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досвідченних стриповщиків 
та ваксовщиків забезпечуємо 
автомобілем та бензином.

Увага! Пропонуємо роботу

833-BCS-CREW (227-2739)
309.242.2121

www.bcsservicegroup.comwww.bcsservicegroup.com

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ МАГАЗИНІВ.
В ШТАТАХ: ІНДІАНА, ІЛЛІНОЙС, ВІСКОНСИН, НЕБРАСКА, ПН. ДАКОТА.

Зустрічаємо. Навчаємо. Допомагаємо з 
проживанням та відкриттям рахунку в банку. 

ОСОБЛИВІ ПІЛЬГИ: 

Прибирати в T.J 
Max, Marshalls, 

Party City, 
JoAnn Fabrics.

1-888-505-4196

У нас
дешевше!

У нас
дешевше!

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ

ВІДПОЧИНОК

СВІТЛО ВЕЛИКОГО ДНЯ
Вітання з Велико-

днем Вселен-
ського Патрі-

арха Варфо-
ломія І, 

Предстоя-
теля ПЦУ 
митропо-
лита Епі-

фанія, 
Постійної 

Конференції 
українських 

православних 
єпископів поза 

межами України.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Найбільшою радістю після 
багатоденного посту є, звичайно, 

пасхальна трапеза. За православною 
традицією пасхальний стіл завжди 

намагалися зробити особливо 
нарядним і урочистим.

ПАСХА НАША – 
ХРИСТОС 

“Якщо Христос не воскрес – то марна проповідь 
наша, то марна й віра наша... Та ні бо, Христос 
воскрес із мертвих...”

(І Кор. 15, 14, 20)
Великдень – це свято сердечної віри, яке надихає нас 

надією на щасливе прийдешнє, дарує життєвий оптимізм 
і духовні сили. Від часів хрещення Русі євангельські сю-
жети лягли у підмурок вітчизняної культури і визначали 
цивілізаційний поступ української нації.

Великдень, Великий день, “празників празник і торжество 
торжеств”... Це не лише найрадісніше свято для будь-якого 
християнина – католика, протестанта, греко-католика, пра-
вославного, це найбільша таїна, в якій щороку маємо змогу 
й самі брати участь.

З суботи на неділю християни західного обряду Чикаго й 
передмість у великодню ніч вкотре відчують таке знайоме й 
щораз трепетне відчуття, коли здається, що весь світ чекає 
на чудо: ще мовчать принишклі церковні дзвони, ще спить 
земля в передчутті світанку, ще зачинені двері храмів ховають 
за собою якусь таємницю. І враз усе змінюється від урочис-
того великоднього тропаря: “Христос Воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав...”, що повторюється знову й знову, 
щораз – то сміливіше, гучніше, врочистіше. І здається, що силою цих 
слів можна творити чудеса, повертати радість зажуреному, сміх – за-
плаканому, віру – зневіреному, надію – тому, хто її давно втратив. Бо 
ці прості слова – фундамент нашого християнського життя, вінець 
нашої віри. За мить відчиняються двері українських храмів Чикаго 
та околиць, які вже сяють радісним світлом Великодня. Відтепер усе 
стає інакшим, усе набуває нового сенсу. Чого вартують дотеперішні 
страждання, терпіння, клопоти? Вони здаються нікчемними у світлі 
Великодня. І сірість буднів, і темінь усіх людських бід розвіюється 
перед надією, яку дає нам Воскресіння. Бо здійснилося пророцтво: 
немає більше болю, немає страждання, немає смерті – Христос по-
дарував нам Життя.

“Христос воскрес”! Цю радісну звістку знову передаватимемо з 
вуст в уста. Ми зустрінемо Воскреслого Христа по-різному. Хтось – як 
жінки-мироносиці, які одразу повірили у Воскресіння і “поспішно 
покинули гріб з великою радістю” (Мт. 28, 8). Хтось – як апостол Тома, 
не йнятиме віри, поки сам не торкнеться Христових ран. Хтось біг-
тиме Воскреслому Христові назустріч, а хтось боятиметься й уника-
тиме зустрічі з Ним. 

Хотілося б, щоби в найрадісніший із днів – воістину Великий день 
– якнайбільше людей зустрілися з Воскреслим Христом і повірили 
Йому. Хотілося б, щоби світлими, затишними, охайно прибраними в 

цей день були не тільки наші храми й оселі, але передусім серця. Адже 
всі ми прагнемо радості, миру й добра в наших родинах, у церкві й 
державі, та часто забуваємо, що Воскресіння починається не деінде, 
а в серці кожного з нас.

Сьогодні ми продовжуємо сповідувати й утверджувати віковічні 
цінності, засновані на заповідях Спасителя. Вони увійшли органічною 
складовою в ментальність нашого народу, стали основою і символом 
нашої самобутності. Непересічна краса урочистих обрядів, символіч-
но пов’язаних з Євангелієм, святкова атмосфера, що панує у Велико-
дні дні в американських домівках українських православних та 
греко-католиків, нікого не залишають байдужим у США.

У Пасхальні дні ми просимо у Господа сил для того, щоб утверди-
ти правду на нашій землі.

Будьмо впевнені, все незабаром зміниться на  краще, життя по-
вернеться в  нормальне русло. Не  забувайте, що  смуток  – гріх. 
Пам’ятайте, як сказано в Писанні: «По вірі вашій воздасться вам».

Зичимо читачам і друзям газети «Українське Слово» усіляких га-
раздів, сердечного тепла, родинного затишку, людського щастя.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Іван ДМИТРІВ, «Українське Слово»

Ст. 4, 5

Ст. 6
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У цей день, як і взагалі, останні три дні страсного тижня, не 
готували обіду, вдовольняючись хлібом, капустою, огірками. На-
віть рибу їсти в цей день не можна. Ні шити, ні прясти в цей день 
не можна. Вважається великим гріхом рубати дрова або що-небудь 
тесати сокирою. У давнину в селах у Страсну п’ятницю викону-
вали лише дві роботи: пекли паски та садили розсаду капусти. Як 

тільки господині поса-
дять паски в піч й загні-
тять їх свяченою вербою, 
то зразу ж ідуть на город 
і садять розсаду – «щоб 
капуста була здорова, як 
паска». Паски в печі на-
криваються хусточками, 
які потім зберігаються і, 
при потребі, вживаються 
на підкурювання від бе-
шихи. Якщо верх паски 

западе або вона виявиться порожня в середині, то це віщує не-
щастя – хтось помре в цьому році», вважали на Слобожанщині. 

Виготовлення паски особливої форми – зв’язано з вірою в чудо-
дійні властивості обрядової освяченої їжі. В південних країнах 
свято Паски в часі збігалося з першим збором урожаю зернових. 
Хліб із муки нового врожаю випікався прісним, його не можна було 
змішувати із закваскою із старого хліба. Новий хліб їли лише після 
освячення, й люди вірили, що такий хліб був наділений чудесною 
силою. Його можна було їсти, не побоюючись злих духів. А щоб не 
переплутати новий хліб із старим, йому надавали особливої форми. 
Таким чином, пасхальний хліб був для віруючих хлібом, чистим 
від злих духів і вміщував у собі «святу силу рослинних духів». 

Пасхальному хлібові спершу надавали самої різноманітної 
форми. Але поступово під впливом культу мертвих йому стали 
надавати спочатку форму могильного горба, а пізніше вигляд чо-
тирикутного пірамідального надмогильника. 

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

У ВЕЛИКОДНЮ СУБОТУ ГОТУЮТЬ КРАШАНКИ АБО,  
ЯК КАЖУТЬ НА КИЇВЩИНІ, «ГАЛУНЯТЬ ЯЙЦЯ»,  

А В КАРПАТАХ – «СЛИВЧАТЬ СЛИВКИ». 

Згідно з народними віруваннями, крашанки по-
трібно готувати в суботу тому, що яйця, по-

фарбовані у п’ятницю, швидко псуються, а бувши 
зробленими в суботу, вони зберігаються протягом 
усіх свят. 

Яйце як символ життя і розфарбоване на червоно, 
жовто – як символ оновленого життя здавна вшано-
вували багато народів (стародавні перси, єгиптяни, 
греки, римляни тощо). 

Яйце в очах стародавніх слов’ян із його властивіс-
тю перетворюватися у птаха було наповнене таємни-
чим змістом. Люди бачили в цьому акті підтверджен-
ня своєї віри в чарівну здібність живих істот пере-
втілюватися. Таємничу силу, яка містилася в яйці, 
стали наділяти здібностями переходити на все, до 
чого воно торкається. 

Общинна святкова трапеза була в той же час час-
туванням–жертвоприношенням духам, божествам. 
Споконвіку найбільш улюбленою їжею духів вважа-
лася кров. І для того, щоб зробити яйця найбільш 
догідливими духам, їх обмащували кров’ю. Пізніше 
замість крові яйця стали фарбувати червоною фар-
бою, а ще пізніше – просто фарбувати в який-небудь 
яскравий колір. Перше фарбоване яйце зберігають і, 
коли потрібно, підкурюють ним хворого на пропас-
ницю. Зокрема, на Харківщині, намагаються зберег-
ти лушпиння із свячених яєць для підкурювання не 
лише людей, а й худоби. Згідно з побутуючим там 
повір’ям, у свяченому яйці є сорок милостинь і в 
ньому перебуває «Дух святий». 

То п т а т и 
н о г а м и 
рештки по-
фарбованого яйця – вважається великим гріхом. 
Згідно з повір’ям того, хто буде товкти ногами свяче-
не яйце, Бог, покарає хворобою. 

На Лівобережжі й Слобожанщині люди зберігають 
свячені крашанки з року в рік І, як трапиться пожежа, 
перекидають через вогонь, вірячи, що вогонь погасне. 
Вживають свячені яйця і від різних хвороб: кладуть 
шкаралупу крашанки на вогонь і димом підкурюють 
хворого на курячу сліпоту. Вірять, що свячене яйце 
може заспокоїти зубний біль. Хворі на пропасницю 
зашивають свячене яйце в хустку й носять при собі 
доти, доки не пройде хвороба. 

Звичай виготовляти писанки виник на території 
України дуже давно. Глиняні, кам’яні яйця, розписа-
ні геометричним і рослинним орнаментом, знайдені 
археологами в Україні, датуються XI–XII століттями. 
Порівнявши орнаменти на посуді, що був знайдений 
при розкопках (Київщина, Полтавщина), із найдав-
нішими орнаментами писанок вчені довели, що 
звичай розмальовувати писанки походить із дохрис-
тиянських часів. Хвилясті лінії – символ води і кру-
жальця – сонячні знаки, ромби – символи засіяного 
поля, вміщені на них, уособлювали цілий космос. 
Розмістивши його на крихкій оболонці яйця, що таїть 
у собі зародок нового життя, людина прагнула впли-
нути цією чарівною силою на навколишній світ. 

У християнські часи це набуло вже іншого змісту. 

 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

1 ТРАВНЯ - ВЕЛИКОДНЯ СУБОТА 30 КВІТНЯ - СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ
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Law Office of

Steven E.
Barleben

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО 

3830 N. ASHLAND AVE., 
CHICAGO, IL 60613

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

 Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство, захист від 
депортації) 

 Кримінальні справи (правопорушення 
або тяжкі злочини) 

 Штрафи за порушення правил 
дорожнього руху 

 Керування в нетверезому стані (DUI) 

 Позбавлення прав водія 

 Автомобільні аварії

 Травми на роботі 

 Сімейне право 
(розлучення, аліменти) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

 Модифікація та не рефінансування 
іпотечного кредиту 

 Банкрутство 
Цивільний судовий процес
Планування заповіту 

 Спадок і опікунство 

 Реєстрація бізнесів

 Контракти

 Купівля-продаж бізнесу

 Операції з нерухомості (Foreclosure) 
для комерційної і приватної нерухомості

 Податки та представлення в податковій 
службі (IRS) 

Звертайтесь за допомогою в будь-який час! 

847.392.8148РОЗМОВЛЯЄМО 
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ 

ПОДАТКИ
Швидко, якісно, недорого!

- Корпораційні, бізнесові, приватні;
- Відкриття корпорацій та бізнесів;
- Швидке повернення;
- Номер ITIN (номер податковий IRS)

СТРАХУВАННЯ 

ПОСИЛКИ В УКРАЇНУ ЗА НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

Workers Compensation Audits
Workers Compensation Audits Corrections

- Автомобілі
- Будинки
- Страховки для
  контракторів

3049  N Thatcher Ave., River Grove, IL 60179
(Belmont-Cumberland)           www.excelinsurance.com

 (773) 777-4700

Excel Insurance BrokersExcel Insurance Brokers
В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB

847-808-9500 У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

_____________________________________
АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ
МОЖЛИВА КОМПЕНСАЦІЯ У ВИПАДКАХ:

 Аварія з вашої вини
 Якщо винуватець покинув  місце аварії
 Якщо у винуватця аварії немає страховки
 Аварія за участю пішоходів і мотоциклістів
_____________________________________

ТРАВМИ
 Що спричинили смерть
 Отримані на робочому місці
 В результаті падіння
 Травми через халатність в соціальних установах
_____________________________________

МЕДИЧНІ ПОМИЛКИ
_____________________________________

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 Керування автомобілем в нетверезому стані (DUI)
 Керування автомобілем в той час, коли дія посвідки 

водія призупинена
 Втеча з місця пригоди
 Перевищення швидкості в робочій чи шкільній зоні
 Перевищення швидкості більше ніж на 26 миль в годину
 Штрафи, отримані власниками комерційної посвідки 

водія (CDL) в штаті Іллінойс
_____________________________________

ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
 Побутові конфлікти (Domestic battery)
 Крадіжки (Theft)
 Пограбування (Robbery)
 Побиття (Battery)
 Вбивства (Murder)
_____________________________________

EXPUNGEMENT
 Чистка кримінальної справи з бази даних поліції і суду

1020 N. MILWAUKEE AVE., 
SUITE #312 

DEERFIELD, IL 60015
WWW.LAURAGOLUB.COM

attorney@lauragolub.com

Laura GolubLaura Golub
Attorney  at Law



4

Ук
ра

їн
сь

ке
 С

ло
во

 
w

w
w

.u
kr

sl
ov

o.
ne

t
30

 к
ві

тн
я 

20
21

 №
 1

8
Б

ла
го

ві
ст

У давнину була поширена в Україні легенда, згідно з 
якою Спаситель воскреснувши посадив у підземелля під 
скелею, де він був похований, головного сатану Вельзе-
вула, наказавши йому гризти залізні двері, замки, лан-
цюги: всіх по 12. Старається, гризе нечистий, знаючи, що 
як вправиться до Великодня, – настане кінець світу. Ось 
лишився останній ланцюг, ще мить – впаде й він, і тут... 
задзвонили в церкві дзвони, заспівали люди «Христос 
воскрес!», і поновилися всі перепони, починає він робо-
ту спочатку. А як настане такий час на землі, що люди 
перестануть співати й вітати одне одного словами «Хрис-
тос воскрес!»,– впаде останній ланцюг, вирветься сатана 
на волю, й буде кінець світу». Так визначив для себе наш 
народ важливість Великодня – свого найбільшого свята. 

Великдень в Україні – це ще й свято весняного воскре-
сіння, оновлення природи, що відзначалось у день весня-
ного рівнодення ще за часів язичництва. Це поєднання двох 
вір, двох світів – язичництва й християнства – до сьогодні 
збереглось у віруваннях та великодній обрядовості укра-
їнців. 

Згідно з давніми повір’ями, злі духи, як мешканці під-
земного царства, живуть в могильній тиші й дуже бояться 
крику, шуму, стрільби, брязкоту, дзвону. І коли на Великдень 
лунали постріли із рушниць, «гармат», брязкотіли всілякі 
тріскачки, калатала, дзвонили в церковні дзвони, то люди 
вірили, що все це відганяє злих духів і нечисту силу. 

На Лівобережжі вірять, що, коли піти на кладовище й 
похристосуватися з покійними батьками саме в той час, як 
у храмі вперше проспівають «Христос воскрес!», то з могил 
можна почути 

І, може, саме завдяки вірі в силу цих слів після другої 
світової війни серед українських емігрантів з’явився звичай 
на вітання священика «Христос воскрес!» відповідати: 
«Воскресне Україна!» 

Торкаючись пасхального цілування чи христосування, 
варто зауважити, що цей звичай, з одного боку, пережиток 
язичницького обряду радісної зустрічі членів общини, коли 
вони із настанням теплих днів сходилися на своє весняне 
свято, провівши довгу й важку зиму невеликими групами, 
ховаючись від холоду. Із другого боку, цей обряд сягає 
своїм корінням у ще більш глибоку давнину. Первісні люди 
вважали, що дихання – це сутність душі. І християни, ці-
луючи на паску ікони, хрест тощо, вірили, що таким чином 
на них переноситься чарівна сила цих предметів. Христо-
суючись, люди намагалися таким чином обмінятися духом, 
таємничою силою, яка увійшла в них під час Великоднього 
Богослужіння й цілування різноманітних священних ре-
ліквій. 

На Херсонщині побутував цікавий звичай ставити на 
великодній стіл також тарілку із землею, на якій зеленіли 
пророслі стебельця вівса, висіяного за два тижні до цього. 
Між зеленню клали стільки червоних крашанок, скільки в 
цій хаті померло рідні. Ця символічна «могилка» стояла в 
хаті до «проводів». 

Обряд розговіння в різних регіонах України 
відбувається неоднаково. Типовою формою 
цього обряду є те, що господар тричі обходить 
навколо столу, з мискою, наповненою свяченим. 
Після цього, ставши обличчям до ікон, розрізує 
на тарілці декілька свячених яєць і підносить 
частину яйця до рота (ніби причащає) кожному 
члену родини, примовляючи: «Дай, Боже, ще й 
на той рік дочекатися святого празника Воскре-
сіння Христового в щасті і здоров’ї!» 

Такий обряд побутує на Поділлі, Волині та в 
західній Галичині. 

В центральній та східній Україні розговля-
ються без спеціального ритуалу. Розговляю-
чись, намагаються щоб жодна крихта свячено-
го не впала додолу. Їх потім кидають у вогонь, 
«щоб миші не поїли». Згідно з повір’ям, миша, 
яка з’їсть свяченого перетворюється враз на 
кажана й буде літати над головою того, хто 

впустив додолу свячене. 
Упиватися ж під час розговин не можна, бо «як уп’єшся 

на розговинах, то цілий рік будеш ходити немов у півсні, 
так тебе Бог покарає». 

На Херсонщині для тих, хто знаходився у дорозі й не 
сидів за великоднім столом разом із родиною, господиня 
відрізала шматок паски і, загорнувши його в рушник разом 
із трьома крашанками, клала на покуті. На Вознесіння, як 
подорожні ще не вернулись, гостинець оддавала жебракам. 

На Київщині після розговіння вмиваються, кладучи в 
миску дві крашанки й мідну монету, а потім воду виливають 
на вогонь або в озеро. 

Згідно з прикметами і повір’ями, які побутують на Ки-
ївщині, «коли на Великдень розговієшся й вийдеш із хати 
на вулицю, то що перше побачиш, тим і промишляй – буде 
удача. Якщо в цей день небо захмарене або йде дощ – буде 
врожай. В день свята Воскресіння Господнього ворота у 
царство небесне відкриті, а той, хто в цей день умре, по-
паде зразу ж у рай. Дитина, яка народилася в цей день, буде 
нещаслива. 

1 януари 2021 №
 1

w
w

w.bulgariasega.com

15

Брой 1 (307), година 7, 1 януари 2021, Чикаго

Нова фабрика за производтство на 
хранителни продукти.  
Ще Ви обучим. Много добра атмосфера, 
заплащане и бенефити. Предлагаме 
позиции за пълно и непълно работно 
време: понеделник до петък.  
Съботата и неделята са почивни дни. 
Заплащане всяка седмица. 

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

Всички кандидати се проверяват: Drug screening & background check

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

Работата включва:

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

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

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

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

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

Ages 16 and up

DR. KATIA ILIEVA
Family Physician 

Office phone: 847-981-6061

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

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

Започвам с Коледни ми-
сли-и-чувства.

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

И роди своя Син първенец. 
(Лука 2:7)

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

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

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

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

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

В България и други страни 

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

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

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

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

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

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

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

Следва на 18 стр.

Уважаеми приятели и 
българи зад граница,

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

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

Мария Апостолова- 
Михайлова

Wanda Sowa 

224-255-7692

Полухай
порад

мудрої сови,
бо вартує!

НЕ ПЕРЕХОДЬ 
ЧЕРЕЗ ЦЕЙ 

ПРОЦЕС САМ!

За безкоштовною консультацією 
телефонуйте:

 Маєш 65 років?
 Виходиш на пенсію?
 Хочеш перевірити, 

який маєш план? 

Плани OBAMACARE
 Запис тільки до 15 серпня.
 Нові плани і нові вищі 

дофінансування.

ЗНАЄШ ЯК ПРАЦЮЄ MEDICARE, 
OBAMACARE ТА ГРУПОВІ 

СТРАХОВКИ ДЛЯ БІЗНЕСІВ?

MEDICARE
 Допомога у виборі суплементів
 Внески на додаткову допомогу 

до програми повернення 
коштів на ліки.

 Плани на ліки

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР
2 ТРАВНЯ - ВЕЛИКДЕНЬ
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«Вважається великим гріхом, не вітатися в цей день на-

віть із ворогом». 
На Слобожанщині після обіду йдуть на кладовище 

христосуватися із покійними й кладуть на могили крашан-
ки. 

На Великдень кожен селянин намагався бодай кілька 
разів смикнути за мотузок і вдарити у дзвін, бо згідно з 
народними віруваннями це приносило щастя й... родила 
гречка. 

Із давніх-давен існує в Україні повір’я, що на Великдень, 
під час сходу, сонце «грає». На Гуцульщині кожен, побачив-
ши сонце, яке сходить, набожно здіймав головний убір і, 
повернувшись обличчям на схід, віддавав йому глибокий 
поклін, хрестився й шептав слова молитви: «Слава тобі, 
Господи, за личенько твоє Господнє, що ся показало, пра-
ведне; слава Тобі, просвященне!» 

На Волині вважають, що сонце – «цар неба», що світить 
і гріє вдень, а вночі ховається за землю, обходить її й на 
ранок знову з’являється на сході. 

На Поділлі гадають, що сонце – це відблиск лиця Божо-
го, і тому воно так яскраво світить. У давнину в Україні 
дівчата молилися до сонця. Зокрема, на Черкащині «ді-
вчата вставали раненько на Великдень, йшли в садок, ста-
вали під яблунею, обличчям на схід, і чекали сходу сонця. 
Як тільки сонце з’являлося, дівчата складали руки, як перед 
іконою, і молилися. Після молитви, на дереві під яким 
стояли, робили позначку хрестиком на корі й коли яблуня 
зацвіте, з її цвіту плели вінок і одягали на голову, а потім 
той вінок зберігали і ним, чарували на кохання. 

Побутував у давнину в Україні звичай на Великдень 
гойдатись на гойдалці. Поруч із гойдалкою, як правило, і 
молодь і дорослі грали в крашанки чи писанки. Жінки й 
дівчата в іграх участі не брали. Найчастіше грали у «на-
вбитки», «котка» та «кидка». 

Відомий великодній звичай катання яєць був пов’язаний 
з вірою стародавніх слов’ян у демонів. Люди вірили, що, 
катаючи яйця, можна заставити злих духів танцювати, 
падати, перекидатися, що спричиняло їм жахливі страж-
дання. Якщо ж яйця вдаряти одне об одне, то можна за-

ставити духів битися лобами. У давнину люди вірили, що 
таким чином можна вести боротьбу із злими духами, до-
саждати їм.  Як на Благовіщення, так і на Великдень, як 
випадали теплі та сонячні дні дівчата ходили навколо села 
(а вслід за ними маленькі діти) й співали веснянки. Зібрав-
шись на вигоні чи біля церкви, виводили «кривого танця» 
й «Коструба», який символізує зиму. 

Дослідники проводять паралель між нашим Кострубом 
і старогрецьким Адонісом на честь якого вшановували 
свято ранньої весни. Жінки, учасниці свята, плакали, спі-
вали присвячені йому пісні, били себе в груди; все це від-
бувалося над лялькою, що зображувала Адоніса під аком-
панемент флейти. Через день Адоніс прокидався, оживав і 
жінки із цього приводу раділи. Отже, святкування склада-
лося із двох головних актів: сумного й веселого. 

В образах Адоніса, Аттіса, Осіріса, Томуза – стародавні 
фінікійці, сірійці, греки, фрігійці, єгиптяни, ассірійці, ва-
вілонці, а в образі Коструба – слов’яни – оплакували смерть 
природи й раділи із приводу її воскресіння. 

У давнину у великодній понеділок селяни ходили один 
до одного, христосувалися й обмінювалися писанками. 
Парубки в ніч із неділі на понеділок обходили домівки й 
зупинившись під вікном хати, й ставши півколом під аком-
панемент скрипки співали «волочебні» пісні (аналогічні 
колядницьким). Подарунки, що їх одержували від госпо-
дарів домівок, називалися «волочільним». Цього звичаю 
колись дотримувалися наші предки язичники, але внаслі-
док тиску з боку християнства, цей звичай занепадав. У XVI 
ст. у проповідях Івана Вишенського мали місце гострі на-
падки на цей звичай, як на язичницький. Поступово він 
перетворився на суто дитячий. 

Великоднього понеділка хрещеники ходили в гості до 
хресних батьків, онуки – до бабусь, несучи їм гостинця - 
пироги та крашанки. Такий самий гостинець («волочільне») 
їм давали із собою. 

Цього дня хлопці-гуцули водили своїх дівчат до річки 
й обливали їх водою – на красу й здоров’я, отримуючи за 
це писанку. Від цього звичаю, відомого й у інших регіонах 
України, зокрема, на Поділлі, понеділок здобув назву «по-

ливаний». 
Про неспроможність викоріняти християнство цього 

язичницького звичаю наших предків, зв’язаного із весня-
ним очищенням водою свідчить те, що, якщо у XV ст. він 
заборонявся взагалі, то у XVIII ст. заборонялося обливати 
водою на Великдень лише тих людей, котрі не були при-
сутні на заутрені. 

Третього дня Великодніх Свят селяни збиралися у корч-
мі на музики – «проводити свята». 

Отже, три дні Великодня були щасливим часом гостю-
вань, молодіжних розваг і забав. Старші люди шукали в ці 
дні квітів рясту, а знайшовши, топтали їх: «Щоб і на той рік 
діждать рясту топтать». 

Великдень закінчувався, але ще стояли на столах паски, 
крашанки й лунало всюди «Христос воскрес!» Так дозво-
лялося вітати упродовж 40 днів – аж до дня Христового 
Вознесіння. 

Однією із найрозповсюдженіших розваг молоді в Укра-
їні була колись так звана «вулиця» – своєрідні вечорниці 
дівчат і хлопців під відкритим небом. 

«Вулиця», як правило, збиралася в певному, заздалегідь 
призначеному місці: на майдані посеред села, на зеленому 
лузі біля річки, чи на леваді, – це залежало від місцевих 
обставин. 

Починалася «вулиця» від Великодня й тривала все літо 
– аж до дня Семена (14 вересня). До початку польових робіт 
молодь збиралася щовечора, а коли починалася робота в 
полі, то тільки в неділю та у святкові дні. Звичайно, «вули-
ця» проходила весело й жваво: з музикою, танцями, а най-
більше було пісень. Кожний вечір, коли відбувалася «вули-
ця», над селом лунали пісні. 

Крім пісень, танців і хороводів під час «вулиці», про-
водилися ще й інші веселі забави, що їх так багато знала 
наша молодь. 

«Вулиця» в українському селі – це своєрідна форма 
традиційної розваги молоді. 

Там плекалася пошана до народної пісні, народних тра-
дицій; розвивалися кращі товариські відносини і зароджу-
валося справжнє чисте людське кохання. 

НАЙСМАЧНІШІ В МІСТІ КОПЧЕНІ КОВБАСИ, ШИНКИ ТА ФОРЕЛЬ!
 багатий вибір м’ясних та ковбасних виробів
 спиртні напої з усього світу
 усі сорти пива та багато іншого
 смачні домашні страви
 овочі та фрукти

6016 W. Irving Park Rd.,
Chicago, IL 60634 773-202-0886

КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ, М’ЯСНІ 
ТА РИБНІ З ЄВРОПИ 

ТА РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ!

Вітаємо 
українську 
громаду з 

великодніми 
святами!

Вітаємо 
українську 
громаду з 

великодніми 
святами!
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Завершивши Великий піст, корисний 
для душі, і вшанувавши Страсті та Хрест 
Господній, ось ми стаємо сьогодні учас-
никами Його славного Воскресіння, 
осяяні святом і виголошуючи з невимов-
ною радістю спасительне оголошення: 
«Христос Воскрес!»

Все, у що ми віримо, все, що ми люби-
мо, і все, на що ми сподіваємось як право-
славні християни, пов’язане з Пасхою, від 
якої все отримує свою яскравість, завдя-
ки якій все тлумачиться і в якій все на-
буває свого справжнього значення. Во-
скресіння Христове – це відповідь Боже-
ственної любові на страждання та очіку-
вання людини, але також і на «тугу» 
творіння, що стогне разом з нами. У Во-
скресінні було розкрито значення слів 
«зробимо людину за нашим образом і 
подобою» і «Бог побачив усе, що Він ство-

рив, і побачив, 
що воно дуже 
добре».

Хрис т о с – 
«наша Пасха», 
«воскресіння 
всіх». Якщо па-
діння означало 
призупинення 
нашої подоро-
жі до «боже-
ственної подо-
би», то у во-

скреслому Христі шлях до обоження че-
рез благодать знову відкритий для «Богом 
улюблених». Здійснюється «велике чудо», 
яке зцілює «велику рану» людини. На 
емблематичному зображенні Воскресін-
ня в монастирі Хора, ми спостерігаємо 
Господа слави, який зійшов «до глибин 
пекла» і переміг силу смерті, щоб оживи-
ти із гробу, воскрешаючи із собою пра-
батьків людства, а в них – весь людський 
рід від початку до кінця, як наш визволи-
тель від ворожого рабства.

У Воскресінні, життя у Христі виявля-
ється звільненням та свободою. Бо «Хрис-
тос визволив нас… для свободи». Змістом 
чи «етосом» такої свободи, яку тут слід 
пережити так, як належить Христу, перш 
ніж вона вдосконалиться в небесному 
Царстві, є любов, досвідчена квінтесенція 
«нового творіння». «Бо ви, браття, по-
кликані на волю; але щоб ваша свобода 
не стала приводом догоджати плоті, а 
любов‘ю служити один одному». Свобода 
віруючого, заснована на Хресті та Воскре-
сінні Спасителя, – це подорож вгору та в 
сторону нашого ближнього; це «віра, що 

чинна любов’ю». Це вихід із «Єгипту раб-
ства» та різноманітних відчужень, транс-
ценденція замкнутого та зморщеного 
існування дарована Христом, надія на 
вічність, яка робить людину людиною.

Коли ми святкуємо Паску, ми визнаємо 
в Церкві, що Царство Боже «вже відкрито, 
але ще не здійснено». У світлі Воскресін-
ня земні речі набувають нового значення, 
оскільки вони вже перетворені та пере-
ображені. Ніщо не «дається» просто. Все 
рухається до есхатологічної досконалос-
ті. Цей «нестримний порив» до Царства, 
який особливо переживається на євха-
ристійному зібранні, захищає Божий 
народ, з одного боку, від байдужості до 
історії та присутності зла в ній, а з іншо-
го – від забуття Господніх слів, що «Моє 
Царство не від цього світу», що знаменує 
різницю між пришестям Царства «яке 
вже є» і «якого ще не має», згідно із влуч-
ним богословським виразом, котрий 
каже, що «Цар вже прийшов – це Господь 
Ісус, а Його Царство тільки має прийти».

Головною характеристикою даної Бо-
гом свободи віруючого є невпинний 
пульс воскресіння, пильність і динамізм 
цієї свободи. Його характер як дару благо-
даті не тільки не обмежує, але насправді 
виявляє нашу власну згоду на цей дар і 
зміцнює нашу подорож і наше поводжен-
ня до цієї нової свободи, яка також міс-
тить відновлення наших відчужених 
стосунків із творінням. Той, хто вільний 
у Христі, не потрапляє в «земні абсолю-
ти», як «інші, що надії не мають». Нашою 
надією є Христос, існування здійснене у 
Христі, блиск і світлість вічності. Біоло-
гічні межі життя не визначають його іс-

тини. Смерть – це не кінець нашого іс-
нування. «Нехай ніхто не боїться смерті, 
бо звільнила нас смерть Спасителя. При-
боркав її Той, Кого вона втримувала. 
Полонив пекло Той, Хто зійшов до пекла». 
Свобода в Христі – це «інше творіння» 
людини, присмак і модель здійснення і 
повноти Божественної Ікономії, в «тепер 
і завжди» останнього дня, коли «благо-
словенні від Отця» житимуть віч на віч з 
Христом, «бачачи Його і побачені Ним, 
коли вони насолоджуватимуться плода-
ми нескінченної насолоди, що походить 
від Нього» .

Свята Пасха – це не просто релігійне 
свято, хоча і найбільше свято для нас, 
православних. Кожна Божественна Лі-
тургія, кожна молитва і благання вірних, 
кожне свято і вшанування пам’яті святих 
і мучеників, вшанування священних 
ікон, «рясна радість» християн (2 Кор. 8:2), 
кожний акт жертовної любові та братер-
ства, витривалість смутки, надія яка ні-
коли не розчаровує людей Божих, явля-
ються святом свободи. Все це випромі-
нюється пасхальним світлом і виділяє 
аромат Воскресіння.

У цьому дусі, тоді, коли ми прославля-
ємо Спасителя світу, Який смертю смерть 
подолав, ми передаємо святкові приві-
тання всім вам – нашим найпочеснішим 
братам по всьому Господньому Володін-
ню і нашим улюбленим чадам Матері-
Церкви, оскільки, одним голосом і одним 
серцем, ми радісно благословляємо разом 
з вами Христа на віки.

+ ВАРФОЛОМІЙ Константинопольський, 
палкий молитвеник перед Богом за всіх вас

БЛАГОДАТЬ, МИР ТА 
МИЛІСТЬ ВІД ХРИСТА, 
ЩО ВОСКРЕС У СЛАВІ

ПАТРІАРШЕ ПОСЛАННЯ  
НА СВЯТУ ПАСХУ  
+ ВАРФОЛОМІЙ,  

МИЛІСТЮ БОЖОЮ АРХІЄПИСКОП 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ,  

НОВОГО РИМА І ВСЕЛЕНСЬКИЙ 
ПАТРІАРХ ВСІЙ ПОВНОТІ ЦЕРКВИ
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ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 
ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА 

МЕЖАМИ УКРАЇНИ 
Духовенству, монашеству та вірним України та діа-

спори
“Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? 

Воскрес Христос – і ти повалене! Воскрес Христос – і 
попадали демони! Воскрес Христос – і радіють ангели! 
Воскрес Христос – і життя триває! Воскрес Христос – і 
немає жодного мертвого в гробі! Христос, що воскрес із 
мертвих, став початком померлих. Йому слава і дер-
жава на віки віків. Амінь.” (Закінчення Огласительного 
Слова Св. Іоана Золотоустого, яке читається на Пасхаль-
ній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ 
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)

Дорогі брати і сестри у Христі,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Наш Господь і Спаситель приніс Себе в жертву на Чес-
ному і Животворчому Хресті, прийняв катування від 
людських рук, був похований і на третій день Він “воскрес 
із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах жит-
тя дарував!”   Як, ми можемо висловити свою любов та 
вдячність Тому, Хто відкрив всім нам ворота до Неба 
-і  живим, і мертвим? По-перше і найголовніше, ми не ви-
словлюємо цю любов і вдячність лише під час Свята Во-
скресіння. Ми висловлюємо їх щодня в молитві. Ми ви-
словлюємо їх у тому, як ми відносимося один до одного. 
Ми висловлюємо цю любов і вдячність через кожен, най-
менший вибір чи рішення, які ми робимо протягом дня. 
Ми висловлюємо їх через милосердя, доброту та співчуття, 
якими ми огортаємо тих, хто чимось відрізняється від нас.

Ми більше не боїмось смерті, говорить святий Іоан, тому 
що наш Спаситель знищив смерть! Ми повинні взяти 
життя, яке Він нам дав, переможне над демонами і радіти 

разом з ангелами, усвідомлюючи, що ніхто із нас не буде 
залишений. Радіючи СВІТЛОМ Воскресіння, яке сяє з по-
рожнього гробу і є повне Благодаті та дане нам через усі 
Таїнства, ми можемо творити чуда у світі, який так часто, 
здається нам темним і поглинутим смертю. Ми є пере-
можцями у Христі. Ми МОЖЕМО бути цим СВІТЛОМ, яке 
перетворює цілий світ та усіх, хто обирає темряву.

О, яку можливість ми маємо у світі сучасних обставин! 
Ми стикаємося з пандемією та ізоляцією пов’язаною з нею, 
з расистською боротьбою та її жахливими проявами, з 
покаліченим та руйнівним політичним поділом. У всьому 
цьому ми маємо можливість засвідчити світові, як це 
зробили перші Християни, які підкорили набагато темні-
ший світ у перші століття після Вознесіння нашого Госпо-
да на Небо. Коли вони збиралися на богослужіння, часто 
в печерах, простір у якому вони перебували, в буквально-
му значенні трепотів в очікуванні та спогляданні на Силу 
Воскресіння, яка була їхньою. Вони ледве могли стримати 
себе до завершення богослужіння, щоб вийти у світ і за-
свідчити Богу, який любив їх, можливо, більше, ніж вони 
любили самі себе. У них була місія служити іншим - бути 
для них Христом - в тій любові – та сама місія, до якої ми 
покликані сьогодні.

Святкуючи Свято над усіма Святами, нашою молитвою 

дорогі є те, що сьогодні Ваші серця трепетати-
муть від Сили Воскресіння, яка також є Вашою. 
Не всі є покликані проповідувати, проте ми усі 
є натхнені Благодаттю, яка може і допоможе нам 
вживати цю Силу. Ми всі можемо торкнутися 
життя тих, чиє життя перетинається з нашим. 
Ми можемо бути миротворцями, коли спостері-
гаємо ненависть в слові чи ділі. Ми можемо го-
ворити позитивно, можливо навіть змінюючи 
точку зору людини, яка дивиться на ситуацію, 
як палку суперечку. Ця дана нам Сила, також 
дозволяє нам бути милосердними, чистими 
серцем, голодними та спраглими праведності, 
лагідними та безкорисливими.

Дорога до спасіння дана нам нашим Воскрес-
лим Господом, протягом усього Його земного служіння, а 
особливо в дні Страсного Тижня. Давайте тепер підемо 
цією дорогою заново, вступаючи у Світлий Тиждень. Світ 
потребує нас! У житті немає нічого певнішого, а ніж обі-
цянка спасіння для тих, хто живе в щирій вірі та надії на 
свого Воскреслого Христа. Нехай Благодать Воскреслого 
Господа, Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде 
зі всіма Вами, коли Ви слідуєте “вузькою дорогою”, що веде 
до спасіння.

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

З архіпастирським благословенням,
+ ЮРІЙ, митрополит Української Православної 

Церкви в Канаді
+ АНТОНІЙ, митрополит Української Православної 

Церква 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 Церк-

ви в Канаді
+ АНДРІЙ, єпископ Української Православної Церк-

ви в Канаді
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МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ 
ЕПІФАНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННИМ АРХІПАСТИРЯМ, 

БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ЧЕСНОМУ 
ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ПРАВОСЛАВНИМ ВІРНИМ 

УКРАЇНИ
Дорогі брати і се-

стри!
Христос воскрес!
Удруге поспіль у 

надзвичайних умовах 
усім нам доводиться 
ві д значат и Світле 
Христове Воскресін-
ня. Однак хіба впро-
довж двох тисячоліть, 
які минули від того 
часу, коли ангели спо-
вістили мироносицям «Чого шукаєте Живого між мертвими? 
Нема Його тут, Він воскрес» (Лк. 24: 5 – 6), Церква і людство не 
перебували в скорботах і випробуваннях? На долю кожного 
покоління християн випадало зазнавати тих чи інших скорбот. 
Якими б важкими не були випробування, але радість від усві-
домлення істини воскресіння Христового допомагає долати все.

На кожному, хто з вірою у Воскреслого Господа святкує 
спасительну Пасху, справджуються слова Христові, сказані 
апостолу Фомі: «Ти повірив, тому що побачив Мене; блаженні 
ті, що не бачили й увірували» (Ін. 20: 29). Ми не бачили Спаси-
теля тілесними очима, як бачив Його Фома, але віра наша, наше 
серце свідчить нам, що Христос воістину воскрес із мертвих. І 
через цю віру ми сповнюємося обіцяного блаженства, яке, як 
відблиск і образ, частково вже тут і сьогодні дає нам пізнати ті 
невимовні радість і блаженство, які очікують усіх вірних у ві-
чному житті.

«Ви маєте печаль нині; але Я знову побачу вас, і зрадіє серце 
ваше, і радости вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16: 22), – го-
ворить Спаситель Своїм ученикам, а через них – і всім нам. Тому 
нам, які відзначаємо цей Великдень за богослужінням у храмі 
чи у власній оселі, разом з іншими чи на самоті, у здоров’ї чи 
хворобі, треба пам’ятати, що Христос як Всемогутній та Всюди-
присутній Бог є з нами, коли ми закликаємо Його з вірою і 
прославляємо Його Воскресіння.

Адже апостол Павло у своєму Посланні до римлян засвідчив, 
що: «Христос Ісус помер, але й воскрес: Він і праворуч Бога, Він 
i піклується за нас. Хто відлучить нас від любови Божої: скор-
бота чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, або небезпека, 
чи меч? […] Але все це переборюємо силою Того, Хто полюбив 
нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, […] ані інше яке ство-
ріння не зможе відлучити нас від любови Божої, що в Христi 
Ісусі, Господі нашому» (Рим 8: 34 – 35, 37 – 39).

Ми – свідки того, як уже понад рік усе людство шукає спо-

собу подолати пандемію згубної хвороби. І якби з’явився зараз 
учений, який би винайшов ефективні ліки чи інший спосіб 
досягти перемоги над хворобою, то чи не прославляли б таку 
людину, чи не шанували б її? Безперечно, що шанували б! А ми 
нині святкуємо перемогу не над однією хворобою, а над гріхом, 
що є причиною всіх хвороб! Ми прославляємо не винахідника 
ліків від захворювання, але славословимо Спасителя, Який 
переміг саму смерть і дарував нам життя вічне.

«Хрестом Твоїм знищив клятву, яка від древа, – співає нині 
Церква, прославляючи Христа, нашого Спасителя і Благодій-
ника, – погребінням Твоїм умертвив смерти силу; воскресінням 
же Твоїм просвітив рід людський» (стихира на вечірні).

На жаль, як у давнину, так і тепер не всі усвідомлюють, яке 
надзвичайне значення має для людства Христове воскресіння. 
Однак ані невірство, ані людська байдужість не здатні знеціни-
ти той дар вічного життя, який всі нащадки Адама і Єви отри-
мали завдяки воскресінню, як невірство натовпу і його началь-
ників, розп’яття на хресті і сама смерть не зупинили Сина Бо-
жого у виконанні волі Отця. Христос воскрес із мертвих, Його 
не утримали ані камінь на дверях гробу, ані сторожа, ані печать. 
Так само і невірство людське, і невдячність до Спасителя не 
зупиняють і не можуть зупинити життєдайних плодів воскре-
сіння.

Безперечно, спостерігаючи навколо і страждання, і смерть, 
і дію зла, можемо почути питання: якщо Христос звільнив нас 
від рабства, то чому ми досі відчуваємо владу гріха, зазнаємо 
страждань і помираємо? Тому, що, окрім здійсненого Спасите-
лем, є й те, що залежить від кожного з нас. Ми звільнені від 
рабства гріху, але гріх діє в нас у тій мірі, в якій ми дозволяємо 
йому діяти. Ми страждаємо й помираємо, але Бог дав нам силу 
перемогти це, якщо ми самі працюватимемо, виконуючи Гос-
подні заповіді. Адже найкраща трапеза не наситить того, хто 
не бажає споживати її. Наймудріша книга і найкращий вчитель 
не відкриють знань тому, хто не бажає навчитися.  Як би добре 
не була облаштована дорога, але нікуди не потрапить нею той, 
хто не бажає зрушитися і залишається на місці. Так само і дар 
спасіння, і перемога над смертю не будуть дієвими в нас, якщо 
кожен особисто не потрудиться, щоб осягнути їх, не відкриє 
двері свого серця для Бога, залишиться глухим до проповіді 
Євангелія.

Святкування нами Воскресіння Христового – не лише да-
нина звичаям чи привід для їжі, пиття й привітань. Воно за-
кликає нас перемінитися, вийти назустріч Сину Божому, взяти 
хрест свій та йти за Христом. Бо тільки так – у співдії Бога і 
людини звершене Спасителем для всіх нас стає дієвим і дає до-
брі плоди для кожного зокрема.

Дорогі брати і сестри!
Де би ви сьогодні не відзначали свято Воскресіння Господа 

нашого Ісуса Христа, нехай вітання зі спасительною Пасхою 
надихає ваше серце радістю! Адже, долаючи простір та час, до-
лаючи будь-які перешкоди й обмеження, воно єднає нас на-
вколо Воскреслого Спасителя у єдиній Його Церкві – тій 
Церкві, яка продовжує перебувати у боротьбі з гріхом тут, на 
землі, а на небесах торжествує перемогу над злом. Тож при-

множуйте цю радість, розділяючи її з близькими і далекими, з 
кожним, хто на вістку «Христос воскрес!» з вірою відповість 
«Воістину воскрес!».

Серед цих вітань з особливим почуттям вдячності від Зо-
лотоверхого Києва, від повноти помісної Української Право-
славної Церкви ділимося великодньою радістю з тими, хто на 
фронті і в тилу несе служіння українському народові, зі зброєю 
в руках захищаючи нас від російської агресії. Від серця бажає-
мо воїнам, які жертовно захищають всіх нас, які обороняють 
державну незалежність України, Божого захисту й перемоги!

Також наша спільна подяка лікарям, медичним працівникам 
і всім, хто з любов’ю піклується про хворих, дбає про захист 
ближніх від поширення згубної пошесті. Зичимо вам Божої 
допомоги й успіху в служінні!

Сердечно вітаю з Пасхою Господньою кожного, хто щиро 
працює на благо українського народу в органах державної 
влади та місцевого самоврядування.

Пасхальну радість перемоги над злом ми розділяємо з тими 
нашими братам й сестрам, хто поки що перебуває в умовах 
кремлівської окупації, хто терпить від агресора несправедливе 
ув’язнення, перебуває за ґратами полону. Від  тисячолітньої 
Святої Софії та відродженого Михайлівського Золотоверхо-
го,  від першопрестольного Києва, від усіх нас прийміть сердеч-
ні вітання й запевнення у щоденній молитві до Бога за ваше 
визволення.

Зі Світлим Христовим Воскресінням сердечно вітаю всіх 
православних християн України – повноту помісної Української 
Православної Церкви і тих, хто дочасно перебуває поза спілку-
ванням з нею. Усі ми – діти єдиної Церкви Христової – сповід-
уємо одну православну віру, маємо одну земну Батьківщину – 
Україну. І тому в Богом благословенний час ми подолаємо 
штучно привнесені ззовні перешкоди, в мирі та любові всі 
об’єднаємося навколо євхаристійної чаші, як це визначено ка-
нонічним порядком Церкви й Томосом про автокефалію. Мо-
лімося про це і працюймо задля наближення цього дня!

Вітаю з Пасхою Господньою всіх християн і весь український 
народ. Нехай Христос, Який воскрес із мертвих, переміг владу 
диявола і саму смерть, сповнить наші душі й серця надією на 
перемогу в нинішніх випробуваннях, зміцнить у вірі, допоможе 
плекати й примножувати любов до ближніх, виявляти її словом 
і ділом.

«Увійдіть усі в радість Господа свого, – закликає нас святи-
тель Іоан Золотоустий. – Багаті і бідні, один з одним святкуйте! 
Стримані і ліниві, день вшануйте! Ті, що постилися, і ті, що не 
постилися, – звеселіться сьогодні! Трапеза готова: насолоджуй-
тесь усі!» (з Оголошувального слова). Як у Великодню ніч ми 
запалюємо вогонь від свічки до свічки, примножуючи світло й 
тепло, так від серця до серця несімо цю спільну радість, спові-
щаючи всім про перемогу Спасителя над гріхом, злом і смертю, 
адже воістину

Христос воскрес!
 +ЕПІФАНІЙ, 

Митрополит Київський і всієї України

Найбільшою радістю після багатоденного 
посту була, звичайно, пасхальна трапеза. За 
православною традицією пасхальний стіл 
завжди намагалися зробити особливо на-
рядним і урочистим. Спеціально для нього 
на початку ХХ століття почали вирощувати 
у квіткових горщиках овес або пшеницю. У 
кошиках із такою зеленню чудово виглядали 
різнокольорові пасхальні яйця, викладені в 
кружечок. 

Святковий стіл починали готувати з Чи-
стого четверга. Паски були печені і непечені, 
сметанні і вершкові. Їх прикрашали само-
робними квітками з яскравого кольорового 
паперу. Фарбували яйця, пекли паски, баби, 
мазурки (сухі тістечка з родзинками і мигда-
лем), медові пряники.

На пасхальних пряниках, на відміну від 
звичайних, були силуети – баранчика, зай-
чика, півника, голубка, жайворонка або 
яйця. На солодке готували «куряче гніздо»: 
яйця проколювали з двох сторін, видували 
середину, промивали, заповнювали желе і 
ставили на добу на холод; потім обережно 
очищали шкаралупу і клали желейні яйця на 

цукати, порізані соломкою. У кожній сім’ї на 
Великдень готували свої фірмові страви. На 
стіл виставляли різні закуски із сирих і ва-
рених овочів, курячих потрохів, тушкованих 
раків, риб’ячої ікри і молок, оселедця; роби-
ли заливну рибу і холодець; печеню з грибною 
приправою, яловичину з цибулею, різні 
ковбаси, шинку, качку з медом або гусака, 
запеченого з гречаною кашею. Варили кисе-

лі й узвари; діставали домашні настоянки та 
вина. У заможних господарів подавали 48 
різних страв за кількістю днів минулого по-
сту.

Паска – найдревніша обрядова страва на 
Великдень. Її печуть у пам’ять про те, як 
Христос вкушав з учнями хліб, щоб вони 
увірували у Його Воскресіння. Ще однією 
класичною пасхальною стравою є й інша 
паска – сир із вершками або сметаною, пре-
сований у вигляді усіченої пірамідки, що 
нагадує за формою Голгофу. Паска вважаєть-
ся також і символом Гроба Господня. Вона 
заміняє на святковому столі старозавітного 
пасхального агнеця і нагадує, що час крива-
вих жертв пройшов. У старовину від паски 
відрізали шматочок і зберігали як ліки.

Пасхальні яйця фарбували фуксином, 
лушпинням цибулі, прикрашали яскравим 
обрізанням шовку і, як уже зазначалось, 
укладали на свіжу пророслу зелень вівса або 
пшениці.

Існувало повір’я, що знесені у Страсний 
четвер яйця, з’їдені на Великдень, захищають 
від хвороб. Освяченому яйцю приписували 
магічні властивості. Вважалося, що воно 
може погасити вогонь, тому такі яйця збері-
гали за іконою на випадок пожежі. З пасхаль-
ним яйцем ходили шукати корів, що заблу-
кали у лісі, й овець.

Улюбленою пасхальною забавою було 
катання яєць із горбочка або по спеціально-
му лоточку. Коли яйце, що котиться, ударя-
ється об яйце, яке лежить на землі, той, хто 
грає, забирає це яйце собі. Для дітей влашто-
вувалося «полювання за яйцями». Дорослі 
ховали фарбовані яйця в саду, а діти їх шу-
кали і збирали в кошики. Весь Світлий тиж-
день стіл залишався накритим.

У західній християнській традиції символ 
Пасхи – заєць, що приносить у дім різноко-
льорові яйця. Зайчиків роблять із шоколаду, 
марципана, тіста і дарують дітям.

В Італії, Англії, Фінляндії, Греції пасхаль-
на страва – ягня. А у Німеччині – святковий 
кекс, випечений у спеціальній формі і по-
сипаний цукровою пудрою.

ВИЗНАЧАЛЬНЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ СВЯТО

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE

1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008

TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY

6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634

TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO

820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148

TEL: 1-877-889-1103

TEL: 630-889-1100

Подарунки та набори смаколиків до свята 

Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня

Виклик кур’єра додому

Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому

ВІТАЙТЕ З ВЕЛИКОДНЕМ 

       РАЗОМ З 
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ЧИТАЧАМ  
«УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА»

Прийдімо та оспівуймо 
Христове Воскресіння, щоб 
ми визволилися з міцних 
адових оков, які поневолю
ють нас.

Прийміть найщиріші ві
тання та щиросердечні по
бажання благословенних 
Пасхальних Свят, мирних та 
безпечних від різних духо
вних і фізичних «вірусів», які 
наступають на нас та Украї
ну!

ХРИСТОС ВОСКРЕС – 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС !

З’єднаний з Вами в 
Пасхальній молитві у 

Вічному місті Римі 
єпископ ІРИНЕЙ (Білик)

Но во за віт на хрис ти ян ська Пас
ха є про об ра зом Пас хи ста ро за віт
ної. По діб но до то го, як у ста ро за
віт ні ча си був по сла ний Бо гом 
Мой сей, щоб ви вес ти на род Із ра
їля з єги пет сько го раб ства, у ви
зна че ний час Гос подь по слав Си на 
Сво го Од но ро дже но го, щоб ви вес
ти люд ство з раб ства грі ха.

«Бог по слав Сво го Си на на світ 
не щоб Він світ за су див, але щоб 
че рез Ньо го світ спас ся. Хто ві рує 
в Ньо го – не бу де за су дже ний; хто 
ж не ві рує – той уже за су дже ний, 
що не по ві рив в Ім’я Од но ро дже
но го Си на Бо жо го», – на пи са но в 
Єван ге лії.

Грецьке слово «Христос» (єв
рейське – «Месія» або «Мешіах») 
означає – «помазаник Божий» – 
Той, Хто помазаний благодаттю 
Святого Духу звершити місію 
спасіння.

У старозавітні часи під час ви
ходу євреїв з єгипетського рабства 
виразом віри було помазання 
вхідних дверей будинків право
вірних кров’ю жертовного ягняти, 
яка захищала їх від ангелагубите
ля, який прийшов винищити все 
первородне в Єгипті. Слово «Пас
ха» (єврейською – «Песах») означає 
«перехід, проходити повз».

Тобто ангелгубитель, бачачи 
кров жертовного ягняти на вході 
в оселі, обходив їх стороною. По
дібно до того, по вірі кров Ісуса 
Христа покриває душі віруючих, 
захищаючи їх від входження в них 
губителясатани.

Християнська Пасха – Христос. 
Він є Агнець Божий, що взяв на 
Себе гріхи світу. Він також пер
шим пройшов шлях від смерті до 
життя. Будучи безгрішним, явив
ся «в подобі грішного тіла» і про
клав людству шлях через розп’яття 
і смерть у воскресіння життя.

Смерть і Воскресіння Христове 
є символом перемоги добра над 
злом, світла над темрявою, благо
словення над прокляттям. Тому 
Світле Воскресіння Христове – 
Пасху, або понародному Велик
день, називають святом над свята
ми і торжеством над торжествами.

Для людини невіруючої смерть 
– найбільша трагедія. Але Христос 
долає смерть і дарує життя вічне. 
Долаючи гріх, наближає людину 
до Бога. Для спасіння треба було 
подолати джерело смерті – гріх. 
Зробити це міг тільки Спаситель 
– Ісус Христос, який одночасно є і 

Богом, і людиною. 
Адже, будучи за
нечищеною, без 
допомоги Божої 
людина не могла 
очиститися сама.

Для цього по
т рібно бу ло не 
тільки щоб Ісус 
Христос народив
ся і жив як людина, 
але й щоб і помер 
на хресті, і воскрес. 
Том у що че р е з 

Свою смерть Він як людина зійшов 
у пекло, але як Бог це пекло здолав. 
Воно вже втратило абсолютну 
владу, яку мало над людиною до 
Христового Воскресіння. І тому 
Христос не тільки сам воскрес, але 
й відкрив шлях до світлої вічності 
всім людям. Воскреснувши як 
людина, оновив, очистив, освятив 
людську природу.

Тому в день свята віруючим 
належить розіп’яти в собі гріх 
разом із Христом – розкаятись, 
визнати гріхи свої перед лицем 
Божим. Слід умерти для гріха 
разом з Ісусом, відкрити серця 
перед небом, припинити грішити. 
І тоді ми духовно воскреснемо з 
Господом. Це буде наше особисте 
воскресіння – крок у життя вічне.

За традицією в цей день освя
чуються пасхальні приношення 
– паски, крашанки, інша їжа, яка 

потім ставиться на святковий стіл 
і з якої починають так зване роз
говіння. Тому що протягом Вели
кого посту людина говіє, утриму
ючись від м’ясної, молочної їжі, 
яєць – тієї їжі, яку називають 
скоромною. Вважається, що в день 
Пасхи через освячення людина 
отримує благословення на те, щоб 
знову їсти цю скоромну їжу.

Але Пасха – це не святковий 
кулінарний виріб, а Сам Господь, 
що взяв на себе наші провини, щоб 
ми могли, прийнявши Його жерт
ву, звільнитися від тягаря гріха. 
Насправді пекти паски – це від
гомін прадавніх язичницьких 
обрядів, а звичка святити паску, за 
твердженням дослідників, – ви
мушений компроміс церкви з 
язичництвом, і належить цей 
звичай до так званого двовірства 
– періоду приживання нової віри 
на тлі старих традицій. Тому не всі 
конфесії його дотримуються.

Проте, незважаючи на конфесії, 
у всіх християн існує дуже гарна 
традиція – в цей день вітатися 
словами: «Христос Воскрес!» і від
повідати: «Воістину Воскрес!»

У цей день бажано привітати в 
першу чергу своїх рідних, близь
ких, знайомих, усіх віруючих. За 
традицією всі християни вітають
ся цим пасхальним привітанням 
протягом сорока днів – від Вели
кодня аж до часу свята Вознесін
ня.

Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ

ПАСХА НАША – ХРИСТОС!
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Водіїв, їхні родини, їхніх 

роботодавців вітаємо з Пас-
хою!

Нехай у ваших домівках 
панують мир, затишок і 
злагода, а  Воскресіння 
Христове принесе надію і 
любов. Бережіть себе і своїх 
близьких і пам’ятайте, що сьо-
годні все залежить від відпові-
дальної поведінки кожного з  нас. 
Підтримуйте один одного, даруйте увагу і 
турботу і не втрачайте віри в те, що зовсім скоро 
наше життя повернеться до  звичного темпу, 

знову наповниться яскравими по-
діями і теплими зустрічами. Не-

хай у цей Великий день душа 
буде сповнена світлом, помис-
ли – добром, а серце – любов’ю! 
Бажаю кожному тепла і спо-
кою, поруч – близьких та рід-

них, а над головою – мирного 
неба.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Редакція газети «Українське Слово»

КРОСВОРД “ВАСИЛЬ ЗІНКЕВИЧ”
1. “Дай ласки світлої …, як скрипки ніжної 

мотив.”. (“Серце скрипки”. (“Чиє то в скрипці 
серце б’ється”) – О.Богачук/І.Перчук). 2. “Го-
рянка”. (“Раз весною в горах на … плаї.” – пісня 
В.Кудрявцева та М.Мозгового. 3. “Бачу я тебе 
в снах, у дібровах … .” – з пісні В.Івасюка “Чер-
вона рута”. 4. “А коли Карпати, у зимовім … сні 
– не посміють спати серце і пісні.” – (“Сині 
гори”. П.Скунць/В.Домшинський). 5. “Тільки 
б я в душі своїй … лебединий поклик твоїх 
рук.” – (“Світ без тебе”. В.Бабух/ В.Івасюк). 6. 
“А у древньому Львові пані всі … .” – (“Новий 
день над Україною”.  С.Галябарда/Б.Кучер). 
7.“Ти моя зоре вечірняя, … і повір мені, як, 
колись, колись!” – (“На перехресті доріг”. Т.
Севернюк/О.Слободенко). 8. Відомий ВІА, в 
якому починаючи з кінця 1968 року став со-
лістом В.Зінкевич.  9.“Ой, дівчино-зоре, я тебе 
кохаю, бо щастя по світі … не знаю.” – (“На 
полонині”. (Очі сині у моєї дівчини). М.
Лисенко/І.Перчук). 10. “Шлях до …” – пісня 
Ю.Рибчинського та О.Осадчого. 11. “Перепле-
лись як мамине шиття мої … і радісні дороги.” 
– (“Два кольори”. Д.Павличко/О.Білаш). 12. 
“Ген-ген за …, що в’ється стрічкою, кружляє 
вітер на плаях.” – (“Сніжинки падають”. Л.
Дутковський/А.Фартушняк). Перша пісня в 
репертуарі В.Зінкевича. 13. “… настане, їх я 
дістану одну тобі, одну мені.” – (“Чарівна об-
ручка”. В.Громцев/С.Вiнницький). 14. “Я сам 
собі суддя і сам собі …, і твій колишній крок 
не має забуття.” – (“На березі життя”.  С.
Галябарда/О.Злотник). 15. “Стрічаймося, друзі, 
як сестри й брати, прощаймось в … зустрітися 
знову.” – (“На щастя, на долю”. М.Ткач/М.Моз-
говий). 16. Село на Хмельниччині в якому народився співак. 17. 
“Вже не приходиш ти у сни, … мої сни, як цвіт весни.” –  (“Скрип-
ка грає”. Ю.Рибчинський/І.Поклад). 18. “Не знаю я, чи знов сюди 
прийду, та … замість себе.” –  (“Залишені квіти”. (“Жовтий лист”). 
В.Івасюк/В.Громцев. 19. “Благословен той день, що повернув нам 
літо, то все кохання час і … сльоза.” – (“Знову літо”.  М.
Сингаївський/М.Свидюк). 20 .“… себе пам’ятаю, завжди світили 
мені вікна в задумі розмаю, і рушники на стіні.” – (“Мамина 
світлиця”. Б.Стельмах/І.Білозір). 21. “… омана” – пісня О.Слобо-
денка та Г.Дишиневич. 22. Ім’я чарівної дівчини, яка живе в “… 
хаті, що сховалась у зелений бір …”. (М.Ткач/М.Сабадаш). 23. 

“Мамо, в рідні стіни світлиці … знов повернемось ми.”. (“Мами-
на світлиця”. Б.Стельмах/І.Білозір). 24. “Тільки раз цвіте …” – 
пісня Б.Стельмаха та В.Івасюка. 25. “І … до ранку квіти, що коха-
ють очі сині.” – з пісні В.Івасюка “Я піду в далекі гори”. 26. “Ми 
нерозлучні вже ніколи, і нам всміхатись будуть знов … зорі.” – з 
пісні М.Гаденка “Ти знов прийдеш”. 27. “… черпнуть у нього, до-
броти, а у ранків золотистих чистоти.” – (“Ніби вчора”. П.
Запотічний/І.Білозір). 28. “Море пахло смутком полиновим, але 
в шумі сивого …  забриніли музикою кроки, нагадали про кохан-
ня знов.” – (“Море вечорове”. Т.Севернюк/П.Россі). 29. “Хай 
дзвенять … потоки, хай шумлять про те смереки.” – (“А я знаю”.  

Р.Братунь/І.Білозір). 30. “Забудь …, за-
будь …, що принесли образу й біль.” – 
(“Забудь печаль”. (“Весільна заметіль”). 
Т.Севернюк/Л.Затуловський). 31. Місто, 
в РБК якого, було створено легендарну 
“Смерічку”, де   почав свою творчу ді-
яльність В.Зінкевич. 32. “На … поїздах” 
– пісня В.Івасюка. 33. “І причастила нас 
іще, щоб озивалась … .” – (“Весна для 
тебе”. В.Крищенко/М.Свидюк). 34. 
“Прийду у сни”. (“Ти … мені”) – пісня 
С.Лазо та А.Говорадла. 35. “Скажи мені, 
скажи, що сталося? Сплела … печаль … 
.” – з пісні “Скажи мені, що сталося” з 
музичного фільму “Мелодії голубих 
озер”. 36. “…, моя Волинь” – пісня О.
Богачука та С.Ущенка. 37. “Чисті потоки 
грали цимбали, а ми з … щастя шука-
ли.” – (“Від перевалу до перевалу”. 
В.Кудрявцев/В.Громцев). 38.“Літа з су-
мом відлітають, твої … підростають.” 
– (“Ніби вчора”. П.Запотічний/І.Біло-
зір). 39. “Знов я у гори іду, щоб зустріти 
… молоду.” – (“Знов я у гори іду”. 
Ю.Рибчинський/М.Мозговий). 40. “Че-
кання холодними росами терпне в 
жоржиновому … сумі.” – (“Літо пізніх 
жоржин”. Р.Братунь/В.Івасюк). 41. “Пер-
ший сніг сивини впав на … мої, ясени.” 
– (“Ясени”. М.Ткач/ О.Білаш). 42. “Чер-
воні яблука моїх …” – пісня з музично-
го фільму “Мелодії голубих озер”.     

ВІДПОВІДІ

1. “… такої …”. 2. “… високім …”. 3. 
“… зелених”. 4. “… білім …”. 5. “… зберіг…”. 6. “… гонорові.”. 7. “… 
озовись …”. 8. ”Смерічка”. 9. “… кращого …”. 10. “… Тараса”. 11. 
“… сумні …”. 12. “… річкою …”. 13. “Ранок …”. 14. “… підсудний 
…”. 15. “… надії …”. 16. Васьківці. 17. “… кольорові …”. 18. “… за-
лишаю …”. 19. “… радощів …”. 20. “Скільки …”. 21. “Солодка …”. 
22. Марічка. 23. “… скоро …”. 24. “… любов”. 25. “… приніс …”. 26. 
“… ранкові …”. 27. “Щедроти …”. 28. “… прибою …”. 29. “… гірські 
…”. 30. “… слова …”. 31. Вижниця. 32. “… швидких …”. 33. “… 
гомоном …”. 34. “… наснись …”. 35. “… вінок …”.  36. “Розквітай 
…”. 37. “… тобою …”. 38. “… внуки …”. 39. “… весну …”. 40. “… 
пізньому …”.  41. “… скроні …”. 42. “… пісень”.

Склав Анатолiй Лозовий

1 2 3 4

В А С И Л Ь 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21

22

23 24

25 26 27 28

29 30

31 32

33 34

35 36 37

38 39

40 З І Н К Е В И Ч

41 42

СМАЧНОЇ 
ПАСКИ!
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AllAboutLogistics LLC
≥≤  довгі милі
≥≤  вихідні за побажаннями
≥≤  тижнева оплата
≥≤  бонуси за безпеку
≥≤  restart home by request
≥≤  weigh station bypass account with PrePass
≥≤  KeepTruckin ELD with tablets
≥≤  Pilot, Flying J, Loves fuel cards with weekly 

cash advances
≥≤  24/7 dispatch & fleet manager
≥≤  диспетчери розмовляють англійською, 

українською, російською мовами
≥≤  ми платимо повні милі PC Miller
≥≤  ми платимо за додаткові зупинки та 

затримання, навіть якщо брокер цього не 
робить

≥≤  Pay is based on performance, experience 
and driving record

≥≤  Need at least 2 years of experience, no DUI

Маршрути від IL, WI до AZ & TX
Ми гарантуємо 3500-4000 миль

на тиждень з ELD!
З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

847.777.8982 x 3 &
224.723.7771 (Лариса)

Wheeling
      IL 60090
aal@aalogisticsusa.com

NEW
YORK

VERMONT

NEW
HAMPSHIRE

MAINE

NEW
JERSEY

RI

TEXAS

COLORADO
MISSOURI

FLORIDA

NORTH
DAKOTA

SOUTH
DAKOTA

NEBRASKA

KANSAS

OKLAHOMA
ARKANSAS

TENNESSEE

MICHIGAN

OHIO

MINNESOTA

KENTUCKY

WISCONSIN

IOWA

ILLINOIS
INDIANA

WEST
VIRGINIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH
CAROLINA

VIRGINIA

DELW
ARE

CONNECTICUT

MASSACHUSETTS

PENNSYLVANIA

MARYLAND

LOUISIANA

ALABAMA GEORGIA
MISSISSISPPI

Denver

Cheyenne

Pierre

Bismarck

Lincoln

Topeka

Jefferson
City

Austin

Oklahoma

Little Rock

Baton Rouge

Jackson

Lansing

Springfield

St. Paul

Madison

Montgomery

Atlanta

Nashville

Frankfort

Indianapolis
Columbus

Tallahassee

Columbia

Raleigh

RichmondCharleston

Annapolis
Dover

Hartford

Albany

ConcordMontpelier

Boston

Harrisburg
Trenton

55

Des Moines
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35
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35

75

75

75
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40

40

40
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35
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55
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Contact Ellina or Jola
       314-815-6820  
       driverforartur@arturexpress.com

COMPANY DRIVERS

Dry van up to 65 cpm

Reefer OTR up to 66 cpm

Teams up to 76 cpm

Health bene�ts, 401(K), W2

80% drop and hook

New trucks Volvo and Freightliner

OWNER OPERATORS

Per mile and % pay plans

We provide trailers , you provide the power

24/7 dispatch (Polish/Russian)

Weekly direct deposit

Load board available (choose your loads) 

95% contract freight

LEASE

Easy walk away lease

2018 and newer trucks

$0 down payment

Fuel cards and rebates

Bumper to bumper warranty

Maintenance program

looking for CDL driver

224.828.1773
We speak ukrainian, polish, englishLocation: 

Summit IL

TRANSPORTATION COMPANY

OTR:
0.65$-070$ CPM or $350-$360 per day
(1 year of experience required)
MIDWEST (IN, MI, OH only)
WEST (IL-CA, CA-IL only).
1099 Form;
Dry Van

LOCAL IL:
26$-28$ per hour
Radius 150 miles
Dry van.
Every evening and weekend 
at home.
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February 2021:

January 2021:

December 2020:

November 2020:

October 2020:

September 2020:

$3.40

$3.13

$3.52

$3.24

$3.03

$3.00
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Tel. 708-710-1785

stiexpresinc@gmail.com

NOW
HIRING

53 Step decks 1350$ a Month 
48F Flatbeds 950$ a Month

53 Step decks 1350$ a Month 
48F Flatbeds 950$ a Month

Owner Operators:
- 10% for Dispatch.
- We pay for registration. 
- 0.50c fuel discount. 
- PrePass account.
- E-log Compliant 
- 24/7 Dispatch

COMPANY DRIVERS:
- up to 0.75 cpm.
- 70$ Tarp
- 100$ Extra drop,
- 200$ Partial.
- Bonuses for Inspections. 
- New Equipment.

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

У стабільну транспортну компанію
з 15 - річним досвідом на ринку

потрібні на роботу водії CDL «А»

-  Локальні маршрути
-  Щодня вдома
-  Висока оплата, погодинно
-  Direct Deposit щотижня
-  Вантажівки на вибір - Volvo, International Pro Star
-  Фірма і паркінг в Elmhurst, IL  

630.293.0800Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INC
DANIEL TRUCKING DANIEL TRUCKING 
INTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INCINTERNATIONAL INC

CALL:  563-213-5690 ext 2005

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

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

ШУКАЄ ШУКАЄ 
ДОСВІДЧЕНОГО ПРАЦІВНИКА
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЛОКБУКІВ.

Транспортна компанія
в Elk Grove Village 

ПОЛЬСЬКА МОВАПОЛЬСЬКА МОВА

Водії CDL «А» для місцевих перевезень

Терміново потрібні на роботу в 
транспортну компанію
-  Повна / часткова зайнятість
-  Оплачуємо:
-  $28/год водіям на повну ставку
-  $32/год водіям на вихідні
-  Вимоги:
-  Hazmat
-  Tanker Endorsement (не паливо)
-  Робимо спонсорство для водіїв

847.812.1089Розмовляємо польською і 
англійською мовами
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

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

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

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

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

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

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

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

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

16 years in business
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ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

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

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

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

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

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

     Must have a valid CDL- A driving license
   Must pass physical
   Must pass drug screening
  Must pass background check
 Must have safe driving record
Must have minimum of 2 years of CDL- A driving experience

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

CDL Class A driver and OOPs.
We are in East Dundee, IL (near Hoffman Estates) 
For more information please visit our website at: 

www.allstateenterprise.com 

Office: 
224-699-5353 ext. 201 Dan or 101 Steve and Mitko. 

Direct line: 773-751-9519 Mitko
We speak English, Bulgarian, Ukrainian, 

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

On average 3000-3700 miles per week.
CURRENTLY DRIVERS EARN $0.57 -0.70/ MILE.

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

#10

847.258.5105Розмовляємо 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
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I am looking for a STRONG TEAM,
who wants to make SERIOUS MONEY!!!

Strong solos are 
welcomed as well!
If you are driving
PU and Delivery 
as a team ...

DON'T WASTE YOUR
TIME NO MORE!!!
DON'T WASTE YOUR
TIME NO MORE!!!

I have a year long contract 
or Hook and Drop 24/7 

(weekends included)

Two weeks OTR
Two years
      of experience
English

New Trucks Available

REQUIREMENTS:

PAY RATES:

75-80 cents 
           (for a team)
60-65 cents 
           (for a solo)

Call Svetlin @
(708) 261-9099

#13

 Маршрути - West або на вибір
 Швидка оплата
 Диспетч -24/7
 10% - від gross
 Працюємо тільки з власниками вантажівок
 Даємо карти на паливо зі знижками, PREPASS

ВЛАСНИКИ ВАНТАЖІВОК 
З ВЛАСНИМИ ПРИЧЕПАМИ 

(REEFER АБО DRY VAN)  

ВЛАСНИКИ ВАНТАЖІВОК 
З ВЛАСНИМИ ПРИЧЕПАМИ 

(REEFER АБО DRY VAN)  
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

В ТРАНСПОРТНУ
КОМПАНІЮ

224.477.7771Розмовляємо польською
і англійською мовами

приймає на постійну роботу
водія категорії "А", (CDL Class A) 

Автотранспортна фірма Автотранспортна фірма 

916.342.4254
#21

$6000/рейс. 

Фура без  "ELD".$6000/рейс. 

Фура без  "ELD".

9-car enclosed car hauler.
Steady work and good pay. 

Southern route only. 
CA-NC-CA. No ELD!

Сіль або ж хлористий натрій – для життя 
необхідні. Здорові підлітки та дорослі по-
требують її щонайменше 500 мг на день. Рі-
вень натрію може опускатись надто низько. 
Сечогінні засоби, приписані для того, щоб 
люди, які їх вживають, виділяли більше на-
трію (а з ним і води) в сечу, знижують артері-
альний тиск. Деякі люди, що вживають сечо-
гінні засоби, втрачають надто багато солі і це 
призводить до низької концентрації іонів 
натрію в плазмі крові. Це може бути небез-
печним і призводити до головного болю, на-
брякання колін, часткового потьмарення 
свідомості і якщо стан складний – до епілеп-
тичних нападів.

До зниження рівня солі можуть приводи-
ти напружена фізична діяльність або пере-
бування поза домом у спеку. Кращими від 

звичайної води можуть бути замінні рідини 
з натрієм і калієм.

Рекомендоване максимальне споживання 
натрію становить 2 300 мг на день, але людям 
з гіпертонією, хворобами серця або тим, кому 
вже за 50, зазвичай радять скоротити спо-
живання натрію до 1 500 мг на день. Доросла 
людина в середньому  споживає понад 3 000 
мг на день. У розвинених країнах 90% дітей 
споживають надто багато солі. Звідки ж бе-
реться вся та зайва сіль? Понад 75% солі у 
звичайному харчуванні надходить із напів-
фабрикатів та страв, приготовлених у ресто-
ранах. Ось деяка статистика про сіль у напів-
фабрикатах: 

Дієтичні газовані напої часто мають ви-
сокий рівень натрію

Порція консервованого супу може місти-
ти близько 1 000 мг натрію

М’ясна нарізка (навіть індичатина з низь-
ким вмістом солі), сири, соуси, квашена ка-
пуста та чимало консервованих овочів мають, 
зазвичай, високий вміст натрію

Надмірне споживання солі може призво-
дити до високого артеріального тиску, який 
є головною причиною серцевих нападів, ін-
сультів або відмови нирок. Надмірне спо-
живання натрію може завдавати шкоди 
оболонкам шлунка, роблячи його більш 
вразливим до інфікування helicobacter pylori. 
Ця бактеріальна інфекція – першочергова 
причина виразок шлунка. Виразки шлунка 
збільшують шанси розвитку раку шлунка. 
Сіль також збільшує втрати кальцію, робля-
чи більш вірогідним розвиток остеопорозу. 

Споживати надто багато солі легко, бо нею 
присмачують так багато видів їжі. Знову ж 
таки найкращим способом для уникнення 

надмірного споживання солі є споживання 
головним чином свіжих фруктів і овочів, 
риби, курятини та цільнозернових продуктів, 
що не мали попередньої обробки на заводі чи 
в ресторані. Якщо ж ви споживаєте багато 
солі і хочете зменшити її споживання, просто 
на декілька тижнів зменшіть вживання солі. 
Через два-три тижні ваші смакові рецептори 
адаптуються до нижчих рівнів солі.

Сіль зазвичай – добра річ, вона додає їжі 
смаку та допомагає зберігати їжу. На жаль, її 
використовували надмір, – і це викликало 
чимало проблем зі здоров’ям. Так само буває 
з грошима та багатьма іншими речами. В 1 
Тимофія, в розділі 6, віршах від 6 по 10, апос-
тол Павло пише до молодого пастиря, Тим-
офія, про шкоду, яка настає від бажання по-
над усе бути багатим. 

Газети наповнені оповідями про людей, 
які люблять гроші. Легко потрапити в пастку 
відчайдушного бажання мати гроші і те, що 
за них можна купити. Проблемою є саме 
любов до речей і грошолюбство. В самих 
грошах нічого грішного немає. Гріх постає 
тоді, коли люди перетворюють гроші, багат-
ство і/або речі на бога, своєрідного ідола. 
Коли гроші, які є дар Божий, стають важли-
вішими від Бога, то поклонінням грошам або 
тому, що за них можна купити, створює лю-
дям масу різноманітних проблем. Ми всі 
повинні трудитись над тим, щоб читати Боже 
Слово, молитись і ходити до церкви, аби під-
тримувати нашу віру сильною і чинити опір 
спокусі полюбити гроші. 

Підготувала 
Лінда ФІЛЛІПС

ЧИ СЛІД УТРИМУВАТИСЬ ВІД СПОЖИВАННЯ СОЛІ?
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THE TRUCKER’S ZONE

 

Specialized Trucking

Запрошуємо на роботу 
водіїв CDL «А»

Терміново!!!

-  Зарплата - $2200 + /тиждень
-  Оплачуємо - 65 - 70 С/М або 
   30% from the gross
-  Нові вантажівки - Kenworth, T680
-  Даємо карти на паливо
-  Safety Bonus за вдалу інспекцію
-  На вибір  - 1099 або W-2
-  Reefer
-  Оплачуємо простої - $100/день +
   $20/год після трьох годин

Вимоги: 2 роки досвіду водіння і 
чистий рекорд, пройти drug test 312.833.1858

Розмовляємо українською мовою

Терміново потрібні на роботу водії CDL класу «А»
В малу транспортну компанію

Hanyuk, Co

-  Маршрути на вибір - Midwest, East, South, West
-  Dry Van or Reefer
-  Оплачуємо - 30% від Gross або до 75 С/М
-  Нові Volvo і Freightliner вантажівки - 2017 - 2021 р.в

Паркінг в East Dundee, IL
Вимоги - 1 рік досвіду водіння вантажівкою

Розмовляємо українською і англійською мовами

773.934.8636

We are working Monday to Friday. 

Start times are in the morning or afternoon. 

We specialize in LTL, dry van and reefer freight,
dock to dock pick up and delivery. 

We pay up to $30 p/h and 
you can expect around 
60 hours per week. 

Benefits after 90 days. 

Medical, dental 
and vision. 

Safety bonus, 
vacation.

Local driver CDL A Full or Part time
up to $30 p/h (River Grove)

Transportation company is looking for 
CDL A local driver in River Grove, IL area. 

We are working Monday to Friday. 

Start times are in the morning or afternoon. 

We specialize in LTL, dry van and reefer freight,
dock to dock pick up and delivery. 

We pay up to $30 p/h and 
you can expect around 
60 hours per week. 

Benefits after 90 days. 

Medical, dental 
and vision. 

Safety bonus, 
vacation.

708.338.0303 ext.252

Local driver CDL A Full or Part time
up to $30 p/h (River Grove)

Transportation company is looking for 
CDL A local driver in River Grove, IL area. 
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THE TRUCKER’S ZONE
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-  Оплата - за Милі або %
-  Траси - Midwest, OTR
-  Можливість швидкого авансу
-  Запропонуйте свої умови співпраці - домовимось!!!

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

SIGN IN BONUS - $1000

773.971.1161
Розмовляємо українською і англійською мовами

www.alynevych.com

В транспортну компанію терміново потрібні на роботу:

-  Зарплатня  - Solo Driver - 70 С/М; Hazmat - 75 C/М
-  Team Driver - 75 C/M; Team Drivers + Hazmat - 80 C/M
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  На тиждень - 3500 + миль
-  Freightliners and Volvo вантажівки 2020 - 2021 р.в

-  Оплачуємо $1800+/тиждень
-  Щодня вдома
-  Dry Van

Chicago, Suburbs - to Milwaukee, WI; Davenport, IA;
 Indianapolis, IN; Elkhart IN; Grand Rapids, MI.

Водії CDL «А» на місцеві маршрути:

Водії CDL «А» - маршрути OTR

-  З досвідом
-  Пропонуємо - високу оплату

406.272.0123
Розмовляємо польською і англійською мовами

Запрошуємо на роботу бухгалтера

-  Локальні маршрути
-  Dry Van
-  Оплачуємо - $29/год
-  Щодня вдома
-  Фірма знаходиться в Broadview, IL

В транспортну компанію терміново
Потрібен на роботу водій CDL класу «А»



23

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
30 квітня 2021 №

 18

THE TRUCKER’S ZONE

 

 IS LOOKING FOR 

Dispatching
   is in Chicago, 
      IL. 

Speak
English, Russian, 

Ukrainian and 
Romanian. 

DIMASLOGISTIC INCDIMASLOGISTIC INC
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile
a long distance truck driver

offering $0.65 per mile

773 -600-9151 773 -600-9151 
Feel free to contact us at

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. 

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. 

-  Маршрути на вибір - (no New York City)
-  Reefer
-  Оплачуємо: West - 70 С/М
-  South - 70 С/М
-  East - 70 C/M 
-  + $50/extra stop
-  Зарплатня на тиждень -$1800 - $3900
-  Вантажівки Volvo (2012 - 2018)
-  Фірма знаходиться в Gurnee, IL
-  Простий у використанні - ELD

В транспортну компанію запрошуємо на роботу працівників:

Стань успішним разом з нами!!!

-   Maintenance - $25/год
-   Recruiter - ставка + бонуси
-   Dispatchers - ставка + бонуси
-   Safety manager - ставка + бонуси

Стабільна робота
Гарантуємо вчасну оплату і позитивну атмосферу

Фірма знаходиться у Maywood, IL

Розмовляємо українською і англійською мовами

773.971.1161
www.alynevych.com
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Терміново потрібні на роботу
                            фугайзери для 
             мурування і фуговання

*  З досвідом і без
*  Ремонт будинків ззовні
*  Оплачуємо  - $25 - $35/год
*  Об’єкти - North Suburbs
*  Стабільна робота

773.698.1296Розмовляємо англійською і 
польською мовами

Терміново!!!

В польську компанію Alex’s Deli
з виробництва ковбасних і 
м’ясних виробів 
потрібні на роботу: 
м’ясник і працівник 
для вудження
-  Оплачуємо - $20+/год
-  Стабільна робота
-  Вимоги - досвід роботи

609.481.5372 - Василь

Розмовляємо українською мовою

Телефонуйте - 7 a.m - 6 p.m - понеділок - п’ятниця

4931 - 53 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60639

 Великий вибір ювелірних виробів 
із золота та срібла.

 Обручки, перстні, кульчики, браслети
ланцюжки, кольє з дорогоцінними та 
напівдорогоцінними каменями. 

 Годинники та вироби із золота 
для чоловіків.

10%
знижка

З цим оголошенн
ям

773-930-3077 773-736-8742

https://www.adamsjewelry.com/

3249 N Harlem Ave,
Chicago, IL 60634

ВЛАДИКА ВЕНЕДИКТ АЛЕКСІЙЧУК: 
НАЙБІЛЬША АСКЕЗА – ЦЕ ПРИЙНЯТИ ТЕ, 

ЩО БОГ ПОСИЛАЄ В НАШЕ ЖИТТЯ
Владика Венедикт Алексійчук, 

єпископ Єпархії святого Миколая 
із  осідком у  м. Чикаго (штат Іллі-
нойс, США), ділиться своїми духо-
вними думками про справжнє 
значення аскези у християнському 
житті.

Я переконаний у тому, що кож-
ному християнину важливо мати 
одного сталого сповідника. Це вва-
жаю однією з дуже суттєвих речей.

Також дуже важливо, щоб ко-
жен мав своє стале молитовне 
правило. У  когось воно може бути 
дуже велике, поважне, в когось – мен-
ше. У кожного – мірою його спромож-
ності, навіть мірою фізичних сил, 
бо аскеза також залежить від фізичних 
можливостей. Адже якщо хтось має 
краще здоров’я, то може мати більші 
аскетичні практики, а для когось його 
хвороба  –  то вже свого роду аскеза, 
яку сам Бог наклав.

Бог дуже часто сам накладає на нас 
деякі види аскези, а деякі ми самі ви-
бираємо, але дуже важливо приймати 
все, як із рук Божих. Одна з найприн-
циповіших аскез – не шукати самому 
якогось спеціального важливого по-
двигу, але аскетично прийняти свого 

товариша, свого сусіда, прийняти об-
ставини свого життя чи свою особис-
тість. Навіть останнє може бути аске-
зою, поза як ми  д уже часто себе 
не сприймаємо. Тому аскеза – це також 
прийняти те, що  Бог посилає в  наше 
життя. Дуже часто ми пов’язуємо аске-
зу з тим, що самі шукаємо, що робимо. 
А  я  вважаю, що  найбільша аскеза  – 
це прийняти те, що Бог посилає в наше 
життя: хвороби, проблеми, клопоти, 
фінансові труднощі… Не шукати своєї 
аскези, а з покорою і радістю прийняти 
те, що Бог дає.

† Венедикт Алексійчук, 
єпарх Чиказький
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Tuck pointing and Brick Masonry

Потрібні на роботу спеціалісти і помічники
з перемуровування ( masonry restoration)

773.230.6614Розмовляємо польською і 
англійською мовами

*  Висока оплата
*  Стабільна робота
*  Об’єкти - Chicago

Потрібні на роботу 
працівники для 

встановлення ринв

*  З досвідом роботи і без
*  Повна зайнятість
*  Висока оплата

773.732.0379
Розмовляємо англійською і польською мовами

Спеціалісти з інсталяції дерев’яних підлог
Терміново потрібні на роботу

-  З досвідом
-  Стабільна робота цілий рік
-  Оплачуємо - $20 - $25
-  Об’єкти - Chicago

708.738.9681
Розмовляємо англійською і польською мовами
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vpayuk@yahoo.com

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

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

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

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

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

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

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

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

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

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

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

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

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

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

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

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

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я

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.

Лікувальні властивості:

Магічні властивості:

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  ЗА ТЕЛ.: 847.204.2212

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

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.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

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

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

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

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances
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Гороскоп

Овен (21 .03–20.04) 
Тиждень обіцяє бути вда-
лим, вас очікують цікаві 
поїздки, розвиток у справах, 
приємне спілкування з дру-
зями. На цьому тижні варто 
почати те, про що ви давно 

мріяли. Проявіть наполегливість, навіть 
якщо доведеться відступити від загально-
прийнятих норм поведінки. Якщо ви за-
йняті творчістю, то така нестандартна 
поведінка вам тільки на користь. Займіть-
ся зовнішністю, було б добре змінити 
імідж. Ви отримаєте підтримку впливових 
людей. Вихідні проведете у колі друзів, 
сприятливий час для демонстрації своїх 
досягнень. Стережіться вуличних тварин. 
Не дратуйте кішок і собак. Вони можуть 
завдати серйозних поранень. Добре обро-
бляйте поверхню рани чи порізу. У лежа-
чих хворих можливе підвищення темпера-
тури.

Телець (21 .04–21 .05) 
На цьому тижні ви відчуєте 
себе набагато комфортніше, 
у вас з’являться нові інтер-
еси. Нарешті ви зможете 
переосмислити себе і свої 
нові можливості. Можна 

розраховувати на реалізацію планів. У по-
неділок і вівторок не плануйте важливих 
дій. Тиждень буде активним, а тому дове-
деться багато працювати. Займіться об-
лаштуванням оселі, зробіть ремонт. Нови-
ни від друзів можуть внести деякі зміни у 
ваше життя. Кінець тижня вимагає уваги 
до сімейних проблем. Улаштуйте розван-
тажувальні дні. Шлаки повільно виводи-
тимуться з організму. Можливі симптоми 
отруєння. Прискорюється процес утворен-
ня каменів у сечогінних шляхах.

Близнюки (22 .05–21 .06) 
Уже в понеділок на вас чека-
ють важливі події, ви змо-
жете закінчити складні 
справи, провести необхідні 
переговори, віддати борги. 
Незабаром ви відчуєте на-

тхнення у повсякденних і творчих справах. 
Можна зайнятися самоосвітою. У вашому 
житті незабаром відбудуться деякі зміни, 
які ви можете відчути вже на цьому тижні. 
Найважливіший напрям вашого життя – 
кар’єра. Заради неї ви готові пожертвувати 
особистим життям. На вихідні на вас очі-
кує приємний сюрприз. Зменшуйте інтен-
сивність тренувань – підвищується лам-
кість кісток. Життєвий тонус помітно 
знижується. Не позбавляйте себе повно-
цінного відпочинку. Стережіться захворю-
вань, що передаються статевим шляхом. 
Користуйтеся протизаплідними засобами. 
Не робіть абортів і операцій на статевих 
органах. Відмовтеся від уживання горіл-
чаних напоїв. Можливі отруєння.

Рак (22 .06 –23.07 ) 
Тиждень буде вдалішим, ніж попередній. 
Ви опануєте ті результати, яких удалося 

досягти. Завдяки колегам 
зможете вирішити багато 
важливих адміністративних 
і робочих питань. На цьому 
тижні відбудеться багато 

змін у вашому особистому житті та сто-
сунках із батьками. Зараз, як ніколи, бага-
то приємних подій. Вам усе вдається дуже 
легко, друзі намагаються в усьому насліду-
вати ваші ідеї. Начальство також помітило 
вас, можна очікувати грошової винагоро-
ди. Не зупиняйтеся на досягнутому. Зро-
біть вихідні веселими для себе і близьких. 
Погіршується рухливість кінцівок. Часті-
ше турбуватимуть судоми. Гарний період 
для початку занять із відновлення гнуч-
кості суглобів. Нервова система потребує 
уваги – уникайте стресів. Корисно при-
йняти перед сном теплу ванну.

Лев (24.07–23.08) 
Неприємні справи, якими 
вам довелося займатися 
останнім часом, відійдуть у 
минуле. Уже з понеділка ви-
рішаться питання, які непо-
коїли вас. Ви опинитеся в 

центрі подій, великих змін, можете стати 
учасником та ініціатором колективних 
заходів. Вам удасться проявити найкращі 
якості, добитися заслуженого визнання. 
Попереду багато відряджень. Робота, якою 
ви зараз займаєтеся, вимагає постійного 
спілкування і великих витрат. Доведеться 
шукати спонсорів або брати кредит. Спри-
ятливий час для укладання угод із партне-
рами, які є авторитетом для вас. Не змі-
нюйте звичного раціону харчування. Від-
мовтеся від фарбування волосся та нового 
курсу лікування – можуть бути алергія, 
висипання на шкірі.

Діва (24.08–23.09) 
Новий тиждень обіцяє успіх 
у всіх починаннях. Вівторок 
і середа вдалі для кар’єрного 
росту, не зайвим було б пере-
глянути життєві позиції. 
Ваша поведінка не завжди 

подобається вашим близьким і друзям, 
будьте стриманими у висловлюваннях. У 
вас помітно покращується спілкування з 
зовнішнім світом, багатьом із вас захочеть-
ся активізувати громадські або світські 
контакти, звернутися по консультації до 
фахівців. М’якість і дипломатичність зро-
блять вас популярними, допоможуть по-
долати бар’єри в діловому партнерстві. 
Турбуватиме головний біль. Мозок від-
чуватиме кисневе голодування. Можливі 

запаморочення. Не допускайте травмуван-
ня голови. Слушний період для  лікування 
органів видільної системи. Між їжею 
пийте чисту воду.

Терези (24.09–23. 10) 
Зірки обіцяють удачу в бага-
тьох справах, успіхи у на-
вчанні, комерційних проек-
тах. Вас чекають престижні 
знайомства, поїздки, підви-

щення рівня життя. У роботі доведеться 
проявити наполегливість і вміння не за-
лежати від стосунків із колегами. Ваше 
здоров’я залежить від емоцій. Життя ви-
магає чітких рішень, забудьте про пасив-
ність і невпевненість. Якщо вам запропо-
нували зайнятися новою справою, нава-
жуйтесь, зараз зірки на вашому боці. Також 
ви повинні визначитися з коханою люди-
ною. Ваші дружні стосунки перейшли у 
дещо серйозніше. Загострюються легеневі 
хвороби. Займіться повноцінним лікуван-
ням застуди, сухого кашлю. Добре зігрі-
вайтеся після перебування на холоді. Не 
бажані  операції на горлі. Відвідайте перу-
карню: нова стрижка виглядатиме чудово.

Скорпіон (24. 10 –22 . 1 1) 
Тиждень обіцяє бути легким 
і вдалим. Він радуватиме вас 
приємними враженнями і 
відсутністю серйозних про-
блем. Добре складатиметься і 

в особистому житті, і на роботі. Ви відчу-
єте підтримку в ініціативах, зміцнення 
позицій у бізнесі. Уникайте ризику в обо-
рудках, є небезпека бути втягнутими у 
незаконні операції. Також вас можуть 
ненав’язливо підставити. Ретельно переві-
ряйте інформацію, яка надходить від 
друзів і партнерів. Навчіться шукати по-
зитивні речі в тому, що відбувається на-
вколо вас. Більше бувайте на свіжому по-
вітрі. Стережіться грипу. Заняття спортом 
краще відмінити – є ризик травмування. 
Не носіть важкого.

Стрілець (2 . 1 1–21 . 1 2) 
Варто уникати будь-яких 
переговорів, поїздок або 
кредитів. Вівторок і середа 
будуть пасивними, а ближче 
до вихідних ви відчуєте при-

плив сил і впевненості. Більшість ситуацій 
складатиметься для вас надзвичайно вдало. 
З’являться нові контакти – ви вирішите 
багато організаційних питань. Вам треба 
сконцентруватися і розкласти по поличках 
власні думки. Якщо не відволікатиметеся 
на дрібниці, то успіх вам гарантовано. Нові 

справи і проекти потребують особливої 
уваги. Також важливо пам’ятати: не все 
золото, що блищить. Подбайте про пра-
вильне харчування. Займіться лікуванням 
сколіозу –  спіть на зручному ліжку. Ліку-
вання та протезування зубів пройде вдало. 
Але підвищується кровоточивість ясен.

Козеріг (22 .12–20.01) 
Цей тиждень буде різнопла-
новий – неспокійні дні чер-
гуватимуться з благополуч-
ними. Якщо працюватимете 
з азартом, то зможете багато 

чого досягти. Наприкінці тижня доведеть-
ся займатися невідкладними справами, 
підключіть до них родичів. Для вас це один 
із найприємніших тижнів: відбудуться 
деякі зміни в особистому житті. У справах 
забезпечена підтримка колективу, можуть 
з’явитися нові друзі, які допоможуть при-
скорити досягнення важливих цілей. Ві-
второк виявиться днем випробовувань. 
Організм чутливо реагуватиме на зміну 
атмосферного тиску. Хворим на стенокар-
дію варто слідкувати за самопочуттям. Не 
вживайте тонізуючих препаратів і напоїв. 
Під час роботи за комп’ютером швидко 
втомлюватимуться очі. Частіше робіть 
перерви.

Водолій (21 .01–19.02) 
Вдасться подолати неприємні 
наслідки минулого тижня, ви 
домовитеся про важливі 
справи, врегулюєте прихова-
ні конфлікти. Незабаром 

відчуєте, що ваше здоров’я значно покра-
щилося. Чекайте успіху в бізнесі та колек-
тивній роботі. Ви активні, багатьом захо-
четься покращити свою освіту. Від вас 
вимагається чітка концентрація: потрібно 
визначитися з пріоритетами і зайнятися 
насамперед значними справами, а потім 
можна уже й розслабитися. Друга полови-
на тижня обіцяє бути продуктивнішою. 
Вихідні проведіть із коханою людиною. 
Проведіть очищення кишечнику. Корисні 
лікувальні клізми. Розпочніть курс маса-
жу. Можна видаляти мозолі.

Риби (20.02–20.03) 
У вівторок і середу можете 
сміливо призначати важливі 
справи. Будуть доречними 
особисті зустрічі, побачення, 
відпочинок. Ви зможете бага-

то встигнути, досягти значного успіху в усіх 
напрямах. Ви зустрінетеся зі старими дру-
зями. У другій половині тижня ритм при-
скориться, з’являться нові проблеми. Від-
мовтеся від поспішних рішень. Узагалі 
тиждень готує вам таке, на що ви навіть і не 
розраховували. Рекомендуємо закінчити 
важливі справи. Вихідні присвятить шо-
пінгу. Субота буде вдалою для покупок. 
Приділіть увагу шкірі обличчя. Видалення 
вугрів довірте косметологу. Завітайте до 
лазні чи сауни. Слідкуйте за зволоженням 
шкіри рук. Погіршиться стан урологічних 
хворих.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 3 ПО 9 
ТРАВНЯ 2021 РОКУ 
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Friendly Transportation company
looking for DISPATCH MANAGER, 
experience with logistics, 
consolidation. 

Friendly Transportation company
looking for DISPATCH MANAGER, 
experience with logistics, 
consolidation. If you would like to

have a good salary and
be a part of our team, call us:

224.828.1773224.828.1773

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

We speak Ukrainian, 
Polish, English.

Please call for 
the interview  

Construction
company is 

looking for the 
OFFICE 

MANAGER 

Computer 
knowledge 

and fluent English 
is a must. 

Joanna312-671-6661 Joanna312-671-6661#17

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

CDL водії клас A

773.426.8189

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

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

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

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

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

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за 
номером Юлiя 312 755 8264 

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ 
шукає водiя CDL-A в Маямi

Мiсяць через мiсяць роботи зi 
ставкою 2500долларiв на тиждень

-  Маршрути - локальні, OTR
-  На вибір - Dry Van or Reefer
-  Майстерня, офіс і паркінг за 
   однією адресою
-  Висока оплата за милі
-  Маємо усі умови для водіїв: 
   кухня, пральня, кімната 
   відпочинку, телевізор

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію

Experior, що в Alsip, IL

219.850.3346 - по - англійськи

773.988.7117 - Роберт, по - польськи

Friendly Transportation company 
LOOKING FOR DISPATCH MANAGER,

call us: 224.828.1773

experience with 
logistics, consolidation. 
If you would like to 
have a good salary and  
be a part of our team



29

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
30 квітня 2021 №

 18
 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

773.697.1924 

Робота в місті
Чикаго

Робота в місті
Чикаго

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

Потрібні жінки на 
прибирання 
будинків

#9/2021
Повна або
часткова
зайнятість

Повна або
часткова
зайнятість

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

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

В будівельну компанію потрібні на роботу 
спеціалісти для встановлення плитки

773.715.1436773.715.1436

#21
Потрібен

працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Потрібен
працівник на
дерев'яних
підлогах з
досвідом

роботи та без

Терміново потрібні на роботу помічники
для ремонту будинків (Remodeling)

*  З досвідом і без
* Об’ єкти - Chicago, IL
*  Стабільна робота

312.607.7476
Розмовляємо англійською і польською мовами

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

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

EVERY DAY -  New job o�ers for honest, 
compassionate men and women who wants 

to take care of elderly – LIVE IN or COME & GO
For our clients – FREE of charge 8 hours certi�ed annual training 
for caregivers on Sundays. Very interesting new program. 
ALL Wellcome.

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

Малярі і помічники
потрібні на роботу

-  Висока оплата
-  Об’єкти - Chicago, Suburbs

847.710.3930
Розмовляємо англійською і польською мовами

Терміново потрібні на роботу працівники 
для внутрішніх робіт:
кухні, ванні кімнати, 
підвальні приміщення

-  Оплачуємо - $20 - $30/год
-  Вимоги - досвідом роботи,
автомобіль, власні інструменти
-  Об’єкти - West Suburbs

630.930.2461
Розмовляємо англійською і польською мовами

Жінки для прибирання будинків і квартир
Потрібні на роботу в малу компанію

-  Працюємо в 
   Downtown Chicago і Suburbs
-  Висока оплата
-  З досвідом або без
-  Забираємо з вулиць - 
   Belmont/Central і
   Western/Chicago in Chicago
-  З власним авто або без

312.804.5743
Розмовляємо польською і англійською мовами



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

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

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

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

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 
 ЗДАЮ В РЕНТ

Здається в рент кімна-
та в двобедрумному 
апартаменті для жінки, 
в центрі Украінскоі око-
лиці з 15 квітня, повніст-

тю вкопмлектована. 
Телефон за довідками 

773.954.0519 #17

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 

будинків.  
Робота в групах.  

Хороша зарплата.  
Забираємо з дому. 

 847-312-6508 #17 

Small house cleaning 
service looking for a 

reliable women to 
work. We offer good 

pay and a place to stay. 
630.392.0613 #20

В Cleaning Services по-
трібні працівники на 

full time. Досвід роботи, 
автомобіль та англій-
ська не обов’язкові. 

708.979.1990 - Олена #18

Everest Transit Inc is 
looking for CDL drivers! 

Mon-Friday,  
week-ends home! 

Earn $1,800 per week. 
Brand-new 2020-2021 

Volvo, Freightliners! 
If you have 2 years of 

experience as CDL class 
A and clean record - call 

me! Miranda  
(312) 761-5261 #19

Потрібна особа на 
прибирання з району 

Schaumburg, Roselle,  
Streamwood,  

робота в парі.  
(331)245-7412 Олена #20 

Терміново здаються  
2 кімнати  

у Portage Park  
(польська околиця)  
за доволі хорошою 

ціною. 773-225-5449/ 
773-691-8065 #17

CDL Dryvan 
experienced driver 

needed. Upto 70c/mile, 
Volvo IShift.  Parking in 

Des Plaines, IL. Weekend 
home.  Only Best in 

Business.  Call  
773-412-8280 Chris #18

В майстерню по ре-
монту вантажівок 

запрошується на роботу 
супервайзер,  а також 
потрібен досвідчений 

механік.  Околиця 
Crestwood.  Вимоги: 
Уміти заїхати   ванта-
жівкою в  майстерню, 

замовляти запчастини, 
англійська та російська 

мови. 708-289-1187  
(Ярослав) #17

We are looking for 
couples out of State to 

work in Missouri.  
They will live at the 

property.  
$60 000 - $70 000  

a year. Call Lorie at: 
 847.432.6111 - 

Domestic Agency  #19

Потрібний водій кате-
горіі С на Straight truck 
773-520-2558 #20

We looking for part 
time workers (week or 

weekends available). 
708.338.0303 ext.252 #21

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065
773.317.8035

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

You Deserve
To Be With

The Best!

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

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. 

 773.510.0855 – Крис
Email: chrisdokliev72@yahoo.com

Усі заявники проходять перевірку: Drug screening & background check

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

Робота включає:

M&D FOODS INC.  
ПРОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ  
НА ВСІ ПОЗИЦІЇ
$15 до $18/годину 
- на всі зміни  
(Schaumburg). 
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153 W. DUNDEE RD.,  BUFFALO GROVE,  IL 60089 TЕЛ.: 224-676-1420
З вівторка по суботу з 11 ранку до 7 вечора, в неділю з 11 ранку до 5 вечора, понеділок вихідний

GRAND 
OPENING
НОВОГО МАГАЗИНУ

З ВЗУТТЯМ
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