посол України у США Валерій
Чалий, академік Микола Жулинський,
режисер фільму «Голод-33» Олесь Янчук
та багато інших. Голова Товариства
зв’язків з українцями за межами України
«Україна-Світ» Микола Жулинський

– Мушу зізнатися, – почала свою розповідь пані Уляна, – що народилася не в
Україні, хоча дуже її люблю і знаю мову.
Так, Америка є моя країна. Та це не зава жає мені
вболівати за
Ук р а ї н у, б о
с а ме вона –
моя Батьківщина через
батьків та дідів. І ця любов, певно,
передається з
молоком матері, на генетичному рівні. Мої батьки, які були
змушені зали-

шити Україну під час Другої світової війни, свою любов до України передавали
мені змалечку.
Я навчалася в американській гімназії,
та щосуботи ходила до української школи, де вчила мову, культуру та історію
України. Виросла на українському, тому
дуже втішена, що зуміла то все передати
своїм дітям. Маю двох синів, і вони так
само, як і я, з першого класу ходили до
американської приватної школи і щонеділі – в суботню, українську, тому добре
знають мову. Я нині дуже рада, що мій
син працює тут, в Україні, дипломатом в
американській амбасаді. Він приїхав у
країну своїх дідів і прадідів.
Пані Уляна очолює комітет з
Голодомору в Філадельфії. Вона
зазначає, що всі українці штату
домагалися, щоб американський
Конгрес створив спеціальну Комісію дослідження Голодомору
1932–1933 років.
– Хочу зізнатися: мені дуже
приємно, що саме Америка була
першою країною, яка підтримала
Україну в справі Голодомору, –
каже моя співрозмовниця. – Українська діаспора в Америці дуже
лобіювала це питання.
(Закінчення на ст. 4)
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(Продовження. Початок на ст. 2)
У 1985 році саме Конгрес США створив
спеціальну комісію з дослідження фактів
масового голоду в Україні, виконавчим
директором якої був Джеймс Мейс. До
складу комісії входило 15 членів, зокрема,
чотири представники від Конгресу США,
два – від Сенату США. Я мала честь служити в цій комісії як представник громадськості.
Ми їздили Америкою, знаходили людей,
які з політичних причин залишили Україну,
записували їхні свідчення. Бувало, що очевидці самі приходили до нас, щоб розповісти про пережиті жахіття в роки Голодомору.
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Джеймс Мейс записував та упорядковував звіт для Комісії з Голодомору, він мав
штат працівників, роботу яких оплачував
американський уряд. Хочу наголосити на
цьому, що не Конгрес українців,
а саме уряд США фінасував цю
дослідницьку роботу.
Пані Уляна підкреслила, що
люди, які приходили до них свідчити, згодом свідчили й у судах.
– На основі цих свідчень було
доведено, що Голодомор був свідомо організований Сталіним і
його режимом, це був справжній
геноцид, спрямований на винищення українців, – зауважує вона. – Такий висновок ухвалив американський Конгрес у 1988 році. Згодом
було оприлюднено 4-томне видання матеріалів Комісії Конгресу
США з вивчення Великого голоду в
Україні 1932–1933 рр. англійською
мовою. Воно містить свідчення
очевидців-емігрантів з України, що
були зібрані впродовж 1983–1984
рр. за спеціальною методикою oral
history і є доказом геноциду українського народу.

Моя співрозмовниця згадує, як з’явився
переклад цього чотиритомника українською мовою.
– На той час я дружила з сенатором Бай-

Свідчення очевидців для Комісії Конгресу
США» українською мовою та передати в
Україну. Ідея йому сподобалася, і пан Дорген добився виділення американським
урядом 100 тисяч доларів на переклад і видання тих чотирьох книг українською мовою. Він міг би сказати: «Та навіщо воно
треба?»
Але не сказав, бо розумів, як це важливо для українців – відновити ту страшну
сторінку свого минулого. На виданні написали «Подарунок українським людям від
Америки» та роздали у виші й бібліотеки
України. Я тішуся, бо була причетною до
реалізації цієї ідеї. Водночас зауважу, що
навіть Канада не спромоглася створити
таку Комісію та профінансувати такі важливі кроки у визнанні Голодомору в Україроном Доргеном, демократом, зі штату ні.
Північна Дакота. Він також був призначе«В Україні маю багато
ний до розслідування справ Голодомору, бо
хороших друзів»
і в його штаті мешкало багато хліборобів,
які виїхали з України в Америку ще в часи
– Приємно було зустрітися в Спілці
Першої світової війни. Вони там оселилися, письменників із Катериною Ющенко, з
бо місцевість була дуже подібна до України якою приятелюємо понад 40 років, – про– безкраї поля, схожий клімат.
довжує розповідь пані Уляна. – Маю в
На річницю Голодомору я запропонува- Україні також хорошого друга Петра Пола йому видати чотиритомник свідчень рошенка, якому Світовою радою Філадель«Великий голод в Україні 1932–1933 років: фії було присвоєно почесну нагороду «Між-

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
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THE UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
SEEKS CANDIDATES FOR ITS NEW
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

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.
подякувала, що дав нам надію на
Нова фабрика за производтство на
M&D FOODS INC.
кращу долю для України!»
хранителни продукти.
Уляна Мазуркевич розповідає,
НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера,
що в Америці створено групу підЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
заплащане и бенефити. Предлагаме
тримки України в Конгресі США.
позиции за пълно и непълно работно
▸Traditional Medicine
$15 до $18/час
– Ми говоримо Український
време: понеделник до петък.
- всички смени
▸DOT/CDL Exams
кокус
у
Конгресі
США,
–
каже
вона.
Съботата и неделята са почивни дни.
(Шамбург).
–
Це
двопартійна
група
підтримки
▸Preschool & Preemployment Physical
Заплащане всяка седмица.
у Конгресі, створена у Вашингтоні
WORKING HOURS:
Работата включва:
9 лютого 2015 року. Своїм завданMon: 9 am - 5 pm
Thu: 9 am - 5 pm
P Основно обучение и разбиране на обработката
на храни
ням група називає «посилення поTue: 12 pm - 7 pm
Fri: 7 am - 3 pm
P Опериране и наблюдаване на линии за производство
на храна
літичних, військових, економічних
Wed: 9 am - 5 pm
Sat: (2 times per month)
P Опаковане и поставяне на етикети на продуктите
та культурних зв’язків між СполуAges 16 and up
P Проверка и контрол на качеството
ченими Штатами та Україною».
P Доставка
и получаване
народний
державний
діяч». Ми з президенСеред питань, якими насамперед ELK GROVE MEDICAL ASSOCIATES
сеСнайдером
проверяват:
screening
том Всички
Світовоїкандидати
Ради Крейґом
20 Drug
опікується
кокус,&єbackground
військова та check
безпекова Address: 800 Biesterﬁeld Rd Elk Grove Village,
лютого 2019Обадете
року зустрічали
сеПорошенка
днес нана
тел.
773.510.0855
- Крис за Україну, Il EBERLE building 8th Tower entrance 7th ﬂoor; suite 705A
допомога
Україні. Вболіваючи
урочистостях у престижному
будинку
Office phone:
ми їдемо до Вашингтона, зустрічаємося з
Email: chrisdokliev72@yahoo.com
«Юніон Ліґ» у Філадельфії – колисці амери- конгресменами та сенаторами й намагаємоканської незалежності, де його і було на- ся хоч якось посприяти вашій країні. Адже
городжено.
у нас велика українська громада.
Додам, що нагорода «Міжнародний
І ця громада, за словами моєї співроздержавний діяч» – це найвища відзнака мовниці, постійно гуртується довкола
Світової Ради, яку одержали державні ді- українських цінностей. У Філадельфії, наячі Михайло Горбачов, Анвар Садат, Іцхак приклад, американські українці мають
Рабин і Себастіян Пінера. Світова Рада чудовий собор, де українська громада мовизнала, що президент України Петро По- литься за кращу долю України, Український
рошенко має бути долученим до цього центр, українську суботню школу (в ній
списку як людина, яка стояла в обороні нині навчається 350 дітей) та український
демократичних ідеалів.
коледж.
До речі, коли Віктор Ющенко був пре– У Філадельфії є багато різних клубів за
зидентом, він також під час офіційного ві- інтересами, де зустрічаються українці, –
зиту до США відвідав Філадельфію й був каже пані Уляна. – Це об’єднує нас. Україна
нагороджений «Медаллю Свободи». Уро- живе в Філадельфії. Тому і я маю два обчистості відбувалися в залі «конститушен», личчя, українське й американське (усміхаа з вікна було видно площу Свободи, і це ється).
було дуже символічно. Я йому тоді щиро
(Закінчення на ст. 5)

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

22 жовтня 2021 № 43

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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Діаспора

АМЕРИКАНКА УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ УЛЯНА МАЗУРКЕВИЧ – ПРО
РОБОТУ В КОМІСІЇ США З ГОЛОДОМОРУ ТА ПРО ДІАСПОРУ У ФІЛАДЕЛЬФІЇ
(Закінчення. Початок на ст. 2, 4, 5)
«Вашингтонська» нагорода від
Зеленського
Ледь не перед самим від’їздом до Філадельфії несподівано пані Уляні зателефонували з офісу президента України й
попросили поміняти квиток на Вашингтон, пояснивши, що «там її чекає нагорода».
Тож 1 вересня у Вашингтоні Володимир Зеленський вручив пані Уляні орден
Княгині Ольги II ступеня.
– Я отримала таку високу нагороду з
рук президента України, – емоційно, вже
телефоном iз Вашингтона, розповіла пані
Уляна, – і це для мене надзвичайно велика честь. Але, крім цього, мала змогу

звернутися до президента та його радника Андрія Єрмака. Наголосила, що кожна нація
має своїх героїв – ми в
Америці вшановуємо батьків

Американської держави: Вашингтона, батьків сучасної України і вшанувати.
Джефферсона і Франкліна.
І зауважила, що, «коли була в Україні
Україна також має своїх батьків, які на святкуванні Дня незалежності, на
доклали чимало зусиль, щоб вона від- жаль, не побачила тих із них, які ще живі,
булася як незалежна держава.
І ми маємо їх пам’ятати й шанувати: Івана Драча, Дмитра
Павличка, Михайла Гориня,
Івана Зайця, Степана Хмару,
В’ячеслава Чорновола. Ці люди
разом із «Народним рухом» розбудили украї нськ ий народ та
підняли з колін.
Вони дали базу для
незалежної суверенної України. Їх
м а є м о ви з н ат и я к
запрошеними до віп-зони, й це
мене дуже стурбувало й збентежило. Мені пообіцяли, що подумають...»
Валентина РОЗУМЕНКО

22 жовтня 2021 № 43
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НА ФОТО: МЕМОРІАЛ
ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ
1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ,
ВІДКРИТИЙ У ЛИСТОПАДІ 2015
РОКУ В ЦЕНТРІ ВАШИНГТОНА.
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ісля півторарічної перерви через
коронавірус українська-американська громада в Норт Порті і околицях
Флориди мала товариську зустріч в неділю після Служби Божої в Осередку ім. св.
Андрія.
Темою зустрічі була 30-та річниця відновлення Незалежності України.
Голова осередку Віктор Лісничий привітав гостей і запросив оглянути коротку
програму. В ній був фільм з уривків із
святкувань 24-ого серпня в Україні, який
підготовила Оксана Лев. Присутні із захопленням дивилися на парад на Хрещатику та були зачаровані піснями «Україна», «Реве та стогне», «Червона рута»,

УКРАЇНЦІ ФЛОРИДИ ГУРТУЮТЬСЯ
молитвою «Боже Великий, Єдиний»
Члени управи Осередку та Громадського комітету святочно удекорували
зал українським вінком з числом «30»
посередині, всі столи були прикрашені
американськими та українськими прапорцями з колосками, а на дверях при
вході був напис: «Вітаємо. 30 років Неза-

лежності України» . На перекуску було
подано полтавські пиріжечки та рогалики до кави чи чаю.
Після програми Віра Боднарук від
імені Громадського комітету подякувала
всім, хто причинився до організації зустрічі: голові осередку Вікторові Лісничому, Оксані Лев (фільм), Ліді Білоус

(напис), Славі Стефанишин (вінок), Кларі і Володимирові Шпічкам (декорації),
Галі Лісничій (печиво), Наталі Невмержицькцй (печиво) і Богданові Боднаруку
(каса).

Діаспора

П

Віра Боднарук,
Професор,
Управа Громадського Комітету
Фото Христини Чайковської

www.ukrslovo.net

Українське Слово
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Люди i речі
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МАКСИМ МІЛЛЕР: ІСТОРИЧНИЙ ХОРРОР І ЯК ЙОГО ПИСАТИ
Максим Міллер, письменник з міста Дніпра, нещодавно презентував свою прозу в стилі історичного
хоррору.
Його твори відмінні тим, що вони не сіють у свідомості читача атмосферу ірраціонального жаху, а захоплюють своїм оригінальним сюжетом. Як написати
неординарний роман, який, окрім відчуття страху,
принесе також задоволення від літературної майстерності, розповідає сам автор.
«Моя кар’єра як письменника хоррор-історій почалась у 2018 році. Тоді на одному із місцевих сайтів я
наткнувся на статтю про старовинний будинок у місті
Дніпрі. У тій статті журналісти розповідали, що це був
колишній прибутковий будинок купця Ревякіна, збудований наприкінці 19 століття, а наразі є історичною
пам’яткою архітектури. Будинок почав остаточно руйнуватися.
Прибутковими будинками за часів Катеринослава
були будинки, де купці здавали житло робітникам, які
приїжджали працювати до міста. Крім того, у статті
журналісти зазначали про те,
що в тому будинку відбувались різні загадкові та містичні події. За їх словами, у
березні 1918 року Ревякін
виселив з будинку сім’ю, яка
не мала змоги заплатити за
проживання. Вчинок був доволі жорстоким, адже купець
вигнав людей пізно ввечері,
на що родина осипала прокляттями купця та його будинок, й зникла в невідомому
напрямку. Тієї ж ночі в будинку виникла пожежа, під

час якої загинув мешканець однієї з квартир.
Цікавий факт, що рівно через 100 років, історія будинку мала своє повторення. Зокрема, у березні 2018 року в цьому ж будинку під час пожежі загинув громадянин
Єгипту студент 4 курсу медичної академії,
який винаймав там квартиру.
Мене зацікавив такий збіг обставин, і я
розпочав своє власне розслідування. Спочатку у одній з місцевих бібліотек я знайшов
старовинний каталог катеринославських
купців, який був виданий у 1915 році та
містив інформацію про купця Ревякіна. А
згодом я знайшов і матеріали щодо самого
будинку. Як виявилося, той будинок має
славу «будинку з привидами», оскільки його
мешканці неодноразово чули як вночі самі
по собі переміщувались меблі або відчинялись двері. Крім того, я дізнався що у довоєнний час за
радянських часів там була дитяча лікарня, що не виключає наявність у будинку енергетики хвороби та смерті. То ж зібравши
всі ці факти я і вирішив написати про
прибутковий будинок купця Ревякіна
роман, який я сподіваюсь до кінця
року закінчити.
Іноді, для того, щоб написати твір,
сповнений не лише жахами а й цікавими історичними фактами, потрібно
витратити не один місяць на кропітку
працю з архівами та бібліотеками. Для
мене важливо, щоб деталі подій, описаних у моїх творах були реальними та
мали історичне підґрунтя. Тобто, якщо
події у моєму творі відбуваються за

катеринославських часів, то я детально вивчаю історію
Катеринослава: наприклад тогочасні назви вулиць, назви магазинів; одяг, який тоді носили; транспорт, на
якому раніше їздили люди... На мій погляд, якщо притримуватися історичних деталей, то тоді може вийти
досить цікаве «ретро-оповідання» чи «ретро-роман».
Всі написані мною жахливі історії – це моя фантазія,
яка поєднує в собі українську міфологію та реальні події. Мені цікаво проводити історичні дослідження, адже
під час роботи я стикаюсь з історією під іншим кутом,
не прописаною в підручниках. Саме такі невивчені
сторінки історії й містять в собі дуже багато матеріалу
для написання нових романів чи оповідань. Своєю прозою я також намагаюсь передати читачеві інтерес до
історії мого міста і його околиць».

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.

22 жовтня 2021 № 43

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

Юлія СЕМИРЯД

ЛЕГКИЙ, ПРИЄМНИЙ
ТА БЕЗПЕЧНИЙ ШОПІНГ
В УКРАЇНІ З

MEEST.SHOPPING

Великий вибір Українських бестселерів
Доставка до 10 днів *
Легке повернення товарів
Безкоштовне страхування посилок

22 жовтня 2021 № 43

*Можливі додаткові умови та обмеження використання сервісу.

Українське Слово

A meest.shopping подбає про:

www.ukrslovo.net

ТЕПЕР ВИ МОЖЕТЕ КУПУВАТИ ТОВАРИ
В УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙННМАГАЗИНАХ
НА САЙТІ MEEST.SHOPPING
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Благовіст

АМЕРИКАНСЬКІ СЕНАТОРИ ЗАЯВИЛИ ПРО
ПІДТРИМКУ ВІЗИТУ ВАРФОЛОМІЯ ДО США
48 американських сенаторів висловили свою повну підтримку візиту
Вселенського Патріарха Варфоломія до
Сполучених Штатів.
Про це вони написали в листі до президента Д жо Ба йдена, пові домляє orthodoxtimes.com.

Ми всі маємо
бомби, які падають на наше життя – прикрі невдачі, які нас потрясають. Деякі
сім’ї мають просто ядерні катастрофи – згорає
ї х ній будинок,
катас т рофіч но
хворіє годувальник або найгірше
– дитяча труна.
Сатана завжди скористається такими
отворами: «Як ти
можеш ще вірити, що твій так
званий Отець
Небесний тебе
л юби т ь? Як що
Він міг це зупинити, то чому Він цього
не зробив?» Псалмоспівець Асаф у
тривозі висловлював свій подив: «Чи
навіки спинилася милість Його? Чи
скінчилося слово Його в рід і рід? Чи
Бог милувати позабув?» (Псалом 76
(77):9, 10).
Бог розуміє наш гнів. Він народжується через невідання величі Його сили,
ніжності Його любові та невимірної
глибини Його мудрості. Воістину – ми
не можемо точно вирахувати, що саме

Він в цю мить задумав. Але ми маємо
записи про Його дивовижні речі, аби
йти далі.
Ось чому Асаф, коли йому потрібно
було запевнення про те, що Божий план
далі буде виконуватись, ішов до Слова:
«Буду я думати про кожен Твій чин, і
про вчинки Твої оповім! Ти визволив
люд Свій раменом!» (Псалом 76 (77):13,
16).
Підготувала
Лінда ФІЛЛІПС
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Американські сенатори звернули
увагу президента, що вони з нетерпінням чекають зустрічі з Патріархом
Варфоломієм і висловили бажання побачити духовного лідера другої за величиною християнської церкви у світі.
“З нашими численними виборцями,
членами православної християнської

громади по всій країні, ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вселенським
Патріархом Варфоломієм в останній
тиждень жовтня 2021 року. Ми сподіваємось, що ця поїздка до Вашингтона
відбудеться у винятковий спосіб та за
належним протоколом”, – зазначають
сенатори.
Вони нагадують,
що цього року виповнюється 30 років з дня його обрання Вселенським
Патріархом.
Сенатори наголошують на велик і й рол і Вселенського Патріарха у
сприянні миру
шляхом міжконфесійного діалогу. Крім того, вони
відзначили його заслуги в збереженні
довкілля, за які його називають “зеленим Патріархом”.
“Цей візит є чудовою нагодою для
нашого Конгресу та нашого уряду піти
слідами Вселенського Патріарха і продемонструвати наше спільне прагнення
до духу миру та співпраці”, – йдеться в
листі.

Я ГНІВАЮСЬ НА БОГА
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ТАЙВАНСЬКИЙ ЗБИРАЧ APPLE ПРЕДСТАВИВ ТРИ ПРОТОТИПИ ЕЛЕКТРОКАРІВ
Тайванська компанія Foxconn, яка є
основним складальником продукції компанії Apple, представила три прототипи
електричних транспортних засобів. Про
це повідомляє The Verge.
Зазначається, що прототипи були виготовлені не Foxconn, а тайванським автовиробником Yulun Motor.
Ймовірно, Foxconn не планує виготовляти самостійно ці електричні транспортні засоби. Скоріше за все, компанія
хоче, щоб ці прототипи розглядалися як
приклади типів транспортних засобів,
які можуть бути побудовані на платформі для електрокарів, котру вона розробляє, та програмного забезпечення, що
вона планує продавати.

У компанії заявили, що седан Model E
може проїхати 750 км на одній зарядці, а
розгін до «сотні» становитиме менш ніж
три секунди.
При цьому позашляховик Model C має
можливість долати маршрути у 700 км без

підзарядки, а його розгін з 0 до 100 км за
годину буде на секунду довшим.
У компанії також додали, що електроавтобус уже пройшов тисячі кілометрів
випробування. Очільник Foxconn Янг Лю
сподівається, що технології його компанії

будуть вбудовані в 5% всіх вироблених
електрокарів до 2025 року.
Дл речі, японська автомобілебудівна
компанія Toyota побудує своє перше підприємство з виробництва батарей у Сполучених Штатах для задоволення зростаючого попиту на гібридні автомобілі та
електрокари по всьому світу.

Фото: Foxconn

МУЗИЧНИЙ КРОСВОРД “ВСЮДИ БУЙНО КВІТНЕ ЧЕРЕМШИНА…”

1
Горизонтально: 7. “А до мене Яків …”
– українська народна пісня. 8. Україн7
ська співачка, народна артистка України.
9. “Волю, совість і честь не втрачаймо –
відкидаймо … і зло!” – із пісні Т.Кукуру- В С Ю
зи “Великодні думки”. 12. “Ніч яка Господи, місячна зоряна, видно, хоч голки
збирай. Вийди, коханая, … зморена, хоч
на хвилиноньку в гай!” – із пісні “Ніч яка
місячна” на слова М.Старицького, музи- 12
ка народна. 15. Посада композитора
О.Злотника в Київській муніципальній
академії музики імені Р.Глієра з 2009
року. 16. Ансамбль із п›яти виконавців.
17. “Бо буря буде на землі, як на морі, – не
може жить воля козацька в …!” – із пісні “Козацька воля” на слова М.Воньо,
20
музика Т.Кукурузи. 18. “Розкажіть, подружки любі, свій … скажіть мені.” – із 23
пісні “Невезуча” на слова В.Крищенка,
музика О.Злотника. 21. “Нас цікавлять
тільки модні тренди, в фешн-гаджетах
весь … .” – із пісні “Школа” на слова І.
Зінковської, музика В.Будейчука. 23. “… 29
Хата” – вокальне жіноче тріо, засноване
1990 року у Львові. 24. “… – моє життя”
– пісня Д.Хоми. 29. “Їхав … містом” – 31
українська народна пісня. 30. Комаха,
яка оженилась на мусі у пісні “Ой, що ж
то за шум учинився”. 31. “… цвів і зеленів” – пісня на слова Т.Шевченка, музика М.Лисенка.
32. Пісня на слова Д.Луценка, музика А.Пашкевича.
Вертикально: 1. “Ллється пісня на …, вільна, сильна,
наче море, про мій милий рідний край.” – із пісні М.
Мозгового “Край, мій рідний край”. 2. “На … є прикмети і ознаки, які тут знає кожний Чингіcхан: якщо в аулі
гавкають собаки, це означає, що проходить караван.”
– із пісні Т.Петриненка “Караван”. 3. Виконання перед
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глядачами літературного, музичного, драматичного та
ін. творів. 4. “Серце чарує … неба, зникла холодна зима.”
– із пісні “Пісня вірності” на слова Д.Луценка, музика
К.Мяскова. 5. Український журналіст (1943-2020), поет,
письменник, заслужений журналіст України. Написав
вірші та тексти для пісень відомих українських композиторів. 6. Український композитор, співак, заслужений
артист України. Керівник гурту “Дзвони”. 10. “…, мати

THE TRUCKER’S ZONE

О

Склав Анатолiй Лозовий
моя” – пісня М.Машкіна. 11. Український музикант, співак, композитор і аранжувальник, заслужений артист України. 13. Пісня на
слова С.Галябарди, музика С.Гіги.
14. “Свято … нас привітало, свято,
найбільш укохане в народі.” – із
пісні гурту “Кому Вниз”. 19. “… за
синім птахом і за маревом ночей,
під старим батьківським дахом сум
заплаканих очей.” – із пісні М.Гаденка “Соколята”. 20. Поет із Косівщини, автор віршів до пісень:
“Матуся”, “Подаруй мені Карпати”,
“Якщо пішла любов” та ін. 22.
Український композитор (19412007), співавтор популярних пісень: “Квітка ромену”, “Сік землі”
та ін. 25. “Лента за …” – повстанська пісня. 26. Український оперний співак, режисер, педагог (19252016). Народний артист України. Герой України. 27. Гу рт зі
Львова. 28. Популярна естрадна
музика низького художнього рівня.
ВІДПОВІДІ:

Горизонтально: 7. “… приходив”. 8. Шинкарук. 9. “… лукавство
…”. 12. “… працею …”. 15. Ректор.
16. Квінтет. 17. “… покорі …”. 18. “… секрет …”. 21. “…
інтерес”. 23. “Крайня …”. 24. “Кордон …”. 29. “… козак
…”. 30. Комар. 31. “Барвінок …”. 32. “Любисток”. Вертикально: 1. “… просторі …”. 2. “… Сході …”. 3. Виступ. 4.
“… синява …”. 5. Бабух. 6. Кузнєцов. 10. “Верховино …”.
11. Гершензон. 13. “Яворина”. 14. “… веселеє …”. 19. “Летимо …”. 20. Григорак. 22. Толмачов. 25. “… лентою”. 26.
Гнатюк. 27. “Барви”. 28. “Попса”.
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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

22 жовтня 2021 № 43

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

THE TRUCKER’S ZONE

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

Українське Слово
22 жовтня 2021 № 43
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Wanted local CDL A drivers
and mechanic
Compensation: $2000
Employment type: full-time

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

22 жовтня 2021 № 43

Українське Слово

www.ukrslovo.net

773.807.3837
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РОБОТА
- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ

ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
- ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

ПОЗИЦІЇ

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting

Wanted driver
for 2nd shift 2 pm to midnight,
$35/hour,
rail experience

Summit IL

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

You Deserve
To Be With
The Best!
Contact Us Today
For Advertising:

elena@vvlsinc.com

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
ДОСВІД
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ
ІНДУСТРІЇ)

847.707.0065
773.317.8035

osem.info@gmail.com

708.223.0984 ext 116

THE TRUCKER’S ZONE

NEWSPAPER
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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
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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

22 жовтня 2021 № 43

(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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Батьків увесь час переслідує страх: а раптом з дитиною щось трапиться – вона поранить себе чи покалічиться.
На думку психологів, такі думки створюють негативні варіанти розвитку подій, які
можуть відбутися в житті. Тож краще думати в позитивному ключі, і нехай реалізовуються саме такі варіанти.
Януш Корчак, відомий польський педагог
і лікар, вважав доброзичливість основною
запорукою гармонійних стосунків батьків і
дітей. І радив шукати ключ до серця малюка
насамперед через повагу до «я» маленької
людини. Його «10 заповідей для батьків»
сьогодні актуальні як ніколи. Ось що радив
мудрий добросердний пан Януш.
* Не чекайте, що ваша дитина буде такою,
як ви, або такою, як ви прагнете. Допоможіть
їй стати собою;

* Не картайте себе, якщо не
можете щось зробити для
своєї дитини. Картайте,
якщо можете, але не
робите;
* Дитина – це не
тиран, який заволодіває вашим життям. Це та дорогоцінна чаша, яку життя дало вам на зберігання;
* Умійте любити чужу
дитину. Ніколи не робіть чужій
того, чого б не хотіли своїй;
* Не вимагайте від дитини плати за все,
що ви для неї зробили. Ви дали їй життя, вона
дасть життя іншому, той – третьому... Це
вічний закон благодаті.

Діти дуже кмітливі й швидко вчаться.
Коли їх поважають і говорять з ними, як із
дорослими, вони прислухаються. Не переймайтеся, якщо дитина робить помилки. Це
неминуче.
Всі помиляються, з цього формується
досвід. Головне – засвоювати уроки й не робити тієї самої помилки двічі.
Тіштеся, якщо дитина живе своїм життям, хоч яким би воно було (але це не означає
пускати все на самоплив). Слід ураховувати
її думку, не нав’язувати своєї, а радити, пояснюючи наслідки.
Дозволяйте їй робити вибір самій. Будьте
з нею відвертими, не обманюйте – іноді краще промовчати. Вихована у такий спосіб
дитина виросте адаптованою до сучасного
життя особистістю.
Мирослава КРУК

ЯК ПОДОЛАТИ ОСІННЮ СОНЛИВІСТЬ І НЕ ДОПУСТИТИ
СЕЗОННОЇ ДЕПРЕСІЇ: ПОРАДИ ВІД ПСИХІАТРА
Але деякі особи значно чутливіші до
сезонних змін, погоди, і їх адаптація відбувається складніше. У таких людей настає знесилення, погіршення настрою – і
цей стан лікарі називають осінньою депресією. Як бути в такій ситуації?
Олена Семенчук радить «ввімкнути»
адаптивний аналіз: а що, власне, відбувається? Наскільки серйозні чи надумані
проблеми, які нас тривожать?
Якщо вчасно «проговорите проблему»,
то не допустите розвитку депресивної
реакції, наголошує фахівець. Депресія
розвиватиметься тоді, коли ви вже готові
відреагувати на неї депресивно.
«Саме ось цю готовність треба ліквідувати, – переконана лікарка. – Але не
шляхом боротьби з собою. Якщо боретеся з собою, ви себе знесилюєте. Все, що
ви робите в житті, має відбуватися із задоволенням. Ви не встановлюєте табу на
якісь продукти, а просто вибираєте нові,
навіть смачніші. Не забороняєте собі відвідини якихось заходів, а просто розширюєте можливості. Якщо ви змінюєте

Леся ХОРОЛЬСЬКА
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життєві стереотипи за принципом розширення можливостей, у вас значно
менше шансів піддатися депресії».
Фізичне навантаження сприяє виробленню в організмі ендорфінів, які відповідають за гарний настрій. Але навантаження мають бути приємними – не
виснажливими, каже лікарка.
Якщо говорити про харчування, то
нестача серотонiну (так званий нейромедіатор) також провокує зниження настрою. Аби поповнити його запаси, варто
їсти банани і горіхи. Не забувайте про
м’ясо індика, молочні продукти, які забезпечують синтез серотонiну.
І що найважливіше: даруйте собі позитивні емоції і створюйте навколо атмосферу радості.

Українське Слово

стачу певних мікроелементів, скажімо,
вітамінів групи В. Вони містяться в м’ясі,
печінці, дріжджах, а також в яйцях, рибі,
сирі, зелених овочах і крупах. Враховуйте це, формуючи денний раціон.
Аби подолати осінній брак бадьорості
і хронічне бажання спати, лікарі радять
дотримуватися певних правил. Скажімо,
не ігнорувати режиму дня, достатньо висипатися (лягати раніше, тоді вранці
почуватиметеся більш свіжими і сповненими сил).
Робіть ранкову зарядку, якщо є можливість – поспіть удень бодай хвилин 15.
Дотримуйтеся дієти, зменште кількість
вуглеводів у раціоні. А також відмовтеся
від алкоголю, сигарет, натомість знаходьте можливість для щоденних прогулянок
на свіжому повітрі.
Люди як біологічні істоти реагують на
зміну сезону певним зниженням життєвого тонусу, сповільненням обмінних
процесів. Усе це пристосувальна реакція
до зменшення світлового дня, коливань
магнітного поля землі, стверджує лікарка.

www.ukrslovo.net

Хронічна сонливість – один із поширених осінніх симптомів.
Такий стан лікарі найчастіше пояснюють зменшенням інтенсивності сонячного світла, від якого залежить вироблення
гормону мелатоніну, відповідального за
регуляцію добових ритмів.
Це позначається на загальному стані
організму і настрої. Холодна, дощова погода – лише додатковий фактор, хоча
самопочуття багатьох людей справді залежить від зміни погоди.
«Зі зменшенням світлового дня дійсно
виникає більша сонливість. І якщо ви
різко зміните свій біологічний ритм:
станете раніше лягати спати чи навпаки
– прокидатися раніше, то провокуватимете розвиток депресивних реакцій, – застерігає лікарка-психіатр Олена Семенчук.
– Ви маєте спати не менше шести з половиною годин на добу. До речі, ми самі
часто провокуємо себе на штучне порушення сну. Тож знесилюємось, починаємо переїдати, набирати вагу, занепадаємо
духом, бо не подобаємося собі, і все – порочне коло замикається. Тому здоровий
спосіб життя у всіх його проявах дозволить уникнути багатьох недуг, у тому
числі й такої неприємної речі, як сезонна
депресія».
Сонливість може виникати і через не-

* Не зганяйте на дитині зла,
пробачайте образи, щоб у
старості не їсти гіркого
хліба. Бо що посієте,
те й пожнете;
* Любіть свою
дитину будь-якою
– не талановитою,
не щасливою, дорослою. Спілкуючись із нею, радійте, бо
дитина – це свято, яке
поки що з вами;
* Не ставтеся до проблем дитини зневажливо. Для неї вони такі ж важливі, як ваші для вас;
* Не принижуйте її;
* Не забувайте, що найважливіші для
людини зустрічі – це її зустрічі з дітьми;

Здоров‘я

КЛЮЧ ДО СЕРЦЯ ДИТИНИ – ПОВАГА І ДОВІРА: 10 «ЗАПОВІДЕЙ ДЛЯ БАТЬКІВ» ВІД ЯНУША КОРЧАКА
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Жовтень – місяць обізнаності та боротьби з раком грудної залози. Символом жовтня є червона стрічка, яка нагадує:
немає нічого важливішого за здоров’я.
На жаль, рак грудної залози посідає друге місце за кількістю випадків онкологічних захворювань у світі та перше місце за кількістю
онкологічних недуг серед жінок.
Міжнародна медична статистика тривожить: 2021 року очікується близько 2,5
млн нових випадків раку грудної залози.
Кожна десята жінка ризикує виявити в
себе цю проблему.
Пухлини грудної залози трапляються і в
чоловіків, проте, як свідчать статистичні
дані,така ймовірність у 100 разів нижча, ніж у жінок.
Профілактичне самообстеження молочних залоз, регулярні огляди у фахівців допоможуть уникнути складної
недуги. Адже якщо виявити пухлину на ранній стадії, вірогідність одужання перевищує 95%.
Серед основних причин захворювання – генетичний
чинник, каже відомий столичний лікар-мамолог Ігор Ковальчук. Ідеться про випадки раку молочної залози у кровних родичів (у матері, сестри, дочки, бабусі).
Негативний вплив справляють гормональні фактори –
порушення репродуктивної функції: безпліддя, ранній (до
12 років) або пізній (після 16 років) початок менструацій та
пізня менопауза (після 55 років), ранній клімакс (до 45 років),
перші пологи у віці після 35 років.
У зоні ризику, за словами фахівця, також жінки, які
тривалий час вживають гормональні контрацептиви, ведуть
малорухливий спосіб життя, переживають стреси, не отримують задоволення від статевого життя, мають порушену
функцію щитоподібної залози.
А також ті, хто хворів на фіброзно-кістозну мастопатію
чи атипову гіперплазію, мають надмірну масу тіла, палять і
вживають алкоголь. Негативні наслідки можуть мати травми молочної залози і матки.
Насамперед кожна жінка повинна знати тривожні нюанси, які вказують: із молочною залозою негаразди. Наприклад,

НЕ ГАЙТЕ ЧАСУ І ПРОЩАЙТЕ ОБРАЗИ: ЯК МОЖНА ЗАПОБІГТИ РАКУ ГРУДЕЙ
мають насторожити ущільнення, які з’явилися
в молочній залозі; коли одна із залоз неприродно збільшилася або дивно опустилася; якщо ділянка шкіри, яка
вкриває молочну залозу, зморщилася
і нагадує апельсинову шкірку. Важливо також вчасно відчути, що ваше
передпліччя набрякає, що пиптик
молочної залози втягнувся всередину і
з н ь о г о в и т і к а є т е м н о -жо в т а а б о
кров’яниста рідина. Зі здоров’ям явні негаразди, якщо збільшилися лімфатичні вузли – під
пахвами чи під ключицями.
«Кожна з цих ознак може свідчити про онкологічне захворювання, – наголошує Ігор Ковальчук. – Тому не чекайте, що симптоми минуть самі по собі. В жодному разі не
вдавайтеся до самолікування. Виявивши хоча б одну з цих
ознак, негайно зверніться до лікаря. Пам’ятайте: згаявши
час, коли хворобу можна зупинити на ранній стадії, ви зробите фатальну помилку. Лише комплекс методів ранньої
діагностики істотно збільшує можливість виявити рак молочної залози на ранній стадії та вилікувати захворювання».
Кілька простих та дієвих порад для запобігання та
своєчасної діагностики захворювань грудної залози:
Проводьте регулярні самообстеження (на 7-12 день менструального циклу або щомісячно під час вагітності чи в
менопаузі). Звертайте увагу на симетричність залоз, колір
та текстуру шкіри, наявність виділень із сосків, ущільнення
в грудних залозах та в пахвинних зонах.
Починаючи з 20 років, регулярно відвідуйте мамолога та
проходьте профілактичні УЗД грудних залоз принаймні 1
раз на 2 роки. Після 30 років відвідуйте мамолога та проходьте УЗД щорічно.
Проходьте регулярні мамографічні обстеження, починаючи з 40 років – 1 раз на 2 роки, а починаючи з 50 років –
щорічно, якщо іншого не призначив лікар. У разі високої

НА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
ВОДІЇ CDL-A
Маршрути від Іллінойсу до Каліфорнії
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SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)

мамографічної щільності грудних залоз можливо проведення МРТ з контрастуванням.
Обов’язково повідомляйте лікаря, якщо у вашій родині
були випадки захворювання на рак грудної залози, яєчників,
простати чи товстого кишечнику, особливо якщо таких випадків декілька або вони виникали у віці до 50 років. У такому разі вам буде запропоновано визначення мутацій генів
BRCA1 та BRCA2.
У випадку наявності мутацій BRCA1 чи BRCA2 відвідуйте
мамолога та проходьте УЗД грудних залоз раз на пів року, а
починаючи з 30 років робіть МРТ грудних залоз із контрастуванням щорічно.
Підтримуйте здорову масу тіла, обмежуйте в раціоні
кількість «швидких» вуглеводів та тваринних жирів. Будьте
фізично активними не менше 150 хвилин на тиждень.
Обмежуйте споживання алкоголю. Рекомендовано не
вживати понад 14 алкогольних одиниць на тиждень, що в
перерахунку на добу становить ~200 мл сухого вина.
Відмовтеся від паління, в тому числі електронних цигарок.
Приділяйте час емоційному здоров’ю.
Існує думка, що одним із пускових механізмів онкологічних захворювань є непрощені образи. Її розділяє і лікармамолог Ігор Ковальчук.
«Я переконаний: люди, які є активними, мають снагу до
самореалізації, живуть в емоційній злагоді з собою, вміють
любити і бути вдячними за любов, значно менше хворіють
і легше впораються з недугами. Натомість накопичені образи, невміння прощати, озлобленість та агресивність, як і
почуття невдоволення собою й невмотивована прискіпливість до близьких, підточують організм і запускають механізм важких недуг. У жінок від такої дисгармонії насамперед
потерпають молочні залози».

Мирослава КРУК

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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THE UKRAINIAN MUSEUM – DIRECTOR
The Ukrainian Museum in New York is accepting applications for the full time
Museum Director position, to guide the Museum through the next phase of
its growth and development. The Director provides dynamic leadership and is
responsible for planning, organization, staffing and operations at the largest
Ukrainian museum in the U.S. dedicated to acquiring, preserving, exhibiting,
and interpreting articles of artistic or historic significance to the rich cultural
heritage of Ukrainians. Reporting to the Board of Trustees, the Director oversees
an annual budget of over $1 million and a staff of full and part time employees.
The successful candidate will be a strategic thinker capable of
seeing the “big picture” and concentrating on long range goals while
simultaneously ensuring the seamless day-to-day operation of the Museum.
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Application Instructions:
Please submit resume and cover letter including salary requirements
to searchcommittee@ukrainianmuseum.org or mail to:
The Ukrainian Museum, Attn: Search Committee,
222 East 6th Street, New York, NY 10003
Resumes will be reviewed on a rolling basis. No phone calls please.
The Ukrainian Museum is an Equal Opportunity Employer.
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Qualifications – the ideal candidate will have:
• Graduate Degree in Art History, Museum Studies or a related field;
• Knowledge and understanding of art and the art world, including Ukrainian
art, geography, history and culture, both in the diaspora and Ukraine;
• Experience in a museum or nonprofit organization with a minimum five
years at a supervisory or senior managerial level;
• Knowledge of standards and best practices for museums, non-profits or
similar organizations;
• Demonstrated excellence in writing and public speaking;
• Fluency in English and Ukrainian.
Salary commensurate with experience. Benefits offered.

www.ukrslovo.net

Key responsibilities include:
• Establishes initiatives, exhibitions, and publications to fulfill the
mission of the Museum and increase its local, national, and
international prominence.
• Oversees and participates in fundraising and development activities.
• Directs the Museum’s operations including marketing, education, finance,
external communications and staffing.
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За інформацією сайту Служби безпеки України,
працівники Головного слідчого управління СБУ затримали на гарячому зловмисників, які 29 серпня
викрали доньку депутата Полтавської обласної ради
Василя Кириченка – 19-річну Віту, студентку юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дівчина була прикута наручниками до батареї
«Того дня ми провели Віту на навчання до Києва, –
пригадує мати потерпілої – депутат Полтавської районної ради Тетяна Кириченко. – Зазвичай відвозили її
разом із чоловіком, але цього разу через зайнятість не
змогли. І оскільки у зв’язку з початком нового навчального року потрібно було доправити до столиці багато
речей, на сімейній раді вирішили, що донька поїде автомобілем сама – вона достатньо впевнено почувається
за кермом.
Через деякий час зателефонувала Віті, проте зв’язку
з нею не було. Коли й наступного разу донька не відповіла на мій дзвінок, почала нервувати. А невдовзі нам із
Василем Петровичем прийшли SMS-повідомлення такого змісту: якщо хочете, мовляв, побачити близьку
людину, зв’яжіться з нами в «телеграм-каналі». Далі
йшли погрози: «Якщо звернетеся до правоохоронних
органів, Віти більше ніколи не побачите».
У голові жінки все змішалося. На розіграш це було
не схоже. Тим паче, що доньчин телефон уперто мовчав.
«А коли вже почалося листування з викрадачами
доньки, стало зрозуміло, що відбулося, – продовжує
розповідь пані Тетяна. – Вони надіслали нам перше
відео, як її викрали: знайшовши «сліпу» зону, «підрізали» автівку. На другому – заплакана Віта, прикута наручниками до батареї, просила її визволити. Після
цього ми остаточно зрозуміли, що це не жарт».
«Нахабно «підрізали» авто, витягли із салону, а далі
все – як у тумані, – розказала потерпіла знімальній групі
«ТСН». – Отямилася на ліжку. Були зв’язані скотчем
ноги, руки. Потім мене розв’язали, перенесли до батареї...».
Бувало, що протягом дня дівчині давали тільки воду.
При цьому чинили психологічний тиск на батьків: «Віта
щось поїсть тоді, коли вишлете гроші».
Викрадачі вимагали викуп у розмірі майже пів
мільйона доларів
Зловмисників було двоє, вони весь час носили маску,
мали пристрій, що змінював голос. Вступивши в перемовини з батьками, вимагали викуп за полонянку в
розмірі 470 тисяч доларів. Причому вказані кошти ті
мали перерахувати на електронний гаманець у біткоїнах.
«Криптовалюта, електронний гаманець... Ми одразу
зрозуміли, що за таких умов жодного контакту з викрадачами доньки не матимемо. Тож почали робити
вигляд, нібито ми «сірі», далекі від усього цього люди
– не розбираємося в цифровій валюті й у тому, як із нею
поводитися. Натомість я пропонувала взяти що завгодно з нашого майна, готова була все переоформити, на
кого вкажуть.
Але зловмисників цікавили тільки цифрові гроші.
Статистика красномовно свідчить: навіть якщо ви зберете вказану викрадачами суму, не факт, що вашу дитину передадуть вам, – от що мене найбільше турбувало. А потім приїхали обидва сини Василя Петровича –
підполковники поліції. Після розмови з ними в нас уже
не виникало сумнівів у тому, що потрібно звертатися
до правоохоронних органів.
І, як показав результат, то було правильне рішення,
– робить висновок жінка. – З’ясувалося, що зловмисники стежили за нашою сім’єю давно. На початку серпня
ми їздили на відпочинок до Чорного моря – в курортне
село Залізний Порт. Із фотографій, які надіслали нам,
став очевидним той факт, що й там вони стежили за
кожним нашим кроком. Було, звичайно, моторошно. Я
зрозуміла, наскільки безпечно ми жили до цього випадку. Тепер у плані безпеки життя в нас поділилося на
«до» й «після».
Тетяна Кириченко одразу ж написала викрадачам

доньки, що вони володіють дезінформацією щодо статків їхньої сім’ї. Насправді ж дуже швидко такої суми
вона не зможе зібрати, навіть якщо збиратиме гроші по
всьому білому світу. Так, вони мають сільськогосподарське підприємство на Карлівщині, але всі їхні кошти в
обігу.
«Коли ми звернулися до правоохоронців, ті поставили нам завдання максимально тягнути час, аби мати
змогу вийти на слід викрадачів. Не знаю, як це вдалося
працівникам СБУ. Нам багато чого не розповідають,
адже триває розслідування, а таємниці слідства ніхто
не відміняв.
Та я низько вклоняюся цим молодим людям,
справжнім професіоналам своєї справи, за порятунок
доньки. Вони й нам із чоловіком не дали впасти духом,
одразу сказавши: забудьте про емоції, давайте працювати на результат – і донька повернеться додому. Відтак
ми чітко дотримувалися їхніх вказівок. Весь час у нас
був розписаний по хвилинах, усе продумано, як спілкуватися зі зловмисниками, відпрацьовано до дрібниць.

ДІВЧИНУ ПРИКОВУВАЛИ
ДО БАТАРЕЇ, ВИКУП
ХОТІЛИ У БІТКОЇНАХ

Організатором «схеми» начебто є парубок, якого
обвинувачують у скоєнні вбивства з особливою
жорстокістю
Як зазначено на сайті Служби безпеки України, за
попередніми даними, організатором «схеми» викрадення молодої полтавки є парубок, якого обвинувачують у
скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю,
тому до вироку суду він перебуває в Київському слідчому ізоляторі.
Незважаючи на це, молодик начебто розробив план
та організував викрадення Віти Кириченко, підшукавши
завдяки інтернету спільника, якому запропонував винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.
Зловмисникам уже повідомлено про підозру у
вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 189
(«Вимагання») та ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення
волі або викрадення людини») КК України й обрано
щодо них запобіжні заходи. Правоохоронці встановлюють особи інших фігурантів, які можуть бути причетними до цих злочинів.

Ми досі не знаємо, де тримали Віту. Та і їй самій це
невідомо. Зрозуміло одне: то була квартира в якомусь
спальному районі населеного пункту, що розташований
у двох годинах їзди від Полтави. Працівники СБУ також
привезли доньку звідти інкогніто. Це сталося 16 вересня. Тобто цілих два з половиною тижні донька була
заручницею зловмисників», – констатує моя співрозмовниця.
Дає коментарі з однією метою: щоб застерегти
батьків, аби ті берегли своїх дітей
го.

Цікавлюся, як почувається дівчина після пережито-

«Уже встигла оговтатися, – стверджує Тетяна Кириченко. – Віта, звичайно, боєць. Є в кого вдатися – в неї
батьків стрижень. Можливо, в неї всередині все й вирує,
та виду не подає. Ми зі свого боку налаштовуємо її таким
чином: треба перегорнути цю страшну сторінку й жити
далі. Нині вона з головою пірнула в навчання – у неї
відповідальний третій курс. До речі, от зараз вивчає
дисципліну «Кримінальне право». І, як-то кажуть, жартує крізь сльози, що, мабуть, матиме з неї найкращі
знання у групі. Звичайно ж, ми найняли для Віти охорону. Не вважаю це за розкіш після такого кричущого
випадку. Краще собі в чомусь відмовити, зате донька
буде в безпеці».
Пані Тетяна додає: її просто обурює те, як відреагували на цю ситуацію деякі засоби масової інформації,
назвавши Віту «мажоркою», а її коментарі – бажанням
«пропіаритися».
«Як людям узагалі таке могло спасти на думку? –
дивується вона. – Насправді я давала коментарі представникам усіх медіа, які до мене зверталися, з єдиною
метою: щоб застерегти батьків, аби ті берегли своїх
дітей. Не забуваймо, що поміж нас ходять покидьки,
яким абсолютно байдуже, до якого соціального прошарку ви належите, є у вас гроші чи немає.
І звідки чекати зло – невідомо. Наша сім’я – не з тих,
які мають захмарні доходи. І при цьом у жереб упав
чомусь саме на нас. Мені, звичайно, дуже образливо
читати про те, що увагу зловмисників привабило розкішне життя моєї дитини. Бо ми з чоловіком виховували доньку не у вседозволеності, а в строгості. І в чому
розкіш? У тому, що вона поїхала на навчання автомобілем?»

«Існує версія й про те, що до них також можуть бути
причетними наші конкуренти в аграрному бізнесі, –
зазначає Тетяна Кириченко. – Самі розумієте, яка боротьба нині ведеться за землю. І, не секрет, ми маємо
відвертих недоброзичливців, які здійснюють тиск на
Василя Петровича з метою, аби він продав підприємство, якому віддав багато років життя.
Уявіть собі, вивести його на такий високий рівень
(цього року ми вкотре зайняли перше місце в Україні у
своїй категорії рейтингу «Сумлінні платники податків»)
– і після цього продати? Власники земельних паїв уклали з нашим підприємством договори на оренду до 2028
року.
То конкуренти почали їх «обробляти»: мовляв, платитимемо вищу орендну плату. Тому не виключено, що
вони могли використати оцього хлопця, який сидить у
СІЗО, – йому ж нічого втрачати. Загибла від його рук
дівчина й Віта, хоч навчалися й у різних школах, дружили. Донька була на її похороні... Але молодика, який
її погубив, ніколи навіть не бачила».
Галина ЯРОШЕНКО,
Полтавська область

НЕ ЖИВУТЬ, А ВИЖИВАЮТЬ

кожної жінки, яка зважилася сама
народжувати і виховувати дитину,
своя історія. Та в більшості цей вибір
дуже нелегкий, адже держава виділяє
мізерні кошти на підтримку одиноких
Марина була у розпачі. Зіматерів, а суспільство здебільшого не
зналася
своїй матері у вагітпомічає їхніх проблем.
ності. Рішуча 50-річна жінка
витерла доньці сльози й скаОБІЦЯВ ОДРУЖИТИСЯ, ТА...
зала: «Не плач, самі виросЙОМУ НЕ ДОЗВОЛИЛИ
тимо. Я ж тебе вигляділа, коли
Марина познайомилася з Віталієм на не стало тата...»
весіллі друзів у Смілі. Вона вже мала
Відтоді минуло шість років.
гіркий досвід розлучення, виховувала Двійнята Дмитрик та Оленка
сама шестирічну Софійку, тому до за- росли розумними й допитлилицянь хлопця поставилася обережно. вими. «Доросла» Софійка з
Та Віталій, дізнавшись, що у нової зна- охотою бавила братика та сейомої є донька, не відступився. Він при- стричку. Марина з матір’ю
ходив у магазин, де працювала 25-річна працювали позмінно на хлібоМарина, з квітами, подарунками, при- заводі. Сусідка віддала їм частину своєї
носив для Софійки її улюблених плюше- земельної ділянки, на якій вирощували
вих ведмедиків та цукерки – й дівчина картоплю й городину. Грошей, звісно, не
здалася.
вистачало. Щомісячна державна допоЇхні зустрічі тривали півроку. Невдо- мога на одну дитину була менш як тисяча
взі Віталій запропонував Марині одру- гривень. Згодом виплати зросли, але все
житися. Вона погодилася, адже була вже одно лишилися мізерними.
вагітною. На УЗД лікарка сказала, що у
Віталій так і не з’явився. Його теж
неї буде двійня. Коли повідомила цю ніхто не розшукував. До першого класу
новину нареченому, на його обличчі не Дмитрика й Оленку за ручки відвели
було ані радості, ані здивування, лише старша сестра, мама й бабуся.
безпорадність і розгубленість.
«ЯКЩО ВАЖКО – ЗДАЙ В ІНТЕРНАТ»
Через деякий час Віталій зник. Перестав приїжджати із села до міста, де
Світлана з двома синами-дошкільнямешкала Марина, відповідати на її дзвін- тами залишилася вдовою у тридцять роки. Якось отримала есемеску, в якій ко- ків. Її чоловік загинув в автомобільній
лишній наречений повідомив, що одру- аварії. Виплат за втрату годувальника
жуватися йому «категорично не дозволяє жінці не призначили, бо Микола не мав
мати» і він від’їжджає за кордон на за- необхідного трудового стажу, зарплату
платили «у конверті». Світлана почала
робітки...

847.707.0065
773.317.8035
president.umg@gmail.com

Заробляй - $20 - $30 / год
Електрики і помічники
потрібні на роботу
в успішну компанію

- З досвідом роботи
Пропонуємо:
- Повну ставку
- Стабільну роботу цілий рік
- Вимоги - власне авто і нструменти

773.447.8154

Розмовляємо польською і англійською мовами
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ДО РЕЧІ

В Україні налічується приблизно 195
тисяч матерів-одиначок. На Черкащині
– 2 766. Залежно від встановленого прожиткового мінімуму для дітей та доходів
матерів-одиначок щомісячна соцдопомога на дитину до 6 років становить майже
дві тисячі гривень.

www.ukrslovo.net

You Deserve
To Be With
The Best!

отримувати соцдопомогу як одинока
матір.
Переїхала з райцентру, де винаймала
квартиру, до батьків у село, думала, там
буде легше ростити дітей. Та недарма
кажуть: одна біда іде, за собою дві веде.
Спочатку тяжко захворіла і померла
мати, за нею через рік і батько.
Залишилася Світлана сама. У селі
роботи не знайшла. Чимало жінок їздило
в обласний центр – хто на цегельний завод, хто на консервний. Світлана не могла
працювати позмінно, бо не було кому
забирати з дитсадка хлопчиків. Допомоги на дітей не вистачало. Старший син,
Андрійко, мав рідкісну хворобу – непереносимість глютену. Тому більша частина
виплат ішла на придбання йому спеціального харчування.
Як на лихо, несподівано захворів і

молодший син, Максимко. Лікарка прописала малому необхідні ліки й купу
дорогих вітамінів. Без них, попередила,
дитина не видужає.
Світлана кинулася по допомогу у район. Першою у приймальні її вислухала
секретарка. Здивувалася: «Якщо важко
– здай дітей в інтернат! Там їх полікують
і нагодують!» Районний начальник був
більш стриманим. Світлані за її заявою
виписали допомогу – аж одну тисячу...
Поверталася додому в сльозах. Зустріла на автостанції знайому. Та порадила
звернутися до благодійної організації.
Наступного дня жінка вже була там. Її
уважно вислухали, поспівчували й запропонували вживаний дитячий одяг та
взуття. На жаль, сказали, коштами допомогти зараз не можуть. Але візьмуть
Світлану на облік і, коли з’являться гроші, зателефонують.
Вдома на неї чекали діти й старенька
сусідка. «Сьогодні принесли мені пенсію,
– мовила баба Марія. – Візьми, купи дітям
ліки. Виростуть – згадають добрим словом бабу Маню...»

Долі людські
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Багатодітна мати Смілянець Маргарита з Миколаївщини
вже кілька років стоїть у черзі на трансплантацію легень та
потребує допомоги.
«Мені не можна сміятися. Не можна плакати. І це не тому,
що в мене якийсь бзик у голові. А тому, що будь-які емоції
негативно впливають на фізичний стан. Навіть коли ми сміємося, у нас починають активно рухатися легені. А мені це
категорично заборонено, бо можна спровокувати те, про що
я навіть згадувати не хочу. От і живи – без сліз, без сміху, без
емоцій. Та я вірю, що настане день – і я зможу засміятися».
Я випадково натрапила у Фейсбуці на цей пост. А за кілька
днів зателефонувала знайома і попросила якось допомогти її
фейсбучній подрузі Маргариті Смілянець з Миколаївщини,
яка виготовляє унікальні прикраси з бісеру.
«Звати мене Маргарита, мені 32 роки, я мама 5 діток. Стою
в черзі на трансплантацію легень в Україні. На моє лікування,
щоб мати змогу дочекатися донора, йдуть великі кошти. Також
вимушена винаймати доглядальницю, яка зі мною цілодобово (маю I групу інвалідності, не можу навіть рухатися). Єдиний
мій дохід – це пенсія 2200 грн... Намагаюся хоч якось підзаробити, виготовляючи прикраси. Буду дуже вдячна, якщо
хтось їх купить. Я маю шанс на життя, але без вас не впораюсь»,
– звертається Маргарита Смілянець до небайдужих людей.
Її пости в соцмережах – як зведення з фронту: «Здається,
скоро познайомлюся з усіма бригадами «швидкої» в нашому
місті. Сьогодні знову викликала. Минув лише тиждень від
приїзду попередньої... Стан погіршується, легені не витримують...». П’ять років тому Маргарита перехворіла на туберкульоз, який спричинив тяжкі вади легень. Має вроджену
алергію на цвітіння амброзії. Спочатку хвороба нагадувала
загострення алергії, важко було дихати. Потім їй стало дуже
зле, і її поклали на місяць до реанімації. А три роки тому
Маргарита отримала дивну травму легень із пневмотораксом:
вона просто чхнула, а легеня взяла й лопнула! Виявляється,
в легенях через пошкодження збиралося повітря, яке не виходило, а стискало легеню. І ось результат – операція. Після
того вже в Києві поставили діагноз – «вроджена кістозна гіпоплазія легень». Тобто ця хвороба сиділа всередині з народження, але про неї ніхто не знав. Коли виписували додому

В ОЧІКУВАННІ НА ПЕРЕСАДКУ ЛЕГЕНІВ
Фото надано

очікування в Україні на трансплантацію легень.
після операцій – сказали, що зарадити може
Маргаритою Смілянець
6 травня виписали додому, чекати на опелише трансплантація. А нещодавно в
рацію.
легенях знайшли грибок, який
«Лист очікування – це не та черга,
з’їдає хворі органи зсередини.
яку ми звикли бачити в магазині,
Маргарита вже кілька років
– веде далі жінка. – Це скоріш база
стоїть у черзі на трансплантареципієнтів з усіма даними, до
цію. Але доки не знищать
якої звертається трансплант-когрибок – вона неможлива.
манда, коли з’являється орган. А
Лікування страшенно дорокритерії вибору у них прості: доге, до того ж постійно потрібнор і реципієнт мають ідеально
ні кровоспинні препарати.
підходити за імунологічними та
Тепер діагноз молодої жінки –
фі зи ч н и м и пара ме т ра м и. Як що
«вроджена кістозна аденоматозна
з’являються два претенденти на один ормальформація легень, гігантська
ган з однаковими параметрами, оберуть того,
булла правої легені, респіраторна недохто довше чекав. Дитина має пріоритет у черзі. Тобто
статність». Її стан постійно ускладнюється частими
пільг немає, але є медична ургентність. У так званий ургентзахворюваннями, які ставлять під загрозу її життя.
Лікарі дали їй півроку на життя. Два роки тому заступник ний список потрапляють ті, кому орган потрібен негайно,
міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук під час теле- інакше він його просто не дочекається. Тим, хто чекає легені
передачі «Говорить Україна» пообіцяв допомогу міністерства. і має постійні кровотечі, – пряма дорога до такого списку».
Маргариті збирають кошти на підтримувальну терапію.
Трансплантацій в Україні тоді не робили. А операція за кордоном коштувала понад 90 000 дол. Потім недешева реабілі- Сама операція має бути безплатною, але згодом знадоблятьтація. Тож допомога потрібна. Передача закінчилась обіцян- ся кошти на реабілітацію. Фінансовий стан Маргарити не дає
можливості купувати все необхідне, але жінка не здається. Їй
ками. А після того – тиша...
П’ятеро її дітей мешкають із батьком, чоловіком Маргари- можна допомогти:
Райфайзен Банк Аваль,
ти, який пішов від неї, коли жінка захворіла. Діти зрідка
картка для допомоги 4149 5001 4073 4305,
провідують маму, але вона не може їх навіть обійняти.
Ощадбанк, 5167 4901 1829 9347, Смілянець Маргарита.
«Легені самі по собі не болять, сатурація в середньому 85,
– розповідає Маргарита, – Через кожні 4,5 години приймаю P. S. За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні щопо 2 таблетки кровоспинного. Вночі ставлю будильник. Колю року потребують пересадки різних органів майже п’ять тисяч
препарати. Коли потрібно, сама роблю уколи, ставлю собі осіб, але більшість з них помирають, не дочекавшись операції.
крапельницю. Якщо вчасно не прийняти 2 таблетки – по- Цьогоріч уперше відбулися мультиорганні забори органів і прочнеться кровохаркання, за 6 годин мене вже не відкачаєте. ведено посмертні пересадки. Днями в Україні вперше зробили
успішну трансплантацію легень від донора. І це дає надію...
Тож намагаюсь не рухатися».
Наталя ПЛОХОТНЮК
13 квітня 2021 року Маргариту Смілянець поставили в лист

У 50-ту річницю одруження маріупольське подружжя Олена та В’ячеслав
Седнєви вдруге стали на весільний рушник.
Та к и й с ю р п р и з д л я О л е н и т а
В’ячеслава підготували їхні доньки. Заздалегідь вони звернулися до менеджерів
Лівобережного «Мультицентру» Маріуполя з заявкою влаштувати своїм батькам повторне весілля. Для пари підготували зворушливу розповідь про родину
та підібрали музичний супровід для
танцю.
Олена та В’ячеслав познайомилися у
1966 році, ще під час навчання у школі.
Симпатія між однолітками переросла у
кохання на все життя. У 1971 році молодята стали чоловіком та дружиною. Під
час військової служби В’ячеслава та переїздів не минулося без розлук. Але справжнє кохання витримало усі виклики та
пройшло перевірку часом.
Директор комунального комерційно-

го підприємства «m.EHUB» Марія Сльота розповіла, що за час дії у Маріуполі
проекту «Шлюб за добу» ювілейне весілля святкують уперше, але ця церемонія
може започаткувати добру традицію. «У
разі повторного шлюбу «молодята» отримують повний комплект послуг: сучасну
декоровану локацію, музичний супровід,
офіційну церемонію й оновлене ювілейне свідоцтво про шлюб», – зазначила
Марія Сльота.
Своє золоте весілля Олена та В’ячеслав
Седнєви відсвяткували на даху Лівобережного «Мультицентру» з романтичним краєвидом на парк «Веселка». Панорамний ліфт підняв їх на дах, де на них
чекали обручки, букет нареченої, рушник
та арка. Після вони станцювали весільний танець та отримали свідоцтво про
шлюб.

Олена та В’ячеслав Седнєви в день золотого
весілля разом з дочками.
Фото прес-служби Маріупольської міської ради

Владислав ЛЕОШКО,
Донецька область

Н

«НЕ ХОЧУ СИДІТИ НА ШИЇ»

На залізничний вокзал Наталія Подолян перебралася 18 липня 2021-го. До того жила у селі Малі Хутори,
що біля Вінниці. Каже, її і ще одну жінку прихистив
один із сільських старожилів. Їсти готували йому, прали одяг. Але об’явився власник будинку і сказав висе-

лятися. Куди було йти? Пішла на вокзал, як і більшість
безхатьків.
У Вінниці вона з 2001 року. Перед тим п’ять років
працювала у Москві. Спочатку хазяїн платив. Потім
сказав дати документи, щоб зареєструвати заробітчан.
Коли забрав, то заспівав по-іншому. Платити став менше, потім і зовсім перестав.
Жінка каже, щоб не опинитися у ще більшому рабстві, вирішили тікати. У неї була напарниця з Вінниці.
Розшукали стоянку автомобілів далекобійників. Приходили туди, поки не застали водія з Вінниці. Він і перевіз жінок через кордон у фурі, де вони сховалися у самому кутку за ящиками.
У Вінниці Наталія жила в подруги по нещастю. На
жаль, та померла. І довелося знову шукати дах над головою. Працювала на ринку реалізатором. На такій роботі документами мало цікавилися. Її взяла до себе
жінка, яка займалася продажем овочів.
З ЧОЛОВІКОМ НЕ СКЛАЛОСЯ

Родом Наталія Подолян зі Знам’янки Кіровоградської області. Там проживала разом із чоловіком у
приватному будинку. У 1977 році у них народився син
Андрій.
– Усе було добре, поки з чоловіком не почалися скандали, – розповідає жінка. – Я не могла цього витерпіти
і вирішила втекти світ за очі. У 1996-му поїхала на заробітки у Москву. Син уже закінчив школу. Гукала

БЕЗ ДОКУМЕНТІВ НЕ БЕРУТЬ

У яку організацію могли б взяти на утримання жінку без документів і пенсії?
У Вінницькому будинку геріатричного профілю пояснили, що приймають на утримання людей за направленнями органів місцевого самоврядування. Наявність
документів обов’язкова. Крім того, утримання частково компенсується за рахунок їхньої пенсії.
Володимир Гуп’як, староста села Велике, де нині
перебуває Наталія Подолян, розповів, що провідував
жінку.
– Наталія Подолян – адекватна людина, – каже сільський староста. – Послухав її сумну історію... Не дивно,
що вона раз-по-раз плаче, коли про щось розповідає.
Запитав, що з одягу їй потрібно. Сказала, що не має
взуття на осінь і зиму. Десь знайдемо. Жінка розуміє,
що сидить на шиї чужих людей, тому й хоче знову повернутися у Вінницю на вокзал.
Віктор СКРИПНИК,
Вінниця
Від редакції. Сподіваємося, син порозуміється з мамою і забере її з вокзалу. Жінка не просила звертатися
до сина, але не можна залишатися байдужими до її
нинішньої ситуації. У кого є можливість підтримати
Наталію Подолян, ось її номер телефону – +380-96-67511-84.
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ВТЕКЛА З РАБСТВА

«СИНУ, ЗАБЕРИ
МАМУ З ВОКЗАЛУ!»

Українське Слово

Одного вересневого дня, коли Наталія Подолян
грілася на лавочці на привокзальній площі, до неї підсіли хлопець і дівчина. Розговорилися. Запитали, хто
вона і зві д к и. Ж і нка т рох и ві д к ри лася перед
ними. 18-річний Олександр і 17-річна Тетяна вислухали ї ї, переглянулися і ком усь зателефону ва ли.
З’ясувалося, вони запитували маму Тетяни, чи можуть
привезти до себе в село незнайому жінку, яка ночує на
вокзалі, бо їй немає де жити.
«Я погодилася, мабуть, згарячу, не подумала, що сяду
на шию чужим людям», – казала пізніше пані Наталія.
Молоді купили їй квиток на електричку і втрьох
приїхали у село Велике колишнього Козятинського
району.
Зателефонував пані Наталії через два дні після того.
– Тут у селі хата Таніної мами, – розповідала вона.
– Поки жінка в Києві, дочка з хлопцем сюди приїжджають. А в сусідній хаті – бабуся і дід Тетяни. Яка вона
бабуся – молодша за мене. Поселили мене у хаті молодих. Вони поїхали: Таня навчається в училищі у Вінниці, Сашко – у Києві на заробітках.
Жінка розповіла, що Світлана Вікторівна, так звати
бабусю Тетяни, кличе її поїсти. Разом готували вареники з картоплею. Потім теребили кукурудзу. «Руками
я можу все робити, тільки ноги підводять», – каже вона.
– Мені незручно сидіти на шиї у чужих людей, – почув схлипування. – Вони мені дають їсти, маю де жити,
випрала одяг, але за це не можу нічим віддячити, бо
грошей не маю. Краще поїду назад на вокзал.

Фото
В’ячеслава
ГОНЧАРУКА

їхати зі мною. Але він вирішив залишитися з татом. З
чоловіком я офіційно не розлучалася, з нашого будинку не виписувалася...
Якось розповіла свою історію жінці, теж Наталії, та
вирішила допомогти (йдеться про вінничанку, яка займається продажем овочів). У її будинку деякий час
проживала Подолян.
Вінничанка розшукала сина – Андрія Подоляна.
Розмовляла з ним по телефону. Він, як і раніше, проживає у Знам’янці. Розповіла йому, як його мама потерпає у Вінниці без житла і документів. Попросила
приїхати, побачити маму. Зустрічати його з поїзда дві
Наталії їздили разом.
– Син подивився, що мені непогано у будинку Наталії, та й поїхав, – каже Подолян. – Ще від нього почула слова, від яких серце мало не зупинилося: «Ми
тебе вже поховали».
За ці 20 років, відколи вона у Вінниці, каже, що двічі їздила у Знам’янку, щоб поновити документи. «Потрібна виписка з домової книги, – продовжує вона. –
Але мене чоловік давно звідти виписав. Звернулася до
адвоката. Каже, все зробимо, тільки платіть гроші. Де
їх взяти?».

www.ukrslovo.net

а залізничному вокзалі у Вінниці уже третій
місяць живе 67-річна жінка. Наталія Подолян
(на знімку) залишилася без даху над головою, без документів і пенсії. Ходить повільно, спираючись на ціпок, бо болять ноги.
Цією публікацією намагаємося привернути увагу
Андрія Подоляна. Як стверджує пані Наталія, її 44-річний син проживає у Знам’янці на Кіровоградщині.
Бачилися вони давно. Андрій приїжджав у Вінницю,
де протягом двадцяти років живе його мама. Знайомі
Наталії розшукали сина, розповіли про маму, і він приїхав. Чим закінчилася їхня зустріч і чому на старості
жінка опинилася на вокзалі?

Долі людські

У ДЕНЬ ЗОЛОТОГО ВЕСІЛЛЯ ВДРУГЕ СТАЛИ НА РУШНИК
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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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www.ilhomecarespecialists.com
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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
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Рак
(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
У бізнесменів добрий період для рекламної
діяльності. Щастить посередникам, рекламним агентам і поліграфістам. У середу може-

Українське Слово

(2 2 .0 5 –2 1 .0 6)
У контактах з друзями необхідна обачливість. Не пліткуйте з приводу ділових
партнерів, це стане відразу
відомо. Загострюється конкурентна боротьба. Можуть
чекати неприємності при
вирішенні фінансових питань, адже ви схильні до марнотратства. Щастить працівникам
силових структур і перевіряючих органів.
Може потрапити в двозначну ситуацію, з якої
буде складно виплутатися. У середу ви охоплені ревнощами і не контролюєте свої емоції. На роботі доведеться перекваліфіковуватися на ходу. Планують трохи більше, ніж
можуть виконати. У четвер ви можете спробувати свої сили у незвичній для вас ролі чи
професії. Вихідні проведіть пасивно - вам
треба поповнити запас енергії. Висипання на
тілі свідчитимуть про алергію. Уникайте
контакту з хімічними речовинами. Не варто
розпочинати нового курсу лікування. Можлива поява набряків. Остерігайтеся розвитку
грибкових інфекцій. Приділіть більше уваги
особистій гігієні. Погіршиться самопочуття
кардіологічних хворих. Знижуйте інтенсивність тренувань.

(2 2 . 1 2–20.01)
Настає сприятливий час для
навчання, особливо це стосується вивчення іноземних
мов, занять історією, філософією, політологією. Понеділок
- добрий день для старту.
Хтось стане щасливим дідусем чи бабусею,
хтось вирушить на навчання за кордон. У
відпустці на вас чекає багато можливостей
для знайомств і флірту. Багатьох переслідують спогади про минуле, яке давно треба
забути. Дуже великий ризик стати жертвою
шахрайства, особливо, якщо ви повірите неправдивій інформації. У середу ви налаштовані егоїстично, що негативно позначиться
на ваших стосунках з начальством. Прикро,
але від вашого давнього кохання не залишилося й сліду. Робить кілька спроб налагодити
професійну діяльність. У четвер ви розщедритеся на подарунки близьким людям. Вихідні проведете в галасливій компанії друзів.
Не перевантажуйтеся фізично. Інтенсивна
праця може викликати задишку та посилене
серцебиття. Відмовтеся від уживання тонізувальних напоїв. Особливо вразливим буде
кишечник. Не переїдайте. Але й голодувати
не слід. Пийте мінеральну воду.

(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
У ділових людей непростий
період, коли хочеться все полишити й почати іншу справу.
В усіх своїх невдачах ви схильні звинувачувати партнерів,
колег, тільки не себе. Не надавайте такого великого значення дрібницям, будьте вищими від інтриг.
Спокій і розважливість - найкращі порадники. У вівторок остерігайтеся, щоб ваша відвертість не обернулася проти вас самих.
Сподіваємося, ви розумієте - зміна партнера
не принесе нічого доброго. Домашні проблеми настільки заморочать голову, що вам
буде не до кар’єри. Тримайте у таємниці свої
ділові плани, принаймні до п’ятниці. Друга
половина тижня вимагатиме непередбачених
витрат. Настав час провідати старих друзів.
Підвищується схильність організму до алергічних реакцій. Можливе утруднене дихання. Не варто підбирати нову косметику,
фарбувати волосся. Запишіться на прийом
Лев
(2 4 . 0 7–2 3 . 0 8) до стоматолога. Протезування зубів пройде
(2 1 . 01–19. 0 2)
Складний період в особисто- добре. Початок лікування гастриту та ви- Водолій
На вас чекає цілком заслужему житті. Не вірте любовним разкової хвороби шлунку краще відкласти.
ний успіх, який дозволить
клятвам і фінансовим обі(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
упевнитися в своїх силах. У
цянкам. У центрі уваги робо- Скорпіон
Переживають поразку в осовівторок і середу тема ревнота і кар’єра. Бізнесмени мобистому житті або професійщів набуває нової сили. Багажуть розраховувати на серній кар’єрі. Якщо ви захочете
тьом спадає на думку кардийозні успіхи у переговорах і
проконтролювати матеріальну нально змінити професію. Сприятливий час
підписанні контрактів. Скорпіони і Овни
сферу спільних справ, то ви- змінити профіль діяльності й шукати нові
підказують оригінальну ідею. Здоров’я виникнуть неприємні з’ясування джерела заробітку. У четвер слід економити
магає уваги у вівторок. Будьте бережними в
стосунків.
На
любовному фронті в кращому сили і гроші. Випадкова зустріч чи знайомпоїздках - у понеділок і вівторок можуть
бути ускладнення з поліцією. У середу не випадку - без змін. Запам’ятайте сон на по- ство може стати початком нового роману.
довіряйте пропозиціям нових партнерів, які неділок - він буде віщим. Результатом вашої Настрій у вихідні майже святковий. Біоенерб «золоті гори» вони не обіцяли. Для пошу- недбалості може стати серйозна помилка, гетичний потенціал дещо зменшується. Це
яка потягне за собою інші. Фінансові справи відразу ж негативно позначиться на сімейку спонсорів і кредиторів час несприятлипочинають поліпшуватись, але тільки після
вий. У п’ятницю приємний сюрприз від вівторка. Любовний роман закінчується і ви них і особистих стосунках. Уникайте сімейдрузів дозволить на деякий час забути про повертаєтеся у лоно сім’ї. Тиждень доведеть- них сцен у суботу. На роботі реорганізація,
але ви від цього тільки виграєте. Авантюрні
прикрості. У четвер і суботу зірки сприяють ся присвятити собі і близьким людям. У колі рішення цього тижня не для вас. Не піддаромантичним зустрічам. Найскладніші дні рідних ви знайдете відповіді на більшість вайтеся на провокації Близнюків і Водоліїв.
місяця. Погіршується епідемічна обстанов- запитань. П’ятниця принесе приємні хвили- Період загострення радикуліту й невралгії.
ка. Уникайте багато бувати в людних місцях. ни і змогу добре розважитись у приємній Необережний рух може призвести до заПідтримайте імунітет. Почастішають ви- компанії. Знижується гострота зору. Забез- щемлення нервових закінчень. Протипокападки ураження електричним струмом. Не печте достатнє освітлення під час роботи. зані операції на судинах. Пийте відвари з
користуйтеся зіпсованою технікою. Нагадає Не просиджуйте вечори біля екранів теле- цілющих трав, їжте мед. Активізується
про себе варикозне розширення вен.
візора. Зростає внутрішня тривога. Добрі дні процес виведення шлаків з організму. ПідДіва
(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9) для початку курсу оздоровчих процедур. Час вищується плодючість організму.
Честолюбство штовхає на починати загартовувати організм. Багато Риби
(20.02–20.03 )
відкриту конфронтацію з рухайтеся. Не переїдайте. Відвідайте космеЗагалом усе було б добре, якби
колегами. Ви вимагаєте свою толога. Особливо корисними будуть занятне маленькі непорозуміння з
«левову частку». Якщо ви у тя водними видами спорту.
коханими. У вівторок ви навідпустці, то це чудова на- Стрілець
(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
решті наберетеся духу і скажегода вирушити з коханою
Виявляє наполегливість у
те категоричне «ні». Бюджет
людиною в подорож(можлисправах, пов’язаних з початсім’ї поліпшується із перспекво, весільну). Можна вкладати гроші у спраком нової трудової діяльнос- тивою подальшого зростання. Питання неву, акції та цінні папери. У дітей - неприті. Вона обіцяє бути успіш- рухомості викликають багато балачок і дисємні пригоди і травми. У вівторок спалахує
ною. У комерційні поїздки кусій, зокрема, з партнерами у бізнесі. Ділові
давнє почуття, але добре подумайте перед
треба вирушати після середи. люди займаються реорганізацією справи. Всі
тим, як його гасити або роздмухувати. МенУ четвер ви тиснете своїм організаційні та юридичні питання легко
ше зважайте на чужі поради - вони вам не авторитетом на членів родини. Не конфлік- можна буде вирішити у четвер і п’ятницю.
підходять. Тема обміну(купівлі) квартири туйте з батьками - це у ваших інтересах. Переживає з приводу нещасливого кохання.
все ще актуальна. Не погоджуйтеся на про- Закоханим час відпочити один від одного. Бізнесові справи відходять на другий план.
позиції, що надійдуть у середу. Виявить Якщо з’явиться думка усамітнитися на кіль- Бажано більше відпочивати або взагалі піти
надзвичайну ділову активність. У четвер на ка днів, - вона правильна. Вчасно розрахуй- у відпустку. Якщо ви без роботи, то, починавас чекають хвилюючі події. Цей день може теся з боргами, бо у суботу можуть бути не- ючи із середи, є шанс знайти те, що вас властати вирішальним у розвитку вашого ро- приємності. Продовжить розпочаті позитив- штовує. Насолоджуватись життям можна у
ману. Жінкам вдасться обновити свій гарде- ні зміни. Дружня підтримка сприяє матері- суботу. Не перевантажуйте печінку. Погірроб. Тіло потребуватиме фізичної активнос- альному втіленню ваших планів. Особисте шується відтік жовчі. Частіше мийте руки –
ті. Більше рухайтеся. Проте від занять екс- життя активізується у вихідні. Не сідайте на підвищується ризик зараження вірусним
тремальними видами спорту краще відмо- холодну поверхню. Не затримуйте сечовиді- гепатитом. Провітрюйте приміщення. Болівитися.
лення, інакше спровокуєте цистит. Відкла- тимуть суглоби та кістки від старих травм.
те розчаруватися у друзях
через банальну причину - гроші. Водолії, Овни і Леви готують не зовсі м приємний
сюрприз. Найкращий день понеділок, найгірший - четвер. У людей похилого віку загострюються хронічні хвороби. Закінчується підготовчий період і настає
час рішучого наступу. Нові справи виведуть
вас на вищі кола спілкування. До старих проблем не варто повертатися - вони залишилися у минулому. Чекає великий обсяг рутинної
невдячної роботи. Комусь буде запропонована додаткова робота, на яку ви погодитесь
лише заради доброго заробітку. В особистому
житті багато яскравих вражень і переживань. Загостряться захворювання кишковошлункового тракту. Не змінюйте звичного
режиму харчування. Екзотичні страви можуть спричинити небажані реакції. Підвищенню загального тонусу організму сприятиме масаж стоп. Походіть босими.

Терези

Козеріг
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(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
Настав час упорядкувати
фінансові справи. Якщо ви
займаєтесь бізнесом, то помилки і прорахунки можуть
дуже дорого коштувати. Діти
стають причиною серйозного конфлікту в сім’ї. В особистому житті на вас чекає приємний сюрприз. В далеку подорож вирушіть 28 числа. На
початку тижня всю нову інформацію варто
перевіряти. У діловій сфері до четверга буде
важко знайти компромісне рішення. Досягнуті угоди навряд чи стануть остаточними. Заклопотані побутовими справами.
Може з’явитися думка придбати цуценя або
кошеня. У середу уважно рахуйте гроші - є
ризик фінансових втрат. Вихідні проведіть
на дачі в колі друзів. Збільшується кількість
переломів кісток. Болітиме голова через підвищений внутрішньочерепний тиск. Частіше траплятимуться аварії на дорогах. Особливо вразливими будуть голосові зв’язки,
говоріть тихіше. Сходіть до косметолога на
чистку шкіри обличчя. Можна розпочати
лікування гінекологічних хвороб.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 25 ПО 31
ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

діть операцію з видалення каменів із сечогінних шляхів. Можливе безсимптомне
підвищення температури. Схильним до закрепів слід перейти на полегшене харчування. Стережіться харчових отруєнь. Знижується потенція в чоловіків. Можуть спостерігатися збої місячного циклу в жінок.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
На легкий тиждень не розраховуйте. Настрій змінюється буквально на очах. 30го вас краще взагалі не зачіпати, бо ви - клубок нервів.
Головна причина цього ваше здоров’я чи здоров’я
членів родини. Ділові люди зайняті стратегічними планами на майбутнє. Гроші поки
що не є причиною головного болю, але
будьте обережними - смуга удачі може раптово закінчитися. Після відпустки важко
буде втягнутися в роботу, особливо тим, хто
зайнятий інтелектуальною працею. Посередницькі операції у понеділок і вівторок
будуть пов’язані з великими ускладненнями.
Вас можуть обманути або станеться випадкове непорозуміння. Найкращий день тижня - середа. Погіршиться сон, загостриться
вегетативно-судинна дистонія. Підтримуйте емоційну рівновагу. Зволожуйте повітря
у приміщенні. Організм чутливо реагуватиме на зміну атмосферного тиску. Бережіть
очі від потрапляння агресивних речовин на
слизову. Подбайте про безпеку під час феєрверків. Необережність може призвести до
втрати зору.
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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

22 жовтня 2021 № 43

Українське Слово

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

773.344.6032

#32

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

- Pay - by project

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

847.208.4731

Розмовляємо польською і англійською мовами

#9/2021

773.697.1924

708.499.9861

847.749.6952
We speak Polish and English

На роботу в
польський магазин
запрошується
КУХАР і
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго
773-281-1422
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Bring your lashes to luxurious Iength!

773.317.9190

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

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

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

Evas Home Care

#39

В будівельну компанію потрібні на роботу
спеціалісти для встановлення плитки

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
ЗДАЮ В РЕНТ
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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КУПЛЮ

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
ШУКАЮ
ПРОПОНУЮ
Потрібні водії на
шкільний автобус,
$22 в годину.
#44
847.345.3044

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

РІЗНЕ

Realtor / Broker

630-673-6593

You Deserve
To Be With
The Best!

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

NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

847.707.0065
773.317.8035
president.umg@gmail.com

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!!!

