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ВІДПОЧИНОК

6 березня в мережі з’явилося відео, 
на  якому  російські військові 

впритул розстріляли беззбройного 
українського військового, якого, ймо-
вірно, взяли в полон.

Росіяни направили камеру на поло-
неного, він сказав Слава Україні, після 
чого хтось із ворогів одразу прицільно 
вистрілив йому в  голову, а  потім ще 
кілька разів – у тіло.

Слідчі Служби безпеки України 
встановили, що  українським військо-
вим, якого розстріляли після слів «Сла-
ва Україні!», був снайпер 163 батальйо-
ну 119 окремої бригади ТрО Чернігів-
ської області Мацієвський Олександр 
Ігорович. Про це повідомляє СБУ.

Остаточно підтвердити дані Героя 
вдалося після комплексу слідчих дій, 
які включали спілкування з  рідними 
та  побратимами загиблого, а  також 
опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Крім того, СБУ отримала висновок 
судової портретної експертизи, якою 
підтверджено, що військовий на відео – 
саме Олександр Мацієвський.

«Це  справжній Герой, який, навіть 
дивлячись в обличчя смерті, продемон-
стрував усьому світу, що  таке україн-
ський характер і незламність. Саме такі 
захисники сьогодні боронять нашу 
землю, а значить – ворог обов’язково буде 
розбитий. Бо Велика Перемога України 
складається із героїчних вчинків таких 
людей, як Олександр Мацієвський. Герою 
слава! Героям слава! Україні слава!» – за-
значив Голова СБУ Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки додав, 
що спецслужба працює над ідентифіка-
цією окупантів, які вчинили цей крива-
вий злочин.

«Ми зробимо все, аби ці нелюди поне-
сли заслужене покарання», – підкреслив 
Василь Малюк.

Олександр Мацієвський був призва-
ний на  військову службу у  березні 
2022 року. З кінця грудня він вважався 
зниклим безвісти поблизу населеного 
пункту Красна Гора в Донецької області.

Командир Олександра Мацієвського, 
якого росіяни розстріляли після слів 
Слава Україні, розповів, що відбувалося 
у них у батальйоні того трагічного дня.

У коментарі  він розповів, що тоді за-
гинула вся група, яка пішла на завдання. 
Їх було п’ятеро людей, включаючи Героя 
України. Військовослужбовці вирушили 
на завдання та вступили у бій із окупан-
тами на Донеччині.

«Ситуація була складна, напружена. 
На жаль, ми втратили зв’язок із групою, 
в якій знаходився Олександр. Як вияви-
лося потім, всі загинули в цій групі», – 
заявив він.

Командир також додав, що одразу за-
брати тіла п’ятьох військовослужбовців 
не  вдалося. Їх повернули додому вже 
згодом – під час обміну.

Експертизу ДНК робити не довелося, 
адже військового впізнала мати та  по-

братими. Він мав численні кульові 
поранення. Також Олександра Маці-
євського вдалося ідентифікувати 
по  шраму на  брові та  шевроні, який 
подарував командир.

Хоча Мацієвський був людиною без 
досвіду, але це  компенсувалося тим, 
що він був відповідальним, на нього 
можна було покластися. Хоч і характер 
у військового «був не простий».

На момент загибелі Мацієвському 
було 42 роки: він народився 10 травня 
1980 року. Жив у Ніжині, раніше 
не мав досвіду військової служби.

Одразу після початку повномасш-
табного російського вторгнення Маці-
євський пішов добровольцем до складу 
163-го батальйону 119-ї бригади, яка 
захищала Чернігівську область.

З кінця грудня він вважався зни-
клим безвісти поблизу населеного 
пункту Червона Гора Донецької об-
ласті.

Як вдалося встановити СБУ, Олек-
сандра Мацієвського було розстріляно 
30 грудня 2022 року. Його тіло повер-
нули додому у лютому 2023 року.

У Ніжині у загиблого героя залиши-
лися мама та 19-річний син.
Наразі СБУ вживає комплексні заходи 

для встановлення військовослужбов-
ців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове 
розслідування здійснюється за 438 стат-
тею Кримінального кодексу України 
(порушення законів та  звичаїв війни). 
Заходи проводяться за процесуального 
керівництва Офісу Генерального про-
курора.

У своєму відеозверненню 12 березня 
Президент України  оголосив, що при-
своїв звання Героя України Олександру 
Мацієвському. «Людині, яку знатимуть 
усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть 
вічно. За його хоробрість, за його впевне-
ність в Україні й за його „Слава Україні!“» 
– сказав Володимир Зеленський.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ, 
«Українське Слово»

«УКРАЇНА МАЄ ЗНАЧЕННЯ 
НЕ ЛИШЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ЧИ 
ДЛЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, 

А Й ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ»

Ллойд Остін на брифінгу непрямо 
відповів на висловлювання 

майбутнього ймовірного 
кандидата на посаду президента 
США Рона ДеСантіса про те, що 
допомога Україні не в інтересах 

Сполучених Штатів. 

Українська громада в південно-захід-
ній Флориді відзначила 209-ті роко-
вин геніального поета України – Та-

раса Шевченка. 

Ст. 2

CБУ ОСТАТОЧНО ПІДТВЕРДИЛА 
ОСОБУ ГЕРОЯ, РОЗСТРІЛЯНОГО 
ПІСЛЯ СЛІВ «СЛАВА УКРАЇНІ!»

Ст. 6, 7

ШЕВЧЕНКО – ДУХ  
ПРОМЕТЕЯ! 
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«УКРАЇНА МАЄ ЗНАЧЕННЯ НЕ ЛИШЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ЧИ 
ДЛЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, А Й ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ»

Міністр оборони США Ллойд Остін, 
на брифінгу за підсумками засідання 
Контактної групи з питань оборони 
України, непрямо відповів на висловлю-
вання майбутнього ймовірного кандида-
та на посаду президента США про те, що 
допомога Україні не в інтересах Сполу-
чених Штатів. Про це повідомляє 
Європейська правда.

«Що стосується важливості 
України, то, перш за все, досі 
зберігалась двопартійна підтрим-
ка наданню безпекової допомоги 
Україні, і я сподіваюся, що вона 
продовжуватиме надаватися і 
надалі. Ми чули, як про це гово-
рили високопоставлені лідери по 
обидва боки Атлантики, і я спо-
діваюся, що ми й далі заручати-
мемось цією підтримкою», – за-
значив глава Пентагону.

Остін наголосив, що Україна має зна-
чення «не лише для України чи для Спо-
лучених Штатів, а й для всього світу».

«Йдеться про міжнародний порядок, 
заснований на правилах. Йдеться про 
здатність однієї країни одного дня про-

кинутися і змінити кордони свого сусіда 
й анексувати його суверенну територію, 
і, як ми бачимо, країни по всьому світу не 
вважають, що це гарна ідея», – додав він.

Раніше, на тлі заяв ймовірного канди-
дата у президента США від Республікан-
ської партії Рона ДеСантіса, про те, що у 

Сполучених Штатів є багато важливих 
інтересів, проте до їх переліку не входить 
«територіальна суперечка між Україною 
та Росією»,  у міністерстві закордонних 
справ України запросили політика до 
України,  щоб він міг побачити усе на 
власні очі.

У ПЕНТАГОНІ ПООБІЦЯЛИ ПРИШВИДШИТИ 
ПОСТАВКИ ЗБРОЇ В УКРАЇНУ

 Міністр оборони США Ллойд Остін 
на початку раніше анонсованого онлайн-
засідання у форматі «Рамштайн» заявив, 
що зараз вирішальний момент для Укра-
їни у боротьбі проти російської агресії і 
союзники мають зробити усе, що від них 
потребується. 

«Зараз ми перебуваємо у вирішально-
му моменті боротьби України за свободу. 
Усе це демонструє нашу незмінну рішу-

чість і єдність», –  зазначив глава Пента-
гону.

 Він додав, що це також означає «ви-
конання наших зобов’язань у повній мірі 
й швидко».

Водночас міністр оборони США заува-
жив, що міжнародна коаліція на ниніш-

ньому етапі має забезпечити 
Україну всіма спроможностя-
ми для подальшої боротьби. 
Це передбачає не лише додат-
кове озброєння, але також за-
пасні частини й можливості 
технічного обслуговування 
переданої раніше техніки.

«Отже, наша Контактна 
група зосереджена на коорди-
нації довгострокової підтрим-
ки», - додав він.

Також міністр оборони 
США Ллойд Остін під час 
онлайн-зустрічі у форматі 

«Рамштайн» заявляв, що  дев’ять країн 
готові надати Україні понад 150 танків 
Leopard.

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АНОНСУВАЛИ НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У Білому домі зазначили, що про нову 
допомогу повідомлять «найближчи-

ми днями».
Координатор Ради національної безпеки 

Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-
брифінгу, заявив, що новий пакет вій-
ськової допомоги для України на разі 
знаходиться у розробці. 

«Найближчими днями ви побачите 
ще одне оголошення про надання без-
пекової допомоги від Сполучених Шта-
тів», – зазначив Кірбі.

Представник адміністрації Байдена 
нагадав, що підтримка України з боку 

США «не має рівних у всьому світі з по-
гляду того, які можливості та які суми ми 
погодилися надати».

У цьому контексті він додав, що Спо-

лучені Штати зберігатимуть рішучість до-
помагати Україні й надалі.

Координатор зі стратегічних комуніка-
цій Ради національної безпеки при Білому 
домі Джон Кірбі, коментуючи  передачу 
Україні польських винищувачів МіГ-29, за-
явив, що це не підштовхне Сполучені 
Штати до передачі F-16. Про це  повідо-
мляє CNN.

«Це не змінює наших рішень щодо F-16», 
– зазначив Кірбі, коментуючи недавній 
анонс польської влади про передачу МіГ-29 
Україні.

Представник Білого дому підкреслив, що 

подібні постачання - це суверенне рішення 
кожної країни, яке поважають США.

Водночас чиновник відмовився деталь-
ніше реагувати на постачання винищувачів 
Україні, зазначивши, що «США не слід ха-
рактеризувати рішення Польщі тим чи ін-
шим способом».

Раніше Прем’єр-міністр Данії Метте 
Фредеріксен заявляла, що країни-союзни-
ки обговорюють створення коаліції для 
надання Україні винищувачів. При цьому 
Фредеріксен не розкрила подробиць про те, 
передача яких саме винищувачів зараз об-
говорюється.

Агресивні ді ї росій-
ських військових ви-

нищувачів проти американ-
ського військового безпілот-
ника над Чорним морем у ві-
второк були схвалені найви-
щим керівництвом Крем-
ля,  повідомляє  NBC News із 
посиланням на трьох близь-
ких до розвідки офіційних 
осіб США.

За даними розвідки, росій-
ські літаки скинули реактив-
н е  п а л и в о  н а   M Q - 9 
Reaper  ймовірно для того, аби збити 
дрон з курсу або вимкнути його мож-
ливості спостереження. 

«Це був намір російського керівни-
цтва діяти агресивно під час перехо-
плення», – сказав один із чиновників.

Джерело не підтвердило наявність 
даних, що такі дії були узгоджені без-
посередньо Путіним, інші офіційні 
особи відмовилися надавати деталі, 
крім того, що рішення було прийняте 
на «найвищому рівні».

Російський реактивний літак фак-
тично зачепив гвинт безпілотника, втім 
Москва це заперечує. Деякі офіційні 
особи США вважають, що це сталося 
ненавмисне і було помилкою пілота.

Троє представників оборонного ві-
домства та один представник адміні-
страції Байдена також заявили, що 
росіяни вже досягли району, де впав 
MQ-9 Reaper.  Вони активно шукають 
уламки за допомогою кораблів і літаків, 
але США наразі не бачать ознак того, 
що їм вдалося їх знайти.

Джерела, знайомі із даними розвід-
ки, також повідомили, що  США навряд 
чи намагатимуться відновити залишки 
розбитого безпілотника, оскільки вжи-
ли заходів, щоб дистанційно знищити 
на ньому програмне забезпечення, що 
не дозволить Москві отримати жодної 
секретної інформації навіть якщо вони 
відновлять частини дрона.

Джон Кірбі, речник Ради національ-
ної безпеки, заявив в інтерв’ю NBC 
News, що росіяни навмисно намагали-
ся наблизитися до безпілотника.

«Ми не знаємо, наскільки навмис-
ним було зіткнення з дроном. Цілком 
можливо, що це була просто необачна, 
некомпетентна авіаційна дія пілота», 
– сказав Кірбі. 

США вважають, що Росія знайшла в 
Чорному морі уламки  збитого амери-
канського розвідувального безпілотни-
ка, повідомляє CNN із посиланням на 
поінформоване джерело.   За даними 
джерела, знайдені рештки – це уламки 
скловолокна або невеликі частини дро-
на MQ-9 Reaper. 

У середу Росія дісталась місця падін-
ня американського розвідувального 
безпілотника в Чорному морі, приблиз-
но в 115-130 кілометрах на південний 
захід від Криму.

Водночас, адміністрація Байдена 
заявила про те, що можливість отрима-
ти будь-яку конфіденційну інформацію 
із залишків літака неможливо.

Після зіткнення американського 
безпілотника з російськими винищу-
вачами рано вранці у вівторок опера-
тори  вжили заходів для видалення 
чутливого програмного забезпечен-
ня дрона до того, як він впав у Чорне 
море.

«Що б не залишилося, що б не сплив-
ло – це будуть залишки корпусу, не 
більше. Нічого з начинки безпілотника, 
що мало б для росіян значення з точки 
зору реінжинірингу чи чогось подібно-
го там немає», – повідомив Джон Кірбі.

У Міністерстві оборони РФ запевня-
ють, нібито американський безпілот-
ник MQ-9 Reaper, який вранці 14 берез-
ня було збито російським винищувачем 
Су-27 у міжнародному повітряному 
просторі над Чорним морем, насправді 
сам спричинив свою аварії, а  політ 
здійснював із «порушеннями».

За даними видання NBC News, агре-
сивні дії російських військових вини-
щувачів проти американського вій-
ськового безпілотника над Чорним 
морем у вівторок були схвалені найви-
щим керівництвом Кремля.

ПОШКОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО 
БЕЗПІЛОТНИКА БУЛО УЗГОДЖЕНЕ КРЕМЛЕМ
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«У  XXI столітті, коли майже все можна купити 

і продати, коли правда стає договірною, коли медіа, 
політика, дипломатія та популярна культура зумов-
лені антиетикою постправди, українці кажуть: «Ні. 
Не все можна захопити. Існує добро, а існує абсолют-
не зло. Є правда, а є брехня». І роблять це, жертвую-
чи своїм життям. Свідомо, свідомо і вільно», – у сво-
єму слові на щорічному Католицькому молитовно-
му сніданку, що відбувся 14 березня в Вашингтоні, 
митрополит Борис Ґудзяк зосередився на глибинній 
суті війни в  Україні і  її  значенні для всього світу 
та  закликав учасників вдивлятися у  обличчя Во-
скреслого Христа.

Національний католицький молитовний сніданок 
був започаткований у 2004 році у відповідь на заклик 
святого Івана Павла ІІ до «нової євангелізації» і про-
водиться щороку. Він збирає релігійних лідерів, 

політиків, урядовців і  мирян. 
Цьогоріч у  ньому взяли участь 
понад 1000 осіб, як зазначає Служ-
ба комунікації Філадельфійської 
архиєпархії УГКЦ.

Крім митрополита Бориса Ґу-
дзяка, промовцем на цьогорічно-
му заході також був Картер Снід, 
директор Центру етики та культу-
ри, професор права та політології 
в  Університеті Нотр-Дам, який 
говорив про захист гідності нена-
роджених.

ПРИНЦИПИ, ЗАРАДИ  
ЯКИХ ВАРТО ЖИТИ  
І НАВІТЬ ПОМЕРТИ

Архиєпископ Філадельфій-
ський наголосив на тому, що укра-
їнці показують світові, що існують 

принципи, заради яких варто жити і навіть помер-
ти – гідність, правда, свобода.

«Ми бачимо їхню безстрашність і інтуїтивно ро-
зуміємо, що  це  не  бездумна бравада. Це  віра у  ві-
чність. Українці готові ризикувати життям, тому 
що їхній страх смерті не остаточний. Цей страх пере-
магає надія на вічне життя», – зауважив митрополит.

СВІДЧЕННЯ О. МИХАЙЛА ДИМИДА
Під час своєї промови владика Борис попросив 

до слова-свідчення отця-доктора Михайла Димида, 
син якого – Артемій – пішов на війну добровольцем 
і загинув влітку минулого року.

«У червні минулого року його син… віддав своє 
життя за  людську гідність»,  – сказав митрополит 
Ґудзяк. «Як Отець Небесний, він благословив свого 
сина на місію, яка призвела до жертви його життя».

Отець Михайло попросив присутніх молитися 
і підтримувати Україну у її боротьбі за свободу і гід-
ність.

ЧОТИРИ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО 
ВЧЕННЯ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Митрополит також наголосив на чотирьох осно-
вних принципах соціального вчення Католицької 
Церкви – повага до людської гідності, солідарність, 
субсидіарність і загальне благо – та як вони увираз-
нюються під час війни в Україні. Прикладом глибо-
кої людської солідарності є те, як українці у віднос-
но безпечних регіонах прийняли внутрішньо пере-
міщених осіб, а субсидіарність – прийняття рішень 
на  низькому рівні  – є  принципом, за  яким діють 
Збройні Сили України.

Він подякував американським католикам за мо-
литву, підтримку і фінансову допомогу та попросив 
продовжувати, адже війна триває і продовжує ви-
снажувати всі ресурси України.

МИТРОПОЛИТ БОРИС 
ҐУДЗЯК СТАВ ГОЛОВНИМ 

ПРОМОВЦЕМ ПІД ЧАС 
КАТОЛИЦЬКОГО 

МОЛИТОВНОГО CНІДАНКУ 
В ВАШИНГТОНІ

Фото: Catholic News Agency
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

Chez Hotel is perfect for 
Birthday Celebrations,  
Office Parties,  
and Other Occasions

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

Contact Us TODAY to inquire!
519 W Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

ДОПОМОЖИ МЕНІ, 
ІСУСЕ, БУТИ В БЕЗПЕЦІ

НЕ БІЙСЯ, БО ТІ, ЩО З НАМИ,  
ЧИСЛЕННІШІ ВІД ТИХ, ЩО З НИМИ.  

                                                        (2 ЦАРІВ 6:16).
Нічого собі, цей світ є небезпечним місцем. Тут є 

край божевільні люди зі зброєю та бомбами. Але мені 
здається що збільшення кількості зброї та бомб не є 
відповіддю. Насильство породжує насильство. Невинні 
люди страждають лише тому, що опинилися не в тому 
місці й не в той час. Як я можу захистити себе? Як мені 
убезпечити свою сім’ю? Я не хочу перетворювати мій 
затишний дім на якусь військову фортецю. Я відмов-
ляюся збирати арсенал, аби витримати перестрілку. Я 
не хочу жити в страху або перетворитися на  параноїка. 
Безпека - це благословіння перебування в свободі. Я 
хочу бути в безпеці в себе вдома. Я хочу бути в безпеці, 
гуляючи вулицями. Я хочу відчувати безпеку, подо-
рожуючи цією великою країною. Я знаю, що ми повинні 
вживати запобіжних заходів і тримати очі відкритими 
на небезпеку. Це початок самозахисту. Але, Ісусе, де ця 
межа?

-----
Я почувався б у безпеці, Ісусе, якби міг бачити бойо-

вих ангелів, які охороняють мене. Я почувався би у 
безпеці, якби бачив їхні палаючі колісниці та мечі-
блискавки, які захищають мене. Я почувався б краще, 
якби бачив сталь у їхніх очах, коли вони очікують аби 
захистити мене. Ти кажеш, що вони нас оточують і за-
хищають, і я вірю Тобі. Вони добре попрацювали. Я 
прошу Тебе також розгорнути їхніх союзників-людей, 
які працюють на нашу безпеку. Благослови поліцей-
ських і пожежників, які ризикують життям заради нас. 
Благослови наших солдатів і розвідку, які разом з ан-
гелами пильнують нас. Благослови тих, хто розслідує 
злочини та затримує злочинців, перш ніж вони зможуть 

завдати шкоди іншим. Зроби громадську безпеку прі-
оритетом у нашій країні та дай нам найкращих держав-
них службовців для її забезпечення. Зроби нас зако-
нослухняними людьми, що піклуються один про одно-
го та бережуть один одного.

ДОПОМОЖИ МЕНІ,  
ІСУСЕ, ВИЙТИ НА БІС

ОСЬ ЗРОБЛЮ Я НОВЕ, ТЕПЕР ВИРОСТЕ.  
ЧИ Ж ПРО ЦЕ ВИ НЕ ЗНАЄТЕ? ТЕЖ ЗРОБЛЮ  

Я ДОРОГУ В СТЕПУ, А В ПУСТИНІ РІЧКИ.  
                                                             (ІСАЇ 43:19).
Неймовірно! Після всіх цих років я все ж отримав 

цього страшного листа. Ну, це було на білому папері, 
але повідомлення було чітким: «У зв’язку з реструкту-
ризацією ми з жалем повідомляємо, що нам більше не 

потрібні ваші послуги. Це повідомлення 
не має зворотної дії.. Дякуємо за час, про-
ведений у нашій компанії». Здається що, 
щойно мене жбурнули з гармати у велику 
невідомість. Що тепер я буду робити, 
Господи? Я навіть не хочу розповідати про 
це своїй родині. Вони будуть спустошені. 
Я відчуваю себе дуже невпевнено. Чи так 
винагороджується вірність? Я багато і 
довго працював і не скаржився, коли мене 
просили робити більше. А тепер це? Я 
дуже розлючений. У мене таке відчуття, 
що коли я закінчу гніватись, я почну 
тремтіти від страху. Що я мені робити 
далі? Ця робота — це все, що я знаю. Еко-
номіка не вимагає більш таких людей, як 
я. Мені потрібен дохід, і він потрібен 
швидко.

-----
Ну, Господи, я опублікував своє резюме. Я шукав 

вакансії в інтернеті та в газетах. Я здійснив «холодні» 
дзвінки та заповнив заявки. Я чекаю на співбесіду, а 
рахунки накопичуються. Господи, будь ласка, допо-
можи мені знайти роботу, яку ти для мене вибрав. Мені 
важко змусити себе діяти, тому що я вже впадаю у від-
чай. Мені потрібна робота, і я готовий спробувати щось 
нове. Я готовий застосувати свій досвід і навички в 
новій роботі найкращім чином. Було б цікаво та добре 
здивувати себе новою кар’єрою. Я міг отримати друге 
дихання. Дай мені трохи уяви, Ісусе. Дозволь мені по-
бачити, де насправді є нові можливості, і дай мені ви-
нахідливості, щоб скористатися ними. Я люблю тебе, 
Ісусе. Ти обіцяв, що не дивлячись ні на що, Ти зробиш 
усе для мого блага. Я з нетерпінням чекаю того часу, 
коли зможу озирнутися назад і побачити, що це так. 
Тому що я теж працюю.

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

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

ВІДВІДАЙТЕ 
БОЛГАРІЮ
В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“! 

Слідуй за 
нами на

Потрібні бармени, 
працівники на кухню та офіціанти 
з досвідом та з англійською мовою!

Українська громада в південно-західній Флориді 
відзначила 209-ті роковин геніального поета Укра-

їни – Тараса Шевченка. Свято, організоване Громадським 
комітетом, відбулося в суботу, 11 березня, в Осередку ім.св. 
Андрія в Норт Порті, Флорида.

До святочно прибраної зали з великим портретом Шев-
ченка та світлинами на екрані прибула численна публіка, 
щоб почути творчість Кобзаря у слові та пісні.

Свято відкрила голова Громадського комітету Віра 
Боднарук і згадала, що дух Шевченка витає повсякденно 
над українським народом і закликає боротися за свою 
державу, за свої права, за свою незалежність. Палка поезія 
Шевченка будила пригноблений, закріпачений україн-
ський народ у минулому, щоб вони не жили у темряві, а 
прагнули незалежності, бо тільки «в своїй хаті своя прав-
да і сила, і воля». Сьогодні, у жорстокій війні з Московією, 
його слова надихають воїнів України незломною відвагою 
боротися за свою державу до Перемоги.

Як писав Євген Сверстюк (1927-2014), літературний 
критик, поет, політв’язень радянського режиму, «багато 

людей вигасає на півдорозі або ще на початку. Шевченкові 
випала набагато важча доля… У 45 років, коли я лише йшов 
у концтабори, Кобзар звідти вже повертався. У нього трем-
тять руки, але він освоює нову техніку гравірування, 
працює в Академії мистецтв, і йому надають звання ака-
деміка. Тобто він іде вгору після того, коли думали, що 
Шевченко вже згас, що його можна випустити на волю.

Царська імперія не дуже розуміла, хто такий Тарас 
Шевченко для України. Поліційні служби з полегшенням 
зітхнули, коли він помер. Це сталось у рік розкріпачення, 
на хвилі тієї свободи вдалося «вирвати» труну. Але потім 
імперія отямилася, бо ходили легенди, що то не Шевченко 
похований, а в труні – освячені мечі. Що він живий і під-
німе народне повстання. Імперія цього боялася, жандармів 
ставила на могилі. Боїться і досі…

Феномен Шевченка відбиває нашу національну при-
роду, наше світосприйняття, наше минуле і нашу надію на 
майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює 
його гідність, дух і пам’ять».

Ведучий програми Ігор Раковський тепло привітав 
учасників програми, серед яких недавно прибулі з Украї-
ни, які доповнюють ряди української громади і долучають-
ся до її культурного життя.

Вірш «Учітеся, брати мої» гарно виконали недавно при-
булі з України діти: Уляна Пилипенко  з Києва, Єва Оста-
повець з Рівненщини та Єва Даніловець. «До Шевченка» 
Святослава Караванського з великим почуттям декламу-
вала Ольга Бабчук. А громадський хор під умілою дири-
гентурою Юрія Шевчука виконав пісні «Зоре моя вечірняя» 
та «Думи мої».

ШЕВЧЕНКО – ДУХ  ПРОМЕТЕЯ! 
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Спеціальною атракцією вечора був виступ бандуриста 
Івана Шміла з Чикаго та 13-річного скрипаля Андрія 
Падковського, який прибув з України у жовтні 2022 р. 
Андрій прекрасно виконав разом із бандуристом «Мело-
дію» Мирослава Скорика та соло на скрипці «Ой, у лузі 
червона калина». А потім пролунав прекрасний спів та 
гра на бандурі Івана Шміла, який чарував слухачів 
в’язанкою  українських пісень. Публіка дякувала йому 

знову і знову гучними оплесками.
На закінчення програми гро-

мадський хор виконав «Садок ви-
шневий» та «Заповіт», який співа-
ли всі присутні. Ведучий Ігор Ра-
ковський, який дуже вміло і цікаво 
провів святочну програму, подя-
кував всім виконавцям програми 
та членам Громадського комітету 
за організацію успішного вечора в 
честь Шевченка. Запросив пан Ігор 
всіх на товариську зустріч при каві 
та солодкому. На пам’ять про вечір 
в честь Шевченка залишилася 
мистецька програмка, яку викона-
ла Ліда Білоус, де подані імена всіх, 
хто був задіяний: Віра Боднарук, 
Віктор Лісничй, Нуся Мацілин-
ська,  Клара Шпічка, Галя Ліснича, 
Богдана Пужик, Рома Гуран, Бог-
дан Боднарук, Леся Попель та Катя 
Стецюк.

Віра БОДНАРУК, 
Голова Громадського комітету, 

Норт Порт, Флорида

Світлини Віктора Лісничого 
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

773.317.9190 773.317.9190 

Медична статистика безжальна: за 
останні кілька десятків років значно 

зросла кількість пацієнтів, хворих на рак.
Ця смертельна хвороба може застати зне-

нацька кожного, і коли вже проявить себе, на 
жаль, дуже часто вже нічого не можна вдіяти.

Тому лікарі одностайні: раннє виявлення 
пухлини має вирішальне значення для бо-
ротьби з хворобою.

Якщо недугу виявити раніше, її можна 
вилікувати. Але як її виявити, якщо у біль-
шості людей вона ніяк не проявляється?

Однак є деякі ознаки розвитку раку, які 
абсолютно не можна ігнорувати. Перевірте 
свій організм на предмет його чистоти від 
ракових клітин, якщо відчуваєте якийсь із цих 
симптомів.

Лікарі радять звертати увагу на своє 
здоров’я, на всі зміни в організмі, оскільки 
вони можуть бути ознакою не тільки цієї 
хвороби, а й низки інших. І тоді недуга не за-
стане вас зненацька.

Ось кілька порад від американських меди-
ків на тему: як самостійно виявити рак на 
ранній стадії, щоб відразу бити на сполох. 

Ці ознаки означають тільки те, що вам по-
трібно звернутися по консультацію до лікаря, 
а не панікувати.

Здуття живота у жінок
Незрозумілий і хронічний метеоризм може 

свідчити про рак яєчників. Американський 
лікар Бет Ю. Карлао пояснює: «Рак яєчників 
– мовчазний убивця. Зазвичай ніхто не звер-
тає увагу на те, що у нього швидко і регулярно 
здувається живіт після обіду».

Однак якщо помічаєте, що відчуття пере-
повненості шлунка з’являється у вас занадто 
швидко і при цьому регулярно докучає біль у 
попереку – відвідайте лікаря.

Особливо якщо ви відчуваєте ці симптоми 

кілька тижнів поспіль.
Нерегулярні кровотечі у жінок
Будь-яка ненормальна кровотеча, яка тра-

пляється після менопаузи або взагалі не 
прив’язана до циклу, може бути ознакою чо-
гось серйозного. Наприклад, ендометрію, раку 
шийки матки.

«Будь-яка кровотеча, навіть невеликі кра-
плі крові на спідній білизні, – це ненормально, 
– застерігає доктор Каролін Руновіч. – Не 
кажучи вже про згустки. Якщо з вами коїться 
щось подібне, необхідно негайно з’ясувати, в 
чому справа».

Так що плануйте візит до лікаря, якщо по-
мічали у себе щось подібне. Цілком можливо, 
що йдеться тільки про інфекцію шийки матки.

Болі в животі та органах малого тазу в 
жінок

Болі в органах малого тазу або животі 
можуть бути ознакою серйозних проблем iз 
яєчниками, кажуть фахівці.

Якщо цей біль супроводжується ще й 
здуттям живота, якщо у вас є проблеми з 
апетитом або сечовипусканням, це вимагає 
візиту до лікаря.

Американське товариство 
раку попереджає: «Ці симптоми 
також можна помітити, коли 
йдеться не про рак, а про інші 
проблеми. Коли ж вони викли-
кані раком, то стійкі і регуляр-
ні».

Стійкі болі в спині у чоло-
віків

У цієї проблеми може бути 
багато причин. І більшість iз них, на щастя, не 
пов’язані з онкологічною недугою.

Проте рак товстої кишки і простати прак-
тично завжди супроводжується гострими 
болями в спині. Тому, якщо ви з ними зіткну-
лися, не завадило б записатися до лікаря.

Видання Healthline пише з цього приводу: 
«Біль у спині є найбільш частою причиною 
інвалідності. Люди цього не усвідомлюють, 
але біль також може вказувати на рак перед-
міхурової залози. Є у нього й інший симптом: 
біль у кістках стегон».

Звичайно, болі в м’язах самі по собі не 
мають бути для вас причиною паніки. Але 
якщо цей стан повторюється, напевно, йдеть-
ся про щось серйозне.

Зміни в яєчках у чоловіків
Один iз кращих способів захиститися від 

раку яєчок – постійно стежити за станом і 
розмірами своїх інтимних органів. Важливо, 
щоб їх розмір і форма не змінювалися.

Лікар Герберт Лепор пояснює: «Якщо ви 
помітили на них щось зайве, якесь новоутво-
рення, ніколи не відкладайте огляд у лікаря. 

На відміну від раку передміхурової залози, 
який росте повільно, рак яєчок може утвори-
тися за одну ніч!»

Будьте уважніші до себе.
Біль у паху, стегнах або в тазі у чоловіків
Рак передміхурової залози може віддавати 

не тільки болями в спині, а й болями в паху, 
стегнах і сідницях. Тими ж симптомами ха-
рактеризується і рак яєчок. Пам’ятайте: будь-
який хронічний біль або набряклість – це 
безперечно ознака чогось серйозного.

Постійний кашель у чоловіків і жінок
Як правило, кашель – це наслідок застуди. 

Проте якщо він триває незвично довго і до-
кучає вам місяцями, то це може вказувати на 
рак – щитовидної залози, горла та легень.

Автор численних досліджень на тему раку 
американка Катріна Уїтакер пише: «Ми зна-
ємо,  що ка шел ь та зас т у да за зви ча й 
взаємопов’язані. Але якщо кашель не прохо-
дить місяцями, не бійтеся сходити на консуль-
тацію до лікаря».

Куріння також може бути причиною хро-
нічного кашлю. «Це раковий убивця номер 
один серед жінок», – підкреслює також лікар 
Карлао.

Проблеми з сечовипусканням у чоловіків 
і жінок

Якщо у вас регулярно повторюються про-
блеми з випорожненнями і сечовипусканням, 
це може бути ознакою чогось небезпечного.

«Проблеми з кишечником так чи інакше 
бувають у всіх, але серйозні зміни, хронічні 
болі, відчуття, ніби живіт «роздуло», – все це 
може бути симптомами раку прямої кишки», 
– пише виданняHealthline.

Якщо разом iз калом з вас виходить і кров, 
значить, настав час негайно звернутися до 
професіоналів.

(Закінчення на ст. 10)

ЯК РОЗПІЗНАТИ РАК НА  
РАННІХ СТАДІЯХ
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Шалена  
     середа!

Кожної середи 

для всіх!

Вівторок!

Вівторок для людей похилого віку: знижка для людей похилого віку може бути використана для клієнтів віком від 65 років. Літні клієнти повинні надати підтвердження віку з дійсним посвідченням особи. Якщо літні 
клієнт відповідає вимогам щодо знижки, він зобов’язаний повідомити про це касира, щоб використати її. Застосовуються винятки. Знижки не поширюються на газети, журнали, книги, ліки, телефонні картки, товари зі 
зниженою ціною (акції та спеціальні пропозиції), фірмові товари, домашні вареники, алкоголь, кейтеринг, доставку та подарункові картки. Винятки можуть бути змінені в будь-який час.
Шалена середа: діють винятки. Знижки не поширюються на газети, журнали, книги, ліки, телефонні картки, товари зі зниженою ціною (акції та спеціальні пропозиції), фірмові товари, домашні п’єрогі, алкоголь, кейтеринг, 
доставку та подарункові картки. Винятки можуть бути змінені в будь-який час.

SCHAUMBURG
560 S Roselle Rd.

NORRIDGE
4353 N. Harlem Ave.

PROSPECT HEIGHTS
9 E. Camp McDonald Rd.

ALGONQUIN
1601 S Randall Rd.

NILES
8526 W Golf Rd.

День людей 

похилого віку!

Сімейний магазин з найкращими цінами! 
У нас багато українських продуктів!
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Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!
Тест на туберкульозТест на туберкульоз

З посиланням на газету «Українське слово»

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

швидко
професійно

975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089
975 Weiland Rd., Suite 100,
Buffalo Grove, IL 60089

847.947.8417

www.bgmedicalcenter.com
Розмовляємо українською мовою

Спеціально для 
новоприбулих
за програмою 
Uniting for Ukraine!

Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!Найнижча ціна в Чикаго і околицях!

$89$49 Тільки в нас

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

Медичний 
огляд для
водіїв СDL

$99$49 $89
зі страховкою!

без страховки!

В ідеалі, зуби треба лікувати ще до того, 
як вони почнуть боліти. На практиці ж 
нерідко виходить, що пацієнт відтягує 
момент зустрічі зі стоматологом скільки 
може, а потім лізе на стіну від надзвичайно 

неприємних відчуттів. За законом підлос-
ті, «зубодробильна фея» навідує своїх 
жертв на вихідних чи в святкові дні, коли 
стоматологи найближчих поліклінік не 
працюють. Що в такому випадку робити 
хворому? Як без втрат дожити до ранку і, 
головне, не погіршити свого стану? Які 
«безвідмовні» народні методи вгамування 
болю жахають дипломованих лікарів? Від-
повіді на ці та інші питання кореспондент 
шукала в лікаря-стоматолога Романа Сам-
борського.

Спирт нам не товариш
– Наслухавшись порад сусідів, родичів 

та друзів, українці нерідко рятуються від 
гострого зубного болю народними метода-
ми. Ватка з одеколоном за щокою, щедре 
полоскання хворого зуба горілкою чи спир-
том із наступним проковтуванням, час-
никові аплікації на зап’ястя, компрес на 
щоку... Наскільки ефективними є ці мані-
пуляції?

– Коли до рота потрапляє рідина з висо-
кими концентраціями спирту, ба-
нально обпікається слизова оболонка. 
Пацієнту здається, що стає краще, а 
насправді це не так – болить не зуб, а 
слизова. Сильний опік ясен доведеть-
ся лікувати після того, як фахівець 
ліквідує причину зубного болю.

– Це як в анекдоті – щоб позбути-
ся головного болю, треба впустити 
на ногу кувалду. 

– Майже. Такий самий результат 
людина отримує, коли прикладає сирий 
часник до ясен, прив’язує його до зап’ястя і 
навіть закладає у вухо. На певний час такі 
методи дають полегшення, але згодом хворо-
му доведеться лікувати наслідки хімічного 
опіку. Або взяти інший випадок. Коли по-

(Закінчення. Початок на ст. 8)
Раптова втрата ваги у чоловіків і жінок
Раптова і незрозуміла втрата ваги може 

мати кілька підстав, але всі вони дуже серйоз-
ні. Так, зокрема, проявляють себе і деякі види 
раку. Фахівці Американсько го товариства раку 
за    сте рі  га  ють: «Не зрозумі ла втрата навіть 5 
кілограмів мо же вказувати на рак. Зазвичай 
таке трапляється у випадку з ра ком підшлун-
кової залози, шлун ка, стравоходу або легень».

Стрес, щоправда, також може стати цьому 
причиною. Але краще здайте аналіз крові, щоб 
переконатися, що у вас усе нормально.

Зміни в області грудей у чоловіків і жінок
Багато людей думають, що рак молочної 

залози вражає тільки жінок, але насправді він 
зустрічається і в чоловіків. Перша його ознака: 
поява затвердінь незрозумілого походження 
в ділянці грудей. Чоловіки схильні ігнорувати 
ризик захворіти на цей вид раку. Але в 1% всіх 
випадків він розвивається у чоловіків, а не у 
жінок. І майже всі хворі звертаються по допо-
могу до лікарів надто пізно. Рак молочної за-
лози лікується. Головне – виявити його на 
ранній стадії.

Збільшення лімфатичних вузлів у чоло-
віків і жінок

Ідеться про невеликі залози, розташовані 
в декількох місцях по всьому тілу. Головні – на 
шиї і під пахвами. Збільшення лімфатичних 
вузлів найчастіше є ознакою переохолодження 
або наслідком болю в горлі. Однак доктор 
Марлен Майєрс зазначає, що якщо припухлос-
ті не минають протягом двох-чотирьох тижнів, 
людині слід обов’язково звернутися до лікаря.

Зміни шкіри у чоловіків і жінок
Слід стежити за будь-якими новими утво-

реннями на своїй шкірі. Адже цей вид раку 

вкрай важливо і головне – легко – розпізнати 
на ранній стадії. Звертайте увагу на нові ро-
димки, що з’являються на вашому тілі.

Якщо вам не подобається їх колір, форма 
або розмір, негайно зверніться до лікаря. Вчас-
но виявлені клітини раку шкіри допомагають 
моментально його зупинити.

Будь-які зміни в роті чоловіків і жінок
Перш за все, варто звернути увагу на появу 

незрозумілих білих або червоних плям у рото-
вій порожнині. Особливо, якщо ви палите або 
жуєте тютюн! Американське товариство раку 
з цього приводу пише: «Білі плями в роті і білі 
плями на язиці можуть вказувати на передра-
ковий стан. Будь-які зміни, які не проходять 
швидко, повинні бути перевірені лікарем».

Сильна хронічна втома у чоловіків і жінок
Ідеться про втому без будь-якої причини. 

Тобто якщо щодня відчуваєте себе вранці ще 
гірше, ніж звечора, то, швидше за все, ви за-
хворіли чимось справді серйозним.

«Втома – важливий симптом, якщо вона з 
часом проявляється все гостріше і гостріше. 
Так зазвичай проявляє себе лейкемія або інші 
види раку», – попереджають лікарі.

Це той випадок, коли краще зайвий раз 
сходити до лікаря, щоб зрозуміти, що ви в без-
пеці, ніж потім шкодувати про це в лікарняній 
палаті.

«Ми не хотіли зайве бентежити вас, – зізна-
ється Доктор Бет Карлао. – Ми лише хотіли 
пояснити: рак виліковний. Якщо виявити його 
на ранніх стадіях, то нічого страшного з вами 
не трапиться. Використовуйте останні досяг-
нення медичної науки по максимуму – і змо-
жете жити, як жили, і до діагнозу. Головне – 
вчасно звернутися до фахівців». 

Яна ХОРОЛЬСЬКА

ЯК РОЗПІЗНАТИ РАК НА РАННІХ СТАДІЯХ ЗУБНИЙ 
«ПАНЦИР» 

ТРЕБА 
ОБОВ’ЯЗКОВО 

ВИДАЛЯТИ
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GENESEE
THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

THE

THE GENESEE THEATRE • 203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL
BOX OFFICE HOURS: TUE – FRI 11 AM – 5:30 PM, SAT 10 AM – 3 PM • PH: 847-263-6300

A CAN'T MISS SHOW AT THE GENESEE!
GENESEETHEATRE.COM • TICKETMASTER: 800-982-2787

"Regresa a Mí," "You Raise Me Up" and "I Will Always Love You"

FRIDAY, MARCH 24  8:00 PM

чинається періодонтит (запалення тканин, що 
оточують зуб), у людини з’являється біль під 
час накусування. Такому пацієнту в жодному 
разі не можна гріти хворий зуб – ані обмоту-
вати голову шарфиком, ані ставити компрес, 
ані полоскати гарячими настоянками, ані 
прикладати до щоки торбинку з підігрітою 
сіллю. Під дією тепла інфекція розвиватиметь-
ся стрімкіше, і хворому стане тільки гірше.

– А як щодо настоянок шавлії чи ромаш-
ки?

– Вони допомагають при запаленні ясен, 
оскільки діють переважно на слизову. А при 
карієсі не дають бажаного ефекту.

Вам свинцю на зуб капнути?
– Вам відомі якісь дієві нетрадиційні 

методи гамування зубного болю? 
– Ну... (посміхається) Непоганий нетради-

ційний метод був у древніх греків. Вони за-
ливали в каріозні порожнини розпечений 
свинець. Метал спалював нерв і попутно 
стерилізував канали. Так люди рятувалися від 
зубного болю. А ближче до наших часів... Один 
мій пацієнт розповідав, як батько лікував 
йому зуби. Як тільки в дитини з’являвся хво-
рий зуб, батько вів сина в гараж...

– Брав кліщі поміцніше...
– Ні, брав кислоту з акумулятора й наносив 

краплю їдкої речовини на зуб. Десь півгодини 
все дико боліло, а потім нерв згорав разом із 
зубом та інфекцією, і біль припинявся... Отак 
у нас народ іноді рятується, тільки б не йти до 
стоматолога. Сьогодні в того пацієнта – дяку-
вати батькові – половини зубів немає. 

– Можливо, біль гамує голковколювання 
чи натискання на певні точки людського 
тіла?

– У моїй практиці такого не було. А от 
пацієнт, який займався голкорефлексотерапі-
єю, був. Прийшов лікувати зуб і каже: «Анес-

тезії не треба, бо я сьогодні поставив голки на 
потрібні точки, боліти не буде». 

– І як?
– Не допомогли голки. Довелося робити 

анестезію.
– Так чим же може людина зарадити собі 

під час нападу зубного болю?
– При гнійному пульпіті допоможе холод-

на вода – під впливом низької температури 
зменшується тиск ексудату (гною) на зубний 
нерв, і на короткий час біль припиняється. 
Але при інших формах пульпіту це тільки 
погіршить ситуацію. Загалом же людині треба 
почистити зуби, прополоскати рот розчином 
соди, прийняти якийсь анальгетик і зверну-
тись по невідкладну допомогу. Черговий 
стоматолог, який працює цілодобово, зніме 
больовий синдром, а наступного дня пацієнт 
зможе потрапити до свого лікаря. А загалом 
краще звертатися до фахівця вчасно, як тіль-
ки з’явився карієс.

У кого слина густа, той камінь на зубах 
має

– У багатьох людей, які не товаришують 
зі щіткою, на зубах з’являється жовтувато -
-брудний «панцир», який неможливо само-
стійно видалити. Утім зубний камінь ви-
ростає і в тих чоловіків та жінок, які регу-
лярно приділяють по п’ять-шість хвилин 
на день гігієні ротової порожнини. Звідки ж 
у пацієнтів береться зубний камінь? 

– Загалом процес починається з того, що 
на поверхні зуба з’являється мікробний наліт, 
який формує зубну бляшку. З часом колонія 
бактерій мінералізується, перетворюючись на 
те, що ми називаємо зубним каменем. У першу 
чергу камінь з’являється на тих ділянках зубів, 
куди рідко «зазирає» зубна щітка. Гігієна, 
звісно, має велике значення – якщо пацієнт 
погано чистить зуби або ж не чистить їх уза-

галі, камінь з’явиться обов’язково. Але є фак-
тори, які від людини не залежать. Наприклад, 
спадковість, порушення сольового обміну 
речовин. У людей різна густина слини, різний 
її сольо вий склад. Відповідно, особи з підви-
щеною мінералізацією слини частіше потер-
пають від утворення зубного каменю. 

– А чи залежить процес каменеутворен-
ня від «крутизни» пасти, якою пацієнт 
чистить зуби? Я чула, якщо паста дуже 
дешева, то вона погано видаляє залишки їжі 
та мікробів.

– Набагато більше значення має механічне 
очищення. Треба не двічі махнути щіткою по 
передніх зубах, а добряче пройтися по всіх 
поверхнях! А чим чистити... Та хоч відомим 
за радянських часів зубним порошком. У 
нього висока абразивність, якраз із нальотом 
він справляється чудово. Використовувати 
його треба не щодня, а десь раз на тиждень – і 
дешево, і для профілактики утворення зубно-
го каменю підходить. А гелієві зубні пасти 
абразиву не містять взагалі. Вони на смак 
приємні, бувають насичені фтором, мікроеле-
ментами, але механічно зуби не очищають. 
Тому постійно такими пастами користувати-
ся не можна. Краще використовувати їх як 
доповнення до звичайних засобів. 

– А ще кажуть, у людей з кривими зубами 
камінь з’являється швидше...

– Дійсно, якщо в людини є патологія при-
кусу, зокрема, скупченість зубів (коли один 
зуб налазить на інший), це затрудняє гігієну. 
Як правило, контактні поверхні таких зубів 
вражаються карієсом, ясна травмуються їжею, 
виникають проблеми з пародонтом. Окрім 
того, ризик утворення зубного каменю збіль-
шується, якщо ви будете жувати на один бік. 
Часто спостерігається в пацієнтів, у яких є 
хворий зуб. Людина не йде до лікаря, терпить, 

жує на один бік. Хворий бік не працює, і си-
туація погіршується – до банального пульпіту 
приєднуються ще й проблеми з пародонтом. 
Адже, крім чистки, яку здійснює людина 
вранці та ввечері, зуби отримують очищення 
під час жування жорсткої їжі (яблука, моркви, 
сушки тощо). Якщо ж зуби не працюють, то й 
очищення не відбувається. Це має особливе 
значення для дітей – для нормального форму-
вання їхнього зубощелепного апарату.

Камені треба знімати
– Що треба робити, коли зубний камінь 

все ж утворився? Пацієнту начебто не за-
важає, болю немає. То, може, нехай залиша-
ється?

– Камінь обов’язково треба видаляти по 
мірі утворення. Чим ризикує пацієнт, який 
«вирощує» зубні камені? Він може постраж-
дати від хвороб пародонту. На шийці зуба 
утворюється камінь, бактерії виділяють ток-
сини, а ці речовини, у свою чергу, руйнують 
зубну зв’язку – сполучну тканину, яка містить-
ся між яснами і зубом. Далі формуються зу-
боясенні кишені, в них збирається інфекція 
– і пародонтит почався. У людини з’являється 
кровоточивість ясен, неприємний запах із 
рота, якого дуже важко позбутися. Рухливість 
зубів розвивається на запущених стадіях, 
коли вже важко боротися. Через це існує ба-
гато засобів для професійної чистки зубів. Це 
новітня система «Вектор», яка одночасно і 
чистить, і лікує, ультразвукові сканери та 
внутрішньоротова содоструйка. А в деяких 
кабінетах застосовуються спеціальні гачки, за 
допомогою яких камінь зішкрібають із зубів. 
Але то вже застаріла технологія. 

До речі. За статистикою, зубний камінь 
утворюється у двох із трьох дорослих євро-
пейців. 

Наталя РОТАЙ
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ЧАС СЕЗОННИХ РОЗПРОДАЖІВ – НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ЖІНОК, ДЛЯ ЯКИХ 
ШОПІНГ – МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЖИТИ ТИМЧАСОВУ ІЛЮЗІЮ ЩАСТЯ.

ЩО ТАКЕ ШОПОГОЛІЯ
Таким немилозвучним словом психологи назива-

ють нав’язливе бажання здійснювати покупки в кіль-
костях, що перевищують розумні межі. І хоча, на 
перший погляд, такий стан виглядає цілком мирно, 
тим не менш фахівці ставлять його в один ряд із таки-
ми серйозними залежностями, як алкоголізм, нарко-
манія та ігроманія.

Говорячи про причини шопоголії, одним із голо-
вних чинників психологи називають дитинство в 
малозабезпеченій родині, у якій батьки не приділяли 
малечі достатньо уваги, не бавили її іграшками та со-
лодощами, а іноді й спілкуванням.

Значною мірою впливають на ставлення жінок до 
купівлі проблемні стосунки з чоловіками чи їхня від-
сутність, коли замість отримання емоцій від роман-
тичних зв’язків, шлюбу, жінка змушена шукати «роз-
ради» в бутіках та на розпродажах. 

Таким чином жінка намагається компенсувати свої 
внутрішні негаразди. Більшість відвідувачів магазинів 
– жінки, які відчувають потребу в теплі, турботі та 
нових емоціях.

Суттєво впливає на формування купівельної за-
лежності нав’язування певних стереотипів засобами 
масової інформації та рекламою: якщо ти успішна, ти 
повинна купувати, і купувати багато. З екранів теле-
візорів нас закликають: «Купи!» «Спробуй!» «Відчуй!» 
Витончені красуні закликають придбати ту чи іншу 
марку парфумів, помади, туші для вій, лаку для нігтів, 
і, прагнучи стати такими ж довершеними, ми мчимо 
до магазинів і скуповуємо розрекламовані товари.

До того ж у крамницях нас зустрічають ретельно 
вишколені продавці-консультанти, готові «ощасливи-
ти» нас, нехай і проти нашої волі, своєю увагою та 

індивідуальним підходом. Іноді просто неможливо не 
здійснити покупку, адже людина витратила на тебе 
свій дорогоцінний час. У великих торговельних цен-
трах усе – музичний фон, колір стін, освітлення, ви-
кладка товарів і навіть запахи – спрямовано на ви-
роблення споживацької жаги.

Не скупляться підступні продавці й на обіцянки, 
на кшталт: «Купуючи дві пари взуття, третю отриму-
єте в подарунок!» «Купуй наш товар і бери участь у 
розіграші квартири!» «Купуй блузку за 1000 гривень 
і гарантовано отримуй у подарунок шалик!» А на-
справді вартість подарунка включена у ціну товару, а 
ймовірність виграшу – примарна.

НЕВТІШНІ НАСЛІДКИ

Негативним, з боку психіки, наслідком можна на-
звати появу величезного почуття провини після за-
вершення шопінгу та оцінки (у спокійному стані) 
наслідків для бюджету. Жінка починає лаяти себе, 
звинувачувати, займатися самопокаранням. Само-
звинувачення – це агресія, спрямована на саму люди-
ну. Вона викликає негативні реакції організму, напри-
клад, головний біль, сильні негативні емоції.

А економічні наслідки очевидні – родинний бюджет 
потерпає від суттєвих збитків.

На цьому ґрунті в сім’ї часто трапляються конфлік-
ти, виникають проблеми на роботі. Можливе відтор-
гнення друзів, адже не кожна, навіть найкраща, по-
друга погодиться чекати шопоголіка біля магазину 
годинами.

РЕЦЕПТ ВІД МАНІЇ

Існує кілька нескладних правил, дотримання яких 
допоможе не довести бюджет до колапсу.

Перш ніж купувати що-небудь, добре подумай, а чи 
справді потрібна тобі ця річ і чи немає в неї «двійника» 
у твоєму гардеробі. 

Збираючись за покупками, складай список потріб-
них речей і бери точну суму на ці покупки. 

Остерігайся розпродажів, оскільки в цей час ти 
ризикуєш накупити непотребу. 

Якщо ж ти не можеш впоратися з цією пристрастю 
самотужки, варто звернутися за допомогою до психо-
лога.

СИМПТОМИ ШОПОГОЛІЇ

До них належать: імпульсивне бажання купувати 
все підряд; поганий настрій через неможливість здій-
снити покупку; захаращені непотрібними речами 
шафи; систематичне бажання зняти стрес новими 
придбаннями.

РІЗНІ ЛЮДИ ПРИХОДЯТЬ НА ПРИЙОМ 
ДО ПСИХОЛОГА. РІЗНІ ПРОБЛЕМИ 
ТУРБУЮТЬ ЇХ. АЛЕ ПОМІТИЛА, ЩО 
ОСТАННІМ ЧАСОМ ПОБІЛЬШАЛО 

ЧОЛОВІКІВ. ПРАЦЬОВИТИХ, 
ХОРОШИХ, ПОРЯДНИХ. НОРМАЛЬНИХ 
– ТАК ЧАСТО КАЖУТЬ ПРО НИХ. ЩО Ж 

ХВИЛЮЄ СЬОГОДНІ СИЛЬНУ СТАТЬ? 
Виявляється, чоловіки стривожені 

зменшенням свого впливу в родині, 
необов’язковістю своєї сімейної ролі. 
Вони розповідають, як їм важко нести на 
плечах відповідальність за родинний до-
бробут. Це такий тягар, така щоденна 
напруга, від якої нікуди не дітись ні вно-
чі, ні у нечасті вихідні. А при цьому ще й 
треба свою чоловічу гідність підтриму-
вати, щоб під закаблук до жінки не втра-
пити, авторитет не зганьбити... Воно, 
зрештою, й справа того варта: не соромно 
порівняти свою хатинку з сусідською, але 
ж – дорогою ціною... 

А якщо жінка заробляє не згірш гос-
подаря, постає інша проблема. Чую тоді 
приблизно таке: «Вже й не знаєш, хто у 
хаті головний. Хто рішення приймає? 
Тривожно від того: може, від мене в сім’ї 
мало що й залежить? Може, я не так уже 
й потрібен?» 

Звісно, раніше жінки так не команду-
вали. І важко деяким чоловікам звикнути 

до жіночої владності. Взяти хоча б таке 
важливе питання, як народження дити-
ни. Чи багато хто з сучасних ділових 
жінок радиться зараз з чоловіком наро-
джувати чи ні? Думка сильної статі деда-
лі частіше нікого особливо не цікавить. 
Чоловіки скаржаться на жінок: що самі 
хочуть – те й роблять. А держава, мовляв, 
ще й потурає жіноцтву: он яку допомогу 
матерям на дитину дає. А якщо запишеш-
ся одиначкою, то допомога ще більша. Та 
й люди жінку, яка свідомо зважується 
виховувати дитя незалежно від свого за-
міжнього чи незамужнього статусу, тепер 
не засуджують, як колись, а навпаки – по-
важають і допомагають. Наче й добре, але 

ти, чоловіче, вже 
ніби й не голо-
вний. Хочеш – 
приймай жін-
чину волю, не 
хочеш – шукай 
слухнянішу по-
другу... 

Отож деякі 
чоловіки стають 
батька ми, зо-
всім про те не 
мрі явши. Але 
що ж вони на-
справді відчува-
ють? Дехто бо-
їться, що його 

хочуть використати або матеріально, або 
морально, або навіть фізично. Такий 
страх може бути в тих, хто не відчуває 
себе зрілою особистістю, котра вже має 
що віддавати іншим. Та послухаймо са-
мих чоловіків. 

Жінці легше у тому, що вискочила за-
між, дитинку народила – ось і виконала 
закладену природою програму. Якось 
ясніше все у них, у жінок, – розмірковував 
один з чоловіків, який прийшов до мене 
на прийом. – Хочеш: далі зростай, вдо-
сконалюйся в професії, а не хочеш або не 
можеш – ніхто не осудить. Бо ж дитину 
треба нагодувати, вдягти, виховати. А не 

дав Бог дитину, то жінку все одно всі 
жаліють: обділена долею, нещасна. Чоло-
вікові ж жалітися не можна. Люди ска-
жуть: о, слинтяй який... От і носиш усе в 
собі. А воно ж важко. Серце починає 
боліти, і страшно, що напад серцевий 
станеться. Скільки навколо чуєш: у того 
інфаркт, у того інсульт... 

Дехто від подібних думок рятується 
чаркою. Мовляв, вип’єш – і воно легше 
робиться, ніби попускає... Та інша про-
блема відразу постає: жінка того не розу-
міє. Нецікаво їй з п’яним розмовляти. Та 
кому ж цікаво?! Тому і сам п’єш, щоб на 
чиїсь п’яні пики тверезому не дивитись... 

Отакі-от чоловічі одкровення мало не 
щодня вислуховую. Але ділюся ними з 
вами, милі жінки, не тому, що хочу по-
жаліти наших козаків або заступитися за 
них чи закликати: бережіть чоловіків, 
створюйте для них особливі умови. Ду-
маю, що жодних пільг порівняно з нами, 
жінками, вони не потребують. Та й сила 
у кожної статі своя, інша... Недарма ка-
жуть, що чоловіки – з Марса, а жінки – з 
Венери. А жити доводиться на одній 
планеті – на нашій рідній Землі. І так 
важко буває зрозуміти одне одного... 

Алевтина ШЕВЧЕНКО,  
психолог

НЕДАРМА КАЖУТЬ, ЩО ЧОЛОВІКИ – З МАРСА, А ЖІНКИ – З ВЕНЕРИ 

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЖИТИ ТИМЧАСОВУ ІЛЮЗІЮ ЩАСТЯ 
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MARIA PAPPAS COOK COUNTY TREASURER

cookcountytreasurer.com

Everything you can do in 
person, you can do at 

Avoid a Tax Sale. Check to make sure your taxes are paid.

First Installment of Tax Year 2022
Due Date is April 3, 2023

Pappas Studies

More Ways to Pay

Pay Online
for Free

Avoid the Tax Sales Downloadable
Forms

•  Pappas Portal - the newsletter
•  Tax Year 2021 Bill Analysis
•  How Wealthy Investors are Making 

Millions Exploiting Illinois' Property Tax 
Law

•  Maps of Inequality
•  Debt Study - View local debt attributed 

to your property
•  Additional Studies

•  Use your bank account to pay your 
property taxes with no fee

•  Chase
•  Community Bank
•  Mail
•  Our Office

•  What are Cook County's two Tax Sales?
•  Are your taxes delinquent? •  Apply for a refund

•  Receive your bill by email
•  Request tax deferral for seniors, 

military

Your Property 
Tax Overview

•  View taxing district debt attributed to 
your property

•  Search $84 million in available property 
tax refunds

•  Search $34 million in missin 
exemptions going back four years

•  Change your name and mailing address
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Механіки і водії CDL "А", які знаходяться на
території США, приїхали за програмою "U4U" 

312.825.8934312.825.8934
12161 Central Ave.,

Alsip, IL 60803 

-  Висока оплата
-  Стабільна робота цілий рік
-  Можливість кар’єрного росту

В успішну транспортну компанію з 20 - річним
досвідом на ринку Experior Transport в Alsip IL

Запрошуємо на роботу механiкiв з

‹–› Пропонуємо спонсорство
для отримання зеленої карти

‹–› Співпрацюємо з адвокатом

ремонту вантажiвок i причепiв

Розмовляємо: українською, польською, англійською мовами

ВИВЧАЮЧИ СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ, ПСИХОЛОГИ ДІЙШЛИ 
НЕСПОДІВАНОГО ВИСНОВКУ: В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ 

ПОДРУЖЖЮ ПОТРІБНЕ НЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, А ЇЇ 
РОЗУМІННЯ. ТОМУ НЕМАЄ НІЧОГО ВАЖЛИВІШОГО ЗА 
СПІВЧУТТЯ, ВМІННЯ БАЧИТИ РЕЧІ ІНШИМ ПОГЛЯДОМ.

Емпатія – це вищий ступінь розу-
міння. Щоб її досягти, психологи 
радять починати з малого і йти по-
ступово. Спершу визнати свою від-
повідальність за конфлікт (адже за 
стосунки в сім’ї завжди відповідають 
обидві сторони), вибачитися, віддати 
належне партнерові. Слід дотриму-
ватися правил доброї поведінки. У 
процесі обговорення треба якомога 
спокійніше, стисло і зрозуміло опи-
сати, що відбувається, на ваш погляд. 
Висловлюйте претензії краще зі слів 
«я», «мені», «мене», а не «ти...» або ще 
гірше «ти завжди...». Виражайте свої 
думки чітко і будьте гранично ввіч-
ливі. Ваша мова повинна мати по-

зитивний характер.
Не забувайте застосовувати чарів-

ні слова і словосполучення: «будь 
ласка», «мені здається, було б непо-
гано», «мені було б дуже приємно, 
якби». Після першої вдало проведеної 
суперечки вам може здатися, що ви 
вже опанували це мистецтво. Не по-
спішайте, все ще може повернутися 
на круги своя. Так само, як у будь-
якій справі, тут важливі практика та 
увага. Потрібно оволодіти навичка-
ми спілкування і взаєморозуміння 
до такого ступеня, щоб вони не ви-
парувалися навіть під час обговорен-
ня найпекучіших і найболючіших 
тем.

ПАЦІЄНТАМ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 
КОРИСНО СЛУХАТИ МУЗИКУ: ВОНА 
НЕ ЛИШЕ ПОЛІПШИТЬ НАСТРІЙ, А 

Й ПРИСКОРИТЬ ВІДНОВЛЕННЯ 
ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ, ПОРУШЕНОЇ 

ВНАСЛІДОК ХВОРОБИ.
Учені Гельсінського університету про-

вели дослідження за участі 60 пацієнтів. 
Усі вони після інсульту від розладу мото-
рики й когнітивних функцій, таких як 
пам’ять і концентрація уваги. Пацієнтів 
розділили на три 
групи: частині з 
них пропонували 
щодня протягом 
кількох годин слу-
хати улюблену му-
зику, іншим – про-
слуховувати ауді-
окнижки, решта 
не слухала нічого. 
Крім того, засто-
совувалися стан-
дартні методи те-
рапії. З’ясувалося, 
що в людей, які 
слухали музику, 
результати від-
новлення пам’яті 
та уваги були по-
мітно кращими, а 
їх настрій був по-
зитивнішим. Зо-

крема, через три місяці після інсульту 
їхня вербальна пам’ять (пам’ять, орієнто-
вана на запам’ятовування слів) поліпши-
лася на 60%. У тих, хто прослуховував 
аудіокнижки, цей показник поліпшився 
на 18%, а в контрольній групі – на 29%, 
повідомив керівник дослідження Теппо 
Сяркаме.

На думку фінських учених, музикоте-
рапія може доповнити вже відомі спосо-
би реабілітації пацієнтів. Ця методика 
дешева і доступна, її можна призначати 
раніше за інші методи лікування. 

ЦЯ МЕТОДИКА ДЕШЕВА І ДОСТУПНА ПОДРУЖЖЮ 
ПОТРІБНЕ НЕ 
РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ПРОБЛЕМИ, 
А ЇЇ РОЗУМІННЯ 
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October 2021:
November 2021:
December 2021:
January:
February:
March:

$3.71
$3.74
$3.69
$3.94
$3.95
$3.75

YEARS IN
BUSINESS

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now availableNew 2022 trailers now available

BIG FUEL DISCOUNTS
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

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

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

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

*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони,
де наразі немає активних бойових дій.

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня
Виклик кур'єра додому
Відслідковування посилок онлайн на

Посилки в Україну* та інші країни Європи

Грошові перекази в Україну

MEEST ДОСТАВЛЯЄ:

meest.com

ВАШ НАДІЙНИЙ MEEST
ДО РІДНИХ!
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www.MidCityCDL.comwww.MidCityCDL.com

773-725-3000
1107 W. Jefferson Ave.
Joliet, IL 60435
Запитати Iгоря

TWO LOCATIONS: CHICAGO & JOILET 

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

МОЖЛИВЕ БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО КВАЛІФІКУЄТЬСЯ

Досвідчені інструктори (польська, українська і російська мови)
Підготовка до всіх письмових екзаменів, включаючи HAZ-MAT
Сучасне обладнання, підручники в перекладі на українську,
польську і російську мови 
Заняття в зручний для вас час: ранкові, вечірні години або у вихідні дні 
Допомога у працевлаштуванні
Гнучка система оплати









У цьому переконаний геронтолог доктор медичних 
наук, завідувач лабораторії епігенетики Київського 

інституту геронтології НАМН України Олександр ВАЙ-
СЕРМАН.

– Олександре Михайловичу, чи справді, щоб довго про-
жити, потрібно, аби «пощастило» на батьків з хороши-
ми генами?

– Так, справді, генетика – це те, з чим ми поки що нічо-
го не можемо вдіяти, однак її вплив на довголіття – лише 
25 відсотків. Домінує чинник способу життя – 50 відсотків. 
Ще 25 займають медицина та екологія.

– З точки зору геронтології, який ресурс довголіття 
закладено в організмі людини і яких вікових хвороб мож-
на уникнути?

– Існує 200-300 гіпотез механізму старіння, і кожна в 
чомусь правильна. Вчені досліджують процес старіння 
клітин, молекул, органів, з віком – порушення взаємодії 
між ними. Звісно, ведучи взірцевий спосіб життя, можна 
уникнути до певних меж багатьох чи й усіх вікових хвороб. 

Однак починати працювати над цим 
потрібно ще до народження. Тобто про 
наше здоров’я і довголіття має подбати 
мама ще під час вагітності та після на-
родження. В ідеалі дитина має якомога 
довше перебувати на грудному вигодо-
вуванні. Взагалі харчування не повинно 
бути над мірним. Не слід ростити дити-
ну в абсолютній стерильності, бо більше 
хворітиме в дорослому житті. Протягом 
життя менше хворіють ті, хто відвідував 
дитячий садок і «загартував» імунітет.

– Чи існують якісь медикаментозні 
способи боротьби зі старістю?

– Нещодавно в Америці провели до-
слідження: порівняли людей, які вжи-
вають антиоксиданти, з тими, котрі їх 
не вживають, і побачили, що різниця у 
здоров’ї незначна. Ба більше: ті, що при-

ймали відповідний препарат, були більше схильними до 
утворення клітин раку і навіть смерті через цю хворобу. 
Відповідь очевидна.

– Пропонуєте «відпустити» ситуацію?
– Ні, чому ж? Сьогодні з великим відривом лідирує 

модний нині спосіб подовження життя, зменшуючи кало-
рії харчування, – підсідайте на нього. Я, наприклад, їм 
несмачну їжу: знежирену, недосолену, непідсолоджену. Не 

кажучи вже про те, що повністю ігнорую шоколадки-мар-
меладки. Відтак – добре почуваюся, з легкістю рухаюся. До 
речі, вважається, що рух – одна з найважливіших умов 
довголіття. Про це я завжди кажу старшим людям, які 
живуть у селі. Навесні, влітку, восени у них багато роботи 
у дворі, саду, на городі, ось вони й трудяться до сьомого 
поту, мовляв, узимку відпочину. Це хибна думка. Працю-
вати треба в міру, а не до знемоги. Відпочивати – з при-
ємними відчуттями і в доброму гуморі.

– А що, поганий настрій віднімає кілька днів життя?
– Уявіть собі, що так. Напевно, серед ваших сусідів, 

родичів, знайомих є ті, кому за 90. Всі вони життєрадісні 
й веселі, не позбавлені почуття гумору люди. Досліджено: 
довго не живуть скнари, які гризуть себе за те, що десь 
недобрали чи комусь щось більше дали, що їх образили, 
обдурили, злі, нервові, сердиті, заздрісні люди. До них 
хвороби швидше «чіпляються».

– Кілька поколінь тому люди мали вигляд набагато 
старших, нині поняття бальзаківського віку дуже зміс-
тилось. Чому?

– Поліпшився рівень життя, харчування, стала більш 
доступною медицина. Однак сільські люди, маючи менші 
можливості, все ще програють своїм міським одноліткам. 
Передусім дається взнаки спосіб життя. Ніде правди діти 
– у селі безробіття та безгрошів’я чоловіки «топлять» у 
чарці.

– Це тому їхній вік короткий?
– Саме так. Звісно, і той, хто веде здоровий спосіб жит-

тя, не застрахований від смертельної хвороби – раку. А ось 
цироз печінки «доганяє» п’яниць, так само як інсульти та 
інфаркти. Сьогодні смертність чоловіків в Україні непри-
пустимо рання – 62-63 роки (у Японії – 82).

– Отже, жінки живуть на 13-15 років довше, бо не 
вживають спиртного?

– Так, першопричина смертності чоловіків – алкоголь, 
часто недоброякісний. Додається й чоловіча байдужість, 
я б навіть сказав, пофігізм у ставленні до власного здоров’я. 
Жінки природою так влаштовані, що за будь-яких обста-
вин мають дбати про сім’ю. Може б, вони так само махну-

ЧОЛОВІКИ–
ОПТИМІСТИ 

ЖИВУТЬ ДОВШЕ
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Понеділок-П’ятниця
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ли рукою на свої хвороби, які тільки-но заявляють про 
себе, але відповідальність за дітей спонукає їх до обстежень 
і лікування. Що ж до алкоголю, то жінки (звісно, ті, які не 
зловживають) п’ють переважно вино. А випивати до 200 
грамів на добу червоного сухого вина навіть корисно і 
рекомендовано лікарями.

– Ви радите, аби довше прожити, не надриватися в 
роботі. Тоді як пояснити, що ті, хто пережив війни, 
голодомор і каторжну працю, легко долають 80-річний 
і навіть 90-річний поріг?

– Нам було цікаво спостерігати цей феномен, коли до-
сліджували генетику довголіття на прикладі літніх людей 
Закарпатського регіону. З’ясувалося, що ті, кому за 90, 
натерпілись у житті більше, ніж їхні ровесники, які вже 
померли. Сто і більше років тому, коли, звісно, не було 
такого поняття, як планування сім’ї, жінки народжували 
по десятеро і більше дітей. За відсутності у селі медицини 
відбувався природний відбір – виживало двоє-троє най-
міцніших. У молоді роки на їхній вік випали концтабори 
і каторжні роботи, а організм у молодості може краще 
адаптуватися. Звісно, далися взнаки й екологічно чиста 
їжа (це вже порівнюючи з нашим поколінням), і здоровий 
спосіб життя.

– Кажуть, що люди, яких люблять і які люблять, 
живуть довше?

– Безсумнівно. Бо відчувають позитивні емоції. Пра-
цюючи з довгожителями Закарпаття, ми з приємністю 
відзначали, що багатьом із них додає сили і наснаги усві-
домлення затребуваності у своїй уже великій родині. Ті, 
хто є авторитетом у сім’ї, кого поважають, до чиєї думки 
дослуховуються, мають стимул до життя, не впадають у 
депресії, хочуть якомога довше прожити, щоб порадіти за 
успіхи онуків і правнуків. І це їм вдається. Усі вони аж 
світяться любов’ю і жагою до життя. Свої спогади пере-
сипають жартами, піснями, вони веселі й щедрі на добре 
слово. Під час застілля залюбки перехиляють чарчину вина 
і щиро зичать всім добра, здоров’я і довголіття.

Розмову вела  
Лариса САЙ-БОДНАР

ЗІ СТРЕСОМ ЯПОНЦЯМ БОРОТИСЯ ОХ ЯК ТРЕБА
І це стосується, ясна річ, сарариманів – службовців. 

Робота буквально від зорі до зорі. Ні, навіть не так: 
від зорі й до глупої ночі. Наднормові – не виняток і не 
привід вимагати прибавки до платні, а норма життя. 
Практично така сама норма – відсутність взаєморо-
зуміння з дружиною та дітьми. Звідки ж йому взяти-
ся, якщо в батька й чоловіка просто не залишається 
часу на спілкування з ними. Та й шлюби часто беруть 
аж ніяк не з кохання.

За таких умов шукати способи боротьби зі стресом 
просто необхідно. Ходити до психолога в Японії не 
заведено, принаймні дуже мало хто вдається до його 
послуг. То що ж вони роблять?

1. Звернемося до традицій. У багатьох установах (а 
також у багатоквартирних будинках) є маленькі сади 
каменів. Дивишся на них, медитуєш, розслабляєшся. 
Інколи їх створюють із таким розрахунком, щоб мож-
на було пройтися по камінню босоніж. Це вважаєть-
ся дуже хорошим засобом для розслаблення.

2. У чоловіків завжди є безвідмовний засіб – ви-
пивка. Утім, бенкети з колегами чи клієнтами вже 
практично перетворилися на обов’язковий ритуал. 
Після роботи японські чоловіки всім відділом виру-
шають у ресторан або бар, а дружини в цей час чекають 
їх удома. Та навіть коли чоловік приходить додому 
рано, він, найімовірніше, буде настільки виснажений 
роботою, що просто всядеться перед телевізором з 
тією ж таки з банкою пива й не зронить за весь вечір 
ані пари з вуст, окрім «Жінко, їсти давай!».

3. У жінок свої таємниці – шопінг. Переважно це 
стосується так званих OL (від англ. office ladies) – жін-
ки, що працюють в офісах. Можуть бути секретарка-
ми, а можуть і фахівцями-професіоналами, що ви-
конують ту саму роботу, що й чоловіки, їхні боси, але 
за половину зарплати (дискримінація за статевою 
ознакою в Японії живіша від усіх живих). Оскільки, 

на відміну від до-
м о г о с п од а р о к , 
вони мають влас-
ний дохід, і часом 
неабиякий, саме 
на них розрахова-
ні бутики всесвіт-
ньо відомих ди-
зайнерів, яких у 
Японії безліч. І 
клієнтів (клієн-
ток) цим бутикам не бракує.

4. Усеяпонська пристрасть – караоке. Співають 
усюди. Крім власне караоке з окремими кабінками, 
караоке є в багатьох барах. Відпочинок без нього – не 
відпочинок.

5. Ще є нічні клуби з «хостессами» (для чоловіків) і 
«хостами» (для жінок), де весь вечір вас розважають 
приємні особи протилежної статі. Не жахайтеся: усе 
цілком легально та пристойно – ніякого інтиму. Мак-
симум – флірт. Популярність цих установ надзвичай-
на, хоча ціни там не маленькі. Жінки ходять у такі 
місця, мабуть, не рідше від чоловіків.

6. Подорожі. Напевне, японці полюбляють мандри 
найбільше з усіх народів світу. Їх можна зустріти біля 
будь-якої визначної пам’ятки Європи й Америки. Не 
менше вони подорожують і самою Японією – від шко-
лярів і до пенсіонерів. Правда, подорожі вимагають 
чимало часу й грошей, і насолоджуються ними пере-
важно люди старшого віку.

Ще є сакраментальне опудало начальника, яке 
можна відлупцювати. А ще, подейкують, одна з остан-
ніх тенденцій – викликати на роботу масажистів, аби 
вони хутенько зняли напруження під час обідньої 
перерви.

Сторінку підготував Тарас ПОДОРОЖНІЙ
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і Усе вже було. Вчора, сто років тому чи за тися-
чоліття до нашої ери. Ми просто повторюємо 

те, що встигли пережити інші. Ми лише йдемо слідом 
чужих радостей і натхнення. Тільки чому ми такі 
вперті, такі настирливі у своєму прагненні повторен-
ня? Чи не тому, що саме Любов таїть у собі для кож-
ного з нас і вічну загадку, і вічну відповідь на все, що 
з нами відбувається?

Гори жили своїм звичним життям. Діти збирали в 
ущелинах волоські горіхи й інжир, який далеко в до-
лині називали чомусь винною ягодою, хоча вина з 
нього ніхто не робив.

Хмари тут часто наштовхувалися на піки вершин і 
борсалися на приколі, доки їх не здме вітром. Навіть у 
найспекотніше літо на горах білів сніг, а в ущелинах 
росли прекрасні квіти, що їх юнаки дарували своїм 
коханим.

Гори віками жили своїм розміреним, усталеним 
життям. Тут усі немовлята народжувалися з густими 
чорними бровами. Ще не вміючи ходити, ридали тягу-
чим басом, якщо їм відразу не вкладали в руки кутий, 
зі срібною черню кинджал. Вони росли, діставали голо-
вою до стелі саклі, одружувалися, однією рукою обі-
ймали наречену, а другою спиралися на руків’я кинджа-
ла.

І це весілля було таким, як усі, як сотні, тисячі весіль, 
що їх бачили ці гори. На майдан, заставлений довгими 
дерев’яними столами, як повелося, прийшло все селище 
– старі й молоді, слабосилі й могутні. Вони давно пере-
родичалися, настільки давно, що древні діди, так-так, 
навіть найдревніші діди згубили нитку родоводу. А 
якщо говорити про древо кревності, то жодна сокира 
не здолала б вузлуватих гілок цього древа. Та якби навіть 
цих людей не об’єднували кревні узи, не запросити 
односельця на весілля не можна: адже з кожним зустрі-
чаєшся щодня, приязно вітаєшся і на прощання подаєш 
руку. Тут жили ніби однією великою-великою родиною.

Отже, гостей було дуже багато. Але, на відміну від 
попередніх весіль, одягнені гості були по-різному: хто 
в бурці, а хто в джинсах, хто в сукні до підлоги, а хто й 
у міні, хто прийшов із нафарбованими віями, а хто не 
користувався косметикою взагалі.

Подарунків принесли теж багато, бенкет був пишний, 
і для нього величезну кількість тонкошиїх глечиків 
викопали із землі як родичі нареченого, так і родичі 
нареченої. Може, п’ятсот глечиків із терпким і міцним 
червоним вином, а може, й тисячу... Та хто ж у горах 
зважає на такі дрібниці, тим більше коли одружується 
єдиний син Тенгіз – гордість серця тихої, непомітної і 
дуже доброї матері. До того ж, якщо він ще й єдиний 
онук – насолода очей старого діда.

А коли виходить заміж єдина в домі Тамріко, де 
дев’ять синів, єдина – як Місяць у всьому Всесвіті, дочка 
Тамріко, рівні якій за красою та грацією немає ні в 
близьких, ні в далеких горах? Настільки прекрасна була 
наречена, що діди навіть плакали, не соромлячись сво-
їх сліз, і відверталися від своїх старих дружин.

Молоді джигіти роззиралися люто навсібіч і хапали-
ся за кинджали, проклинаючи той день і час, коли 
Тамріко дала згоду вийти заміж за того, з ким сиділа 
тепер поруч.

Але й наречений не поступався нареченій красою. 
Він був широкий у плечах, мав гарні чорні вуса, облич-
чям був натхненний і чистий. Він був таким дужим, що 
напевно міг би розірвати голими руками пащу розлю-
ченого барса. І погляд його був такий ясний, що старі 
жінки згадували свою молодість і жалкували, що на-
родилися тоді, а не тепер, коли з’явилися такі прекрасні 
сучасні юнаки, і не хотіли дивитися на своїх безвусих 
старих чоловіків. Тому ніхто не дивувався, що старі діди 
сиділи спиною до старих бабів, а старі баби сиділи спи-
ною до старих дідів. Ніхто не дивувався, хіба лише 
групка туристів, які дорогою на Домбай випадково за-
їхали сюди в «уазику».

Приголомшлива кавказька гостинність завжди вра-
жає жителя середніх широт, який звик до помірковані-
шої гостинності та хлібосольства. Але виявитися гостем 
весілля!.. Не було, напевно, жодного родича як із боку 
нареченої, так і з боку нареченого, який би не підійшов 
із глечиком вина до п’яти хлопців і не сказав традицій-

ного: «Гість на весіллі – від Бога! Спасибі, що прийшли!»
Коли ж скінчилися тости і гості трохи наситилися, 

хтось повів хоровод. Одразу ж підвелися дівчата і, тан-
цюючи, заспівали зворушливих пісеньок про кохання. 
Коло збільшилося, і вийшли юнаки. Вони, як завжди 
тримаючи руки на руків’ях кинджалів, виписували 
носками чобіт у темпераментному танці те, що коїлося 
в їхніх серцях. Коло стало ще ширшим. І в нього впурх-
нула Тамріко. Наречена спочатку пройшлася лебідонь-
кою, потім зупинилася посередині і, вигинаючи свій 
тонкий стан, стала в такт оплескам і музиці пританцьо-
вувати. Раптом у коло вскочив рудоволосий юнак – один 
із туристської компанії – і разом із нареченою почав 
танцювати шейк. Наречена спочатку боязко, а потім 
дедалі впевненіше, з очевидним бажанням стала йому 
вторити. Присутні ойкнули. Старі баби витягнули шиї, 
потім заторохтіли, закудкудакали, замахали руками. 
Юнаки збилися в гурт, щось люто обговорюючи і ви-
гукуючи. Несподівано рудий юнак і Тамріко кинулися 
до машини і, заштовхавши туди решту туристів, зачи-

нили дверцята й покотили вниз. Поки весілля схамену-
лося, оговталося й помчало було з палицями й рушни-
цями за втікачами, – їх, так би мовити, і слід прохолонув. 
Лише через хвилин двадцять усі побачили, вже в до-
лині, маленький «уазик», що залишав за собою довгий 
курний хвіст.

Чоловіче населення стало спішно виводити коней зі 
стаєнь, і невдовзі армада з лементами і лайками кину-
лася в погоню.

Як завжди в горах, ніч настала миттєво, але люди не 
розходилися, тут-таки, на весільному майдані, палили 
вогнища і чекали, чим закінчаться пошуки. Вранці по-
вернулися перші вершники і мовчки під’їхали до бу-
динку нареченого. Вийшов батько, і йому було сказано, 
що, швидше за все, Тамріко з цими підлими волоцюга-
ми сіла в П’ятигорську на нічний поїзд і поїхала геть...

Я не був на тому злощасному весіллі. Мені про нього 
в Полонному Хмельницької області розповіли його 
учасники: колишня наречена – Тамара Вахтангівна, і 
той, хто її вивіз, – Сергій Петрович.

Вони чоловік і дружина вже п’ятнадцять років, двох 
дочок ростять – чорнооких і смаглявих красунь. Пра-
цюють. Він – учителем, вона – приймальницею білизни 
в «Хімчистці».

Коли Сергій привіз Тамріко у свій дім, познайомив 
із мамою, сказав, що буде одружуватися, Василина 
Іванівна не змогла вичавити з нареченої і півслова. Не 
знала вона, що Тамара дуже соромиться своєї поганої 

російської, а головне – дуже переживає з приводу того, 
що сталося. Вона місяць була ні жива ні мертва, аж доки 
нарешті у відповідь на її лист не приїхав у Полонне її 
батько. І не сам – разом із ним прибули п’ять його братів, 
а кожен узяв із собою своїх синів, тож прибуло чоловік 
тридцять, не менше.

Довго вони сперечалися і радилися, пропонували за 
Тамріко великий викуп, соромили, а батько навіть став 
перед нею навколішки й заплакав, кажучи, що їхній рід 
тепер зганьблено на віки вічні, що життя відтепер їм не 
буде в селищі... Ні, не повернулася на батьківщину Та-
мара, залишилася жити в Полонному.

–Як же ви наважилися прямо у вінчальній сукні – і 
навтіки? – запитую її.

– Знаєте, я ж любила свого нареченого і раділа весіл-
лю. Та ось розпочався традиційний танець нареченої, і 
несподівано поруч опинився чужий і незнайомий хло-
пець. Він сказав мені: «Кажуть, у вас у горах таких 
гарних дівчат крадуть?» Я кивнула. «Я теж таку, як ви, 
вкрав би». Я кивнула. «Хочете втекти зі мною?» – за-

питав він. Я кивнула. І ми побігли...
Цю історію я розповів відомому 

психологу, професору Ігорю Кону. 
«Правда ж, немає ніякої логіки в по-
ведінці Тамари, немає мотивації 
вчинку?» – «Є логіка, – заперечив 
професор, – є, ось тільки логіка ця, 
що називається, жіноча, нам, чоло-
вікам, її не зрозуміти».

Жіноча логіка... Скільки чолові-
чих загублених і, навпаки, окриле-
них та ощасливлених доль пов’язано 
з цією загадковою жіночою логікою! 
Чому Тетяна грає такий «жарт» з 
Онєгіним – виходить заміж за не-
любого пристаркуватого генерала, а 
Наташа, чиста душа, до безпам’ятства 
захоплюється вульгарним Анатолем 
Курагіним? Зовні тут усе нелогічно, 
як і в самому житті, коли трапляєть-
ся подібне. Може, тут спрацьовує 
той таємничий механізм відштовху-

вань і зближень, який найзручніше назвати таємничою 
жіночою логікою?

Ну, а що каже з цього приводу наука? Вона доводить, 
що не лише логіка – мислення в чоловіка й жінки різне. 
Навіть сама розмова чоловіка й жінки є нічим іншим, 
як спілкуванням представників різних цивілізацій. Це 
спілкування завжди таїть можливість нерозуміння. Ми 
говоримо ніби різними діалектами однієї мови, що їх 
психологи називають «сексолектами» – слово, може, й 
незграбне, але точне. Сексолектів, на щастя, усього два 
– жіночий і чоловічий...

Є цинічний жарт: любов придумали слов’яни, щоб 
гроші не платити. Я ладен закричати: Так! Так! Слов’яни! 
Щоб не платити грошима, правильно, а платити душею, 
почуттями, нервами, страхом, болем, щастям, замилу-
ванням, пристрастю, кров’ю, дуелями, часом, здоров’ям, 
роками життя, полум’ям і вихором сум’яття...

І останнє зауваження. Помилка багатьох жінок у 
тому, що вони прагнуть вийти заміж, а треба прагнути 
покохати. Складність багатьох чоловіків: вони хочуть 
покохати, але не планують одружуватися. Така розбіж-
ність заважає багатьом парам покохати одне одного, 
стати щасливими.

Однак цей нарис написано не для повчання. Бо не 
можна навчити бути щасливим. Однак навчитися бути 
щасливим – можна!

Валерій ДРУЖБИНСЬКИЙ 

НЕ МОЖНА НАВЧИТИ БУТИ ЩАСЛИВИМ. ОДНАК 
НАВЧИТИСЯ БУТИ ЩАСЛИВИМ – МОЖНА!
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ… 
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ! 

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com

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.

Comprehensive Rehabilitation Clinic
АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

Мамо, на кого я схожа? Ви з татом 
такі гарні, і брат симпатичний, а в мене 
не ніс, а справжній п’ятачок, – роздив-
лялася себе в дзеркало Оленка.

– А ти подивись, які в тебе очі! Сині-
сині, як глибокі озера, не один хлопець 
у них утопиться. Змужнієш, подорос-
лішаєш і носик зміниться. Була б доля 
до тебе щедрою, моя дитино, а все інше 
– дріб’язок, – мовила на те, зітхнувши, 
мати. 

Ось Оленка вже й випускниця, на по-
розі самостійного життя. Її, меншеньку, 
жалкіше. Вирішила вступати до педаго-
гічного в Києві. Відпускати дитину саму 
боязко, й мати, порадившись із батьком, 
теж зазбиралася в дорогу. 

Як швидко роки летять! Київ. Велича-
ве, зелене й загадкове місто. Тут минули 
найкращі роки її молодості, тут вона зу-
стрілася з Петром...

– Мамо, чому ти така сумна? В мене аж 
дух переймає від того, що я бачу, – щебе-
тала донька.

Вона прикипала поглядом до сяючих 
бань Лаври, Свято-Михайлівського со-
бору. Ось зупинилися біля Золотих воріт, 
спустилися до Хрещатика.

– Мені здається, що я все це колись 
бачила..., – емоціям дівчини не було меж.

Що ти бачила? Тобі лише кілька 
днів від роду було... А може, оці кашта-

ни, німі свідки, шепочучи, навіюють 
враження минулих років? Жінка піді-
йшла до могутнього дерева, погладила 
його по шкарубкій корі, намацала кілька 
заглибин, що майже затяглися. «Час ка-
зати правду», – подумала.

Донька вступила до інституту, і в них 

залишалося ще кілька днів для екскурсій 
містом.

– Сьогодні поїдемо на цвинтар, я хочу 
тобі дещо показати, – сказала мати.

Її обличчя було бліде й скам’яніле. А 
сама то гарячково хапала Оленку за руку, 
то знову замикалася в собі. Купили два 
букети квітів. На цвинтарі мати ніяк не 
могла знайти потрібні їй могилки. Олен-
ка роздивлялася фото, читала написи. 
Зупинилися біля горбка, зарослого дики-
ми травами.

– Які молоді...
– Ось це місце, – хрипко мовила мати.
– Це наші родичі, хто вони?

Мати мовчки поцілувала фото на 
пам’ятнику, поклала квіти.

– Давай приберемо могилку, – тихо 
мовила.

Оленка нічого вже не розпитувала, а 
старанно смикала сухий бур’ян. Чи мате-
рина незвичайна стриманість, чи море 
хрестів, що виблискували під сонцем, 
стривожили дівчину.

Коли завершили роботу, мати нарешті 
порушила тишу:

– Ми жили в Києві, і в нас уже наро-
дився син. Мали хороших друзів – Васи-
ля й Галинку. Чоловіки наші військовос-
лужбовці, а ми з Галинкою були як сестри, 
вона мені допомагала дитину доглядати, 
хоч була на кілька років молодшою. Коли 
Галинка завагітніла, Василь на радощах 
купив лоток морозива й пригощав усіх 
перехожих. 

Як сьогодні  пам’ятаю той день. Було 
сонячно й морозно, сніг сліпив очі. До 
пологового будинку під’їхали два авто-
мобілі: в одному Василь із квітами для 
всього медичного персоналу, в іншому 
ми з Петром. Галя бліда, із синіми колами 
під очима, у великій чорній шубі здава-
лася підлітком. Вона пригортала до гру-
дей немовля й усміхалася з витівок Васи-
ля. Вони були такі щасливі! Автомобіль 
із новонародженою вирушив першим, і 
на якусь мить ми втратили його з поля 
зору. Коли ж наздогнали, то вжахнулися 

– зустрічна машина ввігнала автомобіль, 
який віз наших друзів, у каштан, що ріс 
обіч дороги... Усі – насмерть. Та раптом 
хтось із перехожих закричав: «Дитина! 
Чия дитина?» На кучугурі снігу, яку не 
встигли прибрати комунальники, лежав 
білий мереживний згорточок... Після слів 
матері Оленка чула лише швидке гупання 
власного серця.

– А де ж та дівчинка? Її забрали рідні? 
– спитала.

– Ні, в них рідних не було, обоє з дит-
будинку. – Мати помовчала, потім уваж-
но подивилася на Галине фото. – Бачиш, 
які ви схожі? Дівчинка, що лишилася 
живою, – це ти.

– Як? – не могла прийти до тями Олен-
ка. – Ти не моя мама? Я ж усе життя... Я 
Ваша і люблю Вас з татом...

– Заспокойся. Так воно є і так надалі 
буде, – пригорнула доньку. – Але я муси-
ла тобі сказати правду.

Олена згадала свої сни, в яких вона 
розбивалася під час аварії: болю не від-
чувала, та прокидалася, вкрита холодним 
потом. Підійшла ближче до пам’ятника. 
Вічно молоді батьки дивилася на неї з 
потойбіччя. Їх розділяла вічність. «Так, я 
здала ще один екзамен – стала дорослою», 
– подумала дівчина. Обняла й ніжно по-
цілувала найріднішу в світі людину.

– Спасибі, мамочко! Спасибі, рідна.
Любов АНДРІЄВСЬКА

СИНІ-СИНІ ОЧІ, ЯК ГЛИБОКІ ОЗЕРА, НЕ ОДИН 
ХЛОПЕЦЬ У НИХ УТОПИТЬСЯ… 
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- Вибачте, котра година? 
Від несподіванки серце сховалось у 

найтемнішу шпарку душі, що вмить стала 
маленьким зіжмаканим клубочком стра-
ху і відчаю водночас. Кров гарячим 
рум’янцем розлилась на щоках і гучний 
приглушений стукіт вирвався із серця 
назовні. Цвинтар, страшно було дихнути, 
ступити крок, поворухнутись. Але я гля-
нула на годинник і випалила: 

- За двадцять перша… ночі… 
Переді мною стояла висока постать у 

крислатому капелюсі, яких тепер не носять. 
А ще… я не бачила очей цього чоловіка. Він 
ніби дивився повз мене, повз будь-що. А 
його дивний запах… 

- Ще півдоби, - майже нечутно промовив. 
– Дякую, - все, що я від нього почула. 

- Будь ласка… 
Я повернулась і зійшла сходин-

ками вниз. Хотіла обернутись і ще 
раз глянути на постать, що розгу-
лює кладовищем уночі. Дивно: 
обернувшись, не побачила нікого. 
Глянула на сніг: пара дрібних слідів 
шнурочком спускалася сходами і 

закінчувалась… біля моїх ніг. 
Серце похололо, а потім знову 
жаром розлилося по всьому 
тілу. Якусь мить мільйон ду-
мок відразу почали кричати 
свої божевільні здогадки, при-
мушуючи перебирати в голові 
купу варіантів… 

- Боже, це ж мої сліди! – сер-
дита сама на себе, вигукнула я. 
Поглядом почала шукати дру-
гу пару слідів, але їх не було. 
Може, їх замело снігом? Ні, бо 

мої сліди ще видно… 
- Чого тільки в цьому місті не побачиш, 

- спробувала себе заспокоїти, бо що більше 
щось намагалась зрозуміти, то більше усе, 
зв’язане разом, купи не трималось. 

Зранку я йшла тротуаром, заглибившись 
думками у свою нічну майже пригоду. Мене 
непокоїла ота безлика дивна постать. Ніч, 
цвинтар, відсутність слідів на снігу – усе 
скидалось на промовистий жест потойбіччя. 
Раптом… Якийсь холодок пробіг тілом. Я 
відчула на собі чийсь важкий проникливий 
погляд. Хотіла обернутись, але щось не пус-
кало, мов говорило: «Йди собі далі». Я обер-
нулась. Та життя навколо ігнорувало мене, 
усі проходили мимо, поспішали, сердились, 
хтось підморгував, усміхався, сподіваючись 
на таку ж відповідь… Я шукала. Коли раптом 
мій погляд перескочив у метушню по той бік 

дороги. Я ще не зрозуміла, що там й до чого, 
але побачила оту дивну постать у крислато-
му капелюсі. Він дивився прямісінько на 
мене. Я відчула якийсь страх і цікавість 
водночас. Чого він пронизує мене поглядом? 
Досі я не бачила його очей, він дивився якось 
з-під капелюха, ховаючи очі та блідо-сіре 
обличчя від людей. Я спробувала усміхну-
тись та ледь кивнула головою на знак приві-
тання. Але його тонкі, міцно cтиснуті губи 
не виражали жодної емоції, і його зовсім не 
цікавило те, що відбувалось за кілька кроків: 
зойки, шепотіння - за загальним шумом не 
можна було розібрати нічого. Я проскочила 
між машинами на протилежну сторону, але 
об’єкт моєї цікавості кудись зник. 

- Але… - напівображене й напіврозчаро-
ване вирвалось зсередини. І що за дивна 
поведінка в цього чоловіка? 

- Як таке могло статися? 
- Та… Вже не до «швидкої»… 
- Хтось її знає? 
- …молода! 
- Ну, чого стовбичите? Дайте повітря! 

Може, встигнуть…- я нарешті переключи-
лась на натовп. З десяток людей стояло 
навколо непритомної людини і шепотілись. 

-… та й упала. Я йшов позаду… А де ж 
«швидка»? Довгенько вже чекаємо, - я ви-
хопила шматок розмови і вже хотіла щось 
спитати, але приїхала «швидка», люди з 
новою силою обступили непритомну. 

- Що так довго? Вас не дочекатися… - до-
кірливо кидали люди. 

Лікар зосереджено оглядав потерпілу. 
Ще двоє стояли над ним з аптечками в ру-
ках. Натовп навколо хвилювався, слідкую-
чи за діями чоловіка в халаті, переповіда-
лись нові версії прикрого випадку. Підхо-
дило все більше і більше перехожих. Усім 

було цікаво. 
Раптом лікар важко вдихнув, підвів очі 

на своїх колег і скрушно похитав головою. 
Натовпом покотився схвильований зойк. 

- Та що ви за лікарі такі? – похитала голо-
вою старенька бабця і повільно пішла геть. 

Всі мовчали. Чоловіки мовчки познімали 
свої головні убори, трохи постояли і теж 
почали розходитись. А вона лежала на сні-
гу, молода, красива, мов жива. Яскраво-
зелений шарф, прим’ятий пухнастими 
сніговими зірочками, не хотів відпускати її 
з шалених обіймів життя і аж кричав: «Ні! 
Вона жива! От зараз прокинеться, обтру-
сить мене, і ми підемо купувати мені до 
пари яскраву зелену сумку, жива!». 

Я все ще була там. Я бачила, як її накри-
ли простирадлом і понесли до «швидкої». 
Коли її проносили поряд, я відчула… Я все 
ще не впевнена в тому, чи було ТЕ, що я 
відчула, саме ТИМ, про що я у ту мить по-
думала. Я відчула запах. Ледь відчутний, 
але такий, як тоді, коли стояла над свіжою 
могилою дорогої людини… Такий запах 
чула, коли… коли вчора зустріла дивного 
чоловіка, у якого не було погляду… його 
душі… Чого він стояв поряд, мов знаючи 
про те, що відбувається в натовпі? Раптом 
я згадала його слова: «Ще півдоби…». Не 
вірячи власним здогадкам, глянула на го-
динник. 

- За двадцять перша… дня. 
Серце шалено калатало, тіло тремтіло, у 

думках ще раз і знову прогортала останні 
події. Не хотілось читати іншу сторону 
медалі, назва якій «світ». Але факти лиша-
лись фактами: сьогодні я… привіталась зі 
Смертю. У крислатому капелюсі і з прихо-
ваним поглядом. 

Дана ТРАВНЕВА 

СЬОГОДНІ Я… ПРИВІТАЛАСЬ 
ЗІ СМЕРТЮ. У КРИСЛАТОМУ 
КАПЕЛЮСІ І З ПРИХОВАНИМ 
ПОГЛЯДОМ 
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і Петро їхав додому, мов на свято. 
Накупив подарунків жінці і 

дитині, уявляв, як вони обоє кинуться 
йому в обійми. Як жінка почне розпи-
тувати про його життя на  чужині. 
А донька сидітиме у нього на колінах і 
хоч ні слова не буде розуміти, але уваж-
но вдивлятиметься у батькові волошко-
ві очі. Ні холодна осіння мряка, ні 
важкі валізи не  заважали Петрові 
мріяти. На  горизонті височіла рідна 
дев’ятиповерхівка, він вдивлявся у ві-
кна, але там були лише горщики з кві-
тами на підвіконні. Раптом Петро по-
бачив, як промайнула тінь. “Кохана 
дружина”, – подумав він із приємністю 
і прискорив кроки.

За мить він був біля дверей квартири. 
Натиснув кнопку дзвінка – і ось перед 
ним Уляна. Висока струнка, із глибоко 
посадженими очима. Вона була одягнена 
у шовковий короткий халатик і домашні 
капці. Як завжди з макіяжем і розмальо-
ваними довгими нігтями. 

Половина його 
зарплати йшла 
на косметику 

Уляна вважала, 
що в  першу чергу 
варто п рид і л яти 
увагу собі, а тоді вже 
чоловіку і дитині. 
Х о ч  і н к о л и  ї х 
сім’я  страждала від 
переїдання напів-
фабрикатів і безладу 
у квартирі, але жін-
ку це цікавило най-
менше. Чолові к у 

вона ще перед весіллям оголосила: 
– Куховарити я  не  вмію, тому якщо 

хочеш бути зі мною, мусиш прийняти це 
як належне.

І Петро все одно запропонував їй 
шлюб. Половину його зарплати дружина 
витрачала на  різноманітну косметику, 
креми й таке інше. Але він сам її вибрав, 
тут були і свої переваги. Коли вони йшли 
під ручку вулицею, усі чоловіки звертали 
увагу на його ефектну дружину. Це дуже 
тішило Петра, він у  повному розумінні 
слова здмухував з неї пилинки. Друзі вже 
звикли до їх своєрідних стосунків, але 
єдиний, хто не міг звикнути до надмірної 
уваги, це була сама Уляна. Їй подобалося 
керувати Петром, але водночас вона хо-
тіла, щоб він, як справжній чоловік, 
гримнув кулаком по столі і сказав:

– Буде по-моєму, і крапка!
Не такий був у нього характер, а ось 

у сусіда із першого під’їзду – такий. Це 
був колишній Улянин однокласник. Як 
тільки молода сім’я вселилася у будинок, 
він допомагав їм переносити речі. Відтак 
інколи заходив на каву. 

Складно жилося молодому подружжю, 
грошей не  вистачало, щоденні сварки 
зводили з розуму і чоловіка, і дружину. 
Коли батьки сварилися, маленька донечка 
починала голосно кричати, тільки таким 
чином вона могла зупинити ґвалт у хаті.

Уляна, Петро та її однокласник сиділи 
якось ввечері на кухні і пили пиво. Дру-
жина була у тому ж коротенькому хала-
тику і капцях, роздивлялася свій новий 
манікюр, а чоловіки говорили про важ-
ливі речі. Сусід запропонував Петрові 
роботу у Москві.

– Тільки таким чином ти зможеш збе-
регти сім’ю, – він розповів, що знову чув 
через двері, як чоловік з жінкою свари-
лися через брак грошей. 

Відтак Петро зважився і поїхав на рік 
у столицю Росії з єдиною метою: довести 
Уляні, що він справжній чоловік і може 
забезпечити свою дружину і дитину усім 
необхідним.

“Я покохала іншого” 
Тепер він повертався додому із повни-

ми кишенями грошей та єдиною мрією 
– більше ніколи нікуди не виїжджати. Він 
обійняв дружину, поцілував у щоку і від-
чув, що вона поводиться холодно. 

Зайшов у кімнату, кинув сумку в куток 
і плюхнувся на диван. Уляна сіла навпро-
ти у м’яке крісло.

– Яка у мене гарна дружина, – не встиг 
закінчити свою думку він, як Уляна за-
говорила до нього твердим тоном:

– Я  покохала іншого і йду жити до 
нього, вибач, нічого вже не вдієш. 

Він не знав що відповісти. Мовчки діс-
тав гроші із кишені і кинув на підлогу:

– Забирай, вони мені вже не потрібні! 
Не  треба нікуди йти, залишайтесь тут. 
Ліпше я піду…

Він підійшов до маленької дворічної 
донечки, яка досі не розуміла, що відбу-
вається. Дістав із дорожньої сумки вели-
кого рожевого зайця і обійняв їх обох. 

– Хай щастить, – такими були останні 
слова зрадженого чоловіка.

Уляна одразу зателефонувала кохан-
цю. Уже за п’ять хвилин вона посміхала-
ся на кухні своєму однокласнику.

Наступного дня вона подала докумен-
ти на  розлучення. Чоловік усе ще мав 

KACZOR & ASSOCIATES LTD

info@kaczorcpa.com

• Accounting & Taxes
• Tax Problem Resolution
• Business Support
• Payroll Services

847.584.1040

Richard Kaczor CPA, MBA

1015 W Wise Rd STE 101, 
Schaumburg, IL 60193

ЖИТЕЙСЬКА 
ІСТИНА: 

ВЕЛИКИЙ БІЛЬ 
МИНАЄ ВІД ЩЕ 

БІЛЬШОГО 
БОЛЮ... 
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Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУ

 відмінні умови праці

 оплачується
понаднормова 
робота

 оплачувані 
свята

 5 тижнів 
оплачуваної 
відпустки

Будь ласка, зателефонуйте, 
щоб домовитися про 

співбесіду за адресою: 
1975 N. 17th Ave. Melrose Park

Фабрика Melrose Park шукає
ПРАЦІВНИКІВ з досвідом роботи
на ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ з ЧПУРОБ

ОТА

Телефон: 708-450-1010

надію зберегти сім’ю, тому їм присуди-
ли випробувальний термін – три місяці.

Розлучення визнали недійсним 
Щодня чоловік напивався до свиня-

чого писку і вмовляв дружину повер-
нутися. Коханець тим часом втратив 
роботу і перед закоханими зрадниками 
гостро постала проблема браку коштів. 

Уляна вже не раз отримувала ляпаси 
та стусани за  нарікання. Вона почала 
порівнювати теперішнього чоловіка із 
колишнім і знаходити переваги у мину-
лому житті. Донька взагалі не  мала 
уваги від нового батька – він відганяв 
її від себе, як паскудне собаченя.

Так склалися обставини, що коха-
нець-однокласник поїхав у  ту  ж саму 
фірму в  Москві, де працював чоловік 
Уляни. Відтак до щоденних дзвінків 
чоловіка приєдналися і дзвінки коханця 
із погрозами. Він полюбляв згадувати 
її зраду:

– Той, хто зрадив раз у житті, не по-
соромиться зрадити ще раз. Дивись, 
щоб коли я повернуся, ти мене не зустрі-
ла так само, як свого Петра, бо заб’ю. 

У такому становищі Уляна жила два 
місяці і вирішила повернутися до за-
конного чоловіка. 

Коли коханець повернувся із заро-
бітків, у місті не було ні Уляни, ні Петра. 
Вони поїхали відпочивати у  Єгипет, 
а  на  призначене судове засідання 
не  з’явилися, їх розлучення визнали 
недійсним.

Тетяна ЧИРВА

Повернувшись із Санкт-Петербурга 
додому, Микола остаточно втратив 

спокій і сон. А хіба перед цим було легше? 
Не раз він виходив надвір, сідав перед пле-
теним капелюшком альтанки, нервово за-
палював цигарку і поглядав у бік сусідньо-
го обійстя: чи не порається у квітнику 
Оленка. Але дівчина все рідше й рідше 
з’являлася на вулиці. А коли помічала збен-
тежений Миколин погляд, грюкала двери-
ма і ховалася за густо помереженими фіран-
ками. “Підійти чи ні?” – зважував парубок 
і відкладав розмову на завтра.

Від розплати втік у Росію
У пам’яті спливав той паморочливий ве-

чір, коли у повітрі завис наповнений матіо-
ловим цвітом туман. Микола повертався з 
дискотеки. У голові сновигали чумні думки, 
замішані на спиртному. Здавалося, що він і 
досі чує насмішкуватий Василевий регіт: “Га-
га-га! Дівчину він обламати не може! Слабак! 
А ти бац-бац – і в дамках. Куди вона тоді від 
тебе подінеться! Батькові в подолі не понесе!”

І враз попереду, в чітких променях вулич-
ного ліхтаря, посоловілі очі вгледіли дівочий 
силует. “Вона…” – застугоніло у скронях. 
Оленка поверталася з танців сама. Звідкіля 
й взялася сила. А може, її додав хміль? Ми-
кола щодуху кинувся наздоганяти сусідку, 
про яку мріяв, відколи повернувся з армії. 
Ось тільки Оленка чомусь переводила роз-
мову на інше. Уже потім Миколі сорока на 
хвості принесла, що вона чекає з армії коха-
ного.

Хлопець наздогнав дівчину, коли стежка 
пішла поміж бузкових заростей, з усієї сили 
шарпонув за плече і притиснув до себе. Все, 
що він пам’ятав, то її благальний і безпорад-

ний погляд…
На ранок він прокинувся з важкою голо-

вою та гірким присмаком на губах. Та й хіба 
спав? Перед очима стояла усіляка маячня. З 
хвилини на хвилину очікував, що перед 
батьківським обійстям зупиниться міліцей-
ський газик і… Але ні наступного, ні третьо-
го дня його ніхто не шукав. Вовчим поглядом 
зиркав на сусідську хату, у якій, здавалося, не 
світилося навіть увечері. Безсонні ночі під-
кинули ідею втікати. Ось лише куди? Згадав 
про оголошення в газеті, яке запрошувало 
молодих, енергійних на роботу в Санкт-
Петербург. Похапцем спакував речі і, навіть 
забувши приготовлений матір’ю пакет з 
харчами, подався на залізничну станцію.

«Проси прощення не лише  у Бога, а й у 
дівчини»

Працював Микола на будові з несамови-
тою силою. Увечері падав на постіль, але не 
міг заснути – перед очима стояв той пере-
ляканий дівочий погляд.

Якось вихідного дня пішов блукати міс-
том. І коли, здавалося, вже втомився, потра-
пив до маленької кам’яної церковки. Крізь 
відчинені двері потягнуло теплом запалених 
свічок. На Миколу дивилися очі Ісуса Христа, 
що ножем краяли його душу. Скільки так 
стояв перед образом, він не знає. Оговтався 
від легкого дотику священика, котрий поклав 
руку на його плече. І Микола, мабуть, вперше 
у житті впав на коліна і заридав. Великі чо-
ловічі сльози градом котилися на підлогу, в 
якій відображався вогонь свічок.

Батюшка звелів хлопцеві піднятися з колін 

і підвів до аналойчика, на якому лежали хрест 
та Святе Євангеліє. Микола говорив, гово-
рив… І ніби важка ноша сповзала з його 
грудей.

– Сину мій, – батьківський голос заспо-
коював і, здавалося, втамовував біль, – то 
була твоя перша сповідь. Їдь додому. Проси 
прощення не лише в Бога, а й у тої, котру 
скривдив.

...І ось він тут, у селі. Та чому Оленка два 
дні поспіль не потрапляє на очі? Виявляєть-
ся, як розказала мати, дочекалася свого 
хлопця з армії, вийшла заміж. А от чи про-
стить його, Миколу, чи прокляла вже? «За-
втра обов’язково піду до неї, впаду на коліна”, 
– роїлися, як надокучливі джмелі, думки. Ось 
і сонце сіло за хату. Восени день набагато 
коротший. А вночі пішов холодний листопа-
довий дощ.

З першими вранішніми променями у 
двері Маріїної хати хтось тривожно загримо-
тів:

– Степанівно! Степанівно! Біда. Твій Ми-
кола на тополі, що напроти фігури, висить!

Жінка кинулася до хреста, що стоїть на 
перехресній дорозі. Навпроти нього височіло 
самотнє, як і її вдовина доля, тополине дере-
во. “Синочку мій!” – благально і разом з тим 
якимось нелюдським голосом заволала на 
увесь світ. Тільки останнє листя посипалося 
додолу. На той крик із сусідньої хати вигля-
нула дівоча голівка, обсіяна безліччю срібних 
павутинок. Оленка боязко підійшла до пар-
кану і перехрестилася...

Наталія ЛЕГКА

ЗАШМОРГ НА ШИЮ – ЗА ТЯЖКИЙ ГРІХ                                                               
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і 7 березня 2023 року під час бойового 
завдання під Бахмутом загинув 

легендарний командир, Герой України 
Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі». 

10 березня 2023 року в столиці попро-
щатися з Героєм України при-
йшло багато людей, зокрема, 
Президент України Володимир 
Зеленський, Прем’єр-міністр 
Фінляндської Республіки Сан-
на Марін, яка перебувала з 
робочим візитом у Києві, Мі-

ністр оборони України Олексій Резніков, 
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій 
Залужний та голова Головного розвіду-
вального управління Міністерства обо-
рони України генерал-майор Кирило 
Буданов. 

Президент України передав матері за-
гиблого Героя, Оксані Коцюбайло, відзна-
ку «Хрест бойових заслуг», якою посмерт-
но удостоєно її сина.

Слова співчуття рідним загиблого 

воїна висловив Міністр оборони України 
Олексій Резніков.

– Ми не можемо дозволити нашим ді-
тям, нашим онукам завершити цю війну. 
Її завершити маємо саме ми, і перемогти. 
І саме заради цієї Перемоги платимо най-
дорожче. Я схиляю голову перед рідними. 
Мамо, ми розуміємо Вашу втрату, і це 
дуже важко. Головне – ми будемо його 
пам’ятати.  Сьогодні, якщо спитати ко-
гось, хто такий Да Вінчі, навряд чи хтось 

НАЦІЛЕНІ НА ПЕРЕМОГУ!

“Нецілені на перемогу!”, це кампанія закупівлі сучасної оптичної техніки 
та пристроїв нічного бачення, це можливість реально долучитись до якомога 

скорішого досягнення Перемоги над рашистами, 
бо ця техніка надасть величезну перевагу нашим військовим.

Внаслідок успіхів Збройних Сил України на фронті, ми впевнено йдемо до Перемоги. 
Звільнення усіх українських територій вимагає додаткових зусиль і підтримки.

Український конґресовий комітет Америки (УККА) запустив збір 
коштів для купівлі оптичної техніки для наших Козаків і Героїв. 

Ми доставлятимемо це обладнання ЗСУ прямо на фронті.

Наша мета – це зібрати 300 тисяч доларів.
Приєднуйтесь, надавайте вашу щедру фінансову підтримку, 

повідомляйте ваших друзів і знайомих!

https://www.mightycause.com/story/Knpplf
УККА зареєстрована як благодійна організація 501(c)(3) і всі пожертви на цю 

кампанію не включаються до оподаткованого доходу згідно законодавства США.
Можна також відправляти чеки 
(з позначкою “#AimingForVictory”):
 UCCA
 203 Second Avenue
 New York, NY 10003

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

УКРАЇНА ПОПРОЩАЛАСЯ З ГЕРОЄМ 

ДОСЬЄ «УС»
ДМИТРО КОЦЮБАЙЛО 

народився 1 листопада 1995 
року у селі Задністрянськ Га-
лицького району Івано-Фран-
ківської області. Українець. 
Християнин, греко-католик. 
Середню освіту здобув у Бовшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Далі продовжив навчання 
у художньому ліцеї в Івано-Франківську.

Був активним учасником подій на Майдані. З початком російської окупації 
частини території України Дмитро відбув на військовий вишкіл у центр “Десна”, 
що на Чернігівщині. Після навчання в числі перших поїхав на фронт.

З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях по обороні Донецького аеро-
порту й прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяж-
кі поранення. З 2015 року – командир першої окремої штурмової роти ДУК “ПС”. 
За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, “Шахті Бутовка”, Старогнатівці, 
Білокам’янці, Красногорівці.

17 березня 2016 року “Да Вінчі” став командиром 1-ої окремої штурмової роти 
«Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка згодом була переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 за особисту мужність, виявлену у захисті державного суве-
ренітету, Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України з врученням ордену 
«Золота Зірка».

7 березня 2023 року у бою під Бахмутом загинув Герой України, командир баталь-
йону 67-ї механізованої бригади Дмитро Коцюбайло також відомий під позивним 

“Да Вінчі”.



27

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
17 березня 2023 №

 11
Д

олі лю
дські

скаже, що це  італійський митець, а ска-
жуть, що це український Герой. Справ-
жній Герой, – сказав очільник оборонно-
го відомства.

Також щирі слова співчуття та під-
тримки рідним та друзям полеглого Героя 
висловив Головнокомандувач ЗС України 
генерал Валерій Залужний.

– Мені було дуже 
приємно не просто 
добре знати Дмитра, 
а з часом стати части-
ною його великої ро-
дини. Родина, яка 
створювалася саме 
навколо нього. На-
вколо світлої людини. 
Неймовірної людини, 
навколо якого були 
люди, об’єднані лише 
однією метою – бо-
ротьбою за свою кра-
їну. Наша військова 
сім’я прийняла «Да 
Вінчі» 9 років тому. 
З о в с і м  м о л о д о г о 
х лопця, з щирими 
очима, який нічого і 
ніколи не боявся, – 
підкреслив генерал 

Валерій Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ також до-

дав, що «Да Вінчі» і його «вовки» роби-
ли надскладну роботу, і йому було дуже 
приємно, коли в перший день великої 
війни Дмитро разом із побратимами 
приєднався до лав Збройних Сил Укра-
їни.

– Йде війна, шлях до нашої пере-
моги дуже і дуже важкий, і ціна цієї 
перемоги – це життя наших воїнів. 
Дмитро Коцюбайло був не просто най-
кращим, він був найкращий з найкра-
щих, тому війна забрала саме його. 
Дуже шкода, брате, що так трапилося, 
– додав генерал Валерій Залужний.

Упродовж прощання з Дмитром 
Коцюбайлом усім Майданом Незалеж-
ності лунало «Слава Україні», а у від-
повідь болісне та гірке «Героям Слава».

Невимовний біль та втрата для рід-
них, друзів, побратимів та всього укра-
їнського народу.

Світлана Кирган  
Фото автора

«ДА ВІНЧІ»
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

Transportation
company looking for 

after hours 
Dispatch from 

4 pm - midnight. 
Must speak

Ukrainian, English. 

224.828.1773  &  630.991.7566224.828.1773  &  630.991.7566

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

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

Sunday work - 
extra $100 bonus.

BNSf experience required

224.828.1773 or 630.991.7566224.828.1773 or 630.991.7566

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Transportation company need
LOCAL DRIVER

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

#3
2773.235.2504   773.235.1300

Бридким було все: брудне неголене обличчя, 
скуйовджене волосся, синці під очима, відчуття 
липкої кволості. Дратував пташиний щебіт у 
верхів’ї густих лип, і навіть вранішній, легкий та 
свіжий, вітерець видавався обурливо-пронизли-
вим, рвучким і сердитим. Бо від чого б то хиталася 
паркова лава з масивними ніжками, на якій він 
хворобливо скоцюрбився? 

У виснаженому тілі, немилосердно перетертому 
кам’яними жорнами, кожен м’яз видавався заяло-
женою ганчіркою. Пальці підступно тремтіли, голо-
ва – мов переспілий кавун: ледь натисни, відразу 
трісне. Нікого й нічого не хотілося бачити. Нехай 
світ провалиться у безвість – байдуже. Душу опо-
вила безодня непотрібності й безнадії. Здавалось: 
хтось знічев’я витер об нього брудні черевики... 

Але що це? Ввижається? Десь з потойбіччя 
почулося до болю рідне: 

– Та-а-ту! Це ти? – лагідне дитяче рученя бояз-
ко торкнулося його плеча. Зусиллям волі розплю-
щив очі, розтяг зчорнілі губи кислою посмішкою. 
Поряд з його неохайним обличчям квітло сяйне 
дитяче личко з озерцями ніжно-голубих очей, 
зрошених чистими слізками, що струмились по 
рожевій ніжності щічок. 

– Тату, що з тобою? Ти чуєш? – шепотіли ви-
шенькові донеччині уста. Кирпатенький носик 
підсьорбував зрадливу вологу. – Чуєш, та-а? Стид-
но мені, – й часто захлипала. – Сусідські хлопці 
кажуть... – та й знову, не в силах мовити, ковтнула 
гіркий клубочок у горлі. 

– Що кажуть? Що? – ледве розверз намертво 
спаяні губи. 

– Кажуть... Дражняться: Наташка-алкашка... – 
видихнула і знесилено присіла на старенький 
портфелик, схиливши голівку з рівненьким стру-
мочком проділу. Він зірвався з лавки, мало не 
впавши від не очікуваної від себе стрімкості, і 
нахилився до неї. Обійняв маленьке тільце, що 
здригалося від плачу, і став обережно-заспокій-
ливо гладити худеньку спинку з такими знайоми-
ми ґудзичками хребта. 

– Заспокойся, донечко. Господи, Наталочко, 
дитино, годі. Годі! Не буду! Чуєш? Клянусь: більше 
не буду. Чуєш, маленька?.. 

Непрохані сльози поповзли по 
брудній щетині, животворно оро-
сили зашкарублу душу. У грудях, 
наповнених жалем до рідної 
пташини, що здригалась під 
його долонями, стало до 
щему боляче, проте чомусь 
водночас і ставало легше... 

– Повір, доню, більше не 
буду пити? Чуєш? Віриш? – й став 
навколішки перед малою. – Як там 
мама? Згадує? – запитав з надією. 

– То свариться, то плаче. Позавчора через дощ 
у веранді калоші плавали. Казала: треба когось 
кликати ремонтувати... Погано без тебе, тату... – 
запитально глянула йому в вічі. 

Він підняв дитя, поправив платтячко, поставив 
на землю: 

– Біжи, доню, бо до школи запізнишся. Пробач... 
Якщо можеш, пробач! – й помахав правицею. Ні-
чого. Нехай. «Все буде гаразд», – стиха мовив про 
себе, дивлячись услід дочці, що раз по раз озира-
лась... 

У неділю ще зранку добре задощилося. Важкі 
хмари чіплялися за димарі й верхів’я старих яво-
рів. Петро натягнув стару засмальцьовану куртку, 
поношені кирзяки, прихопив такий-сякий інстру-
мент, лист старої бляхи. Не вибираючи шляху, 
побрів нагірною вулицею до двору, в якому не був 
цілу вічність. Пес Бровко вискочив з будки, люто 
гавкнув і приязно замотиляв хвостом – упізнав. 

Петро знайшов під сараєм драбину, важко 
поліз на веранду. З облупленого потрісканого даху 
вода потоком неслася в проіржавілу дірку на са-
місінькому краю. Нашвидкуруч тут не впоратись... 
Хоч на ньому вже не залишалось жодного сухого 
рубця, вирішив-таки припасувати принесену 
бляху: все ж менше ллятиме, а там щось придумає. 
Тільки стукнув пару разів молотком, як, скиглячи, 
прочинились знизу двері. 

– А хто це тут товчеться в таку негоду? – до-
линув знайомий голос. – Чи не варто було б хоч 

для годиться дозволу спитати? 
Непроханий гість глянув на 

господиню крізь мокру завісу й 
на душі потеплішало: Галина 
зверталася до нього, ледь-
ледь усміхаючись, проте сіро-
голубі очі з-під вороних брів 
поглядали запитально-сер-

йозно. 
– Пробачте, хазяєчко, зави-

нив: не певний був, що одержу до-
звіл, – відповів вдавано-бадьоро. 

– Чи варто, Петре, товктися в таку зливу? Все 
одно плаваємо, – спитала спокійно, доброзичли-
во. 

– Та нехай. Прилаштую, коли вже почав. 
– Ну, дивись. Тобі згори видніше, – причинила 

двері. 
Злива не вщухала, а він все гармидерував вдо-

волено, навіть щось насвистував. Довгенько по-
вовтузився, доки завів залізо і припасував до 
старих грубих листів. Уже завершував справу, як 
на небі радо виглянули голубенькі скельця й 
злива раптово вщухла. 

Він зібрав інструмент, відніс на місце драбину 
і рушив було з двору, коли з сіней почулося таке 
бажане: 

– Зайди-но, Петре, до хати. Наталочка просить 
тебе до сніданку. Та і я приєднуюся: заробив сьо-
годні. 

Тільки на поріг, як рідний тепленький клубочок 
радісно обвився навколо: 

– Що, тікати надумав? Не пущу! Тату! Я так 
скучила! 

– Підожди, донечко, я зовсім змоклий, – під-
хопив малу і звично підкинув під стелю. 

– На ось, перевдягнися, – нагодилася Галина 
зі стосом старенької його вдяганки. 

Петро вдячно глянув на неї: в сіро-голубих 
очах жінки хлюпалася приязнь... 

На столі вже стояла його улюблена смажена 
картопля. Поруч у мисці – квашена капуста, по-

лита олією. Трохи віддаля – пляшка. Повна. Петро 
жадібно глянув на неї, натужно проковтнув клубок 
слини. Несила відвести очі. Хильнути оце б після 
холодної купелі! Проте змусив себе спокійно 
взяти виделку, присунув тарілку з картоплею. 

– Ну, що, мала? – звернувся до дочки. – Позма-
гаємося, хто швидше з’їсть? 

– Ні, таточку. Я вже... Я просто біля тебе поси-
джу, – пірнула під його правицю. І хоч чоловікові 
було не з руки діставати страву, рідне тепло зі-
грівало його зболену душу. Та й Наталочка тіши-
лася татком. Завмерла біля нього, тільки оченята-
ми щирими, благальними на маму позирає. Врешті 
наважилась: 

– Мамо, мамусю, дозволь татові залишитися 
вдома. Мені так хочеться, щоб він був з нами. 
Можна, мамо? 

Галина не відразу відповіла: 
– По правді, то я не проти. Але якщо тато не 

стане займати ту кляту гидоту, – кивнула на пляш-
ку. 

– Як бачиш, витримав, – Петро з надією погля-
нув в очі дружини. – Повір мені з умовою: тільки-но 
візьмуся за чарку – відразу виженеш. Ні, я сам тоді 
піду! – сказав рішуче, мов відрубав. 

Дівчинка мерщій злетіла на стілець, міцно обі-
йняла батька за шию і розцілувала: 

– Тату! Ми знали, що ти повернешся, знали. 
Тепер ти завжди будеш вдома! Правда ж?.. Мамо, 
не плач, він більше не буде. Еге ж, тату?.. 

– Правда, доню, щира правда! Горенько ти моє, 
щастя єдине! – притиснувши дитину до грудей, 
Петро підійшов до вікна. Перед очима його все 
розпливалося, ставало невиразним, розмитим. То 
все дощ, напевне... Довго стояв мовчки. Не йняв 
віри, що знову вдома. Вдома! По хвилі поцілував 
ніжну дитячу щічку і прошепотів: 

– Спасибі, доню! Спасибі, рідненька! 
Микола ЛУКОМЕЦЬ,  

с. Деріївка  
Онуфріївський район  

Кіровоградська область 

ДУШУ ОПОВИЛА БЕЗОДНЯ НЕПОТРІБНОСТІ Й БЕЗНАДІЇ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

 Потрібні монтажники та 
обробники з досвідом 
або для навчання.

 Позиції відкрито.
 Досвід корисний.
 Магазин на північ

від Чикаго. 773.849.4615773.849.4615773.849.4615

HARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORINGHARDWOOD FLOORING

#18

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

Insurance agency 
is looking for 

to provide coverage 
for Business and 
personal clients.

Insurance agency 

to provide coverage 

312.723.9963 312.723.9963 #14

INSURANCE AGENTINSURANCE AGENT

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Запрошуються
на роботу

ФУГАЗЕРИ З УМІННЯМ 
МУРУВАННЯ. 
З досвідом 

роботи або без.

773-895-2544 
(Вєслав)

та солодкі булочки, колачі, 
тістечка, усі солодощі для 

хлібобулочного відділу 

ПОТРІБНА ЛЮДИНА З ДОСВІДОМ, 
ЯКА ВМІЄ РОБИТИ ПОНЧИКИ

Повинна говорити
польською або

англійською мовами. 

в магазині Mount Prospect. 

847.722.0144 

Schaumburg location only!Schaumburg location only!

For more information,
please call or text: Patryk  

We are
NOW hiring 
full -time 
BUTCHERS

We are
NOW hiring 
full -time 
BUTCHERS
English or Polish 
is a plus 

708.407.4590708.407.4590

part-time CASHIERS! 
Fridays, Saturdays and Sundays ONLY! 

KD Market in Mount Prospect
IS NOW HIRING

Must speak
English or Polish

630.915.8355
For more information, 
 please call Jadzia

https://mykdmarket.com/pages/careersor apply online



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.

vpayuk@yahoo.com
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$5 off 25$

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

РЕНТ. Квартира  
в бейсменті:  

три окремі кімнати, які 
закриваються на замок, 

спільна кухня, ванна 
кімната і вітальня. Око-
лиця Belmont- Harlem 

близько автобусної 
зупинки. 

В ціну входить обігрі-
вання і вода. 
773-622-8554

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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 гру-
пах. Хороша зарплата. 

Забираємо з дому.  
847-312-6508 #8 

Потрібен водій CDL 
3000-3500$  
за тиждень.  

Тел (773)600-5114 

General  
Construction Work  
People needed for 

furniture assembling 
ASAP.  

Tel. 847.437.5590

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

РІЗНЕ
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Гороскоп

ОВЕН (2 1 .0 3 -20.0 4) 
У першiй половинi тижня 
нiчого не залишайте на волю 
випадку. Недомовленiсть, зайвi 
на д i ї  на i нши х л юдей вас 
пiдведуть. Словом, «слабка 
ланка» – це оточення, тримайте 
руку на пульсi.Найближчим 

часом ви вирiшите необхiднi питання, можете 
проявити себе з несподiваного боку. Розрахо-
вуйте не тiльки на свої сили – ви можете залу-
чити до спiльних проектiв друзiв i знайомих. Не 
беріть участі в авантюрах – є ризик  потрапити 
в неприємну ситуацію. Уникайте конфліктів, 
особливо з родичами, навпаки, спробуйте на-
лагодити з ними стосунки. Ви зустрінетеся з 
цікавими людьми. Вдалий  період для підписан-
ня важливих угод із діловими партнерами. У вас 
буде можливість проявити себе з професійного 
боку. Особливо вдалими будуть службові від-
рядження. На цьому тижні приділіть  увагу 
близьким, якщо буде потреба, зберіть сімейну 
нараду. Обстеження та лікування серця і арте-
ріальної системи перенесіть на наступний мі-
сяць.

ТIЛЕЦЬ (2 1 .0 4 -2 1 .0 5) 
Ви вдало здiйсните задумане, 
особливо на роботi. Головне – 
не забувати, що пiд лежачий 
камiнь вода не тече. У першiй 
половинi тижня вас чекають 
цiкавi подiї, здивують змiни i 

сюрпризи вiд друзiв. Будьте вiдкритi для 
спiлкування, iнакше ризикуєте переоцiнити свої 
можливостi. Неприємності, які давно непокоять 
вас, компенсують  близькі друзі, які завжди го-
тові прийти на допомогу. Від вас чекають  рішу-
чих дій, які стануть визначальними  в майбут-
ньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. 
Кращий відпочинок на вихідні – відвідини 
батьків. Завдяки тому, що зірки на вашому боці, 
здійсняться  найзаповітніші мрії. На роботі на-
решті  вдасться завершити проект, над яким 
довелося багато працювати. Але все  одно три-
майте ситуацію під контролем, бажано розра-
хуватися зі старими боргами. Зверніть увагу на 
легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук краще не 
оперувати. Для відновлення нервової системи 
треба поспати на годину довше.

БЛИЗНЮКИ (2 2 .0 5 -2 1 .0 6) 
Цей тиждень може принести 
кiлька балiв на вашу користь. 
Головне – визначитися, що саме 
ви хочете. У фiнансових питан-
нях усе залежить тiльки вiд вас, 
будьте економними, купуйте 
тiльки найнеобхiднiше. Доля  

на цьому тижні схильна до вас. Фінансова криза, 
яка заважала вам  працювати, закінчиться, над-
ходитимуть  нові робочі пропозиції, дуже ви-
гідні  для вас. Вдасться налагодити стосунки з 
колишніми партнерами. Ви отримаєте  подару-
нок, про який давно мріяли. З’явиться  можли-
вість стабілізації кар’єри. За умови  того, що ви 
докладатимете багато зусиль, можливий фінан-
совий успіх. Вам треба визначитися, чи потрібне 
вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий 
настрій стане підтримкою для задуманого. По-
чаті на цьому тижні романи матимуть бурхливе 
продовження. У ці дні утримайтеся від вживан-
ня алкоголю. Ви не відчуватимете критичної 
межі сп’яніння. 

РАК (2 2 .0 6 -2 2 .07 ) 
Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами 
друзiв i родичiв. Ви братимете в них активну 
участь. Наприкiнцi тижня краще вiдмовитися 
вiд важливих справ, не пiдписувати важливих 

документiв. На початку тижня 
чекайте натхнення, яке буде 
доречним для реалiзацiї най-
ближчих планiв. У першу чергу 
це стосується дiлових питань i 

допомоги колегам. Будьте уважнi до здоров’я 
батькiв. Ваш девіз  наступного тижня – «Куй 
залізо, поки гаряче». Є шанс добре попрацювати  
і заробити хороші гроші. Не відмовляйтеся  від 
допомоги друзів. У п’ятницю радимо почати 
нову справу, від чого отримаєте велику насо-
лоду. Уїк-енд проведіть із родиною. Тиждень 
сприятливий для вирішення особистих  питань: 
ви зможете отримати кредит, змінити житло, 
придбати нові меблі. Також зможете налагодити 
стосунки з коханою людиною. У бізнесі вдасть-
ся визначитися з подальшими планами. Зверніть 
увагу на здоров’я, більше відпочивайте на сві-
жому повітрі. 

ЛЕВ (23 .07-23 .0 8) 
Якщо ви поставили перед собою 
цiль, iдiть до неї, незважаючи на 
підступи оточення. Не забувай-
те про те, що смiливiсть бере 
мiста. Уникайте ризикованих 
пропозицiй. Починаючи з поне-

ділка, вас переслідуватимуть  фінансові та по-
бутові неприємності. Не переймайтеся, замість 
того, щоб  конфліктувати, займіться чимось 
корисним. Лад у родині відволікатиме вас від 
негараздів. У четвер до вас можуть завітати 
старі знайомі. Ваші  плани на майбутнє потре-
бують грошових надходжень. Не випустіть шанс 
налагодити стосунки з впливовими партнерами. 
Настав час проявити свій професіоналізм. На-
чальство оцінить вас, можливе підвищення на 
посаді, а відповідно, і заробітної плати. Попере-
ду дуже динамiчнi вихiднi й важливі знайомства. 
Проведіть вихідні з друзями та близькими. 
Варто звернути увагу на нирки і сечовід. Не 
пийте багато пива, щоб не виник пієлонефрит. 
Хронічно хворим на нирки шкодять емоційні 
пересуди інших.

ДIВА (24 .0 8 -23 .0 9) 
 Тиждень почнеться з цiкавих i 
непередбачуваних подiй. Дiйте 
експромтом i не вiдкладайте на 
завтра те, що можете зробити 
сьогоднi. Доля готує для вас на 
цьому тижнi i батiг, i пряник. 

Хорошi новини варто чекати пiсля середи, а 
конфлiкти – у вихiднi. Доведеться першими йти 
на компромiси. У вашому житті настав період 
затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труднощі 
тимчасові, їх треба перечекати. Ваші таланти 
неодмінно  помітять і оцінять належним чином. 
Починаючи з понеділка, займіться  благодійніс-
тю, відвідайте родичів  і близьких. Ви витрача-
тимете  енергію на романтичні зв’язки. На цьому  
тижні підвищиться активність у  творчих людей. 
Узагалі вдалий період для залучення впливових 
осіб до фінансових проектів. Успішно розвива-
тимуться ділові стосунки. Наприкiнцi тижня не 
вимагайте дуже багато вiд близьких. Вихідні 

несприятливі для поїздок, краще проведіть їх 
серед близьких. У зоні ризику – кістки та селе-
зінка..

ТЕРЕЗИ (2 4 .0 9 -23 . 10) 
У першiй половинi тижня дове-
деться присвятити час i сили не 
дуже приємним, але необхiдним 
справам. А потiм вам воздасться 
– на вас чекають успiх i приємнi 
подарунки вiд друзiв i рiдних. 

Будьте готовi скористатися несподіваним шан-
сом. Саме час подумати про кар’єрне просуван-
ня та приробіток. Словом, дiйте за обставинами. 
У серединi тижня вас чекають важливi зустрiчi 
та новi знайомства. Нарешті помітили ваші зді-
бності. У вас з’являться ділові та цікаві пропо-
зиції, дуже важливо  ними скористатися. Впли-
вові партнери допоможуть вам фінансово, а 
працювати  доведеться вам самим. Ви можете 
отримати звістку від людини, яку давно  не ба-
чили. На цьому  тижні співробітництво будь-
якого  напряму дасть очікувані результати. Ви 
розраховуєте на хороші прибутки, завдяки  чому 
плануєте почати новий бізнес. Сприятливий час 
для підписання ділових угод. протипоказана.

СКОРПIОН (24 . 10 -2 2 . 1 1) 
Ви шукатимете приводи для роз-
дратування i виходу агресiї. На-
магайтеся тримати себе в руках, 
будьте обережнi у висловлюван-
нях. В особистому життi вас може 
приємно здивувати зустрiч iз 

давнiм коханням. Якщо  за останні дні ви втоми-
лися, знайдіть час для відпочинку. Бажано змі-
нити  обстановку, якщо вам запропонують поїха-
ти в далеке відрядження – не відмовляйтеся. 
Будь-яка авантюра, навіть ризикована, принесе 
максимум задоволення. Будьте обережні з діло-
вими партнерами, від них залежать ваші подаль-
ші прибутки. Особистими проблемами поділіть-
ся з друзями, вони можуть дати хорошу пораду.  
У суботу ви будете в центрі уваги, вам удасться 
підняти всім настрій. Зараз краще не грати в 
азартні ігри, вас може підвести інтуїція. Час  
реалізувати ідеї, можливі різкі  повороти долі. У 
ці дні організм сам чистить сечовий міхур і ста-
теві органи. Не заважайте природній профілак-
тиці. Не варто сексуально перевантажуватися.

СТРIЛЕЦЬ (23 . 1 1-2 1 . 1 2) 
Сконцентруйтеся на важливих 
справах, а до якої сфери вони 
н а л е ж а т ь  –  т о  в ж е  в а м 
вирiшувати. Звернiть увагу, що 
вам треба буде грати провiдну 
роль на цьому тижнi, проявляй-

те лiдерськi якостi. Усе сприяє дiловим досяг-
ненням. Придiляйте роботi бiльше часу, уникай-
те флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше  везіння 
наближається до фіналу, тому бажано до кінця 
тижня закінчити  заплановані раніше справи. 
Керівництво  на вашому боці, але не варто роз-
раховувати  на серйозну підтримку. У вашому 
житті відбудуться деякі зміни – з’являться нові 

знайомі, вдасться укласти вигідну угоду. Ваші  
творчі ідеї стануть не тільки реальністю, ви 
зможете також отримати хороші прибутки. 
Успішними будуть розвиток бізнесу, укладання 
угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. Коле-
ги по роботі намагаються перетягти ковдру на 
свій бік, тому слідкуйте за розвитком подій. 
Неділю присвятіть родині.

КОЗЕРIГ (2 2 . 1 2-20.01) 
Наступний тиждень багатий на 
різні події, можливі дружні зу-
стрічі. Не відмовляйтеся  від 
вигідних пропозицій ділових  
партнерів, це принесе чималий 
успі х  у кар’єрі .  Вод ночас 

з’явиться можливість добре заробити, нарешті 
ви зможете допомогти батькам і дітям. Серед-
ина тижня буде невдалою як у дiловому планi, 
так i в особистому. Краще шукайте однодумцiв, 
вчiться обходити гострi кути. У вихiднi роз-
слабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч.  Ви 
маєте  всі підстави підозрювати своїх колег у 
непорядності, адже не раз мали можливість 
пересвідчитися в цьому. Пильнуйте уважно за 
їхніми діями, щоб не потрапити в неприємну 
ситуацію. Грошові надходження витрачайте з 
розумом, економія допоможе вам у новому 
бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути вдалим у ви-
рішенні фінансових питань. Не навантажуйте 
легені та бронхи фізичними вправами. Краще 
більше поспати.

ВОДОЛIЙ (21 .01-19.02) 
Тиждень буде доволi насиченим. 
У вас з’явиться можливiсть про-
явити щедрiсть душi – дати коле-
гам пораду, оточити близьких 
турботою. Корисно i продуктивно 
освоювати новi знання. На по-

чатку тижня ви неодмінно покажете себе. У цей 
час може виникнути рiзке бажання перемiн, 
змiни iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризикуєте 
припуститися помилки на рiвному мiсцi. Най-
ближчими днями більше уваги приділяйте до-
машнім і близьким. Не дуже вдалий час для  
просування по службі й спілкування  з поваж-
ними особами. Від начальства ви не діждетеся 
розуміння, тому доведеться самому вирішувати 
робочі проблеми. Не починайте нових справ, є 
небезпека отримати невірну інформацію. Ви 
можете розраховувати на матеріальну та ідейну 
підтримку начальника. Займіться  налагоджен-
ням соціальних стосунків  із вищими інстанція-
ми. 

РИБИ (20.02-20.03) 
 На початку  нового тижня ви зі-
ткнетеся з неочікуваними  клопо-
тами і небажаними витратами. 
Радимо економити гроші, щоб 
уникнути фінансової кризи. 
Найвдалiший час для вас – серед-

ина тижня. У другiй половинi тижня вас чекають 
сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. 
Зокрема, це стосується вашої родини. Ваше за-
вдання – скористатися шансом i зробити для себе 
висновки. Ви знайдете однодумцiв i хорошу 
компанiю. Щоб не опинитися бiля розбитого 
корита, не вiрте нiчиїм фiнансовим обiцянкам. 
Перенапруження на роботі може спровокувати 
емоційний зрив. Вам удасться вирішити будь-яку 
проблему, власні ж інтереси залиште на потім. 
Зараз  для вас найголовніше – це родина, а вже 
потім – бізнес. Ті, хто  бажає зустріти вигідних 
ділових партнерів, досягнуть успіху. Самотні 
нарешті зустрінуть свою долю. Постарайтеся не 
навантажувати шлунок, особливо смаженим. 
Людям з підвищеною кислотністю треба пити 
чай з м’яти, а салати заправляти олією.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 20 ПО 
26 БЕРЕЗНЯ  2023 РОКУ
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