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Лондон надав Києву кредит у 1,7 млрд 
фунтів стерлінгів на розвиток 

українських ВМС.

27 ЛИСТОПАДА О 16:00 ЗАПАЛИ СВІЧКУ 
ПАМ’ЯТІ Й У СВОЄМУ ВІКНІ!

Дорогі українці! Шановні читачі газети «Укра-
їнське Слово»!

Щороку в останню суботу листопада у пам’ять 
та серце кожного з нас приходить страшний гість 
– це спогад про нелюдські злочини, які позбави-
ли життя мільйони українців.

У цей день душу нашої неньки України обпі-
кає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози.

Цей день – завтра, 27 листопада. День пам’яті 
жертв голодоморів.

Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про 
чорні сторінки історії та роки, які понівечили 
шрамами серце нашого народу.

1921-й, 22-й та 23-й. 1946-й і 47-й. Та одні з найстрашніших 
– це 1932-й та 1933-й.

Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти на-
шого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали 
мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, 
яких зазнала Україна у Другій світовій війні.

Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що?
Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не змо-

жемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити.
Дорогі українці!
Завтра всі ми о 16-й годині за київським часом приєднаємось 

до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у 
своїх вікнах свічку пам’яті.

Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих.
Душі безневинних жертв Голодомору.
Жінок, чоловіків, дітей. 
Душі мільйонів українців.
Вічна їм пам’ять!

Редакція газети «Українське Слово»

Ст. 7

 Ст. 2, 3

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ ПОСОЛЬСТВО США 
ПОПЕРЕДИЛО 
АМЕРИКАНЦІВ ПРО 
НЕЗВИЧАЙНУ ВІЙСЬКОВУ 
АКТИВНІСТЬ РОСІЇ БІЛЯ 
КОРДОНІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНІ ДАЛИ ГРОШЕЙ 
НА ФЛОТ: ЯК ЦЕ 
ДОПОМОЖЕ У  
ВІЙНІ З РОСІЄЮ

Дипломати стурбовані повідомленнями 
про військову активність Росії.ДЖО БАЙДЕН 

ВШАНУВАВ 
ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРУ
Президент США Джо Бай-

ден застеріг від повторення 
подібних трагедій та висловив непохитну підтримку суве-
ренітету та територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв 
Голодомору 1932-1933 років та запевнив у підтримці суве-
ренітету та територіальної цілісності України, повідомля-
ється у заяві на сайті Білого дому у середу, 24 листопада.

«Український народ подолав жах Голодомору, продемон-
струвавши свій дух і стійкість, і зрештою створив вільне 
та демократичне суспільство, - зазначив глава Білого дому. 
- Пам’ятаючи про біль і жертви Голодомору, Сполучені 
Штати знову запевняють у прихильності до народу Украї-
ни та нашій непохитній підтримці суверенітету та терито-
ріальної цілісності України».

Байден також закликає запобігти подібним трагедіям у 
майбутньому та підтримувати сьогодні тих, хто «страждає 
під ярмом тиранії».
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 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт 
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

 Розпочни свій день з класу люкс
 Драйвуй автомобіль Lexus
 Японська якість і абсолютний комфорт 
 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

Розмовляємо
українською мовою

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

 Конкурентні ціни! 

 Отримай безкоштовний 
сервіс на 18 місяців!

 Щомісяця від 
дилера - спеціальні, 

найвигідніші відсотки. 

www.mcgrathlexusofchicago.com

Karyna Sanzharovska
847.371.1455
Karyna Sanzharovska
847.371.1455

 Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди  Спробуєш один раз і закохаєшся назавжди 

 Отримай безкоштовний 

найвигідніші відсотки. 

www.mcgrathlexusofchicago.com

Karyna Sanzharovska

Лондон надав Києву кредит у 1,7 
млрд фунтів стерлінгів на роз-
виток українських ВМС

Крок за кроком Київ і Лондон набли-
жаються до остаточного юридичного 
оформлення досягнутих рік тому домов-
леностей про зміцнення Військово-мор-

ських сил України. Нещодано у британ-
ській столиці посол України у Сполуче-
ному Королівстві Вадим Пристайко, за 
дорученням Кабінету міністрів, підписав 
із представником департаменту забез-
печення експортних кредитів Великої 
Британії (UKEF) українсько-британську 
міжурядову угоду, яка передбачає виді-
лення коштів на розвиток українських 
ВМС.

Ідеться про кредит на суму 1,7 млрд 
ф.ст., наданий Києву Лондоном на десять 
років. Ці гроші мають піти на спільне 
проєктування та виробництво восьми 

ракетних катерів 
(при цьому тіль-
ки два перші бу-
дуть зроблені у 
Сполученому Ко-
ролівстві, решта 
шість – в Україні), 
придба ння на-
ш о ю  к р а ї н о ю 
двох тральщиків, 
створення з допо-
могою британ-
ських фахівців 
двох військово-
морських баз – в 
Очакові та Бер-
дянську. Можли-
во, частина ко-

штів піде й на інші проєкти українських 
ВМС.

ЗМІ звертають увагу на те, що сума 1,7 
млрд ф.ст., яку виділяють британці, біль-
ша, ніж планувалося раніше. Так, під-
писаний під час торішнього візиту Воло-
димира Зеленського до Сполученого 

Королівства меморандум про посилення 
співпраці між Україною і Великою Бри-
танією у військовій та військово-техніч-
ній сферах передбачав залучення фінан-
сування UKEF у розмірі 1,25 млрд ф.ст.

Спочатку планувалося, що міжурядо-
ву угоду підпишуть на полях Кліматич-
ного саміту в Глазго у присутності пре-
зидента Зеленського. Через тривалий 
процес узгодження документа процедуру 
перенесли. Тепер угоду, яка деталізує 
фінансовий бік домовленостей, необхідно 
ратифікувати парламентами двох країн. 
А під час реалізації документа важливо 
ефективно використовувати виділені 
кошти: в коментарях під новинами про 
підписану угоду нерідко висловлюються 
побоювання, що ці гроші будуть розкра-
датися.

Чи знають про таку загрозу у Сполу-
ченому Королівстві? Безумовно. Але в 
Лондоні – одному з найактивніших і най-
більш послідовних партнерів Києва у 
протидії агресії Росії – готові йти на такі 
ризики, оскільки підписана угода має не 
тільки фінансове значення.

Після отруєння Скрипалів, вторгнен-
ня росіян у водний і повітряний простір 
Великої Британії, втручання Москви в 
парламентські вибори 2019 року та бага-
тьох інших її дій британський істебліш-
мент розглядає Росію як ворожу державу 
і найбільшу загрозу для безпеки Сполу-
ченого Королівства. Крім того, зазначив 
у коментарі ZN.UA експерт Центру Ра-
зумкова Олексій Мельник, після Brexit 
Лондон прагне відновити свої позиції 
глобального гравця у світі.

Що ж стосується Києва, то, за словами 

Олексія Мельника, «досягнуті домовле-
ності означають, що завдяки Великій 
Британії Україна покриває першочергові 
потреби ВМС, які мають бути готовими 
до стримування агресії Росії з боку моря». 
Для нашої країни існує загроза як пере-
криття росіянами морських транспорт-
них шляхів і блокади українських мор-
ських портів в Азово-Чорноморському 
басейні, так і проведення ними десантних 
операцій на українському узбережжі 
Чорного та Азовського морів.

До таких сценаріїв Москва активно 
готується.

Наприклад, наприкінці вересня на 
полігоні Опук у східній частині Криму 
відбулися навчання повітрянодесантних 
військ РФ. Як випливає з повідомлення, 
розміщеного на сайті Міноборони Росії, 
російські десантники відпрацьовували 
«наступ і оборону морського узбережжя 
від висадки умовного противника». Од-
нак легенда навчань цим не обмежувала-
ся: за інформацією джерел ZN.UA в 
українських спецслужбах, навчання мали 
й закриту частину.

Їх план передбачав, що підрозділи 
спецпризначення ФСБ, ГРУ, СЗР, а також 
армійських частин відпрацьовували за-
хоплення об’єктів критичної інфраструк-
тури й адміністративних будівель на 
сході та півдні України, щоб спровокува-
ти в цих регіонах «народно-визвольний 
рух» із наступним зверненням до Росії по 
допомогу у «встановленні миру». Після 
чого свою справу робив би російський 
десант «миротворців».

Наші поінформовані співрозмовники 
наголошують: якщо Кремль зважиться 

УКРАЇНІ ДАЛИ 
ГРОШЕЙ НА ФЛОТ: 
ЯК ЦЕ ДОПОМОЖЕ У 
ВІЙНІ З РОСІЄЮ
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В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
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

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law

МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями
МИ З ВАМИ надовго!

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

Mila’s Insurance
Services

СТРАХУВАННЯ НА 
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:

Licensed
in states

864.599.7176864.599.7176

Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 
Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО 

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

 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя 
 Пенсійні плани

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

на реалізацію такого сценарію, то пара-
лельно буде активізовано бойові дії в 
Донбасі і розпочато концентрацію військ 
на українсько-білоруському кордоні. Не-
безпека висадки десанту тим більше стає 
реальною загрозою, що сьогодні Вашинг-
тон на всіх майданчиках – у мас-медіа, на 
пресконференціях, зустрічах із союзни-
ками та по каналах розвідки – говорить 
про те, що росіяни останніми тижнями 
переміщують війська біля кордонів Укра-
їни.

Підписана в Лондоні угода означає для 
України не тільки посилення її здатності 
протистояти вторгненню з моря. Значу-
щість її полягає і в створенні нових ро-
бочих місць, – адже шість із восьми ра-
кетних катерів будуть вироблятися в 
Україні. При цьому колишній заступник 
начальника штабу ВМС України Андрій 
Риженко, з яким консультувалися з при-
воду цієї угоди, звертає увагу на те, що, 
«хоч у нашій країні є суднобудівні ком-
панії, дуже важливо правильно вибрати 
українське підприємство, яке будуватиме 
ракетні катери з урахуванням стандартів 
якості НАТО».

На його думку, так само важливо й те, 
які українські проєктно-конструкторські 
бюро будуть залучені до проєктування 
кораблів (із урахуванням вимог Альянсу) 
та які компанії – до будівництва двох баз. 
Беручи до уваги проблему відпливу ка-
дрів із військової служби, Риженко каже, 
що гостро постають питання і бойового 
застосування кораблів, їх обслуговуван-
ня та, нарешті, їх оснащення.

Для захисту узбережжя Чорного та 
Азовського морів Києву потрібен не тіль-

ки ракетний «щит», а й ракетний «спис». 
Хоча Міноборони й повідомило, що в 
березні дослідні зразки берегового мо-
більного ракетного комплексу з проти-
корабельними ракетами «Нептун» пере-
дані до складу української армії, проте, 
за словами наших багатьох поінформо-
ваних співрозмовників, до готовності 
цього комплексу ще далеко. Ще гірші 
справи з ракетами для кораблів: їх просто 
немає. А на їх створення піде не менше 
чотирьох-п’яти років.

Щоб вирішити цю проблему, Київ веде 
переговори з Лондоном про купівлю ра-
кет. За інформацією The Times, Україна і 
Велика Британія перебувають на завер-
шальній стадії переговорів про продаж 
ракет класу «земля–земля» і «повітря–
земля» для українського флоту та авіації. 
Як зазначає видання, морські ракети 
класу «земля–земля» можуть уражати 
одночасно «рій» цілей. The Times уточ-
нює: переговори вперше проходять «на 
тлі побоювань, що Росія може скориста-
тися газовою кризою для захоплення 
території».

Крім того, Україна звернулася до США 
з проханням поставок протикорабельних 
ракет «Гарпун».

Звісно, військові можливості України 
та Росії непорівнянні. Але з допомогою 
Великої Британії і Сполучених Штатів 
наша країна зможе значно поліпшити свої 
позиції в обороні чорноморського та 
азовського узбереж. І зробити для Крем-
ля ціну за вторгнення максимально ви-
сокою.

Володимир КРАВЧЕНКО
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У геополітичній грі, що розгорнулася, 
ставки високі для всіх її учасників

Останніми тижнями Захід дедалі гуч-
ніше  висловлює стурбованість  «украй 
незвичайними» діями Росії поблизу на-
ших кордонів. Озвучені попередження 
підвищують для Путіна політичні й 
економічні ризики вторгнення в Україну. 
Але при цьому не полишає відчуття, що 
наша країна є частиною якоїсь геополі-
тичної гри.

Це відчувають і в уряді, і в розвідці, і 
в аналітичних центрах… Однак коли 
спецслужби слабкі, «мозкові трести» не 
затребувані владою, а між лідерами дер-
жав немає довіри, – то немає й розуміння, 
елементом якої комбінації є наша країна. 
Як зазначив один із представників укра-
їнської влади: «Припустімо, ми хочемо 
роздивитися слона. А нам показують 
вухо від блохи, яка сидить на вусі віслю-
ка, за яким дерева, за якими стоїть слон».

Чим «незвичайна» активність російських військ на 
кордоні з Україною? Чому Вашингтон «серйозно стур-
бований»? Що замислили в Москві? Невже в Кремлі 
прийняли політичне рішення про початок вторгнення 
в Україну?

Ці запитання останніми тижнями постійно ставлять 
у Києві. Адже, за оцінками української влади, зовні 
нічого незвичайного не відбувається.

Із Кремля лунає агресивна риторика? Але ми чуємо 
це вже восьмий рік.

Кремлівські пропагандисти посилили обробку ро-
сійського суспільства, готуючи його до війни з Украї-
ною? Але цього поки що немає. Та й стаття Суркова, 
написана у снобістсько-хохломському стилі, це не зброя 
масового зараження, а, швидше, ще один сигнал контр-
агентам Росії на Заході та Далекому Сході про права й 
modus operandi великих держав.

Росіяни переміщують військовослужбовців і техніку 
поблизу наших кордонів? Але наші джерела зазначають, 
що концентрація російських військ не сягнула критич-
них величин: для проведення широкомасштабного 
наступу і утримання території потрібне угруповання 
не менше 150–200 тисяч чоловік, а на сьогодні воно 
становить близько 92 тисяч солдатів.

Що поблизу українських кордонів не відбувається 
нічого екстраординарного, відзначали не тільки в Киє-
ві, а й у європейських столицях. І це було однією з при-
чин, чому керівництво нашої країни спочатку так спо-
кійно реагувало на повідомлення американської преси 
про концентрацію російських військ поблизу україн-
ського кордону.

Незрозумілий спокій Києва дисонував з алармізмом 
Вашингтона: там продовжують бити на сполох. У ЗМІ 
з’являються публікації про нарощування російських 
військ і сценарії можливого нападу Росії на Україну, 
адміністрація Байдена проводить консультації з тран-
сатлантичними союзниками, американські ж чиновни-
ки у публічних заявах висловлюють свою стурбованість. 
Нарешті, про серйозність ситуації свідчить безпреце-
дентна поїздка до Москви директора ЦРУ Вільяма 
Бернса.

То що ж знають у Вашингтоні, якщо адміністрація 
Байдена стривожилася і, відволікшись від проблеми 
Китаю й Тайваню, стала гучно говорити про загрозу 
для України з боку Росії?

Британські й американські ЗМІ повідомляють, що 
останніми тижнями Вашингтон поділився з Києвом та 
європейськими союзниками розвідувальною інформа-
цією, котра свідчить про можливість підготовки до 

вторгнення російських військ на територію України. 
Але, як стверджують інформовані співрозмовники, по-
при численні прохання української сторони, американ-
ці не поділилися з нею докладною інформацією, а лише 
через різні канали, включно з публічними, сповістили 
Київ про загрозливу активність росіян.

Не дивно, що Зеленський не розумів, що відбуваєть-
ся, оскільки українські спецслужби не підтверджували 
тривожних оцінок Вашингтона. Але таку потайливість 
американців зрозуміти можна.

 По-перше, спецслужби традиційно бережливо став-
ляться до своїх джерел і, побоюючись їх розкриття, 
дозовано діляться отриманими даними з іншими кра-
їнами. Навіть зі своїми найнадійнішими партнерами.

 По-друге, рівень довіри до України вкрай низький: 
росіяни непогано інформовані про українські секрети, 
а також є підозри про наявність «крота» в оточенні пре-
зидента. Невипадково під час торішньої зустрічі Зелен-
ського з головою МІ-6 Річардом Муром у Лондоні той 
говорив про офіційне й неофіційне оточення україн-
ського президента, яке має на нього значний вплив: 
британці бачать, як із України витікає інформація. 
Ішлося, зокрема, й про українського «Кіма Філбі» – пер-
шого заступника секретаря РНБО, голову комітету з 
розвідки Руслана Демченка.

Крім того, історія з провалом операції з упіймання 
«вагнерівців» підриває довіру до нинішньої влади з боку 
західних партнерів. Одне слово, американці зовсім не 
впевнені, що надані докладні відомості не «попливуть» 
у Москву й не розкриють інформанта. Тому й спілку-
ються з українськими партнерами вкрай загальними 
словами.

Однак така подача інформації американцями не до-
дає розуміння подальших дій росіян: до чого нам готу-
ватися? Навіщось же Росія проводить масштабний 
призов резервістів.

Суть коментарів західних мас-медіа зводиться до 
того, що Путін розглядає можливість воєнних дій для 
захоплення частини України або ж для дестабілізації 
ситуації в нашій країні, що може сприяти зміні влади 
в Києві на більш проросійську. Але чи прийняв Кремль 
відповідне політичне рішення? Чи те, що відбувається 
поблизу кордону, – це тиск на українську владу, аби 
схилити її до прийняття вигідних для росіян рішень? 
А може, Москва своїми діями лише дає сигнал Заходу, 
позначаючи «червоні лінії» у відносинах із Україною, 
та підвищує ставки перед майбутньою зустріччю Путі-
на і Байдена?

У Москві оприлюднення інформації про можливі 
плани російського вторгнення назвали «нагнітанням 

істерії». Але наприкінці минулого тиж-
ня Путін заявив, що стан напруги на 
Заході потрібно зберігати якомога до-
вше для забезпечення безпеки Росії: 
«Наші попередження останнього часу 
спрацьовують, вони чинять певний 
ефект. Відома напруга там усе-таки ви-
никла». За словами російського прези-
дента, це потрібно, аби закріпити «чер-
воні лінії», перетинати яких Захід не 
повинен.

Як приклад перетину «червоних ліній» 
Путін назвав поставки Україні «леталь-
ного сучасного озброєння», проведення 
«провокаційних військових маневрів у 
Чорному морі», польоти стратегічних 
бомбардувальників країн НАТО на від-
стані 20 км від кордонів Росії. Пізніше 
його прессекретар заявив: те, що країни 
Альянсу постачають Київ сучасними ви-
дами озброєння, може підштовхнути 
Україну до спроби вирішити проблему 

Донбасу силовим методом і призвести до «нової ката-
строфи». Це теж «червона лінія», яку прокреслив 
Кремль.

Днями держсекретар США заявив: «Ми не знаємо, 
які наміри президента Путіна, але ми знаємо, що від-
бувалося в минулому. Ми знаємо про такий прийом як 
відсилання до певної ілюзорної провокації, чи то з боку 
України, чи з боку будь-якої іншої країни, яку потім 
використають як виправдання давно спланованих Ро-
сією дій». Але в те, що у Вашингтоні не знають, що від-
бувається в Кремлі, віриться важко. Занадто вже демон-
стративно Штати висловлюють свою стурбованість 
діями Росії.

У Росії люблять символічні дати. А 2022 рік – осо-
бливий для тих, хто ностальгує за минулим, – на нього 
припадає столітня річниця утворення СРСР. Путін за-
циклений на збиранні «земель російських» під рукою 
Москви й, не зупинившись на «з’їденій» Білорусі, може 
піти на рішучі дії стосовно України, незважаючи на 
загрозу нових санкцій із боку Заходу. Та тільки буде це 
військове вторгнення чи ставка на дестабілізацію? Який 
варіант виберуть у Кремлі, оскільки взимку в Україні 
очікуються політична криза, черговий сплеск захворю-
ваності на коронавірус, віялові відключення електрое-
нергії, холодні квартири, а замерзлі болота на україно-
білоруському кордоні дозволять розширити фронт на-
ступу?

 Зважаючи на все, в Києва немає чіткої відповіді й на 
ці запитання.

Звісно,   росіяни розробляють сценарії військового 
вторгнення в Україну. А сам Путін перебуває під тиском 
«яструбів» – секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патру-
шева, міністра оборони Сергія Шойгу та інших. При 
цьому в Москві вже навіть говорять про casus belli для 
початку операції проти нашої країни: заступник секре-
таря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про 
зростання ризиків «проведення українськими спец-
службами та радикальними організаціями провокацій 
на кримському напрямку та щодо об’єктів морської 
економічної діяльності та транспортних переходів в 
Азовському та Чорному морях».

То все спокійно чи все пропало?
Перебуваючи у Вашингтоні, міністр оборони Олексій 

Резніков сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», що дані 
української розвідки збігаються з даними європейської 
та американської розвідок про зосередження військ 
Росії поблизу України, а ось «оцінки можуть бути різ-
ними».

(Закінчення на ст. 6)

УКРАЇНА - ЕПІЗОД У СЕРІАЛІ, СЦЕНАРІЙ ЯКОГО ПИШЕМО НЕ МИ?
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Нова фабрика за производтство на 
хранителни продукти.  
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера, 
заплащане и бенефити. Предлагаме 
позиции за пълно и непълно работно 
време: понеделник до петък.  
Съботата и неделята са почивни дни. 
Заплащане всяка седмица. 

Обадете се днес на тел. 773.510.0855 - Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Всички кандидати се проверяват: Drug screening & background check

P Основно обучение и разбиране на обработката на храни
P Опериране и наблюдаване на линии за производство на храна
P Опаковане и поставяне на етикети на продуктите
P Проверка и контрол на качеството
P Доставка и получаване

Работата включва:

M&D FOODS INC.  
НАЕМА СЛУЖИТЕЛИ  
ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
$15 до $18/час 
- всички смени 
(Шамбург). 

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

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

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

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

Ages 16 and up

DR. KATIA ILIEVA
Family Physician 

Office phone: 847-981-6061

НАКРАТКО-2020
"Пиши кратко, много кратко.
Може още по-кратко!"
Янаки Петров, „Кредо“ от книгата „Урокът на цветята“

Следвам примера на големия 
Поет и Приятел и пиша „крат-
ко, много кратко“. Това е опит 
(есе) за ефективна простота – 
премахване на излишното спо-
ред Мъри Гел-Ман – нобелист 
за физика-1969. Напомня на 
Микеланджело: „Да се направи 
скулптура и необходимо да се 
премахне ненужния материал“. 
И на Алберт Айнщайн: „Неща-
та трябва да са възможно 
най-опростени, но не и прос-
ти“.

Започвам с Коледни ми-
сли-и-чувства.

Ще родиш Син и ще го наре-
чеш с името Иисус. (Лука 1:31)

И роди своя Син първенец. 
(Лука 2:7)

И християнската вяра в Раж-
дането – тъй като всеки човек 
носи у себе си Бога, всяко раж-
дане е една Коледа – на латин-
ски „раждане“ е natus – оттук е 
коренът на думата „нация“. И 

различните модела за нация – 
южният залага на общите коре-
ни – гени, епигени и меми (род, 
роден град, родина, религия) – 
в този модел сме и Ние, Бълга-

рите. През изминалите години 
изпратихме млади таланти да 
правят наука в Япония, Италия, 
САЩ и Англия – и пак остави-

хме най-добрата си ученичка в 
България – да увеличава демо-
са на страната – след Златан и 
Любомир, тя роди Гергана – 
още три Коледи!

На английски Christmas идва 
от „Christ’s mass“ – литургия, 
меса за Христос.

В България и други страни 

„Коледа“ и нейният дядо може 
да идват от латинската дума 
calendarum. Румънците имат ко-
ледни песни, наричани colinde – 

смисълът им е като този на на-
шите сурвакарски песни:

Сурва, сурва година,
по-малко лъжи и кражби от по-
литиците догодина!

Неграмотните да се образоват.
Здравите да не болеят.
Болните да оздравеят.
Богатите да дареят.

 » Човек е душа, която си 
служи с тялото (Сократ)

Политиката (особено на "ве-
ликите сили") е тяло, което ня-
ма душа. Политиката търси 
първо парата (Cherchez l'argent), 
след това – жената (Cherchez la 
femme). За всичко хубаво, пра-
вено от човека, е необходимо 
poco di matto (малко лудост). И 
duende (душа, огън) – като тези 
в телата на андалузките моми-
чета, танцуващи фламенко в 
метафорите на Федерико Гар-
сия Лорка.

Tit-for-tat (взаимно разбира-
телство), като Live and let live 
(живей и остави другите да жи-
веят), е много добро правило за 
човешките взаимодействия, в 
които Човек трябва първо да 
опита сътрудничеството и да 
забрави, че има зъби и очи – 
прословутото „зъб – за зъб, око 
– за око“.

Следва на 18 стр.

Уважаеми приятели и 
българи зад граница,

Група българчета, живеещи 
в САЩ, започнаха GoFundMe 
(St. Nikolai Shelter Fundraising 
Campaign) кампания за наби-
ране на средства за дом за си-
раци и приют "Свети Николай" 
в село Нови Хан, където живе-
ят около 240 души. Преди 2 ме-
сеца домът е бил пред фалит. 
Целта е събиране на $20000. 
Родителите на децата ще пре-
ведат събраните средства ди-
ректно по банков път на дом за 
сираци Свети Николай.

В тези трудни за всички ни 
времена, нека подадем ръка на 
хората, борещи се за оцелява-
не. Ние сме много по-силни за-
едно! Каним ви да се включи-
те в тази инициатива с дарение, 
а след това да разпространите 
информацията за кампанията 
сред вашия кръг от приятели. 
Благодарим на всички за под-
крепата!

Мария Апостолова- 
Михайлова

 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd, 

Schaumburg, IL 60173

773.317.9190 773.317.9190 

THE UKRAINIAN MUSEUM – DIRECTOR
The Ukrainian Museum in New York is accepting applications for the full time  
Museum Director position, to guide the Museum through the next phase of 
its growth and development. The Director provides dynamic leadership and is 
responsible for planning, organization, staffing and operations at the largest 
Ukrainian museum in the U.S. dedicated to acquiring, preserving, exhibiting, 
and interpreting articles of artistic or historic significance to the rich cultural 
heritage of Ukrainians. Reporting to the Board of Trustees, the Director oversees 
an annual budget of over $1 million and a staff of full and part time employees. 
The successful candidate will be a strategic thinker capable of  
seeing the “big picture” and concentrating on long range goals while  
simultaneously ensuring the seamless day-to-day operation of the Museum. 

Key responsibilities include:
• Establishes initiatives, exhibitions, and publications to fulfill the  

mission of the Museum and increase its local, national, and  
international prominence.

• Oversees and participates in fundraising and development activities.
• Directs the Museum’s operations including marketing, education, finance, 

external communications and staffing.

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. 

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.

UM Director Advert_2021 10 15.indd   1 10/15/21   12:22 PM
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(Закінчення. Початок на ст. 4)
При цьому, перебуваючи зі своїм шефом у Вашинг-

тоні, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив в 
інтерв’ю виданню Military Times: «Повномасштабна 
атака Росії проти України запланована на кінець 
січня або початок лютого 2022 року. Вона, ймовірно, 
включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанко-
ві атаки, десантно-штурмові операції на сході, ви-
садку десанту в Одесі й Маріуполі та вторгнення 
меншого масштабу з боку Білорусі».

Можна припустити, що слова Буданова викликані 
необхідністю говорити в унісон з американцями. 
Принаймні Bloomberg, посилаючись на анонімні 
джерела, пише, що розвідка США поділилася з євро-
пейськими союзниками своїми даними, зокрема 
картами, з яких випливає, що Росія розглядає сцена-
рій швидкої широкомасштабної наступальної опера-
ції проти України на кількох напрямках і наступної 
тривалої окупації, якщо Владімір Путін наважиться 
на вторгнення.

За інформацією агентства, ймовірний сценарій – 
наступ одночасно з окупованого Криму, через росій-
ський кордон та з території Білорусі силами близько 
100 батальйонних тактичних груп загальною чисель-
ністю до 100 тисяч чоловік, із розрахунком на захо-
плення значної території та наступну окупацію. 
Співрозмовники Bloomberg також стверджують, що 
половина цих сил уже на позиціях і що вторгнення 
планується підтримувати авіацією.

Наскільки темні наміри Кремля, настільки неясна 
й гра, яку веде Білий дім, чиї емісари останнім часом 
неодноразово зустрічалися з росіянами. При цьому 
не полишає відчуття, що Україна стала частиною 

якоїсь великої гри Вашингтона на підвищення ставок 
у відносинах із Москвою напередодні зустрічі Бай-
дена і Путіна.

Адміністрація Байдена виступає за «стабільні та 
передбачувані відносини» Вашингтона і Москви, а 
російське керівництво хотіло б заблокувати вступ 
України до ЄС і НАТО, а також домогтися деміліта-
ризації нашої країни. Але, зважаючи на негативні 
наслідки поспішного виходу американців із Афга-
ністану, невпинне падіння рейтингу Байдена та без-
перервну критику з боку республіканців і тиск на 
адміністрацію всередині Демократичної партії, мало-
ймовірно, що Україна стане об’єктом розміну між 
Вашингтоном і Москвою.

Одна з версій причин таких активних публічних 
і закулісних дій американців – вони запобігають діям 
Росії й готують Україну до опору: мовляв, у Білому 
домі не хочуть повторення «кримського сценарію». 
Ще один можливий мотив активних дій адміністра-
ції Байдена: Вашингтон підштовхує європейських 
союзників до розробки та вжиття економічних, по-
літичних і військових заходів зі стримування Росії, 
зокрема й до зупинки «Північного потоку-2».

В цій ситуації загадкою залишається, що робити-
муть самі США у разі вторгнення РФ в Україну. CNN 
повідомляє, що адміністрація Байдена розглядає 
можливість відправки до нашої країни військових 
радників та додаткової зброї: у пакет можуть входи-
ти нові протитанкові ракети Javelin і міномети. Аме-
риканці думають і про поставку ракет Stinger: «небо 
і море» залишаються слабким місцем в обороні 
України.

Київ же хоче скористатися ситуацією максималь-

но й отримати високоточну зброю. Очікується, що 
до кінця місяця Вашингтон надішле в нашу країну 
оцінну місію, яка розгляне потреби України в засобах 
ППО. І є всі підстави сподіватися на збільшення 
американської військової допомоги наступного року.

У цій грі ставки високі не тільки для України та 
Росії, а й для Сполучених Штатів як лідера спільноти 
демократичних країн.

Останніми роками Вашингтон, щонайменше, у 
двох випадках продемонстрував нездатність відсто-
яти своїх союзників: під час президентства Трампа у 
– Венесуелі й адміністрації Байдена – в Афганістані. 
Але Венесуела далеко від Європи і з Росією не межує, 
а Афганістан уже звично перебуває у стані failed state.

Поразка ж у випадку з Україною, якій адміністра-
ція Байдена обіцяла підтримку США в конфлікті з 
Росією, матиме серйозніші наслідки для трансатлан-
тичної єдності: поступка Путіну завдасть нищівного 
удару по іміджу Сполучених Штатів і продемонструє 
країнам НАТО, що Вашингтон – ненадійний союзник. 
А це не тільки дестабілізує Північноатлантичний 
альянс. Якщо Захід – США і ЄС – дозволить Росії 
захопити Україну, для Китаю це буде сигналом до 
захоплення Тайваню військовими засобами.

Влітку Джо Байден озвучив один із основних 
принципів своєї зовнішньополітичної доктрини, 
заявивши, що «демократія повинна встати й показа-
ти, що в нас виходить». Якщо Владімір Путін досягне 
своєї мети в Україні, а Сі Цзіньпін – у Тайвані, це 
означатиме перемогу автократії.

Володимир КРАВЧЕНКО

УКРАЇНА - ЕПІЗОД У СЕРІАЛІ, СЦЕНАРІЙ ЯКОГО ПИШЕМО НЕ МИ?
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В переліку по-
над десять пунк-
тів. 

Міністр закор-
д о н н и х  с п р а в 
України Дмитро 
Ку л е б а  н а з в а в 
США провідним 
партнером Украї-
ни в зміцненні ар-
мії. Під час остан-
н ь о г о  б р и ф і н-
гу  він розповів, 
я к у  д о п о м о г у 
наша країна вже 
отримала від Штатів. 

Він пояснив, що йдеться не лише 
про постачання зброї, але й військової 
техніки та обладнання. Тож від США 
ЗСУ вже отримали: боєприпаси, кора-
блі, серед яких і патрульні катери типу 
Island, човни і запасні частини до них, 
багатоцільові легкові автомобілі ви-
сокої прохідності, протитанкові ра-
кетні комплекси, засоби контрснай-
перської боротьби, радіоелектронної 
боротьби, прилади нічного бачення, 
оптичні засоби, засоби зв’язку, медич-
не майно та стрілецьку зброю різних 
калібрів.

«Це спрямовано на оборону Украї-
ни», - уточнив Кулеба. 

23 листопада видання CNN повідо-
мило, що  США планують передачу 
додаткової зброї Україні через інфор-
мацію про плани російського вторгнен-
ня. У Кремлі на це відреагували погро-
зами, зазначаючи, що таке рішення 
може призвести до загострення ситуа-
ції на Донбасі. 

З Вашингтона регулярно звучать 
слова підтримки Сполученими Шта-
тами України та суворих попереджень 
Росії. Але важливі не лише меседжі та 
наративи, які Росія має почути, а й дії, 
які вона побачить після цього.

Дипломати стурбовані повідомлен-
нями про військову активність Росії.

Посольство США в Києві у своїх 
рекомендаціях щодо подорожей в Укра-
їну попередило американців про не-
звичайну  військову активність Росії 
поблизу кордонів України та в окупо-
ваному Криму.

«ГромадяниСША повідомляються 
про що викликають стурбованість по-
відомленнях про незвичайну військо-
вої активності Росії у кордонів України 
і в окупованому Криму. Рекомендації 

щодо подорожей в Україні залишають-
ся на рівні 4 - не подорожувати до 
Криму через зловживання з боку росій-
ських окупаційної влади, в східні час-
тини Донецької та Луганській області 
через збройний конфлікт і на всю 
Україну через COVID-19”, - йдеться 
уповідомленні посольства у середу.

Там також нагадали громадянам 
США, що умови безпеки на кордоні 
можуть змінитися «за коротким пові-
домленням або без будь-якого повідо-
млення».

ПОСОЛЬСТВО США ПОПЕРЕДИЛО 
АМЕРИКАНЦІВ ПРО НЕЗВИЧАЙНУ ВІЙСЬКОВУ 
АКТИВНІСТЬ РОСІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ

МІНІСТР РОЗПОВІВ, ЯКУ 
ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНА 

ВЖЕ ОТРИМАЛА ВІД США
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 FC “CONNECTION” - CHICAGO | 2021
AWARDS CEREMONY ФОТОМИТТЄВОСТІ НАГОРОДЖЕННЯ

Більше фото і відео на:
https://www.facebook.com/ukrslovo/
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

ГОТУЙТЕ ПОДАРУНКИ РІДНИМ
ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ТА РІЗДВА!
Покупки з онлайн-магазинів в Україні з доставкою до США

Грошові перек
Банківська картка чи рахунок не потрібні!

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

meest.shopping

giftsforukraine.com
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ДУШПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА ПИЛИПІВКУ
Єпископи Української Католицької Церкви у  США 

напередодні початку Пилипівки звернулися до  вірних 
окремим посланням, сповненим надії та порадами задля 
гідного приготування до Рождества Христового.

Душпастирське послання
ієрархів Української Католицької Церкви США 

на Пилипівку
всечеснішому духовенству, преподобному 

монашеству,
семінаристам, нашим дорогим вірним Української 

Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки
Бог нам прибіжище і сила; у нещастях з’явився з дужою допомогою.
Тим не злякаємось, хоч би й земля провалилась і гори захиталися серед моря.
Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення.
Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня»

(Псалом 45 на Великих (Царських) Часах)
Слава Ісусу Христу!
Дорогі в Христі,
Останніми тижнями увесь світ знову занімів у тривожному 

очікуванні погіршення пандемії COVID-19. Теперішній час 
став не  періодом очікування благодатних дарів осені 
т а   р а д о с т і  Р і з д в а ,  а л е  н а п р у ж е н н я  т а   с т р а х у : 
ми  усвідомлюємо, що  торішній гіркий досвід великої 
кількості захворювань і  смертей може повторитися. Ми, 
зрештою, глибше усвідомлюємо власну смертність.

Саме тому, на  початок Різдвяного посту звертаємось 
до  Вас зі  словами духовної розради та  закликом довіри 
до  Божого Милосердя. Ми  разом входимо в  період 
Пилипівки  – підготовки до  зус трічі  воплоченого 
та  народженого Бога. Ми  готуємося зустріти не  просто 
дитятко, а вітати у нашому світі Богочоловіка – Ісуса Христа, 
Спасителя світу. Народження Ісуса є моментом Богоявлення, 
яке ми бачимо як в Різдві Господньому, так і в явленні Бога 
на Йордані: «Це Син мій любий, що його я вподобав» (Мт. 
3,17). А  остаточне сповнення плану Богоявлення звершу-
ється Воскресінням – перемогою над смертю і даром життя 
вічного «тим, що в гробах», тим, які втратили рай.

Піст перед Різдвом триває 40  днів, його називаємо 
Пилипівкою на честь Апостола Филипа, який у нашій тра-
диції відомий як  Пилип. Цей піст допомагає людям 
сфокусуватися і підготуватися до приходу Месії. Його прихід 
змінює світ, бо Бог стає Людиною, щоб людина обожествилась 

і  повернулася на  Небо, відновила гармонійну єдність 
небесного та земного у собі.

Літургійні тексти Різдва розкривають богословський 
зміст свята:

«Готуйся, Вифлеєме, добре приберіться ясла! Вертепе, 
привітай, бо Істина прийшла, тінь минула і Бог від Діви по-
явився людям, прийнявши нашу подобу і  обожествивши 
тіло. Тому Адам відновлюється з  Євою, взиваючи: Боже 
змилування з’явилось на землі, щоб спасти рід наш»(Стихира 
св. Софронія Єрусалимського, Царські Часи, 1 час).

Відновлюється не  лише Адам та  Єва, але й  ми, їхні 
нащадки, через воплочення Ісуса повертаємо собі нашу 
первісну гідність дітей Божих. У  Різдві Христовому 
починається спасіння людського роду від отрути гріха 
та  смерті. Тому наше приготування Різдвяним постом 
є  періодом радості, а  не  смутку. Ми  відмовляємось від 
усяких приземлених і дочасних радостей задля справжньої 
Радості – святкування народження Богочоловіка, входжен-
ня Його у нашу природу, яку Він возносить на Небо.

Сьогодні світ страхається вірусу, який шкодить нашому 
тілу, а то й може цілком його знищити. Христос народжується 

в  часі перепису населення в  Римській Імперії, збурення 
народів, в період тисняви та нестачі навіть місця для нічлігу. 
Христос приходить не  посеред пандемії, але в  убогу 
стаєнку – в місце, насичене вірусами та інфекціями, серед 
антисанітарі ї жорстокого світ у. Проте навіть там, 
в найубогішому місці, його зустрічає тепло тварин та радість 
простих пастухів.

Саме стаєнка та  ясла стають взірцем та  прикладом 
великої Божої Любові та  Милосердя до  людини, Його 
творіння:

«Перед різдвом твоїм, Господи, безплотні сили 
дивувалися, з трепетом бачачи таїнство твоє, бо як Немовля 
зволив народитися ти, що небо зорями прикрасив, і в яслах 
тварин нерозумних возліг ти, що рукою своєю утримуєш всі 
кінці землі; у цьому провидінні пізнали ми милосердя твоє, 
Христе. Велика твоя милість,  – слава тобі!» (Стихира св. 
Софронія Єрусалимського, Царські Часи, 3 час).

Проходячи період Різдвяного посту, відкриймо для себе 
Слово Боже – Христа, який воплочується та рождається від 
Діви Марії, Пресвятої Богородиці. Слово стає тілом… 
Відкриймо для себе Слово, воплотімо Його в собі. Найперше 
приготуймо себе, наше єство, наше серце, зодягнувшись 
у  покаяння. А  відтак, хай наше очікування народження 
Христа-Спасителя наповниться радістю та довірою. Робімо 
це спільно в наших сім’ях, з тими, хто поряд, з тими, з ким 
разом очікуємо на велику переміну людини і всесвіту, – адже 
«Бог-Господь, і явився нам».

Благословення Господнє на Вас!
† Борис Ґудзяк,

Митрополит Української Католицької Церкви у США,
Архиєпископ Філадельфійський

† Павло Хомницький, ЧСВВ,
єпископ Стемфордської єпархії

† Венедикт Алексійчук (автор),
єпископ Чиказької єпархії святого Миколая

† Богдан Данило,
єпископ Пармської єпархії святого Йосафата

† Андрій Рабій,
єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії

Листопад, 2021 року Божого
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ПІД ЧАС АВТОПІЛОТУ TESLA ВМИКАТИМЕ ОБОВ’ЯЗКОВУ ТА НЕАНОНІМНУ ВІДЕОЗЙОМКУ

В оновлених правилах  з’явилася нова умова: коли 
водій переходить на повний автопілот, то у машині 
автоматично вмикається відеозапис як усередині, так 
і ззовні авта.

Таку норму ввели після аварії, у якій водій звину-
ватив саме систему автоматичного пілотування, 
пише Electrek.

Наразі бета-версія оновленого автопілота перед 
включенням просить водія підтвердити, що «включа-
ючи автопілот, я дозволяю Tesla збирати дані зобра-
ження, пов’язані з VIN, із зовнішніх та внутрішніх 
камер автомобіля для використання у разі серйозної 
загрози безпеці».

До цього Tesla збирала відеоматеріали, але вони 
були добровільними та анонімними, а тепер ком-
панія зберігатиме разом із відеозаписом номери 
машин, у яких ці відео записуються.

Нагадаємо, 17 квітня в Техасі авто Tesla вріза-
лось у дерево й загорілося, унаслідок інциденту 
загинули двоє чоловіків – проте жоден з них не 
перебував за кермом. Автомобіль Tesla Model S 
2019 року їхав вночі на «високій швидкості», але 
раптом з’їхав з дороги та врізався в дерево. Заги-
блим чоловікам було 59 і 69 років. Один був на 
передньому пасажирському сидінні, а інший – на 
задньому.

УКРАЇНСЬКОМУ СПІВАКУ, ГЕРОЮ УКРАЇНИ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ УКРАЇНИ НАЗАРІЮ ЯРЕМЧУКУ (1951-1995) ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

МУЗИЧНИЙ КРОСВОРД “Я НА СВІТІ ПРОЖИВ НАЧЕ СПАЛАХ ЗОРІ НА СВІТАННІ…”
Горизонтально: 7. “На кого кидаєш, на кого … 

наш пісенний сад?” – із пісні “Посвята” на слова 
Ю.Рибчинського, музика Г.Татарченка. 9. “Поцілуй 
мене, а … ти розкажеш, як жила. Я прийшов, і 
болю пісня в дім зі мною увійшла.” – із пісні “Я 
повернувся” на слова Ю.Бучми, музика В.Короти-
ча. 10. “… вам, сестри, … вам, браття, прийміть 
любові рушники!” – із пісні “Лелека з України” на 
слова В.Крищенка, музика Г.Татарченка. 11. Укра-
їнський поет, заслужений діяч мистецтв України. 
Автор слів до пісні (у співавторстві з С.Гігою) 
“Яворина”, присвячена пам’яті Н.Яремчука. Ури-
вок тексту із цієї пісні є назвою даного кросворда. 
14. “На свято … були запрошені, в серцях вигра-
вали пісні.” – із пісні “Там за дорогами” на слова 
Н.Дички, музика О.Гавриша. 17. “Що було – від-
було, а тебе зову. …, … чи я так живу?” – із пісні 
“Чуєш, мамо” на слова М.Ткача, музика О.Зло-
тника. 18. “Де трембіта співа, а то й жалібно плаче. 
Там блукає любов у розлуці, … .” – із пісні “Де 
смереки стрункі” на слова В.Гостюка, музика 
О.Гавриша. 20. Ударний музичний інструмент з 
визначеною частотою звуку. 23. “Я пам’ятаю той 
… схил, у наших мрій було сто крил.” – із пісні 
“Канікули в Карпатах” на слова І.Лазаревського, 
музика О.Пушкаренка. 24. “Хай розкаже лиш тобі 
про неспокій мій. Кожним … хочу стать в пісні я 
твоїй.” – із пісні “Посміхнулась ти” на слова 
А.Драгомирецького, музика Л.Дутковського. 28. 
“Тільки родина, як зірка єдина, твій … – надійний 
причал.” – із пісні “Родина” на слова В.Крищенка, музика 
О.Злотника. 30. “…, шинкарочко” – пісня на слова В.Крищен-
ка, музика О.Гавриша. 31. “… кава” –  пісня на слова Ю.Рогози, 
музика О.Злотника. 

Вертикально: 1. “Я піду в далекі гори у … годину. І попро-
шу вітра зворів, щоб не спав, не спав до днини.” – із пісні 
В.Івасюка “Я піду в далекі гори”. 2. “… душа, що не бачили очі 
– свічка не згасла, свічка не згасла.” – із пісні “Свічка” на сло-
ва Ю.Рогози, музика О.Злотника. 3. “Бо твоя врода – то є … 
вода, то є бистрая вода з синіх гір.” – із пісні В.Івасюка “Чер-
вона рута”. 4. “В день погожий і в негоду лава котиться … на 

зелений стадіон.” – із пісні “Київське Динамо” на слова 
Н.Яремчука, музика О.Злотника. 5. “… давно минулих днів 
знову звучать в мені кожну весну.” – із пісні “Музика давня” 
на слова В.Терена, музика І.Бойка. 6. “Там, де джерела грають 
сині, де не кориться крижині … потік нестримної води.” – із 
пісні “Черешневий гай” на слова Б.Стельмаха, музика Л.Дут-
ковського. 8. “Можеш все …, можеш все …, можеш все … 
тільки пам›ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну до-
рогу в гай, зелений гай.” – із пісні “Гай, зелений гай” на слова 
Ю.Рибчинського, музика О.Злотника. 12. “Кличе перша любов 
пломінкою струною на … причал, на кленові мости.” – із 

пісні “Квітка папороті” на слова В.Крищенка, 
музика Ю.Ісарова. 13. “Уже літа на білих конях …, 
по білих квітах геть промчали.” – із пісні “Білі 
лілеї” на слова С.Литвина, музика О.Злотника. 15. 
“А дні ідуть, а дні летять, … мрій звучить мотив.” 
– із пісні “Ліхтарики” на слова В.Крищенка, музи-
ка Г.Татарченка. 16. “Закружляли в танці справжні 
два …, скрипка і підкова чарували серце.” – із 
пісні “Дві мелодії” на слова В.Третяка, музика 
П.Дворського. 19. “Над Буковиною, понад Карпа-
тами, над Україною, понад світи. Білою птахою 
срібно … пісня Назарія з неба летить.” – із пісні 
“Пісня Назарія” на слова П.Лехновського, музика 
П.Дворського. 21. “Вже відгоріли … у саду, клено-
ве листя золотом облито.” – із пісні “Забудеш” на 
слова В.Крищенка, музика О.Гавриша. 22. “Тут 
веселий вітер в›є гніздо на …, тут зустрів уперше 
я сердець людських тепло.” – із пісні “Знов я у гори 
іду” на слова Ю.Рибчинського, музика М.Мозго-
вого. 25. “Збагне біла заздрість біль наших утрат 
і втішить у … біди.” – із пісні “Дай, Боже, радості” 
на слова А.Демиденка, музика Г.Татарченка. 26. 
“За тебе рідна і єдина щодня я … молюсь.” – із 
пісні “Горнусь до тебе, Україно” на слова М.Бакая, 
музика П.Дворського. 27. “Віднеси, бо серцем чую, 
я її чекання … пісню подарую, пісню про кохан-
ня.” – із пісні “Горянка” на слова М.Леонтюка, 
С.Борисенка, музика Л.Дутковського. 29. “Одино-
кий …” – пісня на слова В.Крищенка, музика Г.
Татарченка.

ВідпоВіді:
Горизонтально: 7. “… весняний …”. 9. “… після …”. 10. 

“Уклін …”. 11. Галябарда. 14. “… любові …”. 17. “… запитай …”. 
18. “… одначе”. 20. Литаври. 23. “… крутий …”. 24. “… словом 
…”. 28. “… порятунок …”. 30. “Налий …”. 31. “Чорна …”. 

Вертикально: 1. “… вечірнюю …”.  2. “Знала …”. 3. “… чис-
тая …”. 4. “… народу …”. 5. “Звуки …”. 6. “… стрімкий …”. 8. 
“… забути …”. 12. “… квітневий …”. 13. “… пропливли …”. 15. 
“… далеких …”. 16. “… маестро …”. 19. “… крилатою …”. 21. “… 
айстри …”. 22. “… полонині …”. 25. “… годину …”. 26. “… Бого-
ві …”. 27. “… милій …”. 29. “… вожак”.

Склав Анатолiй Лозовий

1 2 3 4 5 6

7 Я Н А С В І Т І

8

9 10

11

12 13

14 15 16 П Р О Ж И В

17

18 Н А

24

Ч Е

29

С П А Л А Х

19 20 21 22

23

25 26

27 28

30 31

З О Р І Н А С В І Т А Н Н І
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ATTENTION!  TEAM OTR DRIVERS!

Call us TODAY:

Tel. 708.261.9099
Svetlin

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

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!

This is an Expedited Division of Paragon Freight

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

224.828.1773
We speak ukrainian, polish, english

Summit IL

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

Part-time driver
evening job - $40/hour, 
rail experience

Mechanic & mobile 
service on yard, 
$20-$30/hour

Wanted local CDL A drivers
and mechanic

Wanted local CDL A drivers
and mechanic

Compensation: $2000
Employment type: full-time

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

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

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
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March 2021:

April 2021:

May 2021:

June 2021:

July 2021:

August 2021:

$3.73

$3.28

$3.44

$3.26

$3.37

$3.42
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- Tracking and Tracing
- Safety Manager
- Accounting
(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 
ДОСВІД 
БУХГАЛТЕРА
В ТРАКОВІЙ 
ІНДУСТРІЇ)

РОБОТА

ПОЗИЦІЇ

- ТРАКОВА КОМПАНІЯ ШУКАЄ
ЕНЕРГІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ
-  ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

elena@vvlsinc.com 

708.223.0984 ext 116

Так називається мішкоподібне розширен-
ня поверхневих вен нижніх кінцівок. За да-
ними медичної літератури, воно зустрічаєть-
ся у 25-28 відсотків осіб чоловічої статі та 
близько 40 відсотків у жінок. За образним 
висловом одного з дослідників, це «плата 
людини за те, що на відміну від тварин вона 
ходить на двох ногах». Докладніше про цю 
недугу із провідним науковим співробітни-
ком відділу хірургії магістральних судин 
Національного інституту хірургії та тран-

сплантології імені академіка О. О. Шалімова 
НАМНУ, віце-президентом Асоціації судин-
них хірургів України професором Л. М. 
ЧЕРНУХОЮ.

– Ларисо Михайлівно, як можна дізна-
тися, що в людини вже розвивається вари-
коз?

– На початковій стадії цієї хвороби най-
перше на свої ноги звертають увагу жінки. На 
кінцівках посилюється венозний малюнок, 
з’являються судинні розширення. Хоча спо-
чатку варикоз може й не мати чітких зовніш-
ніх виявів, навіть збільшення венозного ри-
сунка. Але у ногах з’являються неприємні 
відчуття: важкість, утома наприкінці робо-
чого дня, незначні набряки. Важливо відріз-
няти ці болі від тих, що виникають внаслідок 
остеохондрозу хребта. Це, безумовно, під 
силу тільки спеціалісту. Болі в ногах можуть 
з’являтись і внаслідок поліартритів, і з інших 
причин. Та все-таки найпоширеніша – пато-
логія вен нижніх кінцівок, у якій перше 
місце посідає варикозна хвороба. Крім болю, 
в т ом и,  в а ж ко с т і ,  набря к і в ,  не рі д ко 
з’являються ще й судоми нижніх кінцівок.

Мішкоподібне розширення – це та ознака, 
на яку найбільше звертають увагу пацієнти і 
тільки після цього звертаються до лікарів. 
Якщо ж недугу запустити, можуть виникну-
ти трофічні порушення.

– Розкажіть, будь ласка, що це таке?
– На нижніх кінцівках, переважно на 

внутрішній поверхні гомілки, з’являється 
почервоніння, а потім потемніння. Після 
цього може ущільнитись підшкірна жирова 
клітковина. Ці зміни спричиняють непра-
вильний тік крові в нижніх кінцівках. Розви-
ваються розлади, зокрема трофічні виразки.

Трофічні виразки можуть виникати і при 
незначній деформації варикозних вен. В 
Україні вони виникають десь у 13% осіб у віці 
40-45 років. Це, погодьтеся, – найбільш пра-
цездатний вік. Як свідчать дані обстежень 
наших пацієнтів, чимало людей живуть із 
ними 17-20 років і більше. Скажімо, пацієнту 
п’ятдесят, а трофічна виразка у нього з’явилась 
двадцять років тому. Це означає, що вже 
тридцятирічним він став кандидатом на ін-
валідність при захворюванні, якого можна 
було позбутись.

– Отже, зволікати із лікуванням вари-
козу не можна?

– Чи не найголовніше наше завдання – 
роз’яснити населенню профілактичні методи, 
аби не допускати варикозної хвороби. Для 
цього слід насамперед обмежити надмірні 
фізичні навантаження, зокрема підняття 
важких предметів, довготривале перебування 
на ногах. Усе залежить від того, яким видом 
діяльності людина займається. Якщо їй до-
водиться тривалий час стояти, доцільно ви-
користовувати спеціальні компресійні елас-
тичні панчохи, гольфи. Які саме, має пореко-
мендувати лікар. Утім, профілактика – це не 
тільки носіння компресійних виробів, а й за-
стосування медикаментозних препаратів, 
правильний спосіб життя, лікувальна фізкуль-
тура, плавання. Дуже шкідливе переїдання – у 
людей із ожирінням і підвищеною вагою 
частіше розвивається варикоз. У багатьох ви-
падках ця хвороба виникає під час вагітності, 
після тривалого підняття важких предметів.

Людина, яка турбується про своє здоров’я 
і виявила хоч найменші симптоми варикоз-
ного розширення вен, повинна негайно 
звернутися до спеціаліста за порадою. За-

йматися самолікуванням категорично не 
раджу!

Якщо спостерігається венозне мішкопо-
дібне розширення, слід звернутися до амбу-
латорного хірурга, терапевта, судинного хі-
рурга. Асоціація судинних хірургів України, 
що діє при нашому інституті, президентом 
якої є професор, доктор медичних наук Пав-
ло Іванович Нікульніков, зараз провадить 
широку громадську роботу щодо цього. Ми 
співпрацюємо з терапевтами, загальними 
хірургами. Адже вони перша ланка, яка надає 
першу допомогу нашим пацієнтам. Вони зна-
ють, що робити в таких ситуаціях. А от ре-
кламувати якісь препарати або вироби я 
вважаю неетичним, некоректним, неправиль-
ним, бо це збиває з пантелику як пацієнтів, 
так і лікарів. Слід роз’яснювати, що дана па-
тологія лікується, це головне. Хоча повністю 
вилікувати будь-яке захворювання важко. Та 
навіть у дуже важких випадках ми, лікарі, 
можемо надати допомогу, навіть у разі запу-
щених трофічних виразок.

У нашому інституті давно займаються 
проблемою лікування хворих із тяжкими 
формами варикозної хвороби. Розроблено 
багато способів і оригінальних хірургічних 
методик, завдяки яким виразки, що не гоїли-
ся протягом двадцяти і більше років, зажи-
вають упродовж 14-28 днів.

До речі, за кордоном лікування 80 відсо-
тків пацієнтів із цією патологією є консерва-
тивним. Але у зв’язку з тим, що в нашій кра-
їні багато людей приходять до лікаря із за-
давненою формою хвороби, найчастіше її 
лікують хірургічним шляхом.

Розмову вів 
Микола ЮРЧИШИН

ВАРИКОЗ 
НАЙЧАСТІШЕ  

ЛІКУЮТЬ 
ХІРУРГІЧНИМ 

ШЛЯХОМ

НА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯНА РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
ВОДІЇ CDL-AВОДІЇ CDL-A

630.766.7400 (ext.617)630.766.7400 (ext.617)630.766.7400 (ext.617)

SOLO & TEAM ($ 0.80 за милю)

Маршрути від Іллінойсу до Каліфорнії

2 роки досвіду

Hook and Drop
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Здоров‘я

Розмовляємо польською і  англійською мовами
Monika: 847.443.5051Halina: 708.940.2089 Monika: 847.443.5051Halina: 708.940.2089

Водіїв CDL «А» для їзди - Team and SoloВодіїв CDL «А» для їзди - Team and Solo

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

Водіїв CDL «А» для їзди - Team and SoloВодіїв CDL «А» для їзди - Team and SoloВодіїв CDL «А» для їзди - Team and SoloВодіїв CDL «А» для їзди - Team and SoloВодіїв 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

Monika: 847.443.5051
Halina: 708.940.2089 Розмовляємо 

польською і  
англійською мовами

Терміново запрошуємо 
на роботу:

Водіїв CDL «А»

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

referral 
• Оплачуємо відпустку
• Вихідні вдома
• Стабільні вантажі
• Майстерня з ремонту, вага і компанія за 

однією адресою
• Вимоги – 2 роки досвіду водіння вантажівкою і 

чистий рекорд

ВАЖЛИВО ПРИВЧАТИ МАЛЯТ НЕ ПІД’ЇДАТИ
Коли дитині виповнюється два роки, 

настає час розширювати раціон її хар-
чування. Адже у малюка вже є всі мо-
лочні зубки, а його енергія та актив-
ність постійно зростають.

Дуже важливо давати цільні про-
дукти, щоб малюк працював зубками, 
не лінувався жувати. Тому раджу суп 
не перетирати, яйця, м’ясо, рибу, овочі, 
фрукти різати шматочка-
ми.

Способи приготування 
їжі: варіння, тушкування 
й запікання (в пергамент-
ному папері). Корисними 
будуть і сирі фрукти та 
овочі. Головний напій не 
соки та солодкі чаї, а вода!

Стежте за масою тіла 
дитини. Намагайтеся об-
межувати солодке: не да-
вайте пакетованих соків, 
солодких газованих напо-
їв, цукерок. Цукор спричи-
няє гіперактивність, а також псує зуби, 
кишкову мікрофлору. Діти-ласуни 
частіше хворіють на застудні захворю-
вання.

Режим харчування: 4-5 разів на день. 
Важливо привчати малят не під’їдати. 
Дуже часто матусі скаржаться, що ди-
тина не хоче обідати чи вечеряти, а все 

через те, що її підгодовують солодоща-
ми перед обідом чи вечерею.

Пропоную приблизний раціон хар-
чування. Сніданок: каша з маслом, 
омлет, огірок квашений, нарізане яблу-
ко. Перекуска: фрукт або печиво вівся-
не домашнє чи хлібці. Обід: суп із 
фрикадельками, шматочок цільнозер-
нового хліба. Перекуска: йогурт/сирок 

із бананом. Вечеря: картопля/каша, 
риба/птиця/кролик у вигляді котлет 
або відварене чи тушковане й порізане 
дрібними шматочками м’ясо, зелень/
броколі (інші овочі).

Юлія ПОВОРОЗНЮК, 
дитячий дієтолог

ЯК САМЕ ЛІКУЮТЬ ПУЛЬПІТ? ЗАЗВИЧАЙ НЕРВ 
ВИДАЛЯЮТЬ 
Часто гострий зуб-

ний біль виникає зне-
нацька. Зовні жодних 
проблем із зубом ніби 
немає, а неприємні від-
чуття не дають спокою. 
У чому проблема?

Гострий зубний біль, 
надто той, що виникає 
вночі, здебільшого вказує на пульпіт – 
запалення судинно-нервового пучка 
(пульпи) всередині зуба.

Часто пульпіт є наслідком карієсу, 
який може роз’їсти зуб усередині, хоча 
зовні він має здоровий вигляд. Коли 
карієс дістається пульпи, де розташо-
ваний нерв, біль стає нестерпним. Він 
різкий, пульсоподібний, може віддава-
ти у вухо, скроню, око, розповсюджу-
ватися на інші зуби.

При цьому зуб може бути проліко-
ваний, запломбований, але із запаль-
ним процесом усередині. Тож варто 
зробити рентген. Буває, пульпіт вияв-
ляють під час лікування глибокого 
карієсу.

Першими ознаками розвитку пуль-
піту може бути підвищена чутливість 
зуба до подразників – холодного, гаря-
чого, а також неприємний запах із рота.

До речі, часом хворий зуб поболить 

і перестане. Проте це не означає, що 
пульпіт зник. Він набуває хронічної 
форми. Тому навіть один больовий про-
яв має стати приводом для візиту до 
стоматолога: якщо пульпіт не лікувати, 
він може перерости в періодонтит – за-
палення тканин чи коренів зуба, ліку-
вання якого значно триваліше.

Як саме лікують пульпіт? Зазвичай 
нерв видаляють. Спершу прочищають 
канали, видаляючи залишки нерва, за-
повнюють їх тимчасовим пломбуваль-
ним матеріалом, який має антисептич-
ну й протизапальну дію, а за декілька 
днів ставиться остаточна пломба – і в 
канали, і на зуб.

До відома, депульповані зуби вима-
гають ретельнішого догляду, адже вони 
частіше псуються, розколюються.

Світлана КОЛОМІЄЦЬ, 
стоматолог
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

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

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

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

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

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

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

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

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

16 years in business
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Трапляється, людина сама собі при-
значає лікування антибіотиками. Про-
дають їх без рецепта, і завжди знайдеться 
друг чи родич, який підкаже назву ліків, 
що колись допомогли йому за схожої 
ситуації. Такі дії не просто помилкові, 
вони небезпечні.

Всес віт н я орг а ні за ц і я охорони 
здоров’я виявила, що більшість людей у 
світі не знає, як уживати антибіотики. 
Організована нею просвітницька акція 
наголошує: незнання сприяє поширенню 
антибіотикорезистентності та появі су-
пербактерій. За даними експертів ВООЗ, 
щороку в країнах Євросоюзу 25 тисяч 
пацієнтів умирає від бактеріальних ін-
фекцій, бо мікроби стали нечутли-
вими до ліків.

Що ж саме лікують антибіотики 
і коли їх призначають?

Підвищена температура тіла не 
показання для вживання антибіо-
тиків. При грипі чи ГРВІ (застуді) 
антибіотики теж безсилі. Показан-
ням для їхнього призначення є 
клінічні ознаки, що вказують на 
бактеріальну природу запального 
процесу. Важливо не лише правиль-
но підібрати антибіотик залежно від 
типу захворювання, а й дотримува-
тися дозування й термінів його 
вживання.

Хочу наголосити: вживши дозу пре-
парату, меншу, ніж потрібно для цілко-
витого знищення бактерій, людина 
сприяє появі збудників, стійких до ліків. 
Так і виникають супербактерії, подолати 
які стає щоразу важче.

А що ж таке антибіотикорезистент-
ність, про яку застерігають фахівці 
ВООЗ? Це нечутливість патогенних мі-
кроорганізмів до протимікробних ліків. 
Через антибіотикорезистентність ті ін-

фекційні хвороби, які вже вважалися 
подоланими, знову стають невиліковни-
ми. Тому правильне вживання антибіо-
тиків – відповідальність не лише за своє 
здоров’я, це – глобальна відповідальність.

До речі, ми харчуємося м’ясом тварин, 
яких на фермах лікують антибіотиками. 
Згідно з правилами, виробник має заче-
кати певний час, доки медична речовина 
виведеться з організму тварини. Однак 
це правило часто порушують. Ми, на 
жаль, не захищені від ризику вживання 

і молока з антибіотиками. Вони ж, по-
трапляючи в організм людини, не тільки 
алергізують його, а й призводять до того, 
що за необхідності ліки вже не діють.

Досі наука могла впоратися з бактері-
ями, синтезуючи антибіотики нового 
покоління. Але несподівано це спричи-
нило небажаний ефект: світ зіткнувся із 
суперстійкими бактеріями. І, вочевидь, 
науковцям доведеться чимало попрацю-
вати над створенням ліків, які стали б 
альтернативою антибіотикам.

Тим часом медики мають відмовитися 
від практики призначення антибіотиків 
за шаблоном, натомість ретельно добира-

ти препарат, зважаючи на чутливість 
збудника до нього. А пацієнтам не 
потрібно практикувати самоліку-
вання, слід дотримуватися способу 
вживання антибіотиків, рекомендо-
ваного лікарем.

Інколи запитують, чи можуть 
деякі рослини замінити антибіоти-
ки? Так, у медицині успішно вико-
ристовують фітобіотики – напри-
клад, іманін, добутий зі звіробою, 
сативін – із часнику. Видобуто анти-
біотики й із лишайників, їх досить 
часто застосовують у комплексі із 
синтезованими протимікробними 

препаратами. Але сподіватися, що часни-
ком можна вилікувати, наприклад, бак-
теріальну пневмонію, не варто. Відпові-
дальний пацієнт повинен вживати ліки 
згідно із приписом лікаря, а той своєю 
чергою має підібрати правильний пре-
парат та призначити відповідне його 
дозування.

Федір ЛАПІЙ, 
імунолог

ПАЦІЄНТ 
ПОВИНЕН ВЖИВАТИ 

ЛІКИ ЗГІДНО ІЗ 
ПРИПИСОМ 

ЛІКАРЯ 

ЗАПЛАНУЙТЕ 
ВІЗИТ ДО 

ГІНЕКОЛОГА 
ЯКНАЙШВИДШЕ 

Четвертою найпоширенішою он-
кохворобою у світі серед жінок є рак 
шийки матки. Зменшити захворюва-
ність та смертність від цієї хвороби 
допоможуть регулярні огляди.

Чи можна відчути розвиток раку 
шийки матки? На ранніх стадіях немає 
ні болю, ні інших ознак цієї хвороби. 
В и д и м і  ї ї  п р о я в и  (н е р е г у л я р н і 
кров’янисті виділення, вагінальні кро-
вотечі, кровотечі між менструаціями, 
після статевого акту або огляду в гіне-
колога, біль під час статевих стосунків) 
з’являються вже на пізніх стадіях.

Тому вкрай важливо проходити 
регулярні обстеження у гінеколога. 
Окрім цього, Міністерство охорони 
здоров’я України закликає жінок із 
18-річного віку раз на рік робити ПАП-
тести. У жіночій консультації ця про-
цедура безкоштовна.

Що ж таке ПАП-тест?
Це зішкріб клітин, що вистилають 

канал шийки матки. Вивчаючи їх під 
мікроскопом, можна виявити пере-
драковий стан чи розвиток ракової 
пухлини на ранній стадії.

Якщо виявляють негативний ПАП-
мазок, це означає, що атипових клітин 
немає. Якщо ж позитивний – це може 
вказувати на запальні процеси в ший-
ці матки чи піхві або на початок пере-
родження клітин.

Коли виявлено дисплазію чи за-
пальні процеси, пацієнтку скеровують 
на подальші обстеження – тест на па-
пілома-вірус (він вважається осно-
вним провокатором раку шийки матки 
у жінок), кольпоскопію (вивчення епі-
телію шийки матки). За необхідності 
роблять біопсію.

ПАП-тест – найпростіший та найін-
формативніший метод, що дає змогу 
вчасно виявити небезпеку. Тому за-
плануйте візит до гінеколога якнай-
швидше.

Олена МАНЖУРА, 
онкогінеколог

Хрускіт у суглобах – перша ознака зайвини солей, які не 
виводяться, а відкладаються по всьому організму. Згодом 
ці відкладення завдають болю, незручностей та дискомфор-
ту під час руху. Через неправильне харчування фосфати, 
карбонати, трипельфосфати, урати й оксалати мають влас-
тивість накопичуватися в суглобах. Це призводить до по-
яви проблем з опорно-руховим апаратом.

Як виводити солі з організму?
Зменшіть кількість солі в їжі. Зведіть до мінімуму вжи-

вання м’яса та риби, а також солодощів, різних соусів та 
кетчупів. Білкові продукти завжди мають подаватися до 
столу зі свіжими овочами, які сприяють повнішому засво-
єнню білків, перешкоджаючи відкладенню солей. Також слід 
відмовитися від солодких газованих напоїв та мінеральної 
води.

Рухайтеся і пийте багато води. Заняття спортом сприяють 
інтенсивному потовиділенню й прискоренню метаболізму, а 
разом із цим і виведенню солей з організму. А щоб уникнути 
зневоднення, під час тренування не забувайте про воду.

Пийте зелений чай. Він виводить з організму солі й ток-
сини, а також має легку сечогінну дію.

Спробуйте рисову дієту. Правило рисового раціону просте: 
можна їсти тільки варений рис без солі та інших приправ, а 
пити лише воду або зелений чай. Протягом тижня їжте по 
3-4 склянки вареного рису на день, запиваючи його великою 

кількістю води. Після закінчення дієти намагайтеся не пере-
їдати і не зловживати солоними продуктами.

Замініть сіль корисними спеціями:  часником, чорним 
перцем, карі, петрушкою, орегано і розмарином.

Застосовуйте натуральні сечогінні засоби. Це можуть бути 
овочі зеленого кольору, цибуля, буряки, спаржа, свіжовичав-
лені цитрусові соки.

Зробіть глиняні подушечки проти солей. Дві столові лож-
ки косметичної глини змішайте зі столовою ложкою сухої 
суміші трав (полин, ромашка, деревій) і накладіть на центр 
стопи, де міститься 60 активних рефлекторних точок. Три-
мати такі подушечки на ногах потрібно годину.

Марія ВАНДА, 
сімейний лікар

ЯК ВИВОДИТИ СОЛІ З ОРГАНІЗМУ?
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В транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:

-  Оплачуємо - 75 С/M 
   або % від вантажу
-  Маршрути - OTR та
-  о оLocal - до 150 миль довк ла від   Chicago, щ дня вдома
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови    співпраці - домовимось!
 Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу

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

Розмовляємо
польською мовою

Sign in bonus
$1000

773.865.9975

ВОДІЇ 
CDL «А»

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

You Deserve
To Be With 
The Best!

You Deserve
To Be With 
The Best!

847.707.0065
773.317.8035
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Здоров‘я

ПОЗБУТИСЯ ДЕМОДЕКОЗУ 
ВКРАЙ НЕПРОСТО

Причиною демодекозу – захворювання, що 
вражає шкіру обличчя, повік та інших діля-
нок тіла, – є мікроскопічний кліщ демодекс. 
Позбутися його вкрай непросто: на це по-
трібно 1,5-6 місяців. При цьому важливо 
погасити вогнища хронічної інфекції, підви-
щити захисні сили організму, врівноважити 
емоції.

Для виявлення кліща і підтвердження діа-
гнозу проводять мікроскопічне дослідження, 
для якого робиться зішкріб зі шкіри обличчя 
або сальних залоз на наявність яєць демодек-
са (носогубні складки, підборіддя, лоб). Якщо 
демодекоз підтверджується, лікар призначає 
лікування.

У разі загострення захворювання треба 
щоранку міняти наволочку (кліщі особливо 
активні вночі) або пропарювати її з допомогою 
праски, а після вмивання витирати обличчя 
одноразовими серветками, а не рушником. Не 
можна давати іншим (навіть близьким) свою 
косметику чи користуватися чужою. Креми 
краще використовувати в тюбиках.

Одним із найпростіших, але перевірених 
народних способів позбутися кліща є мильні 
маски з господарським милом (72%). Увечері 
очистіть обличчя від пилу й косметики й, 
збивши в руках мило до утворення піни, на-
несіть на ушкоджені ділянки (можна й на все 
обличчя). Залишіть до висихання. Через го-
дину повторіть процедуру, на вже підсохлий 
шар знову нанесіть мильну піну. Зробіть так 
4-5 разів і залишіть маску на ніч. Повторюва-
ти потрібно до повного одужання.

Також можна використовувати й березо-
вий дьоготь: змішайте чотири столові ложки 
березового дьогтю, шість грамів сірки та три 
столові ложки топленого сала, поставте на 
вогонь, кип’ятіть хвилини три. Вийде мазь, 
якою потрібно щодня (на ніч) змащувати об-
личчя.

Ще такий рецепт: столову ложку дьогтю 
змішати з солідолом та оливковою (соняшни-
ковою) олією в рівних пропорціях. Наносити 
на ніч як крем, а вранці змити водою (або 
ліпше настоєм ромашки й м’яти – по столовій 
ложці кожного компонента на літр гарячої 
води).

Разом із цим обов’язково слід пити відвар 
трав. Тут на допомогу прийде оздоровчий 
протипаразитарний збір.

Окрім того, з харчового раціону доведеть-
ся вилучити копчення, солодощі (цукор, цу-
керки, шоколад, торти), каву, какао, алкоголь. 
Їжа має бути багата на вітаміни А, В, С, тобто 
їжте моркву, шпинат, гарбузи, абрикоси (ку-
рагу), капусту, насіння, пророслі злаки.

Любов САЛІЙ, фітотерапевт

ХВОРИМ НА ПІЄЛОНЕФРИТ СЛІД 
СУВОРО ДОТРИМУВАТИСЯ ДІЄТИ, НЕ 
ВЖИВАТИ ТАКОЖ КАВУ, МІЦНИЙ ЧАЙ 

Пієлонефрит – запалення тканини нирок (судинної 
системи клубочків) і ниркових мисочок. Лікування гострої 
форми захворювання має бути спрямоване на усунення 
причини хвороби та нормалізацію порушеної функції 
органів і систем. Окрім того, обов’язковим у терапії пієло-
нефриту є збереження нормального відходження сечі. 
Терапію медичними препаратами (які зазвичай застосо-
вують не більш як 10 днів) обов’язково поєднують із лікар-
ськими рослинами (або зборами), що діють як протимі-
кробні, протизапальні й сечогінні засоби.

Наприклад, настій трави остудника голого: 40 г подріб-
неної сировини залити 500 мл окропу, довести до кипіння, 
настояти годину, процідити. Пити по дві столові ложки 
чотири рази на день перед їдою.

Можна застосовувати також інші види остудника. Фла-
воноїди, аскорбінова кислота, каротин, рутин, біметали, 
які містить ця рослина, чинять сечогінну, солерозчинну, 
протимікробну, в’яжучу, спазмолітичну дії, нормалізують 
обмін речовин, а також поліпшують функцію епітелію 
слизової оболонки сечовидільних шляхів.

У комплексному лікуванні хворим бажано використо-
вувати ягоди та сік журавлини. Для лікування пієлонеф-
риту гострого помічні збори, наприклад: кора ясена зви-
чайного – 60 г; трава материнки звичайної, листки брус-
ниці – по 30 г; шишки хмелю звичайного – 10 г. Узяти 60 г 
суміші й залити літром окропу, кип’ятити 10 хвилин. 
Відвар пити по півсклянки тричі на день до їди.

Ще така суміш: корені солодки голої, листки мучниці 
звичайної – по 50 г; квітки нагідок лікарських – 40 г. Дві 
столові ложки суміші залити 500 мл окропу, настояти 10 
хвилин, пити по півсклянки тричі на день після їди.

Допоможе і такий відвар: стручки квасолі, трава остуд-
ника голого, квітки волошки польової, трава хвоща по-
льового, приймочки кукурудзи – все по 10 г; листки муч-
ниці звичайної – 15 г. Дві столові ложки збору залити 500 
мл холодної перевареної води, настояти 12 годин, кип’ятити 
10 хвилин, настояти 30 хвилин. Приймати теплим по пів-
склянки чотири рази на день після їди.

Якщо настала стійка ремісія хвороби, призначають збір: 
трава споришу звичайного, корені живокосту лікарського, 
трава кропиви собачої – по 25 г; квітки пижма звичайного, 
трава звіробою звичайного – по 20 г. Столову ложку збору 
залити склянкою окропу, кип’ятити 10 хвилин, настояти 
10 хвилин. Процідити, пити по півсклянки двічі на день 
після їди. Лікуватися цим відваром варто тільки після 
активної комплексної терапії попередніми зборами.

Хворим на пієлонефрит слід суворо дотримуватися ді-
єти, не вживати гострих, копчених і смажених страв, а 
також каву, міцний чай. Смак дієтичних страв можуть 
поліпшити лимонна кислота, журавлина, апельсиновий 
сік. Якщо дається взнаки гіпертонія, для її лікування при-
значають рослини або їхні збори з гіпотензивною дією.

Іван ЧЕКМАН, знавець народної медицини

Високий кров’яний тиск можна контролювати не тільки 
за допомогою ліків і скорочення солі в раціоні, а й дода-
ванням важливих мінералів, що знижують кров’яний тиск. 
Вони можуть вирішити проблему гіпертоніків.

Одним із таких мінералів, котрий, як уже доведено, 
знижує кров’яний тиск, є магній.

За словами доктора Сари Брюер, магній необхідний для 
правильної роботи понад 300 ферментів в організмі, що 
робить його необхідним для кожного метаболічного про-
цесу – від виробництва енергії до синтезу білка і генетич-
ного матеріалу.

Також він бере участь у роботі м’язів, нервової провід-
ності і для підтримки серцевого ритму, а значить, і здо-
рового кров’яного тиску. Це досягається шляхом розсла-
блення гладком’язових клітин слизової артерії, через що, 
у свою чергу, тиск падає.

Доктор Брюер нагадала результати декількох дослі-
джень, які показали, що у деяких людей магній настільки 
ефективний, що він знижує показники тиску краще, ніж 
запропоновані ліки.

З цього приводу у семи дослідженнях узяли участь люди 
зі стійкою гіпертонією, систолічний тиск яких був на рів-
ні 155 мм, незважаючи на призначене антигіпертензивне 
лікування.

При цьому нормальний систолічний артеріальний тиск 
становить 90–120 мм, високий – 140 мм і вище.

Коли учасники дослідження отримували магній, він 
знижувався у середньому на 18,7 мм. При цьому добавка 
магнію становила в середньому 368 мг на день протягом 
трьох місяців.

За словами доктора Брюер, магній є одним із кращих 
природних засобів при гіпертонії. Його можна отримува-
ти з таких продуктів, як горіхи, різне насіння, темнозелені 
листові овочі, боби, риба, сухофрукти і цільнозернові про-
дукти, а також у вигляді добавок.

Крім цього, він може бути у темних сортах шоколаду, в 
какао і водопровідній воді у тих регіонах, де вона відріз-
няється жорсткістю. До слова, люди, котрі живуть у таких 
регіонах, рідше страждають від високого артеріального 
тиску, серцевих нападів та інсультів.

МАГНІЙ МОЖЕ УСПІШНО ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ ГІПЕРТОНІЇ
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Дід Гриша останнім часом дуже подався. 
Здавалося, час не лише зморшками боро-

нував обличчя, а й страшенно порубцював його 
душу. Став зовсім мовчазним, відлюдькуватим. 
У побляклих очах не світилося життя.

БУВ ПЕРШИМ ЖАРТІВНИКОМ  НА СЕЛІ

Замолоду Гришка був першим веселуном на 
селі. Його жарти любили всі, особливо дівчата. 
Що там казати – деякі сільські красуні просто 
сохнули за ним. Однак хлопець ігнорував будь-
які прояви симпатії до себе. Хоча при цьому, 
гонорово піднімаючи голову, смачно вихвалявся 
у суто чоловічій компанії тим, що до нього дівки 
липнуть, як мухи до меду, і годі від них відбити-
ся.

У його голосі постійно відчувалася нотка 
зверхності. Мовляв: хто там ви, а от я! З добряка-
комедіанта він перетворився на задаваку. Його 
жарти зробилися якісь геть злостиві, недобрі. 
Тож давня компанія усе рідше стала запрошува-
ти Гришку до свого гурту.

Минала осінь за осінню – і всі хлопці-дівчата 
його віку пішли одне за одним до шлюбу. А тут 
ще й мати померла (батька давно на світі не було). 
І лишився Гришка сам, як перст.

По сусідству – весілля, родини, хрестини, 
гучні співи та веселощі, дитячий гамір та тупіт 
під хатою. А в Гриші – тиша. Спочатку сердився, 
що за парканом постійно шум і гам, та, розумі-
ючи, що його нотації усім до одного місця, став 
ховатися від того сусідського родинного щастя в 
кінці саду.

СТАВ НЕНАВИДІТИ СМІХ

Там одиноко росла груша, колись посаджена 
батьком. Ненько так і не діждався з неї плодів. А 
от мати страшенно зраділа, коли дерево стало 
рясно родити. Гришка згадував, як спозаранку, 
коли тільки приходила пора, мати вибігала у сад 
і оглядала траву, чи ж не скинуло дерево під ноги 
свій перший достиглий плід. Знаходила, добре 
витирала грушку краєм хустини і несла додому, 
для свого єдиного і найдорожчого Гриші. Не 
знала, що він давно вже тихцем позбивав най-
спіліші та, ховаючись від неї на лузі, їх ум’яв…

Соромно стало Гриші за такі спогади. Скоти-
лася по щоці сльоза, як згадав, яким колись був 
безтурботним, щасливим і зовсім цього не ціну-
вав. Хотілося повернутися у той час, бути комусь 
потрібним.

Раптом його спогади перервав голосний ди-
тячий сміх, що долинав від сусідів. Гриша  по-
спішив до хати і, зайшовши на ґанок, відхилив 
фіранку, аби крадькома подивитися,   що ж так 
розсмішило дітлахів. І побачив таку картину: за 
парканом малі хлоп’ята бігали навколо киці, що 
лежала на осонні. До неї примостилося три ма-
ленькі клубочки, яких кішка годувала молоком. 
Дітей страшенно веселили пухнастики, які час 
від часу випускали мамчину цицю і відкочува-
лися убік. Аж заходилися від сміху, коли кішка 
підсовувала лапою маля.

– Ану тихо! – вибігла з хати мати. – Налякаєте 
кішку – ще діток покине.

Вона схопила старшого хлопчика за руку і 
повела в дім. За ним покірно пішов менший.

Про колгоспну бухгалтерку Зою Семенівну в селі 
казали: «Їй палець в рот не клади, а то відку-
сить!» Була жінкою вольовою та вредною. 

Чортів давала вдома й на роботі. А що вже вислухав син, 
коли заїкнувся, що одружуватися буде на сусідській ді-
вчині!  «Тобі селючка не пара! У мене невістка має бути 
панська: городська та вчена», – постановила Зойка.

«Дочка доярки тобі не пара»
І чоловік Петро, який весь вік на комбайні віджниву-

вав, і син-одинак Миколка, якого бухгалтером до мамоч-
ки в контору пристроїли, вважали за краще не спереча-
тися із Зоєю. Правда, Микола трохи надув щоки, коли та 
заборонила женихатися до красуні-сусідки Настуні. Вони 
ще зі школи дружили, часто в клубі бачилися. Хлопець 
кілька разів проводив її додому, бо ж поруч живуть.

– Не дасть твоя мама нам разом бути, – зітхаючи, час-
тенько повторювала 
дівчина.

– Та що ти таке ви-
гадуєш? Європа над-
ворі, а не дрімуче ми-
нуле. Зараз діти ро-
блять те, що хочуть, 
– казав хлопець, хоч у 
с а мог о й на д у ш і 
шкребло від недобро-
го передчуття.

І розмова з матір’ю 
таки відбулася:

– Почула в конторі, 
що мій син з дочкою 
доярки сходитися на-
думав! – пішла одразу 
в наступ. – Та що ти з 
нею бачити будеш? 
Корів, телят і фури з 
гноєм та силосом! 
Ганьба яка: молодий 
бухгалтер і смердюча 
доярка! Бути такого 
не може!

– Мамо, Настуня 
не доярка. Вона на 
медсестру вчиться, – 
пробував заступити-
ся за дівчину. Та хто 
його слухав! Зойка і 
матір дівчини при 
всіх відчитала, коли 
та прийшла зарплату 
отримувати: мовляв, 
общипана курка павичу не товариш. Настя хоч і бідна 
була, але горда. Щоб уникнути насмішок, почала обходи-
ти Миколу стороною. А згодом знайшла роботу у місті, 
то й взагалі рідко приїжджала у село.

Спокусився на тонкі брови та миле личко
Саме в цю пору до них на практику прийшла Аллочка 

– економістка. Брови вискубані, вії – нарощені, нігті, як 
у півня баби Маньки. Волосся – біле-білюсіньке, як пух. 
У вухах модні сережки дзвенять. Личко гарне, вималю-
ване, ну, ніби зірка якогось серіалу! Якщо сільські тітки 
плювалися, дивлячись на таку фіфу, то у Зойки аж очі 
загорілися, коли побачила міську пані. А ще як почула, 
що тато їй купив двокімнатну квартиру, бо він великий 
начальник, то вирішила: розіб’ється, а свого Миколку 
таки женить на ній.

Хлопець не дуже й противився, бо Аллочка видавала-
ся такою симпатичною милою дівчинкою. Буквально за 
місяць й весілля відгуляли. Коли зайшла мова, де жити-
муть молодята, виявилося, що ніякої квартири у Аллоч-
ки немає, то їй видумалося якось ненароком. «Ну, нічого, 
– сміялася Зойка-свекруха. – У колгоспі свиней багато. 
Скоро буде вам квартирка, а поки знімемо кімнатку».

Однак не так просто було колгоспну худобу перевести 
в нерухомість. Настали скрутні часи. Усе розвалювалося, 
розкрадалося ще на верхах. Зойці ніяк не вдавалося на-
збирати грошей на житло дітям. А невістка виявилася не 

промах, переплюнула саму Зойку: і так їй виговорювала 
щодня по телефону, що та й не знала, де діватися. То була 
незадоволена, що Миколка мало заробляє, то сердита, що 
передали їм сало, а вона ж хотіла телятини. Наступного 
дня замовила півника на холодець, а потім качечку за-
пекти. Щоразу до міста вирушали дві напхані усяким 
добром торби. Зате невістку у свекрухи бачили лишень у 
день весілля. Їхати в село ні влітку, ні взимку не хотіла. 
То їй сонце дуже пече, то вітер крижаний у голову надме. 
А як народився синочок, то взагалі спеціальний пункт 
пропуску вдома облаштувала. Перш ніж зайти до дитини, 
баба Зоя мусила ретельно вимитися у ванній, одягнути 
чистий халат, який невістка спеціально купила для таких 
відвідин, і лишень тоді, протерши руки якимось дезінфі-
куючим розчином, могла приступити на хвильку до 
внука.

– Ви не дивіться так на нього, а то зурочите, – бурчала 
Алла. – Не беріть під 
руки, бо повикручує-
те. Ой, покладіть кра-
ще дитятко, бо ще по-
калічите…

Так і не дозволяла 
б а б і  п о т і ш и т и с я 
внучком. Дід, який 
заїхав у гості, поди-
вився на це все, та й 
забрався наступним 
рейсом додому.

– Ото дав Бог неві-
сточку. У два рази гір-
шу, ніж жінка. Добре, 
що дві змії не живуть 
в одному кублі, – по-
сміхався у вуса і всім 
казав, що таку кару 
невісткою його Зойка 
заслужила.

Золотом задобряла, 
щоб сина не 
виганяла

Зоя Семенівна ні-
коли і нікому не роз-
повідала, як її виховує 
невісточка. «Все до-
бре, все ладненько», 
– завжди з усмішкою 
відповідала. Певно, 
соромно було… А 
Микола від того «до-

бра» змарнів, полисів й у чарку став заглядати. Ще трид-
цяти не має, а на смітниках пляшки збирає, аби було за 
що випити.

– Полюбуйтеся на вашого синуня, бомжем скоро ста-
не, – пиляла свекруху невісточка. – Нам такий алкаш не 
потрібен. Ми собі кращого тата знайдемо, правда, мале-
сенький? – підморгувала до синочка.

Зоя ж привозила подарунки невістці, аби та не про-
ганяла Миколу. Аллочка справно брала золоті персні, 
ланцюжки ще радянського виробництва, які Зойка на-
купила, будучи при посаді. Але й чоловіка продовжувала 
пиляти. Не життя то було, а мука.

Так якось п’ять літ витримали, а коли прийшов час 
дитині йти до школи, Аллочка манатки в руки, сина під 
пахву, золото за пазуху поховала і забралася жити до 
своїх батьків. Миколу мало не стусанами виштовхала в 
село. Приїхав худий, нещасний, щоки запалі. Не молодий 
чоловік, а дід старий. Зойка ледь не знепритомніла, по-
бачивши його з рябою торбою на порозі. То ж не проже-
неш рідну дитину – прийняла. Став Микола в селі пити 
і пляшки збирати. А коли добряче заливав у магазині, то 
робив вдома такі дебоші, що вікна-двері вилітали. Мало 
не з кулаками кидався на матір та кричав, що це вона йому 
життя зламала, бо соромилася сільської дівчини, а хотіла 
городської та вченої. От тепер і має чим тішитися.

Наталія ВЕЧОРОВА

ОТ ТЕПЕР І 
МАЄ ЧИМ 

ТІШИТИСЯ!

ЗРОБИВ 
ПЕТЛЮ МІЖ 

КОШЕНЯТАМИ…
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Христинка ще з дитинства не любила зими. Холод-
но, снігу стільки, що з хати не вийдеш, поки бать-

ко не відкидає. А як відкидає, то все одно не поткнешся 
на вулицю, бо взуванки катма. Та ще кашлюки, які мати 
виганяє гіркою травою й лоєм овечим. Лежать тоді у про-
сі гарячому на печі та духмяні груші й яблука гризуть, 
що насушили на узвар.

Пізніше розжилися і на кожушки з овчини собі та ді-
тям, що підросли, й валянки биті. Брат Олекса ходив до 
школи, де батюшка навчав грамоти, то йому те все раніше 
придбали. Христинка теж, було, почала цікавитися псал-
тирем та запитувати за ті закарлючки у брата, навіть 
вивчила перші буквиці «аз, буки, веді, глагол, добро», та 
згодом батько гримнув на неї.

– Жінці дорога від печі та до порога, – сказав 
сердито.

Христинка сіла й узяла голку в руки. Вона вишиє 
рушника, на якому птиці райські дзьобиками віта-
ються і рожі яскраві. Поки шитиме, сніг розтане й 
справжні квіти зацвітуть у їхньому саду. Тоді мож-
на буде, крім роботи, що мати поназагадують, ще й 
погратися та поспівати з дівчатами. До їхньої ком-
панії й хлопці інколи прибиваються, але в них ігри 
інакші, хоч співають те саме. Один, Степан, старший 
років на два від неї, торік цілу жменю смажених 
горіхів їй насипав і кульбаби нарвав жмуток. А вона 
горіхи взяла, а кульбабу викинула, сказала, що 
бур’ян. А тепер згадала і шкода. Вона вишила б і 
кульбабу, та заполочі такої жовтої немає і не бачила цієї 
квітки ні на рушниках, ні на сорочках.

А сьогодні вибігла надвір і завмерла. Довкола біла 
срібляста свитина в коліна деревам, понамітало й пагор-
би біля повіток, хліва, хоч батько з Олексою вчора про-
чистили стежки. Вони з матір’ю все пораються в хаті, 
прибирають до сватання. Згадала про свою печаль, і аж 
замлоїло під грудьми. Їй тільки 16 восени виповнилося, 
а мати вже видають заміж. Парубок із сусіднього села, 
батьки багатенькі, то їм треба робочу невістку, бо єдину 
дочку заміж уже віддали, син залишився.

– Мамо, я ще й не нагулялася, – казала, коли та з бать-
ком радилася, що, мовляв, далекі родичі не проти їхнє 
дитя до себе взяти.

– Ти в цьому нічого не тямиш, а колись спасибі скажеш, 
– це мати їй. – Та й не така вже ти молоденька. Парасчина 
Санька ще молодша, а вже дитя бавить. І чоловік гарний, 
і свекруха, як мати рідна.

Батько тільки сопів, шкодуючи меншеньку дочку, та 
проти жінчиного вирішив не йти.

– Ти, дочко, послухай материної поради. Ми люди не-
багаті, землі як кіт наплакав, а ще ж Олексі доведеться 
вділити, як надумає відійти від нас. А то люди заможні 
та й родичі далекі, не зобидять тебе.

– Та й бачили, як Тиміш на тебе косував, коли на храм 
приїжджали до нас у гості. Нічого, що неговіркий та не-
показний, зате, кажуть, там такий хазяїн, що батька вже 
обійшов. І косарка в них, і молотарка, і повен хлів худоби, 
– додала мати.

Так нічого дівчина й не добилася. Непоступлива була 
мати, незговірливий батько.

А сьогодні вискочила Христинка на вулицю, й не зим-
но їй.

– Боже, поможи! – почала просити. – Засип до бовду-
рів снігом, пороби перемети, захурдели, щоб світу білого 
не було видно. Хай до весни не доб’ються до нас. А там, 
може, дівку собі другу приглядять.

– Христинко, ти куди ділася?! Іди допоможеш тісто 
замісити. Та й теля треба до корови підпустити.

– Іду, – нехотя обізвалася. Нічого не хотілося їй роби-
ти, хоч любила готувати страви й хату прибирати. Все 
уміла: і прясти, і ткати, і борщі смачні та пироги готува-
ти. А тепер, виходить, усе те буде для родини чужої, для 
чоловіка, противного їй.

– Боже, поможи, – попросила ще раз із вірою, аж у 
серце гаряча хвиля хлюпнула. А в хаті отченаш тихенько 
перед іконами проказала і вже спокійно стала ладнати 
тісто на пироги.

Увечері батько молитву проказав, за ним і вони друж-
но. Сіли вечеряти. Батько мовчки їв капусту смажену й 
голубці з кашею гречаною, пироги з горохом та вареники 
з картоплею. Олекса їв, аж за вухами лящало, тільки ді-
вчата відсовували страви та запивали гіркоту прийдеш-

нього сватання узваром.
Наостанок мати ще й душаники рум’яні подала. Бать-

ко аж крекнув, бо дуже вже полюбляв ту смакоту, хоч і 
рідко вона готувалася. То Текля, ще перед тим як сади-
ти пироги в піч, конопляного насіння насмажила та 
перетерла в макітрі, тоді окропу туди й тим молочком, 
процідженим крізь сито, залила коржі, на воді й олії 
замішані. А потім із пирогами разом у піч і засунула. 
Христинка дуже вже любила ту страву, та не схотіла 
цього разу їсти. Батько аж голову підвів від миски 
полив’яної.

– Чи ти не захворіла часом? – спитав турботливо.
– Біля печі вчаділа, то голова болить. Надвір вийду, на 

свіже повітря, то воно й попустить. А тоді вже й поїм 
гарненько...

Христинка в чобітки на босу ногу та свитину й хусти-
ну теплу вхопила й із хати прожогом – ніби й справді 
погано стало. І просто в сніг, що уже встигло намести до 
порога. Все подвір’я у переметах, і під ворітьми тінь тем-
на. Вона їй назустріч. І страху не було, а так ніби хто 
підказував, що робити.

І руки сильні до неї, й голос знайомий. Степанко!
– Чув, що сватають тебе? Чи ж правда? – спитав при-

глушено і шапку нащось зняв.
– Що ж мені, Степанку, робити? – вона йому та в сльо-

зи. – Не люблю я його!
І раптом парубок на руки її та в свитину до себе.
– Моя будеш! Нікому тебе не віддам! А батьки мої по-

ймуть…
Та геть із нею від воріт, тільки курява біла за ними 

встелила. Христинка не пручалася, лише міцніше при-
тискалася до широких грудей…

...Усе це розповіла мені колись бабуся. Батьки її недов-
го гнівалися, бо Степан (мій майбутній дідусь) був теж із 
небідної та поважної родини, та й молоді перепросили 
потім їх. Коли надворі хурделить, я завжди згадую своїх 
рідненьких і цю романтичну історію.

Валентина РОЗУМЕНКО-НЕВІНЧАНА

Вмить стало тихо. Гриші – спокійно, добре. Бо 
той радісний сміх страшенно дратував чоловіка. 
Однак наступного дня все повторилося. Від ра-
дощів, що лунали за парканом, його очі налива-
лися люттю, ненавистю.

ЗЛІСТЬ ЗГАНЯВ НА ТВАРИНАХ

Якось Гриша вловив момент, коли в сусідів у 
дворі лишилися самі діти. Він провів дорослих 
поглядом на город і сам поспішив до хлопців, які 
саме за пазухи запихали кошенят, що вже тріш-
ки підросли.

– Такі гарні ці ваші котики, – завів з дітьми 
мову. – І як ви їх назвали?

– Муся, Мурчик і Гришка, – випалили майже 
одноголосно.

«Кота моїм іменем назвали? – бунтувало Гри-
шине нутро. – Глузувати з мене захотіли? Ну, вже 
цього я їм не прощу!» Однак, трохи опанувавши 
себе, більш-менш врівноваженим тоном попро-
сив:

– Ну, то вже дайте мені того Гришка, подив-
люся, чи на мене схожий.

І добродушні діти дістали кошенят з-за пазу-
хи. Ще й Мусю з Мурчиком простягнули, аби 
сусід їх погладив. Та раптом Гриша зробив злу 
гримасу і, навіть не думаючи віддавати кошенят 
назад, за хвости поволік їх за собою.

За мить вулиця залилася котячим писком та 
дитячим вереском. Коли прибігли батьки хлопців 
і допиталися, що ж сталося, – пішли одразу до 
Гриші. Не зрозуміли, чому той забрав кошенят, 
і просили віддати пухнастиків. На що Гриша 
холодно відповів:

–  Як так треба, то забирайте, – і махнув рукою 
в бік груші.

Коли сусіди підійшли до дерева – жахнулися: 
на нижній гілляці, підвішені за мотузку, теліпа-
лися від вітру їхні кошенята. Неживі…

За кілька років груша, яка колись рясно роди-
ла, всохла. Та здалеку здавалося, що на ній все ще 
висять плоди. Цілорічно. А в селі майже зникли 
котики – їх маленькими відловлював Гриша і 
вішав на батьковому дереві.

Так на старість лишився шкуродер зовсім 
самотнім. Єдиним його співбесідником була 
листоноша. Раніше, коли приносила пенсію, 
старався затримати її хоч на трошки, перекину-
тися кількома словами. Та цього разу лише 
мовчки розписався у відомості і сказав: «Про-
щайте». Наступного ранку діда Гришу знайшли 
на груші. І собі зробив петлю між кошенятами…

Наталія КРАВЧУК

КОЛИ НАДВОРІ ХУРДЕЛИТЬ, ЗГАДУЮ ЦЮ 
РОМАНТИЧНУ ІСТОРІЮ 
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У дорогу Віра Іллівна одягла нове 
пальто. Його вибирала донька, і покупка 
вийшла на рідкість вдалою. «Як носити-
меш з оцим шаликом, років 10 гаранто-
вано мінус, – сказала тоді Леся, чудер-
нацьким вузлом зав’язуючи м’яку ткани-
ну світлого бузку». Так і вийшло, обновка 
личила жінці, та носити її Вірі якось не 
вдавалося – листоноша з важкою сумкою 
в чоботях на велосипеді виглядала б див-
но у такому вбранні.

Тож висіло собі та й дочекалося – Віра 

збиралася в санаторій. Чи не вперше в 
житті. Взимку в неї був ювілей, і діти по-
дарували не конвертик, як велося роками, 
а путівку в оздоровницю. Туди, де гірське 
повітря, старезні ліси і взагалі рай зем-
ний. Вона спершу їх покартала для го-
диться, а потім подумала – а чому б ні. 
Ось уже й онуки підросли, а вона так і не 
вибралась жодного разу зі свого Білень-

кого на світ 
Божий. Дім, 
город, корова, 
робота, діти – 
п е л ю ш к и , 
школа, техні-
куми. Два чо-
ловікових ін-
фаркти, цар-
ство йому не-
бесне… Жит-
тя  с п л и вло, 
зостались ти-
т ри в  к і н ц і 
стрічки, згада-
ла, як іронічно 
висловилась 

котрась із дівчат-листонош їхнього від-
ділення, розбираючи пошту.

Роботу свою Віра Іллівна любила. На 
людях їй було легко, хоч усе важче дава-
лися кілометри між селами по бездоріж-
жю. Донька дорікала, мовляв, час ставити 
крапку, он уже й відділення закривають 
одне за одним, скоро «все буде он-лайн». 
Який там «лайн», спробуй поясни це бабі 
Явдосі, яка у свої 90 з гаком не виходить 
із хати, а все дожидається Віру… Листів 
доводилося носити зовсім обмаль, хіба 
повістки комусь, газет також, але Віра 

Іллівна все одно заходила в кожну хату 
своєї дільниці, із цими людьми у неї був 
свій зв’язок, випробуваний роками.

За думками незчулася, як дісталася 
вокзалу, а там ніч у поїзді, і ось він, обі-
цяний рай. Санаторій жінці сподобався 
– чисто, суворо, метка обслуга. У кімнаті 
поселилася з жіночкою, яка одразу по-
передила, що буватиме тут нечасто, бо 
має земляків і у них є зайве місце. Згодом 
Віра Іллівна зрозуміла, що «земляком» 
був лисуватий спритний молодик, який 
притискував її лікоть і щось лукаво ше-
потів на вухо. Але що було до того Вірі! 
Вона не пропускала процедур, багато 
гуляла, бродила густим лісом, який 
п’янив і лікував..

На третій санаторний день у клубі 
влаштували вечір знайомств із танцями. 
Коли спалахнуло різнокольорове світло, 
загриміла музика і народ, розібравшись 
парами, рвонув у танок, Віра гостро по-
жалкувала, що прийшла сюди. Такою 
літньою, самотньою і незграбною вона, 
здається, ніколи не почувалася. Не зна-
ючи, де себе подіти, оглянулася і побачи-
ла біля колони чоловіка. Зустрілися по-
глядами. Підійшов, перекрикуючи музи-
ку, спитав: «Може, підемо звідси?».

Нежданого рятувальника звали Ми-
кола Петрович. Він був із тих, яких жінки 
вважають непоказними, – сухорлява по-
стать, сірувате обличчя, неговіркий. 
Якось незручно було розпрощатися біля 
корпусу, то вони пішли прогулятися. І 
несподівано голос нового знайомого за-
ворожив. Спокоєм, тихою радістю. І Вірі 
стало легко дихати, і хотілося говорити, 
згадувати щось кумедне… Раділа, що у 

стильному пальто виглядає молодшою. У 
кімнату повернулася мало не опівночі, 
глянула на розпашіле від вечірньої про-
холоди обличчя і не впізнала у люстерку 
ще недавно змученої жінки.

Дні помчали наввипередки. Вдвох їм 
було добре, вони шукали зустрічей, і, 
поки прямували одне одному назустріч, 
їхні очі вже купалися в теплі, ніжності. 
Так мало треба було слів… Але знаходи-
ли не слова – цілі одкровення, якими 
згадували життєві пласти, пам’ять дару-
вала призабуті історії, яких ці двоє не 
розповідали ніколи нікому. Микола Пе-
трович повідав, що усе життя працював 
на заводі інженером, але родом із села, 
тож щоліта неодмінно приїздить у рідні 
краї, допомагає в обійсті рідним, довго 
просиджує на ставку. Він знав багато 
поезій напам’ять. Зізнався, що завжди 
соромився читати вголос, так вони й 
жили в ньому. А тут раптом попросили-
ся на волю. У вечірній тиші він декламу-
вав Вірі, відкриваючи для неї Ліну Кос-
тенко:

Як холодно! Акація цвіте.
Стоїть, як люстра,
над сирим асфальтом.
Сумної зірки око золоте,
і електричка скрикнула
контральто.
Я тихо йду. Так ходять
скрипалі,
не сколихнувши музику словами.
Єдина мить – під небом
на землі
отак побути наодинці з Вами!
Спочатку Віра картала себе, що дозво-

лила своїй душі розчинитися в зовсім 

УДОМА ЖИТТЯ 
ЗНОВУ ПІШЛО 

ПО КОЛУ 
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РОЗЛУЧНИЦЕЮ ВИЯВИЛАСЯ УДОВА, СТАРША НА ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ 
Марина ніколи не приховувала, що 

змолоду була дуже ревнива. Спочатку, 
коли почали зустрічатися з Віталієм, 
пильно стежила за його поведінкою в 
присутності інших дівчат. Помітить, що 
хлопець до іншої привітно обізветься, – 
відразу конфлікт. Віталій на такі речі 
тільки сміявся, а потай навіть радів – 
кохає, значить, його Марина, буде вірною 
дружиною.

Згодом вони побралися, і молода дру-
жина переїхала в дім Віталія на другому 
кінці селища. Жили дружно, обоє пра-
цювали в місцевій агрофірмі. Зі свекру-
хою і свекром невістка була в найкращих 
стосунках: і допомагала, і питала поради, 
і піклувалася про їхнє здоров’я.

З ними по сусідству жили дві гарні 
дівчини – Ліля і Таня. Вони завжди голо-
сно віталися, коли бачили будь-кого в 
їхньому дворі, були веселі, а Таня ще й 
гарно співала. Побачила якось Марина, 
що Віталій розмовляв біля воріт із Тетя-
ною, і почала з’ясовувати стосунки. Ві-
талій спохмурнів і сказав, що дарма вона 
це робить: Тетяну він знає з дитинства, 
тож нічого немає поганого в простому 
спілкуванні між людьми. Але з того мо-
менту дружина почала контролювати 
чоловіка, і всі його спілкування з іншими 
представницями прекрасної статі става-
ли предметом постійного обговорення 
на неприємних «сімейних нарадах». Коли 
дружина вчергове казала: «Нам треба 
поговорити...», чоловік знав, про що піде 
мова.

– А ти не давай приводу до ревнощів, 

– захищала невістку його мати. – Їй не 
можна нервувати: в неї скоро пологи.

Коли народився син, все ніби владна-
лося. Марина стала лагіднішою, веселі-
шою, поступливішою. Та й голосиста 
сусідка Таня вийшла заміж.

Утім, одного дня Марина, повернув-
шись додому з дитячого садка з сином, 
побачила, що у вітальні сидить Ліля, а 
поруч Віталій ремонтує праску.

– У мене праска зламалася, – ніби ви-
бачаючись, сказала сусідка. – А на завтра 
треба сукню попрасувати... Ой, як ваш 
малий підріс...

 Марина нічого не відповіла. Просто 
мовчки вийшла з сином до іншої кімнати. 
Віталій зрозумів: зараз почнеться...

Почалося і продовжувалося. Марина 
завжди виглядала у вікно, коли Віталій 
проходив повз двір Лілі. Згодом пред-
метом ревнощів стали інші дівчата – мо-
лоді, вродливі, які дуже швидко підрос-
тали й розквітали.

Отак, слідкуючи за чоловіком та мо-
лодими красунями, Марина прогледіла 

сімейне щастя. Загроза прийшла неспо-
дівано і звідти, звідки ревнива жінка на 
неї не сподівалася.

  Якось, закладаючи одяг у пральну 
машину, відчула, що від чоловікової со-
рочки йде ледве вловимий аромат. Так 
пахнуть дорогі парфуми. І Марина знала: 
у неї самої таких нема.

  Вона проаналізувала, що останнім 
часом Віталій став пізно приходити з 
роботи і щоразу каже, що був зайнятий. 
Одного вечора, коли він знову не прий-
шов вчасно, Марина пішла в деревоо-
бробний цех, де працював. Охоронець 
сказав, що Віталій давно поїхав, але при 
цьому якось дивно подивився на Мари-
ну. Жінка зрозуміла: він щось знає.

– Кажи, де його шукати.
– Це не моє діло. Розбирайтеся самі, 

– знизав плечима охоронець.
Розбиратися довго не довелося: Віта-

лій сам зізнався, що в нього є інша жінка. 
Розлучницею виявилася не якась 18-річ-
на новоспечена красуня, а жінка 37 років, 
удова, старша від Віталія на дев’ять років. 
Після сімейного конфлікту він переїхав 
жити до неї в сусіднє село...

– Якби хоч гарна, – зітхає Марина 
Миколаївна. – А то маленька, волосся 
фарбує – сивіти почала. Я за дівчатами 
пильную, а він до тітки їздить. Щоправ-
да, вона за модою слідкує, вдягається не 
згірш моделей. А може, я йому своїми 
ревнощами набридла, допекла? Можли-
во, сама винна...

Таїсія ЦЕГЕЛЬНА

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТ
Усі ваші потреби, пов'язані 
з нерухомістю, в одному місці.

847-903-2924

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТ

847-903-2924

Price

$875,000Price

$875,000

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТКУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, РЕНТ

PricePricePricePrice

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.

2502 W Huron St , Chicago, IL 60612-1684

незнайомому чоловікові. У неї й замолоду 
такого не траплялося. Хотілося поділи-
тися з близькою людиною несподіваною 
хвилею почуттів. Надіслала телефоном 
доньці світлину. «Мамо, – дорікнула Леся, 
– отямся! Ти дивись, на кого він схожий! 
Опеньок засушений. Не здумай додому 
його привезти!»

Не здумала, навіть знічев’я не загадала 
нічого наперед. У Миколи Петровича 
була сім’я – дружина, діти й онуки. «Я їм 
потрібен, бо маю непогану пенсію, та й 
тільки, – якось із гіркотою повідав Вірі. 
– Давно живемо, як чужі, за день двома 
словами можемо не перекинутися. За-
молоду збирався піти, не зважився, дітей 
пожалів, а тепер пізно вже, та й непере-
ливки їм буде без мене».

А потім прощалися. Без надії зустрі-
тися. Віра Іллівна не сказала, коли їде, 
хоча квитка додому взяла заздалегідь. 
На вокзалі загубилася серед натовпу, а 
очі безнадійно шукали когось поміж 
людей.

Удома життя знову пішло по колу. 
Дім, пошта, сільські довжелезні вулиці 
з сумкою, у якій більше мийних, шампу-
нів, харчі для стареньких. У сільській 
читальні несподівано для бібліотекарки 
попросила томик Ліни Костенко і пере-
писала у блокнотик одну поезію. Йшла 
селом і тихенько повторювала про себе:

Ви теж, мабуть, десь тихо ідете.
Страждання наше чисте
і терпляче.
Як холодно!.. Акація цвіте.
Як холодно! Душа за Вами плаче.

Ганна БОЙЧУК
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5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

If you are interested in improving 
the health and cosmetic appeal of 
your smile with our dental services, 
please, give us a call. We will take 
the time to discuss all your treat-
ment options to meet your 
dental needs and goals.

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

 All aspects of general 
dentistry ( exams, X –rays, 
cleaning, deep cleaning, 
fillings etc.)

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening 

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

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

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

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

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

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

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

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

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

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

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

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

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

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances

vpayuk@yahoo.com

630-289-7878630-289-7878

Дитячий садок в Bartlett, IL 
запрошує вихователів та 

помічників вихователів 
для роботи з дітьми

Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, телефонуйте 
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ОВЕН (21 .03 -20.04) 
На початку  нового тижня ви 
зіткнетеся з неочікуваними  
клопотами і небажаними 
витратами. Радимо еконо
мити гроші, щоб уникнути 
фінансової кризи. Найвда
лiший час для вас – середина 

тижня. У другiй половинi тижня вас чека
ють сюрпризи i неочiкуваний поворот у 
справах. Зокрема, це стосується вашої ро
дини. Ваше завдання – скористатися шан
сом i зробити для себе висновки. Ви зна
йдете однодумцiв i хорошу компанiю. Щоб 
не опинитися бiля розбитого корита, не 
вiрте нiчиїм фiнансовим обiцянкам. Пере
напруження на роботі може спровокувати 
емоційний зрив. Вам удасться вирішити 
будьяку проблему, власні ж інтереси за
лиште на потім. Зараз  для вас найголовні
ше – це родина, а вже потім – бізнес. Ті, хто  
бажає зустріти вигідних ділових партнерів, 
досягнуть успіху. Самотні нарешті зустрі
нуть свою долю. Постарайтеся не наванта
жувати шлунок, особливо смаженим. Лю
дям з підвищеною кислотністю треба пити 
чай з м’яти, а салати заправляти олією.

ТIЛЕЦЬ (21 .04-21 .0 5) 
Ви вдало здiйсните задума
не, особливо на роботi. Голо
вне – не забувати, що пiд 
лежачий камiнь вода не тече. 
У першiй половинi тижня 
вас чекають цiкавi подiї, 

здивують змiни i сюрпризи вiд друзiв. Будь
те вiдкритi для спiлкування, iнакше ризи
куєте переоцiнити свої можливостi. Непри
ємності, які давно непокоять вас, компен
сують  близькі друзі, які завжди готові 
прийти на допомогу. Від вас чекають  рішу
чих дій, які стануть визначальними  в 
майбутньому. Вам треба зробити цей рішу
чий крок. Кращий відпочинок на вихідні 
– відвідини батьків. Завдяки тому, що зірки 
на вашому боці, здійсняться  найзапові
тніші мрії. На роботі нарешті  вдасться 
завершити проект, над яким довелося ба
гато працювати. Але все  одно тримайте 
ситуацію під контролем, бажано розраху
ватися зі старими боргами. Зверніть увагу 
на легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук 
краще не оперувати. Для відновлення нер
вової системи треба поспати на годину 
довше.

БЛИЗНЮКИ (22 .05 -21 .06) 
Сконцентруйтеся на важли
вих справах, а до якої сфери 
вони належать – то вже вам 
вирiшувати. Звернiть увагу, 
що вам треба буде грати 
провiдну роль на цьому 
тижнi, проявляйте лiдерськi 

якостi. Усе сприяє дiловим досягненням. 
Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте 
флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше  везіння 
наближається до фіналу, тому бажано до 
кінця тижня закінчити  заплановані раніше 
справи. Керівництво  на вашому боці, але 
не варто розраховувати  на серйозну під
тримку. У вашому житті відбудуться деякі 
зміни – з’являться нові знайомі, вдасться 
укласти вигідну угоду. Ваші  творчі ідеї 
стануть не тільки реальністю, ви зможете 
також отримати хороші прибутки. Успіш
ними будуть розвиток бізнесу, укладання 
угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. 
Колеги по роботі намагаються перетягти 
ковдру на свій бік, тому слідкуйте за розви
тком подій. Неділю присвятіть родині. 

РАК (22.06-22.07 ) 
Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами 
друзiв i родичiв. Ви братимете в них активну 

участь. Наприкiнцi тижня 
краще вiдмовитися вiд важ
ливих справ, не пiдписувати 
важливих документiв. На 
початку тижня чекайте на

тхнення, яке буде доречним для реалiзацiї 
найближчих планiв. У першу чергу це стосу
ється дiлових питань i допомоги колегам. 
Будьте уважнi до здоров’я батькiв. Ваш девіз  
наступного тижня – «Куй залізо, поки гаря
че». Є шанс добре попрацювати  і заробити 
хороші гроші. Не відмовляйтеся  від допо
моги друзів. У п’ятницю радимо почати нову 
справу, від чого отримаєте велику насолоду. 
Уїкенд проведіть із родиною. Тиждень 
сприятливий для вирішення особистих  пи
тань: ви зможете отримати кредит, змінити 
житло, придбати нові меблі. Також зможете 
налагодити стосунки з коханою людиною. У 
бізнесі вдасться визначитися з подальшими 
планами. Зверніть увагу на здоров’я, більше 
відпочивайте на свіжому повітрі. 

ЛЕВ (23.07-23.08) 
Якщо ви поставили перед со
бою цiль, iдiть до неї, незва
жаючи на підступи оточення. 
Не забувайте про те, що 
смiливiсть бере мiста. Уни
к а й т е  р и з и к о в а н и х 
пропозицiй. Починаючи з 

понеділка, вас переслідуватимуть  фінансо
ві та побутові неприємності. Не переймай
теся, замість того, щоб  конфліктувати, за
йміться чимось корисним. Лад у родині 
відволікатиме вас від негараздів. У четвер 
до вас можуть завітати старі знайомі. Ваші  
плани на майбутнє потребують грошових 
надходжень. Не випустіть шанс налагодити 
стосунки з впливовими партнерами. Настав 
час проявити свій професіоналізм. Началь
ство оцінить вас, можливе підвищення на 
посаді, а відповідно, і заробітної плати. По
переду дуже динамiчнi вихiднi й важливі 
знайомства. Проведіть вихідні з друзями та 
близькими. Варто звернути увагу на нирки 
і сечовід. Не пийте багато пива, щоб не ви
ник пієлонефрит. Хронічно хворим на 
нирки шкодять емоційні пересуди інших.

ДIВА (24 .08-23.09) 
Ви шукатимете приводи для 
роздрат у вання i виход у 
агресiї. Намагайтеся трима
ти себе в ру ка х, будьте 
обережнi у висловлюваннях. 
В особистому життi вас може 

приємно здивувати зустрiч iз давнiм кохан
ням. Якщо  за останні дні ви втомилися, 
знайдіть час для відпочинку. Бажано змі
нити  обстановку, якщо вам запропонують 
поїхати в далеке відрядження – не відмов
ляйтеся. Будьяка авантюра, навіть ризико
вана, принесе максимум задоволення. 
Будьте обережні з діловими партнерами, 
від них залежать ваші подальші прибутки. 
Особистими проблемами поділіться з дру
зями, вони можуть дати хорошу пораду.  У 
суботу ви будете в центрі уваги, вам удасть
ся підняти всім настрій. Зараз краще не 
грати в азартні ігри, вас може підвести ін
туїція. Час  реалізувати ідеї, можливі різкі  
повороти долі. У ці дні організм сам чис

тить сечовий міхур і статеві органи. Не 
заважайте природній профілактиці. Не 
варто сексуально перевантажуватися. 

ТЕРЕЗИ (24 .09-23. 10) 
У першiй половинi тижня до
ведеться присвятити час i 
сили не дуже приємним, але 
необхiдним справам. А потiм 
вам воздасться – на вас чека
ють успiх i приємнi подарун

ки вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi скорис
татися несподіваним шансом. Саме час 
подумати про кар’єрне просування та 
приробіток. Словом, дiйте за обставинами. 
У серединi тижня вас чекають важливi 
зустрiчi та новi знайомства. Нарешті по
мітили ваші здібності. У вас з’являться ді
лові та цікаві пропозиції, дуже важливо  
ними скористатися. Впливові партнери 
допоможуть вам фінансово, а працювати  
доведеться вам самим. Ви можете отримати 
звістку від людини, яку давно  не бачили. 
На цьому  тижні співробітництво будь
якого  напряму дасть очікувані результати. 
Ви розраховуєте на хороші прибутки, за
вдяки  чому плануєте почати новий бізнес. 
Сприятливий час для підписання ділових 
угод. протипоказана.

СКОРПIОН (24 . 10 -22 . 1 1) 
 Тиждень почнеться з цiкавих 
i непередбачуваних подiй. 
Д i й т е  е к с п р о м т о м  i  н е 
вiдкладайте на завтра те, що 
можете зробити сьогоднi. 
Доля готує для вас на цьому 

тижнi i батiг, i пряник. Хорошi новини 
варто чекати пiсля середи, а конфлiкти – у 
вихiднi. Доведеться першими йти на 
компромiси. У вашому житті настав період 
затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труд
нощі тимчасові, їх треба перечекати. Ваші 
таланти неодмінно  помітять і оцінять на
лежним чином. Починаючи з понеділка, 
займіться  благодійністю, відвідайте роди
чів  і близьких. Ви витрачатимете  енергію 
на романтичні зв’язки. На цьому  тижні 
підвищиться активність у  творчих людей. 
Узагалі вдалий період для залучення впли
вових осіб до фінансових проектів. Успіш
но розвиватимуться ділові стосунки. 
Наприкiнцi тижня не вимагайте дуже ба
гато вiд близьких. Вихідні несприятливі для 
поїздок, краще проведіть їх серед близьких. 
У зоні ризику – кістки та селезінка..

СТРIЛЕЦЬ (23 . 1 1-21 . 1 2) 
Цей тиждень може принести 
кiлька балiв на вашу ко
ристь. Головне – визначити
ся, що саме ви хочете. У 
фiнансових питаннях усе 
залежить тiльки вiд вас, 
будьте економними, купуйте 

тiльки найнеобхiднiше. Доля  на цьому 
тижні схильна до вас. Фінансова криза, яка 
заважала вам  працювати, закінчиться, 
надходитимуть  нові робочі пропозиції, 
дуже вигідні  для вас. Вдасться налагодити 
стосунки з колишніми партнерами. Ви 
отримаєте  подарунок, про який давно 
мріяли. З’явиться  можливість стабілізації 

кар’єри. За умови  того, що ви докладати
мете багато зусиль, можливий фінансовий 
успіх. Вам треба визначитися, чи потрібне 
вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий 
настрій стане підтримкою для задуманого. 
Початі на цьому тижні романи матимуть 
бурхливе продовження. У ці дні утримай
теся від вживання алкоголю. Ви не відчу
ватимете критичної межі сп’яніння. 

КОЗЕРIГ (22.12-20.01) 
Наступний тиждень багатий 
на різні події, можливі друж
ні зустрічі. Не відмовляйтеся  
від вигідних пропозицій ді
лових  партнерів, це принесе 
чималий успіх  у кар’єрі. 

Водночас з’явиться можливість добре за
робити, нарешті ви зможете допомогти 
батькам і дітям. Середина тижня буде не
вдалою як у дiловому планi, так i в особис
тому. Краще шукайте однодумцiв, вчiться 
обходити гострi кути. У вихiднi розслабтеся 
i влаштуйте собi приємну зустріч.  Ви маєте  
всі підстави підозрювати своїх колег у непо
рядності, адже не раз мали можливість пере
свідчитися в цьому. Пильнуйте уважно за 
їхніми діями, щоб не потрапити в непри
ємну ситуацію. Грошові надходження ви
трачайте з розумом, економія допоможе вам 
у новому бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути 
вдалим у вирішенні фінансових питань. Не 
навантажуйте легені та бронхи фізичними 
вправами. Краще більше поспати.

ВОДОЛIЙ (21 .01-19.02) 
Тиждень буде доволi насиче
н и м .  У  в а с  з ’я в и т ь с я 
м о ж л и в i с т ь  п р о я в и т и 
щедрiсть душi – дати колегам 
пораду, оточити близьких 
турботою. Корисно i продук

тивно освоювати новi знання. На початку 
тижня ви неодмінно покажете себе. У цей 
час може виникнути рiзке бажання перемiн, 
змiни iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризи
куєте припуститися помилки на рiвному 
мiсцi. Найближчими днями більше уваги 
приділяйте домашнім і близьким. Не дуже 
вдалий час для  просування по службі й 
спілкування  з поважними особами. Від 
начальства ви не діждетеся розуміння, тому 
доведеться самому вирішувати робочі про
блеми. Не починайте нових справ, є небез
пека отримати невірну інформацію. Ви 
можете розраховувати на матеріальну та 
ідейну підтримку начальника. Займіться  
налагодженням соціальних стосунків  із 
вищими інстанціями. 

РИБИ (20.02-20.03) 
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, зайвi 
надiї на iнших людей вас 
пiдведуть. Словом, «слабка 
ланка» – це оточення, тримай

те руку на пульсi.Найближчим часом ви 
вирiшите необхiднi питання, можете прояви
ти себе з несподiваного боку. Розраховуйте 
не тiльки на свої сили – ви можете залучити 
до спiльних проектiв друзiв i знайомих. Не 
беріть участі в авантюрах – є ризик  потра
пити в неприємну ситуацію. Уникайте кон
фліктів, особливо з родичами, навпаки, 
спробуйте налагодити з ними стосунки. Ви 
зустрінетеся з цікавими людьми. Вдалий  
період для підписання важливих угод із ді
ловими партнерами. У вас буде можливість 
проявити себе з професійного боку. Особли
во вдалими будуть службові відрядження. 
На цьому тижні приділіть  увагу близьким, 
якщо буде потреба, зберіть сімейну нараду. 
Обстеження та лікування серця і артеріаль
ної системи перенесіть на наступний місяць.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 29 ЛИСТОПАДА 
ПО 5 ГРУДНЯ  2021 РОКУ 
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#31

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

for regional runs for regional runs 
LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ

CDL водії клас A

773.426.8189

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

Cars, Trucks, & Motorcycles
3546 W. North Ave.,
Chicago, IL 60647 

Sunday & Holiday closed
Mon.-Sat- 8:30 am-9pm open

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

LOOKING FOR MECHANICS!
Needed for 
Volvo Truck 
and car hauler 
trailer In 
Waukegan IL

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

хороші умови праці та своєчасна 
оплата гарантовані
всі милі та зупинки 
оплачуються
вольво траки
мінімальний досвід роботи 6 місяців

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за 
номером Юлiя 312 755 8264 

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ 
шукає водiя CDL-A в Маямi

Мiсяць через мiсяць роботи зi 
ставкою 2500долларiв на тиждень

-  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

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію

Experior, що в Alsip, IL

219.850.3346 - по - англійськи

773.988.7117 - Роберт, по - польськи

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER
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773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

В металургійну фабрику
потрібні ЛЮДИ
ДО ПРАЦІ

847.789.4000
#30 130 Rawls Rd. Des Plaines, IL 60018

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

Повний або неповний 
робочий день.

Або місце в рент.

Околиця
Belmont & Olcott. 

Запрошуємо на роботу
ПЕРУКАРЯ та 

МАЙСТРА МАНІКЮРУНА

773.344.6032#32

На роботу в 
польський магазин

запрошується 
КУХАР і 

ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Чікаго

773-281-1422

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  

Потрібен водій CDL, 
заробітня 
плата 
$3500 
в тиждень.  
773.600.5114 #39

Водії CDL «С»

Потрібні на роботу в польську 
компанію гуртової торгівлі

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

347.453.2766
Розмовляємо англійською і польською мовами

Для інсталяції вікон і дверей
Запрошуємо на роботу спеціалістів

*  З досвідом і 
   власним автомобілем
*  Оплачуємо - $200 - $350/день
*  Стабільна робота цілий рік

773.817.6691Розмовляємо польською і англійською мовами

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



All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to 
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, 

sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or 
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act 

prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not 
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties 

advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly 
the U.S. Department of Housing and Urban Development.
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

2 Rooms - Prospect 
Heights 2 room for rent 

at:  16 E. Old Willow rd,  
Prospect Heights  

IL 60070. 
Tel. 224.201.1932 #4/22

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ

  КУПЛЮ
 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 

будинків. Робота в 
групах. Хороша зарп-

лата. Забираємо з дому. 
847.312.6508 #50 

Bartenders 
Female bartenders for 
restaurant cafe.  @ 5 S. 

Wolf rd,  Prospect Heights  
il 60070 

Tel. 224.201.1932 #4/22

Body Work Frame 
Technician 

The technician  
will be responsible for 

vehicle assembly & 
disassembly. 

We speak Polish,  
Russian, Ukrainian, 

Bulgarian & Spanish. 
Tel. 708.704.3475 #51 

Family in Chicago  
is looking  

for a personal nanny. 
Bulgarian speaking is a 

plus.  
Please contact 

wenaw87299@mldsh.
com

РІЗНЕ

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065
773.317.8035

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

president.umg@gmail.compresident.umg@gmail.com

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!You Deserve To Be With The Best!
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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker



32

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
26

 л
ис

то
па

да
 2

02
1 

№
 4

8
 ®

 
Ukrainian Weekly Newspaper      USA      Canada

Since 2002

ADVERTISE WITH US
Get Exposure In The Big Reputable Ukrainian & Bulgarian Communities  

In Chicagoland (and nationwide)!

We Work In All Popular Media Formats: Print, Audio, Video, Online, Social Networks Etc.

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

We Serve The Ukrainian & Bulgarian Communities Since 2001!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!!!

Note: There Are Different Discounts Based On:

• Quantity of Advertising
• Period of Advertising
• Type of Payment

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

773.317.8035
847.707.0065

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

ADVERTISING DEPARTMENT (24/7):


	w11_26_21+UKR+++_1
	w11_26_21+UKR+++_2
	w11_26_21+UKR+++_3
	w11_26_21+UKR+++_4
	w11_26_21+UKR+++_5
	w11_26_21+UKR+++_6
	w11_26_21+UKR+++_7
	w11_26_21+UKR+++_8
	w11_26_21+UKR+++_9
	w11_26_21+UKR+++_10
	w11_26_21+UKR+++_11
	w11_26_21+UKR+++_12
	w11_26_21+UKR+++_13
	w11_26_21+UKR+++_14
	w11_26_21+UKR+++_15
	w11_26_21+UKR+++_16
	w11_26_21+UKR+++_17
	w11_26_21+UKR+++_18
	w11_26_21+UKR+++_19
	w11_26_21+UKR+++_20
	w11_26_21+UKR+++_21
	w11_26_21+UKR+++_22
	w11_26_21+UKR+++_23
	w11_26_21+UKR+++_24
	w11_26_21+UKR+++_25
	w11_26_21+UKR+++_26
	w11_26_21+UKR+++_27
	w11_26_21+UKR+++_28
	w11_26_21+UKR+++_29
	w11_26_21+UKR+++_30
	w11_26_21+UKR+++_31
	w11_26_21+UKR+++_32

