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25 грудня християни відзначають Різдво за гри-
горіанським календарем (в цей день його 

святкують римо-католики і протестанти).
Україна також стала відзначати 25 грудня Різдво як 

державне свято, але не зазіхає на традицію святкувати 
Різдво 7 січня. Зараз юліанським календарем продо-
вжують користуватися Російська, Грузинська, Сербська, 
Єрусалимська православні церкви, а також Православ-
на церква України (ПЦУ) та Українська греко-католиць-
ка церква (УГКЦ).

Новоюліанський (удосконалений юліанський кален-
дар), який до 2800 року буде повністю збігатися із гри-
горіанським, використовують 11 православних церков, 
які переважно розташовані у Західній Європі. Напри-
клад, Румунська, Болгарська, Польська православні 
церкви й Православна церква Чеських земель і Словач-
чини. А також «грецькі» православні церкви: Констан-
тинопольська, Александрійська, Антіохійська, Еллад-
ська, Албанська. 

Ми, українці, віднедавна відзначаємо Різдво Хрис-
тове й за григоріанським календарем, разом з більшістю 
всього християнського світу, спільно з Європою. Але 
ми аж ніяк не робимо замах на стару добру традицію 
святкувати Різдво 7 січня. Вибирати собі календар – це 
особисте право кожного, а ось завдання держави – га-
рантувати таке право і дати можливість вибору.

Чимало українців святкують двічі. Українці – уні-
кальні в своїй віротерпимості і повазі до релігійних 
почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-
католики. Ми – ціле розмаїття протестантських церков. 
Ми – мусульмани та іудеї.

Різдво за григоріанським календарем відзначають з 
вечора 24 грудня. Опівночі в римо-католицьких храмах 
пройдуть служби до Святого вечора. Різдво прийнято 
відзначати в колі сім’ї. Часто на це свято збираються 
члени сім’ї, які роз’їхалися по різних містах і країнах. 

У багатьох європейських країнах Святвечір 24 груд-
ня і Різдво 25 грудня – велике свято з подарунками та 
ялинкою, а Новий рік відзначають скромніше.

Різдву передує піст, не такий строгий як у право-
славних, обмеження в м’ясі, молочних продуктах і яйцях 
передбачається тільки по п’ятницях. Піст розпочина-
ється 15 листопада. Останні три-чотири тижні посту 
триває Адвент – час для покаяння, коли прийнято ро-

бити добрі справи. У Святвечір 24 грудня – найбільш 
строгий день посту, коли прийнято не їсти до першої 
зірки. На столі в європейський країнах і США увечері 
24 грудня зазвичай запечений гусак або індичка. У 
Німеччині та Італії прийнято в Святвечір подавати рибу, 
а м’ясо на обід на наступний день. В Іспанії та Сканди-
навії – порося. А в Португалії – бакалян (висушена 
тріска, яку розмочують у вершках і запікають). Ну і, 
звичайно, на сімейній вечері 24 грудня багато хто ку-
штує кутю.

Різдво – свято надії на краще, оповите таємничістю 
і родинним теплом. У Віфлеємській печері Господь 
прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради 
нашого спасіння. Вірю, що з Ісусом ми обов’язково пере-

можемо ненависть і зло. «Бо Христос народився і на 
землі світ».

Дорогі читачі «Українського Слова», друзі газети, 
рекламодавці, хочемо  привітати вас сьогодні, 24 груд-
ня, зі Святвечором. Хочемо побажати, щоб ви зібрали-
ся в родинному колі, щоб на столі стояли 12 пісних 
страв, смачна кутя. І завтра, на Різдво Христове, Хрис-
тос Спаситель подав вам щастя в дім, а Україні, на 
східних кордонах якої стоїть понад стотисячне військо 
агресора, подав мир. 

Щасливого свята всім, хто відзначає Різдво за григо-
ріанським календарем!

Редакція газети 
«Українське Слово»
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«Ликуйте, небеса, радуйся, земле,
гукайте весело, ви, гори,
бо Господь утішив свій люд
і змилосердився над його пригніченими»

(Ісая 49, 13)
Це  пророцтво Ісаї сповнилося у  Різдві  – приході 

Месії, Спасителя і  Господа нашого Ісуса Христа. Вже 
понад 2000 років минуло з того часу як Бог прийшов, 
щоб бути посеред нас, і, хоча хронологічна відстань 
збільшується з  кожним роком, значення, торжество 
та  пережиття людством цієї найрадіснішої миті в  іс-
торії спасіння залишається таким як  було у  першу 
Різдвяну ніч. Саме сьогодні «Слово стало тілом, і осе-
лилося між нами, і ми славу його бачили – славу Єди-
нородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого» 
(Ів. 1, 14). У воплоченні Божого Сина люди отримали 
образ невидимого Бога-Отця та Його Слова, який за-
вжди був Богом ще перед сотворенням світу і  стався 
чоловіком (Ів. 1, 1–2), щоби нас знову зробити добрими, 

чистими та улюбленими дітьми Небесного Отця.
Прихід Христа у  світ є  великим свідченням та  до-

казом Божої любові до нас, бо жодне сотворіння не спо-
добилося такої уваги та  турботи як  людський рід 
і не через наші заслуги, а з величезного Божого мило-
сердя. Ісус прийшов не для того, щоби дати нам новий 
або покращений закон моралі, бо він вже був даний нам 
через Мойсея, і наша совість є вартовий, що пильнує, 
наскільки добре ми його сповняємо. Ісус не прийшов 
робити чуда, зціляти хворих та воскрешати померлих, 
бо і пророки Старого Завіту це робили. Ісус став люди-
ною і не для того, щоби принести нам певний дочасний 
добробут та задоволення усіх наших потреб, бо навіть 
Сам цього не мав – народився у бідному вертепі, йому 
бракувало багатьох наших повсякденних зручностей, 
переживав холод, голод, наругу і зневаги.

Причиною приходу Божого Сина є повне оновлення 
людського роду через благодать Божу, щоб показати 
первинну красу і  цінність людини, яку ми  мали при 
сотворенні світу, та, на  жаль, втратили через гріх. 
Як Сам сказав, «не здорові потребують лікаря, а недужі» 
(Лк. 5, 31), Ісус є чудесним Лікарем людської природи, 
який виліковує та позбавляє нас залежності від гріха 
та матеріального, і бажає, щоб ми думали про спасіння, 
духовні цінності та  щасливу вічність. Він прийшов, 
щоби закласти тут Небесне Царство, де панують мир, 
а не розбрат; любов, а не ненависть; правда, а не брехня; 
милосердя та співчуття, а не самолюбство і байдужість. 
Практичне втілення цих принципів кардинально змі-
нює стан та якість людського буття. Божа присутність, 
Його мир і благодать реально відчуваються, і людина 
стає Людиною, якою Господь її покликав.

Бог є з нами і посеред нас! Багато складних обставин 
сьогодення – епідемія коронавірусу, політичні та еко-
номічні кризи, нестабільність, зниження матеріальної 
якості життя, напруга та постійна загроза масштабної 
війни в нашій любій Україні з боку Росії – змушують 
нас переосмислити принципи та цінності нашого жит-
тя до тепер і  збагнути безмежну мудрість Божого за-

кону і Божу любов. Ця любов виявляється вже у запро-
шенні Ісуса: «Прийдіть до Мене, всі втомлені та обтя-
жені, і я облегшу вас» (Мт. 11, 28).

Отож, ходімо до Христа – линьмо серцем, думками 
та  молитвою до  бідної Вифлеємської стаєнки. Уявімо 
Дитятко Ісусика, який лежить на сіні, сміється і мило 
простягає ручки, щоби обійняти нас, заспокоїти, поті-
шити, обнадіяти і дати нам радість. І ми знайдемо там 
правдиве щастя, бо  «неспокійне наше серце, поки 
не спочине у Тобі, Господи» (св. Августин). Ми відчуємо 
повноту почуттів і апогей людського пережиття лише 
у нашій присутності перед самим Господом Богом.

Краса Христового Різдва випливає з простоти Різд-
вяної ночі, позбавленої всякої людської розкоші, але 
багатої на  особливе усвідомлення та  переконання, 
що Бог правдиво є з нами.

У ці світлі та радісні дні Різдвяних свят бажаємо усім 
вам відчути мир і спокій Вифлеємської ночі та радість 
приходу Месії, Спасителя світу, який оспівували чис-
ленні ангельські хори, «Слава в вишніх Богу, і на землі 
мир, в людях благовоління» (Лк 2:14). Маючи цю радість 
і благодать у наших серцях, поділімся ними з нашими 
ближніми, особливо з хворими, потребуючими уваги 
і підтримки. Будьмо доброзичливими і щедрими, бажа-
ючи усім мати у достатку доземних дібр та Божої благо-
даті. Колядуймо голосно і  усюди, сповіщаючи про 
прихід Христа Спасителя до нас!

Нехай новонароджене Дитятко Ісус благословить Вас, 
Ваші родини та спільноти цього Різдва та кожного дня!

Христос Народився! Славімо Його!
† Борис Ґудзяк, митрополит Української Католицької Церкви у США, 

архиєпископ Філадельфійський
† Павло Хомницький, ЧСВВ,

єпископ Стемфордської єпархії
† Венедикт Алексійчук,

єпископ Чиказької єпархії Святого Миколая
† Богдан Данило,

єпископ Пармської єпархії Святого Йосафата
† Андрій Рабій (автор),

єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії
грудень, 2021 року Божого

 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

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ

ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
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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

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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о 12 грудня 2021 року на запрошення митрофорного 

протоієрея Віктора Полярного співробітники ГКУ 
в Чикаго взяли участь у храмовому святі, яке відбулося у 
катедрі святого Андрія Первозванного ПЦУ (м. Блумінгдейл, 
штат Іллінойс). Після урочистої літургії відбувся святковий 
обід, під час якого з привітаннями до громади звернулися 
представники інших церков, фінансових та громадських 
організацій. Учасники творчих колективів при парафії пред-
ставили чудову культурну програму, яка викликала щире 
захоплення у присутніх на заході.

Дякуємо усім парафіяльним організаціям парафії Андрія 
Первозванного та особисто Івану Яреську за чудову органі-
зацію свята та бажаємо міцного здоров̀ я і добробуту пара-
фіянам та процвітання парафії.

(За матеріа-
лами 

пресслужби 
Генерального 
консульства  

України в 
Чикаго)

ХРАМОВЕ СВЯТО У БЛУМІНГДЕЙЛ
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 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 

Одного разу я відвідав милого літнього 
чоловіка на ім›я Алекс. Він був приємною 
людиною, але  дуже самозосередженою, з 
вічно похмурим поглядом на оточуючі 
речі. Часто у моменти нашого спілкування 
він міг вигукнути: «Ох, я вже ні на що не 
годжусь». Алекс не бачив сенсу у своєму 
існуванні. Він визначив мінімум для задо-
вільного життя і був переконаний, що вже 
ніколи не досягне навіть цього мінімуму.

Чи не схожі ви на Алекса? Чи не сумні-
ваєтеся ви, що ваше життя має  більший 
сенс, ніж просто виживання? Чи не стало 
ваше життя лише вживанням повітря, 
води, їжі та простору?

    Ви існуєте з тих самих причин, з яких 
Бог створив Адама, Єву та їхніх  дітей: щоб 

бути улюбленим Богом і любити Його у 
відповідь… щоб Його система цінностей 
та поглядів стала вашою… щоб прийняти 
Його задум щодо ваших ресурсів та вашої 
енергії. Чим сильніше ми фокусуємося 
винятково на собі, тим більше нас нудить 
від такого життя. «Суєта», - знову і знову 
повторює Соломон у книзі Еклезіаста.

   Але існує також і найкращий шлях. 
Чим більше ви дбаєте про інших людей і 
чим більше ви інвестуєте у процвітання 
інших, тим більше задоволення ви відчу-
ваєте. Над усім цим звучить вигук Христа: 
«Не помру, але житиму і сповіщатиму 
справи Господні». Псалом 117.17

Підготувала  Лінда ФІЛЛІПС

Я ПОЧУВАЮСЬ ДУЖЕ 
ПРИГНІЧЕНИМ….
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ОЗНАЙОМИТИ АМЕРИКАНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
З ІСТОРІЄЮ ТА КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНИ 

11 грудня до Ukrainian National  useum завітали 
службовці військово-морських сил США, які бра-
тимуть у 2022 році (або вже брали) участь у щорічних 
багатонаціональних військових навчаннях Sea 
Breeze Мета організації такого візиту - ознайомити 
американських військовослужбовців з історією та 
культурою України напередодні їх відрядження до 
міста Одеси, яке орієнтовно відбудеться у липні 2022 
року.

Під час візиту відбулись зустрічі з представника-
ми UAV Post 32 Chicago   та Ukrainian Congress 
Committee of America, Illinois Division. Після туру 
Музеєм та лекцій з історії України, військовослуж-
бовці відвідали Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian 
Catholic Church.

Дякуємо усім причетним за допомогу в організа-
ції цієї зустрічі!

(За матеріалами 
пресслужби  

Генерального 
консульства 

України в Чикаго)
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Українське Ч

икаго

12 грудня 2021 року працівники Генерального консульства 
України в Чикаго мали приємну можливість привітати па-

рафіян та гостей святкування, організованого кафедральним собором 
Святого Миколая УГКЦ у м. Чикаго з нагоди відзначення Дня святого 
Миколая.

Під час заходу до присутніх з промовами звернулись єпископ 
Венедикт Алексійчук та о. Сергій Ковальчук.

Пишаємось українською громадою США, яка натхненно зберігає 
українські мову, віру, культуру і зв’язок з Батьківщиною та бажаємо 
усім здоров’я, миру, злагоди і веселих свят!

(За матеріалами 
пресслужби Генерального 

консульства  
України в Чикаго)

ДИПЛОМАТИ ЗАВІТАЛИ НА СВЯТО 
ДО ГРЕКО-КАТОЛИКІВ
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13 грудня (30 листопада за ст. ст.) 
– день святого  Андрія Перво-

званного  (17–62 (або 77) рр.), першого 
апостола Христового згідно з Євангелі-
ями від Матфея, Марка, Луки та Діян-
нями Апостолів.

Разом із братом Симоном (згодом – 
Першоверховний апостол Петро) Андрій 
заробляв на життя риболовлею в рідній 
Галілеї. Був учнем Іоанна Предтечі, бачив 
хрещення Спасителя, однак спочатку не 
збирався залишати домівку. Коли ж Хрис-
тос Сам закликав Андрія та Симона 
стати «ловцями людей», брати відчули 
довіру до себе, зголосились і були найвід-
данішими учнями. Вони пройшли з 
Учителем увесь Його земний шлях, були 
свідками Воскресіння й Вознесіння.

Відомості про долю Андрія після схо-
дження Святого Духа суперечливі, адже 
проповідувати йому довелося в дуже 
віддалених, нерідко диких місцевостях 
Близького Сходу та Східної Європи. Там 
він цілком виправдав значення свого 
імені – «мужній», адже гідно зносив усі 
образи, вигнання й побиття, котрих за-
вдавали язичники, тлумачив Слово Боже 
різними мовами, навчав любові до ближ-

ніх на власному прикладі. Весь цей час за 
його молитвами здійснювалися численні 
чудеса. Ті, хто слухав Андрія, тисячами 
наверталися до віри. Тривалі мандри 
угодника завершились у місті Патри 
Ахейські (нині – Патра, Греція). За на-
казом володаря-язичника Егеата вартові 
розп’яли апостола на хресті, проте не 
прибили, а прив’язали, щоб посилити 
муки. Ще два дні засуджений не припи-
няв проповідувати. Натовп пройнявся 
співчуттям і вимагав припинити страту. 
Наляканий Егеат погодився, однак сам 
Андрій помолився, щоб Господь удостоїв 
його хресної смерті. Так і сталося.

За одним із переказів, який увійшов до 
«Повісті минулих літ», Андрій Перво-
званний побував на горах, де через кіль-
ка століть звели Київ, і провістив, що тут 
постане велике місто з багатьма христи-
янськими святинями. На Русі на честь 

святого зводили численні церкви й мо-
настирі. В Києво-Печерській лаврі збері-
галася часточка його мощей.

У народі склалася традиція творити на 
Андрія якомога більше добрих справ, 
натомість від суто хатньої роботи нама-
гались утримуватись. Господарі прислу-
халися до води в колодязях і на річках під 
льодом: якщо вона тиха, то зима буде 
спокійною, якщо шумить, то з бурями. 
Холодний і ясний день віщував хороший 
урожай наступного року.

Молитов святого просять передусім 
про зміцнення в християнській вірі, про 
єднання народу, родини, про допомогу в 
морських подорожах і під час вивчення 
чи викладання іноземних мов.

Українська громада південно-західної 
Флориди з релігійним і культурним Осе-
редком ім. св. Андрія в місті Норт Порт, 
Флорида святочно відзначила празник св. 
Андрія в неділю, 12 грудня, в залі Осеред-
ку. Після Святої Літургії, яку відправив 
о. Олег Сацюк, члени і гості завітали до 

святочно-прибраної залі на перекус. Че-
рез коронавірус число гостей було обме-
жене, а святочна перекуска мала бути теж 
скромною. Але заступник голови Осеред-
ку Дарія Томашока з поміччю свого чо-
ловіка Євгена подбали, щоб скромна пе-

рекуска перейшла на справжній бенкет. 
А член управи Ігор Гронь і його дружина 
Оля подбали про добрі напитки для всіх.

Після смачного полуденку-бенкету  
відбулася коротка програма. Віра Бодна-
рук нагадала присутнім легенду про 
апостола Андрія та його перебування на 
терені сьогоднішнього міста Києва. 
Апостол Андрій передбачив, що тут по-
встане славний город і над ним засіяє 
благодать Божа.  Цей город-місто є Київ 
- столиця України!

Легенду про апостола Андрія перека-
зала й Оля Бабчук, поему Олександра 
Олеся «Початки Києва» виконала Натал-

ка Невмержицька, а вірш Володимира 
Сосюри декламувала Галя Ліснича. Дві 
пісні «Києве мій», сл. Дмитра Луценка, 
музика Ігора Шамо та арію «Де згода в 
сімействі» з опери «Запорожець за Дуна-
єм»  Семена Гулака-Артемовського ви-
конали заслужені співак-бандурист 
Орест Грицик та музикант Влодьо Шпіч-
ка. Виступи були гучно прийняті публі-
кою, особливо чудовий спів бандуриста 
Ореста Грицика.

Віра БОДНАРУК, 
Норт Порт, Флорида

БОГОНАТХНЕННИЙ ПРОПОВІДНИК

Фото  
Віктора Лісничого
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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

ЩИРІ ВІТАННЯ З РІЗДВОМ
 ТА НОВИМ РОКОМ!

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня на 

Подарунки та продуктові набори рідним в Україну на
Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому 

Покупки в українських онлайн-магазинах з доставкою до США на

Виклик кур'єра додому
us.meest.com/portal

meest.shoppingmeest.shopping

giftsforukraine.comgiftsforukraine.com
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Антациди – лікарські засоби, що знижують шлун-
кову кислотність, та полегшують печію (гастроезофа-
геальну рефлюксну хворобу, скорочено ГЕРХ). Також, 
антациди знижують больовий симптом, спричинений 
гастритом або виразкою. 

Але, відчути полегшення – ще не означає одужати. 
Антациди не допомагають при лікуванні виразки і не 
запобігають ускладненням ГЕРХ, такому як рак стра-
воходу.

Основною причиною виникнення виразки є інфек-
ція, що викликана бактерією Helicobacter pylori. Ан-
тациди не вбивають ці бактерії. Для цього повинен 
бути призначений антибіотик, який ефективний у 
боротьбі з Helicobacter pylori, у парі з ліками від ви-
разки, що називаються – інгібітори протонної помпи 
(ІПП). Виразка шлунка, спричинена Helicobacter pylori, 
якщо її не лікувати, може призвести до раку шлунка.

Антациди починають знижувати кислотність 
шлунка і, отже, зменшують біль вже за п›ять хвилин. 
Їхня дія триває всього тридцять - шістдесят хвилин. 
Недовгостроковість дії антацидів може легко при-
звести до передозування .

Деякі з найпоширеніших побічних ефектів антаци-
ду включають:

• Надлишок карбонату кальцію може викликати 
запор (цього можна уникнути, якщо додати в розчин 
з’єднання на основі магнію).

• Занадто велика кількість антациду карбонату 
кальцію може призвести до утворення каменів у нир-
ках.

• Бікарбонат натрію (харчова сода) з високим вміс-
том натрію може спричинити набряк, а також прово-

кувати високий кров’яний тиск та серцеву недостат-
ність.

• Антациди на основі магнію можуть викликати 
діарею (цього можна запобігти, додавши сполуку на 
основі алюмінію або кальцію).

• Деякі антациди протипоказані під час вагітнос-
ті.

Антациди призначені для використання тільки 
при легкої форми печії, що виникає рідше ніж раз на 
тиждень. При правильному використанні вони мо-
жуть ефективно зменшити біль при виразці або при 
ГЕРХ.

Антациди мають заспокійливий 
ефект для людей з виразкою, гастритом 
або ГЕРХ. Бог хоче, щоб християни 
також вміли заспокоювати своїх одно-
вірців. Існує багато біблійних текстів 
Нового Заповіту, які рекомендують 
таке підбадьорення. 

Наприклад, 1 Солунян 5:11-12: «Уті-
шайте тому один одного, і збудовуйте 
один одного, як і чините ви! Благаємо 
ж, браття, ми вас, шануйте тих, що 
працюють між вами, і в вас старшину-
ють у Господі, і навчають вас вони…»

Підготувала  
Лінда ФІЛЛІПС

АНТАЦИДИ. ЩО ВОНИ МОЖУТЬ І ЩО НЕ МОЖУТЬ
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FORD ПРИЗУПИНИВ БРОНЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОПІКАПІВ ЧЕРЕЗ НАДВЕЛИКИЙ ПОПИТ
Американська компанія Ford Motor 

Company припинила приймати бронюван-
ня електричних пікапів 2022 F-150 
Lightning на позначці у 200 тисяч екземп-
лярів.

Про це повідомляє Engadget.
«Ми були змушені припинити броню-

вання, тому що їх було дуже багато. Ми 
зупинилися на позначці у 200 тисяч», - за-
явив гендиректор компанії Джим Фарлі.

За його словами, йдеться про моделі 
електричних пікапів 2022 F-150 Lightning.

Фарлі зазначив, що максимальне виробни-
цтво цих автомобілів нині від «70 до 80 тисяч» 
моделей на рік. Проте він наголосив, що компа-
нія спробує збільшити ці потужності вдвічі.

Як повідомляв Укрінформ, у травні цього 
року Ford представив електричний позашляхо-
вик F-150 Lightning. Загальна потужність авто-
мобіля становить 563 кінських сили. Запас ходу 
F-150 Lightning - 483 км на одній зарядці. Най-
дешевша модель електричного позашляховика 
коштує близько 40 тисяч доларів, а найдорожча 
- 90 тисяч.

TOYOTA ГОТОВА ВИПУСКАТИ 30 
МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОКАРІВ У 2030 РОЦІ

Президент японської компанії Toyota Тойода Акіо ого-
лосив про нову стратегію стосовно виробництва електро-
мобілів. Про це повідомляє NHK.

Згідно з оприлюдненим у вівторок планом, до 2030 року 
Toyota представить на ринок 30 моделей електромобілів. 
І того ж року загальний обсяг їх продажу сягне 3,5 міль-
йона одиниць. Зокрема, всі люксові моделі Lexus, що про-
даються у США, Європі та Китаї, будуть електричними.

Крім того, як повідомляється, Toyota до 2030 планує 
інвестувати в розробку акумуляторів до 2 трлн ієн або 
приблизно 18 млрд доларів.

«Тойода сказав журналістам, що компанія переглянула 
свої цілі у бік підвищення, взявши до уваги енергетичну 
політику урядів різних країн. Він наголосив на важливос-
ті гнучкої відповіді на зміни в майбутньому», - йдеться у 
повідомленні.

Як додає NHK, за його словами, компанія хотіла б про-
довжувати пропонувати клієнтам вибір, «доки не буде 
чітко визначено шлях до декарбонізації суспільства».

TOYOTA ПОБУДУЄ У 
ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ ЗАВОД 

ІЗ ВИРОБНИЦТВА 
АКУМУЛЯТОРІВ

Японська компанія Toyota побудує у 
США завод із виробництва акумуляторів 
для електричних автомобілів. Про це пові-
домляє Kyodo News. 

Як зазначається, це буде перший такий 
завод японського автомобільного гіганта у 
Північній Америці.

Завод у штаті Північна Кароліна має за-
працювати у 2025 році. Компанія заявила, 
що планує вкласти 1,29 млрд доларів для 
його запуску.

Спочатку на заводі працюватимуть чо-
тири лінії з виробництва літій-іонних аку-
муляторів, кожна випускатиме літій-іонні 
акумулятори для 200 тис. автомобілів на 
рік. Згодом кількість виробничих ліній роз-
ширять щонайменше до шести.

У жовтні Toyota оголосила про інвесту-
вання 3,4 млрд доларів у виробництво аку-
муляторів у США до 2030 року.

TESLA ПОЧАЛА ПРОДАВАТИ 
ЕЛЕКТРОКВАДРОЦИКЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Компанія Tesla Ілона Маска розпочала продаж 

електричних квадроциклів для дітей від восьми років.
Про це повідомляє The Verge.
Вартість одного екземпляра Cyberquad for Kids, чий 

дизайн має схожості з мініпікапом Cybertruck, стано-
вить 1 900 доларів США.

Зазначається, що максимальна швидкість чоти-
рьохколісного квадроцикла не перевищує 16 км за 

годину. Всього будуть доступні три режими швидко-
сті - 8 км, 16 км та 8 км заднім ходом.

На одній зарядці Cyberquad for Kids зможе проїха-
ти до 24 км. Для повної зарядки батареї знадобиться 
почекати до п’ятьох годин.

Доставки будуть наразі можливими лише на тери-
торії Сполучених Штатів. Ба більше, Tesla не гарантує, 
що сама доставка транспортного засобу для дітей 
відбудеться ще до різдвяних свят.
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Оператор на Fork Lift
Потрібен на роботу в транспортну компанію

773.240.6480
Розмовляємо польською і англійською мовами

-  З досвідом і без
-  Стабільна робота
-  Висока оплата
-  Компанія 
   знаходиться в
   River Grove, IL

Вимоги - розмовляти польською мовою

 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!!

Спеціаліст в HR відділ в транспортну компанію

Якщо ви амбіційні і відповідальні?
Запрошуємо вас у наш колектив!

Пропонуємо бенефіти: медичне страхування,
оплачуємо свята і відпустку

Вимоги: знання англійської і 
польської мов, легальний статус

773.368.2065
River Glove, IL

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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Для більшості з 
н а с  к а в а  – 

невід’ємна складова 
сучасного життя, як 
б ензи н д л я на ш и х 
авто. Вона допомагає 
на м пробудитись і 
бути у робочому стані 
протягом дня.

Дослідження, опу-
бліковане в журналі 
здоров’я JAMA Internal 
Medicine, показало, що 
щоденне пиття кави 
допомагає жити довше. 
Наявність у раціоні 
однієї чашки на день 
пов’язали з 8-процентним зниженням 
ризику передчасної смерті, а ті, хто ви-
пиває шість або сім чашок на день, – із 
16-відсотковим.

Фахівці на чолі з доктором Ерікою 
Лоттіфілд, науковим співробітником у 
Національному інституті раку, вияви-
ли, що на корисні властивості кави 
лише несуттєво впливало те, чи була 
кава з молоком, чи еспресо, і скільки 
містилося в ній кофеїну.

Однак оскільки дослідження носило 
спостережний характер, то вчені не 
можуть точно сказати: саме кава за-
хищає наше здоров’я чи це залежить від 
інших факторів.

Якщо ви п’єте дві чашки кави на день 

і відчуваєте себе добре, чудово, продо-
вжуйте. Якщо ви – тип людини, яка 
випиває шість або сім чашок на день і 
добре працює, добре спить – чудово, 
продовжуйте. Але не приймайте це до-
слідження, яке є просто спостережли-
вим, як наказове.

Це не те ж саме, що і дослідження 
про користь 30-хвилинних вправ що-
дня. Ви не маєте прагнути пити більше 
кави, ніж уже вживаєте. І не п’ють його 
ті, хто, ймовірно, п’є багато води, що теж 
корисно для здоров’я, тож вони не по-
винні починати пити каву. А люди, які 
віддають перевагу чаю перед кавою, 
повинні пам’ятати, що він також має 
багато переваг.

КОРИСНА В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ!

Підлітки, які постійно користуються смартфонами, більш схильні до підви-
щеного ризику розвитку синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), 
зазначають у новому дослідженні науковці Мічиганського університету.

Їх висновки дозволяють ствердно відповісти на запитання, яке виникає у 
багатьох батьків щодо впливу цифрових пристроїв на увагу дітей і появу психіч-
них або поведін-
кових проблем.

До с л і д н и к и 
виявили, що під-
літки, які корис-
туються смарт-
фонами постій-
но, перебувають 
п і д  з а г р о з о ю 
синдрому про-
тягом наступних 
двох років.

У дослідженні 
в з я л и  у ч а с т ь 
б л и з ь к о  2 6 0 0 
учнів середньої 
школи. Їх опита-
ли про участь у різних заходах у галузі цифрових медіа – відвідування Facebook 
і Twitter, підготовка текстових повідомлень, перегляди потокових відео, онлайн-
перегляди.

Кожні шість місяців протягом двох років молоді люди заповнювали анкети 
про будь-які симптоми СДУГ, які виникали протягом останніх шести місяців.

Серед дітей, які мало використовували пристрої (один-два рази на день), тіль-
ки 4,6% повідомили про симптоми. Іншою ж була картина у дітей, які виконува-
ли до семи цифрових заходів багато разів на день. 10,5% із них повідомили про 
появу імпульсивності або неуважності

ПІДЛІТКИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ 
СМАРТФОНАМИ ПОСТІЙНО, 

ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ 
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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

- 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

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

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

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!

847.707.0065
773.317.8035
847.707.0065
773.317.8035
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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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Хімічні речовини, 
що використовують 
для приготування 
м’яса, наприклад у 
салямі і хот-догах, 
можуть викликати 
розлади настрою, які 
медики визначають 
як манію, повідомля-
ють дослідники не-
йровірулогіі і педіа-
трії Університету Джона Хопкінса у 
Балтіморі. Ці хімічні речовини відомі 
під назвою нітрати. Їх часто додають в 
оброблене м’ясо для запобігання розви-
тку бактерій.

Коли вчені наводять більше доказів 
того, що мікроби у кишечнику можуть 
впливати на мозок, зазначає автор до-
слідження доктор Роберт Йолкен, до-
слідження дії нітратів вносить ясність 
у те, як це відбувається в людському 
організмі.

Йолкен та його колеги проаналізува-
ли дані понад тисячі осіб із психічними 
розладами та здорових. Дослідники 

виявили, що ті, хто 
був госпіталізований 
при прояві манії (гі-
перактивність, ейфо-
рія і безсоння), у 3,5 
раза частіше вживали 
м’ясо, оброблене ні-
тратами.

Інші дослідження 
також показали, що 
гризуни виявляли 

маніакальну поведінку після вживання 
продуктів із доданими нітратами лише 
за кілька тижнів.

Що таке манія? Вона зазвичай зустрі-
чається у людей із біполярним розла-
дом, але також може виникати при 
шизоафективних порушеннях. Манія 
може включати маячне мислення і при-
звести до небезпечної ризикованої по-
ведінки.

Автори зазначають, що нітрати рані-
ше були пов’язані з деякими раковими 
і нейродегенеративними захворюван-
нями. Дослідження було опубліковане 
у журналі «Молекулярна психіатрія».

Найбільш схильні до 
втрати щільності кісток 
жінки у період менопаузи. 
Втрата становить до 
2 0 % .  Од н а к  є 
спосіб, який 
д о п о м о ж е 
з м і ц н и т и 
с к е л е т  й 
у н и к н у т и 
переломів.

Ф а х і в ц і 
вважають, що 
допомогти у дано-
му випадку зможуть со-
євий сир тофу, соєве молоко і деякі інші 
продукти з бобових культур.

Зміцнюють кістки продукти з високим 
вмістом сої – стручкова молода квасоля, 
місо (страва японської кухні, приготов-
лена способом бродіння бобів) і едам 
(молоді соєві боби зеленого кольору).

Фахівці пояснюють, що небезпека та-
кого періоду для жінок – у зниженні 
рівня естрогенів і реабсорбації кісткових 
клітин, яке відбувається швидше, ніж 
вони виробляються. Таким чином, 30% 
таких жінок піддаються ризику остео-

порозу.
Провідний автор професор 

Памела Хінтон з Університету 
Міссурі вважає, що не потрібно 
поїдати стільки багато сої, 
скільки міститься у типових 

азіатських стравах, але додавання 
тофу або іншого її виду може допо-

могти зміцнити кістки.
Результати підтверджені на гризунах, 

яких годували соєвою та кукурудзяною 
їжею протягом 30 тижнів. Раціон на осно-
ві сої зміцнив скелет, такі тварини також 
показали більш стабільний рівень цукру 
в крові.

Науковці вважають, що таке харчу-
вання може поліпшити метаболічну 
функцію жінок у постменопаузі.

Соєве молоко також є найбільш здо-
ровою альтернативою коров’ячому. Ана-
ліз чотирьох найпопулярніших напоїв 
показав, що соя має найвищий рівень 
протиракових з’єднань – ізофлавонів.

М’ЯСО ВИКЛИКАЄ МАНІАКАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ

Лише 10 хвилин швидкої 
ходьби на день можуть урятува-
ти людину від хвороби серця і 
навіть передчасної смерті. На 
переконання вчених Універси-
тету Брістоля, вона на 6% скоро-
чує ризик серцевих захворю-
вань, особливо після 60 років.

Дослідники наводять аргу-
мент, що навіть невеликий 
сплеск помірносильної актив-
ності знизив біомаркери в крові, 
що вказують на запалення, 
згустки крові і холестерин, які 
винні у ризиках серцевосудинних за-
хворювань. Особливо ефективним це 
виявилося в групі жінок, у яких знизив-
ся цей ризик майже вдвічі. Ключем до 
зниження стало поліпшення функції 
кровоносних судин.

У дослідженні 1600 добровольців 
віком 60–64 роки п’ять днів носили 
датчики серцевого ритму і руху.

Прилади показали активність учас-
ників при роботі в саду, повільній 
ходьбі або заняттях середньої і високої 
інтенсивності, включаючи танці, ско-

шування газонів або жваву ходьбу.
Дослідники також проаналізували 

показники крові літніх людей, щоб ви-
значити біомаркери запалення, функції 
кровоносних судин і холестерин. Вони 
побачили, що за кожні 10 хвилин ходь-
би помірної і високої інтенсивності у 
чоловіків рівень лептину знизився на 
3,7%, а у жінок – на 6,6%.

Інші показники, що впливають на 
хвороби серця, також значно знизилися. 
Тому не слід нехтувати важливими 10 
хвилинами, щоб поліпшити показники 
свого здоров’я, вважають учені.

Серед плодів, які можуть регулювати 
або навіть знижувати рівень цукру 

у крові, лікарі назвали всім знайомий огі-
рок.

Цей живильний овоч допомагає при діа-
беті, оскільки містить багато клітковини, 
зазначають фахівці в галузі діабету медичної спільноти Diabetes Council.

У свою чергу, вживання великої кількості клітковини може знизити рівень 
цукру в крові, додали вони. Волокно уповільнює перетравлення вуглеводів і 
цукру. Це довело дослідження вчених, коли мишам-діабетикам згодовували 
шкірку огірка і гарбуза, щоб порівняти, як вони впливають на рівень цукру в 
крові. Гризуни щодня отримували 500 мг плодів протягом 15 днів. Після цього 
вчені провели їх обстеження і виявили, що у них знизився рівень цукру в кро-
ві. Правда, дослідники зазначають, що більш ефективною себе показала шку-
ринка гарбуза, проте люди її практично не їдять і частіше на їхньому столі 
присутні саме огірки.

Коментуючи дослідження ефективності огірків для хворих на цукровий 
діабет, фахівці радять діабетикам вводити у свій раціон якомога більше цих 
хрустких, ароматних і свіжих плодів. Крім того що вони смачні, ще й допомо-
жуть боротися з хворобою.

Інші продукти, які рекомендують лікарі, включають брюссельську і звичай-
ну капусту.

president.umg@gmail.com
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РАДЯТЬ ДІАБЕТИКАМ ВВОДИТИ У СВІЙ 
РАЦІОН ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ОГІРКІВ

10 ХВИЛИН ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

СОЯ МАЄ НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ 
ПРОТИРАКОВИХ З’ЄДНАНЬ
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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

osem.info@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

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!

847.707.0065
773.317.8035
847.707.0065
773.317.8035

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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Коли Микола сказав, що роз-
писався з Валентиною, його 

мати довго плакала. Через те, що 
чоловік не хотів приймати в родину 
невістку з дитиною. Тому молоді й 
весілля не справляли. Щоб якось 
розважити душу, Світлана Петрівна 
поїхала до сестри. Вислухавши її, 
Лариса порадила: «Підтримай сина. 
А дитина, чия б вона не була, – то 
завжди щастя. Ось побачиш, згодом 
це зрозуміє і твій Дмитро».

Повернувшись додому, підбадьо-
рена Світлана Петрівна вирішила 
спокійно поговорити з чоловіком 
про подію, але він навіть і слухати 
не схотів. Не буде 
в його хаті чужої 
дитини – і край. 
Тож розмови не 
вийшло.

Невдовзі у не-
вістки був день 
н а р о д ж е н н я . 
Світлана Петрів-
на зібралася ї ї 
привітати.

– Не смій! – 
вигукнув чоло-
вік, зрозумівши, 
куди чепуриться 
дружина. – Я за-
бороняю тобі до 
неї йти!

Сердитий Дмитро пішов на кух-
ню і демонстративно налив собі 
чарку оковитої.

– Марійко, – покликала Світлана 
Петрівна доньку, котра жила з ними. 
– Піди привітай Валентину. Сама 
розумієш, як тяжко Миколі, адже 
він сподівався, що ми прийдемо. 
Весілля вони не святкували, то хоч 
зараз посиділи б за столом...

– Не переймайся, мамо, – заспо-
коювала Марійка. – Все буде добре. 
Валентина добра, привітна. Ми з нею 
вже давно подружилися. А донька 
її, Вероніка, таке гарне дитя. Веселе, 
допитливе.

Марійка взяла подарунок, при-
готовлений матір’ю, та не встигла ще 
й до дверей підійти, як її перепинив 
батько:

– Ти куди?
– Піду прогуляюся з дівчатами. 

Спека спала, тож посидимо у парку.
– Дивись мені, не знайди й собі 

таку пару, як Микола! Нам чужі діти 
не потрібні!

Світлана Петрівна зайшла в 
спальню, присіла на ліжко і тихень-
ко, щоб Дмитро не почув, заплакала.

Минуло півроку. Якось Микола 
повідав матері, що вони з Валею 
чекають дитину. Дізнався про це і 
батько. Як не дивно, але ця новина 
вплинула на нього просто чудодій-
но. Він довго обговорював її, а потім 
почав... збиратися до сина в гості. Та 
все примовляв:

– Це ж яке щастя – я скоро мати-
му свого онука!

– Дмитре, двох онуків, – тихо 
зауважила Світлана Петрівна.

– Хай буде так, як Бог велів, – 
Дмитро якось винувато подивився 
на дружину. – Хіба я без серця?

– Ти полюбиш Вероніку, ось по-
бачиш. Я відразу ж прихилилася до 
неї, ми часто гуляємо разом у парку, 
– зізналася дружина, вдягаючи 

святкову сукню.
Невістка аж завмерла, коли по-

бачила на порозі чоловікових бать-
ків. Чемно запросила їх до хати, 
заходилася готувати частування. 
Миколи дома ще не було.

Вероніка одразу кинулася до 
бабусі, пригорнулася до неї, а потім 
подивилася на діда й сказала:

– Ти схожий на мого тата, тільки 
він молодший за тебе. А ще він най-
кращий!

Коли прийшов Микола, вони 
довго говорили. Бабуся читала Ве-
роніці казки, Валентина розповіда-
ла свекру про свою родину, роботу. 

І так було їм усім затишно.
Повернувшись додому, чоловік 

зачав докоряти Світлані Петрівні. 
Мовляв, потайки зустрічалася з ді-
тьми, обманювала.

– Ти ж казав, що ніколи не при-
ймеш невістку з чужою дитиною.

– Я й подумати не міг, що Веро-
ніка така мила дівчинка! – виправ-
довувався. – Та й невістка славна. От 
телепень старий! Чого я так довго не 
міг зрозуміти сина! Ти бачила, який 
він щасливий?

Невдовзі на радість усім наро-
дився Максимко. Дмитро щотижня 
ходив бавитися з онуком, гуляв із 
ним та Веронікою у парку. Одного 
дня дівчинка запитала:

– Дідусю, чому в Максимка пріз-
вище Савченко, як у тебе, а в мене 
інше?

– А яке тобі більше подобається? 
– запитав дідусь, посадивши онучку 
на коліна.

– Таке, як у тата.
Того ж дня Дмитро покликав 

сина до себе і дав йому прочухана:
– Ти чому й досі не вдочерив 

Вероніку?
– А хіба від цього залежить моє 

ставлення до неї? Вона мені, як рід-
на.

– Твоє – ні. А ось Вероніці, як 
видно, не байдуже.

– Я й не знав. Та й Валентина про 
це мови не заводила.

– Бачиш, Вероніка довіряє мені 
більше, ніж тобі. Поговори з дити-
ною, заспокой, скажи, що вона теж 
Савченко. І негайно виріши це пи-
тання...

Слухаючи цю розмову, Світлана 
Петрівна не могла натішитися. Ви-
йшло все, як віщувала сестра. Вони 
з чоловіком не уявляють свого жит-
тя і без Вероніки, і без невістки, яку 
полюбили як власну доньку.

Надія АДАМЧУК,  
Рівненська область

Ольга з Віктором були одружені вже багато 
років, а лелека все оминав їхній дім. І ось на 
трояндове весілля (десять літ після шлюбу) Бог 
зробив парі неймовірний подарунок: Оля зава-
гітніла.

Багатство є, а дітей – немає
Подружжя добре жило, ніколи не сварилося, 

сум в очах з’являвся лише після чергового ві-
зиту до лікарів, які в один голос твердили, що у 
пари все нормально зі здоров’ям.

– Чого ж діток нема? – мало не плакав чоловік.
– То одному Богові відомо, – підняв палець 

догори сивий професор зі столичної клініки.
І Оля щоранку й щовечора зверталася в мо-

литвах до Всевишнього. Просила прощення не 
лише за власні гріхи, а й своїх пращурів. І диво 
таки сталося. Олі вже до сорока добігало, як по-
чула таку довгоочікувану звістку.

Не лише родичі передавали одне одному цю 
приємну новину. По всьому селу баби перешіп-
тувалися:

– Бач, таки недарма їздила по монастирях. До 
ікон молилася. Бог почув Ольчині молитви.

– То й добре, тепер матимуть для кого жити, 
бо хата є, аж три машини у дворі стоять, а кому 
тре ті розкоші? Дитячий голосочок вдома – ось 
найбільше багатство.

Хто заздрив, а хто відверто радів щастю пари. 
Самі ж Оля та Віктор сяяли від радості. Вагіт-
ність проходила добре. Майбутня мама цвіла всі 
дев’ять місяців. Купувала блакитні й зелені пе-
люшки, повзунки та сорочечки, бо ж лікарі по-
відомили, що буде хлопчик. З легким серцем вона 
йшла народжувати. Однак у пологовому неспо-
дівано виникли ускладнення. Віктор зраненим 
птахом бився у двері операційної, та його не 
пускали. Цілу ніч сидів у лікарні. Вимкнув мо-
більний, щоб рідні не набридали розпитування-
ми. І лише о п’ятій ранку почув дитячий крик.

Бог вдруге сотворив диво
Ольга довго відходила від важких пологів. А 

синочок, навпаки, ріс на очах. Ім’я йому вибрали 
ще до народження – Богдан, бо й справді він був 
їм Богом даний. Двері до хати не зачинялися. 
Тітки, дядьки, двоюрідні, троюрідні родичі при-
ходили по кілька разів на день. Приносили різно-
манітні забавки, цілували-пестили первістка. А 
якось сусідка тітка Зіна помітила:

– Олю, зверни увагу, що Богданчик реагує 
лише на голос, а на обличчя – ні.

Придивилися – й справді, щось з дитиною не 
те. Ледве дочекалися ранку, щоб їхати в лікарню. 
Офтальмолог, оглянувши кількамісячну дитину, 
підтвердив, що проблеми є, але не страшні, й 
призначив лікування. Однак бажаного резуль-
тату воно не дало, і мати «вибила» направлення 
до столичних спеціалістів. У Києві стривожених 
Ольгу та Віктора заспокоїли і призначили інші 
препарати. У маленького Богданчика вже й 
алергія почалася через різні ліки, але бачити 
краще він не став. Мама водила перед самими 
очима яскравими іграшками, світила ліхтари-
ком, але синочок ніяк не реагував. У лікарні 
провели не один тиждень, а обіцяного покра-
щення не бачили. Виснажена, знервована Оля 
навіть спати не могла. Дивилася на маленького 
кругленького Богдасика й повірити не могла, що 
її дитинка ніколи не побачить маминого, тато-
вого обличчя, сонечка, квіточок. Лише на третю 
добу таки здолав її сон.

«Йди у храм. Там знайдеш ліки для дитини», 
– почула уві сні голос.

Аж прокинулася. І справді, відколи народив-
ся синочок, майже не бувала у церкві. Лише на 
великі свята ходила. Чого гріха таїти, й молила-
ся рідше, бо у щасті людина менше звертається 
до Господа, ніж у горі.

– Може, це мені таке покарання, – каялася і 
плакала, коли розказувала про сон чоловікові. 
– Піду у Києво-Печерську лавру.

Біля входу до святині всім жебракам дала 
милостиню. Купила свічечок, дала записку за 
здоров’я і вклякнула на коліна. Так і простояла 
всю службу.

– Доцю, видно, велике у тебе горе, бо так щиро 
молишся – й не чуєш, що служба закінчилася, 
– почула лагідний старечий голос.

Підвелася. Поруч бабуся у квітчастій хустині 
стоїть. Лице світиться добром та співчуттям. Не 
зогледілася, як розповіла їй про свого синочка 
та його проблеми із зором.

– Дитинко, у період Різдвяних свят саме час 
просити у Господа милості, – почала гладити 
зморшкуватою рукою по голові. – Каятися, що 
за щоденними клопотами забуваєш помолитися. 
Всяке у житті буває, але Бог милостивий. Всіх 
любить і допомагає тим, хто щиро вірує. Неза-
баром буде Водохреще, а ти ж знаєш, що освяче-
на у цей день вода має велику силу. Преподобний 
Серафим Саровський, коли хто хворів, благо-
словляв приймати її по ложці щогодини. Старець 
був переконаний, що кращих ліків немає. Йор-
данську воду тре давати зранку й малим дітям. 
На Водохреще піди посвяти воду, а тоді прикла-
дай її до очей синочка. Але пам’ятай, що вона 
допомагає лише тому, хто щиро молиться та ві-
рить у силу Всевишнього.

– Дякую, бабусю, за пораду, – і поцілувала 
руку старенької.

Таку віру вселила їй ця незнайомка, що Оля 
ніби на крилах летіла у лікарню. Ошелешила 
медиків вимогою, щоб виписали їх додому.

– Ви ще не завершили курс лікування, – впи-
рався завідувач відділення.

– Вдома вилікуємося, – наполягала жінка.
За тиждень було Водохреще. Вперше після 

хрестин Оля взяла із собою Богданчика. Слуха-
ючи піснеспіви, дитя не вередувало, не плакало, 
а коли священик почав окроплювати всіх свяче-
ною водою і кілька холодних краплин впали на 
личко хлопчика, весело сміявся. Відтоді Оля з 
Віктором щонеділі ходили на службу. Кутали у 
візочку синочка й везли із собою. Напували 
свяченою водичкою та змащували нею оченята.

Минуло кілька місяців. Зима потроху від-
ступала, а весняне сонечко світило все яскраві-
ше. Якось, спостерігаючи, як малюк крутиться у 
колисочці, Оля помітила, що він мружиться і 
намагається заховати обличчя від настирливого 
сонячного промінчика.

– Вітю, наш Богданчик бачить! – жінка за-
кричала так, що чув увесь світ. Бог знову сотво-
рив диво.

Руслана СУЛІК

БОГ ЗНОВУ СОТВОРИВ ДИВО 

НЕ УЯВЛЯЮТЬ СВОГО 
ЖИТТЯ І БЕЗ 

ВЕРОНІКИ,  
І БЕЗ  

НЕВІСТКИ
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Іван Степанович Басистий, районний суддя, за-
думливо перегортав сторінки цивільної справи, 

яку мав розглядати на найближчому засіданні. Як не 
дивно, але за двадцять п’ять років роботи перед ним 
уперше постала така ситуація: батько позивався до 
дітей щодо виплати йому грошового утримання.

Зазвичай доводилося відсуджувати аліменти по-
кинутим нащадкам, а тут… «Викличу всіх шістьох 
дітей цього чоловіка, вислухаю їхні пояснення, і тоді 
ухвалюватимемо рішення. Поки ж важко щось про-
гнозувати...» – підсумував свої роздуми Іван Степа-
нович.

У залі засідання зібралися люди різного віку. Си-
вий, неголений, у старій запраній сорочці, сидів на 
лаві, потупивши погляд, Михайло Іванович Омелян-
ський – позивач.

Суддя по черзі надавав слово дітям.
– Я найстарший, – почав свою розповідь Іван, – 

тому говоритиму і за своїх трьох братів. Батько по-
кинув нас маленькими. За домовленістю з матір’ю він 
поїхав на навчання. Казав, що здобуватиме освіту, 
аби забезпечити гідне життя родині. Тим часом мама 
працювала на двох роботах: і нас утримувала, і час-
тину грошей надсилала чоловікові. Передавала й 
продукти. Повернувшись, він не дуже брався до ро-
боти. Невдовзі поїхав на заробітки, а коли зрідка 
навідувався додому, то не те що шматочок ковбаси чи 
сто грамів цукерок, навіть хліба ніколи не привозив. 
Закінчилося все тим, що він пішов від нас в іншу 
родину.

– Я Світлана Сергіївна Непийвода, – підвелася 
молода жінка, – живу в місті, де навчався цей, так би 
мовити, мій батько. Його, живого, споглядаю зараз 

уперше, хоча на фото колись бачила. Мені 
мама розповідала, що познайомилася з ним 
під час навчання в інституті. Він не сказав 
їй, що одружений і має четверо дітей, на-
томість переїхав до неї жити. Коли ненька 
носила мене під серцем, випадково довіда-
лась про його сім’ю. Після цього він поїхав 
додому і як у воду впав. Ми не мали від 
нього ані копійки допомоги. Та доля усміх-
нулася матусі, вона вийшла заміж за чудову 
людину, справжнього чоловіка, який мене 
удочерив, виростив, вивчив…

– Мені мама ніколи не казала, хто мій 
батько, – настала черга розповідати най-
молодшого з дітей Василя Семенченка. – 
Тільки зараз, коли прийшла повіст ка у суд, 
повідала, що познайомилася з ним на свят-
куванні дня народження подруги. Покоха-
ла, зав’язалися стосунки. Дізнавшись, що 
мама чекає дитину, так званий «батько» зник, або, як 
каже моя бабуся, у Петрівку на льоду розчахнувся. А 
виростив мене інший батько, якого я люблю і щиро 
шаную.

Наостанок попросив у судді слова Володимир – 
один із чотирьох синів від першої дружини:

– Перед судом ми, діти позивача, познайомилися. 
Вирішили, що відтепер спілкуватимемося та зустрі-
чатимемося й надалі. Наша мама розповідала, що 
одного разу від імені батька їй надійшло сто карбо-
ванців. Ми порадились і скинулися по тисячі гривень. 
Вручимо їх цьому перелітному птахові, іншої під-
тримки він від нас не заслужив.

Михайло Іванович слухав дітей, похнюпивши го-

лову. Усе своє життя він, як та омела, жив за рахунок 
інших, не думаючи ні про дітей, ні про свою старість. 
А тепер ота його безсоромна безтурботність бумеран-
гом повернулася до нього.

Суд відмовив громадянинові Омелянському у за-
доволенні позову. Коли суддя закінчив читати рішен-
ня, батько нарешті підвів голову і подивився на дітей. 
Тихо промовив:

– Вони правду казали, оскаржувати я нічого не 
буду. Простіть мене, діти…

Софія СОРОКОВА, 
с. Циблі 

Переяслав-Хмельницького району 
Київської області

ТАК ЗВАНИЙ «БАТЬКО» У ПЕТРІВКУ НА ЛЬОДУ РОЗЧАХНУВСЯ 
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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

 «Білий танець!» – пролунало. Але 
чому він білий? Значить, є й чорний? 
Але поки що білий. Він був прекрас-
ний. «Сіла птаха…» – плив над ве-
чірнім селом срібним човником го-
лосочок подружки нареченої Лідоч-
ки Острової, гойдаючись на ніжних 
хвильках, здійнятих скрипочками 
троїстих музик Миколи Білика.

Весільні гості дивилися на моло-
де подружжя. Руслан і Ліля танцю-
вали, міцно-міцно притиснувшись 
один до одного. Він відчував її всю, 
чув, як билися сотні маленьких 
сердечок – у шиї, в животі, руках і 
ногах. А вона прислухалася до ньо-
го. Який він гарячий, наче вулкан. 
Молодята не чують вигуків «Гірко!», 
машинально беруть участь у всіх 
розвагах. Мабуть, лише вони серед 
цього святкового загалу розуміють 
справжню цінність часу, кожної 
хвилини, секунди. Як узагалі вони 
досі жили, не розуміючи, що час 

такий дорогий? 
Осяяння сталося 
у день, коли Рус-
лан одержав пові-
стку з військко-
мату. Було зрозу-
міло, що бійця із 
вишколом розвід-
ника одразу від-
правлять на пере-
дову.  А зві д т и 
д о л и н а л и  в с е 
т р и в о ж н і ш і 
звістки.

Він був проти 
весілля: «Повернуся – тоді». Але 
Ліля наполягла. «Ага, знайдеш собі 
там якусь сепаратисточку», – жар-
тувала, ховаючи тривогу. «А якщо 
раптом…» – «Жодних якщо! Ти 
просто мусиш повернутися…»

...Після того, як вони взяли 
Слов’янськ, Артемівськ, Попасну, 
Руслану видавалося, що він вже по-

бачив смаленого вовка. Проте він, 
отой вовк, напав на них несподівано.

Проривались із оточення. Авто-
бус, що рухався попереду, від пря-
мого попадання міни спалахнув, 
ніби сірникова коробка. «З маши-
ни!» – скомандував Руслан і блис-
кавично, видавивши обома ногами 
бокове скло, вискочив назовні. 
Минуло, може, півхвилини, а авто-
бус був уже, як решето. Це був не 
бій, а розстріл. Отямився під 
БТРом, підбитим кілька днів тому, 
в ніс ударив сморід спаленого плас-
тику та гуми і ще чогось, мабуть, 
крові і смерті. Руслан знову від-
ключився.

Це був напівсон. Під БТР зазир-
нула якась молода жінка, дуже гар-
на, але бліда, вся у чорному. «Годі 
спати, запрошую тебе на чорний 
танець», – і простягнула йому холод-
ну руку з довгими, як у піаністки, 
пальцями. Він вибрався зі схованки, 
дивуючись, що нічого не болить, 
хоча права колоша зашкарубла від 
крові, на плечі теж буріла велика 
пляма. Жінка змахнула руками, і 
невидимий оркестр заграв диво-
вижну музику. «Та це ж «Реквієм» 
Моцарта!» – упізнав Руслан. Жінка 
крутнулася на одній нозі, ніби 
вправний вояка, і стройовим кроком 
рушила до нього, клацаючи підбо-
рами. Зараз вона підійде, і йому 
доведеться злитися з нею у чорному 
танку. Але ж це означає… зрадити 
Лілю і її білий танець! Як же зупи-
нити цю нахабу? Він стягнув закри-

вавленого черевика і з усієї сили 
пожбурив ним у чорну потвору. 
«Геть! Я люблю іншу!» – закричав 
щосили…

«Пацаны, здесь еще один», – по-
чулося десь угорі. «Тащите его сюда» 
– пролунало у відповідь. Його вхо-
пили за поранену ногу і витягнули 
з-під БТРа. Поки це відбувалося, 
Руслан остаточно прийшов до тями. 
Рана боліла нестерпно. «Давай его в 
КамАЗ», – прозвучала команда. 
Чоловік відчув, як його потягнули 
кудись по асфальту, але тепер уже за 
здорову ногу. Наждак дороги боляче 
дряпнув по щоці, хлопець устиг під-
класти під голову долоню неушко-
дженої руки, тож тепер дісталося їй. 
«Тпру, приехали», – дуркував росі-
янин. Руслан розплющив очі. На 
узбіччі побачив складених рядочком 
трьох своїх хлопців, які, мабуть, усе 
ж станцювали з тією чорною пані 
свій останній танець.

Майже сім місяців полону. Потім 
половину в’язнів обміняли. Зажев-
ріла надія… І ось на порозі – троє 
бойовиків. Один із них зачитує 
список прізвищ: «Васюта, Коломі-
єць, Ільченко, Галушка, Кравець, 
Бойко, Гармаш…». Останнє – Русла-
нове. Хлопці ніби остовпіли. Затим 
невидимі пружини кинули їх на 
середину кімнати, де вони утворили 
живе коло, сплівшись руками і при-
тулившись лобами. Стояли, плака-
ли, сміялись, клялися бути довіку 
братами. Проте, поки везли їх до 
першого українського блокпоста під 

Мар’їнкою, жоден не проронив і 
слова. Блокпост. Хлопців почала 
бити лихоманка. На ватних ногах 
перетнули уявний кордон. Свобода!

– Братику, дай подзвонити, – ки-
нувся Руслан до першого бійця. 
Востаннє він розмовляв із Лілею 
вісім місяців тому. Повідомила тоді, 
що вагітна і вирахувала, коли має 
народити. Це саме ці дні! Тремтячи-
ми пальцями став набирати номер 
Лілі. А раптом цей дзвінок їй зашко-
дить? Краще зателефонувати до 
друга Миколи Білика, скрипаля і 
вчителя. «Друже, це я, – вимовив 
затинаючись. – Я живий»...

«Давай, давай…» – підганяв Рус-
лан водія, якому пообіцяв половину 
своїх «підйомних». Він таки трохи 
спізнився. Ліля вийшла з дверей 
пологового будинку, тримаючи бі-
лий згорточок у руках. Назустріч їй 
рвонула ціла юрба родичів – мало не 
півсела. Заплакали люди, мабуть, 
багатьом пригадався той білий та-
нець на весіллі. Руслан стояв позаду 
з величезним букетом. Його, боро-
датого, ніхто не упізнав. Та ось Ліля 
озирнулась довкола, її очі зустріли-
ся з його поглядом. Вона рушила 
крізь натовп, вклонилася йому, пе-
редала на руки донечку. Сказала 
крізь сльози: «Ось ми тебе й дочека-
лися. Я знала: ти обов’язково колись 
танцюватимеш із нашою донечкою. 
Вона вже тебе запрошує…».

Юрій ЛЕСИК, 
Київська область

«Я ЗНАЛА: ТИ 
ОБОВ’ЯЗКОВО 

КОЛИСЬ 
ТАНЦЮВАТИМЕШ 

ІЗ НАШОЮ 
ДОНЕЧКОЮ…»
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Якось, повертаючись із Рівного до Києва, 
заїхала у невелике житомирське село непо-
далік автотраси. Купила у сільмазі морози-
во, воду та прилаштувалась на лавочці під 
крислатим кленом. Бабуся, яка на ній сиді-
ла, привітно привітавшись, поцікавилась, 
чи здалеку їду?

Знаючи, як не вистачає старим людям 
спілкування, я на відповідь не скупилася: 
розповіла, де була, що бачила... Ми ще тро-
хи поговорили. Мешкає моя нова знайома 
через десяток хат від магазину. Прийшла в 
центр купити хліба, тепер перепочиває 
перед «далекою» дорогою додому.

– Може, такої спеки варто було попро-
сити когось із молодих за хлібом сходити? 
– зауважила я.

– Сама живу. Сусіди переважно мого 
віку, трапляється, що я їм продукти купую. 
Щоправда, межує зі мною нестаре подруж-
жя. Та недобрі вони люди... Багаті...

Вона зітхнула. А я не втрималась, спита-
ла: невже і хліба старій людині не куплять?

Із гіркотою, але без злоби й ненависті 
вилила мені старенька душу. Ображають її 
сусіди, зневажають. Поводяться так, наче 
демонструють: ми господарі життя, а ти, 
бабо, ніхто. Частину її городу захопили, 
послід від гусей (тримають їх майже сотню!) 
просто під її вікнами скидають – дихати, 
особливо у спеку, нічим. Кури сусідські на 
її город, як на пасовище, ходять. Полуниці, 
якими так тішилася старенька (там діля-
ночка – на дві склянки ягід, більшу впорати 
несила) і навколо яких вона таку-сяку за-
городку зробила, вони таки склювали. Що 

вже казати про інше зело – що від птахів 
залишиться, тому й радіє. Багатіють сусіди, 
розширяються. Які там будівельні норми? 
Звели новий гараж впритул до паркану, 
водостоки від нього зробили так, що у дощ 
у старенької замість подвір’я – озеро. Вона 
бідкається – сусіди сміються. Ніколи й 
пальцем не кивнуть, щоб допомогти само-
тній жінці. А вчора весь вечір проплакала... 
Наловив сусід риби, виставив у дворі в тазу. 
Кицька старенької підійшла, почала лапкою 
рибину ловити. Господар обійстя щосили 
вдарив тварину ногою та гаркнув на всю 
вулицю: «Коли ти вже разом зі своєю хазяй-
кою здохнеш?» Невдовзі сина, каже старень-
ка, одружують, то, мабуть, кортить на її 
ділянці молодим хороми збудувати. Вже й 
не стидаються таке казати...

Скаржитися? Кому? Голова сільради із 
сусідом товаришує. То сказав, як щось не 
подобається, хай жінка винаймає юриста та 
звертається до суду. У вісімдесят із гаком 
років судитися? От і лишається пенсіонер-
ці плакати та просити Бога, аби швидше до 
себе забрав.

Але найбільше пече їй те, що, як була при 
силі, нинішнім кривдникам ой як потрібна 
була, другою мамою називали. Переїхали 
вони в це село років двадцять тому з інших 
країв після того, як повінь залишила їх із 
двома маленькими дітками без даху над 
головою. Купили стареньку мазанку без 
опалення, без вигід. Поки на ноги ставали 
– дуже бідували. Сусідка їм від щирого 
серця допомагала: городиною, яйцями та 
свіжиною ділилася. Діточок гляділа – бува-

ло, коли батьки їздили до Польщі торгувати, 
малеча у неї тижнями жила. Вона і годува-
ла, і прала їм, і на ставок купатися водила. 
А як гроші молодому подружжю позичала, 
то часто борг пробачала, жартувала: «Як 
розбагатієте, на Канари мене звозите». От 
такі тепер має «Канари»... Розкрутилися, 
пішла у них торгівля, вирішили, що запа-
ніли, то сусідка їм уже не рівня. А насправ-
ді це недобре, як кажуть люди, «безпородне» 
нутро з них полізло, приховуване до часу.

Я бачила, як крає серце старенькій жін-
ці сусідська невдячність. Чим могла їй за-
радити? Лише добрим словом, одвічним: 
«Бог усе бачить і віддячить по заслузі...». 
Поїхала далі, а на серці – неспокій, у душі 
– гіркота, наче це мене образили. Згадалося, 
як одна моя знайома казала: «Часом здаєть-
ся, що люди стають гірше тварин. Ті ж ін-
стинкти: урвати більший шматок для себе, 
будь-що задовольнити свою потребу». Мені 
подумалось: неправильно тварин порівню-
вати з такими людьми. Скільки переповіда-

но історій про відданість і самопожертву 
звірів, вони не вміють принижувати, зло-
втішатися.

А що ж сталося з тими людьми? Чому 
можуть збиткуватися над слабшим, не від-
чуваючи найменших докорів сумління? 
Відповідь на це запитання у кожного буде 
своя. Але не заперечне одне: вони думають, 
що з часом усе зітреться, все забудеться, 
навіть гріх. Та чи забудеться?

Існує неписаний життєвий закон: скіль-
ки добра зробив ти людям, стільки й по-
вернеться. І навпаки: скільки заподіяв зла, 
стільки чекає на тебе або на твоїх дітей чи 
онуків. І як би не змінювався світ, завжди 
існуватимуть незаперечні істини, зневажа-
ти які не дано нікому. Одна з них – старість 
треба поважати. На жаль, темні душею про 
це не думають. У них один клопіт – збага-
чуйся. Греби, відштовхуй геть усе, що стоїть 
на заваді твоєму зиску, підминай під себе, 
обманюй, не жаліючи нікого. Бо такий нині 
світ – шанують за гроші, за багатство. Ось 
філософія, яку чимало хто сповідує сьогод-
ні. Дбати про самотню сусідку? А яка з 
цього користь, що з неї візьмеш?

Не болять сусідам біди старої жінки. Не 
замислюються вони над тим, що батьки 
вчать дітей своїм прикладом. Може статися 
так, що колись так само бездушно поводи-
тимуться із ними їхні син та дочка. А вони 
гадатимуть, звідки в їхніх нащадках така 
жорстокість? Чи здогадаються, що повер-
нулися до них чиїсь сльози?

Устина ГРЕЧАНЮК

-  З досвідом роботи і без
-  Повна ставка
-  Оплачуємо - $25 - $35/год
-  Об’єкти на North Suburbs
-  Стабільна робота цілий рік
-  Вимоги - власне авто

ЧИ ЗДОГАДАЮТЬСЯ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЯ ДО НИХ ЧИЇСЬ СЛЬОЗИ?
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МИМОВОЛІ УСМІХНУЛАСЬ, А В ОЧАХ ЗАСТИГЛИ 
ГЛИБОКІ ОЗЕРА СУМУ…
Молода жінка з маленькою донечкою на 

руках зайшла до сільського магазину. При-
дбала необхідні продукти, розрахувалась і 
вийшла. Дві старенькі жінки, що сиділи на 
довгій лавці попід стіною, мовчки подиви-
лись їй услід. Кожна думала про щось своє. 
Першою порушила мовчанку Ольга:

– Таке малесеньке дитяточко! Ще рости 
й рости, аж доки мама дочекається собі 
підмоги…

– Аби лиш не дочекалась того, що я, – 
відказала Марія, спираючись на кривувату 
палицю. – От маю двох дітей, а хто мені хоч 
слово добре мовить? Син п’є. Як грошей 

немає, тоді й до моєї пенсії руку тягне. А коли не даю, то такою лайкою об-
кладе, що й голови підвести не можу, бо серце тисне від пекучого болю… Свою 
сім’ю не вберіг – горілка стала на заваді. Тож зараз, окрім чарки, ніхто йому 
не потрібен. Вже й онуків має від старшого сина, а розуму не додалося. Сивий 
волос густіє, а ум коротіє. Що за життя таке? Чоловік покійний пив-гуляв. 
Терпіла. Тепер син, і знову терплю. Недаремно хтось мудрий сказав, що як не 
мав щастя замолоду, то й на старості літ його не чекай…

– А дочка не навідується? – поцікавилась Ольга.
– Я вже скоро забуду, яка вона на вигляд! А зростала такою уважною й 

лагідною. Серце тішилось, що буде до кого на схилі віку голову прихилити… 
Я ж її пестила, бавила, сама гола-боса була, а доню одягала якнайкраще. На-
куплю тканини – і до кравчині Яніни. А вона уже нашиє для моєї Зіночки 
вборів усіляких. Радіє дочка. Хто ще ходив так гарно зодягнутий, як вона? 
Ніхто! А як виросла, вийшла заміж, то переінакшилась. Куди й поділась моя 
лагідна донечка. Гир та гир до мене. Згодом виїхала у Росію, на батьківщину 
свого чоловіка. Там і досі. До мене приїздила більш як п’ять років тому. Навіть 
листа не хоче написати. Даремно тільки щотижня на пошту ходжу…

Запала довга мовчанка. Марія тихцем утерла хустинкою сльози, що рясно 
зросили глибокі зморшки на щоках. Ольга скрушно похитувала головою у 
такт своїм думкам, а потім знову запитала:

– Внуки хоч зрідка навідуються? Недалеко ж живуть.
– Та де там! Їм баба була треба, коли на навчання грошей не вистачало. 

Копійку до копійки складала – усе для них. Невістка ж ніколи й не подякува-
ла. Хіба я винна, що син у мене непутящий? Я ж їй дітей вигляділа, коли вона 
вчилась заочно в інституті. І вночі до них вставала, і пелюшки прала, щоб не 
відволікати від навчання. Народилися ж обидва хлопці один за одним, важко 
їй було. Я тоді всі клопоти на себе взяла. А зараз навіть не гляне у мій бік. Ви-
кохала онуків, а вони, як приїжджають до матері, навіть у мій двір не ступлять. 
Що їм зараз стара баба! Он на яких машинах їздять! Що було – те загуло. А 
мені в їхньому житті місця немає…

Знову змовкли. Марія незмигним поглядом занурилась у вид за вікном, де 
коло клумби безтурботно гралися діти. Мимоволі усміхнулась, а в очах за-
стигли глибокі озера суму…

Ірина ЯСІНСЬКА

ВИГАНЯТИ З ХАТИ МАТІР СВОЄЇ ДИТИНИ? ГІРКО
Їхала до Києва електричкою. На-

впроти мене сиділа жінка. На одній 
із зупинок підсіла до неї, певно, дав-
ня знайома. Почали вони розмову.

– То твій Петро з тобою живе? – 
спитала одна.

– Ні, так у Катерини і залишився.
– Катерини? Була ж Ніна! Давно 

ми не бачилися... Це вже до четвертої 
жінки пристав?

– Не просто пристав. Нещодавно 
приходив до мене, казав, що хоче роз-
лучитися. І щоб я йшла з хати. Мов-
ляв, його батьки її будували. А куди 
мені йти? Мою продали, щоб йому 
машину купити. Казав, возитиме нас 
до моря... Яке море? Працюю від ранку 
до ночі, щоб сину на навчання заро-
бити. Якби не він, то взагалі не було б 
задля чого жити.

– А Петро сину не допомагає?
– Куди там! Йому молоду співмеш-

канку забезпечувати треба. Тому й 

виганяє мене. Хоче хату продати...
Я слухала і думала: що за чоловіки 

є на світі?! Якщо шукаєш меду у чужих 
жінок, то будь людиною. Виганяти з 
хати матір своєї дитини? Гірко. Так 
хочеться, щоб одного дня кинула його 
коханка і прийшов він шукати при-
тулку коло сім’ї, яку зрадив. Зло, ним 
створене, до нього й повернеться...

Анастасія ВІРЧИЧ,  
м. Фастів, Київської області

Соня незворушно дивилася на свою 
парчову хустку. Не зводила з неї по-

гляду? і аж мороз йшов по шкірі: як чорна 
хустка так могла до нестями подобатися?! 
Лише тепер, після стількох бід, у неї ніби пе-
лена з очей спала.

У палаті жіночки переговорили, здавалося, 
про все на світі. Позбирали плітки про сусідів, 
родину, перейшли на знайомих з навколишніх 
сіл, бо ж приїхали в лікарню з одного району.

– А моїй сестрі з Америки хустки прислали. 
Тася завтра прийде мене провідати, то прине-
се. Може, хто схоче собі купити.

Очі у жіночок загорілися. І молоді, і старі у 
сімдесятих хотіли мати американську хустку 
– велику, з китицями та квіт-
ками. І коли наступного дня 
та сестра зайшла до палати з 
кількома торбами, усі кинули-
ся розглядати товар. Хустки і справді 
були гарні – що казати, то ж «з-за грани-
ці»! Соня перебирала їх, то м’яла у руках, 
то випускала – так хотілося таку мати. 
Але лякала ціна.

– Ви ж не обижайтеся, жіночки. Хіба 
тридцять рублів для такої краси дорого? 
– вихваляла свій товар Тася.

Але жінок не треба було впрошувати. 
Одна за одною, ніби під гіпнозом, ви-
ймали з-під подушок хто гаманця, хто 
скручений у носову хустинку рулончик 
купюр і простягали перекупниці. Соні 
з-поміж того розмаїття впала в очі… 
чорна парчова. Як вона переливалася на 
сонці різнокольоровими блискітками, 
як манила! Уявляла, як одягне її на шию до 
сірого пальта або закрутить на голові по-
модньому.

–  Дитино, побійся Бога, нащо тобі така 
темна?! – здивувалася старенька санітарка, що 
якраз зайшла у палату мити підлогу. – Осьо, 
гляди, жовтогарача чи голуба.

– Ой, тьотко, та жовтогаряча аж очи виїдає, 
а голуба мені не пасує, – не зводила Соня сво-
го завороженого погляду з парчової. – Тільки 
випишуся, одразу надягну!

– Дочко, не накликай біди, – скрушно по-
хитала головою старенька. - Таку тілько на 
похорон чіпляти.

– Що ви, жінко, збиваєте з толку! – роздра-
товано гримнула продавщиця Тася. – Нара-
виться їй – і все. Не вам носити. Бери, Соню, 
бери, глянь, яка гарна, а як тобі до лиця, – при-
прошувала вона.

– Але ж мені грошей бракує…
–  Ничо, я почекаю кілько днів.
– Мені завтра чоловік привезе, то я оддам.
– Ото привезе, тоді й забереш хустину.
Але наступного дня чоловік, почувши, що 

на «витребеньки» жінка просить аж тридцять 
карбованців, скипів. Треба якраз грошей, щоб 
города виорати, потім засіяти, а Сонька таке 
придумала. «Не дам!» – вперся. Тоді жінка 
потай сіла в автобус і поїхала додому, бо мала 
в шафі у сховку п’ятдесят рублів, які їй пода-
рували на сорок літ. «Ото й зроблю собі по-
дарунок», – тішилася. Поки чоловік був на 
роботі, вона схопила між одягом на полиці 
згорточок з грішми – і знову поїхала до лікар-
ні. І вже за годину, усміхаючись сама до себе, 
тримала в руках таку омріяну річ.

Як у той рік одягнула на голову чорну хуст-
ку, то так десять років і не знімала. Спочатку 
«прикрашала» свої смолянисті кучері, а зго-
дом посивілі з горя пасма. Найперше похова-
ла свекрів, які пішли на той світ один за одним, 
ще не маючи і сімдесяти літ. Потім раптово 
злягла мама з діагнозом рак. До яких тільки 
відомих лікарів Соня не возила, а допомогти 

ніхто не зміг. За місяць згоріла, як свічка. 
Люди аж жахалися, побачивши маму у труні. 
З гарної дорідної жінки вона перетворилася 
на стару засушену бабу.

Не встигла поховати одних, вже робила 
дев’ятини, сороковини, роковини по інших. 
Ці смерті ще мала сили пережити. Та коли 
одного дня почула страшну звістку, рвала на 
собі коси і знову вдягала ту парчову чорну 
«американку».

–  Соню, Соню! Внучка твого машина зби-
ла, як у піску грався! – кричала не своїм голо-
сом сусідка.

На похорон, здавалося, зійшлися з усіх 
навколишніх сіл, бо моторошна звістка не за-

лишила байдужим нікого. Тяжко смерть ди-
тини пережила дочка. Заст удилася на 
похороні, стала кашляти, гарячка виснажува-
ла тіло. «Мамо, мамочко, рятуй… Я так не хочу 
вмирати…», – безсило шепотіла потрісканими 
від температури губами. Але дочка, дякувати 
Богу, одужала. А от зять… Не зміг пережити 
загибель маленького сина. Згас за місяць.

На базарі, де між рядами снував люд, у 
старій зболеній жінці санітарка з лікарні лед-
ве впізнала чорняву красуню Соню. Хіба по 
тій парчовій американській хустці, яку та мала 
на голові.

– Що з тобою, дитино, случилося?! – аж 
злякалася її страшного вигляду, сумних очей.

– Ой, тьотю… – беззвучно заридала, за-
ливаючись гіркими слізьми. – Поховала све-
крів, маму, внучка, зятя… 

– Казала я тобі: не купляй ту чорну хустку. 
Бачила я людей з того села, звідки жінка тоді 
в лікарні хустки з Гамерики продавала. Ка-
жуть, біда в неї одна за одною ходила. Ото їй 
ворожка наказала чорну хустку продати, тоді 
хату смерть покине. То до тебе вчепилася.  Ко-
гось з дітей ще маєш?

– Дочок, внуків, але й вони слабують.
– Заради Бога, подінь десь цю хустку.

Мало вірила словам старої санітарки. Які 
вроки? Які ворожіння?! То ж була у школі 
комсомолкою – про таке ніхто не говорив. 
Проте пішла в ліс до знахарки і спитала її по-
ради. Та, виливши віск, сказала, що Соня має 
одну річ, з якою купила собі смерті. Та одразу 
подумала про парчову хустку. Прийшла до 
хати, розпалила грубку – і вкинула її у вогонь. 
Язики полум’я швидко взяли хустину свої 
обійми…

Минув рік. Відступила біда із Сониної хати. 
А в автобусі якось випадково почула, що люди 
їхали з роковин по жінці Тасі, яка продала 
Соні парчову хустку.

Юлія ШЕВЧУК

ПРОДАЛА СОНІ ПАРЧОВУ ХУСТКУ
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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

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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Овен  (21 .03 –20.04) 
Найважливiшi справи пла-
нуйте на буднi. На перший 
план на цьому тижнi ви-
йдуть сiмейнi та побутовi 
клопоти. Професійна  сфера 
обіцяє бути насиченою різ-
номанітними подіями, іноді 

цілком несподіваними. Допомога друзів і 
партнерів сприятливо вплине на вашу ді-
яльність. Фінансове  питання може стати 
причиною сімейних сварок. Остерігайтеся 
втручання  у ваше особисте життя сторон-
ніх осіб. Творчий потенціал зростає, ви 
зможете спілкуватися з партнерами по 
бізнесу на рівних. У середині тижня дове-
деться звітувати  на роботі і вдома про те, 
наскільки  ви спроможні керувати грошо-
вими  і матеріальними ресурсами. Ваша 
чарівність і дотепність дозволять «колекці-
онувати» залицяльників. Займає  жорстку, 
непоступливу позицію, внаслідок  чого 
може постраждати кар’єра або  зіпсуються 
стосунки з колегами. У четвер може ви-
никнути публічний скандал через розкрит-
тя особистої таємниці. Далеко не всі плани 
реалізувалися, особливо професійні. 

Телець (21 .04–21 .0 5) 
Ідеальна сфера застосуван-
ня сил – ваша оселя та 
iнтер’єр. Це i корисне, i за-
хопливе заняття. Не пла-
нуйте нiчого нового, зокре-
ма це стосується фiнансових 

справ. Не берiть близько до серця те, що 
вiдбувається на роботi. Настав  час пере-
глянути деякі погляди  і стосунки. У вівто-
рок ви налаштовані  на пусті балачки і не-
раціональні  грошові витрати. Якщо ви 
закохані, то вам вдасться справити вражен-
ня на предмет свого обожнювання. Застра-
хуйтеся  від переживань і хвилювань у  
середу, коли ваша нервова система дуже 
збуджена. Парадоксально, але те, що іншим 
шкодить, вам може піти на користь, навіть 
сварка. Намагатиметься  розширити поле 
діяльності. Для цього  будуть усі передумо-
ви: приплив фізичних і творчих сил, нове 
коло знайомств. 

Близнюки (22 .05 –21 .06) 
Тиждень буде доволi насиче-
ним, тож сумувати вам буде 
нiколи. Але берiться лише за 
те, що добре знайоме, iнакше 
ризикуєте наробити поми-
лок. Наприкiнцi тижня вам 
вдасться втiлити давню 

мрiю або вiдкрити для себе нове захоплення. 
Переживає період нервового напруження, 
стресів, захворювань, пов’язаних з інфекці-
ями. Вдома все буде прозаїчно й  одноманіт-
но, ви змушені будете виконувати рутинну 
роботу і побутові обов’язки. У любовно-
романтичній сфері настає пауза. Зірки да-
ють вам шанс не тільки зайняти  нові по-
зиції, але й міцно на них  закріпитися. В 
особистому житті  варто діяти за правилом, 
що від  добра добра не шукають. Уникнути 
стресів у середу буде складно, тим більше, 
що ви їх самі провокуватимете. У вихідні 
знову безсоння. Має шанс реалізувати за-
плановане. У цей  час для вас дуже важливо 
оцінити  професійні якості людей, з якими  
ви працюєте. Вибирати вам – кого наблизи-
ти, а з ким і розлучитися. 

Рак (2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 ) 
На перший план вийдуть 
сiмейнi справи, особливо 
стосунки з близькими. Не 
забувайте, що словом мож-
на як надихнути, так i об-

разити. Тобто вашi висловлювання у 
стосунках з усiма матимуть особливу 
вагу. Незважаючи, що основнi подiї сто-
суватимуться особистих справ i родини, 
не забувайте i про роботу. Тактика «на 
авось» – не кращий вибiр, зiрки заклика-
ють вас до активних дiй. Доведеться до-
класти багато сил, щоб поліпшити своє 
матеріальне  становище або принаймні 
утримати його на попередньому рівні. 
Приємні емоції дозволять трохи розсла-
битися й забути про неприємності. Мрії  
реалізуються у вигляді конкретних ді-
лових пропозицій. Піднесення в  особис-
тому житті позитивно вплине на профе-
сійний успіх. Хороший настрій  допоможе 
продукувати блискучі ідеї, корисні для 
подальшої кар’єри. 

Лев (2 4 . 0 7–2 3 . 0 8) 
Цей тиждень сприятливий 
для дiлової активностi, вам 
удасться вирiшити питан-
ня, якi здавалися «заморо-
женими». Реалізація  про-
фесійних планів залежати-

ме від  вашої інтуїції. Головне – із усіх 
порад, які даватимуть друзі, вибрати  
найкращі і найперспективніші. У  грошо-
вій сфері можна розраховувати тільки на 
допомогу сім’ї. Все іде  згідно з планами. 
Лише в середу ви змушені займатися не 
тими справами, які намічали. Проте не-
великі стреси середи і четверга не зава-
жають отримати загальний позитивний 
результат. З фінансами не зовсім стабіль-
но. Особисте життя приємно різноманіт-
не. Тримайте  ситуацію під контролем, 
хоча деякі  зміни в планах все-таки бу-
дуть. На любовному горизонті майже 
безхмарно. До декого повернеться давнє 
кохання. І хоча вогонь пристрасті пригас, 
зірки скоро подарують вам новий при-
плив сил. Буде непокоїти головний біль. 
Мозок відчуватиме кисневе голодування. 
Особливо чутливі люди можуть знепри-
томніти. 

Діва (24 .0 8 –23 .0 9) 
Не витрачайте марно сили, 
н а м а г а ю ч и с ь  з р о б и т и 
бiльше, нiж можете. Трудовi 
подвиги нiхто не оцiнить. 
Друзi та знайомi можуть 
пiдказати вам цiкавi iдеї i 

дати кориснi поради. На непередбачувані  
ситуації на роботі реагуйте спокійно – все 
повинно залагодитись само собою. Амур-
ні справи принесуть багато приємних 
хвилин. Сімейний бюджет дозволить зро-
бити невеликі подарунки. Починаючи з 
середи, спостерігатиметься спад активнос-
ті, дадуться взнаки недоспані  ночі і за-
гальне перенапруження. Несподівані 
спонтанні витрати призводять до фінан-
сових труднощів. У сімейному  житті голо-
вні проблеми з ремонтом побутової елек-
тротехніки. У четвер близька людина ви-
магає від вас  неможливого. З п’ятниці 
можна починати втілювати в життя нові 
сміливі ідеї. 

Терези (24 .09–23. 10) 
Найактивнiшою буде друга 
п о л о в и н а  т и ж н я .  З а 
необхiдностi ви зумiєте по-
казати себе у вигiдному свiтлi. 
Чудовий перiод для завер-
шення давнiх справ, вам тре-

ба нарештi розставити всi крапки над «i». 
Минулі  помилки і нереалізовані плани  
будуть тяжким тягарем лежати на вашій  
совісті. У середу посиляться інтриги, пліт-
ки, заздрощі. Період небезпечний  для ва-
шої кар’єри, відносин з  оточенням. Багато 
що буде залежати від  того, наскільки ви 
здатні оцінити  ситуацію. Повинна скорис-
татися сприятливим розташуванням  сві-
тил і досягти підвищення на службі. Якщо 
бачите, що у вас є знання, досвід і, головне, 
свіжі ідеї, сміливо  заявляйте про себе. У 
четвер зверніть увагу на дієту - ви схильні 
об’їдатися і набирати зайву вагу. У молодій 
сім’ї народжується дитина. 

Скорпіон (24 . 10 –22 . 1 1) 
Не забувайте, що iнiцiатива 
бу ває покара на ,  том у не 
рвiться на передову. Це стосу-
ється як сiмейного життя, так 
i роботи. Налаштований  по-
ліпшити свої перспективи на 

майбутнє. У роботі з партнерами знаходите  
спільну мову і вони сприятимуть  досягнен-
ню цілей. У особистому житті - майже без-
хмарно. Зверніть увагу  на нові знайомства, 
серед цих людей може бути ваше «єдине 
кохання».Не сумуйте, якщо перші дні тиж-
ня не дадуть бажаних результатів. Середа 
- переломний день, коли удача повертається 
до вас. У справах бізнесу вирішальне слово 
залишається за вами. Холодний, тверезий 
розум знадобиться в суботу для з’ясування 
стосунків з членами родини. Не гарячкуйте, 
подумайте, перш ніж виносити вердикт. 
Робіть уранці дихальну гімнастику. Частіше 
бувайте на свіжому повітрі. 

Стрілець  (23 . 1 1–21 . 1 2) 
Ви отримаєте цiкаву й ко-
рисну iнформацiю, намагай-
теся не вiддалятися вiд лю-
дей. Чудовий час для того, 
щоб щось змiнити в собi або 
у своєму життi. Довiртеся 
п i д к а з к а м  д о л i .  В а с , 

вiрогiдно, потягне на подвиги, але не 
поспiшайте спалювати мости, якщо, напри-
клад, вирiшите змiнити роботу. В усьому 
дiйте поступово, не рубiть iз плеча. Не 
вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги. 
Чим би ви не займа лись, необх ідно 
пам’ятати, що ви не завжди й не в усьому 
маєте  рацію. У вівторок інтуїція може під-
казати  нове джерело прибутку. У середу і 
четвер ви в чудовій енергетичній формі. 
Друзі мають  до вас серйозні претензії, 
можливо, це просто ревнощі. До п’ятниці 
змінювати місце роботи чи проживання 
небажано. У комерційних справах не варто 
проявляти слабкість характеру і дозволяти 
сісти собі на шию. Непродумані бажання 
перемін викликають у членів вашої родини 

почуття нестабільності і невпевненості. У 
вихідні на вас чекає надзвичайна любовна 
пригода.  Не проводьте біля комп’ютера чи 
перед екраном телевізора цілий день. 

Козеріг (22 . 1 2–20.01) 
Найцiкавiшою буде перша 
половина тижня: у цей час на 
вас чекають дивнi повороти 
дол i .  Ва ш i п ла н и рi зко 
змiняться. Дiйте згiдно з об-
ставинами. Настав  час реа-

лізувати нові і навіть нестандартні плани. 
Проте не будьте надто амбітні і авторитар-
ні  – ці якості вам лише нашкодять. У ро-
мантичній сфері не випускайте ініціативу 
зі своїх рук, сміливо телефонуйте і призна-
чайте побачення. Через консервативний 
підхід до вирішення  питань бізнесу мо-
жуть виникнути суперечки з партнерами. 
Четвер - день емоційної нестабільності, 
коли хочеться змін, зокрема в особистому 
житті. Ідея купити чи обміняти житло до-
бра, але передчасна. Зачекайте кілька днів. 
Натомість можна вирушати у закордонні 
поїздки. У вашій  голові зароджуються нові 
плани. Начальство з середини тижня буде 
налаштоване  щодо вас більш доброзичли-
во. Підвищений емоційний та сексуальний 
тонус дозволить насолоджуватись життям. 

Водолій (21 .01–19.02) 
Вашi давнi починання прине-
суть свої плоди – iдеї, якi 
здавалися оточуючим нере-
альними, стануть перспектив-
ними. За необхiдностi ви 
знайдете взаєморозумiння з 

людьми у будь–якiй ситуацiї. У вас буде 
привiд вiдчути себе супергероєм – треба 
допомогти оточуючим або розрулити на 
роботi складну ситуацiю. Словом, тримай-
теся! Успіхи  на професійній ниві залежа-
тимуть від  ставлення до вас керівництва  
взагалі і колег зокрема. Є  небезпека пере-
оцінити власні сили. Ці дні можуть стати 
переломними  у долі – ви маєте шанс позна-
йомитися з людиною, яка відіграє велику 
роль у вашому житті. Ви змушені  займати-
ся вирішенням матеріальних проблем, не-
рухомістю, дітьми та їх проблемами. Багато 
Близнюків перестануть вагатися щодо 
майбутньої діяльності - профіль роботи 
нарешті буде обрано. У вихідні можуть по-
новитися давні любовні зв’язки, критичний 
період у романтичних стосунках минає. 

Риби  (20.02–20.03) 
Багато що залежить вiд вас – 
на руках достатньо козирiв, 
щоб дiяти. Не залу чайте 
стороннiх людей до питань, 
якi й самi можете вирiшити. 
У п ригодi ста н у ть ва ше 

вмiння i неабиякий досвiд. Уже з понедiлка 
у вас з’явиться бажання щось змiнити. У 
роботi перш нiж починати щось нове, тре-
ба завершити старi справи. Варто також 
вiдкласти вирiшення важливих питань. 
Проблеми, які виникнуть у професійній  
сфері, вимагатимуть від вас сміливих рі-
шень. Розумний ризик буде до речі. Будьте 
готовими до того, що вас будуть критику-
вати як керівництво, так  і співробітники. 
Надмірна  ініціатива на початку тижня не 
дасть  бажаних результатів. У фінансових 
справах присутня ілюзорність. Щастить  у 
знайомствах з людьми авторитетними, на 
високих посадах. В особистому житті все 
складається добре - ви почуваєтесь на ви-
соті. Будьте обережними на тренуваннях 
– погіршується еластичність тканин. Мож-
на пошкодити суглоби. Не піднімайте 
важкого.   

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 27 ГРУДНЯ 2021 
РОКУ ПО 2 СІЧНЯ 2022 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 та
ЗВАРЮВАЛЬНИК

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

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

New Style Cabinets

Запрошуємо на роботу 
столярів і водія на 

delivery меблів

Компанія знаходиться - 
North - Central in Chicago

Столярам оплачуємо - $20 - $35 /год

312.593.0079
Розмовляємо польською і англійською мовами 847.707.0065

773.317.8035
847.707.0065

773.317.8035

В компанію DV Mental Art у Bensenville, IL

З виробництва перил, балконів, дверей, сходів
Терміново потрібні на роботу працівники з досвідом - 

Для зварювання аргонною зваркою - TIG

Висока оплата - 
погодинно або на akord

Більше інформації на вебсайті - www.dvmetalart.com

773.319.1946
Розмовляємо українською і англійською мовами

Терміново запрошуємо на роботу 
столярів (finished carpentry)

- З досвідом і без 
-  Стабільна робота цілий рік
-  Об’кти - North Suburbs

773.964.2450
Розмовляємо 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

Family in Chicago  
is looking  

for a personal nanny. 
Bulgarian speaking is a 

plus.  
Please contact 

wenaw87299@mldsh.
com

Bartenders 
Female bartenders for 
restaurant cafe.  @ 5 S. 

Wolf rd,  Prospect Heights  
il 60070 

Tel. 224.201.1932 #4/22

РІЗНЕ

www.ukrslovo.net
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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!

Consulting agency is looking for task oriented 
team members. It’s a full-time position and our 

office is located in Lyons, IL. Responsibilities may 
include processing vehicle title applications and 
registrations, IFTA reports and issuance of other 

permits. Must have good communication skills and 
excellent knowledge of English language, strong 

attention to detail and knowledge of Microsoft Office. 
Must be a team player and be able to work in a fast 

paced environment and make decisions on the spot. 
Experience in the trucking industry is a plus.  

Paid vacation, Health Insurance, Starting pay depends 
on the experience.  

Please email you resume to support@alphapermits.
com or call us at 708-433-9349 #6/2022
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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
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Наша лізингова програма — це розумний спосіб розширити свій автопарк та мінімізувати ризики. “Super Ego Holding” 
забезпечує максимальну гнучкість, низьку вартість запуску та низькі щомісячні платежі за якісне обладнання. Ми про-
понуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти 
водіїв.

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!

Зателефонуйте нам сьогодні і отримаєте інформацію 
про оренду причепів!
У нас є великий вибір причепів в оренду - фургони, 
рефрижератори, платформи...
Ми тут, щоб допомогти вам!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,   
     Wabash 2018, 2016 & 2014 г.

За додатковою інформацією телефонуйте до 
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego Holding” тепер пропонує страхування фізичного пошкодження вашого обладнання:
 Страхова компанія з рейтингом «А».
 Без процедури underwriting, обладнання страхується негайно
 Без участі фінансових компаній - прямий щомісячний платіж
 БЕЗ КРИТЕРІЙ І БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ВОДІЇВ усі будуть застраховані
 Управління та допомога в страхових відшкодуваннях як додаткові опції

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

Перегляньте наші вантажівки на продаж за цим 
посиланням: https://trucksforsalesuperego.com/
За додатковою інформацією телефонуйте до  
Мілоша - 773.999.2727 
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” вантажівки на продаж:

Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі 
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.
“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями

За додатковою інформацією звертайтеся до 
Тамари 312.690.4818 або 
tamaratr@floydlogistics.com 

Набір водіїв:

“Super Ego” прокат трейлера:

“Super Ego” Physical Damage Insurance:
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