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ШТУРМ КАПІТОЛІЯ.
ЩО ЦЕЙ СМЕРТЕЛЬНИЙ ДЕНЬ
ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ТРАМПА?

«ЦЕ НЕ АМЕРИКА».
ЯК СВІТОВІ ПОЛІТИКИ
ВІДРЕАГУВАЛИ
НА ПРОТЕСТИ Ст. 3
У ВАШИНГТОНІ
РІЗДВЯНІ ПОСЛАННЯ
ГЛАВ ЦЕРКОВ:

Ст. 4-8

Папи Римського,
Вселенського Патріарха,
Предстоятеля ПЦУ, Глави УГКЦ…

(Закінчення на ст. 2)
Ось так закінчується президентство Трампа.
Не скигленням, а вибухом.
Тижнями Дональд Трамп називав 6 січня
вирішальним днем. Він закликав своїх прихильників приїхати до Вашингтона і кинути виклик
Конгресу - і віцепрезиденту Майку Пенсу - з
метою скасувати результати листопадових виборів і залишити президентство у своїх руках.
У середу вранці президент та його речники
запустили круговерть подій.
Руді Джуліані, особистий адвокат президента, заявив, що виборчі суперечки мають вирішуватися «судом бою».
Дональд Трамп-молодший, старший син
президента, звернувся до членів своєї партії, які
не будуть «битися» за свого президента.
«Це вже не їхня Республіканська партія, сказав він. - Це Республіканська партія Дональда Трампа».

Тоді президент сам закликав натовп пройти
дві милі від Білого дому до Капітолія.
«Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося, - сказав президент. - З нашої країни
досить. Ми більше не терпітимемо».
Коли президент завершував своє звернення,
всередині самого Капітолія розгорталася інша
драма - Конгрес готувався офіційно підбити
підсумки результатів виборів.
По-перше, Майк Пенс - нехтуючи закликом
президента скасувати результати із суперечливих штатів - оприлюднив заяву, що він не має
таких повноважень, і його роль «переважно
церемоніальна».
Тоді республіканці кинули свій перший виклик - щодо голосування в Аризоні, й Палата і
Сенат розпочали дебати щодо того, чи визнавати перемогу там Джо Байдена.
Дискусія у Палаті була бурхливою.

«Присяга, яку я дала минулої неділі, про захист і підтримку Конституції, вимагає від мене
виступити проти цієї пародії, - сказала новообрана конгресменка Лорен Бобер, яка нещодавно потрапила у новини, бо наполягала, що буде
носити з собою у Конгрес пістолет. - Я не дозволю ігнорувати людей».
У Сенаті дебати мали інший характер. Лідер
більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, одягнений
у темний костюм та краватку, які більше пасували б на похороні, збирався поховати Дональда Трампа, а не хвалити його.
«Якби ці вибори скасували просто через голослівні твердження сторони, що програла,
наша демократія стала би на шлях смерті, - сказав пан Макконнелл. - Ми б ніколи більше не
побачили, щоб уся нація визнала вибори. Кожні
чотири роки була би боротьба за владу будьякою ціною».

НЕ МОЖНА КУПУВАТИ
ОКУЛЯРИ НА ВЛАСНИЙ
РОЗСУД, НЕ
ПОРАДИВШИСЬ ІЗ
ФАХІВЦЕМ
Ст. 19

Усі добре знають прописну істину: хворобі
ліпше запобігти, аніж потім лікувати.

(Закінчення. Початок на ст. 1)
Сенатор від штату Кентуккі, який стане лідером меншості в
Сенаті внаслідок двох останніх поразок його партії у Джорджії,
заявив, що ця палата була створена для того, щоб «зупинити
короткочасні пристрасті від закипання та розплавлення основ
нашої республіки».
Його слова практично ще висіли в повітрі, коли пристрасті за
межами Капітолію закипіли, і прихильники Трампа, можливо
натхненні попередніми промовами, штурмували будівлю. Вони
подолали недостатню охорону і зірвали дебати, змусивши законодавців, персонал та журналістів ховатися від демонстрантів.
Драма розгорталася. Телевізійні камери транслювали зображення демонстрантів, що танцюють і розмахують прапорами на
сходах Капітолію. У соціальних мережах з’явилися фотографії та
відео зсередини будівлі, на яких протестувальники позували в
кабінетах обраних законодавців, а силовики зі зброєю намагалися зупинити штурм.
У Вілмінгтоні, штат Делавер, новообраний президент Джо
Байден відмовився від запланованої промови про економіку та
засудив, за його словами, «заколот» у Вашингтоні.
«У цей час наша демократія зазнає безпрецедентного нападу,
відмінного від усього, що ми досі бачили, - сказав він. - Нападу
на цитадель свободи, сам Капітолій».
Він завершив свій короткий
виступ викликом Трампу: виступити на національному телебаченні та засудити насильство і «вимагати припинення цієї облоги».
За кілька хвилин Трамп виступив із власним посланням до нації
- геть відмінним від того, що запропонував Байден.
Натомість, між звичними для
нього скаргами на «вкрадені» вибори, він сказав своїм прихильникам: «Ідіть додому, ми любимо вас,
ви дуже особливі».
Саме у такий «делікатний» спо-

поклали провину за заворушення на чинного президента.
«6 січня стане одним з найтемніших днів в американській
історії, - сказав він. - Останнє застереження для нашої нації щодо
наслідків президента-демагога, людей, які його обрали, залежних
ЗМІ, які транслювали його брехню, і людей, які слідують за ним,
коли він намагається відсунути Америку на межу руїни».
Однак на більшу увагу заслуговували республіканці, які наслідували такий приклад.
«Щойно відбувся насильницький напад на Капітолій, що мав
на меті перешкодити тим, хто виконує свій конституційний
обов’язок, - написала у Twitter конгресменка Лін Чейні, республіканка, яка часто критикувала президента. - Немає сумнівів, що
президент сформував натовп, президент підбурював натовп,
президент звертався до натовпу».
Однак засудження не обмежувалися лише відомими внутрішсіб президент регулярно реагував на проступки своїх прихиль- ньопартійними критиками Трампа. Виступив і сенатор Том
ників - чи то жорстоке поводження з демонстрантами на його Коттон з Арканзасу, який часто ставав на бік президента.
мітингах, чи заява про «прекрасних людей з обох боків» після
«Президенту вже давно пора прийняти результати виборів,
сутичок на акції білих супремасистів у Шарлоттсвіллі, чи його
заклик «відступити і бути готовими» до ультраправої групи
«Гордих хлопців» під час перших дебатів з Байденом.
Цей твіт Трампа та два наступних, де він також хвалив своїх
прихильників, були видалені у
Twitter, який зробив безпрецедентний крок і заблокував акаунт президента на 12 годин. Facebook наслідував цей приклад і заблокував
Трампа на цілий день.
Вперше за час його президентства,
вперше протягом його довгих, близьких стосунків із соцмережами, Дональда Трампа змусили замовкнути.
Коли день перейшов у вечір, і поліція нарешті взяла Капітолій під
контроль, усе більше голосів - як перестати вводити в оману американський народ і відмовитись
зліва, так і справа - засудили насиль- від насильства», - сказав він.
Керівниця апарату першої леді Меланії Трамп Стефані Грішем
ство. Не дивно, що демократи, як-от
Чак Шумер, який найближчим часом і заступниця речника Білого дому Сара Метьюз пішли у відставстане лідером більшості в Сенаті, ку на знак протесту, і є повідомлення, що інші чиновники також
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Law Office of

Steven E.
Barleben
3830 N. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, IL 60613

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО

Життя змінюється
несподівано

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від
депортації)
 Кримінальні справи (правопорушення
або тяжкі злочини)

 Модифікація та не рефінансування
іпотечного кредиту
 Банкрутство
Цивільний судовий процес
Планування заповіту

Коли стаються зміни, переконайтеся, що ваш страховий поліс
здатний змінюватися також.

 Штрафи за порушення правил
дорожнього руху

 Спадок і опікунство

Зателефонуйте, щоб отримати вартість страхування життя
сьогодні.

 Керування в нетверезому стані (DUI)

 Контракти

 Позбавлення прав водія

 Купівля-продаж бізнесу

 Автомобільні аварії
 Травми на роботі

 Операції з нерухомості (Foreclosure)
для комерційної і приватної нерухомості

 Сімейне право
(розлучення, аліменти)

 Податки та представлення в податковій
службі (IRS)

Nataliya Zlotnik

(847) 668-3488
Nataliya.Zlotnik@countryfinancial.com
Поліси страхування життя від COUNTRY Life Insurance
Company® та COUNTRY Investors Life Assurance Company® у
Блумінгтоні, штат Іллінойс.

 Реєстрація бізнесів

Звертайтесь за допомогою в будь-який час!
РОЗМОВЛЯЄМО
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ

847.392.8148

наслідують цей приклад протягом найближчих 24 годин.
CBS повідомляє,
що чиновники кабінету адміністрації
Трампа обговорюють
25-т у поправку до
конституції США, яка
визначає, як віцепрезидент та більшість
уряду можуть тимчасово усунути президента з посади.
Незалежно від того, як діятимуть пан Пенс і уряд, президентство Трампа
закінчиться вже за два тижні. На той момент лідерам Республіканської партії
доведеться мати справу з тим, що вона втратила контроль над Конгресом і
Білим домом і має колишнього президента із заплямованою репутацією, який
проте досі має значний влив на частину партії.
Події в середу можуть розпочати боротьбу за курс партії, оскільки консерватори намагатимуться вибороти контроль у Трампа та його прихильників. Макконнелл, з огляду на його зауваження на початку дня, схоже, готовий
очолити цю боротьбу. Серед інших лідерів може бути також сенатор штату
Юта Мітт Ромні, колишній кандидат у президенти від Республіканської партії.
Їм кидатимуть виклик інші партійці, які можуть претендувати на популістську мантію Трампа. Примітно, що Джош Говлі з Міссурі, перший сенатор,
який оголосив, що буде заперечувати проти результатів виборів у Сенаті, не
відступив навіть після того, як Сенат знову зібрався після вгамування насильства у Капітолії.
Криза може відкрити політичні можливості, і є багато політиків, які не
будуть соромитися їх використати.
Тим часом Трамп - поки що - все ще при владі. І хоча його могли приборкати, він може тимчасово сидіти в резиденції Білого дому і дивитись телевізор
без доступу до соцмереж, але мовчатиме він недовго.
Щойно він вирушить до свого нового будинку у Флориді, він може почати
будувати плани зведення рахунків і, можливо, колись повернеться до влади
та відбудовуватиме спадщину, яка наразі лежить у руїнах.

Ентоні ЗУРКЕР, ВВС, Вашингтон

«ЦЕ НЕ АМЕРИКА». ЯК СВІТОВІ
ПОЛІТИКИ ВІДРЕАГУВАЛИ
НА ПРОТЕСТИ У ВАШИНГТОНІ
Політики з різних країн світу
та очільники міжнародних організацій відреагували на штурм Конгресу
США у Вашингтоні, де прихильники
президента Дональда Трампа перешкоджали затвердженню перемоги
Джо Байдена на президентських виборах.
Президент України також відреагував на протести у Вашингтоні на тлі
затвердження президентських виборів у США. Він заявив, що Україна
«засуджує насильство проти Конгресу».
«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу
США. Нас надихає стійкість найстарішої та найбільшої демократичної
установи у світі, яка протягом кількох
годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила
волю американського народу», – написав Зеленський у Твіттері в четвер,
7 січня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, що «стурбований подіями у Вашингтоні». Він висловив упевненість
у спроможності американської демократії впоратися з цим викликом
та наголосив, що це важливо не
тільки для США, а й для України
та всього демократичного світу.
Прем’єр-міністр Великої Британії
Борис Джонсон назвав події , які відбувалися в Конгресі США, «ганебни-

ми». Він додав, що зараз
надзвичайно важливо
забезпечити мирн у
та впорядковану передачу президентської влади.
Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен вважає штурм Капітолію «надзвичайно жахливим». Політикиня засудила тих, хто підбурював
цей «напад на демократію», та закликала до передачі влади згідно з Конституцією США.
Реакція прем’єр-міністра Іспанії
Педро Санчеса збігається з думкою
інших світових лідерів. Він заявив, що
вірить у «силу американської демократії» та підтримав Джо Байдена.
Президент Франції Еммануель
Макрон Макрон опублікував відеозвернення, у якому розкритикував
насильство в США, заявивши: «Те,
що сталося сьогодні у Вашингтоні, –
це не Америка».
Як пише The Washington Post,
канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції заявила,
що «розлючена» та «засмучена» через
події в Капітолії. «Я дуже шкодую,
що президент Трамп не визнав своєї
поразки з листопада», –додала політикиня.
Прем’єр-міністр Канади Джастін
Трюдо стерджує, що канадці «глибоко
стурбовані та засмучені нападом
на демократію в США». За його словами, «насильство ніколи не може

Україна-США

ТРАМПА?

перевершити волю людей».
В Індії прем’єр-міністр країни Нарендра Моді, який раніше заявляв
про дружні відносини з Дональдом
Трампом, також переконаний, що потрібно продовжувати мирну передачу
влади та «не можна дозволити підривати демократичний процес через
незаконні протести».
Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг та голова Європейської
Ради Шарль Мішель також висловили
стурбованість штурмом Капітолію
та закликали до мирної передачі влади.
Керівництво Організації
Об’єднаних Націй, включаючи генерального секретаря Антоніу Гутерріша і голову Генасамблеї Волкана
Бозкира, висловили сум у зв’язку з
насильством, яке спалахнуло в середу
в столиці США, коли прихильники
президента Трампа штурмували будівлю Капітолію, намагаючись перервати процедуру сертифікації результатів листопадових виборів.
Окрім того, політики з Австралії,
Нової Зеландії, Японії, Аргентини,
Чилі, Туреччини також відреагували
на протести у Вашингтоні на тлі «перехідного періоду» в США.
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Spa and Lash
services available:

We are located inside of NK Salon!
849 S Elmhurst Rd, Suite #106A,
Des Plaines, IL 60016

DLuxe Lashes
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773.317.9190

Українське Слово

 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &
Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment
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Благовіст

ПАТРІАРШЕ ПОСЛАННЯ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ (2020)
+ ВАРФОЛОМІЙ,
МИЛІСТЮ БОЖОЮ АРХІЄПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ,
НОВОГО РИМУ І ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ,
ВСІЙ ПОВНОТІ ЦЕРКВИ,
БЛАГОДАТЬ, МИЛІСТЬ І МИР
ВІД ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ НАРОДЖЕНОГО У ВІФЛЕЄМІ.

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Преосвященні браття у Христі та возлюблені чада,
Подорожуючи зі Пресвятою Дівою, яка
приходить «невимовно народити» предвічне Слово, і, дивлячись на Віфлеєм, який
готується прийняти Божественне Немовля, ось ми ще раз досягли Різдва, наповненого почуття вдячності Богові-Любові.
Подорож до цього великого свята Різдва
у плоті Спасителя світу цього року була
іншою щодо зовнішніх умов, що були наслідком нинішньої пандемії. Наше церковне життя та участь наших вірних у
священних богослужіннях, а також душепастирство Церкви та добре свідчення у
всьому світі зазнали наслідки відповідних
обмежень щодо здоров’я. Однак все це не
впливає на найглибші стосунки вірних з
Христом, а також на нашу віру в Його
провидіння та нашу відданість «єдиному,

що необхідно».
У секуляризованих суспільствах Різдво втратило свою первісну ідентичність і
було зведене до святкування показного
споживання та мирського життя, не підозрюючи, що в цей святий день ми згадуємо «вічну таємницю» божественного
втілення. Сьогодні правильне християнське святкування Різдва є актом спротиву секуляризації життя та розмиванню
або занепаду почуття таємниці.
Втілення Слова розкриває зміст, спрямованість та мету людського існування.
Вседосконалий Бог існує як досконала
людина, щоб ми могли існувати «способом Бога». «Бо Бог став людиною, щоб ми
стали обожненими». У глибокому вислові
св. Григорія Богослова людині «заповідано стати Богом», «божественною істотою».
Така найвища гідність надана людству

Putting you
first made
us #1.
Sasha Ivanov, Agent
153 W Northwest Highway
Palatine, IL 60067
Bus: 847-358-2690
www.sashaivanovinsurance.com

Making you our #1 priority is
what’s made State Farm #1*
in auto insurance. I’m here to
listen to your needs and to
help life go right.
CALL ME TODAY.
®
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*Based on written premium as
reported by SNL Financial 2014.
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робить наше існування непереборною що богонатхненно висловив четвертий
честю. У Христі всі люди покликані до Вселенський собор у Халкідоні, «наслідуспасіння. Перед Богом «немає ні єврея, ні ючи Святих Отців». «Халкідонський догмат», який описує спосіб – поза розумом і розумінням – яким Слово Боже
сприйняло плоть світу, «оспівується»
через архітектурний вираз всечесного
храму Святої Софії Премудрості Божої
який збудований у місті міст, який
являється гордістю православ’я та
славою вселеної, через організацію
священного простору і через вражаючий купол, який відображає, як божественна любов до людей об’єднує все,
небесне з земним, але також через
ікони та прикраси, завдяки унікальної
богословської мови чудового освітлення.
Серед багатьох прикрих обставин
грека, ні раба, ні вільної людини, ні чоло- ми сьогодні чуємо дзвінкий голос «ангела
віка, ні жінки; бо всі єдині у Христі Ісусі», Господнього», який «приносить добру
богословствує богонатхненно апостол новину великої радості… для всіх людей,
Павло. Це вирішальний перелом у галузі бо для нас сьогодні народився Спаситель,
антропології, ієрархії цінностей та сприй- який є Христос Господь». Святкуючи
няття етосу. З того часу той, хто ображає Різдво, ми молимось за наших братів і
людство, також кидає виклик Богові. «Бо сестер що в небезпеці та хворобах перенемає нічого такого священного, як лю- бувають. Ми захоплюємося самопожертдина, природи якої став причасником веністю лікарів та медсестер та всіх, хто
Бог».
сприяє протистоянню пандемії. Ми радіРіздво являється все бого-людське ємо, коли виявляємо, що до пацієнта
життя Церкви, в якому Христос постійно звертаються як до священної особи, що
відчувається як Той, Хто був, є і прихо- не зводиться до числа, справи, предмета
дить. Той, хто «в обіймах Його Матері», є чи знеособленої біологічної одиниці. Як
Тим самим що «в лоні Отця»; дитина Ісус уже було так красномовно сказано, «біла
– це Той, Хто був розп’ятий, воскрес і сукня» лікарів – це «біла ряса», що виравознісся у славі на небо, праведний суддя жає відмову від того, що «моє» заради
і Цар слави. Цю невиразну таємницю ми мого брата, «пошук інтересів іншого» і
прославляємо псалмами та піснеспівами, повну відданість до страждаючого. До цієї
якими ми Йому служимо, одночасно «білої ряси» відносяться так само, як і до
бувши і будучи обслуженими Ним. Це те, ряси духовенства, оскільки обидві явля-

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company
Bloomington, IL
1601917

State Farm County Mutual Insurance Company of Texas
Dallas, TX

vpayuk@yahoo.com

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ
ПРЕОСВЯЩЕННИМ АРХІПАСТИРЯМ, БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ЧЕСНОМУ
ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ПРАВОСЛАВНИМ ВІРНИМ УКРАЇНИ

Українське Слово
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з апостолами, стаємо свідками
Його страждань і воскресіння
разом з мироносицями – чи навпаки, сповнюємося страху й
гніву разом з Іродом, бажаємо,
щоби не було Такого серед живих, відкидаємо Його проповідь
і чудеса, не віримо навіть Воскресінню, противимося дії посланого Ним Духа Святого?
У давній час кожен, хто бачив
і чув Спасителя, хто дізнався про
Нього через проповідь, – зробив
свій вибір, той чи інший. Але цей
вибір належить робити і кожному з нас, робити не лише в момент, коли долучаємося до Церкви, коли сповідуємо віру, але
повсякдень. Бо слова Христові є
правдивими і діючими для всіх та на всі часи, втішаючи вірних
та застерігаючи грішників: «Хто не зі Мною, той проти Мене;
і хто не збирає зі Мною, той розкидає» (Лк. 11: 23).
Тому кожна людина, яка чує звістку про народження Христове, навіть коли ця звістка лунає з колядки чи вітальної
листівки, з допису в мережі чи особистого вітання, – цією
звісткою спонукається до усвідомлення великої відповідальності, яка лягає на неї. Ніщо з речей світу цього не може порівнятися з цією відповідальністю, адже плід і ціна того, який
вибір ми зробимо, дізнавшись про Різдво Христове, по який
бік станемо – це ціна вічності.
Дорогі брати і сестри!
Бажаю, щоби з такими думками і міркуваннями, які кожного спонукають до роздумів та дій, ми зустрічали ці святкові дні. Як Предстоятель Помісної Церкви сердечно вітаю всіх
вас з Різдвом Христовим, а також з Новим Роком. Ми дякуємо
Богові, що хоча і в складних умовах і важких випробуваннях
пройшов рік, що минає, але Господь дав нам сили і мудрість
пройти їх. Нехай наступний рік, за милістю Божою, буде всім
нам на благо, принесе подолання пошесті згубної, наблизить
для України час перемоги і встановлення справедливого миру.
Саме тому в ці святкові дні наші особливі теплі вітання –
для воїнів, які захищають Україну від ворога видимого, від
нашестя чужинців, та для тих, хто бореться за наше здоров’я
тілесне, – лікарів та медичних працівників. Підносимо свої
молитви за вас і просимо у Бога оберігати вас.
Як і у попередні роки, від святинь княжого Києва надсилаємо також вітання і молитовні побажання тим, хто на Донбасі та в Криму зустрічає свята в умовах окупації, хто перебуває
у полоні чи несправедливому ув’язненні, і просимо у Господа
для всіх вас захисту і швидшого звільнення.
Вітаю з Різдвом Христовим та громадянським Новоліттям
Президента, Уряд, парламент України, очільників місцевих
громад і всіх, хто покликаний працювати на благо українського народу, несучи служіння йому. Нехай Господь допомагає
вам у добрих справах та надихає мудрістю!
У ці радісні святкові дні подякуємо Господу нашому за всі
Його благодіяння для нас, для Церкви і для України. Нехай
Всемилостивий Бог допоможе нам подолати розділення, які
ще досі існують, утвердить єдину помісну автокефальну Українську Православну Церкву, дарує державі нашій перемогу та
справедливий мир, благословить Україну і весь український
народ.
Попри всі негаразди, біди та випробування, якими наповнений наш час, радість Різдва Христового нехай увійде в наші
оселі та серця. А світло Віфлеємської зірки нехай осяє нам
правдивий шлях до Спасителя, щоби і нам словами і ділами
прославити Його.
Христос народився! Славімо Його!
+ЕПІФАНІЙ,
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Православної Церкви України

www.ukrslovo.net

Дорогі брати і сестри!
Христос народився!
Славімо Його!
Нині ми знову, як і покоління
християн перед нами, промовляємо ці слова, які є не просто
традиційним вітанням, але словами сповідання нами віри,
словами проповіді про великі
діла Божі, словами, що спонукають нас до діяльного оновлення.
Кожен народ, який прийняв
християнську віру, має ті чи інші
благочестиві традиції святкування події Різдва Христового, які
тісно переплітають спогад про
цю величну подію зі світоглядом,
культурою, побутом людей. Серед цих народів і наш український народ має свої звичаї прославлення народженого
Христа Спасителя – родинні зібрання у Святвечір, спів колядок у храмі та по власних оселях, вертепні дійства. Якщо узагальнити значення цих християнських традицій, то вони
покликані оприсутнити Різдво Христове, зробити цю подію
сучасною для нас, а нас самих – зробити її свідками та учасниками.
Відтак реальність Боговтілення має переживатися нами не
лише як розуміння того, що у давній час у далекій країні
справді відбулися події, описані у Євангелії. Через молитовний
спів і читання під час богослужіння, через прославлення
Різдва Христового в колядках та вертепних дійствах ми справді стаємо живими учасниками цих подій.
Віфлеємський вертеп, де народився Спаситель світу, ясла,
в які Він був положений, – все це оживає і стає реальним для
нас тут і зараз. Разом з пастухами на полі ми чуємо вістку від
ангелів про радість велику, що «нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2:
11). Разом зі східними волхвами-мудрецями спостерігаємо ми
зірку, яка спрямовує нас до вертепу на поклоніння Новонародженому.
Слова Євангелія та догмати віри вплітаються у народні
піснеспіви: «Бог Предвічний народився, прийшов днесь із
Небес! Радуйся земле, Син Божий народився!» І все це покликане допомогти нам усвідомити, що значення події Різдва
Христового перевершує обмеження простору й часу, виходить
за їхні рамки, а Син Божий, Христос Господь народився не
лише «десь і колись» – Він воістину народився «заради нас
людей і заради нашого спасіння», як сповідуємо в Символі
віри. Тобто Він народився заради кожного з нас і для нас, народився у понадісторичному вимірі, в якому все – «тепер і
зараз».
І це народження, яке перевершує будь-яке інше народження людини за всю історію, є спонуканням для нас: як ми відповімо на нього? Бо недостатньо просто визнати, як істину,
що Син Божий народився від Духа Святого і Марії Діви. Якщо
Христос народився – то Він і помер на хресті, Він і воскрес з
мертвих, Він і вознісся на Небеса, але за обітницею Він же і
перебуває з нами по всі дні до кінця віку (Див. Мф. 28: 20).
І Він, Христос Господь, коли вдруге прийде зі славою, щоби
судити живих і мертвих, воскресить усіх для життя вічного.
Але кожен тоді успадкує ту вічність, на яку заслуговує згідно
свого земного життя і вчинених в ньому діл, добрих чи злих.
Син Божий здійснив все необхідне для нашого спасіння –
для всіх нас, людей загалом, і для кожного з нас зокрема. Але
лише від нас особисто залежить, яку відповідь на цей Божий
заклик ми дамо не лише словами, а всім своїм життям. Бо
перед нами, як і перед безпосередніми сучасниками події
Різдва Христового, лежить вибір: приймаємо ми Сина Божого,
Який прийшов у світ і став заради нас також і Сином Людським,
чи відкидаємо Його? Прославляємо Його з ангелами і пастухами, поклоняємося разом з волхвами, слідуємо за Ним разом

Благовіст

ються символами духовної жертовності
та служіння, чиїми натхненням і рушійною силою є любов, яка завжди є даром
божественної благодаті і ніколи не являється виключно нашим власним досягненням.
Небезпечна пандемія зруйнувала більшу частину того, що ми сприйняли як
належне, виявивши межі «титанізму»
сучасної «людини-бога» і продемонструвала силу солідарності. Поряд з незаперечною істиною, що наш світ наповнює
єдність, що наші проблеми є загальними
і що їх вирішення вимагає спільних дій
та порядку денного, найвищим виявилася
цінність особистого внеску, любові Доброго Самарянина, яка перевершує всі
людські міри. Церква активно підтримує
– ділом і словом – наших страждаючих
братів і сестер, молячись за них, їхніх
родичів та всіх, хто відповідає за їх піклування, і одночасно проголошує, що зцілення хворих – як тимчасова перемога над
смертю – стосується трансцендентності
та остаточного знищення смерті у Христі.
На жаль, криза охорони здоров’я не
дозволила розвивати діяльність, передбачену на 2020-ий рік, як «рік пастирського оновлення та належної турботи про
молодь». Ми сподіваємось, що наступного року буде можливо реалізувати заплановані ініціативи для нового покоління.
З досвіду ми знаємо, що коли до нашої
молод і пі д ход ять з розу м і нн ям та
любов’ю, вони виявляють свої творчі таланти та з ентузіазмом вносять вклад у
такі ініціативи. Врешті-решт, молодість
– це особливо «релігійний» час у нашому
житті, наповнений мріями, баченнями та
глибокими екзистенційними пошуками,
з яскравою надією на новий світ братерства. Саме це «нове творіння», «нове небо
і нова земля… де живе правда», благовіствує Церква Христова та її відображає у
своїй подорожі до Царства Божого.
Возлюбленні браття та благословенні
чада,
У Церкві людина повністю оновлюється, а не просто «отримує допомогу». Там
людина «живе в правді» і переживає свою
божественну долю. Як проголосив Святий
і Великий Собор Православної Церкви,
«кожна людина є унікальною істотою,
призначенням якої є особисте спілкування з Богом». Ми поділяємо дане Богом
переконання, що наше теперішнє життя
– це не все наше життя, що зло і негатив
не мають останнього слова в історії. Наш
Спаситель не є «Богом з машини», який
втручається і знищує проблеми, одночасно скасовуючи нашу свободу, ніби це
було «засудженням», від якого ми повинні
бути звільнені. Для нас, християн, справедливі неперевершені свято-отцівські
слова: «Таємниця спасіння стосується
тих, хто хоче спастись, а не тих, кого примушують». Істинність свободи у Христі
перевіряється через Хрест, який є шляхом
до Воскресіння.
У цьому дусі, святкуючи разом з усіма
Вами Різдво Христове та святки в приємному Богові дусі, ми молимося від нашого священного Центру Фанару, щоб
Спаситель, який знизився до людського
роду, подарував вам здоров’я, любов один
до одного, успіх у кожній добрій справі та
всяке благословення згори, в новому році
та у всі дні вашого життя. Нехай так буде!
Різдво Христове, 2020р.
† Константинопольський ВАРФОЛОМІЙ,
палкий молитовник перед Богом за всіх Вас
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Христос Рождається! Славімо Його!
«Днесь Христос в Вифлеємі рождається
від Діви, днесь Безначальний начинається і
Слово воплощається, сили небесні радуються і земля з людьми веселиться» (стихира
Свята).
Сьогодні знову Православна Церква
святкує Різдво Христове, згадуючи пришестя в світ Сина Божого. Весь християнський
світ прославляє і возвеличує Народженого
Богомладенця Христа Спасителя. Святий
апостол Павло називає Різдво Христове
“Великою благочестя тайною: Бог явився в
тілі” (1 Тим. 3, 16). Найбільше і найглибше
таїнство християнської віри - це таїнство
воплочення Божого Сина. Предвічний Бог
стає людиною і не перестає бути Богом:” І
Слово стало тілом і оселилося між нами”каже святий Євангелист Іоан Богослов(1,14).
У нинішньому тривожному і збентеженому світі, де панує страх і непевність лунає
тихий і радісний ангельський спів: “Слава во вишніх Богу і на землі мир між людьми
благовоління”(Лк.2,14).
І коли сьогодні весь світ «стривожився»,
так як колись жителі Єрусалиму (Мф.2,3),
втім небесна пісня про мир на землі і благовоління в людях, сповнює спокоєм та надією
на краще майбутнє, кожну християнську
душу. Бо нині лежить у яслах Спаситель
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світу, який «тростини надломленої не переломить, і льону тліючого не загасить» (Іс.
42,3). «Він є мир наш, Котрий… зруйнував
перегороду, яка стояла посередині» (Єф. 2:14)
між небом і землею, зведену людською неправдою.
На це Божественне Немовля більше двох
тисячоліть дивиться людство, і саме від
Нього багато людей черпають животворчу
силу, яка змінює на краще їхнє життя.
Святі отців кажуть, що Христос зійшов
на землю для того, щоб нас вознести на небо,
став людиною, щоби ми стали синами Божими, був убогий щоб ми збагатилися,
смирився, щоб нас прославити. На превеликий жаль цього року під час святкування
Різдвяних свят ми переживаємо велике випробування, повязане з епідемією коронавірусу. Cьогодні у наших храмах діють певні
обмеження, які позбавляють наших вірних
належної духовної опіки. Але величне свято, Різдва Христового, яке ми святкуємо
нагадує нам про безмежну любов Бога до
людини. “Бо так полюбив Бог світ,що віддав
і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий хто
вірує в Нього не загинув , а мав життя вічне”
Івана (3,16).
Бог з великої любові до свого творіння
створив цей світ прекрасним. Але сама людина дуже часто своїм гріховним життям

розриває звязок з Богом і приносить у світ
нещастя, хвороби і зло. Саме ця епідемія,яка
сколихнула увесь світ, заставляє нас християн задуматись над своїм особистим життям. Звичайно Господь не дозволив би цій
пандемії отримати такий всесвітний розвиток, якби вона не мала Божого напоумлення
для всіх людей ЗЕМЛІ.
І Саме свято Різдво Христове свідчить
нам про те, що Бог не залишає нас без свого
догляду. Бог піклується не тільки про весь
світ в цілому, але й про кожну людину зокрема.
Тому нехай Народжений у Вифлиємі і
спочилий у яслях Господь, спонукає кожного із нас задуматись, для чого ми живемо і
як и м и дорог а м и ход и мо - п ря м и м и
Божими,чи кривими гріховними. Віра в Бога
закликає нас боротися зі всіляким злом і
насамперед з гріхом у самому собі.
У ці святі Різдвяні дні молитовно звертаймося до Богомладенця Христа – Спасителя нашого, щоб Він оберігав кожного із нас

від цієї страшної хвороби.
Від щирого серця вітаємо
всіх Вас дорогі брати і сестри з великим і Спасенним святом Різдва Христового, Новим Роком і Святим
Богоявленням, а особливо
нашу молодь і дітей, і всіх вас
Боголюбивих християн у Діаспорі і в Україні.
Нехай наступаючий Новий
Рік буде для всіх нас Роком
духовного зростання, спокою,
міцного здоров’я, родинного
щастя і Богом-благословенним
Роком доброї долі для всіх
людей у цілому світі.
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!
З архипастирським благословенням,
+ ЮРІЙ,
митрополит Української Православної Церкви в Канаді
+ АНТОНІЙ,
митрополит Української Православної Церкви США, Південної Америки та
діаспори
+ ЄРЕМІЯ,
архієпископ Української Православної
Єпархії в Південній Америці
+ ДАНИЇЛ,
архієпископ Української Православної
Церкви США та діаспори
+ ІЛАРІОН,
єпископ Української Православної
Церкви в Канаді
+ АНДРІЙ,
єпископ Української Православної
Церкви в Канаді
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ «URBI ET ORBI» ПАПИ ФРАНЦИСКА 2020
ОПІВДНІ, 25 ГРУДНЯ 2020 Р., ЧЕРЕЗ ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЮ, ЩО ВЕЛАСЯ ІЗ ЗАЛУ БЛАГОСЛОВЕНЬ,
РОЗТАШОВАНОГО НАД ПОРТИКОМ БАЗИЛІКИ СВЯТОГО ПЕТРА, ПАПА ФРАНЦИСК ЗВЕРНУВСЯ ДО РИМУ ТА
СВІТУ З НАСТУПНИМ РІЗДВЯНИМ ПОСЛАННЯМ:

Дорогі браття й сестри, благодатного Різдва!
Я хотів би донести всім послання, яке Церква звіщає в це
свято, словами пророка Ісаї: «Хлоп’ятко нам народилося,
сина нам дано» (Іс, 9,5).
Народилося хлоп’ятко: народження завжди є джерелом
життя, це життя, яке розквітає, це обітниця майбутнього. А
це Хлоп’ятко, Ісус, «народилося для нас»: для «нас» без меж,
без привілеїв і виключень. Дитя, яке Діва Марія породила у
Вифлеємі, народилося для всіх: Воно є «сином», даним Богом
для всього людського роду.
Завдяки цьому Дитяткові всі ми можемо звертатися до
Бога, називаючи його «Батьком», «Татусем». Ісус є Єдинородним, ніхто інший не знає Отця, лише Він. Але Він прийшов у світ саме для того, аби об’явити нам обличчя Отця.
Таким чином, завдяки цій Дитині, всі ми можемо називати
один одного та дійсно бути братами й сестрами: походячи з
будь-якого континенту, будь-якої мови та культури, з нашими ідентичностями та відмінностями, але всі – брати й
сестри.
В цей історичний момент, позначений екологічною кризою та серйозними порушеннями економічної та соціальної
рівноваги, загостреними пандемією коронавірусу, ми більше,
ніж будь-коли раніше, потребуємо братерства. І Бог пропонує його нам, даруючи Свого Сина Ісуса: не братерство,
побудоване з гарних слів, абстрактних ідеалів, розпливчатих
почуттів… Ні. Але братерство, що ґрунтується на дійсній
любові, здатній зустріти іншого, відмінного від мене, співстраждати з його терпіннями, наблизитися та подбати про
нього, навіть якщо не належить до моєї родини, етносу,
релігії; хоч відрізняється від мене, але це Божа дитина, мій
брат, моя сестра. І це стосується також стосунків між народами та країнами: всі брати та сестри.
Під час Різдва святкуємо світло Христа, Який приходить

у світ. А Він приходить до всіх, не лише для декого. Сьогодні, в цей період темряви та непевності через пандемію,
з’являються різні проблиски надії, як от відкриття вакцин.
Але щоб ці світла могли просвітити ввесь світ і принести
надію, вони повинні бути доступними для всіх. Ми не можемо дозволити на те, щоби замкнуті націоналізми завадили нам жити як справжня сім’я людства, якою ми є. Ми не
можемо також дозволити, аби нас переміг вірус індивідуалізму та вчинив нас байдужими до страждання інших братів
і сестер. Не можу ставити себе понад інших, ставлячи закони ринку та патенти на винаходи понад закони любові та
здоров’я людства. Прошу всіх: керівників держав, підприємства, міжнародні організації пітримувати співпрацю, а не
конкуренцію, та подбати про вирішення для всіх, вакцини
для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх
регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі.
Нехай же, отже, Вифлеємське Дитятко допоможе нам бути
доступними, великодушними та солідарними, особливо, до
найслабших, хворих і тих, які в ці часи залишилися без роботи або потрапили в серйозні труднощі через економічні
наслідки пандемії, як також до жінок, які протягом цих місяців карантину зазнали домашнього насильства.
Перед обличчям виклику, який не знає кордонів, не можна зводити бар’єри. Не можна зводити бар’єри. Ми всі в тому
самому човні. Кожна людина – мій брат. У кожному бачу
відбиток Божого обличчя, а в страждаючих зауважую Господа, який просить в мене допомоги. Бачу Його в хворому,
в бідному, в безробітному, відкиненому за борт суспільного
життя, в мігрантові та біженцеві. Всі – брати й сестри.
В день, коли Боже Слово стало дитиною, звернімо погляд
на занадто багатьох дітей в усьому світі, особливо, в Сирії,
Іраку та Ємені, які досі платять високу ціну війни. Нехай же

їхні обличчя розворушать сумління людей доброї волі, аби
подолати причини конфліктів і сміливо докладати зусиль
для побудови майбутнього в мирі.
Нехай ж цей час буде сприятливим, аби вгамувати напруження на всьому Близькому Сході та східному
Середземномор’ю.
Нехай же Дитятко Ісус зцілить рани дорогого сирійського народу, що вже понад десятиліття виснажений війною та
її наслідками, додатково загостреними пандемією. Нехай же
принесе втішення іракському народові та всім тим, які трудяться на дорозі примирення, зокрема, язидам, які сильно
постраждали протягом останніх років війни. Нехай же принесе мир у Лівію та посприяє тому, щоб новий етап поточних
переговорів поклав край будь-яким формам ворожості в
країні.
Нехай же Вифлеємське Дитятко дарує братерство землі,
на якій Воно народилося. Нехай же ізраїльтяни та палестинці зуміють відновити взаємну довіру, щоби шукати справедливий та тривалий мир через безпосередній діалог, спроможний перемогти насильство та подолати поширені в
цьому регіоні образи, щоби засвідчити світові красу братерства.
(Закінчення на ст. 8)
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(Закінчення. Початок на ст. 7)
Нехай же зоря, що просвітила різдвяну ніч, буде провідницею та підбадьоренням для дорогого ліванського народу, аби серед труднощів, які
долає, з допомогою міжнародної спільноти він не втратив надію. Нехай
же Князь миру допоможе провідникам країни відкласти свої окремі інтереси та серйозно, чесно й прозоро дбати про те, щоби Ліван міг прямувати
шляхом реформ та тривати у своєму покликанні свободи й мирного
співжиття.
Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як
єдиному шляху, що веде до миру та примирення.
Нехай же Божественне Дитятко полегшить страждання населення
Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру, уражених серйозною гуманітарною кризою,
в основі якої лежать екстремізми і збройні конфлікти, але також пандемія
та інші стихійні лиха; нехай же змусить припинити насильство в Ефіопії,
де через сутички чимало людей змушені втікати; нехай принесе розраду
мешканцям регіону Кабо-Дельґадо на півночі Мозамбіку, жертвам насильства міжнародного тероризму; нехай же спонукає провідників
Південного Судану, Нігерії та Камеруну й далі триматися дороги братерства та розпочатого діалогу.
Нехай же вічне Слово Отця буде джерелом надії для американського
континенту, особливо сильно ураженого коронавірусом, що загострив
багато страждань, які його гнітять, і які часто обтяжені наслідками корупції та наркоторгівлі. Нехай же допоможе здолати нещодавнє соціальне напруження в Чилі та покласти край стражданням венесуельського

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і
преосвященним архиєпископам і
митрополитам,
боголюбивим єпископам, всечесному
духовенству, преподобному
монашеству, возлюбленим братам і
сестрам, в Україні та на поселеннях
у світі сущим

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа,
що задля вас став бідним, бувши багатим,
щоб ви його вбожеством розбагатіли.
2 Кор. 8, 9

Христос народився! Славімо Його!
Дорогі в Христі!
Важко повірити, наскільки змінилося наше
життя від останньої коляди минулого року
до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі. Упродовж 2020 року всі ми немовби
були перенесені в інший світ– світ страху та непевності перед невідомим. Та незважаючи на обмеження, випробування і людські втрати через
пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква,
у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах
не перестали бути носіями доброї новини надії,
любові та радості. Тож цього року з нагоди Різдва Христового маємо в особливий спосіб засвідчити перед іншими про «велику радість, що буде
радістю всього народу: сьогодні народився вам
у місті Давидовім Спаситель, він же Христос
Господь» (Лк. 2, 10–11).
Таїнство Різдва Христового – це радість приходу Божого Сина у світ, сповнений бідою, болем
і стражданням людини. Він залишає небесну
славу, щоби ввійти в людську неміч усіх часів,
культур і народів. Христос-Бог стає не просто
людиною, а людиною вбогою, людиною, яка
страждає від початку свого земного життя. Предвічний Бог входить у людську історію і переживає людський голод та холод, біль та хвороби,
ворожість та байдужість суспільства.
Новонароджений Бог-Безхатченко – яка
це дивна суперечність, яка це дивна божественна убогість! Всемогутній Бог стає бідним, щоби
нас збагатити. Цар всесвіту покладений «у біднім

народу.
Нехай же Цар неба захистить народи, які страждають внаслідок стихійних лих на південному сході Азії, зокрема, на Філіппінах та у В’єтнамі,
де численні урагани викликали повені з нищівними наслідками для сімей
на цих землях, що призвело до загибелі людей, шкоди для довкілля та
наслідків для місцевої економіки.
І думаючи про Азію, не можу забути про народ рохінджа: нехай же
Ісус, Який народився вбогим серед убогих, вселить надію в їхні страждання.
Дорогі браття й сестри,
«Хлоп’ятко нам народилося» (Іс 9,5). Воно прийшло, аби нас спасти.
Воно звіщає нам, що біль і зло не є останнім словом. Змиритися з насильством та несправедливістю означало би відкинути радість і надію Різдва.
У цей святковий день скеровую окрему думку до тих, які не піддаються несприятливим обставинам, але стараються нести надію, розраду та
допомогу, підтримуючи страждаючих і супроводячи самотніх.
Ісус народився у стайні, але вповитий любов’ю Діви Марії та святого
Йосифа. Народившись у тілі, Божий Син освятив сімейну любов. Моя
думка в цю хвилину лине до сімей: до тих, які сьогодні не можуть зібратися, як також до тих, які змушені залишатися вдома. Нехай же для всіх
Різдво стане нагодою наново відкрити сім’ю як колиску життя та віри,
місце гостинної любові, діалогу, прощення, братерської солідарності та
спільної радості, джерело миру для всього людства.
Благодатного всім Різдва!
Після проказування молитви «Ангел Господній» Єпископ Риму уділив
урочисте благословення «Urbi et Orbi».

вертепі, в ясла
на сіні», щоб
нам простелити шлях до небесних осель.
Вдивляючись
у це таїнство,
с в. Гри г орі й
Богослов каже:
«Той хто збагачує, став убогим; прийняв
бо убогість моєї плоті, щоб я став багатим в Його
божестві.» (Oratio 45, 9). Прийшов Господь, який
своїми ранами зцілює наші рани, нашу слабкість,
нашу біду. І Він залишається з роду в рід нашим
Еммануїлом, що означає «з нами – Бог», у наших
потребах, болях і стражданнях. Присутність
воплоченого Бога в людській історії і в нашому
житті є нашою безнастанною та невід’ємною
радістю, як у день Різдва Христового, так і в усі
дні нашого життя.
Вживаючи в побутовому спілкуванні якесь
слово, ми зазвичай не замислюємося над його
походженням і значенням. Мова розвивається
стихійно і стрімко – ми забуваємо, звідки це слово виринуло, розминаємося з його глибиною.
Так є із поняттям «убогий», яке вказує на бідну
людину. Однак, якщо подивимося, як це слово
утворене, то зрозуміємо, що «у-Богий» – це людина через яку Господь до нас приходить, особа
яка є «у Бога», тобто під особливою опікою
Всевишнього.
Христос учить нас, що фізично вбогі та вбогі
духом, або покірні, є щасливі – блаженні, бо саме
їм належить Царство Небесне (пор. Лк. 6, 20). Для
вбогого останньою надією, опорою і спасінням
є лише Бог. Його доля завжди лежить у Божих
руках. А Господь особливо чутливий до того,
як ми ставимося до Його вбогих, себто до потребуючих, знедолених, безхатченків, голодних,
самотніх, вдів і сиріт. Хто зневажає вбогих – зневажає свого Творця. Кривдити таких людей –
значить чинити гріх, який кличе до неба про
помсту!
Цього року Синод єпископів нашої Церкви
зосередив увагу вірних саме на обличчі сучасної
бідності. Заохочую вас дослухатися до Синодального послання під назвою «Залишиться вам
одне – те, що ви дали вбогому!» та розглянути
його у світлі вифлеємської зорі, споглядаючи
обличчя новонародженого Спасителя. Боже

Дитя присутнє в кожній потребуючій людині,
яка стукає до нашого серця, як Йосиф стукав
у двері заїздів у Вифлеємі.
Тоді до цього міста Давида спішили мудреці
зі Сходу, щоби принести Цареві віків, що народився як мале дитя у вертепі, ладан, золото
і миро. Сьогодні немовля Ісус присутній у хворих, немічних, самотніх, опущених, які чекають,
щоби їм хтось допоміг, приніс дари – золоте,
тепле слово, ладан християнського братерства
і миро невідкладної допомоги, яка їм необхідна.
Хто простягає руку вбогому – той багатіє в Бога
і стає причасником вічних благ самого Творця!
Ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього
болю людини, спричиненого пандемією коронавірусу. Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не відомо, які
зміни чекають нас у сфері економіки, суспільногромадського та церковного життя… Але ми вже
зрозуміли, що вірус не цікавиться ні нашим
місцем проживання, ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо
в небезпеці захворювання, а новітня загроза
вбогості торкає всі закутки світу. Усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил.
Тому Різдво Христове є для нас світлом надії
та радості серед теперішньої темряви страху
і розгубленості, і кожен із нас має бути відкритий
для Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи.
Святкувати Різдво в час пандемії – це просвічувати тих, хто в темряві, як це сповістив
пророк Ісая: «Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло; тим, що сиділи в країні й тіні
смерти, – зійшло їм світло» (Іс. 9, 2; пор. Мт. 4,
16). Якщо нам дозволено зустрічатися, – звичайно, із дотриманням дистанції, – хай наша радість
буде всім явна в наших очах. Носімо захисні
маски, якщо потрібно, але не даймо, щоб вони
приглушили спів наших традиційних колядок.
Святкуймо, хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть
у цій пандемії через нас передавалася найважливіша істина людської історії, що ми не самотні
та покинуті, бо «З нами – Бог»!
Принесімо сьогодні разом до Вифлеєма в дар
новонародженому Спасу нашу власну убогість
і рани сучасного людства та просімо Його про
багатство Божої мудрості для подолання цієї
хвороби, про багатство Божої сили, щоби впоратися з її наслідками для суспільства, життя

РІЗДВЯНЕ ВІТАННЯ
ЧИТАЧАМ ГАЗЕТИ
«УКРАЇНСЬКЕ
СЛОВО»
Приготуймося духом
і поспішімо зустріти чистими очима і добрими
ділами Того, Хто своїм чудесним Народженням захотів
прийти до своїх, та принесімо
Новонародженому Христові віру серця і
любов щиру до Бога і України.
Прийміть найщиріші вітання та побажання щасливих свят Різдва Христового та
Богом благословенного мирного і переможного 2021 року Божого!
Христос Рождається - Славімо Його!
З молитвою при яслах Дитятка-Ісуса у
Папській базиліці Санта Марія Маджоре та
Архієрейське благословення для вас і ваших
родин,
+Єпископ ІРИНЕЙ (Білик)
і здоров’я кожної людини, а передовсім – просімо
про багатство Його любові, яка єдина здатна
відновити наш стривожений світ і дарувати йому
надію, безпеку та радість. Не втеча від страждання, яке нависає сьогодні над всіма нами, а солідарність і близькість із тими, хто є в потребі,
співучасть у болю та тривозі дасть нам можливість тішитися і по-справжньому святкувати
цьогорічне Різдво. Тож спішімо до цьогорічного
вертепу, де у яслах на сіні спочиває наш Спаситель, і разом із пастирями та мудрецями заспіваймо:
Бог предвічний народився!
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій ввесь,
І утішив вся!
Дорогі брати і сестри! Незважаючи на нашу
вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості
та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом
Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва
до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від
Вінніпега до Зеленого Клину, – хто сьогодні
святкує в колі родини і хто тримається на певній
відстані від рідних, щоб нікого не наражати
на небезпеку, хто має змогу зайти до храму
на святкову Службу і хто ще вдома єднається
у спільній молитві через соціальні мережі. Особливо вітаю всіх медичних працівників, які,
незважаючи на реальну небезпеку для себе
і своїх близьких, невтомно і жертовно дарують
свій час та свої таланти задля здоров’я інших.
Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи тим, які цього
року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей Святий вечір сідати до столу.
Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть
на фронті та захищає нашу державу і рідний
народ, ризикуючи своїм життям не тільки перед
загрозою підступних снайперських куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який наступив
на нас і завдає нам додаткового терпіння і тривоги. Нехай всемилостивий Господь, який у своїй безконечній любові завітав до нашої вбогості,
наповнить серця кожного і кожної з вас, дорогі
брати і сестри, Своїм миром, Своєю благодаттю
і надією!
Від щирого серця бажаю всім вам справжньої
радості дітей Божих, смачної куті, веселих свят
Різдва Христового та щасливого, мирного і благословенного нового року!
Христос народився! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

www.ukrslovo.net

Українське Слово
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SKILLED NURSING SERVICES AT YOUR OWN HOME
Whether we are helping a patient to recover
from surgery or cope with a serious illness,
our nurses offer a full range of services
to include evaluations, teachings,
medication management, highly
specialized clinical care etc.

Before

After

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

The promotion expires on 06/30/2019!

Homeland Home Health Provider Inc.
8031 N. Milwaukee Ave.,
Suite 200, Niles, IL 60714

SPECIAL LIMITED TIME IMPLANT
$6500
OVERDENTURE

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

We accept
Medicare
and other
insurances

Call
us at:

847.470.0240

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

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

BRIGHTER SMILES
ARE YOU SEEING THAT YOUR LOVED
FOR THE WHOLE FAMILY
ONES NEED HOME CARE AS THEY AGE?
5611 W. Belmont, Chicago, IL 60634
v
DO YOU FEAR FOR A LOVED ONE’S SAFETY?
8031 N. Milwaukee Ave., Niles, IL, 60714

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

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

Illinois Home Care Specialist Inc.
www.ukrslovo.net

www.ilhomecarespecialists.com

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

Українське Слово
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 All aspects of general
dentistry ( exams, X –rays,
cleaning, deep cleaning,
fillings etc.)
 Root canals and root canal
retreatment
 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

www.nilesildentist.com

Dental Services
 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for
Crowns & Implant Bridges
 Extractions
 TMJ & Sleep Apnea Treatment
 Whitening (in-chair whitening
or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я
INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!!
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future!

We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!
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847.470.0240

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

Шунгіт – це чорний камінь, продукт між
аморфним вуглецем і графітом.
Лікувальні властивості:

Шунгіт є основою для багатьох косметичних
засобів, лікарських та лікувальних препаратів, які
успішно використовують для оздоровлення організму.
За допомогою шунгітових аплікацій (додаток шунгіта до
тіла) і шунгітової води ефективно лікують:
 цукровий діабет і серцево-судинні
захворювання,
 хвороби шлунково-кишкового тракту,
 психічні розлади, недуги верхньої
дихальної системи,
 суглобів і хребта,
 шкірних захворювань.
Шунгіт нормалізує кров’яний тиск, знімає головний біль, усуває
безсоння, синдром хронічної втоми, піднімає загальний тонус організму.

Магічні властивості:
Носіння шунгітових прикрас концентрує корисну для організму
енергію й усуває все, що йому шкодить.
Шунгітові вироби здатні захистити від електромагнітних
випромінювань телевізорів, комп’ютерів, мікрохвильових печей,
стільникових телефонів, гаджетів, інших джерел електромагнітного
випромінювання.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ ЗА ТЕЛ.:

847.204.2212

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net

14

Ukrainian Weekly Newspaper  USA  Canada

Since 2002

Ukrainians Love It

PAGES FOR THE TRUCKERS IN THE USA & CANADA

8 січня 2021 р. № 2 (893)

БЕЗПІЛОТНІ ВАНТАЖІВКИ ЦЬОГОРІЧ
З’ЯВЛЯТЬСЯ НА ДОРОГАХ США

К

аліфорнійський стартап TuSimple у співпраці
з виробником вантажних автомобілів Navistar
проводить тестові операції з безпілотних автономних пробігів вантажівок від складу до складу в
штата х Арізона та Техас (США). Про це повідомляє Spectrum.
Вантажівки працюють у режимі «контрольованої
автономії». Це означає, що за необхідності водій зможе
сісти за кермо. Датчики – зазвичай камери, лідари або
радари – подають дані на комп’ютер, який керує транспортним засобом завдяки використанню навичок, які
він засвоїв під час тренувань та моделювання.

Розробка безпілотної вантажівки
може бути простішою, ніж автомобіля,
тому що цей вид транспорту зазвичай
рухається фіксованими маршрутами та
проводить більшу частину часу на магістралях. Вони передбачуваніші та
простіші у русі, ніж міські вулиці. Також
великі розміри вантажівок забезпечують більшу потужність для комп’ютерів
та поліпшене поле зору для датчиків, які
можна встановити вище від землі.
Обладнання TuSimple призначається
для вантажних автомобілів. Керівник
відділу продуктів компанії Чак Прайс
повідомив, що завдяки можливості
системи виявляти інші транспортні засоби та обчислювати їх траєкторію руху
на відстані 1 км, вантажівки стартапу
гальмують рідше, ніж керовані людьми,
що призводить до підвищення економії

палива приблизно на 10 відсотків. А стабільніше водіння, з меншим рухом в бік на смугах, призводить до
приросту ефективності та мінімізує зношеність шин.
Автономні вантажівки також можуть допомогти впоратися з дефіцитом водіїв вантажних авто.
У 2021 році стартап планує розпочати здійснювати
доставку до складів без водіїв. До 2024 TuSimple має на
меті сягнути 4 рівня автономії. Це означає, що вантажівки зможуть функціонувати без людини-водія у
різний час доби, не залежно від погоди, за заздалегідь
визначеним маршрутом.
Як повідомляло «УС», компанія Amazon завершила
створення першого автомобіля від стартап-компанії
Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.
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В малу транспортну компанію
терміново
потрібні на
роботу:

-

Оплата - за Милі або %
Траси - Midwest, OTR
Можливість швидкого авансу
Запропонуйте свої умови
співпраці - домовимось!!!

815.509.5575 815.556.2502
815.556.2506 630.757.7660
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Owner Operators CDL class A
Допомагаємо оформити:

DIMASLOGISTIC INC

IS LOOKING FOR

a long distance truck driver
offering $0.65 per mile
Dry Van only.
50% drop
and hook out of
a Chicago yard.
All miles are paid.
Bonus for a clean
inspection.
Clean record
and 2 years of
experience
is a MUST.
Feel free to contact us at

773 -600-9151

Dispatching
is in Chicago,
IL.

Welcome With Own MC

Dry- Van, Reefer, Flatbed,
Stepdeck, Conestoga, Power Only

На вигідних умовах праці:
 Диспетчерські послуги:
10 % Від Gross
 Планування заздалегідь
маршрутів і траси на вибір
 Комбіновані вантажі
Full + Partial
 24 Hrs Professional
Dispatch Service
 Fuel Cards Discounts
 Tire Discounts
 Truck & Trailer for
Lease or Rent
 Кожної п'ятниці
Direct Deposit

 IRP Registrations,
IFTA Perpetration
 Permits NY, KY, NM, OR,
 Affordable Liability, Cargo
and Physical Insurance

Передбачені бонуси за:
 Sing-In Bonus
 Safe Driving Bonus
 Clean Inspection Bonus
 Referral Bonus

Ми розмовляємо:
українською, англійською,
польською та російською

Speak
English, Russian,
Ukrainian and
Romanian.

773.704.1370 or 847.979.0338
THE TRUCKER’S ZONE

THE TRUCKER’S ZONE

HIRING

Dispatchers and Assistant Dispatchers!

Українське Слово

HIRING EXPERIENCED OWNER-OPERATORS AND
COMPANY DRIVERS WITH CLEAN DRIVING RECORD

www.ukrslovo.net

WE DELIVER EXCELLENCE

August: $2.55 | September: $2.99 | October : $3.03

THE TRUCKER’S ZONE
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We speak Bulgarian, Russian, Spanish & English
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явити сучасне життя без комп’ютера – неможливо. Послухати музику, знайти цікавий фільм,
книжку і взагалі «покопатися у нетрях інтернету» – здається, кожного торкнувся цей цікавий, корисний і…
підступний світ. Підступність у тому, що звичка «дружити» з комп’ютером дуже легко і швидко переростає у
невідворотну залежність. І подолати її без фахової допомоги непросто. Психологи жартома навіть означили
новий термін – «електронний героїн». Проблема взаємодії людини й комп’ютера сьогодні неабияк актуальна. І
передусім – для молодого покоління.
Саме молодь найчастіше підпадає під комп’ютерну
залежність. У «віртуальну пастку» найчастіше потрапляють діти, які потерпають від конфліктів у школі,
живуть в атмосфері постійних родинних чвар, не мають
серйозних захоплень. Відтак, на думку психологів, вони
знаходять віддушину у віртуальному світі, успіхи в
комп’ютерній грі ніби підтверджують їхню особисту
значущість, спілкування в соціальних мережах допомагають самоствердитися. «Проблема комп’ютерної
залежності – це ще й проблема втрати довіри, – вважає
психолог Ігор Сташевський. – Якщо дитину обманювали або зраджували (у її розумінні, звісно), то вона намагатиметься уникати повторення негативного досвіду,
тож вибиратиме ті стосунки, які захистять її від негативних переживань».
Віртуальний світ, каже Ігор Володимирович, дозволяє
абстрагуватися від психологічних проблем у реальному
житті, розслабитися. Однак триває це недовго – лише
доки ти «в комп’ютері». Тож зрозуміло, чому людині так
важко відірватися від вигаданого простору. «Реальний
світ стає нецікавим, у ньому треба «напружувати» уяву,
змушувати себе до «живого» спілкування. Більшість
«комп’ютерно залежних» – люди, які погано адаптуються в соціумі, – додає психолог. – Відтак людині простіше
жити у вигаданому світі, де вона сама встановлює правила гри, де нічого її не обмежує».

КОЛИ РЕАЛЬНИЙ СВІТ СТАЄ НЕЦІКАВИМ…

У «реалі» чуже фото собі не привласниш

могою сучасних комп’ютерних технологій. Та обман усе
Для підлітка дуже важливий момент – освоєння осо- одно рано чи пізно викриється – і травма меншовартосбистісного простору. Його межі він підкреслює по- ті залишиться на все життя…
Замість деспотії – любов і більше часу на спілкування
різному: захопленням новими музичними напрямами,
облаштуванням – на власний розсуд – своєї кімнати
Як застерегти дитину від надмірної любові до
тощо. Підліток не визнає життєвого стилю дорослих – комп’ютера? Психолог радить насамперед обмежити
тож створює свій. Він хоче виділитися, заявити про себе, доступ до віртуального світу. Сучасні діти фактично не
хоче всім своїм виглядом показати: він дорослий, само- захищені від інформаційного і розважального непостійний, не такий, як усі. Для самоствердження вже не требу. Те, що раніше було заборонено через низку притреба демонструвати витривалість і фізичну силу звич- чин, сьогодні доступне кожному. І розібратися, що саме
ними методами. І компетентність у комп’ютерній сфері варте уваги, а від чого треба тікати подалі, – непросто.
нині дуже важлива для «статусу», для завоювання «авто- «Головна порада для батьків: не вдавайтеся до деспотичритету» серед однолітків.
них заходів. Просто поставте обмеження на відкриття
Через захоплення соціальними мережами сучасні деяких сайтів, – застерігає фахівець. – Самі пошукайте
підлітки втрачають свої соціальні навички, каже психо- повчальні й корисні матеріали. Покажіть їх дитині, налог. Спілкування за допомогою інтернету обманює вчіть користуватися доречними програмами і додаткамозок, з’являється відчуття, що такі віртуальні стосунки ми. У ваших силах захистити незміцнілу психіку своєї
задовольняють твої потреби. «Багато дорослих також, дитини від лавини ігор, розваг та іншого комп’ютерного
розчарувавшись у реальному житті, втікають у світ ширвжитку.
віртуальний, вигаданий, ілюзорний – відмежовуються
Більше уваги приділяйте своїй доньці чи сину. Сувід зовнішнього впливу, ховаються від проблем. Але ж часний ритм життя залишає менше часу на родину. Але
проблеми насправді нікуди не зникають, усе одно їх не забувайте: для дітей значно важливіша ваша увага і
треба вирішувати. Однак у світі віртуальному людина час, який ви проведете разом, ніж кількість грошей, які
сама себе сприймає кращою, має вищий соціальний зможете заробити».
статус (на її думку), має авторитет. Для дитячої незрілої
Психологи звертають увагу на те, що найчастіше
психіки це часто обертається катастрофою».
дитині просто нічим зайнятися, крім комп’ютера. І тут
Одна з найбільших небезпек соціальних мереж – завдання батьків – організувати їй цікаві заняття. Заупевненість, що більшість віртуальних дій минають без пишіть сина чи доньку на спортивну секцію: і користь
наслідків, наголошує Ігор Сташевський. У житті ми для здоров’я, і спілкування з однолітками. Дуже доречзвикли відповідати за свої вчинки, а в соцмережі можна не рішення – група танців, де дитина навчиться красиво
«підправити» підпис або стерти коментар.
рухатися. Є багато секцій та гуртків за інтересами. ДоУ «реалі» ж свої слова так просто «не відредагуєш». слухайтеся до своєї дитини – чого саме вона хоче.
У соціальній мережі можна називатися чужим ім’ям,
Знаходьте час для спільного відпочинку. Під час відпоставити чуже фото або своє, але «покращене» з допо- пустки чи на вихідних поїдьте родиною на екскурсію,
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Зверніть увагу!

Як розпізнати, що ваша дитина в «комп’ютерній пастці»?
Проблема вже є, якщо ви помітили у сина чи доньки:
* роздратування, агресивність через вимушені відволікання від комп’ютера;
* нездатність або небажання спланувати заздалегідь кінець роботи, гру на комп’ютері;
* забування про домашні справи, навчання, домовленості, зустрічі впродовж гри на комп’ютері;
* нехтування власним здоров’ям (сном, гігієною) на користь віртуального світу;
* готовність задовольнятися нерегулярним, випадковим

харчуванням, не полишаючи комп’ютера;
* відчуття емоційного піднесення під час роботи або гри
на комп’ютері;
* перева жна тема розмов із рідними і друзями –
комп’ютерні ігри, віртуальний світ.
Факт

Співробітники національного інституту громадського
здоров’я Данії провели дослідження, покликане виявити
вплив соціальних мереж на мозок підлітків. Із висновків
науковців випливає, що сучасні діти 11-15 років проводять
зі своїми ровесниками приблизно на половину менше часу,
ніж це робили підлітки у 1988 році. За словами дослідників,
більшу частину вільного часу молоді данці присвячують
комп’ютеру, розважаючись різними новинками ігрової індустрії, переглядаючи останні фільми світового кінопрокату, а також спілкуючись зі своїми друзями у соцмережах.
Скільки часу можна приділяти роботі на комп’ютері?

На думку психологів, дітям до 7 років узагалі не слід знайомитися з віртуальним світом. Дитина молодшого шкільного віку може приділяти комп’ютеру не більш як півгодини,
дитина середнього шкільного віку – 30-45 хвилин, старшокласники – близько години.
Доросла людина стомлюється приблизно через тричотири години після роботи біля монітора. У підлітків
утома настає набагато швидше – через дві години, але вони
абсолютно її не помічають, оскільки цілковито захоплені
віртуальним світом.
Найбільше під час тривалої роботи за комп’ютером виснажується зір. Офтальмологи радять зменшити в такому
випадку яскравість або контрастність монітора. До речі,
стандартна норма роботи за комп’ютером для дорослої людини – три години на день. Якщо ви змушені весь робочий
час проводити перед монітором – робіть регулярні перерви,
відпочивайте хоча б по 10-15 хвилин на годину. Не завадить
просто пройтися по кабінету, а ще краще – вийти на вулицю,
вдихнути свіжого повітря, зробити гімнастику для очей.
Мирослава КРУК

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК Є
НАЙПРОДУКТИВНІШИМ
ПЕРІОДОМ РОЗВИТКУ
МОЗКУ

Американські дослідники з Медичного
центру Дитячого госпіталю Цинциннаті довели, що читання на ніч дитині казок розвиває
в неї ділянки мозку, пов’язані з навчанням.
У дослідженні взяли участь 19 здорових
дітей у віці від трьох до п’яти років. Близько
40 відсотків їх жили у малозабезпечених родинах. Батьків усіх малюків опитали на предмет того, чи часто вони читають своїм дітям
казки перед сном, які книги обирають, як
спілкуються і граються з ними. Після чого
мозок усіх дітей просканували, поки вони у
навушниках слухали казки.
Науковці встановили, що в тих, яким найчастіше читали вдома, виявилася вищою активність мозку в ділянках, пов’язаних із семантичною переробкою (здатністю вилучати
зміст із того, про що йдеться). Ці зони мозку
відповідальні за мову і читання. Результати
не змінилися після того, як дослідники врахували відмінності у рівні доходів сімей
учасників. Зв’язок залишився тісний.
Експерти вважають, що дошкільний вік є
найпродуктивнішим періодом розвитку мозку. Тому дуже важливо не втратити цей момент.

100% FLATBED COMPANY
HIRING OWNER OPERATORS

www.ukrslovo.net

Терміново потрібні на роботу
водії CDL класу «А»

Українське Слово

847.714.4919
*
*
*
*
*

Маршрути - Chicago - Arizona
Оплачуємо - $2000 - $2500 / тиждень
Reefer
Нові Volvo вантажівки, 2020 р.в
Фірма знаходиться в Roselle, IL

Розмовляємо польською і
англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE

773.972.2049
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Ми пропонуємо:
<> щотижнева оплата праці
<> гнучка система бонусів
<> індивідуальний підхід
Основні вимоги:
<<> 90% від гросу
<> досвід роботи
<> ELD logs
мінімум 1 рік
<> IPASS, PREPASS
<> чистий рекорд
<> Fuel карти із знижками

Здоров‘я

покажіть дітям
цікаві місця і
пам’ятки в окол и ц я х . Та к і
мандрівки
зближують.
Аби відучити дитину від
ко м п’ю т е р а ,
психологи рекоменд у ють пока зу вати ї й…
погані приклади з життя. Є
ролики, в яких ідеться про випадки комп’ютерної залежності у дітей, коли доводиться вже звертатися по допомогу в
профільні медичні заклади. Скажімо, у Південній Кореї для
реабілітації дітей, залежних від комп’ютера, організовують
спеціальні табори.
Обмежуйте купівлю нових електронних ігор та гаджетів
(смартфони, плеєри тощо). Від засилля електронних «цяцьок» та новітніх технологій діти стають пасивними, у них
розсіюється увага. І найголовніше – приділяйте більше
уваги своїй малечі. Втратите дорогоцінний час для налагодження довірливих стосунків із дитиною – шкодуватимете
все життя.
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OOD STORE
F
N
A
E
P
O
R
U
E
N
R
E
YOUR EAST
011
MILY OWNED SINCE 2

FA

VISIT OUR STORES:

ORDER ONLINE AT:

WWW.SERDIKABG.COM
(Convenient at-home delivery)

SERDIKA DELI & LIQUORS
Adress: 4750 25th Ave.,
Schiller Park, IL 60176

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd,
Mt. Prospect, IL 60056

 Large selection of Bulgarian cheese

www.ukrslovo.net

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

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

 Whether you’re cooking a simple meal
Українське Слово

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

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

8 січня 2021 № 2

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

CONTACTS US:

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

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

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

15 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

CONTACT US TODAY!

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainﬁeld, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Email: safety@amerifreightsystems.com
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THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

Хоча не кожен із нас, на превеликий
жаль, дбає як слід про своє здоров’я,
проте всі добре знають прописну істину: хворобі ліпше запобігти, аніж потім
лікувати. Чомусь багато хто звик вважати: якщо будь-які симптоми, на їхній
погляд, відсутні, то й до лікаря зайвий
раз не варто звертатись. Мовляв, це
така морока! У поліклініці постійно
черги, а потім усілякі рекомендації,
рецепти, аптеки, очікування результату...
А якщо симптом відсутній? А якщо
це дитина, котра не скаже, що погано
бачить? Коли ж саме в такому разі слід
іти до лікаря на пораду і по допомогу?
– Огляд очей і перевірку зору необхідно
робити ще немовляті (у перший місяць
після народження), – розповідає завідувач
дитячого відділення Центру мікрохірургії
ока, головний дитячий офтальмолог
Управління охорони здоров’я м. Києва Олена Петрівна ЛЄПІХОВА. – Але слід
зазначити, що у дітей зір досить низький,
приблизно 10-20 відсотків від зору дорослої людини. І якщо у новонародженого є
фі з і ол о г і ч н а д а л е ко з о р і с т ь , т о у
п’ятирічному віці батьки обов’язково повинні перевірити очі дитини, враховуючи
той факт, що 25 відсотків неповнолітніх в
Україні мають недуги цього органа. Якщо
ж у дитини віком 5-7 років далекозорість
невеликого ступеня, то окуляри поки що
не потрібні, лише пильне стеження, щоб
вада не розвивалася далі. А коли з часом
батьки помітили порушення, тоді необхід-

Микола ЮРЧИШИН

НЕ МОЖНА
САМОСТІЙНО
ВИВОДИТИ
ЧИ ЗРІЗАТИ
РОДИМІ ПЛЯМИ!
Багато хто вважає, що тривогу мають викликати лише
великі, опуклі родимі плями, а маленькі, пласкі – то
дрібниці, не варті уваги. Чи справді воно так?
Якоюсь мірою так. Великі й середні за розміром родимки потребують до себе підвищеної уваги з точки зору
їх трансформації у пухлину. Втім, чіткої закономірності
тут немає. Переродитись у злоякісні можуть і зовсім
невеличкі (всього 1,5 мм) плямки – так звані диспластичні невуси, попередники меланоми. При цьому їм аж
ніяк не обов’язково виступати над поверхнею шкіри.
Загрозу можуть приховувати в собі як опуклі, так і пласкі – межові надбані невуси, скупчення клітин яких містяться на активній межі дерми і епідермісу.
Неспеціалістові визначити небезпечну родимку вкрай
складно. І все ж деякі загальні ознаки у диспластичного
невуса є. Як правило, він має нерівні контури або нерівномірне забарвлення (коричневе з просвітленими
ділянками, з темними чи білястими острівцями). Відомі
й місця, котрі «вподобала» меланома на нашому тілі. У
жінок небезпечні родимки найчастіше локалізуються на
ногах. У чоловіків – на спині.
І в жодному разі не можна самостійно виводити чи
зрізати родимі плями! Якщо вони вам дошкуляють,
зверніться до лікаря-дерматолога.

www.ukrslovo.net

Mimimum Downtime
Competitive Pricing

Українське Слово

}

но звернутись до офтальмолога. Він
об’єктивно визначить, яка саме проблема
у дитини. При виявленні відхилення потрібно буде робити корегування окулярами. Якщо в дитини далекозорість, їй призначаються плюсові окуляри зі збиральними лінзочками. При короткозорості –
мінусові або окуляри з розсіювальними
скельцями.
О. Лєпіхова зауважила, що при їх купівлі слід звернути увагу на матеріал, з
якого виготовлено окуляри. Вони можуть
бути не тільки зі скла, а й із пластику, який
не дряпається, у разі коли його зроблено
за новітніми технологіями. Перевірити
якість такого матеріалу можна тільки у
спеціалізованих магазинах.
Є досить багато фотохромних окулярів, які змінюють інтенсивність свого забарвлення. Тобто у звичайному приміщенні, при кімнатному освітленні, вони
дають лише 5% затемнення. Якщо ж вийти
в них на вулицю, стануть абсолютно темними – коричневого або чорного кольору.
На яскравому світлі досягають 80-85%
затемнення. Такі окуляри дуже зручні для
людей з короткозорістю. Є окуляри з анти-

полисковим покриттям,
застосовуються для роботи
на комп’ютері. Вони зменшують навантаження випромінювання монітора на
очі, а також дещо притлумлюють яскравість кольорів.
У цих окулярах використовується звичайне скло, але
воно має спеціальне напилення, яке трохи
затьмарює зображення, захищаючи таким
чином очі від перевтоми та напруження.
– Якщо ж окуляри підібрано неправильно, вони не тільки не допоможуть, а
навіть зашкодять, – звернула увагу
офтальмолог. – Тому потрібно обов’язково
дослухатись порад спеціалістів. Лише
вони можуть визначити, які окуляри потрібні людині, виміряти відстань між
центрами зіниць. Визначення міжцентрової відстані обов’язкове в усіх випадках
виписування окулярів...
Насамкінець Олена Петрівна ще раз
наголосила: в жодному разі не можна купувати окуляри на власний розсуд, не
порадившись із фахівцем. Потрібно робити це тільки у спеціалізованих місцях
продажу, які мають усю дозвільну документацію. Нині великий вибір окулярів
– модних і стильних, і для дітей, і для дорослих, дорогих і доступніших за ціною.
Треба тільки захотіти подбати про своє
здоров’я!

TIRE SALE
DPF CLEAN
TUNE UP

3-Axle Alignment

• Exhaust • Emission • Cooling System
• Heating • A/C • ABS • Electrical • Intake

847.354.6870

DIAGNOSTIC

We speak ukrainian

THE TRUCKER’S ZONE
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1901 Pratt Blvd.,
Elk Grove Village,
IL 60007

COMPUTER

Здоров‘я

НЕ МОЖНА КУПУВАТИ ОКУЛЯРИ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД, НЕ ПОРАДИВШИСЬ ІЗ ФАХІВЦЕМ

19

THE TRUCKER’S ZONE

Fork Lift Operator
Потрібен терміново на роботу
В транспортну компанію
Experior Transport
Розмовляємо польською і
англійською мовами

773.988.7117

Терміново!!!
Менеджер у Warehouse
З досвідом потрібен на роботу
В транспортну компанію
Experior Transport

Looking for a DISPATCHER!

Great
pay

8 січня 2021 № 2

Українське Слово

www.ukrslovo.net

773.988.7117
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Call
now!

708.351.0504

THE TRUCKER’S ZONE

Терміново потрібні на роботу:

В транспортну компанію з
20 - річним досвідом

Водії CDL класу «А»

-

Маршрути - Midwest і локальні
Dry Van or Reefer на вибір
Оплачуємо Midwest до 70 С/М
Вихідні вдома
Стабільна робота
Паркінг в Elmhurst, IL
Volvo вантажівки

Потрібні на роботу
водії CDL «А»

Власники вантажівок:

- З своїми причепами або без
- Оплачуємо - 90% від gross

-

Reefer
Траси - East Coast (no New York City)
Оплачуємо - 77 С/М + $50 extra stop
Одна - дві траси на тиждень
Два - три дні вихідний
Вантажівки - International ProStar і Lone Star
Паркінг - Cicero / Lake St in Chicago

773.908.3715 - Polish, English
Розмовляємо українською мовами

Траси: West - 60 + C/М + $50 extra stop
East - 70 C/M + $50 extra stop
Midwest, локальні траси - $26/год
Dry Van or Reefer на вибір
Нові Volvo і Freightliner вантажівки - 2019 - 2021 р.в
Допомагаємо придбати страхівку на життя і здоров’я
Фірма знаходиться в Markham, IL , Fontana, CA, Stockton, CA

Розмовляємо українською, російською і англійськю мовами

OTR CDL A DRIVERS
FOR REEFERS
WELL PAID (PER MILE)
3000 MILES EVERY WEEK
24/7 SUPPORT
BRAND NEW TRUCKS
BONUSES

CALL: 563-213-5690 ext 2005

THE TRUCKER’S ZONE
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773.717.6895

DANIEL TRUCKING
INTERNATIONAL INC

Українське Слово

-

Запрошуємо на роботу
водіїв CDL «А»

www.ukrslovo.net

Бонус - $1000

217.823.2264 - English 312.444.0548 ex.1
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Долі людські
www.ukrslovo.net

Українське Слово
8 січня 2021 № 2
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Вони обоє жили в Миколаєві, та велінням
долі їх звело у невеликому степовому містечку
на чужому весіллі. Віктор звернув на жінку
увагу ще біля ЗАГСу – з-поміж гостей вона виокремлювалася не лише вродою та елегантним
одягом. До неї тулилися дві гарненькі дівчинки
у білих платтячках та з великими бантами.
Під час урочистої реєстрації шлюбу племінника його погляд сам по собі повертався до
вродливої незнайомки. А в неї на обличчі відображалася ціла гама почуттів…
За столом познайомились. Людмила після
закінчення Харківського інституту культури
працювала в обласній бібліотеці ім. Гмирьова,
її донькам було 7 і 5 рочків.
«Щасливий ваш чоловік, що має таких красунь», – зауважив Віктор. Людмила на те промовчала.
– А я сам як палець! Так уже склалося. Дітей
дуже люблю, радів, що в нас із дружиною буде
маля, але вона не захотіла народжувати. Як потім з’ясувалося, просто не збиралася зі мною
жити…
Людмила уважніше придивилася до чоловіка: чорнявий, великі сірі очі випромінюють
доброту. Делікатний, привабливий і костюм
йому пасує.
Проговорили весь вечір – їм було цікаво
вдвох.
Через кілька днів Віктор розшукав її в бібліотеці. Відтоді почали зустрічатися. Запросив
Людмилу до себе. Гадала, побачить незавидне
холостяцьке помешкання, однак була приємно
вражена – охайне житло, смачна вечеря. Правду
кажуть, що можна багато чого взнати про людину, побувавши в її оселі. Книжки, ще книжки,
диски із записами улюблених виконавців. Показував їй фотографії, розповідав про родину.
Згадав про службу в Афганістані, але продовжувати тему не став. Вочевидь, пекли йому ті
спогади.

РІК ЛЮБОВІ – ЩЕ ОДНЕ ПОДАРОВАНЕ ЖИТТЯ

Одного дня Віктор зателефонував і запропонував Люді разом сходити в гості до друга,
відзначити народження сина. Подякувала, але
відмовилась, бо погано почувається. За півгодини він дзвонив у двері її квартири. Люда
відчинила. Була бліда, притримувала халат біля
горла.
– Що з тобою? Де болить?
Кинувся до неї й побачив, що шия та руки
жінки в синцях…
– Хто це зробив?
Люда мовчала, схиливши голову. Їй було
соромно зізнатися, що то сліди розправи колишнього чоловіка.
На перший погляд Ігор був нормальною
«цивілізованою» людиною. Прожили разом
дев’ять років: чотири – нормально, п’ять – мов
у пеклі. Спершу став їй нудно вичитувати за
кожен крок, на його думку, неправильний. Потім виникла ревність – жорстока, безпричинна.
Людмила не витримала і подала на розлучення.
Чоловік переїхав до своєї матері, та продовжував переслідувати колишню дружину. Погрожував:

– Спробуй тільки зв’язатися з ким-небудь!
Побачиш, що я з вами зроблю!
І от тепер побачив, що в Люди з’явився Віктор, і знову з неї знущається.
Розповідаючи все це, Люда трималася за
серце, кілька разів пила заспокійливі краплі.
Віктор зірвався з місця:
– Виходь за мене! Ти ж знаєш, що люблю тебе.
Буду заступником, а дітям – батьком.
Субота, день реєстрації їхнього шлюбу, видалася погідна, сонячна. У небі ані хмаринки,
на серці теж.
Вже у ресторані, де святкували весілля,
Люда, вибачившись, на кілька хвилин вийшла
у вестибуль підправити макіяж і чомусь довго
не поверталася. Віктор відчув якусь тривогу і
пішов її забрати. Ступив у вестибуль і неподалік
великого дзеркала побачив страшну картину:
Люда стояла притиснута до стіни, закривши
обличчя руками, навіть не кричала, а Ігор різав
бритвою на смужки легеньку сукню, в яку вона
була вдягнута, і та тут же забарвлювалася
кров’ю. Колишній чоловік у нестямі вигукував:
– Ось тобі весілля! Ось тобі!
Віктор кинувся на знавіснілого нападника,
так рвонув його руку, що той скрикнув од болю.
Хтось викликав «швидку допомогу» й міліцію.
Коли в лікарні з Людиної палати нарешті
вийшов хірург, Віктор метнувся до нього:
– Як вона? Чи дуже погано?
Лікар мовчав, придивляючись до чоловіка,
не міг одразу відповісти, що стан пораненої
критичний. Приголомшений горем Віктор
опустився на стілець, заплющив очі, а в уяві
раптом зринув епізод із далекого дитинства.
… Він ріс у гарному селі на Київщині, що розкинулося біля самої Росі. Однієї бурхливої весни

річка сильно розлилась, вода діставала майже
порога хати. А в кінці їхнього городу росла розлога яблуня, що родила смачні плоди. Повінь
вимила її з корінням. Коли вода спала, яблуня
лежала на городі, вся вкрита рожевими
пуп’янками з манюсінькими зеленими листочками. Красива, але від цього було чомусь страшно.
Вітя плакав, просив батька:
– Тату, давай її посадимо, вона ж іще жива,
ось пуп’янки!
– Ні, сину, не прийметься ця яблуня, бачиш
– вона зломлена. Не плач, ми посадимо іншу,
яка ростиме разом із тобою.
Тепер йому здавалося, що ту яблуню таки
посадили. Бачив, мов навіч, як зійшлися чоловіки, обв’язали її мотузками, підняли. І вона
прийнялася! Зацвіла…
Отямився від дотику медсестри. Стрепенувся:
– Що з Людою? Їй уже краще?
Медсестра заперечливо похитала головою.
Була майже певна, що та молода жінка навряд
чи виживе. Пожалівши чоловіка, дозволила
йому зайти до палати.
Люда лежала вся в бинтах, обплутана дротами, під’єднаними до приладів. Припав до її рук,
гірко заплакав – чи не вперше з часів дитинства.
Шепотів: «Ти моя яблунька, ти будеш жити,
цвісти…» Шепотів і шепотів, поки не вловив у
відповідь ледь чутне:
– Я твоя яблунька…
… Минув рік. Лише один рік любові. Не
знаю, хто сказав: «Рік любові – ще одне подароване життя», але це свята правда.
Нині Люда в декретній відпустці. Дівчатка
просять:
– Мамо, купи нам хлопчика, маленького,
отакісінького, – і показують руками, якого саме.

Любов МАТВІЄНКО

Миколаївська область

Терміново потрібні на роботу механіки і
помічники механіків для
ремонту вантажівок і причепів

“O & K” Truck Repair Shop in
East Dundee, IL

KLC BROKERAGE, INC. WILL HIRE CDL DRIVER:
OTR OR LOCAL, SINGLE OR TEAM.

- З досвідом роботи і без
- Оплачуємо від $18 - $35/год - взалежності від досвіду
- Після року роботи оплачуємо тижневу відпустку

773.704.3043

Розмовляємо польською і англійською мовами

* NEW EQUIPMENT: VOLVOS, FREIGHTLINERS,
DRY VANS AND REEFERS
* GREAT PAY AND WEEKLY SALARY
* BONUS FOR 3RD OR 4TH TRIP IN A MONTH
* GOOD INSPECTION REWARDS
* FUEL PUMP AT OUR YARD
* GREAT MECHANICAL SERVICE
* FLEXIBLE WORK SCHEDULE
* AND MANY MORE

847.262.5846

THE TRUCKER’S ZONE

THE TRUCKER’S ZONE
CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

ALL STATE ENTERPRISE INC

On average 3000-3700 miles per week.
Paid layovers / Paid stops / Paid detention

RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

www.ukrslovo.net
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Маршрути - Midwest до 500 М
Оплачуємо до 70 С/М
Стабільна робота цілий рік, вантажі Amazon
Dry Van
Вантажівка Volvo 2016

We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates)
For more information please visit our website at:
www.allstateenterprise.com

On- site repair shop
On- site parking
Referral bonuses.
Safe driving bonus per good inspections.
Quarterly safe driving bonuses.

DRIVER REQUIREMENTS:

Must have a valid CDL- A driving license
Office:
Must pass physical
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko. Must pass drug screening
Direct line: 773-751-9519 Mitko
Must pass background check
We speak English, Bulgarian, Ukrainian,
Must have safe driving record
Lithuanian, Romanian and Polish.
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

В компанію Highlander Transportation, Inc
терміново потрібен на роботу диспетчер
- З досвідом на локальні і
регіональні маршрути
- Пропонуємо високу оплату
- Фірма знаходиться в
Elk Grove Village, IL
Розмовляємо польською і
англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE
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847.258.5105

Українське Слово

-

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:
DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

www.ukrslovo.net

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу водії CDL «А»

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes
CDL Class A driver and OOPs.

23

THE TRUCKER’S ZONE

В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу

-

Маршрути - локальні
На вибір - Dry Van або Reefer
Вантажівки - Freightliners 2016 - 2017
Оплачуємо - $25 / годину
Даємо бонуси за безпечне водіння

773.865.9975

8 січня 2021 № 2

Українське Слово

www.ukrslovo.net

Розмовляємо польською мовою
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В транспортну компанію терміново
потрібні на роботу
водії CDL “А”
* Локальні маршрути
* Dry Van
* Оплачуємо - $1200 - $1500/тиждень
* Години роботи - 7 a.m. - 5 a.m.
* Щодня вдома
* Фірма і майстерня з ремонту
в одному місці - Barkley, IL

Терміново потрібні на роботу водії CDL класу «А»

- Стабільні маршрути - Pennsylvania
- Оплачуємо до $2700/тиждень
- Dry Van
- Вимоги: 18 місяців досвіду водіння
вантажівкою і діюча фірма

630.310.4043

Розмовляємо польською і англійською мовами

В успішну компанію Highlander Transportation, Inc
Потрібні терміново водії CDL «А»
- Локальні та регіональні маршрути
- Пропонуємо високу оплату
- Фірма знаходиться в Elk Grove Village, IL

Sign in bonus!

847.366.6372

Розмовляємо польською і англійською мовами

Розмовляємо польською і
англійською мовами

THE TRUCKER’S ZONE

847.258.5105

В будівельну
компанію
потрібні
МУЛЯРИ та
ПОМІЧНИКИ
МУЛЯРІВ

СТАБІЛЬНА РОБОТА
ВИСОКА ОПЛАТА
Розмовляємо
польською та
англійською мовами

773.814.6005
www.ukrslovo.net

Українське Слово
8 січня 2021 № 2
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Долі людські
www.ukrslovo.net

Українське Слово
8 січня 2021 № 2

26

МРІЯ БУЛА ОДНА – ЗРОБИТИ ЩАСЛИВИМ
МАЛЕНЬКОГО РІДНОГО ХЛОПЧИКА

Весілля планувалося через місяць. Батьків
повідомили, обручки придбали. Гостей запросили, горілку купили. Все було за планом, якби
не один випадок. Катерина вирішила зробити
нареченому приємне…
Роман та Катерина зналися майже чотири
роки. З них цілий рік взагалі не бачились. Тоді
Роман тимчасово ніби розлюбив Катю, а потім
знов повернувся, і сказав, що жити без неї
не може. Вона пробачила, прийняла його знову
в своє життя. Почали жити разом. Були сварки і
перемир’я, були сльози горя і радості, вони усе
переживали разом.
Роман був настільки компанійським, що
у будь-якому товаристві у нього завжди знаходились прихильниці. Катю це страшенно дратувало, але ж колись і вона була однією з них. Він
з народження був принадливим і від цього нікуди не втечеш. Тому мирилася із цим, але інколи
Катя давала йому прочухана – для профілактики.
Коли подруга вперше розкрила їй очі, що
Роман зраджує, не повірила. Списала усе на його
чарівність, ще й замислилася, а чи не хоче подруга її розвести з коханим. Вона згадала, як
нещодавно їздили знайомитись до її батьків і
переконала себе, що сумніватися в його невірності безглуздо.
– Який би чоловік зраджував жінку, плануючи весілля? – це був беззаперечний аргумент.
…Катерина вирішила зробити Роману приємне. Він, як завжди, після роботи ставив авто
у гараж, і затримався там щось підладити. Останнім часом їх машина часто ламалася з незрозумілих їй, жінці, причин. Вона переодягнулася
у спортивний костюм, взула кросівки і вийшла
у двір. Так приємно пахло осінньою прохолодою

і життя здавалося таким чудовим.
Дорогу до стоянки вона знала, тільки не знала точно номер гаража. Але вирішила, що знайде.
– Там повинно бути відчинено, він же не буде
сидіти в зачиненому гаражі, – подумала жінка, і
сама зраділа своїй кмітливості.
За хвилин 20 вона була на місці, ось і металеві двері трішки причинені, значить сюди. Вона
заглянула всередину й гукнула:
– Коханий, ти мене не чекав?!
Дійсно її не чекав ні Роман, ні дівчина, яка так
гарно вмостилася у нього на колінах. Поруч з
ними стояла пляшка вина.
– Весілля відміняється! – відрубала Катя і
зникла за металевими дверима.
Далі вона дивилася, як він збирає речі, потім
телефонувала подрузі. Плакала і каялася, що
не вірила їй. Він пішов, і більше не телефонував,
ніби і не було його досі в її житті.
Минув час і дівчина зрозуміла, що вагітна.
– У мене якась чорна смуга у житті, нещастя
за нещастям, – скаржилася вона подрузі, оповідаючи про свою вагітність.
– Не права ти, Катю, біла смуга тільки зараз і
починається. Народити дитину – оце найбільше
щастя, – сказала подруга, і Катерина їй повірила.
Стала на облік у поліклініці і готувалася
стати матір’ю. Батьки обіцяли свою підтримку,
хоч і не бажали долі матері-одиночки для своєї
доньки.
Вона сиділа під кабінетом лікаря, коли до неї
підійшла Вікторія Павлівна. Привіталася, присіла поруч і, дивлячись на її округлий животик,
який вже не можна було приховати під вільним
одягом, запитала:
– Кого чекаєш – дівчинку, чи хлопчика?

Велика, стабільна
будівельна компанія

Запрошує на роботу працівників з досвідом:
Мулярів, спеціалістів з бетонних робіт, механіків для
ремонту вантажівок, бухгалтерів,
маркетологи і спеціалісти з роботи в
соціальних мережах

Допомагаємо спеціалістам і їхнім родинам з
отримання легального статусу або переїзду до США
marzena@mkconstructioninc.net

312.505.4718

– Кого Бог дасть! – відповіла Катя і заглянула
жінці в очі.
Вікторія Павлівна з одного цього погляду зрозуміла, що це дитина її сина,
Романа. На жінку, яка мала
стати її свекрухою, Катерина не тримала зла. Поважала її завжди, віталася з нею на вулиці, навіть
після розриву з Романом.
– Давай сходимо після прийому у кафе і поговоримо, – запропонувала літня жінка.
Через півгодини вони сиділи за столиком і
спокійно бесідували про сумне минуле і світле
майбутнє. Вікторія Павлівна розповіла, що її
чоловік був за характером таким, як і син.
– Гуляв направо і наліво, а я молода була, очі
засліпило кохання. Нікому не вірила, хоч всі
навколо говорили про його зради. А коли була
вагітна, сама застала його з іншою, та куди вже
дінешся? – почала розмову жінка і покликала
офіціанта.
– Чашечку кави і 50 грамів коньяку, будь
ласка, – замовила вона, і продовжила:
– Я знаю, що таке виховувати дитину без батька, не турбуйся, я допоможу тобі. Тим паче,
у ньому тече і моя кров, – Катерина слухала
псевдосвекруху і думала, що так не буває. – Давай
завтра сходимо у магазин і підшукаємо все, що
треба на перший час маленькому. Напевно, ти ще
нічого не купувала.
Наступного дня вони ходили по магазинах,
виявилося, що у них спільні смаки. З’ясували, що
обидві люблять солодке і ненавидять молочну
кашу. А їх улюблений колір – зелений, колір

життя. Набравши повні пакунки дитячих речей,
вони зайшли у кафе поїсти, тому що обом було
ліньки готувати вечерю. Вони дуже швидко
стали подругами. Коли почалися перейми, першою про це дізналася Вікторія Павлівна. Катя
народила чудового хлопчика. Новоспечена бабуся задарювала онука подарунками, і кожен
день приходила бавитися з ним.
Хлопчик ріс, Катерина залишалася незаміжньою. Вони не раз обговорювали цю тему, але
Катя весь час відмахувалася. Якось Вікторія
Павлівна зателефонувала їй, і сказала, що домовилася про зустріч із одним дуже симпатичним молодим чоловіком.
– Ти повинна піти, досить видавати з себе
монашку, я посиджу з онуком. Він вже дорослий
хлопчик і усе зрозуміє, – вмовляла вона.
Коли Катря зайшла у ресторан, її погляд впав
на статного симпатичного чоловіка. А у думках
одразу з’явилися сумніви:
– Навряд чи це той, з ким я повинна була зустрітись.
Через півроку Катерина вийшла заміж за того
самого чоловіка. Адже мрія у неї і у Вікторії
Павлівни була одна – зробити щасливим маленького рідного хлопчика.

Тетяна ЧИРВА

Досвідчені працівники на фрамінг
потрібні на роботу в
успішну компанію

*
*
*
*

Об’єкти - West Suburbs
Висока оплата
Стабільна робота
Вимоги - автомобіль і SSN

630.842.5799

Розмовляємо польською і
англійською мовами

Овен

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 11 ПО 17 СІЧНЯ
Уважаеми приятели
и РОКУ
2021
българи зад граница,

020

Ages 16 and up

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

847-981-6061
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Thu: 9 am - 5 pm
Fri: 7 am - 3 pm
Sat: (2 times per month)

1 януари 2021 № 1

eck

WORKING HOURS:

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

Українське Слово

ни.

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

www.ukrslovo.net

Family Physician

www.bulgariasega.com

DR. KATIA ILIEVA

ера,

о

вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги. Чим би
ви не займались, необхідно пам’ятати, що ви не
завжди й не в усьому маєте рацію. У вівторок
інтуїція може підказати нове джерело прибутку.
У середу і четвер ви в чудовій енергетичній формі. Друзі мають до вас серйозні претензії, можливо, це просто ревнощі. До п’ятниці змінювати
місце роботи чи проживання небажано. У комерційних справах не варто проявляти слабкість
характеру і дозволяти сісти собі на шию. Непродумані бажання перемін викликають у членів
вашої родини почуття нестабільності і невпевненості. У вихідні на вас чекає надзвичайна любовна пригода. Не проводьте біля комп’ютера чи
Діва
(2 4 . 0 8 –2 3 . 0 9) перед екраном телевізора цілий день.
Не витрачайте марно сили, намагаючись зробити бiльше, нiж Козеріг
(2 2 . 1 2–2 0 . 01)
можете. Трудовi подвиги нiхто не
Найцiкавiшою буде перша пооцiнить. Друзi та знайомi можуть
ловина тижня: у цей час на вас
пiдказати вам цiкавi iдеї i дати
чекають дивнi повороти долi.
кориснi поради. На непередбачуВашi плани рiзко змiняться.
вані ситуації на роботі реагуйте
Дiйте згiдно з обставинами. Наспокійно – все повинно залагодитись само собою.
став час реалізувати нові і наАмурні справи принесуть багато приємних хви- віть нестандартні плани. Проте не будьте надто
лин. Сімейний бюджет дозволить зробити неве- амбітні і авторитарні – ці якості вам лише наликі подарунки. Починаючи з середи, спостері- шкодять. У романтичній сфері не випускайте
гатиметься спад активності, дадуться взнаки ініціативу зі своїх рук, сміливо телефонуйте і
недоспані ночі і загальне перенапруження. Не- призначайте побачення. Через консервативний
сподівані спонтанні витрати призводять до фі- підхід до вирішення питань бізнесу можуть
нансових труднощів. У сімейному житті головні виникнути суперечки з партнерами. Четвер проблеми з ремонтом побутової електротехніки. день емоційної нестабільності, коли хочеться
У четвер близька людина вимагає від вас немож- змін, зокрема в особистому житті. Ідея купити
ливого. З п’ятниці можна починати втілювати в чи обміняти житло добра, але передчасна. Зажиття нові сміливі ідеї.
чекайте кілька днів. Натомість можна вирушати
у закордонні поїздки. У вашій голові зароджуТерези
(2 4 . 0 9 –2 3 . 1 0) ються нові плани. Начальство з середини тижня
Найактивнiшою буде друга по- буде налаштоване щодо вас більш доброзичлиловина тижня. За необхiдностi ви во. Підвищений емоційний та сексуальний тозумiєте показати себе у вигiдному нус дозволить насолоджуватись життям.
свiтлi. Чудовий перiод для завершення давнiх справ, вам Водолій
(2 1 . 01–19. 0 2)
треба нарештi розставити всi
Вашi давнi починання принекрапки над «i». Минулі помилки
суть свої плоди – iдеї, якi здаваі нереалізовані плани будуть тяжким тягарем
лися оточуючим нереальними,
лежати на вашій совісті. У середу посиляться
стануть перспективними. За
інтриги, плітки, заздрощі. Період небезпечний
н е о бх i д н о с т i в и з н а й д е т е
для вашої кар’єри, відносин з оточенням. Багавзаєморозумiння з людьми у
то що буде залежати від того, наскільки ви будь–якiй ситуацiї. У вас буде привiд вiдчути
здатні оцінити ситуацію. Повинна скористати- себе супергероєм – треба допомогти оточуючим
ся сприятливим розташуванням світил і до- або розрулити на роботi складну ситуацiю.
сягти підвищення на службі. Якщо бачите, що у Словом, тримайтеся! Успіхи на професійній
вас є знання, досвід і, головне, свіжі ідеї, сміли- ниві залежатимуть від ставлення до вас керівво заявляйте про себе. У четвер зверніть увагу ництва взагалі і колег зокрема. Є небезпека
на дієту - ви схильні об’їдатися і набирати зайву переоцінити власні сили. Ці дні можуть стати
вагу. У молодій сім’ї народжується дитина.
переломними у долі – ви маєте шанс познайомитися з людиною, яка відіграє велику роль у
Скорпіон
(2 4 . 1 0 –2 2 . 1 1) вашому житті. Ви змушені займатися вирішенНе забувайте, що iнiцiатива буває ням матеріальних проблем, нерухомістю, дітьми
покарана, тому не рвiться на пе- та їх проблемами. Багато Близнюків перестануть
редову. Це стосується як сiмейного вагатися щодо майбутньої діяльності - профіль
життя, так i роботи. Налаштова- роботи нарешті буде обрано. У вихідні можуть
ний поліпшити свої перспективи поновитися давні любовні зв’язки, критичний
на майбутнє. У роботі з партнера- період у романтичних стосунках минає.
ми знаходите спільну мову і вони сприятимуть
досягненню цілей. У особистому житті - майже Риби
(2 0 . 0 2–2 0 . 0 3 )
безхмарно. Зверніть увагу на нові знайомства,
Багато що залежить вiд вас – на
серед цих людей може бути ваше «єдине коханруках достатньо козирiв, щоб
ня».Не сумуйте, якщо перші дні тижня не дадуть
дiяти. Не залучайте стороннiх
бажаних результатів. Середа - переломний день,
людей до питань, якi й самi моколи удача повертається до вас. У справах бізнежете вирiшити. У пригодi стасу вирішальне слово залишається за вами. Хонуть ваше вмiння i неабиякий
лодний, тверезий розум знадобиться в суботу досвiд. Уже з понедiлка у вас з’явиться бажання
для з’ясування стосунків з членами родини. Не щось змiнити. У роботi перш нiж починати щось
гарячкуйте, подумайте, перш ніж виносити нове, треба завершити старi справи. Варто також
вердикт. Робіть уранці дихальну гімнастику. вiдкласти вирiшення важливих питань. ПроЧастіше бувайте на свіжому повітрі.
блеми, які виникнуть у професійній сфері,
вимагатимуть від вас сміливих рішень. РозумСтрілець
(2 . 1 1–2 1 . 1 2) ний ризик буде до речі. Будьте готовими до того,
Ви отримаєте цiкаву й корисну що вас будуть критикувати як керівництво, так
iнформацiю, намагайтеся не і співробітники. Надмірна ініціатива на початвiддалятися вiд людей. Чудовий ку тижня не дасть бажаних результатів. У фічас для того, щоб щось змiнити нансових справах присутня ілюзорність. Щасв собi або у своєму життi. тить у знайомствах з людьми авторитетними,
Довiртеся пiдказкам долi. Вас, на високих посадах. В особистому житті все
вiрогiдно, потягне на подвиги, складається добре - ви почуваєтесь на висоті.
але не поспiшайте спалювати мости, якщо, на- Будьте обережними на тренуваннях – погіршуприклад, вирiшите змiнити роботу. В усьому ється еластичність тканин. Можна пошкодити
дiйте пост у пово, не рубiть iз плеча. Не суглоби. Не піднімайте важкого.

Гороскоп

(2 1 . 0 3 –2 0 . 0 4)
Найважливiшi справи плануйте на буднi. На перший план на
цьому тижнi вийдуть сiмейнi та
побутовi клопоти. Професійна
сфера обіцяє бути насиченою
різноманітними подіями, іноді
цілком несподіваними. Допомога друзів і партнерів сприятливо вплине на
вашу діяльність. Фінансове питання може
стати причиною сімейних сварок. Остерігайтеся втручання у ваше особисте життя сторонніх
осіб. Творчий потенціал зростає, ви зможете
спілкуватися з партнерами по бізнесу на рівних.
більше, що ви їх самі провокуватимете. У виУ середині тижня доведеться
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Tire Repair & Sales
New & Used Tires/All Sizes

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ

CDL водії клас A

 Äîñâ³ä ðîáîòè
ì³í³ìóì 2 ðîêè
 Dry vans 53 feet
 .55- .65 ö. çà ìèëþ
#6

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

773.235.2504 773.235.1300
#32

773.426.8189

Cars, Trucks, & Motorcycles

Addison Truck and Trailer Repair
потрібні на роботу досвідчені механіки:
- Оплачуємо - до $38/год
взалежності від досвіду і вміння
- Оплачуємо святкові і відпустку
- Існує бонусна програма
- $1000 Sign Up Bonus
- Даємо робочу форму
- Можливість кар’єрного росту з
компанією,що швидко розвивається
- Дружній колектив

Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A
 хороші умови праці та своєчасна

оплата гарантовані
 всі милі та зупинки
оплачуються
 вольво траки
 мінімальний досвід роботи 6 місяців

Тел. 773.305.8191

#8/2017

Looking for AUTOMOTIVE
Walking
BODY MAN with
distance from
experience
Ukrainian Village.
#47

773-577-1535

Well established very busy body shop
more than 25 years. Basic English.
Pay weekly, $ 15.00 an hour and up,
based on commission.

224.500.0499
500 s Lombard Rd
Addison IL, 60101

LOOKING FOR MECHANICS!

Needed for
Volvo Truck
and car hauler
trailer In
Waukegan IL
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#11/202
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Call 847-804-1304

Потрібні водії
CDL класу А
та Овнери Оператори
#27/2017

Ф
ЛЕ

ТЕ

Е

ЙТ

У
ОН

773-599-5066
224-829-1421

Терміново потрібні на роботу водії класу «С»

* З досвідом водіння або без
* Маршрути - Регіональні, OTR
* Вихідні вдома
* Оплата - $1200 - $1600/тиждень
* Фірма знаходиться у Franklin Park
* Стабільна робота

708.668.2278

Розмовляємо польською і англійською мовами

You Deserve To Be With The Best!
NEWSPAPER

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

847.707.0065 773.317.8035
In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704

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

EMPLOYMENT AGENCY

POLONIA

4220 N. Milwaukee, Chicago, IL 60641
Sat-Closed

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

#9/2021

773.697.1924

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

773.282.1044

Спеціаліст для встановлення плитки і
спеціалісти для внутрішніх робіт
Терміново потрібні на роботу
- Стабільна робота
- Об’єкти - Chicago,
Suburbs

773.225.4261 - по - польськи
773.704.4460 - по - українськи

В транспортну компанію терміново
потрібен на роботу
Водій CDL «А»

В будівельну компанію потрібні на роботу
спеціалісти для встановлення плитки

abtservice2020@gmail.com

708.737.3881

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

Розмовляємо польською і англійською мовами

773.584.1659
Daycare
Center
in Bartlett

630-289-7878

#1

#39

773.744.4632

Розмовляємо польською і англійською мовами

Потрібна
жінка на
прибирання
будинків
з околиць
Palatine, Arlington Hts,
Rosemont, Schaumburg

Столяр з досвідом потрібен
на роботу в цех з
виробництва
меблів і дверей
- Висока оплата
- Стабільна робота
Розмовляємо польською і
англійською мовами

773.387.1698

In order to place your business card (3»W x 2»H), please call 847.707.0065 / 773.317.8035 or e-mail to: president.umg@gmail.com
Prices: $395.00 – 3 months; $495.00 – 6 months; $595.00 – 12 months
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773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

We speak Polish and English

847.309.4630

Помічник для контрактора і робота у Warehouse,
спеціаліст з інсталяції карпетів потрібен на роботу
- Фірма знаходиться в
Arlington Heights, IL
- Стабільна робота
- Вимоги - водійські права

for fulltime and par time

847.749.6952

- Pay - by project

Українське Слово

for

Пропонуємо якісне обладнання та роботу.
Встановлення відеоспостереження різної
складності, телефонні та інтернетні лінії,
онлайн трансляції та підтримка Ютуб каналу.

847.208.4731

TEACHERS and
ASSISTANT TEACHERS

ing
k
o
o
l
s
i

1040 S Milwaukee Ave
Ste 245, Wheeling,
IL 60090

* Стабільна робота цілий рік
* Об’єкти Чикаго
* Висока оплата

Оплачуємо - $1800/тиждень
Траси - Chicago - Indianapolis, IN
Вантажівки - Volvo
Dry Van
Паркінг в Bensenville, IL

Розмовляємо польською і
англійською мовами

AB Trusted
Service Inc.

www.ukrslovo.net

-

39 Yearsss
in Busine

#23/2017

Small transportation company in
BROADVIEW

29

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

НЕРУХОМІСТЬ
ЗДАЮ В РЕНТ
2 bd appartment for
rent walking distance
from Cumberland Blue
line Station. For info:
#52
Tel. 224.578.9855

ШУКАЮ В РЕНТ
КУПЛЮ

www.ukrslovo.net

ПРОДАЮ
Volvo 2016 truck for
sale in East Dundee, IL.
Engine DD13, automatic
transmission DT12. miles
649,000. Asking Price
$42,900. Call or text for
more details to
773-751.9519 Mitko #49

КУПЛЮ
ШУКАЮ

Accounts payable/
receivable associate
Help wanted:
Prompt, responsible
accounts payable/
receivable employee
at I-55 Truck Stop. Tel.
630.739.7006 Ext 25 #50
Потрібен
CDL A driver
на steady курс:
Chicago - LA - Chicago
(з понеділка до четверга). $400/в день.
#50
262.989.8155
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. Хороша зарплата.
Забираємо з дому.
#51
847-312-6508
Потрібен
водій CDL- class A.
$2200-$2500 в тиждень.
#52
773.600.5114

Українське Слово

ПРОПОНУЮ

Looking to hire an
experienced seamstress
to sew wedding dresses
– flexible hours and
great pay. Basic English
speaking skills preferred,
but not necessary. For
more information, please
contact Alyssa at (773)
887-2812 or email info@
#51
alyssakristin.com

CDL drivers with
Hazmat and Tanker
endorsement 75 cpm
.Volvo i shift.
#51
Tel. 773-818-2886
Trucking company
looking for office
assistance in Elk grove
village IL , no experience
needed, must speak
normal English attles and
know to use computer,
preferring age 20 - 25 ,
for more info call or text
#49
773-849-2777
A trucking company is
seeking to contract
with experienced
independent owner
operators (IOO) in the
Chicagoland. Sign
up bonus. We offer
expedited, dry and
refrigerated freight. Great
pay, good inspection
bonuses. 24/7/365
dispatch support.
Please call Simona at
847-261-4912, ext. 107.
You can also contact us
at 247dispatchservice@
#49
gmail.com
OTR CDL class A
needed.
60-65 cpm. Runs to
Tx, weekend’s home.
#50
561.891.1662

www.ukrslovo.net

065
847.707.0 .317.8035
773

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

WE WILL HELP Jenny's Agency

>>>> В АГЕНЦІЮ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ <<<<

 з проживанням і без,
 із знанням англійської та без
 по догляду за людьми похилого віку та дітьми
 з досвідом по прибиранню будинків на
Робота в
повний і не повний робочий тиждень
російських
 оплата залежить від досвіду
сім'ях!
 чекаємо і допоможемо
Krug community center. Attention: Jenny’s agency

1400 S. Wolf Rd.
building 100 suite 107,
Wheeling IL 60090

(847) 537-6469

M&D FOODS INC.
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ПРОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ
НА ВСІ ПОЗИЦІЇ

30

Carry Out and
Delivery ONLY

$5 off

25$

$15 до $18/годину
- на всі зміни
(Schaumburg).
Tue: Closed
Mon, Wed, Thu: 11 am - 9pm
Fri - Sat: 11 am-10pm
Sun: 12pm-9pm

jennyempl@yahoo.com

Нова фабрика для виробництва
харчових продуктів. Навчаємо, хороша
атмосфера, оплата та бенефіти.
Пропонуємо на повний та не повний
робочий день: з понеділка по п’ятницю.
Субота і неділя вихідні.
Опата щотижня.

Робота включає:

P Базове навчання та розуміння переробки продуктів харчування
P Експлуатація та моніторинг ліній виробництва харчових продуктів
P Упаковка та маркування продуктів
P Перевірка та контроль якості
P Доставка та отримання
Усі заявники проходять перевірку: Drug screening & background check

773.510.0855 – Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker

www.ukrslovo.net

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

7725 W. Wilson Ave.
Norridge, IL 60706
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RUNWAY REALTY, INC

Українське Слово

773.317.8035
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www.ukrslovo.net

Вишуканий європейський стиль
Висока якість
Сезонні знижки до 70%

32

іряних
Великий вибір шк іх
курток, справжн
шуб та жилетки!

WOODFIELD MALL

(1-ий поверх біля Armani Exchange, навпроти Microsoo)
5 Woodﬁeld Мall, Schaumburg, Illinois

Tel. 773.990.0307
Type a message

www.fracomania.com

