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КИЇВ І ВАШИНГТОН: ЯКІСНО НОВИЙ
РІВЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЗАБУТТЮ НЕ
ПІДЛЯГАЄ Ст. 6, 7

ПІДПИСАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ХАРТІЇ
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НЕПОРУШНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
З БОКУ США ЩОНАЙМЕНШЕ НА НАСТУПНІ
ДЕСЯТЬ РОКІВ

Після трирічної перерви відновила роботу
Комісія стратегічного партнерства Україна –
США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й Державний секретар США Ентоні Блінкен
підписали Хартію стратегічного партнерства, яка
замінила попередній документ від 2008 року.
Хартія – це документ, який визначає фундамент
для подальшої взаємодії.
Рішення про відновлення роботи комісії ухвалили президенти України та США Володимир
Зеленський і Джозеф Байден у Вашингтоні у вересні цього року. Відтоді тривала серйозна підготовча робота до перезапуску комісії як додаткового інструменту прямого діалогу.
І діалог уже відбувається. Так, напередодні
засідання комісії у Вашингтоні відбулися зустріч ради з питань
торгівлі та інвестицій між США і Україною та засідання трьох
робочих груп: з питань безпеки й протидії російській агресії,
демократії та верховенства права, економічної трансформації
України. Тобто конкретизуються напрями співпраці.
Актуальність хартії розраховано на десять років наперед, тому
в тексті окреслено переважно напрями взаємодії та наміри, підтверджено офіційні позиції країн з окремих питань. У цьому
контексті, повідомляє Укрінформ, Дмитро Кулеба зазначив, що
теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але
хартія буде чинною.
Нова хартія має такі розділи: безпека та протидія російській
агресії; демократія і верховенство права; економічна трансформація.
За підсумками зустрічей та засідання комісії Дмитро Кулеба
заявив, що відновлення її роботи та нова хартія виводять стратегічне партнерство України та США на новий рівень, збільшують
підтримку США України в опорі російській агресії та допомагають
стримувати гібридні агресивні дії Кремля. США та Україна ефективніше протистоятимуть спільним викликам.
«Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі
розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна і має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали
сьогодні Москві», – акцентував міністр.
Відновлення роботи комісії та підписання нової хартії – дуже
вчасні події, оскільки відбуваються на тлі агресивних дій Росії
поряд з українським кордоном, у Білорусі й подальшої мілітаризації РФ тимчасово окупованого нею українського Криму.
«Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце
України як невід’ємної частини Заходу буде інституалізоване та
не буде піддаватися сумніву», – переконаний очільник МЗС.

Суботнім ранком у Пармі заходом
Українських злучених організацій Огайо
(УЗО) відбулася панахида за жертвами,
штучно створеного радянським урядом,
Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Міністр наголосив, що проведенням комісії й підписанням
хартії Україна та США відкрили нову сторінку відносин на благо
народу України, стратегічного партнерства України, США та євроатлантичного простору загалом. Він повідомив, що увагу на
переговорах сторони приділили зміцненню позицій України на
шляху до втілення її євроатлантичних прагнень, спільним крокам
задля стабілізації енергетичної безпеки в Україні та Європі, розвитку економіки України, залученню нових американських інвестицій, збільшенню обсягів торгівлі між нашими країнами.
Під час спільної пресконференції Ентоні Блінкен говорив, що
у США немає ясності щодо намірів Москви, але США знає її тактичну схему.
«Ми непокоїмося, що Росія може зробити серйозну помилку в
разі спроби повторити те, що вона здійснила 2014 року, коли зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську
територію, захопила Крим і окремі райони Донецької й Луганської
областей та неправдиво стверджувала, що її спровокувала Україна.
Ми стурбовані повідомленнями про незвичну російську військову активність біля кордонів України. Відстежуємо ситуацію
у регіоні дуже уважно, як ми завжди це робимо. І надалі проводитимемо консультації з нашими союзниками й партнерами щодо
цього питання. Ми дали зрозуміти, що будь-які ескалаційні
агресивні дії стануть великою стурбованістю для Сполучених
Штатів. І надалі підтримуватимемо деескалацію у регіоні та дипломатичне врегулювання спричиненого Росією конфлікту на
сході України», – цитує УНІАН його слова.
Держсекретар США схвалює значну стриманість України, яку
вона демонструє. Оскільки, якщо, за його словами, і з’являються
провокації, то вони походять тільки з РФ. Свідченням цього слугує переміщення сил біля українського кордону.
«Підтримка США незалежності, суверенітету й територіальної
цілісності залишається твердою. І ця позиція не зміниться», – запевнив Ентоні Блінкен.
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ідновлення роботи Комісії стратегічного партнерства України і США й підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства вже дало поживу для дискусій аналітикам та політологам в Україні й за кордоном.
Укрінформ по гарячих слідах поставив за-
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питання про ці дві важливі події міністрові
закордонних справ України Дмитрові Кулебі,
чиїм підписом від імені України було скріплено стратегічний документ, який, сподіватимемося, матиме значний вплив на майбутнє нашої
країни та її відносини з одним з наших ключових партнерів.
– Пане міністре, два місяці тому президенти Зеленський і Байден ухвалили спільну
заяву про стратегічне партнерство України
і США, в якій ішлося, що оновлена хартія має
відзначити підвищений статус партнерства між нашими країнами. Поясніть, будь
ласка: статус підписаного вами з держсекретарем США Ентоні Блінкеном документа
має більше символічне чи практичне значення? Це протокол про наміри чи план дій?
– Це не протокол про наміри і не план дій,
це довгострокова стратегія розвитку відносин
України та США на наступні десять років. Загалом нам завжди в Україні бракувало такого
планування: не на рік, а на десять років наперед.
Своїми діями ми активно лікуємо
хронічну українську короткозорість.
На доручення Президента Володимира Зеленського розробили та затвердили першу в історії Стратегію зовнішньополітичної діяльності України; ухвалили довгострокову стратегію
деокупації Криму; створили історичну за масштабом «Кримську платформу», спрямовану на довгострокову
роботу з повернення Криму; створили
нові регіональні альянси – «Люблінський трикутник» з Польщею та Литвою, «Асоційоване
тріо» із Грузією й Молдовою, «Квадригу» з
Туреччиною. Усе це складові нової проактивної
та довгострокової зовнішньої політики, і підписання нової Хартії стратегічного партнер-

ства Україна – США – важливий крок у цій
загальній стратегії.
Я ніколи не покладаюся в дипломатії на
щасливий квиток. Реальні великі перемоги
здобуваються працею. Наполегливою, системною та довгостроковою. Підписання нової
хартії зі США – це, як кажуть, державницьке
рішення. Київ та Вашингтон закріпили в офіційному державному документі: ось куди ми
йдемо, і в наступні десять років цей курс загалом не буде мінятися. Хоч би хто очолював
наші країни, хоч би що відбувалося у світі,
авіаносець стратегічного партнерства Україна
– США рухатиметься прокладеним курсом.
Хочу окремо наголосити, що такі великі
довгострокові домовленості мають ключове
значення для протидії російській агресії. Перемогти Росію на дипломатичному фронті голим
креативом не вдасться, це можна зробити лише
системною працею, послідовними зусиллями
та плануванням на роки наперед. Хартія стратегічного партнерства – це приклад саме такої
роботи. Нова хартія свідчить і про більш
впливову роль України у світі. Наша країна
стає проактивним гравцем на міжнародній
арені. Крім того, підписання документа відкриває нові перспективи в нашому партнерстві
зі США: дасть змогу залучити нові інвестиції,
створити нові можливості для бізнесу, збільшити військову допомогу, розвивати нові безпекові формати взаємодії за активної участі і
Києва, і Вашингтона.
– У хартії 2008 року теж підтверджено
важливість гарантій безпеки, зокрема і з
посиланням на Будапештський меморандум.
Що у безпековому сенсі змінить для України
оновлена хартія? Як вона допоможе нам у
протидії російській агресії?
– Хартія 2021 року відповідає новим безпековим реаліям, пов’язаним з агресію Росії

проти України. США наголошу ють на
зобов’язаннях щодо підтримки суверенітету,
незалежності та територіальної цілісності
України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з Кримом. Сполучені Штати
вперше зафіксували в документі такого рівня
свою довгострокову підтримку діяльності
«Кримської платформи». Оновлений документ
передбачає розширення взаємодії зі США задля зміцнення обороноздатності України,
посилення безпеки, зокрема енергетичної, в
Європі загалом та Чорноморському регіоні
зокрема. Сполучені Штати в умовах гібридної
агресії Росії підтримують прагнення України
інтегруватися в ЄС і НАТО. США залишаються нашим стратегічним партнером номер один
у галузі безпеки, протидії російській агресії та
імперським амбіціям Кремля. Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома основними напрямами, які можемо умовно назвати так:
санкції, союзники, зброя.
Звісно, коли йдеться про оборону від російської агресії, маємо покладатися насамперед
на власні сили. Не треба мати ілюзій, що хтось
замість нас воюватиме за нашу державу чи
боронитиме її. Але ми точно можемо зробити
Україну сильнішою, а агресора – слабшим.
Саме це дипломати роблять уже сьогодні: ми
гуртуємо довкола України сильних союзників,
підтримуємо і збільшуємо політичний, дипломатичний і санкційний тиск світової спільноти на державу-агресора, домовляємося, щоб в
українського війська було дедалі більше нової
сучасної зброї.
У цьому плані підписання хартії має велике значення за всіма трьома переліченими напрямами зміцнення безпеки. Документ передбачає розширення військової підтримки,
надсилає РФ сильний сигнал політичної підтримки України з боку США та сприяє єднос-
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зокрема там ішлося, Україна та США мають
намір поглибити тристоронній діалог з Європейським Союзом щодо посиленої енергетичної безпеки. Чи під час засідання комісії
сторони аналізували, чому це не спрацювало?
– Гадаю, на той час у світі загалом було
менше розуміння, наскільки далеко Володимир
Путін готовий зайти у використанні енергоресурсів як зброї. Газові війни, епоха побудови
обхідних «потоків» – усе це відбулося вже
після підписання першої Хартії стратегічного
партнерства 2008 року.
Нині ж ситуація відмінна. Україна дуже
наполегливо доводить усім партнерам нашу
позицію. Безпека Європи загалом, України та
Центральної Європи залежать від диверсифікації джерел енергоносіїв та надійних шляхів
постачання. Коли ніхто не має вирішального
важеля, всі почуваються в безпеці, а енергоресурси не перетворюються на політичну зброю.
Українська ГТС – це найнадійніший в Європі шлях постачання енергоресурсів. Багато
років Україна вірою і правдою забезпечувала
надійний транзит. Ми готові й надалі виконувати цю стратегічну роль. Нині навіть додаткова пропускна спроможність української ГТС
удвічі більша за всі можливості «Північного
потоку-2» разом узяті. Правда полягає в тому,
що в Європі ніколи не було ринкової, економічної потреби у додаткових маршрутах транзиту. Потреба була лише у Кремля, і з економікою вона ніколи не мала нічого спільного. Ми
доносимо цю правду до партнерів. Як і правду
про те, що нинішня енергетична криза в Європі створена та поглиблена саме Кремлем заради запуску «Північного потоку-2».
Нехай ця правда комусь незручна, але ми
не мовчатимемо, коли йдеться про безпеку
нашої держави та Європи загалом.
(Закінчення на ст. 8)
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 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО
Licensed
in states

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

864.599.7176

Laura Golub

Attorney at Law

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

WWW.LAURAGOLUB.COM
attorney@lauragolub.com

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

847-808-9500
АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ
У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

www.ukrslovo.net

СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

Україна-США

ті євроатлантичної спільноти у протистоянні
агресивним діям РФ. Важливо розуміти, що
безпека та економіка безпосередньо пов’язані,
а тому посилення співпраці зі США – це позитивний сигнал для інвесторів і всіх тих, хто
прагне вкладати кошти в нашу країну, створювати робочі місця, розвивати довгострокові
проєкти.
– Комісія стратегічного партнерства
Україна – США відновила роботу після трирічної перерви, але і в цей період ми чули заяви про високий рівень нашого партнерства.
Як на нього вплине відновлення засідань комісії?
– Відновлення засідань комісії дасть змогу
поглибити та розширити стратегічний діалог
України і США. Вересневий візит Володимира
Зеленського до Вашингтона та 20 підписаних
угод засвідчили, що стратегічне партнерство
між Україною і США перебуває на найвищому
рівні за всі роки незалежності нашої країни.
2021 року ми повністю змінили на свою користь
хід гри в українсько-американських відносинах. Зверніть увагу: токсичні скандали та
спроби дестабілізувати наше стратегічне партнерство залишилися позаду, про них уже ніхто
не говорить. Ми успішно пройшли цей шторм
і зберегли міцну двопартійну підтримку Сполучених Штатів.
Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за те,
що вони поділяють наш підхід – вигідні двосторонні домовленості, максимум конкретики
і проактивна позиція у ключових питаннях.
Тому що пріоритет Президента, уряду, Міністерства закордонних справ – це системна й
наполеглива робота, і саме така стратегія вже
дає Україні реальні економічні та безпекові
переваги.
– Питання енергетичної безпеки України
теж було одним з пунктів хартії 2008 року,
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У ФЛОРИДІ ПРОРОСЛИ «ЗЕРНА ПРАВДИ» ПРО УКРАЇНСЬКІ «П’ЯТЬ КОЛОСКІВ»
У

листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор
1932-1933 років геноцидом українського народу. На
державному рівні правдивість цього твердження підтримали
16 країн: Канада, США, Австралія, Португалія, Ватикан,
Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор,
Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу. В цьому списку відчутно бракує великих та впливових європейських держав –
Франції, Великої Британії, Італії і особливо Німеччини з
огляду на її вагу в Європейському Союзі та приязні відносини з Росією. Натомість у документах ООН, ЄС та ПАРЄ
слова «геноцид» також немає. Для ПАРЄ Голодомор – це
«злочин радянського режиму проти власного народу».
А Європарламент визнав штучний голод «жахливим
злочином проти народу України». Немає у списку й
Ізраїлю, за підтримки якого в Києві тим часом будується найбільший у світі меморіал жертвам Голокосту. Так
що, як каже голова СКУ Пол Ґрод, «іще далеко не скрізь
проросли «зерна правди» про українські «п’ять колосків».
Українська громада в південно-західній Флориді
щороку в листопаді вшановує пам’ять жертв штучного
Голодомору 1932-33 рр., заподіяним сталінським режимом. Понад десять мільйонів невинних людей померло
голодною смертю в Україні та на Кубані.
У Норт Порті з ініціативи 56 Відділу Союзу українок
Америки (СУА) в минулі роки були лекції для студентів
про Голодомор у місцевій середній школі (North Port
High School ). Через коронавірус тепер це неможливо.
На сходинах 56 Відділу Союзу українок Америки
референтка зовнішніх зв’язків Віра Боднарук розповіла
про презентацію книжки під заголовком «Two Regimes.A
Mother’s Memoir of Wartime Survival» у Florida State
University.

Фото
Клари
ШПІЧКИ

В першій частині свого щоденника авторка книжки Теодора Вербицька описує
жахливе пережиття голоду в Маріуполі та
на Кубані з двома маленькими доньками.
ЇЇ чоловік, директор технічної школи під
Києвом, був засуджений сталінським режимом і пропав безвістіо Вона залишається сама з двома маленькими дітьми і ледве
пережила страхіття Голодомору на Кубані
та в Маріуполі. Потім, з приходом німців
у часи Другої світової війни, опинилася в
німецькому таборі за колючим дротом
(Ostarbeiter labor camp) в Штутгарті.
Рукопис-спогади Теодора Вербицька
написала, щоб залишилася пам’ять про
загиблих людей.
Рукопис-щоденник Теодори Вербицької
та картини її доньки Надії, яка закінчила
студії мистецтва в Німеччині, опинилися
на «estate sale» у Флориді. Mimi Shaw та
Kelly Bowen, які закупили всі картини і щоденник,
подбали, щоб все було перекладено на англійську
мову. Книжка «Two Regimes.A Mother’s Memoir of
Wartime Survival» ілюстрована картинами Надії
Вербицької. У фільмі використана «Мелодія» Мирослава Скорика.
В неділю, 21 листопада, в українських церквах в
Норт Порті буде відслужена панахида за жертв Голодомору, а потім в Осередку ім. св. Андрія буде - короткий фільм.
Віра БОДНАРУК,
Норт Порт, Флорида

дане е една Коледа – на латин- изпратихме млади таланти да да идват от латинската дума Здравите да не болеят.
ски „раждане“ е natus – оттук е правят наука в Япония, Италия, calendarum. Румънците имат ко- Болните да оздравеят.
коренът на думата „нация“. И САЩ и Англия – и пак остави- ледни песни, наричани colinde – Богатите да дареят.

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

Нова фабрика за производтство на
M&D FOODS
INC.
THE UKRAINIAN
MUSEUM – DIRECTOR

DR. KATIA ILIEVA

its growth and development. The Director
provides
dynamic
leadership
and is
позиции
за пълно
и непълно
работно
15 до $18/час
$
responsible for planning, organization,
staffing
and operations
at the largest
време:
понеделник
до
петък.
-Ukrainian
всичкиmuseum
смени in the U.S. dedicated to acquiring, preserving, exhibiting,
Съботата и неделята са почивни дни.
(Шамбург).
and interpreting articles of artistic or historic significance to the rich cultural

▸Traditional Medicine
▸DOT/CDL Exams
▸Preschool & Preemployment Physical

хранителни продукти.

НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ
The Ukrainian Museum in New York
is accepting
applications
for the
full time
Ще
Ви обучим.
Много добра
атмосфера,
ЗА
ВСИЧКИ
ПОЗИЦИИ
Museum
Director
position, to guide
the Museum
the next
phase of
заплащане
и through
бенефити.
Предлагаме

Заплащане всяка седмица.

P responsibilities
Проверка и контрол
на качеството
Key
include:
•P Establishes
initiatives,
exhibitions, and publications to fulfill the
Доставка и
получаване
mission
of the Museum
and increase Drug
its local,
national,&and
Всички
кандидати
се проверяват:
screening
background check
international prominence.
Обадете
се днес
на тел. 773.510.0855
Крис
• Oversees
and participates
in fundraising
and development activities.
• Directs the Museum’s
operations including marketing, education, finance,
Email: chrisdokliev72@yahoo.com
external communications and staffing.

WORKING HOURS:

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

Thu: 9 am - 5 pm
Fri: 7 am - 3 pm
Sat: (2 times per month)

Ages 16 and up

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

847-981-6061

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.
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heritage of Ukrainians. Reporting to the Board of Trustees, the Director oversees
включва:
anРаботата
annual budget
of over $1 million and a staff of full and part time employees.
P successful
Основно обучение
и разбиране
на thinker
обработката
The
candidate will
be a strategic
capableна
of храни
seeing
the “big picture”
and concentrating
on long
range goals while
P Опериране
и наблюдаване
на линии
за производство
на храна
simultaneously
the seamless
day-to-day
operation of the Museum.
P Опакованеensuring
и поставяне
на етикети
на продуктите

Family Physician

15

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.
1

Spa and Lash
services available:

DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd,
Schaumburg, IL 60173

DLuxe Lashes

19 листопада 2021 № 47

773.317.9190

12:22 PM

Українське Слово

 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
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ЗАБУТТЮ НЕ
С

уботнім ранком у Пармі заходом Українських
злучених організацій Огайо (УЗО) відбулася
панахида за жертвами, штучно створеного радянським
урядом, Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
Заупокійну службу очолив правлячий архієрей
Пармської єпархії УГКЦ владика Богдан Данило.
Єпископу співслужили: парох УГКЦ ап. Петра й Павла
(Клівленд) протоієрей Дмитро Гановський, настоятель
парафії св. Володимира УПЦ в США (Пармі) протоієрей
Іван Наконечний, його співслужитель протоієрей
Михайло Гонтарук, ректор катедри св. Йосафата УГКЦ
в Пармі протоієрей Володимир Грицюк, настоятель
парафії св. Трійці ПЦУ в Норт Роялтон протоієрей Рман
Загурський, протоієрей УГКЦ Святослав Дітчук та
протодиякон Ігор Махлай (парафія св. Володимира УПЦ
в США).
Цьогоріч до вшанування пам’яті замордованих
голодом невинних дітей та людей різного віку долучилися
також конгресмен штату Огайо Jeff Crossman та голова
міської ради міста Парми Sean Brennan.
Розпочинаючи свою доповідь, доктор Юрій Яськів
наголосив, що цей щорічний захід ми робимо не для
того, щоб комусь докорити, або зробити комусь якесь
зло. Ми виливаємо біль нашої української душі, ми
намагаємось донести усьому людству і передати
майбутнім поколінням те, на що здатна і сьогодні агресія
злочинної московської влади.
Джеймс Мейс (18.02.1952–3.05.2004 рр.) – американський історик і по-літолог, завдяки дослідженням якого
світ дізнався про голодомор в Україні, писав, що питання
голодомору є центральним питанням не лише історії
України, воно має універсальне значення для всіх
істориків світу, які вважають, що людство – це велика

родина націй, народностей, етносів, що
знищення або ослаблення будь-якого народу веде до кризових явищ у духовному,
економічному, культурному житті всієї
світової цивілізації. Тому питання штучного
голоду в Україні на початку 30-х років
невід’ємне від питання порушення прав людини, народу, воно підпадає під категорію злочинів
проти людяності і людства. Чому саме Україна? Тому
що вона мала більше населення, ніж решта, разом
узятих, неросійських республік. Тому що вона мала
великий досвід національно-визвольних змагань.
Ворогом номер один для Сталіна і його оточення був не
тільки український селянин чи український інтелігент.
Ворогом була Україна як така. Проти неї Сталін вів у
1932-1933 рр. неоголошену війну, кинувши сюди весь
наявний військовий, поліцейський, політичний та
економічний арсенал.
У програмі заходу активну участь узяли учні трьох
українських шкіл Парми.
Студенти читали вірші про геноцид-Голодомор в
Україні та уривки з Прокламації, що передав губернатор
штату Огайо Mike DeWine.
Після того до Меморіального пам›ятника Жертвам
Голодомору, віддаючи шану знищеним землякам, поклали перев›язаний чорною стрічкою вінок пшеничних
колосків.
Голова УЗО Марта Ліщинецька висловлює щиру
подякутим, хто брав участь в організації та проведенні
цього заходу.

Діаспора

ПІДЛЯГАЄ

Алекс ФЕДОРЧУК,
Парма (Огайо), США
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Українське Чикаго

В ГОСТЯХ У КАЗКАРІЇ
Мальовнича осінь прегарно застелила штат Іллінойс різнобарвним листям. Казковий настрій минулої суботи подарувала глядачам Школа українознавства (директор Надія Тищенко)
при парафії святого Андрія ПЦУ у місті Блумінгдейл. Учні
школи під наставництвом вчителів Т. Чорній, Н. Касоларо, Н.
Нискогуз, Л. Кулик, В. Ніколаєнко, О. Габриєлян-Беляк відтворили справжню Казкарію – країну, де живуть герої казок,
які до читача у гості завжди прийдуть.
Учні першого та другого класу зробили постановку за мотивами української народної казки «Рукавичка», а четвертокласники продемонстрували «Колобка» на сучасний лад. Колобок
постав іншим, не
хотів тікати від
зайчика, ведмедя,
вовка і лисиці, а,
навпаки, запросив їх зі собою на свято в школу.
А найменші учні – садочок – загадували глядачам уривки з казок, щоб повторити знання народної творчості. Наприклад, «одна маленька горошина принесла в родину сина.
Маю таку силу, що зміюку підкорив, визволив сестру,
братів, відгадайте без підказки із якої я казки». Звичайно,
це з казки «Котигорошко».
Під акомпанемент Ольги Михиєнко діти виконали пісні
«Осінь», «Дощик, дощик», «Патисон» тощо.
У казці завжди добро перемагає зло. Хочеться вірити,
що і в житті так буде.

МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ ДМИТРО КУЛЕБА:
«НОВА ХАРТІЯ ЗІ США
МАЄ КЛЮЧОВЕ
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
СИСТЕМНОЇ ПРОТИДІЇ
АГРЕСІЇ РФ»

19 листопада 2021 № 47

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Наталя НИСКОГУЗ,
вчителька Школи українознавства
при парафії святого Андрія ПЦУ, м. Блумінгдейл
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(ЗАКІНЧЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТ. 3)

– Україна опинилася у складній енергетичній ситуації. Чи обговорювали конкретні кроки США, які могли б допомогти нашій
країні уникнути енергетичної кризи цієї
зими?
– Безумовно, енергетична безпека та енергетична стабільність України була однією із
ключових тем переговорів. У Вашингтоні
чудово розуміють, що газовий шантаж Кремля – це загроза для енергетичної безпеки
України та Європейського Союзу. Загрози
такого рівня потребують системних зусиль
США, ЄС, України.
Росія завжди грає на непорозуміннях і
нездатності оперативно й консолідовано реагувати на загрози, хоч би кого вони стосувалися – України, Польщі чи США. Але чого
точно не треба робити, то це нагнітати паніку.
Насправді Україна цілком успішно долає зовнішні виклики. Світова енергетична криза
впливає і на нас, але я переконаний, що всі виклики та
загрози вдасться подолати.
– У зв’язку з енергетичною кризою в експертних
колах знов обговорюють
питання видобутку сланцевого газу в Україні. Чи
йшлося про можливе повернення до співпраці зі США
у розвитку проєктів щодо
сланцевого газу в нашій
країні? У США розроблено
пересувні мініАЕС. Чи українська сторона цікавилася
цією розробкою і можливістю її закупівлі?
– Відповідь на обидва запитання: ні, не на
цих переговорах. Між Україною та США є
енергетичний діалог, де ці питання обгово-

рюватимуть. Ми справді провели у Вашингтоні предметну розмову, як зміцнити енергетичну стійкість України цієї зими і що для
цього можуть зробити США. Розуміємо, що
у наступні зимові місяці енергетичні питання
будуть нерозривно пов’язані з безпековими.
– Державний секретар США Ентоні
Блінкен у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні у липні
назвав п’ять напрямів, на яких США очікують прогресу від української сторони. Ішлося про судову реформу, прозоре корпоративне управління, ухвалення закону про
реформування СБУ і притягнення до відповідальності корумпованих високопосадовців, жодного з яких не засудили за корупцію
з 2014 року. Чи обговорювали ви з держсекретарем Блінкеном поступ України на цих
напрямах? Як його оцінює американська
сторона?
– Нова редакція хартії містить позитивну
оцінку дій України щодо проведення важливих реформ, зокрема в розвитку системи
правосуддя, створення антикорупційних
органів, проведення земельної реформи, децентралізації, діджиталізації та деолігархізації. В оновленій хартії закріплено підтримку з боку Сполучених Штатів амбітного
плану трансформації економіки України,
спрямованого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та залучення інвестицій. Україна проводить реальні
реформи в дуже складних умовах. Наші
стратегічні партнери, зокрема США, прекрасно це бачать. Нам не треба було нічого доводити у Вашингтоні, бо справи говорять самі
за себе.
До прикладу, днями в Україні було створено етичну раду, яка допоможе провести
очищення судової системи. Вирішальний

голос у ній належить незалежним і авторитетним міжнародним фахівцям. Це довгоочікувана подія, до якої схвально поставилося
не лише українське суспільство, її підтримали і наші стратегічні партнери, зокрема США.
Безсумнівно, американські партнери підтримують нас на шляху внутрішніх трансформацій і у зміцненні нашої безпеки та підвищенні рівня добробуту українців.
– Напередодні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США ви
заявляли, що вона надішле Москві чітке
повідомлення, що Україна не залишиться
наодинці з державою-агресором. Водночас
МЗС Франції повідомляє про зустріч 12
листопада в Парижі міністрів закордонних
справ і міністрів оборони Франції й Росії,
на якій обговорюватимуть безпеку в Європі та політичні й військові аспекти регіональних і міжнародних криз. Яке повідомлення надсилають ці контакти Франції
й Росії, на думку України і наших американських партнерів?
– Немає проблеми в тому, що Франція чи
хтось інший говорить з Росією. Важливо, як
саме і що вони говорять. Ми активно працюємо з партнерами, аби під час контактів із
країнами Заходу, зокрема Францією, Росія не
відчувала жодного потурання її агресії проти
України. Переконаний, що Росія не відчує
його і в Парижі.
– Як у США оцінюють створену Росією
та Білоруссю міграційну кризу загалом і в
контексті потенційних загроз для безпеки
України?
– Україна та США єдині в негативній
оцінці цієї ситуації: це гібридний тиск на
Європу, якому ми готові спільно протидіяти.
Надія ЮРЧЕНКО

meest.com
1-800-361-7345

www.ukrslovo.net

Покупки з онлайн-магазинів в Україні з доставкою до США meest.shopping
Подарунки та набори смаколиків до свята рідним в Україні giftsforukraine.com
Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня, виклик кур’єра додому

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

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

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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Грошові перек ази рідним на банк, та з доставкою додому
Банківська картка чи рахунок не потрібні!
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На запрошення архієпископа Хосе Х. Гомеса, Президента Конференції Католицьких Єпископів Сполучених Штатів (USCCB), архієпископ Америки Елпідофор,
голова Асамблеї канонічних православних єпископів
США, очолив делегацію під час листопадової Генеральної асамблеї USCCB.
Про це повідомляє orthodoxtimes.com.
Це вперше в історії цієї структури православні ієрархи взяли участь у її пленарному засіданні. Представляючи архієпископа Елпідофора, єпископ Девід П. Теллі,
голова Єпископського комітету з екуменічних і міжрелігійних справ, заявив, що в декреті про екуменізм
Другого Ватиканського Собору йдеться, що православні християни найтісніше пов’язані з католиками.

Архієпископ Елпідофор розпочав свою промову
словами: «Вітаю вас привітанням надії та миру в Господі Бозі і Спасителі нашому Ісусі Христі. Я хотів би поділитися своєю сердечною радістю бути з вами сьогодні, мої брати єпископи, вперше в історії відносин наших
Церков-сестер у цій країні».
Розмірковуючи про десятиліття зближення між Римо-Католицькою і Православною Церквами, він також
згадав про поточні роздуми Римо-Католицької Церкви
щодо синодальності. На завершення він заявив: «Я
впевнений, що майбутнє та місія католицько-православних відносин у США – це продовжувати свідчити
про Божу присутність у світі, бути вірними Духові Єрусалиму, який ми отримали у спадок».
У цей ва ж ливий
екуменічний момент
до архієпископа Елпідофора приєдналася
делегація Архієрейської Асамблеї, у тому
числі: арх ієпископ
Даниїл, Українська
Православна Церква
США, єпископ Максим, Сербська Православна Церква Північної, Центральної
та Південної Америки, та арх ієпископ
Олександр, Православна Церква в Америці.

Я ПОВНИЙ СУМНІВІВ
Які серйозні перешкоди для вашої віри? Матеріалізм?
Зайнятість? Теорія еволюції? Задоволення? Як щодо
витримки? Коли Бог змушує вас чекати, і чекати, і ще
трохи почекати на Його Провидіння, чи підриває це
вашу впевненість? Чи були у вашому житті затяжні
періоди бідності, чи хвороби, чи безробіття? Давид каже:
«Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки
будеш ховати від мене обличчя Своє?» (Псалом 12:1)

В очах Бога віра подібна до м›яза, якому необхідне
добре тренування, щоб стати сильнішим. Так, без болю
немає зростання. Що часто заважає нам розвинути необхідну витривалість віри, так це забудькуватість… Ми
забуваємо ті моменти, коли Бог відповідав на наші молитви, коли Бог втручався, коли Він робив те, що обіцяв.
Очі к у ва ння – це норма льно. Бог ні коли не
спізнюється. Він завжди вчасно. У цьому ж псалмі
Давид відповів на своє ж запитання: «Я надію на
милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням
Твоїм! Я буду співати Господеві, бо Він добродійство
для мене вчинив... » (Псалом 12. 6)
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС

19 листопада 2021 № 47

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Благовіст

ПРАВОСЛАВНІ ІЄРАРХИ ВПЕРШЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
В АСАМБЛЕЇ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ США
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ОЦЕ ТАК ДЖО! ОЦЕ ТАК БАЙДЕН!
Президент США Джо Байден протестував електричний пікап Hummer EV на відкритті автомобільного
заводу GM Factory Zero у Детройті.
Про це повідомляє The Drive.
Тест-драйв, відео якого опублікував канал C-SPAN,
відбувся на відносно невеликому задньому майданчику заводу.
Пізніше Байден з’явився на
подіумі на урочистом у ві дкритті Factory
ZERO. Президент США вист у пив з промовою щодо
широкого кола
глобальних

проблем, а також теми Hummer EV.
Урочисте відкриття заводу відбулося через два
роки після того, як GM оголосила про вкладення
$2,2 млрд в його повну реконструкцію.
Варто зазначити, що усі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на
платформі GM Ultium.
GMC Hummer EV – лінійка електричних позашляховиків та пікапів (який просто називають
Hummer EV; скорочено як HEV), що виробляється
GMC, підрозділом General Motors, під власною
підмаркою.
Довжина автомобіля складає 5507 мм, ширина і
колісна база досягають 2201 і 3445 мм відповідно. Пікап
не має рамної конструкції, а вся структура зав’язана
на блок літій-іонних батареях, до якого кріпляться
підрамники. Підвіска у моделі спереду і ззаду незалежна, а її ходи досягають 330 мм.

Фото: General Motors

Пікап в топверсії отримав три двигуни сумарною
віддачею 1014 к.с. і крутним моментом 15 592 Нм. У
режимі лонч-контролю Watts to Freedom машина здатна розігнатися від 0 до 97 км/год приблизно за 3 секунди. При повній зарядці літій-іонного блоку акумуляторів має вистачити на 563 км.

КРОСВОРД “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ”
Горизонтально: 5. Однолітня од1
нодомна перехреснозапильна з різностатевими квітками рослина роди5
ни гарбузових, овочева культура. 6.
100 кг. 9. Комплекс об›єднаних за
технологічними ознаками приміщень, призначених для збирання,
первинної обробки й переробки молока і виробництва молочних продуктів. 12. Великий гурт овець, кіз. 13.
12
0,01 га. 14. Господарське спеціалізоване підприємство, що займається
певною галуззю тваринництва. 17. …
17
трясучкова – багаторічна рослина родини осокових, кормова, декоративна
і волокниста рослина. Поширена і
заготовляють у західному Поліссі. 18.
19
Водій автомобіля. 19. Приміщення
для стоянки та технічного обслугову21
вання автомобілів. 20. Вид домашньої
птиці. 25. Вид домашньої птиці. 26. 25
Продукт переробки цукрового буряка. 27. Кількість надоєного молока. 30.
Рід рослин сімейства спаржевих. 31.
Сходи або посіви озимих культур. 32.
Юрій … – засновник та генеральний
директор одного із передових господарств на Черкащині СПОП “Відро- 31
дження”, засл ужений працівник
сільського господарства.
Вертикально: 1. Дворічна рослина
родини хрестоцвітних. 2. Рід квіткових рослин з родини бобових. 3. Пора року для сіяння рослинних
культур. 4. Перетворення, зміна, нововедення, яке не
знищує основ існуючої структури. 7. Популярний
комбайн в минулому. 8. Машина для скошування зер-
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на Черкащині СТОВ “Лан”. 11. Лікар,
який спеціалізується на лікуванні та
догляді за тваринами. 15. Комора. 16.
Пристрій для ручного і механізованого помолу збіжжя. 21. Вуглевод групи дисахаридів, міститься в молоці і
молочних продуктах. 22. У сільському
господарстві – вегетативні частини
листя, стебла, деколи корінь за винятком плодів і насіння вирощених
однорідних рослин або сумішей рослин, які використовуються як свіжі
так і консервовані (як правило, шляхом сушіння) для годування тварин.
23. Молодий кінь. 24. Сільськогосподарська машина для висіву насіння
сі льськогосподарських к ульт у р,
кормових трав, деревних рослин, а
також для внесення добрив у ґрунт. 28.
Пора року в якому відзначають своє
професійне свято працівники сільського господарства України. 29.
Овочева культура, основний інгредієнт борщу.
ВІДПОВІДІ:

32

нових культур та складання у валки чи зв›язування у
снопи зернових та інших сільськогосподарських культур. 10. Село в складі Лип’янської ОТГ Звенигородського району Черкаської області, на території якого, діє
одне із передових сільськогосподарських підприємств

THE TRUCKER’S ZONE

Горизонтально: 5. Кабачок. 6.
Центнер. 9. Молочарня. 12. Отара. 13.
Сотка. 14. Ферма. 17. Осока … 18. Шофер. 19. Гараж. 20. Індик. 25. Качка. 26.
Цукор. 27. Надій. 30. Аспарагус. 31.
Озимина. 32. … Ляшенко. Вертикально: 1. Капуста. 2.
Горох. 3. Весна. 4. Реформа. 7. “Колос”. 8. Жатка. 10.
Ярославка. 11. Ветеринар. 15. Склад. 16. Жорна. 21.
Лактоза. 22. Фураж. 23. Лошак. 24. Сівалка.28. Осінь.
29. Буряк.

THE TRUCKER’S ZONE

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

www.ukrslovo.net

Summit IL
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Part-time driver
evening job - $40/hour,
rail experience
Mechanic & mobile
service on yard,
$20-$30/hour

We speak ukrainian, polish, english

224.828.1773

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

773.807.3837

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

Call us TODAY:

Tel. 708.261.9099
Svetlin

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

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
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Здоров‘я

СЬОГОДНІ
РЕЗУЛЬТАТИ
ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН
У ДІТЕЙ ЗНАЧНО
КРАЩІ

О
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www.ukrslovo.net

станніми роками значно побільшало таких патологій у дітей, як пухлини носоглотки та горлянки. Докладніше про ці недуги у розмові із завідувачем дитячого відділення Інституту отоларингології
імені О. С. Коломійченка НАМН України заслуженим
діячем науки і техніки, академіком Г. Є. ТІМЕНОМ.
– Григорію Єліазаровичу, розкажіть, будь ласка,
конкретніше, що це за пухлини?
– Серед пухлин дитячого віку треба відзначити доброякісні й злоякісні. Доброякісних дуже багато різновидів. Ми зупинимося на тих із них, які на сьогодні є
найбільшою проблемою. Серед найпоширеніших – пі-

14

ратська ангіофіброма носоглотки. Її ще називають ангіофібромою основи черепа. Це пухлина сполучнотканинного вмісту, яка має дуже багато судин, і, як і решта
пухлин, на перших порах свого існування якимись
суттєвими симптомами майже не проявляється. Зазвичай дається взнаки носовою кровотечею чи утрудненим диханням – переважно з одного боку. Також
можуть турбувати запаморочення, втрата ваги.
– Знаю, що ваш інститут має найбільший у світі
досвід лікування цих пухлин.
– Це справді так. Лікуються вони хірургічним шляхом. Усі інші методи, як-от рентгенотерапія і хіміотерапія, при цих пухлинах і у нас, і у в світі майже не застосовуються. Що стосується досвіду інституту, то він
показує, що після повного видалення
такої пухлини хірургічним шляхом її
рецидиви зазвичай не виникають. Хоча,
за світовими даними, вони трапляються
у 40-50 відсотків хворих. У нас ця цифра
обмежується 12-15 відсотками. На жаль,
бува, ці пухлини рецидивують по кілька
разів і проростають у життєво важливі
органи, зокрема і головний мозок. Хоч
вони й доброякісні, але тиснуть на тканини, що до них прилягають. Ангіофіброми дуже швидко збільшуються, вростаючи у порожнину носа, носоглотку і, як я вже казав, навіть у головний
мозок. Це дуже серйозне захворювання. І дуже підступне, бо, попри доброякісний характер, може переродитись у злоякісну форму. На жаль, дуже часто на це
звертають увагу вже тоді, коли з’являється такий симптом, як носова кровотеча.
– Які ще доброякісні новоутворення найбільше
уражують дітей?
– Це так звані папіломи горлянки, при яких змінюється голос і утруднюється дихання через натуральні
дихальні шляхи. Їх можна позбутися лише хірургічним

РОБОТА
- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ

ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
- ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

ПОЗИЦІЇ

- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting

способом. Операція виконується під мікроскопом спеціальними мікроінструментами із застосуванням ендомікроскопічної техніки. Прикро, але рідко трапляється, щоб хвороба не повернулася... Тож якщо у дитини з’явилися ознаки охриплості голосу і затруднення
дихання, треба негайно звернутися до лікаря-отоларинголога. Запускати цю недугу дуже небезпечно.
Серед інших хвороб доброякісного генезу я б ще виокремив різного роду гемангіоми, ліпоми. Зустрічаються і поліпи. Вони найчастіше бувають у порожнині носа,
а також у гайморовій порожнині. Втім, у дитячому віці
поліпи нечасті. Але є таке захворювання – ханальний
поліп, яке діагностується найчастіше у дітей до статевого дозрівання. Хвороба лікується хірургічно. Після
операції здебільшого немає жодного рецидиву.
Загалом раджу батькам: за перших симптомів ускладнення носового дихання, негараздах при ковтанні їжі,
запамороченнях, болях у скроневому відділі черепа,
відвідати отоларинголога. Це можуть бути ознаки не
тільки доброякісних, а й злоякісних пухлин, серед яких
найбільше розповсюджені у дитячому віці лімфома та
саркома. Своєчасне звернення до лікаря дає змогу застосувати сучасні арсенали лікування, серед яких на
першому місці хіміотерапія. Рентгенотерапію у дитячому віці застосовують набагато рідше, ніж у дорослому. Крім того, не виключається хірургічне втручання.
– Чи існують якісь профілактичні заходи від цих
пухлин?
– На жаль, ні. Як від доброякісних, так і злоякісних.
І у дорослому, і у дитячому віці. Але радує те, що на
сьогодні результати лікування пухлин у дітей значно
кращі, ніж десятиліття тому. Це пов’язано з розвитком
медичної науки, зокрема онкології. Будемо сподіватися,
що ми незабаром досягнемо того, коли всі запобіжні
методи, профілактика унеможливлять появу таких
пухлин.
Розмову вів Микола ЮРЧИШИН

НА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
ВОДІЇ CDL-A
Маршрути від Іллінойсу до Каліфорнії
SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)
Hook and Drop
2 роки досвіду

elena@vvlsinc.com

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ
ДОСВІД
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ
ІНДУСТРІЇ)

708.223.0984 ext 116

630.766.7400 (ext.617)

THE TRUCKER’S ZONE

Піднімаючи ноги вгору, ви значною мірою
змінюєте положення свого тіла й тим самим сприяєте належному венозному кровообігу, який
ускладнюється під дією сили тяжіння.
Можливо, рекомендація щодня піднімати ноги
на 5-20 хвилин видасться комусь дивною. Але не
кваптеся з таким висновком. Задумайтесь над тим,
яких зусиль мусить докладати наше серце, щоб
перекачувати кров, яка під певним тиском має
надходити до кінцівок. Або ж про те, як відбувається венозний кровообіг, повертаючи кров із
кінцівок назад до серця. Якщо він порушився,
виникають застійні явища, варикозна хвороба,
набряки, відмирання капілярної сітки.

усуваються защемлення.
3. Поліпшує травлення. Передусім це стосується рухливості кишківника, що призведе до кращого засвоєння поживних речовин, які надходять
до нас із їжею, а також до позбавлення закрепів,
геморою.
4. Розслабляє нервову систему. Таке положення
тіла дає змогу вдихати більше повітря, що згодом
веде до спокійного ритмічного дихання. Це своєю
чергою чинить благотворний уплив на стан нервової системи: знімає м’язове напруження в ділянках живота, шиї та скронь.
5. Досягається психічний спокій. Ця вправа
сприяє належному насиченню мозку киснем. Ми
відчуваємо, як наше тіло й розум розслабляються,
набувають гармонії.
Техніка виконання. Ляжте біля стіни, найліпше
під поперек покласти валик чи подушку. Закиньте ноги на стіну, руки розкиньте врізнобіч чи
витягніть уздовж тіла. Намагайтеся розслабитися.
Починайте виконання вправи з однієї хвилини,
поступово збільшуючи її тривалість (по кілька
секунд щоразу кілька днів чи тижнів). Стежте за
своїм станом. Для декого буде досить 5-7 хвилин
для досягнення позитивного ефекту, а декому
знадобиться 20 хвилин.
Тому положення тіла з піднятими догори ноПротипоказання. Вони пов’язані з проблемами
гами – це не просто фізична вправа, а справжня із хребтом, гіпертонічною хворобою, тяжкими
терапія. Ось яку користь воно дає організмові.
захворюваннями серця. Перед виконанням цієї
1. Зменшує набряклість у ногах, сприяючи на- вправи найкраще порадитися з лікарем або фалежному руху рідини у тілі.
хівцем лікувальної фізкультури.
2. Знімає синдром утомлених ніг. Напруження
зникає від стоп до стегон: м’язи розслаблюються,
Анатолій ДОРОГИЙ, кардіолог

Водіїв CDL «А»

Маршрути – OTR
Оплачуємо – 90 С/M або 30% gross
Reefer only
Фірма знаходиться в Bridgeview, IL

Halina: 708.940.2089
Monika: 847.443.5051

Розмовляємо
польською і
англійською мовами

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

Водіїв CDL «А» для їзди - Team and Solo
 Маршрути на вибір – CA, WA, AZ,
FL, OR, Midwest and Local
 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

Halina: 708.940.2089 Monika: 847.443.5051
Розмовляємо польською і англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE
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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
•
•
•
•

Валентина ГУСАК,
травознай

Українське Слово

•
•
•
•
•

Вона дається взнаки головним болем, метеозалежністю,
перепадами тиску, настрою, почуттям втоми. Ці симптоми
є наслідком порушення процесів дихання, кровопостачання, потовиділення,
сечовипускання.
П р и в е с т и в н утрішні системи організму до норми допоможе збір, у складі
якого глід, материнка, меліса, хміль, валеріана, шипшина.
Гл і д з а с покою є
центральну нервову
систем у, підсилює
серцеві скорочення,
нормалізує тиск, поліпшує кровообіг серця й судин мозку.
Материнка діє заспокійливо, знімає страх і тривожність.
Меліса завдяки ефірним оліям гамує головний біль.
Хміль заспокоює, знеболює, надто за серцево-судинних
неврозів. Валеріана знімає нервове збудження, діє як легке
снодійне. Плоди шипшини стабілізують стан судин, тонізують у разі занепаду сил.
Треба взяти по 10 г кожного складника, залити 0,5 л
горілки, поставити в темне місце, настоювати, перемішуючи, 10 днів. Пити на ніч по 15-20 крапель. Настоянка допомагає нормалізувати тиск, сон. Зникають запаморочення, шум у вухах.

www.ukrslovo.net

Терміново запрошуємо
на роботу:

НАСТОЯНКА ДОПОМАГАЄ
НОРМАЛІЗУВАТИ ТИСК, СОН

Здоров‘я

ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА З ПІДНЯТИМИ ДОГОРИ НОГАМИ – ЦЕ СПРАВЖНЯ ТЕРАПІЯ
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OOD STORE
F
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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

19 листопада 2021 № 47

(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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потрібно узгодити з лікарем.
Для припинення діареї можуть бути ви
користані симптоматичні засоби (напри
клад, лоперамід), але тільки після того, як
лікар упевниться, що причиною розладу
шлунка є не інфекція. Якщо ж хвороба ви
кликана хвороботворними мікроорганізма
ми – потрібні відповідні антибіотики. На
гадую ще раз: зробити адекватне призна
чення може тільки лікар.
– Якою має бути дієта при гострому
гастриті?
– Перші день-два пацієнту з гастритом
рекомендується утримуватися від прийому
їжі. Спрагу (при відсутності блювоти) мож
на тамувати невеликими порціями неміц
ного чаю або мінеральної води типу «Бор

ЇЖТЕ
«З РОЗУМОМ»
ТА В МІРУ!

THE TRUCKER’S ZONE

Холецистит – запалення жовчного міхура,
утворення холестеринових згустків, жовчних
каменів – дуже часто пов’язаний із неправильним харчуванням. А саме: із систематичним надмірним уживанням тваринних жирів,
у тому числі жирних сортів м’яса, сала, яєць,
копченостей, сиру, масла.
Як визначити й стримати напад холециститу
З’являються болі у правому підребер’ї з
віддачею у праве плече та правий бік шиї, а
також нудота і навіть блювота, іноді з жовчю.
Може підвищуватися температура до 37-38ОС
і вище. Під час постукування у правому
підребер’ї відчувається різкий біль. Склери
очей можуть мати легку жовтушність.
У разі загострення холециститу рекомендації для хворого такі ж, що й за нападу
апендициту: спокій, голодування, але часте
пиття, щоб вивести з організму токсини, слиз,
шлаки.
У правому підребер’ї треба відразу на
верхню частину живота покласти рушник,
змочений холодною водою. Кожні 20 хвилин
цей компрес слід оновляти. Більше пити рідини, а ось від їжі утриматися. Категорично
забороняються промивання шлунка, грілки
з гарячою водою.
Щоб уникнути операції
Якщо у вас діагностували холецистит і ви
не хочете довести себе до операції з видалення жовчного міхура, терміново беріться за
очищення організму, переходьте на молочнорослинну дієту. Бодай раз чи двічі на тиждень
робіть очисні клізми на ніч, раз на тиждень
влаштовуйте 24-36-годинне лікувальне голодування.
Приймайте потогінні засоби, що виведе
шлаки через шкіру (настоянка квіток чорної
бузини, малинове варення).
Відновлюємо печінку
Щоб жовчний міхур був здоровий, має
бути здорова й печінка. Якщо це не так, треба
зайнятися її відновленням. Що робити? Допоможе холодний компрес: змочений холодною водою рушник прикладають на праве
підребер’я на 15-20 хвилин. Робити цю процедуру слід двічі на день – вранці та ввечері
за півгодини до їди протягом двох тижнів.
Разом із цим необхідно пити відвари цмину (безсмертник) й розторопші (окремо). Курс
і доза – як зазначено на аптечній упаковці,
але вживати не менше трьох тижнів. Скажімо,
спочатку протягом трьох тижнів пропили
цмин, затим перерва на тиждень, три наступні тижні приймаєте розторопшу.
Сергій КАПРАЛОВ,
гастроентеролог
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Ярослав ШЛАПАК

ХОЛЕЦИСТИТ. БЕЗ
ДІЄТИ НЕ ОБІЙТИСЬ
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жомі» (обов’язково без газу). На другий-тре
тій день дозволяють нежирний бульйон,
слизовий суп, манну і протерту рисову каші,
киселі. Потім хворого переводять на так
званий перший стіл, а через 6–8 днів – на
звичайне харчування, але, звісно, з розум
ними обмеженнями. Смажене, копчене, го
стре, жирне дозволяється у досить незна
чних кількостях. Свіжі овочі та фрукти теж
вживають з обережністю – клітковина, що в
них міститься, подразнює шлунково-киш
ковий тракт. Перевагу надають «ніжним»
дарам садів і городів: персикам, абрикосам,
бананам, томатам зі знятою шкіркою, а ще
– тушкованим овочам і компотам.
Профілактика гастриту зводиться до
раціонального харчування (його основний
принцип простий: з’їсти все неможливо,
тому переїдати безглуздо), суворого санітар
но-гігієнічного нагляду на підприємствах
громадського харчування, а також нашої
особистої гігієни. Тож недопущення «хвороб
брудних рук» плюс усе те, про що йшлося,
практично не залишить шансів гострому
гастриту.
– З гострим зрозуміло, але ж часто ми
чуємо: у вас хронічний гастрит...
– Недолікований гострий гастрит, по
вторний вплив хвороботворного агента або
занадто вільний підхід до дієти після сти
хання проявів гострого запалення слизової
шлунка можуть призвести до хронічного

гастриту.
Причин цього захворювання тепер так
багато, що чи не кожен другий наш сучасник
може себе сміливо вважати пацієнтом га
строентеролога. До основних причин, що
призводять до розвитку хронічного гастри
ту, відносять: «підривну діяльність» бактерії
хелікобактер пілорі (яка так само є причи
ною виразкової хвороби), «нервове» пору
шення функцій шлунка, що виникають че
рез тривале перенапруження або перевтому.
А ще – недоїдання і переїдання, надлишок
солодкого, нестача білків і вітамінів (непо
вноцінне харчування), нерегулярний при
йом їжі. Виникнення «звичного» гастриту
спричинюють і харчування всухом’ятку,
зловживання кавою, гіподинамія та стреси.
Фактором ризику вважають також при
страсть до надміру гарячих або надто холод
них напоїв та їжі.
Має значення і кислотність шлункового
соку (цей показник з’ясовують у лікарні або
в поліклініці, роблячи спеціальний аналіз).
Як підвищена, так і знижена, вона може
спровокувати розвиток запалення слизової
оболонки шлунка. Особливо важливо вра
ховувати цей фактор при виборі методів
лікування гастриту.
– Які існують особливості лікування
хворого на хронічний гастрит?
– Хронічний гастрит – сприятливий
ґрунт для розвитку виразкової хвороби,
боротися з якою значно складніше, ви
никнення рубцевих змін у стінках і
сфінктерах шлунка, утворення поліпів.
Можливий навіть розвиток злоякісних
новоутворень. Саме тому гастрит слід
лікувати навіть у тому разі, коли болі в
шлунку не є сильними.
Курс лікування хронічного гастриту,
зазвичай, призначають з урахуванням
кислотності шлункового соку: надлиш
кову – зменшують, недостатню – стиму
люють. Тому займатися самолікуванням
ризиковано: якщо помилитеся з призначен
ням собі ліків (у тому числі і «нешкідливих
трав»), стан погіршиться, і лікарям доведеть
ся докладати значних зусиль, аби виправити
ситуацію.
Відрізняються навіть дієти, які рекомен
дують при гастриті для пацієнтів з різною
кислотністю. Так, при підвищеній кислот
ності дієта має включати варені м’ясо і рибу,
білий хліб, молочні супи, каші, протерті
овочі і фрукти, нежирні варені ковбаси.
Протипоказані концентровані бульйони,
спеції, з обережністю слід вживати кислі
фрукти і соки, кефір і ацидофільне молоко.
При гастриті зі зниженою кислотністю
бульйони і м’ясні супи, навпаки, використо
вують як обов’язковий, «сокогінний» компо
нент дієти. М’ясо і риба рекомендується у
вигляді котлет, дозволяється нежирна шин
ка, оселедець, соуси, яйця, вершкове масло,
сир. Рекомендуються і кисломолочні напої.
А ось свіже, «солодке» молоко – продукт у
цьому разі небажаний. Дієту призначають
на два-три місяці після затихання гострих
явищ, а якщо хворий суворо дотримувався
рекомендацій, то надалі він зможе поверну
тися до улюблених жирних, гострих і со
лодких страв, але, як і в усьому в житті, «з
розумом» та в міру.

www.ukrslovo.net

ро гастрит ми чуємо з юних років. Ще
донедавна на зива л и його катаром
шлунка. А простіше кажучи, гастрит – це
запалення слизової оболонки шлунка. Нині
він є найпоширенішим діагнозом у практи
ці гаст роентеролог а. Але чи таке вже це
«легке» захворювання, розпитаємо фахівця
– кандидата медичних наук, доцента Ірину
Гойдаш.
– Гастрит і справді звичайне запалення
шлунка, однак ставлення вимагає вельми
серйозного. Чому? Гастрит, як і будь-яке інше
запалення, може бути гострим (тобто розви
нутися швидко і раптово) або хронічним.
Гострий гастрит – досить поширене захво
рювання, для позначення якого також ви
користовуються терміни: простий гастрит,
банальний гастрит, катаральний гастрит і
катар шлунка (останнє визначення належить
до застарілих).
– Що ж викликає захворювання?
– Причинами, за яких розвивається го
стрий гастрит, найчастіше є:
l шкідливе харчування (переїдання, го
стра, солона й жирна їжа);
l харчові токсикоінфекції (наприклад,
сальмонельоз);
l харчова алергія (на суницю, гриби,
мед, цитрусові тощо).
Викликати запалення слизової обо
лонки шлунка можуть також деякі ліки.
Аспірин, антибіотики, сульфаніламіди,
деякі вітамінні препарати – ось далеко
не повний їх перелік. Не дарма лікарі не
втомлюються повторювати: самостійно
приймати медикаменти на свій страх і
ризик неприпустимо! Нерідко «прово
катором» гастриту виступає алкоголь, а
особливо сивушні масла, що містяться
в його сурогатах – у самогоні, приміром.
– Як заявляє про себе гострий гастрит?
– Симптоми гострого гастриту про
являються, зазвичай, через 4–8 годин після
впливу хвороботворного фактора. Виникає
характерне відчуття тяжкості і переповне
ння в надчеревній ділянці. Потім з’являється
слабкість, запаморочення, нудота, блюван
ня, пронос, тобто гострий гастрит подібний
до отруєння. Власне, через це гастрит часто
не діагностується – мало хто відразу побі
жить до лікаря, коли просто «з’їв щось не те».
При гострому гастриті змінюється не
тільки стан шлунка і кишковика: шкіра і
видимі слизові оболонки стають блідими,
язик вкривається сірувато-білим нальотом.
Виникає слинотеча або, навпаки, значна
сухість у роті. При промацуванні болить
«під ложечкою» – в тому місці, де ребра
утворюють кут під грудиною. Якщо дія
шкідливих чинників повторюється, то го
стрий гастрит, зазвичай, переходить у хро
нічний. Тоді вже лікування буде куди склад
нішим і тривалішим, тож боротися з гострим
гастритом слід рішуче і нещадно.
– Як же лікувати пацієнта з гострим
гастритом?
– Лікування починають з очищення
шлунка і кишковика, щоб «усяка гидота» не
продовжувала отруювати організм. До того
ж цю нескладну процедуру можна виконати
практично в будь-яких умовах.
При сильних болях призначають болезас
покійливі препарати, але приймати їх по
стійно не слід і, звичайно, курс їх прийому

Здоров‘я

П

19

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу

ВОДІЇ
CDL «А»

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

847.707.0065
Sign in bonus 773.317.8035

 Dry Van або Reefer
 Маршрути на вибір - OTR
 + $50 extra stop
 Оплачуємо – 65 С/M
 Вантажівки - Freightliners 2016-2017
 Даємо бонуси за безпечне водіння
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Розмовляємо
польською мовою

20

$1000

osem.info@gmail.com

773.865.9975

В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:
- Оплачуємо - 75 С/M
або % від вантажу
- Маршрути - OTR та
- Local - до 150 миль довкола від Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок
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ак у народі називають забрус. Його отримують під час
медозбору на пасіці, обрізаючи у запечатаних бджолами
стільників воскові (медові) кришечки. Бджоли не запечатають
неякісного меду, тобто ця їхня процедура – своєрідний знак
якості. Щоб стільника запечатати, вони використовують особливу речовину: секрети своїх воскових та слинних залоз, прополіс, квітковий пилок, а також мед, що міститься під кришечками.
ВІСК ІЗ ЗАБРУСУ ЗАВЖДИ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

ЩЕ РАЗ ПРО МЕД

БДЖОЛИНІ «ЛІКИ» ДЛЯ ТРАВНОГО ТРАКТУ

СМАЧНА ЖУЙКА ЗА РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Юрій НЕЧИПОРЕНКО,
апітерапевт

THE TRUCKER’S ZONE
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У кришечках медових стільників міститься багато вітамінів
та різних макро- й мікроелементів: вітаміни групи В, Е (токоферол), каротин, ретинол, аскорбінова кислота, калій (стабілізує
тиск і нормалізує роботу серця), залізо й кальцій, марганець і
фосфор. Білкові сполуки, органічні кислоти, ліпіди, смоли, антиоксиданти, хітин (унікальна речовина, що особливо цінна в
лікуванні чоловічих хвороб), ефірні олії, бджолиний клей (активний фермент, що міститься в секретах слинних залоз бджіл),
дуже високий рівень лізоциму (особливий фермент, який підвищує імунітет) – усе це є в стільниковому меді.

Однак при цьому японці не відчувають проблем, поки їм не виповниться 76 років, тим часом у ПапуаНовій Гвінеї збої починаються вже в
46. Такий 30-річний розрив розділяє
країни з найвищим і найнижчим віком хвороб. Найбільш поширені у
світі випадки серцево-судинних недуг. Зазначається, що до країн із високим еквівалентним віком у 65 років, крім Японії, належать Швейцарія, Франція, Сінгапур, Кувейт, Південна Корея, Іспанія, Італія та інші, а
з найнижчим після Папуа-Нова Гвінея – Маршаллові острови, Афганістан, Соломонові острови, Вануату,
Центральноафриканська Республіка,
Лесото та інші.
Україна і країни СНД – на рівні
57,4–61 рік.
Такими є результати першого у
своєму роді дослідження, в якому
оцінювалася швидкість розвитку вікових захворювань у всьому світі.
Згідно з ними британці не матимуть
проблем до 70 років, американці – до
68.
Доктор Анджела Чанг з Університету Вашингтона заявила, що отримані результати показують: проблеми
зі здоров’ям, пов’язані з віком, можуть
призвести до дострокового виходу на
пенсію, скорочення робочої сили і
збі льшенню вит рат на охорон у
здоров’я.
Тому влада і системи охорони
здоров’я країн мають враховувати,
коли люди починають страждати від
негативних наслідків старіння, і вживати заходів.
Дослідники вперше врахували 92
вікових захворювання, у тому числі
13 серцево-судинних, 35 ракових,
шість хронічних респіраторних захворювань, три діабету, три – нирок
і шість різновидів травм.
Дослідження по 195 країнах було
опубліковано у міжнародному медичному журналі The Lancet Public
Health.
Автори вважають, що розуміння
того, які фактори сприяли успішній
затримці хвороб – висока фізична
активність, низький рівень куріння і
кращий доступ до медичної допомоги, проливає світло на те, як можна
зменшити прогнозований тягар старіння населення.
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Під час взаємодії забрусу зі шлунковим соком усередині самого шлунка утворюється плівка, яка захищає його від агресивного кислого середовища й не подразнює слизової оболонки
травного тракту, що дуже важливо за виразок та гастритів.
Наявні в забрусі прості моносахариди не потребують додаткового впливу на них шлункового соку й відразу надходять у кров.
Воскові кришечки посилюють перистальтику кишок, допомагаючи при закрепах. Таким чином, забрус є ефективними
ліками за хвороб шлунка й кишківника.
У разі шлункового болю (забрус чинить знеболювальну дію,
усуває неприємні симптоми, знімає запалення, частково заміняючи антибіотики), за неприємних та болісних відчуттів,
жувати по 0,5 чайної ложки до їди; за хронічних захворювань
– по 0,5 чайної ложки до їди щодня, курс – місяць.
При панкреатиті (усуває запалення слизової оболонки шлунка й дванадцятипалої кишки) по чайній ложці двічі на день до
їди щодня, добре розжовувати.

У СЕРЕДНЬОМУ У СВІТІ ЗНИЖЕННЯ
РІВНЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ПОЧИНАЄТЬСЯ У 65 РОКІВ
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Забрус корисний тим, що в його складі цілий букет продуктів
бджільництва. Біологічно активні речовини, які в ньому є, підсилюють дію одна одної. Цей чудовий продукт, подарований
бджолами, поліпшує обмін речовин в організмі, сприяє покращанню кровообігу й збільшує працездатність. Забрус також
зміцнює імунітет, ми маємо унікальну можливість довгі роки
залишатися здоровими. Треба тільки
вміти правильно його використовувати.
Це, мабуть, найпростіші в застосуванні й при цьому надзвичайно
ефективні «ліки», які вживати приємно. Забрус треба просто жувати. У
цьому процесі через периферійні
судини, розміщені під язиком, до
ясен проникають корисні речовини
й мікроелементи.
Солодкість цих смачних ліків не
руйнує емалі зубів, не подразнює
слизової оболонки ясен. Навпаки,
стоматологи підтверджують корисність забрусу для ротової порожнини, надто за пародонтозу. Віск, який є в ньому, зміцнює ясна й
зуби. Він добре очищує та масажує слизову оболонку ротової
порожнини, усуває кровоточивість ясен, дезінфікує і їх, і зуби.
У разі захворювань ротової порожнини (стоматит, пародонтоз, карієс, випадання зубів, кровоточивість ясен) і для здоров’я
зубів воскові кульки (столова ложка) жувати після їди не рідше
трьох разів на тиждень уранці й увечері по 10-15 хвилин.
А якщо жувати його постійно – це надійна профілактика
карієсу. Посилюючи секрецію слини, забрус тим самим змушує
шлунок та кишківник працювати краще, інтенсивніше виводити жовч, завдяки чому прискорюється перетравлення й засвоєння жирів, із кишківника також видаляються токсини.

Завдяки такому багатому складу забрус визнано ефективним
при порушенні обміну речовин, хворобах серця й судин, за проблем із хребтом, остеохондрозу, артритів різного ступеня, алергії, хвороб носоглотки, органів дихання (усуває біль і закладеність носа); як антибактеріальний і протизапальний засіб проти
вірусних інфекцій та застудних захворювань (знижує ризик
зараження, сприяє одужанню в разі грипу та ГРВІ).
Це також чудовий засіб для тих, хто бажає кинути курити
(знижує тягу до куріння й очищує легені та бронхи), й для усунення симптомів похмілля (блювота, нудота, запаморочення).
Для цього вранці слід трохи пожувати забрус.
Наукові дослідження підтвердили високу ефективність використання забрусу в лікуванні багатьох захворювань і навіть
вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів. Причому збудники хвороби до нього не звикають, він не зумовлює алергії. Ці
якості роблять його унікальним.
Для дорослої людини при застуді,
ГРВІ (для підтримання імунітету)
по столовій ложці чотири рази на
день жувати приблизно по 10-20
хвилин.
У разі риніту (нежитю) жувати по
15 хвилин два-три дні по столовій
ложці щогодини. При цьому ефективно очищуються носові канали й
припиняються рясні виділення з
носа. Щоб цілком одужати, треба
вживати бджолині ліки довше й перейти на профілактичні дози: одиндва рази на добу по столовій ложці
(кілька днів).
Від гаймориту жувати забрус по
столовій ложці раз на годину протягом 8-10 годин. А для запобігання рецидиву далі жувати ще тиждень по одному разу на
добу.
За алергії – залежно від ступеня тяжкості: за легкого ступеня
нестерпності до пилку рослин треба починати вживати забрус
за два тижні до початку цвітіння рослин; за середнього – за два
дні до початку цвітіння вживати п’ять разів на добу. Потім протягом усього цвітіння – кожні вісім годин. У разі гострих симптомів активно жувати забрус за два тижні до початку несприятливого періоду та після його закінчення.
А при бронхіальній астмі (в разі задавненої форми алергії)
забрус потрібно вживати як профілактичний засіб перед загостренням.
За кашлю (ефірні леткі олії проникають у бронхи й легені,
усуваючи неприємне подразливе дряпання в горлі) жувати
воскові кульки (столова ложка) щогодини. Якщо кашель затяжний і сухий, допоможе теплий чай із розчиненим у ньому забрусом.
У разі ангіни (як потужний антибіотик підвищує місцевий
імунітет і знищує в дихальних шляхах інфекцію й запалення,
що ускладнюють відкашлювання й ковтання) жувати по 0,5
чайної ложки кожні 30 хвилин.
При радикуліті й суглобовому болю робити аплікації із забрусу на хворі ділянки.
Дітям для профілактики застуди та її лікування слід давати
суміш воскового печатання з медом (десертна ложка) або по
чайній ложці забрусу один-два рази на день.
Важливо: забрус потрібно ретельно пережовувати, затим
пережовану масу виплюнути. Якщо віск ненароком проковтнути в невеликих кількостях, він легко перетравиться в шлунку з
користю для слизової оболонки. Також важливо дотримуватися дозування, щоб не спровокувати гіпервітамінозу. З обережністю слід вживати забрус при гастриті з підвищеною кислотністю, а також вагітним.
Зовсім не рекомендується давати його маленьким діткам і
застосовувати на останніх стадіях онкологічних хвороб, щоб не
спровокувати активнішого росту ракових клітин.
Звісно, за складних ситуацій перед уживанням забрусу краще проконсультуватися з лікарем. Якщо ви не знаєте, як організм
відреагує на нього, починайте з мінімальної дози.

Здоров‘я

Т
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Долі людські

–Ти мене залишаєш?! – голосила Галина. – Що ж я без тебе
робитиму?! Хто город виоре? Кого буду просити, картоплю
посадити? Ти ж знаєш, що ходити по білому світі не можу...
Максим не зважав. Знав, що то останні мамині аргументи, аби не залишав рідної хати, не їхав із села, тим паче за
покликом жінки, з якою познайомився за випадковим номером мобільного телефону.
– Мамо, мені не двадцять років, щоб надіятися на принцесу на білому коні. Треба налагоджувати життя. Що я висиджу в селі? Сама ж бачиш, що ні роботи, ні майбутнього.
Хату треба будувати. Як? Може, влаштувавшись й відшукавши роботу, тебе до себе заберу.
Мати заголосила ще дужче:
– Ти упевнений, що там, на чужині, знайдеш тепло?
– Упевнений. Я знайомий з Танею сто років...
– Півроку, і по телефону, – уточнила мати. – Послухай
мене, стару. Чудес не буває. Тут люди зустрічаються роками

чула, що то син приїхав. Не сам. Услід за ним – жінка. Галина запрошує до хати, мудрує біля столу, бігає, а краєм ока
намагається побачити таке, про що не розповідають і що не
так просто зрозуміти.
Чи любить Таня її сина: як-не-як по телефону познайомилися. Ой, не вірить вона, Галина, таким випадковим знайомствам! Й отим смішним оголошенням на останній сторінці якоїсь газетки не вірить. Дива у реальному житті
трапляються не часто. А втім... Невістка, ген, клопочеться
на кухні, навигадувала з нічого щось. Мабуть, знала, що
Галина захоче з такого приводу родичів гукнути, хоча б тих,
котрі поруч живуть. Треба ж синову дружину показати,
треба ж похвалитися.
Гордо розправила плечі Галина. Бачили? Невістки дочекалася! Не зауважує, яким поглядом дивиться на неї син. Все
помічає. І мамин настрій за три милі відчуває. Сподобалася
їй Таня, він це добре знає. А вона не може не подобатися. До
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ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, НЕ ТАК УЖЕ Й ВАЖЛИВО, ЯК ДОЛЯ
ДВОХ ЛЮДЕЙ ЗВОДИТЬ
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і не можуть потім жити під одним дахом, а ти... А ви?..
– Яка ж ти у мене стара? – пригорнув Максим матір до
себе. – Ти ще зовсім молода. І не дуже багато в житті бачила,
щоб на всі випадки знати відповіді. Поживемо – побачимо.
Ох, як вона не любила отого «поживемо – побачимо»!
Хотілося для сина добра вже сьогодні, вже зараз, а він: «поживемо – побачимо».
Нарешті заспокоїлась. Заходилася збирати Максима на
потяг, бо бачила, що ніяк не виходить у нього з валізами: то
одну річ витягне, то іншу, бо місця не вистачає. Коли вже
обіймав на прощання біля порогу, а потім нагнувся за багажем, то очам, вірніше, рукам своїм не повірив: валіз не
можна було зрушити з місця.
– А годину тому відпускати не хотіла! Тепер же майже з
дому випихає, все ладна була віддати, – пожартував Максим
наостанок.
– Та ж не навік я їду, мамо! Повернуся скоро. Разом приїдемо з Танею. От побачиш.
Витер сльози з обличчя матері, і залишилася та одна у
чотирьох стінах.
– Не забудь, – шепотіли вуста уже нікому, бо синова постать зникла за дверцятами авто.
Максим телефонував додому щодня. Телефонував, правда, сусідам, а ті вже кликали Галину до слухавки. То жінка
все прислухалася до кроків за вікном: а, може, знову покличуть. Поговорить із сином – і на душі стає легше. Тим більше,
що голос у Максима бадьорий і настрій, схоже, непоганий.
Декілька разів намагалася поговорити з невісткою, але
поки що не виходить. Жінка цікавиться її, Галининим,
здоров’ям, про проблеми запитує. Галина відповідає задля
годиться. Але нещиро то виходить – сама відчуває. Винною
при цьому не почувається. А як по-іншому можна розмовляти із зовсім чужою людиною?
Весна тим часом набирає сили. Галина щоранку прокидається здоровішою, у гарному настрої, бо так і треба: попереду – важкий робочий день. Вийде, бува, за околицю, на
якій причаїлася її старенька хатина, помітить череду, що
розсипалася темними цятками на пагорбах, що вже встигли
вкритися першою зеленню, вдихне п’янкий запах весняного
повітря, заслухається чарівних пісень жайвора, який тріпотить крильми по натягнутих ним дзвінких струнах, і заболить душа. Так Максима, його рук у господарстві не вистачає!
Але не це головне. Відчуває ж бо, що син її щасливий. Просто
важко бути самотньою.
І дзвінків останніх кілька днів немає. Сусідський хлопчик
набирав сам (Галина попросила), але на протилежному
кінці – тільки слова про недосконалість чи неможливість
зв’язку. Господи, невже щось сталося?! Галина місця собі не
знаходить. І робота не клеїться, і розмови ні про що з сусідами біля криниці не лікують. Думками вся там, біля сина.
Одного надвечір’я, коли сонце, добряче натрудившись
біля огрубілої землі, вже дрімало, біля Галининого обійстя
зупинилося авто. На крилах летіла до нього: на відстані від-

цих пір він не може зрозуміти, як так довго чекала його випадкового, безглуздого дзвінка і нікому не дісталася. А кажуть, що чудес не буває. Бувають! Та ще й які!
Пригортає дружину до грудей, прогулюються садом і
дорогою за селом. Здається, потрапив назад, у дитинство. Та
ще й вірного друга за собою привів. Дихає до болю знайомим
подихом поле одразу за городом й добрим здається сварливий голос сусідки, котра завжди виганяє курей із щойно
посаджених грядок.
– А у мами ще стільки роботи! – каже Максим стиха.
– Нічого, – відповідає Таня, – за два дні все встигнемо.
Хай земля краще прогріється.
Увечері на оглядини (як же інакше назвеш?) завітало
декілька молодиць з вулиці, з якими Галина родичається і
дружить. Спочатку шепотітимуться на порозі, допоки не
вийде хтось із господарів. Потім голосно вітатимуть Максима та його дружину, зичитимуть довгих і щасливих літ
спільного сімейного життя.
– Та неодружені ми ще! На весілля обов’язково запросимо, аби відтанцювали, – опиратиметься Максим. – А поки
що давайте просто знайомитися.
Представлятиме дружину своїм вчорашнім сусідам й
почуватиметься господарем на цій незвичній демонстрації.
Не за себе радітиме, а Танею пишатиметься, спостерігаючи,
як вона невимушено пригощає гостей, як вміє відповісти на
кожне запитання.
За два дні упорають маминого города, а виїжджаючи із
села, залишать Галині телефон. Аби не бігала більше до сусідів.
– Може, й тобі пощастить, – жартуватиме Максим, – як і
мені. Долю свою по телефону знайдеш.
Невесело усміхнеться Галина. Куди вже їй до власної долі.
Аби у дітей все гаразд було. Аби жили у добрі і щасті.
Виявляється, не так уже й важливо, як доля двох людей
зводить – віч-на-віч чи заочно. Мабуть, відчувають двоє
людей особливий потяг одне до одного і через слова, і через
паузи у розмовах, і на відстані. Головне – аби час не зламав
цього зв’язку.
Поїхали діти. Телефон на столі. Із собою Галина його не
бере. Бігає до хати через кожних півгодини, аби пересвідчитись, що син знову зателефонував.
Наталія ГЕРМАН

РЕВНОЩІ ЩЕ
НІКОГО ДО ДОБРА
НЕ ДОВОДИЛИ
Уже тиждень Майя майже не виходила з дому. Вона ніби
відключилася від реальності, не чуючи і не бачачи нікого
навколо себе. По її щоках тонкими струмочками стікали
гіркі сльози. Інколи маленький Данік підбігав, гладив маму
по голівці, втирав кулачками обличчя. А в її голові все зринали картинки їхнього короткого спільного з Валіком життя. Того дня Майя зранку крутилася перед дзеркалом, вибирала сукню, вкладала волосся, ретельно підфарбовувала
вії та губи. Сьогодні Валік знову покликав її на побачення!
Вони зустрічаються уже майже три місяці, і Майя просто
мліє від щастя! Хлопець такий уважний, турботливий, у них
багато спільного у поглядах на життя.
Того дня коханий прийшов з величезним букетом гладіолусів. Як завжди, вони гуляли по парку, хлопець про щось
захоплено розповідав. Раптом він розвернувся, став на одне
коліно і сказав:
– Майє, я тебе дуже люблю. Ти вийдеш за мене заміж?
Від хвилювання дівчина зашарілася. Звісно, вона сказала
«так».
Валік на радощах підхопив її на руки і закружляв.
– Ми будемо з тобою найщасливішими у світі!
***
Одружившись, молодята стали жити з Майїною мамою.
Квартира у них була трикімнатна, місця вистачало. Та й
мамина допомога після народження Дані була дуже доречною. Як і обіцяв Валік, вони жили надзвичайно щасливо.
Чоловік допомагав Майї, балував її невеличкими подарунками, влаштовував приємні сюрпризи. Вони раділи кожному дню, прожитому разом. Їхнє щастя бачили й сусіди.
Якось Валік прийшов додому під мухою і одразу з порога
ошелешив молоду дружину:
– Збирай речі, ми переїжджаємо. З твоєю матір’ю я в одній
квартирі більше не житиму!
– Поясни, що сталося? – пробувала заспокоїти коханого
Майя.
– Мені про неї таке-е-е розказали! Ти знаєш, чого вас
батько покинув?
Майя тяжко зітхнула.
– Звісно, знаю. Він повернувся раніше з відрядження, а
мама… Одним словом, вона була не сама. Тато так і не зміг
цього пробачити. Навіть заради мене.
– А ти вважаєш, що таке можна пробачити?! Зраду прощати не можна! Збирай речі!
– І куди ж ми поїдемо з малою дитиною? – пробувала
розчулити чоловіка.
– До моєї тітки Клави у райцентр.
Майя не стала перечити розлюченому чоловікові і зібрала речі. Всю дорогу, а це кілометрів 150, вони їхали мовчки.
***
Тітка Клава жила одиноко, і тому приїзду племінника із
сім’єю була невимовно рада. Вона залюбки погодилася глядіти маленького Даню, коли Майя вирішила вийти на роботу. Зарплати у райцентрі були не ті, що у великому місті. І
тому грошей, які приносив Валік, не вистачало. Тож Майя
влаштувалася за спеціальністю – медсестрою, хоча чоловік
був категорично проти. Та коли приніс першу зарплату, побачив, що на неї заледве можна звести кінці з кінцями. Тому,
зціпивши зуби, погодився, щоб дружина вийшла на роботу.
А далі для Майї почалося справжнє жахіття. З турботливого та уважного чоловіка Валік перетворився на тирана.
Він присікувався до всього: яке плаття одягнула, як губи
підмалювала, о котрій годині додому прийшла. Дійшло до
того, що потайки приходив до неї на роботу і спостерігав, з
ким вона вийде після закінчення зміни. Чоловікові ревнощі
руйнували їхнє життя.
Майя вирішила покинути роботу і сидіти вдома, а чоловік хай сам сім’ю забезпечує.
***
Того дня Майя прийшла після нічної зміни, але не при-

– зірвалася б і на крилах летіла. А він,
навпаки, радив залишитися, коли просять, бо, певно, винагороду за це більше
запропонують. Наташі ще хвильку назад, коли набирала чоловіків номер, літати хотілося, бо серце заходилося від
передчуття скорої зустрічі. А тут...
– Добре, я не приїду... Якщо ти так
кажеш...
Вимкнула телефон, а сама цілий вечір очей з табло не зводила. Чекала, що
чоловік передзвонить і таки запропонує
їй все залишити до бісової матері й приїхати трохи відпочити. А як би хотілося
почути, що він за нею, Наташею, сумує
й з нетерпінням чекає приїзду дружини!
Давно таких слів не було. Та чи й взагалі були?
Все стало на свої місця, коли сестра
повернулася з дому назад, в Італію.
– Наташа, мені треба з тобою відверто поговорити.
Серце, здається, від хвилювання
зупинилося.
– Марина повернулася до села...
– Ну, й що? – нічого не розуміла Наташа. – А яка...
Марина?
– Дійшло?
– ?!
– Твій Володимир з нею. Навіть
вдома уже не
живе... А ти гроші
йому відсилала.
Казала ж тобі, щоб
власну схованку
якусь вигадала.
Ні! Вірить вона,
бачте, йому беззастережно. Такі, як
він, не зраджують.
Сліпою ти була,
моя люба, тоді, як виходила за нього
заміж. І зараз нічого не змінилося...
– Що мені робити? – напрочуд упевнено, отямившись від звістки, запитала
Наташа.
– Нічого! Поїдеш – болю буде ще
більше. Не висилай йому грошей.
– До чого тут гроші?! – Наташа не
бачила крізь сльози світу. – Я... Я його
люблю. І як так можна – обманути, принизити, розтоптати? А втім... Він завжди
був таким непостійним. Треба було
робити висновки вчасно.
– Оце вже тверезі думки. Ласкаво
просимо в реальне життя...
Володимир зателефонував першим.
Хвилювався, куди вона зникла і, ніби
між іншим, запитав, чи грошей не надсилала, бо уже закінчились.
– А тобі гроші потрібні? Для чого?
Марині щось купити? Не перебивай
мене! Я більше не повернуся. Як приїду
– подам на розлучення. Грошей від мене
більше не чекай. Я все робила заради
нашого щастя, але бачу – марно. Живи,
як знаєш. Навіки твоя Наташа...
Ота фамільярність наприкінці розмови сестрі сподобалася найбільше.
Після роботи, коли дім порине у ніч,
вони стиха розмовлятимуть посеред
запаху щойно розквітлих незвичайних
квітів, які найкраще пахнуть уночі, і
Наташі здаватиметься, що вона скинула
тягар з душі. Може, якби була поруч з
Володимиром, зрада сприйнялася б
болісніше. А так, на відстані, з гіркими
думками звикатися легше.
Наталія ГЕРМАН

ЖИВИ, ЯК ЗНАЄШ
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Трохи помучитися, зате потім, як вареник у маслі будеш купатися. Ну, що ти?
– помітив сльози в її очах. – Я тебе чекатиму. Збиратимемо гроші і за декілька років – геть з цього села. Всю худобу
збуду. Який з неї толк?
Наташа не могла звикнути до чужого життя. Вже й півроку минуло, а вона
все марила рідними краями. З чоловіком
спілкувалися раз на тиждень, у вихідні.
Та хіба висловиш усе, що болить, по
телефону? Так собі – розмова ні про що.
Ретельно передавала гроші додому
– сестра навчила як. Матеріалісткою
ніколи не була, а це складала копійку,
пак, чужі купюри, одну до другої, рахувала: в цьому місяці стільки, на другий
додасться. За півроку вже така сума. А
на кінець буде удвічі більше. А, може, й
того краще, бо господарі задоволені гувернанткою. Дитина полюбила Наташу
і виявляє у навчанні неабиякі успіхи. Це
й не дивно: біля скромної, тихої, інтелігентної учительки й учні здібні виходять.
Коли перший рік роботи добігав
кінця, Наташа у телефонних розмовах
з Володимиром, які щораз ставали все
скупішими й черствими, почала натякати на те, що сумує за домом і хоче
приїхати. Сестра збирається, то й вона
приєднається, хоча господарі відпускати її не дуже хочуть: двох з одного дому
– трохи накладно, і в малої якраз важкий період. Дитині зроблять операцію,
то хотілося б, аби улюблена няня була
біля неї.
Якби ж Володимир сказав, аби їхала,
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те після гостин двоюрідної сестри, котра
влаштувалася заробітчанкою в Італії
років зо п’ять тому. За вечірньою розмовою було вирішено: все, Наташа поїде з нею. У господарів, де працює своячка, якраз звільнилося місце няньки
для малої дитини. Наташі з її педагогічними здібностями така робота буде під
силу.
Мова? А що, мова? Ти ж – майбутня
вчителька! Перш, ніж когось навчати,
маєш сама вчитися. Тим паче для тебе
навчання дається легко. Осягнеш! Інститут? До біса інститут, коли там такі
гроші платять. Ти більше за шість років
витратиш, а тут без особливих зусиль
багатства собі наживете, житло в місті
купите, автомобіль.
У Володимира очі засвітилися. Наташа із співчуттям подивилася на чоловіка. Господи, так легко її відпускає! А
вона ще й насолодитися спільним сімейним життям з ним не встигла...
Галопом оформлялися необхідні
папери, і ось – останній вечір.
– Уявляєш, яке у нас майбутнє буде?
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лягла ні на хвильку. Вона смажила, пекла, готувала різні
смаколики.
– Даніку, сьогодні у татка день народження. Намалюй
йому щось гарне, – попросила малого.
Увечері Валік прийшов напідпитку і не сам.
– Познайомся, це мій товариш Славік. Ми разом працюємо.
– Сідайте за стіл, – гостинно запросила Майя, хоч в душі
і шкрябнуло: вона цілий день готувала святкову вечерю, а її
коханий на роботі напився.
Вечір видався приємним. Славік виявився компанійським чоловіком. Він постійно жартував, говорив тости. При
цьому не забуваючи побільше підливати у чарку імениннику.
Ще до того, як гості розійшлися, Валік відключився і
звалився спати. Через деякий час до себе в кімнату пішла і
тітка Клава. А як зачинилися двері за сусідами, Майя відчула, як ззаду її обійняли міцні чоловічі руки.
– Яка ж ти гарна, я тебе хочу, – захмеліло почав нашіптувати на вухо Славік.
Майю обурила його безцеремонність, вона пробувала
вирватися, та марно.
– Я спеціально твого напоїв, щоб з тобою залишитися. Як
тільки відчинила двері, зрозумів, що ти моя жінка. Я хочу з
тобою зустрітися. Кажи, де і коли, – чоловік так міцно притискав її до себе, що Майї було важко дихати.
– Ніде і ніяк. Я люблю чоловіка, – із силою відштовхнула
непроханого залицяльника.
Славік пильно подивився на Майю і єхидно посміхнувся:
– Це ми ще побачимо.
І вийшов. Майя полегшено зітхнула. Але як тільки зачинила двері, її погляд зустрівся з Валіковим. У ньому була
чорна безодня. Жінці стало моторошно.
– Кажеш, ні з ким не зустрічаєшся? Мене любиш? Я все
чув. Ти така сама хвойда, як і твоя мати!
Він довго кричав їй в обличчя образливі слова, розмахував кулаками. І невідомо, чим би це закінчилося, якби зі
своєї кімнати не вийшла тітка Клава.
– Досить, Валіку. Я теж все чула. Майя перед тобою ні в
чому не винна! Так що не кричи тут, дитину розбудиш! Хочеш
покричати – іди на вулицю!
Валік спересердя грюкнув дверима.
Отямившись, Майя подалася слідом:
– Ви тут за Данькою пригляньте, а я його дожену. На вулиці ж холодно, а він без куртки вискочив, – попросила
тітку.
Жінка майже годину шукала Валіка, проте марно. Ледве
приплентавшись додому, одразу міцно заснула.
Її розбудив крик тітки Клави:
– Це я винна! Я вигнала його! Ой, біда, біда!
– Що трапилось? – ошелешено запитала Майя.
– Та вже все селище гуде: Валік під машину кинувся. Загинув.
Гіркі сльози не давали молодій жінці говорити.
– Ти навіть не думай себе винуватити, – крізь сльози
сказала мудра тітка. – Ревнощі ще нікого до добра не доводили.

епомітна, скромна, занадто
сором’язлива, вона страждала
від цих своїх рис, тим часом, коли для
інших вони були суцільним позитивом.
Тихенько закохалася, потонувши всією
душею, в розбишакуватого однокласника, якого, незважаючи на недоліки,
любили всі дівчата у класі. Він же, забаламутивши голову не одній красуні,
політав-політав і зупинився на Наташі.
Дуже швидко одружилися. Все було
без зайвої пишності, скромно. За святковим столом – тільки родина. Потім
однокласниця Марина, яка найбільше
упадала за Наташиним обранцем, казатиме (аби чули всі), що все у неї, Наташі,
все життя так склалося. І в школі – як
сіра мишка, і тепер ось. Правда, «таким»
ще й парубки трапляються, як орли.
Дехто зауважував, що доля зазвичай
так і робить – зводить докупи зовсім
різних людей, аби вони могли зжитися,
бо в однакових за характерами пар злагоди у сім’ї не буває. Треба, аби шаленству протистояла сумирність, як вогонь
– воді, як небо – землі, як дощ – спеці.
Та й можна посперечатися, чи з
Володимира справжній орел.
Може, просто півень, який вчуває
породу й гордо піднявши доверху
хвіст, показує свої права, але
тільки серед своїх, бо серед чужих
зась – поб’ють?
Так воно пізніше й стало. Не
вийшло з Володимира орла. Не
зміг дати ради сім’ї (мається на
увазі – забезпечити її матеріально). Кинувся то в один бік, то в
інший. Зрештою всівся, розізлився на весь світ. Далі села носа не
витикав. Щось там по господарству зробить – і все. Наташа, як
могла, підтримувала чоловіка.
Змогла самостійно вступити до педагогічного інституту. Та Володимир не зміг
довго терпіти, що його дружина витрачає час на навчання. І взагалі! Хто його
знає, чим вона там займається, посеред
виру студентського життя? Негайно
додому! Ледь встигла, остерігаючись
чоловікового незадоволення, перевестися на заочне відділення.
– Жаль мені, дочко, – скаже досвідчений професор-філолог здібній студентці, – що ти йдеш з денного. Заочне
навчання – щось трохи інше. Але, якщо
стане у тебе бажання вчитися й надалі
– будеш хорошим спеціалістом. Я тобою
пишався. Вже й про те, аби залишити в
інституті на роботі, говорили...
Запитально подивився на жінку.
– Та не можу я, – сказала несміливо,
– сім’я...
– Чоловік, – невесело додав.
Промовчала, голову опустила.
– Ну, що ж... Хай щастить, – потиснув
руку, – але навчання не залишай.
Не залишила. Володимир, правда,
дорікав: мовляв, ну, й перспективну
професію ти собі обрала – всі вечори
просиджувати за шкільними зошитами
й цілими днями пропадати у класах –
ніколи буде й господарству увагу приділяти. Наташі хотілося зауважити, що,
на відміну від нього, вона хоч якусь
спеціальність отримує: може, для майбутнього згодиться. Але промовчала.
Нехай біда спить. Знає ж бо, який крутий характер у чоловіка.
Непомітно в сім’ї визріло рішення,
що Наташа поїде на заробітки. Сталося
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гор їхав за кордон на заробітки. Багатоголосо шумів
вокзал, заглушуючи закінчення фраз дружини і двох
синів, - Олега та Владислава. Наостанок ще раз обійняв любих
серцю людей та мовив:
- Не сумуйте, все буде гаразд. Не назавжди ж їду. Ось зароблю трішки грошей, щоб вистачило на життя та освіту для
дітей, та й повернуся. Нічого страшного - багато людей мандрує по світу у пошуках кращої долі. А я повернуся - заживемо по-справжньому, як люди. До зустрічі-і! Телефонуватиму!!!
Потяг набирав швидкість. Поволі танули обриси вокзалу,
постаті дружини та синів. За хвилину їх уже не було видно,
лише темні плями, як символи любові та надії, зменшувалися
та й зменшувалися з кожним проїханим метром дороги. Аж
ось щезли й вони...
Місто чужої країни зустріло Ігоря непривітно: чужа мова,
чужі звичаї та традиції, людська байдужість, замкнутість,
зневага. Спершу працювати було надзвичайно важко. Дуже
часто, лежачи після довгого важкого робочого дня на жорсткому ліжку, чоловік думав: «А що, як просто покинути це
все та повернутися додому, на батьківщину. Там, принаймні,
своя країна, свої люди. То й що, що немає постійної роботи,
та і зарплата низька. Все ж не чужина...».
Але інша частина його єства наказувала кріпитися, терпляче зносити усі страждання та злигодні. Тому що краще
стерпіти місяць образ та лайок, і мати за це у майбутньому
гідні матеріальні ресурси для забезпечення життя своєї рідні,
ніж постійно бути непоміченим, «сірим» чоловіком, живучи
вбого та нещасливо.
І Ігор терпів. Похмуро хилив додолу голову, коли начальство ображало його; з раннього ранку і до глухої ночі працював, зводячи розкішні вілли для багатих світу цього. Повільно заробляв гроші, ці кров’ю зароблені кольорові папірці.
Частину висилав дружині, а решту складав, обдумуючи, що
зможе придбати за них, повернувшись додому.
Тодішнє його існування було нудним та буденним, не відрізняючись чимось яскравим та особливим - за винятком
одного разу.
Того дня Ігор, виснажений та розбитий, після роботи вирішив піти до магазину, купити чогось на вечерю. Йдучи
вузькою вулицею вечірнього міста, коли спекотний літній день

В ОЧАХ ЙОГО БРИНІЛИ
СЛЬОЗИ…

повільно помирає, уступаючи місце благодатній прохолоді,
він помітив малолітнього хлопчину, що сидів на тротуарі,
просивши милостиню. Худе й бліде обличчя малого було
брудне, голову покривав тонкий шар пилюки. Одяг також був
надзвичайно брудним, старим та порваним. Босі п’яти потріскались та почорніли, немов земля після дощу. Біля хлопчини лежав подертий коричневий капелюх, на дні якого
тьмяно поблискувало кілька дрібних монет - денний заробіток.
- Дядечку, дядечку, подайте пару копійок, будь ласка, квилив малий, шморгаючи носом, я такий голодний, - додав
він до болю знайомою для Ігоря мовою.
Чоловік застиг, мов кам’яна статуя.
- Що -о? - видихнув він. - Ти розмовляєш українською,
звідки ти, малий?
Хлопчина злякано блимав очима. А тоді розповів усе: як
батьки залишили його самого на вулиці і він мусив виживати,
просячи милостиню у перехожих, а ночами мерзнути біля
маленького вогника, разом із десятками знедолених сиріт,
калік та бомжів; як одного разу сів у товарний потяг і їхав

довго-довго, вдень і вночі, приїхавши, нарешті, у це місто зовсім іншої держави. Тут він проживає майже рік. Трохи вивчив чужу мову та й заробляє на прожиття, жебракуючи на
вулицях.
- Хлопче! - з трепетом у голосі мовив Ігор, риючись у кишенях куртки. - Та я ж маю сина такого ж віку, як і ти. Як я
тобі співчуваю! Зачекай, зараз я... Ця клята чужина: скількох
вона вже згубила. А скільки ще не знають, що незабаром їм
доведеться гнути спину на пихатих багатіїв у чужому краї!
Ось, тримай...
Чоловік подав для малого крупну купюру.
- Це мені? - вирячив очі хлопець, несміливо простягаючи
руку.
- Так, так, бери, - голос Ігоря тремтів від збудження, - я ще
дам. Просто хочеться допомогти для рідної душі. А ще краще,
як я візьму тебе до себе у гуртожиток, там і житимемо разом.
Будеш регулярно їсти, куплю для тебе пристойний одяг. А
коли буду повертатись додому, візьму тебе з собою. На батьківщині, допоможу, чим зможу. А...
Але малого вже не було. Схопивши гроші, він щодуху
дременув геть, боячись, щоб дивний дядько не передумав та
не відібрав щойно поданий дар.
До себе в гуртожиток Ігор повертався злий та похмурий,
вкотре проклинаючи цей світ...
Аж ось настав той день, коли сонце засвітило по-новому й
нестримна радість охопила душу та тіло. Того дня Ігор їхав на
батьківщину. Більше року, день у день, він клав часточку себе
на вівтар чужої землі, аби заробити ці папірці, які дають владу над іншими, які годують та поять, які дають змогу відчувати себе сильним та великим.
Потяг повільно наближався до вокзалу. На пероні Ігоря
чекали дружина та двоє синів, - усе, як і рік тому. Зійшовши
на бетон й ступивши на землю, на свою рідну землю, чоловік
глибоко вдихнув чисте повітря. В очах його бриніли сльози.
- Любий! Тату! - бігли до нього три найрідніші душі. Ніжно обійнявши їх, Ігор лише сказав:
- Я повернувся.
Дмитро БОРИЛЮК
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іна гидливо морщилася, коли заходила у
кімнату до матері. Краєм ока бачила, як
вона нерухомо лежала і, стогнучи, дивилася у
стелю. Ніну це неабияк дратувало: ну скільки
можна нити? Що поробиш – літа. Мати хоче, як
дівка, у п’ятдесят стрибати чи що?! Ніна брала з
шафи свій одяг і прожогом вилітала у коридор.
– Тату, ну скільки можна це терпіти? – кричала до батька, не соромилася, що ці цинічні слова
може почути мати. – Мої шмотки вже засмерділися сцьохами!

Та недовге було щастя. Минало кілька днів – і
Ніна знову виривалася на волю. Могла тижнями
десь пропадати, гуляти. У міліцію батько не наважувався повідомляти, не хотів калічити доньчине життя. Хоча вона сама його скалічила. І від
дружини теж не міг довго приховувати, як Ніна
скочується у прірву. Бо, доглянувши до смерті
своїх батьків, жінка повернулася додому.
Перший стрес у неї стався, коли п’яна донька
забралася з дому і пропала на кілька днів. Батько
до цього вже звик, а от мати не могла отямитися,
що її любима Ніночка п’є, курить, гуляє.
– Василю, треба щось робити! Треба кудись
йти! – у горі заламувала руки. – Може, їй пороблено, давай завеземо до гадалки, хай відробить.
Господи, дай сили і розуму! – плакала нещасна
жінка.
Возили не до однієї ворожки, не до однієї знаючої баби на Поліссі. Але толку було з них мало.
Ніна не впиралася, їхала, куди скажуть – все ж
якась розвага. І водночас сміялася з батьків.
– От старі придурки, не мають, що робити. Ще
принесу вам дитину, то будете глядіти.
Так і сталося. Коли помітили, що у Ніни покруглішав живіт, мати жахнулася: невже правда?
– Що вилупилася? Беременна я! – крикнула
дочка.
Почувши ці слова, мати сповзла по стіні. У неї
стався інсульт. Якби не чоловік, хто зна, чи встала б тоді на ноги. А так він виходив свою дружину. З часом жінка стала говорити, ходити, правда,
ліва рука не слухалася. А у Ніни ріс живіт. Та
донька не отямилася. Далі курила та пила. Диво,
що вона народила здорову дівчинку. Батьки,
здавалося б, простили усі образи і тішилися
внучкою. Гляділи її з пелюшок, бо Ніна часу не
мала. Покаже носа раз у тиждень – і знову на
гульки.
Коли дівчинці було п’ять рочків, бабусю розбив другий інсульт. Більше вона не вставала.
Лежала, як колода. Чоловік її переодягав, мив,

годував з ложечки. У жінки по обличчю котилася сльоза – значить, все розуміє! Відтоді Василь
сам тягнув і внучку, і дружину. Було неймовірно
важко, бо донька навіть не цікавилася, як мати.
Зайде у спальню, візьме якийсь одяг і, гидливо
затуливши носа, втікає звідти. Одного разу вона
вкотре шокувала батька:
– Слухай, давай здамо мамашу в інтернат.
Скільки вже мучитися з нею!
У будинок престарілих жінка поїхала разом з
чоловіком. Бо він не зміг пережити ці страшні
доньчині слова. Його теж розбив інсульт. Як
тільки він потрапив у лікарню, туди ж поклали і
матір. Дочка навіть і не думала її доглядати, тому
викликала швидку, поплакалася у трубку, що
бідолашна мати задихається. А після лікарні обох
заперла в будинок престарілих.
***
Минули роки. Донька Ніни Анжела гучно
відсвяткувала свої 15 літ. З цигарками, горілкою,
компанією, поки Ніна була на заводі. Бо, здавши
батьків в інтернат, зрозуміла, що жити нема за
що, тому вперше у тридцять років мусила йти на
роботу.
Якось повернулася змучена з нічної зміни. У
темряві в коридорі мало не перечепилася через
п’яні тіла. Стала тормосити Анжелку, яка безпробудно спала поряд. Нарешті та розплющила очі.
Нінин крик розбудив усю компанію. Хлопці, як
налиті бугаї, посунули на Ніну, а вона зі страху
позадкувала до дверей.
– Бий стару курву! – раптом крикнула Анжела.
…Вся у синцях Ніна попервах перебивалася
у подруг, знайомих, по родичах, бо у квартиру
дочка вже не пускала. Потім вдень збирала пляшки, а на ніч йшла на вокзал. Так і живе. Хтозна,
чи усвідомила свій гріх за завданий біль люблячим батькам. Бо навіть не знає, чи живі вони.
Алла ШИМЧУК
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Унікальний будинок із вражаючою
архітектурою та оптимальним
використанням простору, розташований в
красивому місці навпроти Сміт парку!
Імпортний мармур і повністю
закінчений дизайн. Світлодіодне освітлення.
Ручної роботи деревяне оздоблення; шафи для
ванної кімнати, кухонні шафи на замовлення з
технікою Stainless Steel, гранітні стільниці,
стелажі та бібліотека. Вікна бренду Marvin,
камін з тристороннім оглядом.
Подвійна система опалення
Rheem contour Prestige і подвійний
кондиціонер. Центральна система
зволожувачів повітря.
Високоякісні освітлювальні прилади –
Folia Scones, Vibia та вінтажний стиль.
Дренажна система. Гараж на 2 машини –
одна сторона достатньо висока для розміщення
будівельного мікроавтобуса або автомобіля
з стійкою для велосипедів.
Сонячна тераса та тераса на даху.

www.ukrslovo.net

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТ
Усі ваші потреби, пов'язані
з нерухомістю, в одному місці.
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ХТОЗНА, ЧИ
УСВІДОМИЛА СВІЙ
ГРІХ ЗА ЗАВДАНИЙ
БІЛЬ ЛЮБЛЯЧИМ
БАТЬКАМ

Ніна росла одиначкою в батьків. Тож змалку
купалася в любові та увазі. Хоче новеньку ляльку?
Будь ласка. Платтячко – їдемо в магазин. Батьки
могли виконувати доньчині забаганки, бо, працюючи на заводі, мали непогану зарплату, до того
ж їздили у село, де важко працювали на городах,
щоб мати своє м’ясце і картоплю. Та раптом дідуся розбив інсульт, його паралізувало у шістдесят літ. Нінина мама мусила покинути роботу і
перебралася у село доглядати. Батько на вихідні
теж їздив до них. А у Ніни почалося нове… щасливе життя. Вона часто лишалася удома сама,
приводила компанії, гульдибанили, пили.
Одного разу несподівано під вечір повернувся батько. Треба було докупити ліків. Крізь цигарковий дим, що заполонив
увесь коридор, пробрався у зал. Там гриміла музика, на кріслах, дивані обнімалися і
виціловувалися парочки. Серед них – Ніна
з якимось патлатим хлопцем. Батько став
на порозі і заціпенів від побаченого.
– А це що таке?! – гаркнув щосили.
Враз хтось вимкнув музику, парочки
перестали цілуватися. Ніна миттю скочила
і підбігла до батька. Від неї тхнуло перегаром, дешевими цигарками.
– Що тобі треба, старий придурку?
У батька від її слів забракло повітря. Він
схопився за серце і тільки замахнувся, щоб
мазнути по губах, як сильний удар у спину збив
його з ніг.
– Ще раз попробуй простягнути до неї руки…
– сплюнувши, процідив крізь зуби той патлатий
кавалер.
Як батько доповз до ліжка, не пам’ятає. Пригадує, що крики в залі скоро припинилися. Ніна
прийшла лише під ранок. Така ж зверхня, така ж
ненависна. Але твереза. І батько їй не сказав
жодного кривого слова. А тішився – Ніна вернулася додому! Навіть дружині про той випадок не
обмовився.
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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.

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

Before

After

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.
www.ilhomecarespecialists.com

Illinois Home Care Specialists
can help you to assist
your loved one and
help you to maintain
your sense of well-being.
Whether it’s a few hours
a day or long-term
care 24 hours a day, our
caregivers can assist you.
We understand that making the
decision to use outside help to
care for a loved one is difficult,
which is why we promise to only
provide the best care possible!

 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

You Deserve
To Be With
The Best!

www.ukrslovo.net
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847.470.0240

Contact Us Today
For Advertising:
vpayuk@yahoo.com

847.707.0065
773.317.8035
NEWSPAPER

osem.info@gmail.com

Овен

Телець

Близнюки

Рак

тижня позитивно позначаться на родинних
стосунках. Добрі дні для початку курсу оздоровчих процедур. Час починати загартовувати організм. Багато рухайтеся. Не переїдайте.
Відвідайте косметолога. Особливо корисними будуть заняття водними видами спорту.
Сходіть до сауни. Стимулюйте потовиділення. Виганяйте хворобу з організму. Видалення мозолів і врослих нігтів на ногах краще
планувати на ці дні.
Лев

(23.07 – 23.08)
Висока вiрогiднiсть конфлiктiв
iз керi вни цт вом, а лi нь i
повiльнiсть тiльки сприятимуть цьому. Сконцентруйтеся
на справах, якi залежать вiд
вас, i готуйтеся вiдповiдати за
зроблене. У вирішенні серйозних питань варто діяти виважено, без метушні та гарячковості: наразі ви маєте очевидні
шанси на успіх, який започаткує низку позитивних змін у вашому житті. Довіряйте
власній інтуїції, і все складатиметься щонайкращим чином. Контакти, поїздки, зустрічі
– це лише незначна частина подій, які відбудуться цього тижня. Варто бути максимально
пильними, особливо з новою інформацією.
Надмірна відвертість може породити конфлікт, отож у спілкуванні бажано виявляти
більше тактовності. Погіршується капілярне
кровопостачання. Можуть виникати проблеми з пам’яттю. Більше рухайтеся. Приймайте
теплі ванни. Дні підвищеного травматизму.
Рухайтеся обережно. Падіння може супроводжуватися переломами та вивихом суглобів.
Нагадає про себе застарілий кашель. Лікування гаймориту і риніту варто почати в ці дні.
Погіршиться сон, загостриться вегетативносудинна дистонія. Підтримуйте емоційну
рівновагу. Зволожуйте повітря у приміщенні.
Панна

(22.06 – 22.07 )
Зара з ви поста не те перед
складним вибором, про таку
ситуацiю кажуть: «мiж двох
вогнiв». Умiння спокiйно дивитися на проблему з усiх
бокiв допоможе прийняти
правильне рiшення. Вам необхідно спуститися з небес на землю, щоб визначити свої подальші плани і головну лінію життя. Заручившись такими рисами, як скромність і тактов- Терези
ність, легко зможете знайти розуміння та
підтримку оточення. Старайтеся стримувати
свої амбіції. Ваші емоції будуть занадто бурхливими, щоб їх хтось сприйняв всерйоз. У той
же час у вас з’явиться шанс згуртувати навколо себе друзів і однодумців. Події цього

(23.09 – 23.10)
Якщо вам здається, що життя
зв’язало вас по руках i ногах, це
означає, що настав час платити
борги. У декого з вас з’явиться
нагода порозумiтися з близькими. Будьте уважнi в транспортi.

Скорпіон

(21.01 – 19.02)
Попереду напружений тиждень, який ви почнете зi складних моментiв. Не робiть великих поку пок, оскiльки
фiнансових вливань доведеться довго чекати. У декого з вас
загостряться хронiчнi захворювання. На
перший план цього тижня вийдуть питання
кар’єри. Оперативно реагуючи на події, ви
зможете знайти оптимальне рішення найскладніших життєвих ребусів і досягти неабиякого успіху як у професійній сфері, так і
в особистому житті. Пошук золотої середини
буде оптимальним виходом із неоднозначних
і непевних ситуацій, котрими буде багатий
ближчий тиждень. Зорі радять вам реально
дивитися на речі й не будувати замків із піску, інакше наразитеся на біль розчарування.
Підвищується плодючість організму. Від небажаної вагітності слід берегтися. Планові
операції краще відкласти, можлива кровотеча. Більше сидіть. 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.

(24.10 – 22.11)
Тиждень пройде пiд знаком
стабiльностi. Укладаючи новi
угоди, перевiрте достовiрнiсть
iнформацiї. З неприємностями
боріться по мiрi їх надходження.
Вихід з будь-якої ситуації вам
підкаже інтуїція, тому в прийнятті важливих
рішень уважно прислухайтесь до власних
відчуттів. Цей час доволі сприятливий для
людей, котрі займаються комерційною діяльністю, та фінансистів. Зараз для вас не існує нічого неможливого, тому сміливо беріться навіть за найважчі справи. Ситуація напрочуд сприятлива для успішної реалізації
задумів та здійснення бажань. Іскрометний
феєрверк на честь переможця стане безумовним свідченням вашого визнання. У період
зміни місячних фаз захисні сили організму
ослаблені. Особливо вразливим буде кишечник. Не переїдайте. Але й голодувати не слід.
Пийте мінеральну воду. Не сідайте на холодну поверхню. Не затримуйте сечовиділення,
інакше спровокуєте цистит. Відкладіть операцію з видалення каменів із сечогінних
шляхів. Можливе безсимптомне підвищення
Риби
температури.
Стрілець

(23.11 – 21 .12)
Попереду вдалий i позитивний тиждень, ви зможете знайти вiльний час для приємних
розваг. Спiлкуючись iз партнерами, ви отримаєте вiд них
потрiбн у iнформацiю. На
цьому тижні навіть найбільш
скромні Стрільці зможуть реально відчути,
наскільки втомливою буває популярність.
При цьому оточення, що потребуватиме вашої
уваги, абсолютно не замислюватиметься над
тим, чого насправді хочете ви самі. На вас
очікують зміни у професійній діяльності,
завдяки чому перед вами відкриються нові
привабливі перспективи. Постарайтесь виявити свої кращі здібності та вміння, щоб не
втратити шансу реально наблизитись до мети.
Схильним до закрепів слід перейти на полегшене харчування. Стережіться харчових
отруєнь. Знижується потенція в чоловіків.
Можуть спостерігатися збої місячного циклу
в жінок. Не перевантажуйте печінку. Погіршується відтік жовчі. Частіше мийте руки –
підвищується ризик зараження вірусним гепатитом. Провітрюйте приміщення.

(20.02 – 20.03)
Для вас бiльшiсть ситуацiй
закiнчаться на вашу користь, у
деяких випадках це стосуватиметься грошей. Скористайтеся
цим як у службових цiлях, так
i в особистому життi. Напрочуд успішний період. Вдало вирішуватимуться будь-які справи та найскладніші проблеми,
вигідними будуть фінансові операції, розширення кола ділового співробітництва відкриє перед вами нові можливості і перспективи. У цілому тиждень сприятливий для
роботи і творчості. У багатьох сферах життя
назрівають важливі для вас зміни. Завдяки
оптимально виявленим професійним здібностям з’явиться реальний шанс стрімкого
підйому кар’єрними східцями та поліпшення
матеріального добробуту. Загостряться захворювання кишково-шлункового тракту. Не
змінюйте звичного режиму харчування. Екзотичні страви можуть спричинити небажані реакції. Підвищенню загального тонусу
організму сприятиме масаж стоп. Походіть
босими. Висипання на тілі свідчитимуть про
алергію. Уникайте контакту з хімічними речовинами. Не варто розпочинати нового
курсу лікування.

19 листопада 2021 № 47

(24.08 – 22.09)
Ви ризикуєте припуститися
помилок, якщо прислухатиметеся до чужих порад. Як кажуть, людей слухай, але свiй
розум май. Друга половина
тижня сприятлива для
сiмейних справ. На цьому тижні ви опинитеся
в епіцентрі подій, зосередивши на собі увагу
ближчого оточення. Саме цей період внесе
суттєві зміни у ваше життя, і від того, наскільки успішно ви впораєтеся із випробуваннями,
які піднесе доля, залежатиме ваше найближче
майбутнє. Варто реально оцінювати свої сили
і навколишні реалії. На роботі можуть виникнути проблеми, які, окрім вас, ніхто не в змозі
вирішити. Однак зорі обіцяють, що докладені
старання принесуть вагомі плоди: подолавши
всі перепони, ви досягнете бажаного. Потурбуйтеся про покращення якості харчування.
Хворим на виразку шлунка необхідно дотримуватися суворої дієти. Недуга може прогресувати. Підвищується схильність організму до
алергічних реакцій. Можливе утруднене дихання. Не варто підбирати нову косметику,
фарбувати волосся.

Терези неспокійні, чутливі й сприйнятливі,
тому для представників цього знаку тиждень
буде сповненим тривог і хвилювань, аж ніяк
не завжди виправданих. Дружня підтримка
стане запорукою успішного подолання будьяких труднощів та реалізації найважливіших
задумів. Ваше життя ближчим часом буде
сповнене несподіванками і різноманітними
подіями. Зараз перед вами відкриються нові
можливості та перспективи, отож зосередьте
свої кращі здібності на досягненні мети й рішуче прямуйте до неї, не відволікаючись на
дріб’язкові клопоти. Запишіться на прийом до
стоматолога. Протезування зубів пройде добре. Початок лікування гастриту та виразкової
хвороби шлунку краще відкласти. Не перевантажуйтеся фізично. Інтенсивна праця Водолій
може викликати задишку та посилене серцебиття. Відмовтеся від уживання тонізувальних напоїв.
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(21 .05 – 21 .06)
Поспішай повільно – гасло
цього тижня для представників цього знаку. Необачність
може стати причиною серйозних втрат та прорахунків,
тому будьте якомога уважнішими у будь-яких вчинках і
словах. Вам щаститиме на цьому тижні. Причому як у грі, так і в коханні, наскільки б парадоксально це не звучало. Правда, гра краща
не азартна, а акторська. Настільки сприятлива ситуація складається нечасто, тому проведіть цей час у максимально приємний для
вас спосіб. Нагадає про себе варикозне розширення вен. Запобігайте розвитку набряків.
Відпочивайте, поставивши ноги на стілець.
Фізичні перевантаження можуть спричинити
кровотечу з носа. Відкладіть початок курсу
ін’єкцій. Знижується гострота зору. Забезпечте достатнє освітлення під час роботи. Не
просиджуйте вечори біля екранів телевізора.
Зростає внутрішня тривога.
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(22.12 – 20.01)
На перший вла н вийд у ть
сiмейнi справи. Суперництво
в цiй ситуацiї неприпустиме,
тож думайте не про шах i мат,
а про нiчию. На роботi все
спокiйно, тож нарештi вдасться трохи вiдпочити. Поспішайте реалізовувати свої потаємні мрії, тому що ці дні відкривають перед вами надзвичайно блискучі
перспективи. Зустрічі й нові знайомства
принесуть користь і успіх, хоча й не одразу.
Саме зараз варто закласти фундамент для
майбутніх звершень. Вам наразі не варто переоцінювати своїх сил і можливостей. Бережіть ділову і суспільну репутацію: перш ніж
приставати на будь-яку привабливу пропозицію, варто все як слід обміркувати. Бажано
не братися за важливі справи без ретельної
підготовки. Болітимуть суглоби та кістки від
старих травм. Не можна видаляти родимки й
нарости на тілі. Будуть ускладнення. Період
загострення радикуліту й невралгії. Необережний рух може призвести до защемлення
нервових закінчень. Протипоказані операції
на судинах. Пийте відвари з цілющих трав,
їжте мед. Активізується процес виведення
шлаків з організму.

www.ukrslovo.net

(21 .04 – 20.05)
Це сприятливий період для
роботи, спрямованої на досягнення матеріального добробуту. Цього тижня вам
випаде можливість знайти
впливових знайомих, здатних
внести приємні зміни у ваше
життя. Наразі ви можете опинитися під тиском обставин, здатних внести суттєві зміни у
сформовані плани. Бажано максимально зосередитися та добре зважувати всі «за» і
«проти» перед прийняттям будь-якого рішення. Гірше почуватимуться хворі на радикуліт.
Бережіть спину. Підвищується ламкість нігтів. Робіть сольові ванночки. Не йдіть до перукарні. Фарбувати волосся не можна. Відвідування стоматолога краще відкласти на
тиждень. Найскладніші дні місяця. Погіршується епідемічна обстановка. Уникайте багато бувати в людних місцях. Підтримайте
імунітет. Почастішають випадки ураження
електричним струмом. Не користуйтеся зіпсованою технікою.

Козеріг

Гороскоп

(21 .03 – 20.04)
На вас очікує доволі складний
і емоційно напружений тиждень. Бажано переглянути
свої плани і задуми й привести їх у відповідність до реально сформованої ситуації. Просування по службі можливе
лише за умови підвищення професійного
рівня. Нові ідеї внесуть свої корективи в інтенсивний трудовий ритм. У стосунках з
партнерами можуть виникнути певні непорозуміння, та за умови вияву шляхетності й
добросердності ви легко зможете їх залагодити. Остерігайтеся розвитку грибкових інфекцій. Приділіть більше уваги особистій гігієні.
Погіршиться самопочуття кардіологічних
хворих. Знижуйте інтенсивність тренувань.
Тіло потребуватиме фізичної активності.
Більше рухайтеся. Проте від занять екстремальними видами спорту краще відмовитися.
Можливі переломи або струс мозку.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ
Tire Repair & Sales
äëÿ âîä³¿â CDL-A
CDL водії клас A
умови праці та своєчасна
New & Used Tires/All Sizes  хороші
оплата гарантовані
 Äîñâ³ä ðîáîòè
ì³í³ìóì 2 ðîêè
 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ
#6

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

773.235.2504 773.235.1300
#32

773.426.8189

Cars, Trucks, & Motorcycles

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ

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

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за
номером Юлiя 312 755 8264

 всі милі та зупинки

оплачуються
 вольво траки
 мінімальний досвід роботи 6 місяців

Тел. 773.305.8191

#8/2017

Потрібні водії
CDL класу А
та Овнери Оператори
ЕФ

ТЕЛ

Е

ЙТ

У
ОН

773-599-5066
224-829-1421

LOOKING FOR MECHANICS!

Needed for
Volvo Truck
and car hauler
trailer In
Waukegan IL

www.ukrslovo.net

#11/202

Call 847-804-1304
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На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію
Experior, що в Alsip, IL
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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

для встановлення
систем опалення
та охолодження
Systems).

Один рік досвіду.
#17/21

Òåë. 773.750.8180

Потрібні на роботу в польську
компанію гуртової торгівлі

347.453.2766
Розмовляємо англійською і польською мовами

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

773.344.6032

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

Для інсталяції вікон і дверей
Запрошуємо на роботу спеціалістів
* З досвідом і
власним автомобілем
* Оплачуємо - $200 - $350/день
* Стабільна робота цілий рік

#9/2021

773.697.1924

Розмовляємо польською і англійською мовами

773.817.6691

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ
ДО ПРАЦІ
847.789.4000

#39

#30

130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

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

Evas Home Care

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

708.499.9861
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773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

Українське Слово

Водії CDL «С»

Запрошуємо на роботу

www.ukrslovo.net

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

- Стабільна робота і добрі умови співпраці
- З понеділка по п’ятницю
- Вихідні вдома

Околиця
Belmont & Olcott.

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

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

www.ukrslovo.net

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ШУКАЮ
ПРОПОНУЮ
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в
групах. Хороша зарплата. Забираємо з дому.
#50
847.312.6508
Bartenders
Female bartenders for
restaurant cafe. @ 5 S.
Wolf rd, Prospect Heights
il 60070
#4/22
Tel. 224.201.1932

Body Work Frame
Technician
The technician
will be responsible for
vehicle assembly &
disassembly.
We speak Polish,
Russian, Ukrainian,
Bulgarian & Spanish.
#51
Tel. 708.704.3475

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

РІЗНЕ

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

You Deserve
To Be With
The Best!
NEWSPAPER

Carry Out and
Delivery ONLY
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Contact Us Today
For Advertising:
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847.707.0065
773.317.8035
president.umg@gmail.com

$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.
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www.ukrslovo.net

Contact Us NOW And You Will Be In GOOD & CARING Hands!
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ADVERTISING DEPARTMENT (24/7):

773.317.8035
847.707.0065

president.umg@gmail.com
bg7tv.editor@gmail.com

Note: There Are Different Discounts Based On:
• Quantity of Advertising
• Period of Advertising
• Type of Payment

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

We Serve The Ukrainian & Bulgarian Communities Since 2001!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!!!

