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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

ЕНТОНІ БЛІНКЕН: «Я ПРИЇХАВ В УКРАЇНУ, ЩОБ ОСОБИСТО 
ПІДТВЕРДИТИ ВАМ НАШУ РІШУЧУ ПІДТРИМКУ СУВЕРЕНІТЕТУ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»

Щиро вітаємо вас із найтеплішим 
святом весни, яке не випадково при-
падає на день, коли пробуджена при-
рода вривається в наше життя буй-
ною зеленню, пишним цвітінням, 
співом птахів і теплом сонячних 
променів. Хіба може бути іншим День 
матері – найближчої та найріднішої 
людини на землі? Саме мати подару-
вала нам життя, оберігала і захищала 
нас, коли ми були слабкими, та піклу-
валася про нас, даруючи найцінніший 
у світі скарб – безкорисливу материн-
ську любов.

Нехай Господь почує ваші молитви 
та винагородить вас та ваші сім’ї 
здоров’ям, Божим благословенням, 
дарує мир.  Бажаємо вам невичерп-
ного джерела життєвої енергії, ро-
динного благополуччя, щастя й до-
бра на довгі літа!

Редакція газети 
«Українське Слово»

6 травня відбулася зустріч Президента України Володими-
ра Зеленського та Державного секретаря Сполучених 

Штатів Америки Ентоні Блінкена, який відвідує Україну.
Володимир Зеленський наголосив, що цей візит Ентоні 

Блінкена є важливим сигналом для Європи і для Російської 
Федерації, адже він відбувається в той час, коли біля кордонів 
України збільшилася військова присутність Росії й була висо-
ка ймовірність ескалації конфлікту на Донбасі.

Президент також запропонував Ентоні Блінкену обговори-
ти можливі спільні кроки з деокупації Кримського півострова.

Володимир Зеленський також закликав країни НАТО по-
силювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була 
змога відповідати спільними діями союзників на морі.

Крім того, Президент висловив сподівання, що на саміті 
НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи 
отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу», 
– додав він.

Глава держави зауважив, що наша країна продовжує про-
водити реформи, зокрема, попри спротив, в Україні започат-
ковано ринок землі, відбувається реформування судочинства, 
триває розбудова НАБУ й САП та забезпечення незалежності 
Конституційного Суду.

Україна налаштована на продовження партнерської співп-
раці з МВФ та виконання взятих на себе зобов’язань, запевнив 
Глава держави. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, 
що метою його політики є також системна деолігархізація.

Зі свого боку Ентоні Блінкен переказав щирі вітання від 
Президента США Джо Байдена, який дуже цінує розмову, що 
відбулася між двома лідерами кілька тижнів тому.

Співрозмовники також обговорили підготовку до візиту 
Президента США в Україну. Володимир Зеленський зауважив, 
що 2021 рік стане знаковим у відносинах між двома країнами.

«У рік 30-річчя нашої незалежності, у межах якого відбу-
деться важлива Кримська платформа, я запросив Президента 
та віце-президента США з візитом в Україну», – розповів Во-
лодимир Зеленський.

За його словами, формат зустрічі з главою Білого дому сто-
рони ще опрацьовують. «Вірю, що ця зустріч буде. Вона важ-
лива для обох наших країн», – додав Президент України.

Ентоні Блінкен запевнив, що США бачать прогрес, якого 
Україна досягла в дуже складних обставинах. «Я приїхав в 
Україну, щоб особисто підтвердити вам нашу рішучу підтрим-
ку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності 
України, нашого партнерства. Багато років США стоять поруч 

з Україною проти агресії, підтримують зміцнення демократії, 
розбудову інституцій, боротьбу з корупцією та просування 
реформ», – сказав Держсекретар.

Після завершення переговорів Глава держави та Держсекре-
тар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрівся з Прем’єр-
міністром України Денисом Шмигалем й обговорив широке 
коло питань двосторонніх відносин, враховуючи безпекову 
ситуацію, імплементацію реформ та співпрацю з Міжнародним 
валютним фондом.

Іван ДМИТРІВ, «Українське Слово»
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 DLuxe Lashes

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

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

Spa and Lash 
services available:

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

Des Plaines, IL 60016  

773.317.9190 773.317.9190 

Євангельське читання описує нам 
цікаву подію після Воскресіння 
Христа, яка трапилася з одним 

із Його учнів. У Святому Письмі ми мо-
жемо знайти чимало різноманітних роз-
повідей та описів, чимало корисного для 
себе та своєї душі. Тут ми можемо по-
черпнути інформацію: про гріх та суд, 
про покаяння та спасіння, про смерть та 
вічне життя. Проте тут також ми можемо 
знайти чимало епізодів та героїв, котрі 
викликають в нас посмішку. Напевно, на 
першому місці стоїть апостол Петро із 
своїм запалом, поспішністю та самовпев-
неністю. А друге місце посідає апостол, 
чиє ім’я пов’язане із відомим висловом 
«Тома невірний». І це завдяки єдиному 
епізоду, котрий відбувся впродовж Пас-
хального тижня, коли Воскреслий Ісус 
з’явився всім своїм учням, окрім апосто-
ла Томи. Цю подію детально описує 
євангелист Іван, всім нам вона досить 
відома та знайома.

Чому апостол Тома викликає в нас 
усмішку та подив? Зі Святого Передання 
ми дізнаємося, що він походив із Галилеї, 
був рибалкою, як і інші апостоли. Святе 
Письмо називає його словом «Дідім», що 
означає «близнюк», хоча не пояснює цьо-
го прізвища. Ймовірно, він був дуже 
схожим на Ісуса, тому й носив таке пріз-
вище.

В житті Ісуса про апостола Томи ми 
дізнаємося із трьох епізодів. Вперше про 

нього згадується в історії про Лазаря, 
коли до Ісуса надійшла звістка, що його 
друг, Лазар, захворів. Спочатку Ісус не 
звертає на це уваги, але потім, після двох 
днів Ісус несподівано пропонує йти в 
Юдею: «Учителю, оце недавно юдеї тебе 
каменувати хотіли, а ти знов туди ідеш?». 
Тоді мовив до них: «Лазар, приятель наш, 
заснув. Піду, проте, і розбуджу його». А 
учні йому: «Господи, коли заснув, то й 
одужає». Про його смерть говорив Ісус, 
вони ж собі гадали, що про спочинок у 
сні мова його була. Тож Ісус і каже їм од-
верто: «Лазар упокоївся, і радію я за вас, 

що мене там не було, – щоб ви увірили! 
Ходім, однак, до нього». Тоді Тома, на 
прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: 
«Ходімо й ми з ним, щоб разом умер-
ти» (Ів. 11:8-16).

Цей короткий епізод показує рішу-
чість та відвертість нашого апостола. Він 
не прагне відмовити Христа, не шукає 
для себе виправдання, його роздуми до-
волі прості: «Потрібно піти – отож ході-
мо, потрібно померти – отож помремо». 
Напевно, Тома не бажає помирати в Юдеї, 
проте мужньо говорить: «Ходімо й ми з 
ним, щоб разом умерти». Як бачимо, він 

є самовідданим учнем, котрий не пере-
ймається власною долею. Такі люди не 
нарікають, коли їм погано, не підводять, 
коли їм довіряють інші. Він в душі так 
прагне бути схожим на Ісуса.

Інший епізод показує нам ходіння Томи 
за Христом під час Пасхальної вечері. 
Христос говорить до учнів великі слова, 
котрі підбадьорюють та скріплюють нас у 
важкі хвилини життя: «Нехай серце вам 
не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене 
віруйте! Багато осель у домі Мого Отця; а 
коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду 
приготувати місце для вас? А коли відійду 
й приготую вам місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб де Я були й ви. А 
куди Я йду дорогу ви знаєте. Говорить до 
Нього Тома: Ми не знаємо, Господи, куди 
йдеш; як же можемо знати дорогу? Про-
мовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і 
життя. До Отця не приходить ніхто, якщо 
не через Мене» (Ів. 14:1-6).

І тут ми бачимо Тому не невіруючим, 
а допитливим. Христос сказав, ніби такі 
прості слова: «В домі Мого Отця… Іду 
приготувати місце вам», а Тома не розуміє 
їхнього значення. І він не боїться показа-
ти себе допитливим та нетямущим. Коли 
Христос заговорив про це, то Тома від-
разу перепитав, що йому було незрозумі-
ло, він прямо запитує: «Ми не знаємо, 
Господи, куди йдеш; як же можемо знати 
дорогу?».

(Закінчення на ст. 20)

РОЗДУМИ НА НЕДІЛЮ АПОСТОЛА ТОМИ
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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
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України Епіфаній 6 травня 2021 року зустрівся 
з Державним секретарем Сполучених Штатів 

Америки Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулася на тери-
торії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

На її початку Предстоятель помісної Української 
Православної Церкви і Державний секретар США взяли 
участь у церемонії вшанування загиблих українських 
героїв, поклавши квіти до Стіни пам’яті. Далі глава 
американської дипломатії відвідав кафедральний Свя-
то-Михайлівський собор.

Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу 
і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістов-
ної зустрічі було приділено питанню становлення Пра-
вославної Церкви України, важливості усунення штуч-
них перешкод при вільному, на основі принципів сво-
боди совісті, визначенні громадами своєї приналежнос-
ті.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність американ-
ській стороні за тверду підтримку України в контексті 
протидії зовнішнім викликам, яким продовжує проти-
стояти наша держава, а також у питаннях захисту сво-
боди совісті на окупованих Росією територіях – у Криму 
і на Донбасі.

Блаженнійший владика зазначив важливість визна-
чних зусиль США у питанні консолідації міжнародної 
підтримки України та посилення санкційного тиску і 
стримування РФ до відновлення територіальної ціліс-
ності України.

Також було обговорено плани наступних двосторон-
ніх контактів.

Митрополит Епіфаній побажав пану Блінкену про-
дуктивного візиту та успіху в праці на посаді Держав-
ного секретаря США.

Пресслужба Київської  Митрополії Української Пра-
вославної Церкви (ПЦУ)

МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ ЗУСТРІВСЯ 

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

НЕХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ТВОЯ!
Написано Превелебним Леонардом Біловим у 

молитовних роздумах: Ранкова прогулянка в Слові

«НЕХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯК НА НЕБІ, ТАК І НА ЗЕМЛІ».

Це дев’ятий молитовний роздум на 
тему молитви. Коли ми молимось, щоб 
воля Божа була, як на Небі, так і на землі, 
ми згадуємо про Перше і Друге Прохання. 
Воля Божа полягає в тому, щоб ми святи-
ли Його Ім’я і щоб прийшло Царство 
Його. Ми думаємо про те, що Бог хоче 
зробити для нас. Бог бажає спасіння для 
всіх людей. Про це чітко навчається і в 
Старому, і в Новому Заповіті. Через про-
рока Єзекіїля Бог каже: «Як живий Я, – 
говорить Господь Бог, – не прагну смерти 
несправедливого, а тільки щоб вернути 
несправедливого з дороги його, і буде він 
жити!» (Єзекіїля 33:11).  Петро писав: «… 
Господь… не хоче, щоб хто загинув, але 
щоб усі навернулися до каяття» (2 Петра 
3:9). Павло писав: «(Бог) хоче, щоб усі 
люди спаслися, і прийшли до пізнання 
правди» (1 Тимофія 2:4).

Після того, як ми приходимо до піз-
нання істини та віруємо в Христа, Бог 
хоче, щоб ми жили як християни та уни-
кали всього того, що є зле. Ісус сказав: 
«Якщо Ви Мене любите, – Мої заповіді 
зберігайте!» (Івана 14:15). Іван повторив 
це в його Першому посланні: «Бо то любов 
Божа, щоб ми додержували Його запо-
віді, Його ж заповіді не тяжкі» (1 Івана 
5:3).

Божа воля також включає те, що Він 
бажає, аби ми в нашому християнському 

житті терпіли. Він спонукає нас тривати 
у вірі і каже нам, що: «Через великі утис-
ки треба нам входити у Боже Царство» 
(Дії 14:22). Автор Послання до євреїв 
писав: «Господь, кого любить, того Він 
карає, і б›є кожного сина, якого приймає!» 
(Євреїв 12:6).

Диявол, світ і наша власна грішна 
плоть – всі вони чинять опір волі Божій. 
У Писанні нас застережено: «Будьте тве-
резі, пильнуйте! Ваш супротивник – ди-
явол – ходить, рикаючи, як лев, що шукає 
пожерти кого. Противтесь йому, тверді в 
вірі» (1 Петра 5:8, 9). «Не любіть світу, ані 
того, що в світі. Коли любить хто світ, у 
тім немає любови Отцівської,  бо все, що 
в світі: пожадливість тілесна, і пожадли-
вість очам, і пиха життєва, – це не від 
Отця, а від світу» (1 Івана 2:15, 16). Разом 
із Павлом ми повинні визнавати: «Знаю-
бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, 
добре» (Римлян 7:18). 

Через це ми молимось, аби Бог звів 
нанівець лукаві плани диявола, світу та 
нашої власної грішної плоті.  Ми моли-
мось, щоб Він покріпив нашу віру, аби ми 
мали сміливість і відвагу промовити 
гріхові та спокусі: «Ні!» Ми молимось, 
щоб Він подав нам спроможність про-
вадити істинне християнське життя і, 
щоб до нашого смертного дня тримав нас 
у спасенній вірі.
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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

З ДЕРЖАВНИМ СЕКРЕТАРЕМ США ЕНТОНІ БЛІНКЕНОМ
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КАША ДЛЯ СЕРДЕЧНИКІВ
Те, як ми харчуємося, позначається на здоров’ї 

нашого серця. Раджу ввести у свій щоденний раціон 
перлову кашу, яка регулює рівень холестерину в крові. 
Крім того, в перловці міститься дуже багато вітамінів 
групи В і К, які відповідають за здоров’я серця й судин. 
Щоденне вживання перлової каші запобігає утворенню 
бляшок у крові, перешкоджає появі тромбів.

Крім того, в каші чимало магнію та заліза. Це також 
знижує рівень холестерину в крові й поліпшує роботу 
серця. Перлові крупи за кількістю клітковини й білка 
перевершують пшеницю, а за кількістю фосфору – 
решту круп. Фосфор конче потрібен для нормального 
обміну речовин і роботи мозку, він також забезпечує 
швидкість і потужність м’язових скорочень.

Однак до вживання перлової каші можуть бути й 
протипоказання. Часто вони пов’язані з тими чи 
іншими проблемами травного тракту. Тому будуть 
доречними поради лікаря з цього приводу.

Петро ЛІСОВИЙ,  
кардіолог

Цей продукт відомий не тільки своїми 
насиченими запахом та смаком. Він 

містить дуже багато суперкорисних речовин 
– жирних кислот, ефірних олій, холіну, фі-
тонцидів, полісахаридів, мікроелементів – 
цинку, йоду, селену. А також вітамінів А, С, 
D, групи В і Е.

Часником рятувалися від багатьох хво-
роб. Особливо цінували за його природні 
антисептичні властивості як захисника од 
вірусів і бактерій. Він також сприяє зміц-
ненню імунної системи, поліпшує хімічний 
склад крові, допомагає вивести паразитів із 
травного тракту. Насичує організм вітамі-
нами й мінералами, завдяки чому поліпшу-
ється стан шкіри, волосся, нігтів, стабілізується гормо-
нальне тло.

А чи знаєте ви, що лише два зубки цього природного 
антибіотику можуть зарадити за різних проблем зі 
здоров’ям? Ідеться про два корисні напої – часникову воду 
і часниковий чай. Вони особливо помічні при захворю-
ваннях п’яти типів. Перший: часникову воду рекоменду-
ється пити людям із діабетом, тим, у кого є проблеми з 
виробленням інсуліну, а також кому важко знижувати 
масу тіла. Часникова вода допоможе стабілізувати рівень 
інсуліну в крові, а на тлі цього буде простіше скинути за-
йву вагу.

Часникові напої – гарна підмога й за проблем серцево-
судинної системи, вони сприяють розрідженню крові, а в 
разі підвищеного холестерину нормалізують його показ-
ники. Якщо напухають суглоби, напій зменшить біль. 
Допоможе і при негараздах різного походження з нирками. 
Це антибактеріальний і антигрибковий засіб, який по-
мічний при циститі та хворобах, зумовлених переохоло-
дженням та ослабленням місцевого імунітету.

Часникову воду рекомендується пити тим, хто має над-
мірні фізичні навантаження на роботі або під час занять 
спортом. Після місяця вживання цього напою у більшос-
ті людей спостерігаються відчутний приплив сил і підви-

щення життєвого тонусу.
Рецеп т час никової 

води
Узяти один-два зубки 

часнику, натерти на терт-
ці чи подрібнити у блен-
дері, залишити на 10-15 
хвилин на відкритому 
повітрі. Від контакту з 
киснем посилюються ці-
лющі властивості часни-
ку, він легше і повніше 

засвоюється організмом. Після цього додайте склянку 
теплої води, розмішайте.

Пити щоранку свіжим натщесерце. Якщо є проблеми зі 
шлунком або дискомфорт після випитого, тоді вживайте 
напій уранці через 30 хвилин після сніданку. Проте най-
ефективніше пити його саме натще.

Чай із часнику
Це смачніший напій, до того ж після його вживання 

менше запаху. Два зубки часнику подрібнити, залишити 
на 15 хвилин, а потім, вливши півтори склянки води, хви-
лину прокип’ятити. Коли напій трохи охолоне, покладіть 
по чайній ложці лимонного соку та меду.

Протипоказаннями можуть бути гастрит із підвищеною 
кислотністю, виразка шлунка й дванадцятипалої кишки, 
хронічна або гостра ниркова й печінкова недостатність, 
панкреатит у стадії загострення. Часникові напої не слід 
уживати за тяжких захворювань нервової системи, напри-
клад хвороби Паркінсона. Також не рекомендується так 
оздоровлюватися тим, хто має індивідуальну непереноси-
мість часнику та інших складових цих напоїв.

Перед застосуванням порадьтеся з лікарем.

Оксана СКИТАЛІНСЬКА, 
дієтолог

ЦІЛЮЩА СИЛА ЧАСНИКУ
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Про катаракту («водоспад» 
у перекладі з грецької), ли-
бонь, знають усі. Це коли че-
рез помутніння кришталика 
ока знижується зір. Поверну-
ти останній можна після 
вставлення штучного кри-
шталика. Однак інколи ви-
никає вторинна катаракта.

Про це захворювання веде-
мо мову з директором Київ-
ського міського офтальмоло-
гічного центру доктором ме-
дичних наук, професором 
кафедри хірургічних захво-
рювань №2 Київського медичного університету Н. М. 
ВЕСЕЛОВСЬКОЮ.

– Наталіє Миколаївно, назвіть, будь ласка, при-
чини вторинної катаракти.

– Вона трапляється у вже прооперованих пацієнтів 
і, звичайно, є шоком для них. Справді, важко збагнути, 
звідки на оці, з якого видалили катаракту, взялася ще 
одна.

А річ ось у чому: в ході першої операції штучний 
кришталик імплантується у так званий капсульний 
мішок. Трапляється, що капсула мутує, це і стає при-
чиною нової катаракти. Боятися цього не треба. З допо-
могою лазера – приладу для отримання дуже інтенсив-
них і вузько спрямованих пучків світлового випромі-
нення – вторинна катаракта ліквідовується. Таке 
втручання незначне, триває всього дві-три хвилини. 
Пацієнти при цьому спокійно сидять, навіть не встига-
ють злякатися й зрозуміти, що лазерна маніпуляція вже 
позаду. Всі добре переносять цю процедуру. До неї не 
потрібно спеціально готуватися: здавати аналізи, за-
капувати очі тощо. Зір відновлюється через 5-10 хвилин.

– Які симптоми вторинної катаракти?
– Вони подібні до тих, що й при первинній, – погір-

шення гостроти зору, все навколо ніби в тумані. Щодо 

термінів, то вторинна катаракта може виник-
нути через кілька місяців, років і навіть де-
сятків років після першої операції. Повто-
рюю: патологія лікується дуже швидко.

– І після цієї процедури катаракта біль-
ше не виникає?

– Саме так. Якщо потім зір і може погір-
шитися, то з інших причин – скажімо, через 
проблеми з сітківкою чи зоровим нервом. 
Інколи пацієнти з повторною катарактою 
думають, що помутнів штучний кришталик. 
Це не так: він яким був, таким і залишився. 

Помутніння спричинила вузласта плівочка на капсуль-
ному мішечку, розташована за штучним кришталиком. 
Її і видаляє лазер.

– В якому віці вторинна катаракта з’являється 
найчастіше?

– Як показує практика, вона буває не тільки у дорос-
лих, а й у прооперованих дітей. Ця патологія найчасті-
ше трапляється у післяопераційний період. Існує чима-
ло досліджень із приводу того, чи позначається якість 
штучного кришталика на виникненні вторинної ката-
ракти. Науково не доведено, що від специфіки кришта-
ликів з’являється якась вада. При вторинній катаракті 
лазерне втручання не завадить у будь-якому віці, навіть 
після 95 років. Раніше, коли лазерного лікування не 
існувало, доводилося оперувати око повторно, тобто 
вичищати його хірургічним шляхом.

– А нині лікарі використовують такий спосіб?
– Буває. Але, звичайно, ліпше вдаватися до новітніх 

засобів. По-перше, при лазерному втручанні не пору-
шується цілісність ока, що позитивно позначається на 
пацієнтові. А по-друге, після застосування лазера за 
відповідною методикою ускладнень не буває.

Розмову вів Микола ЮРЧИШИН

ПОМІЧНИЙ КОМПРЕС
Цей дуже простий засіб допоможе у разі ангіни, 

сухого плевриту, бронхіту, болісних відчуттів у м’язах, 
а також за спазмів судин, запалення суглобів, 
хронічного отиту. Заспокійливий ефект такого 
компресу пояснюється тим, що м’язи 
розслабляються від тривалої 
дії тепла.

П р и к л а д а ю т ь 
компрес до будь-
якої частини тіла 
– шиї,  г рудної 
клітки, живота, 
руки, ноги (якщо 
н а  ш к і р і  н е м а 
под ря п и н,  і н ш и х 
ушкоджень чи шкірних 
захворювань, насамперед гнійничкових).

Для компресу знадобиться тканина, яка добре 
поглинає вологу (марля або фланель). Її треба скласти 
у кілька шарів, намочити водою кімнатної температури 
(18-20 градусів) і прикласти до хворого місця. Вологу 
тканину накрити клейонкою або вощеним папером 
(мають бути за розміром на 2-3 см більшими за шматок 
тканини), а зверху покласти шар вати, на кілька 
сантиметрів ширший від клейонки. Прибинтуйте 
компрес, але так, щоб він не перетискав судин і не 
обмежував рухів. Тримати компрес треба довго – від 
6 до 12 годин. Тому робити його краще на ніч. Якщо 
компрес накладено правильно, тканина після зняття 
залишиться вологою і теплою. Для цього необхідно 
стежити, щоб клейонка і вата повністю прикривали 
шар вологої тканини та були щільно прибинтовані. 
Інакше під пов’язку проникатиме холодне повітря, 
через що вода швидко випарується, й компрес не 
матиме оздоровчої дії.

Віктор ГУЛА, судинний хірург

ЛІКУВАННЯ ЛАЗЕРОМ НАДІЙНІШЕ
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РОЗРИВ МІЖ КРАЇНАМИ,  
В ЯКИХ Є АБО НЕМАЄ ВАКЦИН,  

СТРІМКО ЗРОСТАЄ.

Пандемія коронавірусу сильно загострила 
глобальний розкол між північчю і півднем. За-
можні країни Заходу впевнено рухаються до 
встановлення колективного імунітету в той час, 
як більша частина Африки, Азії й Латинської 
Америки все ще чекають, коли вакцини дійдуть 
до них.

Лише невелика група країн займаються ви-
робництвом власних профілактичних препа-
ратів проти COVID-19. А програми імунізації 
решти світу залежать від них. Через це заро-
джується  новий геополітичний порядок, в 
якому відносини між покровителем і клієнтом визна-
чаються асиметричністю доступу до вакцин і попи-
том на них. Про це на сторінках Foreign Policy пишуть 
лектор школи Соціології, політики й міжнародних 
досліджень в Брістольському університеті Саймон 
Франкел Пратт і професор політології з Університету 
Святого Франциска Ксаверія в Канаді Джеймі Левін.

«Вже зараз з’явилися серйозні ознаки того, що кра-
їни без вакцин стали уразливими до дипломатичного 
примусу і обману. Росія й Китай почали постачати 
вакцини в обмін на вигідні зовнішньополітичні по-
ступки, як і Ізраїль. Західні країни, тим часом, зосеред-
илися на власних програмах вакцинації. Хоча США 
нещодавно оголосили про намір запропонувати дози 
сильно постраждалим країнам, зокрема Індії», - йдеть-
ся в статті.

Для тих, хто не виробляє вакцини, завжди є ринок. 
І, на перший погляд, деякі гравці змогли скористатися 
цим. Євросоюз почав згладжувати кути, розподіляючи 
мільйони доз серед 27 країн-учасниць. Ізраїль лиша-
ється зразком швидкого успіху. Замість того, щоб за-
вантажувати власну чималу фармакологічну базу, він 
імпортував мільйони доз від Pfizer/BioNTech, а потім 
швидко й ефективно їх роздав населенню. А Канада, 
попри відсутність виробничих потужностей, стала 
третьою країною світу після США і Великої Британії 
за кількістю зроблених щеплень. Оттава імпортувала 
десятки мільйонів доз з Європи і США. Аналогічні 
історії успіху можна побачити в Катарі, ОАЕ і Бахрей-
ні.

Але ці ринкові успіхи здебільшого пов›язані до ін-
тенсивних торговельних відносин між заможними й 
розвинутими промисловими економіками, які існува-
ли до пандемії COVID-19. Рівень вакцинації серед 
інших країн лишається дуже низьким. І зважаючи на 
велетенські запаси доз від AstraZeneca, це результат 

обмеження поставок.
«Закони про інтелектуальну власність й інфраструк-

турні межі привели до майже повної монополізації 
виробничих потужностей у жмені країн. А ієрархія 
торговельних переваг й преференцій зробила так, що 
невелика група країн без вакцин отримали пріоритет, 
в той час як інших змусили чекати», - йдеться в статті.

Щоб здолати ці виклики, ВООЗ створив програму 
COVAX, яка була націлена забезпечити чесний розпо-
діл вакцин по всьому світі. Але до цього часу всі ці 
зусилля фактично зазнали невдачі. Надто мало вакцин 
було розподілено завдяки програмі. Натомість, зі-
штовхнувшись з дефіцитом вдома, ЄС і США запро-
вадили обмеження на імпорт препаратів від COVID-19, 
урізавши таким чином всі поставки.

Але в той час, поки США, Канада і Європа досі за-
микаються на своїх програмах вакцинації, інші ви-
робники намагаються зловживати глобальним попи-
том, використовуючи постачання вакцин в якості ін-
струменту дипломатії. Китай і Росія активно вели таку 
діяльність, прив’язуючи експорт вакцин від COVID-19 
до політичних поступок і корисних геополітичних 
перестановок. В лютому Росія домовилася про визво-
лення громадянина Ізраїлю, який опинився в полоні 
в Сирії. А Ізраїль за це профінансував покупку вакци-
ни «Спутник V» для режиму в Сирії. Схожим чином, 
Росія використала постачання доз в Центральній і 
Східній Європі, щоб перетягнути країни регіону на 
свою орбіту.

Китай проголосив, що розробки Sinovac і Sinopharm 
- це «глобальне благо». Після цього він почав постача-
ти вакцини майже у 100 країн, часто безкоштовно. У 
деяких з цих випадків склалося враження, ніби Пекін 
передав свої препарати лише для того, щоб зірвати 
угоди, які країни уклали з Pfizer. Він відправляв дози 
раніше і підкуповував місцевих чиновників. Тим ча-
сом, новий витік даних виявив, що Китай вимагав від 

Парагваю змінити позицію 
щодо Тайваню. Аналогіч-
ним чином, він успішно 
переконав Бразилію від-
крити свій ринок 5G для 
компанії Huawei. І це була 
умова для постачання ки-
тайських вакцин.

«Якщо це унікальний 
момент, тоді Росія й Китай, 
швидше за все, стануть 
переможцями. Індія теж, 
якщо вона приборкає по-
т у ж н у  д р у г у  х в и л ю 
COVID-19. Якщо вакцину-
ватися доведеться лише раз 

на кілька років, тоді геополітична переорієнтація на-
вряд чи відбудеться. Але якщо уколи знадобляться 
раніше, про що попереджають передові епідеміологи, 
історія буде іншою», - йдеться в статті.

Зазвичай геополітична залежність виникає через 
залежність забезпечення військових інструментів, 
таких як оборонні контракти, розміщення баз чи 
укладання угод про колективну безпеку. В часи Холод-
ної війни, наприклад, великий потік зброї й військ тік 
на глобальний південь, оскільки США і СРСР змага-
лися за підпорядкування собі різних країн. А ці дер-
жави-клієнти опортуністично шукали найбільш ще-
дрого покровителя. Хоч ці потоки значно скоротили-
ся до цього часу, вони все ще існують. Зараз США на 
вершині цього «ринку» за підтримки союзників. Росія 
домінує над невеликою групою країн-сателітів. У свою 
чергу, Китай теж намагається знайти собі «клієнтів» 
зі змінним успіхом.

З точки зору ринку глобальної фармакології, ситу-
ація дещо інша. США - все ще головний гравець, але 
вони мають справу з кількома потенційними супер-
никами. У Західній Європі Німеччина й Велика Бри-
танія користуються непропорційним впливом. Росія 
користується впливом на групу країн в Центральній і 
Східній Європі. Тим часом, Індія і Китай мають одна-
ково великі виробничі потужності, а також, що най-
головніше, домінують в експорті за межами Заходу. 
Тим часом, Ізраїль, попри те, що він лишається від-
носно невеликою регіональною силою, має більше 
значення як постачальних медикаментів, ніж може 
здатися через розміри країни.

Якщо попит на вакцини від COVID-19 збережеться 
на довго, змагання між всіма цими країнами за роль 
головного постачальника на Землі призведе до вста-
новлення нового глобального балансу сил, який точно 
буде відрізнятися від сучасного.

Понад десять років тому амери-
канка Катрін Комстон, наводячи 

лад на горищі батьківської хати, знайшла 
зошит із нотатками своєї прабабусі, се-
ред яких був рецепт диво-супу.

«Я зварила суп, ретельно дотримую-
чись записів, – розповіла Катрін. – Стра-
ва виявилася досить смачною, діти їли 
із задоволенням. Яким же було моє 
здивування, коли незабаром вони стали 
краще вчитися».

Згідно з рекомендаціями прабабусі, 
диво-суп треба їсти лише раз на тиж-
день, найліпше – в середу, каже Катрін 
Комстон. Корисний він усім: і дітям, і 
дорослим. Через два місяці його спо-
живання ефект підвищення розумових 
здібностей відчують і дорослі.

Диво-супом пані Комстон зацікави-
лися фахівці. «Поза сумнівом, складові 
супу і спосіб його приготування стиму-
люють вироблення деяких амінокислот 
в організмі, активізують роботу мозку», 

– такий висновок відомого лікаря-
дієтолога Саймона Різа.

Складники супу такі: 250 г 
яловичини, дві ложки олії, дві 
ложки маку, одна велика цибули-
на, три середні картоплини, чоти-
ри ложки тертого гарбуза (свіжо-
го чи консервованого), дві морк-
вини, один лавровий листок, дві 
ложки нарізаної петрушки, три 
склянки води, сіль і перець – за 
смаком.

Спосіб приготування: олію розігріти 
на сковороді, шматочки яловичини об-
качати в борошні і підрум’янити, об-
смаживши на олії. Перекласти м’ясо в 

каструлю, а на сковороді спасерувати 
цибулю, поки вона не стане м’якою й 
золотистого кольору. Потім покласти її 
разом з олією в каструлю, додати води, 
нарізані картоплю, моркву, гарбуз, мак 
(його можна попередньо перетерти на 
кавомолці), лавровий листок, петрушку, 
сіль і перець. Готувати, помішуючи, на 
слабкому вогні 90 хвилин – не більше й 
не менше! Долити води, якщо вона дуже 
випарується, до зазначеного обсягу. На-
прикінці варіння овочі розтерти видел-
кою.

Найголовніші інгредієнти – це мак і 
гарбуз, наголошує Катрін.

Валентина ЗУЙ, 
терапевт

ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ

ВАКЦИНИ ВІД COVID-19 ЗМІНЮЮТЬ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК
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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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#18

Оператор Forklift - (37 Ft - 54 Ft)
терміново потрібен на роботу 
на будівництво

312.404.7722
Розмовляємо англійською і польською мовами

-  З досвідом
-  Висока оплата
-  Об’єкти - 
Chicago, Suburbs   

В транспортну компанію потрібні
на роботу водії CDL “А”

-  Траси Midwest
-  Dry Van
-  Вихідні вдома
-  Volvo Truck or Freightliner Cascadia
-  Зарплатня - $2100 - $2200 / тиждень
-  Фірма знаходиться в Elk Grove Village  

773.501.3268Розмовляємо українською і 
англійською мовами
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Американська компанія Jeep представила два нових 
позашляховика 2022 Jeep Wagoneer та 2022 Grand 
Wagoneer. Про це повідомляє Car and Driver.

В автомобілі 2022 Jeep Wagoneer встановлений 5,7-лі-
тровий двигун V8 із потужністю в 392 кінських сил та 
крутним моментом у 404 Нм, у той час як 2022 Grand 
Wagoneer має 6,4-літровий двигун V8 із потужністю в 
471 кінських сил та крутним моментом у 455 Нм. Ба 
більше, останній може розганятися до 96 км за годину 
за 6 секунд.

У середині позашляховика Jeep Wagoneer також вста-
новлений 25,7-сантиметровий сенсорний дисплей з ін-
формаційно-розважальною системою Stel lantis’s 
Uconnect 5. При цьому Grand Wagoneer має 30,5-санти-
метровий сенсорний дисплей.

Зазначається, що зовнішня сторона моделі Jeep 
Wagoneer буде доступна у сімох кольорах, а Grand 
Wagoneer у 10-х.

Вартість базового екземпляра 2022 Jeep Wagoneer 
становить 60 тисяч доларів США, а 2022 Grand Wagoneer 
– 89 тисяч доларів. Продажі нових позашляховиків роз-
почнуться вже влітку цього року.

HONDA ВІДМОВИТЬСЯ ВІД 
БЕНЗИНОВИХ АВТОМОБІЛІВ 

ДО 2040 РОКУ
Японська компанія Honda має намір до 

2040 року повністю відмовитися від вироб-
ництва автомобілів із бензиновими двигу-
нами. Про це повідомляє NHK.

«Японська автомобілебудівна компанія 
Honda докладає зусиль в напрямку більш 
екологічного майбутнього. Компанія праг-
не досягти до 2040 року мети, згідно з якою 
всі автомобілі, що продаються під маркою Honda, будуть електричними або на паливних елементах», - 
ідеться в повідомленні.

Такими планами на своїй першій пресконференції поділився новий президент компанії Мібе Тоші-
хіро.

Зазначається, що у відповідні дослідження і розробки Honda планує інвестувати 5 трлн ієн (близько 
$46 млрд), протягом наступних шести років. Зокрема, запустить у виробництво до 2024 року нову мо-
дель електромобіля, орієнтовану на попит на малогабаритні автівки в Японії.

Таким чином, указує NHK, Honda є першим японським автовиробником, який прагне повністю від-
мовитися від автомобілів з бензиновими двигунами, включаючи гібридні моделі.

HYUNDAI ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ ПОЗАШЛЯХОВИК
Південнокорейська компанія Hyundai 

представила новий позашляховик 2022 
Hyundai Kona N. 

Про це повідомляє  Car Buzz. Усереди-
ні автомобіля встановлений 2-літровий чо-
тирициліндровий турбодвигун із потужніс-
тю 276 кінських сил. Позашляховик може 
розігнатися з нуля до 96 км за годину за 5,5 
секунди, а його максимальна швидкість не 
перевищує 240 км за годину. Всього 2022 
Hyundai Kona N має 5 режимів керування 
транспортним засобом - Eco, Normal, Sport, 
N та Custom.

Наразі невідома ціна одного екземпляра, 
проте експерти припускають, що вартість 
позашляховика Hyundai Kona N становити-
ме щонайменше 34 тисячі доларів США. 

ДВА ЛЮКСОВІ 
ПОЗАШЛЯХОВИКИ 
ПРЕДСТАВИВ JEEP
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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

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.

-  Маршрути - локальні
-  Перевезення палива
-  Оплачуємо - % або за годину
-  Зарплатня до $2500/тиждень
-  Денна або нічна зміни
-  Вимоги - Tanker I 
   Hazmat Endorsement

В транспортну компанію 
потрібні на роботу водії CDL «А»

312.543.2516
Розмовляємо польською і 
англійською мовами

В транспортну компанію
потрібні на роботу 
водії CDL «А»

-  Маршрути на вибір - East, 
   South (GA, FL, TN)
-  Reefer or Dry Van
-  Висока оплата
-  З досвідом або без
-  Нові вантажівки - Volvo, 
   Freightliners, Peterbilt
-  Фірма знаходиться в Elgin, 
   Elk Grove Village 

Терміново!!!
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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!

(ЗАКІНЧЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТ. 2)

 Тома був справжнім учнем в прямому 
значенні цього слова. Він ставить питан-
ня, а у відповідь отримує чудові відпо-
віді. Як нам бракує його довіри та ціка-
вості, бо так часто ми не маємо, тому що 
не просимо, і не знаємо, тому що не за-
питуємо. А він показує нам дитячу про-
стоту, щирість, прямоту. Як нам важко 
перестати турбуватися над тим, що про 
нас подумають інші, та вчитися запиту-
вати один одного та Бога.

Третій та найголовніший епізод в 
житті Томи – це зустріч із Воскреслим 
Христом. В пасхальний тиждень його 
немає серед апостолів, а їхнє свідчення 
не справляє на нього жодного вражен-
ня. «Якщо не побачу на його руках зна-
ків від цвяхів і не вкладу свого пальця 
у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не 
вкладу в бік його, – не повірю!»  (Ів. 
20:25), – ось і всі його слова. Минає вісім 
днів, коли Христос знову приходить до 
своїх учнів. Можливо, приходить спе-
ціально, щоби переконати учня, котрий 

перебуває у сумнівах. Ми не знаходимо 
жодного опису, що Тома насправді до-
торкнувся до Христових ран. Проте 
бачимо його свідчення віри, його тре-
пе тний виг у к:  «Господь мій і  Бог 
мій!» (Ів. 20:28).

Що говорить нам цей вигук Томи? Він 
відкриває нам просту істину, що Хрис-
тос – Бог. Він показує віру в Того, Хто 
стоїть поруч нього: Ісуса Христа, Госпо-
да та Бога. Нас дивує, чому Христос 
знову прийшов до Своїх учнів? Він, 
Господь неба та землі, знає, що відбува-
ється в серцях Його учнів та робить усе, 
щоби підбадьорити та скріпити їх. В 
день Свого Воскресіння Ісус приходить 
до Марії Магдалини, котра стояла та 
плакала. Через тиждень Він з’являється 
Томі, котрий не міг повірити, поки не 
побачить. Через деякий час Він з’явиться 
Петрові, котрий збирався покинути 
апостольську працю та намагався знову 
зайнятися рибальством. Христа, як і 
раніше, турбує доля своїх учнів. Його 
так само глибоко хвилює та турбує стан 
наших душ, напрямок нашого життя. В 
хвилину смерті Він з’являється Стефану, 
а згодом і Павлові в хвилини найбіль-
ших випробувань. І сьогодні Він зна-
ходиться так близько біля кожного із 

нас. Та очікує простої віри, без доказів 
та підтверджень:  «Щасливі ті, які, не 
бачивши, увірували!» (Ів. 20:29). А нам 
здається, що, навпаки: щасливі ті, хто 
бачили Воскреслого Христа, хто ходив 
з Ним, хто чув та міг доторкнутися до 
Нього. Блаженна Марія, блаженні учні, 
котрі йшли в Еммаус, блаженний Тома. 
А Христос не перестає навчати:  «Щас-
ливі ті, які, не бачивши, увірували!».

Чи стосуються ці слова до нас? На 
жаль, в наш час люди зайняті пошуками 
знаків та чудес, забуваючи, що справ-
жній християнин – це той, хто без жод-
них чудес вірить. Адже основа нашої 
віри – це не те, що ми десь почули чи 
щось побачили, а те, що ми прочитали 
в Біблії. І тільки тоді наша віра стане 
міцною, нас вже більше не зможуть за-
ставити засумніватися жодні принади, 
неправдиві чуда, хитрі лжепророки. І 
нехай весь світ рушиться, а віра наша 
залишиться твердою, непохитною, бо 
ми віримо не своїм очам, а Божому Сло-
ву. І нехай ці слова: «Щасливі ті, які, не 
бачивши, увірували!», дорогі брати і 
сестри, відносяться до кожного з нас, 
пробудять в нас живу та міцну віру та 
прокладуть дорогу до вічного життя. 
Амінь.

РОЗДУМИ НА НЕДІЛЮ АПОСТОЛА ТОМИ
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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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-  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
7 травня 2021 №

 19

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

847.361.6809

Розмовляємо англійською і 
польською мовами

-  З досвідом
-  Об’єкти - 
   North - West - Suburbs
-  Стабільна робота
-  Висока оплата  

Спеціаліст зі встановлення систем 
огрівання і охолодження

Терміново потрібен на роботу

Спеціалісти з мурування і фуговання - 
потрібні на роботу

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

773.225.8115

Розмовляємо англійською і 
українською мовами

Спеціаліст з ремонту
ванних кімнат потрібен на роботу

*  З досвідом
*  Об’єкти - Shamburg і околиці
*  Стабільна робота
*  Вимоги: фірма + страхівка 

708.860.9741Розмовляємо англійською і 
польською мовами



25

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
7 травня 2021 №

 19
 

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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Овен (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Настав час упорядкувати фі-
нансові справи. Якщо ви за-
ймаєтесь бізнесом, то помилки 
і прорахунки можуть дуже 
дорого коштувати. Діти стають 
причиною серйозного кон-
флікту в сім’ї. В особистому 

житті на вас чекає приємний сюрприз. В дале-
ку подорож вирушіть 12 числа. На початку 
тижня всю нову інформацію варто перевіряти. 
У діловій сфері до четверга буде важко знайти 
компромісне рішення. Досягнуті угоди навряд 
чи стануть остаточними. Заклопотані побуто-
вими справами. Може з’явитися думка при-
дбати цуценя або кошеня. У середу уважно 
рахуйте гроші - є ризик фінансових втрат. Ви-
хідні проведіть на дачі в колі друзів. Збільшу-
ється кількість переломів кісток. Болітиме го-
лова через підвищений внутрішньочерепний 
тиск. Частіше траплятимуться аварії на доро-
гах. Особливо вразливими будуть голосові 
зв’язки, говоріть тихіше. Сходіть до косметоло-
га на чистку шкіри обличчя. Можна розпочати 
лікування гінекологічних хвороб.

Телець (2 1 .0 4 –2 1 .0 5) 
На легкий тиждень не розра-
ховуйте. Настрій змінюється 
буквально на очах. 14-го вас 
краще взагалі не зачіпати, бо 
ви - клубок нервів. Головна 
причина цього - ваше здоров’я 

чи здоров’я членів родини. Ділові люди зайня-
ті стратегічними планами на майбутнє. Гроші 
поки що не є причиною головного болю, але 
будьте обережними - смуга удачі може раптово 
закінчитися. Після відпустки важко буде втяг-
нутися в роботу, особливо тим, хто зайнятий 
інтелектуальною працею. Посередницькі опе-
рації у понеділок і вівторок будуть пов’язані з 
великими ускладненнями. Вас можуть обма-
нути або станеться випадкове непорозуміння. 
Найкращий день тижня - середа. Погіршиться 
сон, загостриться вегетативно-судинна дис-
тонія. Підтримуйте емоційну рівновагу. Зволо-
жуйте повітря у приміщенні. Організм чутли-
во реагуватиме на зміну атмосферного тиску. 
Бережіть очі від потрапляння агресивних ре-
човин на слизову. Подбайте про безпеку під час 
феєрверків. Необережність може призвести до 
втрати зору.

Близнюки (2 2 .0 5 –2 1 .0 6) 
У бізнесменів добрий період 
для рекламної діяльності. 
Щастить посередникам, ре-
кламним агентам і поліграфіс-
там. У середу можете розчару-
ватися у друзях через банальну 
причину - гроші. Водолії, Овни 

і Леви готують не зовсім приємний сюрприз. 
Найкращий день - понеділок, найгірший - чет-
вер. У людей похилого віку загострюються 
хронічні хвороби. Закінчується підготовчий 
період і настає час рішучого наступу. Нові 
справи виведуть вас на вищі кола спілкування. 
До старих проблем не варто повертатися - вони 
залишилися у минулому. Чекає великий обсяг 
рутинної невдячної роботи. Комусь буде запро-
понована додаткова робота, на яку ви погоди-
тесь лише заради доброго заробітку. В особис-
тому житті багато яскравих вражень і пере-
живань. Загостряться захворювання кишково-
шлункового тракту. Не змінюйте звичного 
режиму харчування. Екзотичні страви можуть 
спричинити небажані реакції. Підвищенню 
загального тонусу організму сприятиме масаж 
стоп. Походіть босими.

Рак (2 2 .0 6 –23 .07 ) 
У контактах з друзями необхідна обачливість. 
Не пліткуйте з приводу ділових партнерів, це 
стане відразу відомо. Загострюється конку-
рентна боротьба. Можуть чекати неприємнос-

ті при вирішенні фінансових 
питань, адже ви схильні до 
марнотратства. Щастить пра-
цівникам силових структур і 
перевіряючих органів. Може 

потрапити в двозначну ситуацію, з якої буде 
складно виплутатися. У середу ви охоплені 
ревнощами і не контролюєте свої емоції. На 
роботі доведеться перекваліфіковуватися на 
ходу. Планують трохи більше, ніж можуть ви-
конати. У четвер ви можете спробувати свої 
сили у незвичній для вас ролі чи професії. Ви-
хідні проведіть пасивно - вам треба поповнити 
запас енергії. Висипання на тілі свідчитимуть 
про алергію. Уникайте контакту з хімічними 
речовинами. Не варто розпочинати нового 
курсу лікування. Можлива поява набряків. 
Остерігайтеся розвитку грибкових інфекцій. 
Приділіть більше уваги особистій гігієні. По-
гіршиться самопочуття кардіологічних хворих. 
Знижуйте інтенсивність тренувань.

Лев (24 .07–23 .0 8) 
Честолюбство штовхає на від-
криту конфронтацію з колега-
ми. Ви вимагаєте свою «левову 
частку». Якщо ви у відпустці, то 
це чудова нагода вирушити з 
коханою людиною в подорож 

(можливо, весільну). Можна вкладати гроші у 
справу, акції та цінні папери. У дітей - непри-
ємні пригоди і травми. У вівторок спалахує 
давнє почуття, але добре подумайте перед тим, 
як його гасити або роздмухувати. Менше зва-
жайте на чужі поради - вони вам не підходять. 
Тема обміну (купівлі) квартири все ще актуаль-
на. Не погоджуйтеся на пропозиції, що надій-
дуть у середу. Виявить надзвичайну ділову 
активність. У четвер на вас чекають хвилюючі 
події. Цей день може стати вирішальним у роз-
витку вашого роману. Жінкам вдасться обно-
вити свій гардероб. Тіло потребуватиме фізич-
ної активності. Більше рухайтеся. Проте від 
занять екстремальними видами спорту краще 
відмовитися. 

Діва (24 .0 8 –23 .0 9) 
Складний період в особистому 
житті. Не вірте любовним клят-
вам і фінансовим обіцянкам. У 
центрі уваги робота і кар’єра. 
Бізнесмени можуть розрахову-
вати на серйозні успіхи у пере-

говорах і підписанні контрактів. Скорпіони і 
Овни підказують оригінальну ідею. Здоров’я 
вимагає уваги у вівторок. Будьте бережними в 
поїздках - у понеділок і вівторок можуть бути 
ускладнення з поліцією. У середу не довіряйте 
пропозиціям нових партнерів, які б «золоті 
гори» вони не обіцяли. Для пошуку спонсорів 
і кредиторів час несприятливий. У п’ятницю 
приємний сюрприз від друзів дозволить на 
деякий час забути про прикрості. У четвер і 
суботу зірки сприяють романтичним зустрі-
чам. Найскладніші дні місяця. Погіршується 
епідемічна обстановка. Уникайте багато бувати 
в людних місцях. Підтримайте імунітет. По-
частішають випадки ураження електричним 
струмом. Не користуйтеся зіпсованою техні-
кою. Нагадає про себе варикозне розширення 
вен. 

Терези (24 .0 9 –23 . 10) 
Переживають поразку в особис-
тому житті або професійній 
кар’єрі. Якщо ви захочете про-
контролювати матеріальну сфе-
ру спільних справ, то виникнуть 
неприємні з’ясування стосунків. 

На любовному фронті в кращому випадку - без 
змін. Запам’ятайте сон на понеділок - він буде 
віщим. Результатом вашої недбалості може 
стати серйозна помилка, яка потягне за собою 
інші. Фінансові справи починають поліпшува-
тись, але тільки після вівторка. Любовний ро-
ман закінчується і ви повертаєтеся у лоно сім’ї. 
Тиждень доведеться присвятити собі і близь-
ким людям. У колі рідних ви знайдете відпо-
віді на більшість запитань. П’ятниця принесе 
приємні хвилини і змогу добре розважитись у 
приємній компанії. Знижується гострота зору. 
Забезпечте достатнє освітлення під час роботи. 
Не просиджуйте вечори біля екранів телевізо-
ра. Зростає внутрішня тривога. Добрі дні для 
початку курсу оздоровчих процедур. Час по-
чинати загартовувати організм. Багато рухай-
теся. Не переїдайте. Відвідайте косметолога. 
Особливо корисними будуть заняття водними 
видами спорту. 

Скорпіон (24 . 10 –2 2 . 1 1) 
У ділових людей непростий пері-
од, коли хочеться все полишити 
й почати іншу справу. В усіх 
своїх невдачах ви схильні звину-
вачувати партнерів, колег, тільки 
не себе. Не надавайте такого ве-

ликого значення дрібницям, будьте вищими від 
інтриг. Спокій і розважливість - найкращі 
порадники. У вівторок остерігайтеся, щоб ваша 
відвертість не обернулася проти вас самих. 
Сподіваємося, ви розумієте - зміна партнера не 
принесе нічого доброго. Домашні проблеми 
настільки заморочать голову, що вам буде не до 
кар’єри. Тримайте у таємниці свої ділові плани, 
принаймні до п’ятниці. Друга половина тижня 
вимагатиме непередбачених витрат. Настав час 
провідати старих друзів. Підвищується схиль-
ність організму до алергічних реакцій. Мож-
ливе утруднене дихання. Не варто підбирати 
нову косметику, фарбувати волосся. Запишіть-
ся на прийом до стоматолога. Протезування 
зубів пройде добре. Початок лікування гастри-
ту та виразкової хвороби шлунку краще від-
класти.

Стрілець (23 . 1 1–2 1 . 1 2) 
Настає сприятливий час для 
навчання, особливо це стосу-
ється вивчення іноземних мов, 
занять історією, філософією, 
політологією. Понеділок - до-
брий день для старту. Хтось 
стане щасливим дідусем чи 

бабусею, хтось вирушить на навчання за кор-
дон. У відпустці на вас чекає багато можливос-
тей для знайомств і флірту. Багатьох переслі-
дують спогади про минуле, яке давно треба 
забути. Дуже великий ризик стати жертвою 
шахрайства, особливо, якщо ви повірите не-
правдивій інформації. У середу ви налаштова-
ні егоїстично, що негативно позначиться на 
ваших стосунках з начальством. Прикро, але 
від вашого давнього кохання не залишилося й 
сліду. Робить кілька спроб налагодити про-

фесійну діяльність. У четвер ви розщедритеся 
на подарунки близьким людям. Вихідні про-
ведете в галасливій компанії друзів. Не пере-
вантажуйтеся фізично. Інтенсивна праця може 
викликати задишку та посилене серцебиття. 
Відмовтеся від уживання тонізувальних напо-
їв. Особливо вразливим буде кишечник. Не 
переїдайте. Але й голодувати не слід. Пийте 
мінеральну воду.

Козеріг (2 2 . 1 2–20.01) 
Виявляє наполегливість у спра-
вах, пов’язаних з початком но-
вої трудової діяльності. Вона 
обіцяє бути успішною. У комер-
ційні поїздки треба вирушати 
після середи. У четвер ви тис-

нете своїм авторитетом на членів родини. Не 
конфліктуйте з батьками - це у ваших інтере-
сах. Закоханим час відпочити один від одного. 
Якщо з’явиться думка усамітнитися на кілька 
днів, - вона правильна. Вчасно розрахуйтеся з 
боргами, бо у суботу можуть бути неприємнос-
ті. Продовжить розпочаті позитивні зміни. 
Дружня підтримка сприяє матеріальному 
втіленню ваших планів. Особисте життя акти-
візується у вихідні. Не сідайте на холодну по-
верхню. Не затримуйте сечовиділення, інакше 
спровокуєте цистит. Відкладіть операцію з 
видалення каменів із сечогінних шляхів. Мож-
ливе безсимптомне підвищення температури. 
Схильним до закрепів слід перейти на полег-
шене харчування. Стережіться харчових отру-
єнь. Знижується потенція в чоловіків. Можуть 
спостерігатися збої місячного циклу в жінок.

Водолій (21 .01–19.02) 
Загалом усе було б добре, якби 
не маленькі непорозуміння з 
коханими. У вівторок ви наре-
шті наберетеся духу і скажете 
категоричне «ні». Бюджет сім’ї 
поліпшується із перспективою 

подальшого зростання. Питання нерухомості 
викликають багато балачок і дискусій, зокрема, 
з партнерами у бізнесі. Ділові люди займають-
ся реорганізацією справи. Всі організаційні та 
юридичні питання легко можна буде вирішити 
у четвер і п’ятницю. Переживає з приводу не-
щасливого кохання. Бізнесові справи відходять 
на другий план. Бажано більше відпочивати 
або взагалі піти у відпустку. Якщо ви без робо-
ти, то, починаючи із середи, є шанс знайти те, 
що вас влаштовує. Насолоджуватись життям 
можна у суботу. Не перевантажуйте печінку. 
Погіршується відтік жовчі. Частіше мийте руки 
– підвищується ризик зараження вірусним 
гепатитом. Провітрюйте приміщення. Боліти-
муть суглоби та кістки від старих травм. 

Риби (20.02–20.03) 
На вас чекає цілком заслужений 
успіх, який дозволить упевнити-
ся в своїх силах. У вівторок і се-
реду тема ревнощів набуває но-
вої сили. Багатьом спадає на 

думку кардинально змінити професію. Сприят-
ливий час змінити профіль діяльності й шукати 
нові джерела заробітку. У четвер слід економити 
сили і гроші. Випадкова зустріч чи знайомство 
може стати початком нового роману. Настрій у 
вихідні майже святковий. Біоенергетичний по-
тенціал дещо зменшується. Це відразу ж нега-
тивно позначиться на сімейних і особистих 
стосунках. Уникайте сімейних сцен у суботу. На 
роботі реорганізація, але ви від цього тільки 
виграєте. Авантюрні рішення цього тижня не 
для вас. Не піддавайтеся на провокації Близню-
ків і Водоліїв. Період загострення радикуліту й 
невралгії. Необережний рух може призвести до 
защемлення нервових закінчень. Протипоказа-
ні операції на судинах. Пийте відвари з цілющих 
трав, їжте мед. Активізується процес виведення 
шлаків з організму. Підвищується плодючість 
організму. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 10 ПО 16 
ТРАВНЯ  2021 РОКУ 
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 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

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
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 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
В автомайстерню у North Side, Chicago
A&Zee Auto Repair and Body Shop
Запрошуємо на роботу механіка
з ремонту легкових автомобілів

-  З досвідом
-  Стабільна робота
-  Висока оплата

773.716.7337

Терміново!!!

Розмовляємо українською мовами

Email az.auto.inc@gmail.com

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

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

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

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  
потрібні працівники 

на full time.  
Досвід роботи, авто-

мобіль та англійська не 
обов’язкові.  

708.979.1990 -  
Олена #18

В Dental office  
потрібна асистентка 

дантиста,  
хороша оплата,  

всі бенефіти,  
full time в два офіси: 
Schaumburg, IL and 

Norridge, IL.  
Потрібно знати  

англійську та польську 
мови до порозуміння.  

773.988.2511 #19 

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 

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

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

РІЗНЕ

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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Ukrainian Weekly Newspaper      USA      Canada

Since 2002

ADVERTISE WITH US
Get Exposure In The Big Reputable Ukrainian & Bulgarian Communities  

In Chicagoland (and nationwide)!

We Work In All Popular Media Formats: Print, Audio, Video, Online, Social Networks Etc.

Contact Us NOW And You Will Be In GOOD & CARING Hands!

We Serve The Ukrainian & Bulgarian Communities Since 2001!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!!!

Note: There Are Different Discounts Based On:

• Quantity of Advertising
• Period of Advertising
• Type of Payment

• First Time Advertisers
• Limited Seasonal Promotions
• Multiple Publications Advertising

773.317.8035
847.707.0065

president.umg@gmail.com
bg7tv.editor@gmail.com

ADVERTISING DEPARTMENT (24/7):
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