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З 31-Ю РІЧНИЦЕЮ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ!

24 СЕРПНЯ МИ
ВІДЗНАЧАЄМО
31-ШУ РІЧНИЦ Ю
ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ!

-шу річницю її здобуття! А справедливіше, на наш погляд, сказати: 31-шу річницю відновлення незалежності України! Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою
державність. А 24 серпня 2022 року Україна нарешті усвідомлює
це, говорить про це, пишається цим. Ми – громадяни найміцнішої держави у світі. Держави, яка воює. Держави, яка при
цьому реформується. І держави, яка забезпечила найпотужніше
в історії об’єднання демократій.
Держави, яка у час повномасштабної війни Росії проти нас
має силу, щоб відзначати свої іменини – День незалежності
України.
Українці зробили так, що цінності вільного світу не залишилися просто риторикою й реально запрацювали для захисту
цивілізації. Українці зробили так, що Європейський Союз
об’єднаний найбільше за всі роки свого існування та зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Українці зробили так, що
всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія.
Це зробили ми, громадяни України, українці. Ми всі – військові й цивільні, дипломати й волонтери, державні службовці
та бізнес, політики, суспільні лідери та медіа... Кожен і кожна,
хто сумлінно працював на своєму рівні заради одного – заради
України, своєї сім’ї та нашого майбутнього.
Це зробили ми – громадяни держави, яка має понад тисячу
років історії. Понад тисячу років своєї культури. Понад тисячу
років свого характеру – незламного українського характеру,
який вистояв на нашій землі під ударами багатьох загарбників...
Куди ти прийшла, арміє Росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями? Ти пішла проти нас – проти тих, кого підготували до цієї вирішальної війни за незалежність десятки й
десятки поколінь українського народу, який жив і живе тут,
який боровся й бореться тут, який будував і будує тут і який
мріяв та мріє понад усе, щоб над ним і Україною не було чужого панування. Настав час, щоб ця мрія назавжди стала реальністю.
Це наш час! Ми реалізуємо цю мрію.
Ми станемо не новою легендою про героїчний спротив, а
державою переможців. Не 300 спартанцями, які варті фільмів,
книг і вистав. А багатомільйонним народом-героєм, який вартий
життя, вартий перемоги й навчатиме інших у світі, як захищатися, як перемагати. Ми запам’ятаємось не як ті, хто намагався,
а як ті, хто зберіг, посилив і передав нашу державу нашим дітям,

щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу.
Це зробимо ми – ми з вами, громадяни України.
Ми дякуємо всім друзям і партнерам України – і з великих
держав (США, Великобританія, Канада, ЄС), і з географічно
менших, але чия воля не поступається волі найбільших. Дякуємо кожному й кожній, хто допомагає українцям знищувати
зло!
Через жорстокість історії після кількох невдалих її поворотів
про нашу державу – був такий час – не згадували. Потім, таке
бувало, говорили, що Україна – це десь там поруч із Росією чи
взагалі нібито її частина. Українці переконані, що тепер про нас
точно знають: Україна – це єдина держава світу, яка має сміливість бити Росію. Бити на нашій землі, і неважливо, чим та погрожує.
Важливо, що ми закохуємо інших у нашу українську незламність. Важливо, що ми всі є державою, яка функціонує заради
українських інтересів і на яку зважають всі у світі. Важливо, що
ми є демократичною державою, яка посилює свої інституції
навіть зараз, особливо зараз – у час такої руйнівної війни.
Українці подали заявку на вступ до Європейського Союзу і
здобули кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в
жодної іншої держави. Це наш розвиток. Це наші друзі, їхня
допомога. Це наші інтереси. Це українська швидкість – те, на
що ми стали здатними, коли звільнилися від ілюзій і досягли
історично найбільшої національної єдності. Слава Україні!
Дорогі, рідні українці, дорогі громадяни нашої держави! Подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає
жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому немає синього.
Погодьтеся, поодинці – це просто кольори. Не такі яскраві. Не
такі цікаві.
А разом – для нас це найкраще й найсильніше поєднання.
Ось це відповідь, чому ми сильні разом.
Чому такі різні, зі сходу й заходу, маємо бути однією родиною?
Бо об’єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй: «Ти у мене єдина!»
Бо всі ми її захищаємо. Різні. Рівні. Рідні! Сильні! Вільні!
Незалежні!
Слава Україні!
Дорогі громадяни України, українці!
24 серпня ми маємо пам’ятати, завдяки кому живі. Це наші
захисники України. Нашої незалежності. Герої, які віддали і
щодня віддають за неї своє життя!
Вшануємо їхню світлу пам’ять хвилиною мовчання або молитвою! Вони загинули заради майбутнього наших дітей, онуків.
Українці, пам’ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо
про майбутнє!
Редакція «Українського Слова»
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Коли Зло пішло у наступ, Добро у
світовому масштабі не має іншого
лідера, окрім України

У

1775 році, на самому початку Американської революції, один з американських батьків-засновників звернувся до парламенту Віргінії з полум’яним закликом:
«Невже життя нам настільки дороге, а мир
настільки солодкий, аби платити за них кайданами рабства? Не приведи Боже! Я не знаю,
як скажуть інші, але я скажу так: дайте мені
свободу або дайте мені смерть!». Так народилось американське гасло «Live free or die». Це
була одна з найвищих точок в історії західної
сміливості. А одна з найнижчих була 2014
року, коли Росія напала на Україну. Момент
неготовності, страху, байдужості. Чи давати
українцям летальну зброю?.. Чи можна виграти війну?.. Чи можна взагалі вголос думати
про перемогу над Росією?.. Як давно і як недавно ці запитання визначали політичний
дискурс між Україною і Заходом. Сьогодні
вони звучать як голоси з іншої реальності.
Геть від Москви!
Беззуба лінія щодо України кувалася не
одним поколінням західних політиків та експертів. В Україну не вірили, України не розуміли, а найголовніше – не бачили, що з Україною робити. Звичайно, винуватити за це
тільки Захід некоректно. Всі три десятиріччя
незалежності Україна і сама в себе не дуже
вірила і не дуже могла собі дати раду. Проте
цілком легітимні питання до нас не знімають
з порядку денного цілком легітимних питань
до них. А найголовніше, роблять абсолютно
нагальною роботу над помилками – як з нашого боку, так і з їхнього. Коли, як не зараз?
Не лише Німеччина повинна пройти
Zeitenwende – зміну часів у міжнародній політиці. Її має пройти і весь західний світ на
чолі зі Сполученими Штатами. І полягати вона
має не лише в курсі «геть від Москви», а й у
виробленні україноцентричної політики в
регіоні замість русоцентричної.
Україна є місцем, де твориться історія.
Понад те, сама цього часто не усвідомлюючи,
вона була цим місцем принаймні з часів Помаранчевої революції. Ми не шукали цієї ролі.
Так склалося. Настав час усвідомити цю роль
і пов’язану із нею відповідальність. Про відповідальність України – трошки нижче. А
спершу про те, що ця війна означає для західного світу. Сьогодні вже очевидно: всі урочисті промови на тему «ніколи знову», вся мирна
риторика після Другої світової, вся європейська політика безпеки виявилися, по суті,
порожнім звуком. А з політичної порожнечі
народжується і порожнеча геополітична. Порожнеча, спричинена, серед іншого, драматичною недооцінкою України і просто-таки
трагічною переоцінкою Росії. Порожнеча, яку
зараз треба буде заповнювати. В тому числі і
новим, справді стратегічним, партнерством
Заходу з Україною.
За результатами цієї війни Європейський
Союз повинен буде багато в чому винайти себе
заново, в тому числі у безпековій сфері, знайти
новий дух і драйв, – або змиритися зі своєю
зростаючою маргіналізацією в очах світу та
власних громадян.Без стратегічного партнерства з Україною, без наближення її членства
він цієї маргіналізації не подолає.
Отруйна «котлета по-київськи»
Для Сполучених Штатів теж багато чого
зміниться. Із часів сумнозвісної «котлети покиївськи» у виконанні Джорджа Буша-старшого, який 1991-го, за лічені тижні до проголошення незалежності, примудрився приїхати
в Україну та переконувати українців від цієї

УКРАЇНА ТА ЗАХІД: РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ
самої незалежності відмовитися, відносини
Заходу та України розривалися між двома
бажаннями: не дратувати Росії, з одного боку,
і не втратити обличчя–з іншого.
Відвернутися від України було би втратою
обличчя. Будувати з нею справжнє партнерство було би роздратуванням для Росії. Тому
й розвивалися відносини двох країн так-сяк,
тому й приїздили американські президенти в
Україну здебільшого лише наприкінці свого
президентства, коли відкадати речі в довгу
шухляду ставало вже непристойно. А іноді й
узагалі не приїздили, віддаючи складний і
незручний український «портфель» своїм
заступникам, командам, експертам. У тому
числі і творцям «котлети по-київськи», які ще
довго домінували в наших відносинах. Україна була для них хрестоматійною важкою
валізою без ручки. Надто незручною, щоби
нести, і надто цінною, щоби кинути.
Усі ці роки колективний Захід жив ілюзією
про те, що у світі почалася нова доба, в яку
дипломатія та добра воля можуть здолати
будь-які проблеми. Головне – бути щирим,
послідовно демонструвати добру волю. І вони
її щиро демонстрували. Тим часом на Сході
Європи піднімалася інша сила – теж щира, але
темна, злобна та глибоко реваншистська.
Вони (ЄС, США, західний світ) раз за разом
давали шанс дипломатії, в той час як Путін
раз за разом, рік за роком давав шанс своїм
бомбардувальникам, пропагандистам і професійним отруювачам. Вони живили цю
темну силу своїми грошима. Вони її обнімали

і плекали, безмірно подобаючись собі в цій
ролі, думаючи, що тим самим роблять темноту світлішою і добрішою. Ну й заодно добряче
заробляли на цьому.
Україна попереджала, кричала, била на
сполох, але хто така була Україна, щоб її слухати. Коли настав 2022 рік і «година Z», колективний Захід, не змовляючись, миттєво
вдягнув фартухи і зробив крок назад, щоб не
обляпатися українською кров’ю. Бо хто така
була Україна, щоб стримати Росію… А якщо
вона її не може стримати, то який сенс за
Україну боротися? Тим більше що внутрішньо
для багатьох на Заході окупація України Росією була б логічним і навіть бажаним завершенням тривалої історії: нарешті «валізу без
ручки» поніс би той, хто цього справді хотів.
А у прагненні, бажанні, одержимості Путіна
Україною ніхто не сумнівався.
Що було потім, ми всі бачили. Круглі очі,
здивування, захоплення. Україна виявилася
не «валізою», а реінкарнацією всього героїчного, що колись було в західній цивілізації і
що західна цивілізація майже втратила.
Чотири рази, коли Україна ламала історію
Вся новітня історія відносин України та
Заходу – це історія масштабних помилок.Спочатку не чекали і навіть боялися нашої неза-

лежності. Потім примусили віддати
Росії стратегічну зброю (ту саму, якою
зараз Росія вбиває українців). Потім
2004-го, перед Помаранчевою революцією, Захід був ментально готовий, що
Україна перетвориться на Білорусь, а
Леонід Кучма – на вічного українського «бацьку». Потім роками боялися
вживати слова «Україна» та «членство
в ЄС» в одному реченні. Потім прийшли Революція Гідності, анексія
Криму, Донбас – і на кожному кроці
колективний Захід знову і знову випромінював слабкість, страх, нерішучість. А тим часом
в Євразії продовжував підніматися рішучий,
лютий, цинічний фашизм нового ґатунку.
Ні, я пишу про це не для того, щоб побурчати на життя, а, радше, для того, щоб показати: за тридцять років свого існування
український народ не раз ішов проти течії,
історії та найшкідливіших західних забобонів. У той час як Путін плекав нову імперію,
а «вільний світ» плекав Путіна, Україна творила історію «вільного світу». Така от крута
історична драма.
1991-го, попри благання Буша-старшого,
Україна таки добила підстаркуватий Радянський Союз, як безжальний матадор добиває
на арені бика. 2004-го вона сенсаційно показала, що європейська ідея проросла і захопила масову свідомість там, де в європейській
уяві її не мало бути, – на пострадянському
ґрунті. 2014-го вона не дала імперії Путіна
остаточно оформитися та злитися в «прагматичному» економічному екстазі з
Європейським Союзом. Ну і, нарешті, 2022-го замість того, щоб
тихо вмерти на благо світової
стабільності, вона приперла цю
нахабну недоімперію до стінки та
поставила її перед перспективою
програної війни та ймовірного
розпаду. На додаток ще й розбудила душу західного світу, який, немов Білосніжка, що надто довго
дихала уві сні російським газом,
тільки зараз починає прокидатися
і повертатися до тями.
Він усе ще не повернувся, і ще не факт, що
повернеться. В добу, коли твориться історія,
західним світом усе ще керують люди, яких
їхні власні суспільства системно привчили
про історію не думати. В добу, коли Зло пішло
у наступ, Добро у світовому масштабі не має
іншого лідера, ніж Україна. Неймовірно, але
факт: перед обличчям цього смертельного
наступу саме Україна веде вперед, розштурхує, тягне за собою і Америку, і ЄС, і багато
людей доброї волі в усьому світі. Не дає світові знову заснути.
Приреченість Зла
Убиваючи, ґвалтуючи, грабуючи Україну,
розриваючи зв’язки зі світом, руйнуючи власне майбутнє, на що розраховує Зло?Як і в усі
часи, воно розраховує на силу грошей, пропаганди та страху.Мовляв, настане зима, а з
нею прийдуть захмарні рахунки за тепло в
німецьких домівках, виникнуть і байдужість
до України, а бажано, й роздратування нею.
Тим більше, якщо криза енергетична перетвориться на кризу економічну, яку зараз
багато хто передрікає. Вони все ще вірять, що
продадуть усіх, потім знову куплять, а потім
знову продадуть, але вже дорожче.
Московське Зло вірить, що байдужість
переможе на листопадових виборах до амери-

канського Конгресу. А оскільки ні в свободу,
ні в совість, ні у Божу відплату Зло не вірить,
то думає, що принаймні у листопаді з Вашингтона, Берліна, Парижа Україні полетять вказівки складати зброю і домовлятися з Москвою. Ну що ж, це буде не перший раз, коли
московські імперці наступлять на одні й ті
самі граблі, міряючи інших по собі. Бо хоч би
які рішення ухвалювалися на Заході, Україну
може зупинити тільки Україна. Більш того,
тільки зупинка України може зупинити колективний Захід, – хоч би як багатьом на Заході хотілося зупинитися самим по собі.
Так, гроші, пропаганда і страх – це і надалі
велика сила. Але не більша, ніж колективна
готовність України стояти, захищаючи свою
свободу. Так, Україна з перших шпальт західних газет перекочувала на треті і четверті.
Але в тому числі і тому, що західні суспільства
вже зробили висновок щодо того, хто в цій
війні правий, а хто ні. І ніякі «міжнародні
амністії» цього висновку вже не змінять. Так,
Москва пов’язує з можливим реваншем трампістів у Сполучених Штатах неабиякі рожеві
плани. І, так, цей можливий реванш справді
несе певну небезпеку. Але він точно не буде
таким грандіозним, як очікувалося ще на початку року, і точно не матиме тих наслідків,
на які розраховують путінські «геополітики».
Якщо на початку року виглядало так, що
за результатами листопадових виборів Конгрес повністю перейде під республіканців, то
станом на серпень це вже не так очевидно.
Себто, в той час як Палата представників
майже напевне стане республіканською, Сенат
може залишитися під контролем демократів.
Але найголовніше: хоч би як Москва на це
сподівалася, республіканці не здадуть України і не відвернуться від неї.
Після десятиріч «котлетної» політики
Америка раптом знайшла в Україні партнера,
про якого мріяла. Тут не Афганістан і не Ірак.
Тут не треба «будувати націю» і переконувати,
що свобода – це добре. А найголовніше, тут
не треба проливати за когось кров і спонукати цього «когось» до боротьби. Український
дух 2022 року – це «воля або смерть», себто
американський дух 1776 року. І американці
історично це відчувають.
Недарма найщиріші голоси на підтримку
України лунають, по-перше, з боку тих американських політиків та аналітиків, душі яких
не розчинилися в сірчаній кислоті кіссінджерівського мислення (яскравий приклад такої
щирої підтримки – Ентоні Блінкен). А подруге–з боку Пентагону та американського
генералітету. Американська армія в захваті
від українських військових. А враховуючи
значну кількість конгресменів-республіканців із військовим бекграундом, цей захват
передається і до Конгресу. Так, треба бути
готовими до нездорового ажіотажу та питань
про контроль над використанням наданої
американської зброї. Але боятися цього не

ром. Після Другої світової німці заплющили
очі, пригадали, як воно має бути, засукали
рукави – і двадцять, тридцять, сорок років
відновлювали країну. Без пауз, відпусток і
розрахунку на когось іншого. Згадую Німеччину лише в одному контексті–як еталон
успішної повоєнної відбудови. Німці тоді були
злочинцями – ми є героями. Німці тоді програли війну, але виграли мир, – ми виграємо
і те, й інше. У німців не було співчуття і підтримки світу – у нас буде і те, й інше. Тому нам
буде легше. Та головне – ми маємо змінити
свій внутрішній зір, картину України у власних головах.Усі тридцять років незалежності
ми переконували себе і весь світ, що ми найбідніші й найкорумпованіші. Але війна показала: це не зовсім так. А радше, і зовсім не
так: Путін купив увесь світ, але не Україну і
українців. Спіймав на гачок корупції та брехні всіх, але не нас.
Ми тридцять років говорили про те, яке у
нас погане життя, а потім шість місяців плакали, яке ж воно у нас було хороше, поки не
напав Путін. Так, у нас була і є хороша, гідна
країна, яка була і перебуває на гарній траєкторії до успіху. Після війни ця траєкторія
надалі покращиться, бо війна примусила світ
закохатися в Україну. Ми теж маємо в неї закохатися. Раз і назавжди ми мусимо забути
фразу «нічого доброго тут не буде». По-перше,
буде. А по-друге, вже є. Ми не цінили своєї
країни – це має змінитися кардинально. Перемога буде важливим моментом. Але ще важливішим буде час, коли ми заплющимо очі,
побачимо Україну не такою, якою ми її лаяли
тридцять років, а якою ми її усвідомили в
останні місяці, – і потім розплющимо очі та
почнемо її відбудовувати, чистити. Робити ще
більш гідною любові.
Олександр ЩЕРБА
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треба, бо ажіотаж штучний, а відповіді на всі
запитання у нас є.
Українська робота над помилками
Україна – це ключ до майбутнього нашого
регіону. А можливо, і не лише нашого. Раз за
разом ми відчиняли у це майбутнє двері. А
потім дозволяли їм знову гучно зачинятися,
втрачаючи шанс – і свій, і всього регіону. Так
було на початку 1990-х, коли історичний імпульс нашої новопроголошеної незалежності
вилився в банальне розкрадання української
економіки. Так було в середині 2000-х, коли
високий порив Помаранчевої революції, який
міг дати поштовх трансформації всього регіону (включно з Росією), був розміняний на
дрібний егоїзм лідерів революції та надав
опосередкованого поштовху російському
авторитаризму. Так було, на жаль, і після Революції Гідності, яка могла стати шансом
регіону на зростання, але так і не стала.
Недовіра, корумпованість мислення, невіра в себе – наші гріхи відомі. Як показала війна, ці гріхи не знецінюють героїзму України
і не применшують її ролі. Але рано чи пізно
настане час із цими гріхами зав’язувати. Коли,
як не зараз? У той час як Захід навчається в
України сміливості, нам варто навчитися в
Заходу всіх тих речей, які нас у ньому зачаровують: законослухняності, верховенства
права, любові до себе.Жертва, яку сьогодні
приносять на фронті найкращі сини і дочки
держави, не залишає місця ні для компромісів,
ні для повернення на круги своя після війни.
Ми маємо стати кращими.
Та найголовніше, чого нам треба навчитися у Заходу, – це віри в себе.Хоч би скільки ту
ж Німеччину руйнували, вона знову відбудується, і це знову буде Німеччина. З ляльковою
чистотою, красою, економічною міццю. Бо
люди будують те, що бачать внутрішнім зо-
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участю глав російських силових відомств, оживив розмови про його
президентські перспективи. Стали
з›являтися припущення про його
союз із Патрушевим. А також «про
претензії на важливу роль у питанні
« Уб л ю д к и » , « в ы р о д к и » ,
інтеграції територій». Але, на наш
«ублюдочные власти», «европейпогляд, швидше, має рацію російские имбецилы», «колбасные
ський політолог Андрій Піонтковкукловоды», «кровавые клоуны»…
ський, що назвав нараду на чолі з
Колишній президент Росії Дмічиновником, який не має реального
трій Медведєв останніми місяцями часто дає уроки ви- впливу на силовиків, «тонким знущанням» Путіна над
тонченої російської гоп-словесності.
«потішним царем».
Що ж, нині в російській політиці стало добрим тоном
То що ж відбувається у вежах Кремля? Які там сьогодні
демонструвати войовничість і хамство, шовінізм та імпер- розклади?
ськість, антизахідництво й ура-патріотизм. І неважливо,
РИЗИКИ ДЛЯ РЕЖИМУ, ПОБУДОВАНОГО ПУТІНИМ
що насправді думають медведєви, кирієнки, лаврови… Під
час «спеціальної військової операції» публічно виявляти
Незважаючи на міжнародну ізоляцію Росії та впровавідданість ліберальним ідеям і не підтримувати верховно- джені проти неї й тамтешніх політиків санкції, створений
го головнокомандувача – це рубати по власних апаратних Путіним режим демонструє стійкість. Цим він завдячує
позиціях, знищувати роками вибудовувану кар›єру і по- зростанню доходів від продажу нафти і газу та стабілізації
збавляти себе політичного майбутнього.
економічної ситуації, посиленню репресій проти опонентів
Ось «голуб» Дмітрій Козак виступив проти «спеціальної Путіна та тих, хто не згоден із війною, зачистці ліберальновоєнної операції»… і тепер перебуває в опалі в «дідуся го поля і встановленню тотальної цензури. На порозі – якщо
Кабаєва».
не 1937 рік, то вже напевно 1952-й, із пошуком «космополіНедивно, що нині найбільші «яструби» – навіть не мі- тів» та політичною мобілізацією населення.
ністр оборони Сєргєй Шойгу, не секретар Ради безпеки
При цьому Росія – на порозі системної кризи, яка впроНіколай Патрушев і не спікер Держдуми Вячеслав Володін, довж пів року-року (як прогнозують навіть окремі преда колись знані як великі ліберали заступник голови адмі- ставники російського істеблішменту) проявиться в істотністрації президента РФ Сєргєй Кирієнко та заступник ному падінні економіки та посиленні напруженості в сусголови Ради безпеки Дмітрій Медведєв. Обидва викорис- пільстві.
товують «яструбину» риторику, прагнучи зміцнити свої
Але поки економіка демонструє відносну стабільність,
позиції у Кремлі. Обидва сподіваються опинитися в путін- а рівень життя росіян істотно не впав, у суспільстві зберіському шорт-листі кандидатами на роль наступника.
гається й висока популярність Путіна. Тому не слід очікуТому-то візит Медведєва на окуповану частину Луган- вати, що в Росії нині почнуться народні бунти. А ось із
ської області, де він провів «нараду з питань безпеки» з поглибленням економічної кризи зростатиме й невдовоСИТУАЦІЯ НА РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОМУ ФРОНТІ
ВЕЛИКОЮ МІРОЮ ВИЗНАЧИТЬ
РОЗСТАНОВКУ СИЛ У
РОСІЙСЬКІЙ ВЛАДІ
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лення росіян. Експерти вважають, що перші масові протести відбудуться на Північному Кавказі або в депресивних
районах Зауралля. Тригером для їх початку може стати що
завгодно. Задля збереження стабільності влада уникає
оголошувати мобілізацію, обмежуючись використанням
прихованих інструментів, щоб отримати необхідну кількість солдатів для війни в Україні. Поки що це працює: в
Росії, швидше, будуть проблеми з технікою, але не з особовим складом. При цьому, як зазначає американський
Інститут вивчення війни (ISW), Кремль мобілізує оборонні підприємства для ведення тривалої війни. Зокрема,
Путін підписав закон, який фактично переводить економіку в режим воєнного часу.
Доки в Кремлі не відчувають загрози режимові і впевнені, що війна в Україні рано чи пізно закінчиться перемогою Росії, в Москви немає й зацікавленості в застосуванні тактичної ядерної зброї. Сказане не означає, що російське
військове та політичне керівництво не блефуватиме, погрожуючи застосуванням атомної бомби. Таким чином
Москва намагається запобігти поставкам Києву зброї
більшої дальності й закріпити досягнуті військові успіхи
на сході та півдні України.
Стійкість режиму пояснюється й тим, що всередині
російської еліти так і не стався розкол. Російський істеблішмент, оговтавшись від шоку 24 лютого, коли його поставили перед фактом вторгнення в Україну, нині сподівається,
що Росії вдасться успішно завершити військову авантюру,
оскільки холодні батареї у квартирах європейців, продовольча криза у країнах третього світу і, як наслідок, зростання потоку нелегальних мігрантів у Європу примусять
Захід відмовитися від підтримки Києва.
На щастя, поки що очікування Путіна та його оточення
не справджуються. Хоч у статтях американських і європейських ЗМІ та заявах окремих західних політиків періодично з›являються російські наративи, на сьогодні керівництво
країн – членів Європейського Союзу не дає підстав ствер-

Найкраще все від болгарської кухні
Неповторний і справжній інтер'єр
Велика літня тераса
Привабливі ціни та
професійне обслуговування

Слідуй за
нами на

1141 Lee St, Des Plaines, IL 60016
Тел. 847.824.0100
Робочі години:
Пн, Вт, Ср, Чт, Нд: з 9 am до 1 am
пт., сб .: 9 am до 2 am
www.restaurantmehanata.com

«ВЕЛИКА ТРІЙКА»

На сьогодні у Кремлі є три ключові групи впливу. На
чолі першої стоять близькі до Путіна основний акціонер
банку «Россия» Юрій Ковальчук та глава «Роснефти» Ігор
Сєчин. Друга неформальна група пов’язана з секретарем
Ради безпеки Ніколаєм Патрушевим. Третю представляють
гендиректор «Ростеху» Сєргєй Чемезов, олігархи Аркадій
і Борис Ротенберги та мер Москви Сєргєй Собянін.
Інші групи – Шойгу, Медведєв, Кадиров–Золотов, Пригожин та інші – значно менш впливові. При цьому Путін,
спираючись у своїй владі на ці центри, відіграє роль арбітра,
стабілізатора системи. Адже між групами точиться жорстка
конкуренція.
Що важливо зазначити, в одні й ті самі групи входять
представники і силовиків, і лібералів. Але останні нині

до взаємного знищення. Зруйнувати ці партнерські відносини здатне подальше зростання апаратного й політичного впливу Кирієнка. Примітно й те, що з цими двома
групами ряд російських експертів пов’язує Володіна.
А ось із групою Чемезова–братів Ротенбергів– Собяніна
в альянсу Ковальчука–Сєчина існує сильна конкуренція за
владу і контроль над фінансовими потоками. Щоб урівноважити вплив конкурентів, Ковальчук і Сєчин домоглися
призначення прем›єр-міністром Міхаіла Мішустіна. Однак
той згодом наростив свою апаратну вагу і зміцнив довіру
Путіна. Сьогодні Мішустін цілком може грати й самостійну
роль, орієнтуючись на господаря Кремля. Хоча Бортніков
близький до Патрушева, це не означає, що вся ФСБ працює
на секретаря Радбезу: на групу Чемезова–братів Ротенбергів–Собяніна орієнтується перший заступник директора
ФСБ Сєргєй Корольов, який періодично безпосередньо
доповідає Путіну. Близькі до цієї групи, зокрема, й
віцепрем›єри Дєніс Мантуров і Марат Хуснуллін. Останній,
до речі, курирує «економічне відновлення Донбасу», тоді як
Кирієнко – «інтеграцію» окупованих територій у Росію.
У Кремлі ж іще не прийняли політичного рішення про
проведення «референдуму» з приєднання окупованих
українських територій до РФ 11 вересня, коли в Росії відбудеться Єдиний день голосування.
За інформацією ЗМІ, в оточенні Путіна обговорюють
різні варіанти. Перший – провести 11 вересня референдум
на «визволених територіях» Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Другий – тільки
на території «ДНР» і «ЛНР». Третій – не проводити референдум, поставивши тему на паузу. Зрештою, приєднати
окуповані території в Москві можуть і без референдуму.
Остаточний варіант дій Кремль вибере залежно від обстановки на сході та півдні України.
Ситуація на російсько-українському фронті великою
мірою визначить і подальшу розстановку сил у Кремлі.
Поки що ж старіючий «бункерний дід» намагається зберегти баланс між конкуруючими групами впливу та утримання влади в дедалі слабших, але все ще дуже чіпких руках.

Україна і світ

джувати, що Старий і Новий світ тиснуть на Київ, вимагаючи від нього якнайшвидше припинити бойові дій та
підписати мирний договір із Москвою.
Але, хоча російський режим і зберігає зовнішню єдність,
між кремлівськими вежами не припиняється жорстока
внутрішньовидова боротьба за владу та контроль над фінансовими потоками.

втратили будь-який вплив. Це по-перше. По-друге:
за словами російського політолога Тетяни Станової,
«далеко не всі силовики реально володіють силовим
ресурсом, а самі вони представляють розрізнені
фракції, що нескінченно воюють між собою і мають
часто дуже конкурентні відносини (навіть, наприклад, усередині ФСБ Росії) та різні інтереси в питаннях зовнішньої і внутрішньої політики».
Нині найвпливовішою є група Ковальчука–Сєчина. Її лідери – одні з небагатьох, хто й сьогодні входить
до близького кола Путіна, а їхня креатура – Сєргєй
Кирієнко – активно нарощує апаратну вагу, по суті
контролюючи весь процес формування сучасної «еліти» Росії: через два-три роки переважна більшість
губернаторів будуть або лояльними до заступника
глави АП, або пов›язані з ним. Вплив Кирієнка зріс
навесні, коли він став курирувати окуповані Росією
українські землі.
Патрушев теж входить до найближчого оточення Путіна. І він має вплив на прийняття рішень у всіх сферах. До
Патрушева близькі директор ФСБ Алєксандр Бортніков,
глава СВР Сєргєй Наришкін, віцепрем›єр Андрєй Бєлоусов,
заступник секретаря РБ РФ Рашид Нургалієв, посол у Білорусі Борис Гризлов та інші. Після 24 лютого акції цієї групи
йдуть угору, а її незаперечним успіхом стало усунення
міністра оборони Сєргєя Шойгу з учасників проєкту «Наступник-2024».
Патрушев – один із ідеологів путінської системи, який
претендує на лідерство серед «яструбів». Але секретаря
Радбезу характеризують як дуже прагматичну людину.
Дехто навіть називає його «західником», що орієнтуються
на західну культуру та західний стиль життя. Якщо Ковальчук – ідейний «яструб», то Патрушев (як і Лаврентій Берія)
просто грає цю роль, пристосовуючись до ситуації. Тому,
якщо доведеться вести переговори із Заходом, Патрушев
запросто може підійти на роль переговірника.
Між групою Патрушева й альянсом Ковальчука–Сєчина існує взаємодія, готовність прагматично вирішувати
питання. Зокрема і в постпутінській Росії. Ця взаємодія
обумовлена розумінням, що конкуренція може призвести
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Spa and Lash
services available:
 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &
Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

DLuxe Lashes

773.317.9190

8

Медичний
огляд для
водіїв СDL

Найнижча ціна в Чикаго і околицях!

Тест на туберкульоз
Спеціально для новоприбулих за
програмою Uniting for Ukraine!

$89

Тільки в нас

швидко
професійно

847.947.8417
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DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd #130,
Schaumburg, IL 60173

Tests - PCR and Rapid
Медогляд для школярів
Медичні і косметологічні послуги

975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089
www.bgmedicalcenter.com
З посиланням на газету «Українське слово»

$99

Розмовляємо українською мовою

meest.com
1-800-361-7345

www.ukrslovo.net

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

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

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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us.meest.com
Посилки, бандеролі та листи в Україну
Посилки, бандеролі та листи в інші країни Європи
Грошові перекази в Україну на банк, та з доставкою додому
Продуктові набори рідним, друзям та на благодійність box4ukraine.com

Українське Слово

НАДСИЛАЙТЕ З MEEST:
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®

F e d e r a l

C r e d i t

Illinois
Michigan
New Jersey

U n i o n

З Днем
Незалежності
України!

5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

773-589-0077

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

973-373-7839

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

586-757-1980

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

847-359-5911

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

201-795-4061

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

313-366-0055

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

630-307-0079

60-C N. Jeﬀerson Rd., Whippany, NJ 07981

973-887-2776

7345 Orchard Lake Rd., West Bloomﬁeld, MI 48322 248-487-0330

SELFRELIANCE.COM
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Home Oﬃce:
2332 W. Chicago Ave.
Chicago IL 60622
773-328-7500
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Do you want a Career in Beauty,
Makeup, Skincare, Fashion & more?
The beauty business is BOOMING, and you can be a part of this
exciting, recession-proof industry. Here is what the John Amico
Schools are doing to help you!
Ukrainians have been stylists in Ukraine, maybe migrating, others want an Illinois State license & new career. John Amico offers
grants, scholarship or student funding. We can also help those that
have a difficultly with the English language. We have full and part
time classes, day and evening. If you are interested in attending
* For information call or TEXT NOW to Niles Campus: Text
“UA” to 708-541-8527 or our Oak Forest Campus Text “UA”
to 708-631-2521

* We also offer Hair Care Services for all Ukrainians readers by
brining in this Ad and we will donate 50% of all service dollars to the Ukrainians War Relief. Call for Services at NILES
847-965-8065- Call for Services at Oak Forest 847-965-8065

John Amico School of Hair Design 8057 N. Milwaukee Ave, Niles Il. 847-965-8065 or
15301 S. Cicero Ave, Oak Forest, Il. 708-646-3738

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net
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DODGE ВПЕРШЕ ЗА МАЙЖЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ПРЕЗЕНТУВАВ НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ
Dodge, американська автомобілебудівна компанія в
Зазначається, що базовий екземпляр 2023 Dodge рів наприкінці цього року.
складі корпорації Chrysler, представила новий кросовер Hornet коштуватиме трохи менш
До речі, каліфорнійська компанія Meyers
2023 Dodge Hornet. Про це повідомляє CNET.
як 30 тисяч доларів США, а перші
Manx представила електричний багі Meyers
У базовій моделі Hornet GT встановлений 2-літровий автомобілі слід очікувати у дилеManx 2.0 Electric.
двигун із потужністю у 265 кінських сил
та крутним моментом у 295 Нм. Легковик
може розігнатися до 96 км за годину за
6,5 секунди.
Також автомобіль має 9-ступчасту
автоматичну коробку передач.
Водночас, у кросовера буде й гібридна
модель Hornet R/T із 1,3-літровим двигуном та електробатареєю з потужністю
в 15,5 кВт за годину. Загальна потужність
авто становить понад 285 к.с. та 383 Нм.
Транспортний засіб із 6-ступчастною
автоматичною коробкою передач може
розігнатися до 96 км за годину за 6,1
секунди. Легковик має можливість проїхати до 48 км на одній зарядці.

КРОСВОРД “ГОРИТЬ, ПАЛАЄ ТЕХНІКА ВОРОЖА, РІДНА УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!”

Горизонтально: 4. Cпорядження для носіння патронів з окремими комірками для кожного
1
з них. 5. Обласний центр в Україні – батьківщина
Ярослава Стецька (1912-1986 рр.) – українського
4
політичного та військового діяча, активного діяча ОУН, одного із ідеологів та провідників
українського націоналізму, соратника Степана
Бандери. 6. Тип захищених приміщень у сухопутній фортифікації і броненосному кораблебуду7
ванні. 7. “Славних хлопців-добровольців зібралося …, а дорога, наче доля, коротка терниста.”
– із пісні “Балада про Крути”. 8. “По землі вода
гуляє, напуває рідний край. Все довкола …, співай земле, співай.” – із пісні “Як у нас на Україні”.
12. Богдан … – лейтенант Збройних Сил Украї- 14
ни, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну
2022 року, Герой України. 14. “Слава Україні та її
16
…, запорожцям і упівським воякам.” – із пісні
“Слава Україні”. 15. Український дистанційно ке18
рований бойовий модуль, що встановлюється
на легких бойових броньованих машинах Р І Д
(БТР, БМП тощо). 16. “КРАЗ-…” – український
броньований автомобіль. 17. Фахівець із водіння
надводних кораблів, літаків, або підводних човнів. 21. Київський військовий … імені Івана Богуна – середній загальноосвітній навчально-ви- 25
ховний заклад з військово-професійним напрямом навчання і виховання. 22. Федір … – командир сотні “Бистрі”, політвиховник куреня “Сивуля”, лицар Бронзового хреста бойової заслуги
УПА. (1927-1947 рр.). 25. Українська система раді- 29
оелектронного придушення, що призначена для
захисту стаціонарних об’єктів і військової техніки від радіокерованих мін і фугасів. 28. Андрій …
– український військовослужбовець. Загинув під час російськоукраїнської війни, Герой України (посм. 1993-2017 рр.). 29. Атака,
що проводиться військами, що обороняються, проти військ противника, що уклинилися в їх бойові порядки, з метою його розгрому і відновлення втраченого тактичного положення.
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Вертикально: 1. Той, хто здійснює захоплення, насильно
оволодіває чим-небудь. 2. “Часу … вже на місці топать – іди,
Вкраїно, в наступальний бій. Чекають і Херсон, і Мелітополь
твоїх рішучих переможних дій.” – із вірша В.Крищенка “Вперед,
Україно!”. 3. Артем … – український військовик, учасник росій-

Склав Анатолiй Лозовий

сько-української війни, Герой України
(посм. 1990-2022 рр.). 9. Військове звання. 10. Генеральний … – у період Гетьманату 1918 року – військове звання особи
вищого командного складу у Збройних
Силах Української Держави. 11. “… війна”
– пісня С.Василюка. 13. Протитанкова
керована ракета українського виробництва. 18. Одна із “мирних” професій Ахтема Сеітаблаєва – українського військового 206-го батальйону територіальної
оборони. 19. Професійний вояк, який
13
відслужив визначений термін в армії. 20.
Багатозарядна нарізна короткоствольна стрілецька зброя з обертовим барабаном. 23. Українська ракета-носій космічного призначення середнього класу,
створена на базі балістичних ракет РС20 (SS-18 “Сатана”). 24. “І не всі повер20
нуться із бою …, і не всіх дочекається
рідна сім›я.” – із пісні “Йшли селом партизани”. 26. Сильний, масований вогонь,
переважно артилерійський чи кулеметний. 27. Український важкий турбогвинтовий військово-транспортний літак
АН-22.
Відповіді:
Горизонтально: 4. Патронташ. 5.
Тернопіль. 6. Каземат. 7. “… триста …”.
8. “… оживає …”. 12. … Корнійчук. 14.
“… синам …”. 15. “Парус”. 16. “… ФорО Ж Е !
пост”. 17. Штурман. 21. … ліцей … . 22.
… Микитишин. 25. “Гарант”. 28. …
Кизило. 29. Контрудар.
Вертикально: 1. Загарбник. 2. “…
немає …”. 3. … Слісарчук. 9. Полковник. 10. … бунчужний.
11. “Народна …”. 13. “Фаларік”. 18. Кіноактор. 19. Ветеран. 20.
Револьвер. 23. “Дніпро.”. 24. “… живими …”. 26. Шквал. 27.
“Антей”.
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Українське Слово

www.ukrslovo.net

773.807.3837
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We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













|> Графік роботи з Пн-Пт з 6.00 ранку до 4 по обіду.
|> Оплата по домовленості на години або відсоток.
|> Стабільна робота круглий рік.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
|> Одноразовий бонус 1000$
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INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!!
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future!

We are
HIRING:

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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

SUPPORT:
◉ Flexible home time, ◉ Detention Pay, ◉ Extra Stop Pay, ◉
Own Parking, ◉ Office and Shop,
◉ Referral Bonus $1,000, ◉ Bonus
for Clean Inspections, ◉ Fuel Cards
(Pilot & Flying J), ◉ I-pass

◆ Regional/Midwest up to $1.00 per mile
◆ OTR position Dry VAN SOLO up to 0.82 cpm
◆ OTR position Reefer SOLO up to 0.87 cpm
◆ Miles 3000-4000 per week
◆ Team up to 0.96 cpm
◆ Miles 5000 -7000 per week

REQUIREMENTS:
◉ Must have min 6 Month Experience, Must be 23 years or older,
Good driving Record, Must pass
drug test and MVR background
check

Owner Operators are welcome!
We have great Lease & Lease to Own options available!

CALL NOW
TO APPLY 📞📞 MARIANA

708.888.7755

THE TRUCKER’S ZONE

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available

19 серпня 2022 № 33
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BIG FUEL DISCOUNTS
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Здоров‘я

МОЖЛИВО, БАТЬКАМ СЛІД ПЕРЕВІРИТИ
СЛУХ ДИТИНИ
Якщо маля не отримує нових яскравих вражень, батьки
не намагаються допомогти
йому навчитися рухатись і говорити, то фізичний і психічний розвиток малюка затримується. Заважають дитині вчасно почати говорити і різноманітні х вороби, пневмоні я,
хронічний тонзиліт та інші.
Вони ослаблюють організм
малюка і знижують його пізнавальну активність.
У немовлят і дітей раннього
віку мовлення ще не є основним
засобом спілкування. Однак
воно стрімко розвивається, щоб
надалі забезпечити можливість
ефективного діалогу з іншими
людьми та з самим собою.
Активне мовлення дитини
розвивається у кілька етапів. У
1,5-2 місяці з’являються голосні
та гортанні звуки (аґукання). У
2-3 місяці малюк вчиться керувати інтонацією. У 3-4 місяці він
вимовляє голосні звуки, близькі
до „а”, „и”, „у”, іноді у поєднанні
з приголосними „г”, „к”, „т”, „х”.
Аґукання поступово переходить
у гуління, голосові реакції на-

19 серпня 2022 № 33
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бувають мелодійного характеру.
У 5-6 місяців дитина починає
вимовляти перші склади: „мама-ма”, „ба-ба-ба”, „да-да-да”. Це
лепет, що нагадує перші слова. У
цей період з дитиною треба багато розмовляти, повторювати
звуки і склади, які вона вимовляє, спонукаючи її до слухового
зосередження на них, повторної
їх вимови; назвати іграшку, запропонувати малюку взяти її;
заспівати пісеньку, щоб викликати слухове зосередження.
При правильному вихованні
шестимісячний малюк активний, веселий, багато лепече,
спілкується з дорослими за допомогою звуків, реагує на іграшки і розмову дорослих, голосно
сміється. Якщо цього не відбувається, це є підставою для занепокоєння. Можливо, батькам
слід перевірити слух дитини.

92 хімічних елементів, котрі існують у
природі, в організмі людини присутній
81. Залежно від концентрації цих речовин їх
називають макроелементами, мікроелементами або ультрамікроелементами.
Макроелементи містяться в організмі у
кількості, що перевищує 0,005 % маси тіла,
мікроелементи - не більше 0,005 %, ультрамікроелементи - 0,000001 - 0,000009%.
Життєво потрібними мінеральними речовинами для людини є кальцій, фосфор, калій,
хлор, натрій, цинк, марганець, молібден, йод,
сірка, магній, залізо, мідь, кобальт - вони беруть участь у структурі і функціях ферментативних систем і процесів, у процесах побудови
тканин, у підтримці кислотно-лужної рівноваги і водно-сольового обміну. Нині дуже
популярним стали вітамінно-мінеральні
комплекси, котрі вміщують денну норму споживання тих чи тих вітамінів та мінералів.
Лікарі залюбки призначають їх у разі багатьох
хвороб і просто для профілактики. Насправді
ж принцип „що більше, то краще” не завжди
підтверджується практикою.
Зазвичай у складі мультивітамінів міститься стільки мікроелементів, скільки організму
потрібно споживати за день. А щодо макроелементів (кальцію, магнію, фосфору) ситуація
інакша. До пігулок включають лише невеличку частину фізіологічної норми, все інше має
забезпечувати харчування.
Коли конкуренція не на користь
Здавалося б, розмаїття мультивітамінних
засобів дуже легко розв’яже проблему авітамінозу, достатньо лише не забувати щодня
вживати по пігулці. Але насправді авітаміноз
можливий навіть за цих умов - через неповне
засвоєння вітамінів організмом. У сучасній

ПРОТИРАКОВА КАПУСТА
Вчені багатьох країн, вивчаючи залежність їжа-рак, дійшли
висновку, що фрукти та овочі потужна профілактика цієї
грізної хвороби. Серед овочів
друге місце після часнику посідає капуста. З огляду на те, що
у квашеній капусті вміст одного
з протиракових чинників - вітаміну С - зростає приблизно в
1,5 рази, зростає її незамінність
у нашому повсякденному раціоні. Тим більше, що доведено:
вживання квашеної капусти, як
і свіжої, частіше одного разу на
тиждень знижує ризик раку
товстої кишки та передракових
поліпів утричі проти того, як
вживати її один раз на місяць.
Так само ефективно захищає
капуста від раку молочної залози, легень, зокрема у курців.
А ще цілий ряд захворювань
народна медицина рекомендує
лікувати капустяним розсолом.
Приміром, знижену кислотність
шлункового соку: вживати по
100-150 мл за 15-20 хвилин до
їди. Лікування тривале - не
менше місяця, а буває, що через
2-3 тижні треба курс повторити.
У разі жовчнокам’яної хвороби розсіл слід вживати по 0,5

склянки за півгодини до їди.
Лікування так само тривале.
Виявлено лямблії в печінці
- теж пити по 100 мл розсолу
за півгодини до їди. При цьому ще й нормалізується робота селезінки, кишечнику.
Такі хвороби, як радикуліт
та ревматизм за народними рецептами лікують комбіновано:
вживаючи по 100-150 мл розсолу за 15-20 хвилин перед їдою і
накладаючи компрес із розсолу.
Загальновідомо, що капустяний розсіл допомагає вагітним
позбутися проявів токсикозу, а
випитий на похмілля послаблює
прояви похмільного синдрому.
Капустяний розсіл - добрий
підручний засіб догляду за ураженою шкірою: невеликими
опіками, ранами, зокрема гнійними, треба промивати їх або
прикладати полотнину, змочену
розсолом. Якщо до рани пристає
пов’язка, варто спочатку змочити її розсолом, через деякий час
вона легко відділиться.
Якщо сталося зараження
коростою - часто промивайте
уражене місце розсолом.
Лікування квашеною капустою показане також у таких

випадках:
- глисти у дітей: з’їдати по
100-200 г у перервах між їдою
2-3 рази на день;
- бронхіальна астма: більше
вживати салату - квашена капуста, цибуля, часник;
- кровоточивість ясен: їсти
більше капусти, старанно пережовувати, щоб тривалішим був
контакт із яснами;
- імпотенція: більше квашеної капусти в раціоні;
- проблемна шкіра на обличчі: накладати 1-2 рази на тиждень капусту товстим шаром на
шкіру, прикривати серветкою.
Результати стануть відчутними
через 1-1,5 міс. Щоб бути красивою, таку маску слід робити за
будь-якого типу шкіри;
- мігрень: на скроні та за вуха
покласти загорнуту в полотнинку квашену капусту, поверх
обв’язати рушником.

ЗА ЗРУЧНІСТЬ ДОВОДИТЬСЯ ПЛАТИТИ ВТРАТОЮ АКТИВНОСТІ

медичній літературі неодноразово порушували проблему конкуренції
мінералів у шлунково-кишковому
тракті, оскільки часто мінерали використовують однаковий механізм проникнення у внутрішнє середовище організму. Наприклад, залізо конкурує з
марганцем, внаслідок чого засвоєння кожного
з цих елементів може знижуватися до 40 відсотків. Взаємний вплив можливий не лише в
процесі засвоєння: багато мікронутриєнтів
(вітамінів і мінералів) у складі мультивітаміну
можуть реагувати на хімічному рівні у процесі виробництва і зберігання, сповільнювати
або прискорювати засвоєння одне одного у
шлунково-кишковому тракті, діяти синергічно або антагоністично у внутрішньому середовищі. І хоча у процесі виробництва і зберігання вживаються заходи щодо перешкоди
контакту компонентів, що реагують між собою
(гранулювання, мікрокапсулювання), однак
технологічними хитрощами хімічним реакціям не завжди можна запобігти. Наприклад, від
10 до 30 відсотків вітаміну В12 у таких препаратах окислюється вітаміном С.
А порушення всмоктування і конкуренцію
елементів у травному каналі усунути ще складніше. Наприклад, залізо, мідь, цинк і вітамін
С знижують усмоктування вітаміну В12. Але
буває й позитивний взаємний вплив - наприклад, кальцій сприяє засвоєнню вітаміну В12.

Два критерії оцінки
В оцінці якості мультивітамінів
виходять із двох основних медичних критеріїв: безпека („не
нашкодь”) і ефективність
(„вилікуй чи вбережи”).
Деякі поєднання мікронутриєнтів можуть знижувати
безпеку препарату за рахунок
хімічної реакції з утворенням шкідливих речовин, а інші можуть знизити ефективність, утруднюючи засвоєння активних
речовин.
Відомо, наприклад, що вітамін С, особливо
у присутності заліза, міді, вітаміну В1, може
окислювати вітамін В12 і перетворювати його
на антагоністичні аналоги. Ці аналоги здатні
руйнувати „внутрішній фактор Кастла” - особливий глюкопротеїд, котрий клітини шлунка утворюють для ліпшого засвоєння вітамінів. Тобто, приймаючи вітамін В12 разом з
вітаміном С, ви завдаєте серйозної шкоди
організму.
Вітамін В1 може спричинити алергійні
реакції навіть у разі прийому в профілактичних дозах. Також відомо, що вітамін В12 підсилює алергійну дію вітаміну В1.
Потенційно небезпечним є й одночасний
прийом деяких мінералів. Якщо полівітамінний препарат призначають для лікування
залізодефіциту, то важливо відокремити прийом заліза від прийому кальцію, котрий перешкоджає засвоєнню заліза і може навіть
збільшити його дефіцит.
Рекомендується, щоб кальцій, залізо і цинк
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входили до складу різних таблеток.
Доведено, що вітамін С, а також мідь, цинк
чи залізо, входячи до складу однієї таблетки з
вітаміном В2, можуть знизити його засвоєння.
Не завжди достатньо однієї таблетки
У той же час доброякісний препарат має
зберігати всі найважливіші позитивні (синергічні) взаємодії, давно і добре відомі медицині:
- вітамін D забезпечує засвоєння і підтримку гомеостазу кальцію;
- вітамін С посилює активність вітаміну Е;
- кальцій сприяє засвоєнню вітаміну В12.
Природно, що мікронутриєнти, які допомагають одне одному засвоюватися, треба
приймати разом, а антагоністи - окремо, з інтервалом 4-6 годин. Цього можна досягти
поділом усіх компонентів вітамінно-мінерального комплексу на кілька таблеток. Такий
принцип створення вітамінно-мінеральних
комплексів забезпечує підвищення якості
мультивітамінів. Комплекси, розраховані на
2-3 рознесені у часі прийоми на день, вже є у
вітчизняних аптеках.
Легко уникнути антагонізму також у спеціальних препаратах, що містять тільки частину мікронутриєнтів. Зазвичай набір синергічних речовин містять антиоксидантні
комплекси (вітаміни А, С, Е та селен) і препарати для профілактики остеопорозу (кальцій
і вітамін D). Препарати ж, котрі поєднують в
одній таблетці усі вітаміни і мінерали, звісно,
простіші в застосуванні, але за зручність доводиться платити втратою активності (до 30
відсотків для деяких мікронутриєнтів).
Петро ПИСАРЧУК, лікар

Лінда ФІЛЛІПС

КРЕМЕЗНІ ВАЖЧЕ ПЕРЕНОСЯТЬ
ПОВНЕ ГОЛОДУВАННЯ

Жирні сорти риби лосось, оселедці, макрель, сардини, тунець
- надзвичайно цінні.
Вони містять омега-3кислоти - незамінний
засіб від тромбоутворення. Доведено, що
вживання 50 г лосося
чи сардин на добу знижує рівень фібриногену
на 15%.
Споживання жирних
сортів риби сприяє зниженню артеріального тиску. У цих продуктах міститься
убіхінон - маловідомий компонент, який є одним з найкращих антиоксидантів і чудовим засобом для профілактики серцевих захворювань, атеросклерозу. До того
ж жирні сорти риби корисні хворим на псоріаз. Експериментально доведено, що щоденне споживання 150
г риби (лосося, макрелі) протягом двох місяців допомагає усунути такі ознаки цієї хвороби, як лущення,
почервоніння, свербіж та сухість шкіри у 60% хворих.
Учені також стверджують, що цей продукт може бути
профілактичним засобом проти мігрені (вживати таку
ж кількість риби протягом 1,5 місяця) через високий
вміст міді. Багато міді міститься також в устрицях,
омарах, горіхах і оливках. А щодо рекомендацій дієтологів обмежити споживання жирних сортів риби - мабуть, вони застерігали від зловживання цими продуктами. І це розумна порада, оскільки будь-яке зловживання здоров’ю шкодить.
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Українське Слово

NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю

www.ukrslovo.net

vpayuk@yahoo.com

Багатьма дослідженнями доведено, що повне голодування (відмова від
їжі, але не від води) не завдає шкоди здоров’ю людини протягом однієї-двох
діб. Триваліше ж голодування може спричинити
неба жані й необоротні
зміни в процесах обміну
речовин.
Пара докса льно, а ле
люди, які мають надлишок
ваги чи хворі на ожиріння,
важче переносять повне
голодування. Річ у тому, що
посилене накопичення жиру відбувається у тих осіб, у
яких послаблені процеси використання запасного жиру.
У цих людей досить інертні процеси обміну речовин,
спрямовані на реалізацію резервних жирів, та й взагалі дещо уповільнене окислення жирів в організмі.
Тому такому організмові, якщо він втратив внаслідок
повного голодування запасні вуглеводи, досить складно пристосовуватися до використання резервних жирів
для поповнення енергії, а тому він з цією метою використовує переважно власні білки. Різні ненаукові варіанти лікування голодуванням у більшості випадків
тільки шкодять організмові. Лише для досить невеликої
категорії хворих показане лікувальне голодування (під
постійним наглядом лікарів). Самостійне ж застосування лікувального голодування може спричинити трагічні наслідки.

708-655-4483

Існує два види втоми. Перша – відчуття,
які ви отримаєте після
активного заняття аеробікою; після довгих
та важких годин роботи (знаючи, що зробили щось важливе); або
коли дивитесь на своє,
до блиску прибране,
житло. Це “щаслива”
або ж приємна втома.
Люди, котрі щасливо
втомлені, мають кращий сон.
Інша ж втома – відчуття коли ви віддаєте і віддаєте,
а визнання чи віддачі з того нема. Або ж коли розумієте, що вся ваша робота коту під хвіст. Можливо, ви
просто перестаралися, намагаючись зробити все можливе, і перевтома наздогнала вас неочікувано. Або
хвороба чи інші переживання не дають нарешті добре
виспатися. Це те, що ви відчуваєте саме зараз? Якщо
так, вам терміново потрібен суботній відпочинок, подарований Спасителем. Він обіцяє спокій усім втомленим та обтяженим. Який саме тягар так давить зараз?
Скиньте все на Нього – ви ж знаєте, що Він розділить з
вами ярмо вашого життя. Якщо ви відчуваєте глибоку
провину - Він пробачить. Якщо ви відчуваєте слабкість
- покладіться на Його силу. Якщо ви почуваєтесь розгубленими - прислухайся до Його голосу.
Коли ви ляжете відпочивати, ваша голова торкнеться подушки – згадайте ці слова: “У спокої я ляжу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно!” (Псалом 4:9).

РИБА ПРОТИ
МІГРЕНІ

Здоров‘я

Я ВИСНАЖЕНИЙ
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THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers
Up to 33% from the gross

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446

17

Здоров‘я
www.ukrslovo.net

Українське Слово
19 серпня 2022 № 33

18

ДЕ САМЕ
ШУКАТИ
ЗНАМЕНИТУ
ОМЕГА-3?

Хоча техногенне забруднення морів,
промислове розведення риби та інші
реалії наших днів додали до теми деякі питання. Ми постаралися знайт и
відповіді на основні з них.
дитинстві в багатьох з нас вираз «риб
ний день» викликає зневіру. Щодн я
чуючи про те, що риба корисна, ми поступово
змирилися з цією думкою і охоче вживаємо
цей дієтичний продукт, хоча, якщо вдуматися,
знаємо про нього не так вже й багато. Як ви
бирати і гот увати рибу? Які її справжні по
живні переваги і де саме шукати знаменит у
Омега-3?
А що якщо в ній токсини?
Зміни сер едовищ а прож ив анн я сильно
впливають на водну фау ну. Організм риби, як
і людини, здатний накопич увати важкі мета
ли. Стан океанської фау н и конт рол юв ат и
складно, том у ризик вживання забруднених
продуктів дійсно існує.
Деякі види великої промислової риби (такі,
як тунець) проход ять регулярні перевірки з
бок у різних незалежних організацій, але для
більшості видів подібних досліджень не про
водиться. В організмі морськ их мешканців
мож уть міститися важкі метали, ртуть, ПХД
(поліхлоровані дифеніли - похідні хлору).
Їх концентрація не повинна перевищувати
меж, встановлен их європейським законо
давством, інакше рибопрод укти не мож уть
над ход ит и в прод аж. Щоб знизит и ризик
отруєння, можна гот увати філе без шкірки і
не використовувати печінку. Риба без луски
(нап рик л ад, акул а або риб а-меч) більше
страждає від забруднення світового океан у:
луска діє як бар`єр.
Небезпека забруднення світового океан у
нафтою дещо перебільшена. На дея к их ді
лянках океанського дна нафтові пласти під
ходять настільки близько до поверхні, що
сира нафта сама просочується у вод у. Нафта

У

має органічне походження, а в морській воді
живе величезна кількість бактерій, які харч у
ються саме прод уктами її розпад у.
Біологи вважають, що навіть великий роз
лив нафт и (нап риклад, в результаті аварії
танкера) не може істотно вплин ути на морсь
ку екосистем у: навіть без втручання людини
середовище повністю відновлюється за дватри роки.
Яка краще - вирощена або дика?
У кожної є свої переваги. Так, штучно ви
рощена риба проходить безліч перевірок, от
же, ймовірність забруднення хімічними речо
винами значно нижче. З точки зору біології
культивована риба являє собою той же самий
вид, що і дика.
Незначні відмінності в живильній ціннос
ті і склад визнача
ються тільки кор
мом: раціон фер
мерської риби, як
пра в ил о, більш
рясний. У той же
час їй не дов о
д и т ьс я долат и
значні відстані і
природні переш
код и в пош у к ах
місць для нерес
ту, вона захищена
ві д прир одн и х
ворогів. Том у ри
ба з морс ьк и х
ферм і ставкових
господарств зав
жди більш жирна
- варто вра хову
вати її підвищену
калорійність.
Річкова або морська?
Зрозуміло, в перш у черг у цей вибір - спра
ва смак у. Одним подобається річкова риба,
інші вважають за краще морськ у, і кожен в
чом усь виграє. Якщо дбати про власне здо
ров`я, краще всього вибирати рибу холодних
морів: лосося, макрель, оселедець. Вона особ
лив о ба г ат а поліненасиченими жирн им и
кислотами типу «Омега», які позитивно впли
вають на серцево-судинну систему. У більшос
ті видів річкової риби цього інгредієнта немає,
зате вона багата легкозасвоюваним і низько
калорійним білком.
Прісноводна риба особливо підходить тим,
хто намагається знизити ваг у. З іншого бок у,
риба, особливо морська, надзвичайно багата
різними солями, надлишок яких може вияви
тися зовсім не корисний для людей, у яких
порушений мінеральний обмін.
Як визначити свіжість риби?
По запах у: свіжа морська риба пахне во
дою, а характерний «рибний» дух - якраз не
найкраща реклама. Луска повинна бути блис
кучою, очі - прозорими. Свіжість замороженої
риби визнач ит и дещо важче, єдине, що ви
можете зробити в процесі вибору та купівлі,
- це простежити, щоб поверхня риб`ячої туш
ки не була пошкоджена.
Як краще її зберігати?
Основне багатство риби - ненасичені жири,
вони дуже швидко окислюються, а том у збе
рігати свіжу рибу досить важко: вона швидко
набуває аміачний запах. Її слід тримат и в
холодильник у і вжити протягом двох днів якщо вона буде піддаватися тепловій обробці,
або ж одного - якщо ви збираєтеся гот увати
її інакше (сол ит и, марин у в ат и, пода в ат и у
вигляді сашимі, карпаччо).
Заморожена риба може зберігатися близь
ко двох місяців. Хоча процес заморозки впли

ває на смак риби, на її поживних цінностях це
майже не позначається, якщо повністю дотри
мана технологія обробки. Повторно заморо
жувати рибу в жодном у разі не можна.
Довг е її зберігання пос ту пов о зменшує
концентрацію в ній вітамінів А і В, які част
ково переход ять у вод у або жир. Це можна
використовувати - наприклад, гот увати рибу
«у власном у сок у» або використовувати вод у,
отриману в результаті відтавання (вже митої)
риби, для соусу.
Водорості замість харчових доба
вок
Водорості містять приблизно в тис яч у
разів більше йод у, ніж риба і ракоподібні. Не
долік цього елемент у (ймовірність його висо
ка в континентальних областях) може привес
ти до проблем з щитовидною залозою з усіма
наслідками.
Щоб за д ов ольн ит и пот реб у людськог о
організму в йоді (150 мікрограмів на день),
дорослом у досить з`їдати 30 міліграмів сух их
морських водоростей або 210 міліграмів сві
жих. Дітям же до чотирьох років йод у потріб
но в два рази менше.
Почати можна з малого: куп увати невели
ким и порціями са лат и з морської кап уст и,
звернути уваг у на ресторани японської кухні,
вибирати приправи і соуси з додаванням во
доростей. Навіть ті, ком у спочатк у смак водо
ростей здається незвичним, у результаті по
чинають отрим увати задоволення від тих чи
інших страв на їх основі.
Чи вся риба містить Омега-3-кисло
ти?
Жирні поліненасичені кислот и, корисні
для здоров`я шкіри і серцево-судинної систе
ми, містяться переважно в жирній рибі, що
живе в холодних водах.
Але деякі види прісноводних риб теж міс
тять цей корисний компонент - наприк лад,
короп і вугор.
Ці види риби добре вирощ уються в неволі,
але, як правило, в дикій рибі вміст полінена
сичених жирних кислот чом усь вище.
Солона риба (оселедець, лосось), яка так
поп улярна в Росії, теж містить кислоти тип у
«Омега» - вони не руйн уються при подібній
обробці.
І, хоча при засолюванні деякі речовини
(білки, мінерали, водорозчинні вітаміни) пе
реход ять у розсіл, харчова цінність солоної
риби майже не знижується, так як після об
робк и вона краще засвоюється організмом.
Але слід пам`ятати про висок у концентрацію
солі: вона дратує слизову шлунка, змінює вод
ний баланс і збільшує навантаження на нирки.
Як часто потрібно їсти рибу?
Щоб отрим увати достатню кількість оме
га-кислот, які беруть участь у синтезі необхід
ного нам вітаміну D, потрібно їсти жирн у
рибу тип у макрелі або лосося мінімум два
рази на тиждень.
Нежирні сорти мож уть стати повноправ
ним постачальником білка для організму, а
якщо ними частіше замінювати м`ясо, обме
житься кількість насичених жирних кислот,
які містяться в надлишк у м`ясних продуктів,
що, у свою черг у, допоможе підтримувати
нормальний рівень холестерин у в крові.
Фрукти моря: переваги та недоліки
Плюс и. Мол юск и та ракоподібні ду ж е
смачні і бездоганні з точк и зору хімічного
складу. Багаті білками і особливо олігоелемен
тамі, вони низькокалорійні, корисні і вважа
ються делікатесом.
У кожного вид у молюсків особливі влас
тивості. Наприклад, мідії дуже багаті залізом,
устриці - цинком, а півник-рудітапес - єдиний

молюск, що містить Омега-3 кислоти.
Якість води на фермах, в якій вирощ ують
ся і виловлюються «дари моря», піддається
контролю, так що ризик забруднення хіміч
ними речовинами невеликий. Практично всі
морепрод укти є джерелом йод у.
Мінуси. У перш у черг у це ціна. Крім того,
морепрод укти обов`язково повинні бути сві
жими: зберігаються вони недовго, і ймовір
ність отруєння велика.
Якщо у вас є хоча б найменший сумнів,
обсмажте їх, а ще краще - і зовсім не їжте.
Морепрод укти - один із пот у жних алергенів,
том у тим, хто від природи схильний до алер
гічних реакцій, слід дотрим уватися обереж
ності.
Чи правда, що риба легше перетравлюєть
ся, ніж м`ясо?
На відміну від м`яса, вона містить більше
волог и, менше жирів, і вона швидше пере
травлюється. Це особливо стосується нежир
ної риби, такої як морський язик або пікша,
яка затримується в шлунк у не довше двох
годин.
Більше жирні сорти риби залишаються там
приблизно стільки ж, скільки птах або м`ясо,
тобто 3-4 години.
Що таке сурімі?
Крабові палички, крабова соломка і т.д. - це
рибний фарш: філе перемелюють, перемішу
ють, ретельно промива ють і очища ють так,
щоб вийшов прод укт практично без кольору,
запах у і смак у.
Після цього у рибн у мас у додають підсо
лоджувачі, рослинне масло, крох маль, кон
серванти, стабілізатори, підсилювачі смак у,
ароматизатори (зі смаками крабів, креветок
...) і барвники.
Сурімі позбавлені багатьох корисних влас
тив ост ей натуральної риби, у них значно
менше білків, зате багато цукру і солі, спожи
ванн я яких ра д ять обмеж у в ат и фахівці з
питань харч ування.
Чи корисно дітям паніроване рибне
філе?
Все залеж ить від співвідношення в цих
виробах риби і жирів: для дітей краще виби
рати прод укти, що містять більше 50% риби і
менше 5% жирів.
Калорійність панірованих страв дос ить
висока, але риба в паніровці викликає у ма
люків куди більший інтерес, ніж просто від
варна або прип у щена.
Можна приг от у в ат и крокет и (маленькі
круглі котлети) з рибного пюре. Діти з вели
ким задоволенням їдять ті сорти риби, які за
своєю консистенцією наг ад ую ть м`ясо, на
приклад, тунця, сьомг у або рибу-меч.
Але в дитячом у харчуванні краще скоро
тит и кількість консервованої, копченої та
солоної риби.
У кожном у з цих продуктів є додаткові
речовини: наприклад, копчена риба містить
феноли (вони підсилюють запах копченості),
кислоти, карбонільні з`єднання, які вплива
ють на біохімію клітини, так що у велик их
кількостях копчена риба не принесе користі і
дорослим.
Рибні консерви можуть містити барвники,
що викликають алергію, консерванти (вони є
у всіх конс ервах, термін придатності яких
перевищує шість місяців).
У невеликих кількостях ці речовини (солі,
кислоти, сорбат калію, нітрати і нітрити) від
носно нешкідливі. Але нітрати і нітрити
здатні накопич уватися в організмі людини і
негативно впливають на гемоглобін, позбав
ляючи його здатності переносити кисень у
крові.

This position
Requires
Hazmat & Tanker
Endorsements

THE TRUCKER’S ZONE

REGIONAL POSITION
AVAILABLE
STARTING
AT $2100
Per Week
The job is Monday thru Friday.
You will need to live in IL , WI or MI.
You will be sleeping at home at least twice
a week during those 5 days. 1099 or W2 available.

2 years of tractor trailer driving experience is required.

847-341-1859

OTR Positions are starting at $0.70CPM up to $0.80CPM.
Lots of dedicated round trips from IL to Vegas, Arizona,
TX and back to midwest. We pay Detentions,
Layovers, and extra stop pay !!! .
Higher paying CPM requires you to have HAZMAT & TANKER
Endorsements and be Flexible of where you go.









2016-2020 Freightliner and Volvo trucks
Make as much as you want based on your possibilities
$800-1250 weekly truck payment
Fuel and maintenance discount
Repair shop on site in Addison, IL
Pre-plan loads up to a week in advance
Pre-pass, EZ pass, and ELD provided

Have your own Truck? We hire owner ops too. Call for availability
THE TRUCKER’S ZONE
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Call for more info. “Cheaper options available as well”

Українське Слово

LEASE PURCHASE :

www.ukrslovo.net
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THE TRUCKER’S ZONE

For sale truck repair business in Addison

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

Features of the business for sale:

-

Located in Addison, IL
Over $150k in equipment
Perfectly located with many returning clients
Eight experienced mechanics on staff
Recently renewed lease for $16,900 per month for 10 years
Parking for 60 TRUCKS paying $300 per month (cover the
entire monthly lease payment)
- 10,000sf truck rapair facility
- Netting around $400k annually
- Owner willing to train
Please note that ONLY bisiness is for sale,
not real estate.

В малу транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:
- Висока оплата
На маршрути:
- OTR
- Local (до 150 миль) від Chicago, щодня вдома
- Можливість швидкого авансу
- Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!

For more info please call 224.422.9430
email: ofﬁce@actiontruck.us
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THE TRUCKER’S ZONE

“Super Ego” вантажівки на продаж:
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

Набір водіїв:
Великі обсяги та висока плинність транспортної галузі
ускладнюють пошук водіїв вантажівок.

THE TRUCKER’S ZONE

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 пропонуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти
водіїв.

“Super Ego” прокат трейлера:
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” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!
THE TRUCKER’S ZONE
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“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

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

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
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Долі людські

«ХТОСЬ НОСИТЬ МОЮ КОСУ. ПОДУМКИ БАЖАЮ ЇЙ ЩАСТЯ»
Ця історія сталась у 90-х роках минулого
століття, коли люди, позбавлені роботи і
стабільної зарплати, гарячково шукали свого місця в новому житті.
Молоде подружжя Сергій і Тетяна, жителі Київщини, як і більшість співвітчизників,
опинилися в складній ситуації. Чоловік,
головний інженер одного з переробних підприємств, сидів без роботи, а дружина працювала лаборанткою в поліклініці за половину й без того маленького окладу. Саме тоді
Сергій і вирішив спробувати свої сили в
бізнесі. Стартовим капіталом стала не дуже
велика сума домашніх заощаджень, що їх
кілька років складала обачлива дружина.
Тетяна, не роздумуючи, віддала її чоловікові:
краще ризикнути, ніж сидіти, бідкатись і
проїдати останнє.
Купи-продай – саме з цього починався
наш вітчизняний бізнес. На всі гроші Сергій
придбав товар, але його відібрали на трасі –
просто пограбували. Це була перша «мілина»,
спихнути з якої допоміг невеликий банківський кредит. Цього разу крам вдалося довезти благополучно, та тільки торгівля «не
пішла», а кредит довелося повертати за ра-
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хунок продажу хатини в селі.
– Три роки ми змушені були викручуватися з патових ситуацій, – розповідає Тетяна.
– А поліпшення й не передбачалося. Щоб
якось вижити, взяли квартирантів. А в них
і самих кошти то є, то нема. Батькам усе
важче було нам допомагати, бо пенсії копійчані, а ціни скачуть, мов скажені. Ми впали
у відчай. Тетяна дістала сімейний фотоальбом, відкрила. На одному зі знімків – вона з
довжелезною пишною косою, перекинутою
через плече наперед. Світлині 20 років.
– Коса в мене була аж до колін. І саме вона
повністю змінила наше життя.
...Одного вечора на душі було особливо
сумно. Потрібно робити черговий платіж у
банк, а грошей катма навіть на хліб. Тетяна
неспішно йшла вуличкою. Додому не хотілося – настав момент, коли вони з чоловіком не
могли знайти сил і слів, щоб підбадьорити
одне одного. Раптом біля неї загальмувало
авто. Водій досить безцеремонно гукнув їй:
– Ей, дівчино, розмова є!
Настрій, утім, був такий, що вона й не
обурилася, а тільки запитально глянула на
водія.

озповідь про бабу Варку не є вигаданою. Вона правдива, взята із життя. Лише змінено імена, деякі факти, не
згадується населений пункт. Але таких історій на Вкраїні –
тисячі, мільйони. Нині говорити про тих, чиє життя скалічила горілка, не заведено, про пияцтво прийнято мовчати (хоча
треба кричати!), бо на людській біді збагачуються. Хтось,
читаючи цю історію, впізнає в якомусь образі себе, інший –
сусіда. Загалом баба Варка – зболений народний портрет,
написаний самим життям...
Варвара прожила на світі майже вісімдесят літ, тож горя за
своє життя сьорбнула чимало. На її долю випали всілякі лихоліття: і колективізація, і голодомор, і жорстока війна, й тяжка
повоєнна праця. Попри все вона зуміла зберегти вроджений
оптимізм, душевну теплоту та людяність. Як це не парадоксально, але всі біди, яких Варка спізнала змалечку, виявились
не найгіршими. Все те було загальним лихом усього народу.
Найбільшим же у її житті стала… пиятика – Зелений змій,
одомашнена потвора, що напосілася на неї спочатку через
чоловіка, а потім і сина. Варчин батько – геть непитущий
чоловік – був доброї старої закваски: ходив до церкви, шанував старших, трудивсь на своїй землі. Пиячити було ніколи!
На початку війни пішов на фронт і додому не повернувся.
Мати-вдова ставила на ноги чотирьох дітей, надриваючись на
польових роботах, недосипаючи ночей. Варка була найстарша,
тож рано почала працювати. Заміж вийшла за колгоспного
їздового, веселого та роботящого хлопця, теж воєнного сироту. Життя їхнє, без сумніву, могло б скластися щасливо, якби
не ота триклятуща горілка! Працюючи з кіньми, Микола в
селі був нарозхват: одному дров чи сіна привезти, іншому на
городі пособити. Оплата проста: пляшка горілки. І розпився
чоловік так, що тижнями не прохмелявся. Ніщо на нього не
впливало: ні благання дружини, ні сльози дітей. Микола мав,
як-то кажуть, золоті руки, але все це проявлялось тільки у
тверезому стані. Коли ж напивався, перетворювався на деспота, бувало, що й на Варку руку піднімав. Та не тільки вона
такою бідою жила – як інші терпіла, мирилася.
Минали роки, підростали Миколині сини. Який приклад
подавав їм тато? Старший, Іван, відслуживши в армії, почав
парубкувати. Чарки не цурався, бо, як і батько, не вважав
пиятику злом. Сталося найстрашніше: перед самим своїм
весіллям, випивши з дружками, їхав мотоциклом шосейною
дорогою і розбився на смерть… Варка посивіла за одну ніч, а
Микола раптом… перестав пити. Став мовчазний, серйозний,
зайнявся господарством. Перекрив дірявий дах на хаті, поновив паркан, ворота. Тоді-то Варка й відчула, наскільки
легше живеться жінці, коли чоловік не п’є. Раніше, бувало, де
б не сховала яку чвертку, Микола неодмінно знайде. Тепер же
йому байдуже. Ще й на сусідів-випивак гримав: «Очей не
встигли продерти та за потребою сходити, а вже за чарку ха-

– Дівчино, продайте косу – я вам гарно
заплачу.
– Ще чого!
– А ви не кваптесь із відповіддю. Ось моя
візитка. Я перукарню буду днями відкривати.
Не пошкодуєте. А волосся відросте.
Що робити? І так, і сяк вертіла ту візитку
молода жінка. Радитися з чоловіком не наважилася – Сергій напівжартома казав, що
полюбив її за косу. Вночі не спала – все думала, дивлячись у вікно на зоряне небо. А що
придумаєш, коли завтра-післязавтра черговий кредитний платіж треба зробити? Вранці подзвонила власникові перукарні. А в
полудень уже тримала конверт із чималою
сумою. На знак подяки перукар зробив їй
модну стрижку.
Додому йти боялася: гадала, Сергій сваритиме. А він так щиро... зрадів: «Гроші як із
неба впали!». Потім знітився, почервонів, але
Тетяна не образилася, бо розуміла: чоловік
дійшов до краю.
– З того дня у нас все раптом почало налагоджуватися, – розповідає жінка. – Неначе
хто поворожив. Бізнес зненацька «пішов»,
фінансових проблем ми більше не мали.

Тетяна мріяла відростити нову косу. Щодня з нетерпінням дивилася в дзеркало. Волосся поступово відростало. Але саме тоді
з’явилася перша сивина. І коса відростала
повільно, ніби боялася, що і її відріжуть і
продадуть...
– Я інколи думаю про те, що сьогодні,
можливо, хтось носить мою косу. Уявляю цю
жінку чи дівчину, і подумки бажаю їй щастя.
Моя коса допомогла моїй родині, хай стане
оберегом і для іншої. Більше щасливих сімей
– більше добра на землі. В цьому є і моя,
скажу так, специфічна заслуга...
Таїсія ЦЕГЕЛЬНА

РОЗПОВІДЬ ПРАВДИВА, ВЗЯТА ІЗ ЖИТТЯ

паються, аж руки тремтять!». А одного разу навіть висповідався перед жінкою: «Винен я перед тобою, Варю, дуже винен…
Якби повернути втрачені роки, зажив би по-людськи...». «Полюдськи» він пожив зовсім недовго – років із п’ять, померши
на шостому десятку від цирозу печінки.
Зосталася Варка вдовою. Тепер у неї залишилася остання
надія та втіха: молодший син Андрій. Відбув службу, одружився, працював у колгоспі механізатором. Молода сім’я
звела добротний будинок, народилося двоє діток. Хоч трохи,
нарешті, Варко, порадій життю! І вона раділа, старалась, як
могла. На все її вистачало: і на власному городі поралась, і
синові та невістці допомагала, і онуків няньчила. Андрія –
гарного гармоніста – кликали на всі сільські весілля, пригощали щедро. Він не відмовлявся. Так поступово і перетворився на п’яницю. Дружина Андрієва не стала довго терпіти,
кинула його, зійшлася з іншим. Дочку забрала в нову родину,
а старший синок залишився з батьком – тоді ще в Андрія
бували тверезі періоди, тож наполіг на цьому.
Перебрався до матері, а до Варки повернулося пекло. Хіба
є слова, здатні передати страждання матері, яка щодня бачить
п’яного сина?! Це ж її дитина! Не покинеш і не забудеш! Терпіла образи й те, що пенсію її насильно забирав, усю до копійки пропиваючи. Андрій виносив із дому все, що можна було
виміняти на самогон. Сільські самогонники не відмовляються ні від чого, що пливе до рук. От тільки чи замислюється
бодай хтось із них, якою ціною доведеться за це платити?
Може, ще й на цім світі. Іноді родичі п’яниць у відчаї вдаються до крайнощів: б’ють вікна тим, хто постачає оковиту їхнім
близьким. Нічого такого Варці й на думку не спадало, лише
молила Бога, аби син кинув пити. Якось, прийшовши до сіль-

магу, стріла двох відомих самогонниць. Варка, втомившись
боротися зі своєю бідою, слізно попросила: «Не давайте моєму Андрієві горілки. Хіба не знаєте, що він ніде не робить, уже
все з хати виніс! Ні рушника, ні хустини немає, оце тільки й
зосталося одягу, що на мені. Спати лягаю, а під голову вузлик
з одежею кладу, щоб останнього плаття не пропив!».
Самогонниці мовчки відводили очі. Коли ж Варка одійшла,
одна з них голосно сказала: «Ніхто нікого не змушує пити. Як
не я продам, то інша…».
Минули роки. Андрія важко було впізнати, здавалося,
диявольське зілля висотало з нього всі сили. Був байдужий
до всього: до зарослого бур’яном подвір’я і перекошених воріт,
до власного сина і старої немічної матері. Варка ж дуже ослабла, горе пригнуло її до землі, наклавши на обличчя печать
журби. Вона вже давно не виходила за ворота, добре, хоч сяктак поралася в хаті. Слава Богу, в неї був онук – єдина втіха і
радість! Степанко закінчив школу, вивчився на агронома.
Працював у сусідньому селі, непогано заробляв. Коли одружився, колгосп допоміг йому з житлом та власним господарством. Тож, буваючи по роботі в рідному селі, щоразу завертав
до бабусі, допомагав чим міг. Якось, переговоривши з дружиною, вирішив забрати її до себе назовсім. Варка погодилась.
День, другий живе вона в онука. Добре ставиться до неї привітна невісточка, доглядає, годить. Вона наче аж помолодшала,
стала усміхатися. В правнучках-щебетушках, синьооких русявих дівчатках, упізнавала давно забуту себе. Беззубим ротом
шепотіла молитву, просячи Бога, щоб відвернув од них те лихо,
якого спізнала сама, щоб послав їм непитущих чоловіків.
Минуло два тижні. З самого ранку баба Варка була невесела. Стурбований онук присів поруч, цікавлячись, що сталось. Взявши Степанову руку в свою, мовила: «Скільки років
живу на світі, а навіть не здогадувалась, який він, той небесний
рай. А тепер ніби побувала там, побачила на власні очі. Але...
відвези мене завтра назад, додому, в моє пекло. Там же моя
дитина! Чи він хоч живий, твій нещасний батько Андрій?
Пропаде ж без мене... Розумієш, Степанчику?». «Розумію,
бабусю. Збирайся...»
Давно нема на світі баби Варки. Тихо, непомітно відійшла
в інший світ, покинувши земне пекло. Син лиш на другий день
виявив, що мати померла. Через рік не стало і його: восени,
коли задощило, повертався берегом до хати, послизнувся, впав
і більше не підвівся. Лежав аж до ранку, поки його випадково
не знайшли односельці. На мокрій землі біля свого мертвого
господаря, не відходячи ні на крок, сидів вірний рудий собака і, піднявши голову до неба, жалібно і тоскно вив…
Тетяна СТАРОСВІТСЬКА

У купе швидкого поїзда нас четверо. Гарненька
молодичка з немовлям на руках, середніх літ жінка,
назвалася Марією Сергіївною, і я. Вигляд у юної
матері такий сумний, що ми відразу зрозуміли:
якась біда у неї. Час од часу вона пестила маля, і
дрібні сльози котилися по запалих щічках.
Незручно було лізти в чужу душу, та все ж якомога чемніше й делікатніше поцікавився, що сталося.
Молодичка, яка назвалася Іриною, витерла
хустинкою очі й слово за словом почала розповідати, хоч і нелегко те давалося. Її вигнала з дому...
свекруха. Невідь-чому вирішила: невістка народила хлопчика не від її сина. Он очиці має блакитні, а
в чоловіка – карі. А ще їздила чоловікова мати до
якогось знаменитого ворожбита, той не те що не
розвіяв сумнівів, а й запевнив: дитина позашлюбна!
– А я, – гірко заплакала жінка – ні в чому не винна, Бог свідок.

– Ну, а чом же не заступився ваш чоловік? Мабуть же, любить вас...
– Ніби й любить, – схлипнула, пригорнувши
дитину. – Але дивиться на світ мамусиними очима
і чує все її вухами. Підігрітий підозрами, заглибився в себе, мов чужим став. А коли свекруха почала
нас із дитиною виганяти з хати, не захистив... Ось я
й пішла.
Мова Іринки урвалась, і вона заридала вже
вголос...
– Заспокойся, доню, – обізвалася Марія Сергіївна, яка уважно слухала сумну сповідь. – Якщо є між
вами любов, схаменеться твій суджений. Ось побуде без вас, без оцього хлоп’ятка ясноокого і затужить, перестане слухати мамині нашіптування.
Маля, ніби вловивши якусь надію в словах
жінки, агукнуло і всміхнулося так, наче сонечко
зазирнуло в купе. Утерла очі і його мама.
– Є ще марновірні люди, які й самі через це спокою не мають, і близьким жити не дають. Щось
схоже було і в моєму житті, замолоду, звісно. Ось
послухай. П’ять років я прожила зі своїм Петром.
Двійко діток народила – сина й донечку. І все ніби
ладилося в нас, аж несподівано чоловік захворів.
У лікарні йому нічого путнього не сказали. Аж тут
порадив хтось з’їздити на Кіровоградщину до знахаря діда Дмитра, який нібито кожну людину, мов
книжку, читає. Надія сповнила моє серце: може, там
Петрові допоможуть. Але не ту книжку, видно, дід

прочитав: мій Петро заявив, що у його хворобі винна... моя мама. Вона йому начебто «поробила», аби
зжити зі світу. Петро повірив дідові-віщуну, бо той
назвав йому мамине ім’я...
Пішла плітка селом. Мамі моїй було тоді 43 роки,
ніколи нікому слова недоброго не сказала. А тут
раптом рідний зять «відьмою» оголосив! Ми з чоловіком геть розсварилися. Не витримала ненька
і разом із тіткою поїхала трохи згодом до того
«спеціаліста» читання людських душ – в очі подивитися, запитати, за що в сім’ю горе вкинув.
Приїхали. Та до діда не так просто потрапити
– люду того! У двір час од часу виходив хтось із
«представників» чудотворця, розпитував, чи так
уже треба діда турбувати. Мама з тіткою й розповіли про свою причину. А коли ступили на поріг
дідової оселі, раптом почули грізне:
– Я ж казав, що відьма сама приїде! – закричав
він так, щоб усі почули. – Он вона хусточку в куток
кинула з мертвою землею!
Мама з тіткою поспішили геть із тієї хати. А дорогою до залізничної станції зустріли жіночку з того
села. Стали розпитувати про «знаменитість». Жінка,
коли почула, яка біда сталася, сказала: «До цього
діда Дмитра ніхто з місцевих не ходить – не віримо
йому. Наварить якогось пійла з очерету ще й хвалиться: не повмирають мої клієнти, а гроші матиму».
Щодня в його дворі плач і сльози, бо він стверджує,
що «пороблено» – як не тещею, то свекрухою, або

сестрою, тіткою, сусідкою... От і розпадаються сім’ї,
ворожнеча йде поміж люди. А вся «допомога» – ота
його вода з очерету та брехня...»
Тож замість залізниці завернули мої родичі до
місцевого райвідділка міліції. І там дізналися, що
правоохоронці про знахаря вельми добре знають:
скарг на нього все більшає, вже й справу заведено.
Секрети «провидця» нехитрі: його «обслуга» нишком випитує у приїжджих усе, що треба дідові
знати: причину приїзду, імена, прізвища, дати. А
тоді вже дід і «чаклує», не боячись ні Бога, ні людей.
У неї із Петром, сказала Марія Сергіївна, йшлося вже до розлучення. Та саме встановили лікарі
точний діагноз його недуги, почали правильно лікувати, чоловікові покращало. А тут ще й прочитав
у газеті, що знахаря діда Дмитра засуджено за
шахрайство. Прибіг до тещі, обіймав її, руки цілував,
просив пробачення... Після того випадку ніяким
ворожбитам чоловік і взагалі ніхто в родині не вірить.
– І дітей навчаємо, – усміхнулася заплаканій
молодичці жінка, – щоб свій розум мали, свою голову на плечах. Я певна, твій коханий отямиться.
Добре було б, якби мою історію хтось йому переповів...
От я і вирішив переповісти. Може, її прочитають
і чоловік Іринки, і його мати, і ще багато людей.

Долі людські
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ВАЛЕНТИНА ПРОДОВЖУВАЛА ПЛАКАТИ, АЛЕ ВЖЕ ВІД ЩАСТЯ
К

різь вікно просвічувалася світанкова
імла, а незабаром багряне полум’я
вранішнього сонця вже пробивалося крізь
віти дерев. Валентина лежала у ліжку і боялася поворухнутися, щоб знову не відчути пекучий біль, який пронизував аж до самого
серця. Всю ніч сумні думки не давали їй заснути. Лікарі сказали, що вона надовго буде
прикута до ліжка. Хто ж її догляне? Кому вона
потрібна тепер? Що скаже Неля? Гірко, страшно, самотньо... Сірі Валині очі затуманилися
слізьми, і з того туману випливало минуле.
Валентина дружила з Катею ще зі шкільної
парти. Секретів між ними не було, отож Валя
була причетна до всіх подій, які відбувалися
в житті подруги. Після школи працювали в
одній будівельній бригаді, через рік разом
вступили до інституту, де одночасно познайомились із Петром. Хлопець віддав перевагу
Катрусі. Та Валентина не ревнувала. Поперше, раділа за подругу, а по-друге, їй не
подобалась Петрова занадто м’яка, на її думку,
вдача.
– Йому б дівчиною народитися, а не хлопцем, – казала вона Каті.
Невдовзі закохані побралися. Катя переїхала жити до Петра, а Валя, як і раніше, винаймала квартиру. Через рік у молодого подружжя народилася Неля. Валентина заміж не
поспішала. Чи то жінка не могла вибрати собі
судженого, чи то її не вибирали... Вона залишалась близькою подругою Каті, часто приходила до неї в гості. Молоді жінки любили
довгими зимовими вечорами сидіти у великій
затишній квартирі за вишиванням чи плетінням. А коли Петро та Катя їхали на відпочи-

нок, то Валя перебиралася жити до них. І їй
зручно, бо ближче до роботи, і Нелині улюбленці – коти Марсик та Люсик – доглянуті.
Так було і того фатального літа. Зранку
Валентина безтурботно провела сім’ю подруги на відпочинок. Увечері до неї зателефонували із міліції зі страшною звісткою: сталася
аварія, Катя загинула, Петро в лікарні, а Нелю
везуть додому. Від почутого у Валентини підломилися ноги, її почало лихоманити. З грудей вирвався відчайдушний крик. Як же так?
Чому це сталося? Досі при згадці про ті події
у неї наче завмирає серце і на очі навертаються сльози.
Валя з острахом чекала похорону подруги,
яка була їй як сестра. За труною Каті йшли
рідні, колеги, донька і вона. За життя Петра
ще боролися лікарі в реанімації. Постало
питання: з ким житиме Неля, поки батько в
лікарні? Дівчинка сказала, що хоче до тьоті
Валі. Тож забрали вони з порожньої квартири
котів і переїхали до кімнати, яку винаймала
жінка. Через півтора місяця, виписавшись із
лікарні, Петро забрав Нелю додому. Валентина чи не щодня навідувала їх, допомагала по
господарству, куховарила, дарувала тепло і
ласку Нелі. Вона була ніби на віддалі, але у той
же час ніби й поруч з осиротілими. Тільки
виникала якась нагальна потреба – тьотя Валя
тут як тут.
Промайнуло три роки. Одного дня напровесні Петро переступив поріг Валиної хати.
На обличчі – сум’яття. А потім сказав: «Ти б
того… Переходила до нас жити… Неля до тебе
дуже тягнеться. І мені, коли ти не поруч, так
незатишно. Приживемося…». Від несподі-

ванки жінка спочатку заніміла,
а потім раптом відчула не знану раніше ніжність до Петра.
...Довго не могла звикнути
до того, що зайняла місце Каті.
Були, звісно, сумніви: чи правильно вчинила, чи не зрадила
пам’ять подруги? Але, мабуть,
судилося їй бути з тим, чиє
життя позначене чорною стрічкою, а від долі не втечеш... Не
обійшлося і без злих язиків.
Мовляв, на квартиру око поклала і таки домоглася свого. Та й це минулося, стерпілося.
Здавалося, вже почали поволі стиратися гіркі
спогади про аварію. Аж тут захворів Петро
– далася взнаки отримана тоді важка травма.
Лікарі сподівалися на одужання, але дива не
сталося – Валентина залишилася вдовою.
Перед смертю Петро просив, щоб вона була
Нелі за матір, не віддавала її нікому.
Після похорону Катині сестри мали довгу
розмову з Нелею. Просили перейти жити до
когось із них, бо вони все-таки рідня, а Валентина – чужа тітка, мачуха. Валя розуміла: дівчинка подорослішала, має право на самостійне рішення. Але серце краялося, бо любила Нелю, як рідну, прикипіла до неї душею.
Своїх дітей Бог не дав... Як раділа Валя, коли
почула, що дівчина каже тіткам: «Вона не
мачуха, вона друга мама». Сестри Каті,
від’їжджаючи, зі злістю у голосі застерегли
Валентину: «Дивись, чужу дитину не зобиджай!». Оте «чужу» гострим лезом вразило в
саме серце.
Так вони й жили вдвох. Валентина працю-

Production Manager WANTED

вала на кількох роботах, бо їй так хотілося,
щоб дочка і харчувалась добре, і одягалась
гарно. Закінчивши школу, Неля вирішила
вступати до столичного вишу. Але на «бюджет» не пройшла. Валентина рішуче сказала:
«Вчитимешся на платному. Ти переїдеш у
Київ, а нашу квартиру я здаватиму. Переїду в
село в материну хату. На роботу добиратися
не проблема, «маршрутки» одна за одною до
міста їдуть...».
Неля закінчувала третій курс, коли в зупинку, на якій її названа мати чекала мікроавтобус, на повній швидкості врізався легковик із нетверезим водієм за кермом. Жіночка,
що стояла зовсім поруч із нею, загинула, а
Валентина, як сказали лікарі, народилася в
сорочці: «лише» перелом тазових кісток...
І ось вона прикута до ліжка. Дуже болить
побите тіло, ниють місця переломів. Та найбільший біль – у душі. Думка, чи потрібна вона
така Нелі, не дає спокою. Адже на роботу
зможе вийти нескоро, самих грошей за оренду квартири не вистачить, щоб платити за
навчання. А ще ж чималу суму доведеться

We focus on producing
pure natural probiotics.
At Hamptons Brine we
cut and prepare the
kraut by hand in order
to ensure producing
only the best all natural
and organic foods.

Responsibilities:
Manage production
Monitor product quality
Making decisions about equipment use,
maintenance, modification and procurement
Oversight of warehouse inventory assuring
smooth production process
Implement and control the production schedule

Required skills:
Ability to communicate and interact effectively
management, clients and customers
Ability to think independently and problem-solve
to achieve optimal results.
Excellent ability to identify and resolve
production issues quickly
Highly organized initiative-taker who can selfdirect and self-prioritize work with the ability to
pivot as needed

Education and Experience:
Bachelor's degree in business administration,
food science, engineering or industrial
technology or commensurate work experience
considered
Knowledge and experience in production and
manufacturing processes and techniques is a
plus
Knowledge of raw materials or testing standards
within lad-based environment

Our offer:
Great work atmosphere
Based in Chicago, IL
$52K pay (or higher based on
experience)
Skill development courses

Contact us at
847-378-7260
or send your resume to
ask@hamptonsbrine.com

Ольга КАТАН

З

ТАКА ІСТОРІЯ МОГЛА Б СТАТИСЯ ДЕІНДЕ

устрілися з давнім знайомим Миколою. Розговорилися. Запитую, як там його брат Віктор поживає в сусідньому селі?
Він на мить розгубився, опустив очі, ніяково усміхнувся. Утім, почав
неквапом свою сумну історію.
А вона така, ніби з різних куточків України списана: тільки заміни Миколу на Михайла чи
Григорія – вже й почуєш: «І в нашім селі таке
було...»
Словом, жила собі в селі жінка. Мала двох
синів. Старший, Віктор, не далеко від рідного дому відбився – мешкав із родиною в
сусідньому селі, кілометрів за десять. Молодший, Микола, «вибився в люди» – працював
у обласному центрі, там і квартиру мав, і сім’ю.
Не забували матір – приїздили часто, допомагали по господарству.
– Та якось я через необережне поводження з «болгаркою»
травмував сухожилля правої руки, – мов сповідується мені Микола.
– Лікувався. Тож тривалий час не міг їздити в село. Пальці і нині не
хочуть згинатися, маю третю групу інвалідності. Тільки попустила
болячка, знов почав навідувати маму, допомагав чим міг. Доводив
до ладу батьківське подвір’я...
Коли мама захворіла, пропонував переїхати до мене у Житомир.
Відмовилася: нікуди зі своєї хати не поїду! Та й Вітя тут недалеко – у
разі чого під’їде швидко...
Біда прийшла до братів несподівано. Відійшла за обрій матуся.
Горе невимовне.
Поховали. Попросили сусідів наглядати за хатою. Собаку і кицьку віддали в надійні руки – негоже ж кинути напризволяще. Господарство перевіз до себе Віктор. Та й роз’їхалися сини по домівках.
Через півроку зустрілися на проводах. Усе село зібралося на
кладовищі. Прийшов і Микола до дорогих могил: на батьковій –
пам’ятник із вибитим портретом на чорному камені. Мамина могила ще свіжа.
Тут і братова родина підійшла. Бачить молодший: старший брат

 З досвідом
 Об»єкти Geneva, IL
 Стабільна робота
 Висока оплата
 Зарплатня щотижня
 Вимоги – власне авто

Roland

СПЕЦІАЛІСТІВ І
ПОМІЧНИКІВ
із встановлення плитки
 З досвідом і без
 Висока оплата
 Повна ставка
 Об»єкти в Чикаго і на передмістях

773.225.4261 773.704.4460
польською

українською
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708.878.6006

Запрошуємо
на роботу

Українське Слово

Розмовляємо
- литовською,
російською,
польською і
англійською
мовами

Петро ГРАДОВСЬКИЙ,
Житомирська область

www.ukrslovo.net

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
СПЕЦІАЛІСТІВ І
ПОМІЧНИКІВ - МУРУВАННЯ

чимось дуже заклопотаний. Усе приглядається: то ближче підійде
до пам’ятника, то обійде навколо... «Хочу пам’ятник замінити, –
врешті обізвався до Миколи, – поставити спільний на обидві могили...». «А навіщо ж одному це робити? – спитав той. – І я
можу приєднатися до цього...»
Вікторове обличчя враз залилося густим
рум’янцем. Він відвів погляд, потім глянув на
свою дружину і мовив: «Чого ж ти будеш
ставити пам’ятник, Колю, якщо мама на мене
переписала хату і земельний пай? Я ж по
совісті все хочу зробити...»
Миколі аж дух перехопило. Та за якусь
мить узяв себе в руки і сказав: «Ми ж із тобою
рідні брати, Вікторе, і нас тільки двоє. Хіба ж я
безбатченко? Як ти зміг тихцем переконати маму,
щоб переписала все на тебе? По совісті мало б бути все
навпіл...».
Віктор мовчки вислухав. Тоді різко повернувся і хутко пішов із
кладовища. За ним – і його родина...
Відтоді брати стали чужі. Молодший у душі носить образу і на
старшого брата, і на матір. Старший переконаний, що нічого поганого не зробив, – така була неньчина воля.
Микола, коли буває в селі, на розпитування цікавих відказує: «До
суду звертатися не буду. Бог братові суддя».
Та є ще й людський суд. Одні співчувають Миколі. Бач, покійна
зі старшим сином обділила молодшого. Наче й не рідний їм. Видно,
більше любила первістка... Інші не бачать за Віктором жодного гріха. Мовляв, мати знала, що робила. Може, Микола чимось завинив
перед нею?
Ось така історія. Могла б статися деінде. Бо повсюди, доживаючи
віку, літні люди постають перед дилемою: «На кого переписати своє
обійстя, земельний пай?». Не помилитися б. Ні батькам, ні дітям.

Долі людські

викласти за ліки.
У палату легкою тихою ходою зайшла Неля,
несучи букетик польових квітів та пакет із
їжею.
– Здрастуй, мамо, – поцілувала вона Валю.
– Як ти? Дуже боляче?
– Здрастуй. Бачиш, лежу, лиш клопотів
завдаю...
Несподівано для самої себе жінка розплакалася, вихлюпнулося все те, що так мучило
вночі.
– Я ж не рідна тобі... Мачуха... Ти не повинна через мене життя собі псувати. Зателефонуй тіткам, може, допоможуть із грошима
на навчання. А давай квартиру продамо, купимо меншу, а частину коштів покладемо в
банк...
– Мамо, мамо, що ти кажеш? Яка мачуха?
Ти найдорожче, що в мене є. Я б не пережила,
якби з тобою щось трапилось... – Нелин голос
тремтів. – За навчання не хвилюйся. Поговорила з деканом, він «вибив» для мене на наступний рік бюджетне місце на заочному
відділенні. Я відмінниця, до мене поставились
дуже добре. За гроші не хвилюйся, половина
моїх однокурсників уже давно підробляє,
програмісти тепер скрізь потрібні. Я заберу
тебе додому, ти ще бігатимеш...
Валентина продовжувала плакати, але вже
від щастя. Промайнула думка: «Заради такої
миті варто жити». Не кожному її Бог дарує,
але вона, мабуть, заслужила.
А вночі Валі наснилися Катя і Петро. Гарні
й щасливі, як у день свого весілля, вони всміхалися до неї і щось говорили. Вона не могла
розібрати їхніх слів, але сміялася і сміялася у
відповідь...
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!
Comprehensive Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

ГОЛОВНА БІЛЬ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу хребта,
і як результат - шийно-черепному синдромі Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ!

СТЕНОЗ?

• У Вас з’явилась слабкість в ногах і біль в попереку?
• Можливо у вас стеноз хребетного каналу (грижа міжхребцевого диска).
• Вам потрібна ДЕКОМПРЕСІЯ!
Декомпресія Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу хребта, і як результат - шийно-черепному синдромі

Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ! - звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском,
або спазмованими м’язами. Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.
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985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Овен

доброзичливо. Підвищений емоційний
та сексуальний тонус дозволить насолоджуватись життям.
Водолій

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 22 ПО 28
СЕРПНЯ 2022 РОКУ

Близнюки

Рак

Козеріг

(2 0 .0 2–2 0 .0 3 )
Проблеми, які виникнуть у
професійній сфері, вимагатимуть від вас сміливих
рішень. Розумний ризик
буде до речі. Будьте готовими до того, що вас будуть
критикувати 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 висоті.
Будьте обережними на тренуваннях –
погіршується еластичність тканин.
Можна пошкодити суглоби. Не піднімайте важкого.

(2 2 . 1 2–2 0 . 01)
Через консервативний підхід до вирішення питань
бізнесу можуть виникнути
суперечки з партнерами.
Четвер - день емоційної нестабільності, коли хочеться
змін, зокрема в особистому житті. Ідея
купити чи обміняти житло добра, але
передчасна. Зачекайте кілька днів. Натомість можна вирушати у закордонні
дитись само собою. Амурні поїздки. У вашій голові зароджуються
справи принесуть багато нові плани. Начальство з середини тижприємних хвилин. Сімей- ня буде налаштоване щодо вас більш
ний бюджет дозволить зробити невеликі
подарунки. Починаючи з середи, спостерігатиметься спад активності, дадуться взнаки недоспані ночі і загальне перенапруження. Несподівані спонтанні
витрати призводять до фінансових
В кабельну компанію Lantech Communications
труднощів. У сімейному житті головні
проблеми з ремонтом побутової електрозапрошуємо на роботу:
техніки. У четвер близька людина вимагає від вас неможливого. З п’ятниці
можна починати втілювати в життя нові
сміливі ідеї.

Оплачуємо - $1500+ /тиждень!

Скорпіон

ВИМОГИ: Drivers Licence, SSN,
англійська середнього рівня

872.777.8002

Розмовляємо українською мовою та англійською мовою

ПОТРІБНІ ТЕХНІКИ НА РОБОТУ В ДВОХ ШТАТАХ Chicago and Suburbs, IL та Seattle, WA

Компанія - Lantech Communications –
стань частиною команди професіоналів!
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(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1)
Зверніть увагу на нові знайомства, серед цих людей
може бути ваше «єдине кохання».Не сумуйте, якщо
перші дні тижня 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
Лев
(2 4 . 07–2 3 . 0 8) повітрі.
З фінансами не зовсім ста(2 3 . 1 1–2 1 . 1 2)
більно. Особисте життя Стрілець
Не вiдмовляйтеся вiд стоп риєм но рі знома ніт не.
ронньої допомоги. Чим би
Тримайте ситуацію під
ви не займались, необхідно
контролем, хоча деякі зміпам’ятати, що ви не завжди
ни в планах все-таки буй не в усьому маєте рацію.
дуть. На любовному горизонті майже
У вівторок інтуїція може
безхмарно. До декого повернеться давнє
підказати нове джерело
кохання. І хоча вогонь пристрасті пригас,
зірки скоро подарують вам новий при- прибутку. У середу і четвер ви в чудовій
плив сил. Буде непокоїти головний біль. енергетичній формі. Друзі мають до вас
Мозок відчуватиме кисневе голодування. серйозні претензії, можливо, це просто

ТЕХНІКІВ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ:
ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ІНТЕРНЕТУ І ТЕЛЕФОННОГО СЕРВІСУ.
З досвідом і без
Даємо безкоштовно авто компанії
на перший місяць роботи.
Bonus досвідченим технікам
Оплачуємо навчання новим
технікам

Українське Слово

(2 2 . 0 6 –2 3 . 0 7 )
У середині тижня доведеться звітувати на роботі
і вдома про те, наскільки
ви спроможні керу вати
грошовими і матеріальними ресурсами. Ваша чарівність і дотепність дозволять «колекціонувати» залицяльників. Займає жорстку, непоступливу позицію, внаслідок чого може
постраждати кар’єра або зіпсуються
стосунки з колегами. У четвер може виникнути публічний скандал через розкриття особистої таємниці. Далеко не всі
плани реалізувалися, особливо професійні.

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 Риби
вихідні на вас чекає надзвичайна любовна пригода. Не проводьте біля комп’ютера
чи перед екраном телевізора цілий день.

www.ukrslovo.net

(2 2 . 0 5 –2 1 . 0 6)
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 заплановане. У цей час для вас дуже важливо оцінити професійні якості людей, з якими
ви працюєте. Вибирати вам – кого наблизити, а з ким і розлучитися.

(2 1 . 01–19. 0 2)
Є небезпека переоцінити
власні сили. Ці дні можуть
стати переломними у долі
– ви маєте шанс познайомитися з людиною, яка відіграє велику роль у вашому
житті. Ви змушені займатися вирішенням матеріальних проблем, нерухомістю, дітьми та їх проблемами. Багато
Близнюків перестануть вагатися щодо
майбутньої діяльності - профіль роботи
нарешті буде обрано. У вихідні можуть
поновитися давні любовні зв’язки, критичний період у романтичних стосунках
минає.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Тактика «на авось» – не
кращий вибiр, зiрки закликають вас до активних дiй.
Доведеться докласти багато сил, щоб поліпшити
своє матеріальне становище або принаймні утримати його на попередньому рівні. Приємні емоції дозволять трохи розслабитися й забути про
неприємності. Мрії реалізуються у вигляді конкретних ділових пропозицій.
Піднесення в особистому житті позитивно вплине на професійний успіх.
Хороший настрій допоможе продукува- Особливо чутливі люди можуть знеприти блискучі ідеї, корисні для подальшої томніти.
кар’єри.
Діва
(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9)
Період небезпечний для
Телець
(2 1 . 0 4 –2 1 . 0 5 )
вашої кар’єри, відносин з
Настав час переглянути
оточенням. Багато що буде
деякі погляди і стосунки.
залежати від того, наскільУ вівторок ви налаштовані
ки ви здатні оцінити ситуна пусті балачки і нераціоацію. Повинна скористатинальні грошові витрати.
Якщо ви закохані, то вам ся сприятливим розташуванням світил
вдасться справити враження на предмет і досягти підвищення на службі. Якщо
свого обожнювання. Застрахуйтеся від бачите, що у вас є знання, досвід і, голопереживань і хвилювань у середу, коли вне, свіжі ідеї, сміливо заявляйте про
ваша нервова система дуже збуджена. себе. У четвер зверніть увагу на дієту - ви
Парадоксально, але те, що іншим шко- схильні об’їдатися і набирати зайву вагу.
дить, вам може піти на користь, навіть У молодій сім’ї народжується дитина.
сварка. Намагатиметься розширити поле Терези
(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0)
діяльності. Для цього будуть усі передуНа непередбачувані ситуамови: приплив фізичних і творчих сил,
ції на роботі реагуйте спонове коло знайомств.
кійно – все повинно залаго-
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Transportation company need
LOCAL DRIVER

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.
Sunday work extra $100 bonus.
BNSf experience required

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Українське Слово
19 серпня 2022 № 33
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224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

Бізнес/ресторан
на продаж.

224.828.1773 & 630.991.7566

#36

INSURANCE AGENT

to provide coverage
for Business and
personal clients.

312.723.9963
EMPLOYMENT AGENCY

POLONIA

Залиште
повідомлення (Єва)

224.436.2067

#14

39 Yearsss
in Busine

4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641
Open daily: Mon-Fri – 10 am - 6 pm; Sat –10 am - 2 pm; Sun – 11 am - 3 pm

EVERY DAY - New job offers for honest,
compassionate men and women who wants
to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO

For our clients – FREE of charge 8 hours certified annual training
for caregivers on Sundays. Very interesting new program.
ALL Wellcome.
CALL US FOR A GOOD JOB!

773.282.1044

Tire Repair & Sales
New & Used Tires/All Sizes

Cars, Trucks, & Motorcycles

Запрошуємо на роботу спеціалістів
і помічників для внутрішніх робіт

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

<> З досвідом і без
<> Об»єкти – North-West Suburbs, IL

773.235.2504 773.235.1300

Розмовляємо - польською
і англійською мовами

#32

www.ukrslovo.net

Please call: 847.409.7704

Insurance agency
is looking for

847.707.0065
773.317.8035

773.505.5048 sms

e
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You Dese Best!
847.707.0065
With The

Contact Us Today
For Advertising:

NEWSPAPER

www.ukrslovo.net

773.317.8035

president.umg@gmail.com

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

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

У будівельну компанію потрібні на роботу субконтрактори:
Спеціалісти для укладання плитки, маляри і столяри
- Нові будинки, роботи в Чикаго
Вимоги:
- Досвід роботи, страхівка

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

HARDWOOD FLOORING

Запрошуємо на роботу спеціаліста для
інталяції систем огрівання і охолодження

 Потрібні монтажники та
обробники з досвідом
або для навчання.
 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ
від Чикаго.

Heating and Cooling System

#18

 Об’єкти - Suburbs Chicago
 Вимоги – 6 місяців досвіду
 Стабільна робота цілий рік

Повна або
часткова
зайнятість

773. 750. 8180

773.849.4615

Робота в місті
Чикаго
Потрібні жінки на
прибирання
будинків
#9/2021

773.697.1924

Розмовляємо литовською,
російською,
польською і
англійською
мовами

065 7.8035
0
.
7
0
1
847.7
773.3

773-895-2544
(Вєслав)

847.707.0065

president.umg@gmail.com

773.317.8035
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For Advertising:

Українське Слово

You Deserve To Be With The Best!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

www.ukrslovo.net

Запрошуються
на роботу
ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ
МУРУВАННЯ.
З досвідом
роботи або без.

29

All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion,
sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act
prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties
advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly
the U.S. Department of Housing and Urban Development.

НЕРУХОМІСТЬ

ШУКАЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ПРОПОНУЮ

РЕНТ. Квартира в бейсменті: три окремі
кімнати, які закриваються на замок, спільна
кухня, ванна кімната і
вітальня.
Околиця BelmontHarlem близько автобусної зупинки.
В ціну входить обігрівання і вода.
773-622-8554

ШУКАЮ В РЕНТ

19 серпня 2022 № 33
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www.ukrslovo.net

КУПЛЮ

30

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

CDL class A driver
needed. Tanker and
hazmat endorsements
required, minimum 1
year experience and
clean driving record.
tel. 8723653347 English,
#36
Bulgarian, Russian
Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. ulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. ороша зарплата.
Забираємо з дому.
847-312-6508.
Потрібен водій CDL
3000-3500$ за тиждень. Тел (773)600-5114

CAREGIVERS WESTERN SUBURBS
(ASSISTING HANDS)
Do you care for the
elderly? Do you want
flexible job hours,
great benefits? Call us
at: Tel. 630.3059100 or
go to assistinghands.
com/`naperville

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

Playroom Cafe in Mount
Prospect and
Naperville, шукає кухаря. Необхідні мінімальні
кулінарні навички,
англійська м ова не
обов’язкова, гнучкий
графік, оплачувана
відпустка на повний робочий день, по бажанню
страхівка, конкурентна
оплата, без роботи у
свята, бажана наявність
у вихідні дні, працювати
до 7 pm.
Доступні вакансії на
неповний та повний
робочий день.
#32
847.777.9048

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ
Carry Out and
Delivery ONLY
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$5 off

25$

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035

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

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker

www.ukrslovo.net

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
Багаторічний досвід
Знання ринку нерухомості
Висока професійна кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706
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