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ЧМОБІК ІЛОН МАСК

три речі, які треба розуміти
про Ілона Маска та його підігрування Путіну.
По-перше, коли перед людиною
схилився весь світ, їй рано чи пізно
захочеться погратися в Бога. Власне,
саме це сталося і з самим Путіним, коли
він віддав наказ бомбити Україну. На
певному етапі він відчув себе майже
Богом або навіть і вищим – тим, хто
стоїть над добром і злом. Сильні світу
сього ласі на гординю, – нічого з цим не
вдієш. Врешті-решт, Диявол теж так
починав.
По-друге, гординя Маска помножилася на другий чинник: Ілон – це людина з синдромом Аспергера. Стосовно
нього це означає, що гіперрозвинений інтелект
накладається на періодичну відсутність емпатії. Війна в Україні для нього – це механізм,
який дав збій і який відремонтувати складно,
але можна, коли за це береться «майже Бог».
Синдром Аспергера – не гріх. Мільйони хороших розумних успішних людей живуть із цим.
Але це фактор. І в цьому випадку ним не слід
ігнорувати. Маск може абсолютно щиро не
розуміти, не відчувати, чому запропонований
ним «механізм» був сприйнятий в Україні не
як «Тесла», а як російський танк. Незграбний,
смердючий і смертельно застарілий.
По-третє, не слід виключати, що Росія знайшла спосіб використати його як рупор. Вона
вправна в експлуатації чужих слабкостей.
Досвід роботи з марнославними мільярдерами
в неї точно є. Тим більше що Маск неодноразово надсилав Росії відповідні якщо не сигнали, то флюїди. Новий рупор Росії ой як потрібен. Її заткнули в соціальних медіа, вона
втратила кредит довіри мільйонів на Заході.
Вона стала для світу скаженим псом, якого ще
вчора можна було почухати за вушком, а сьогодні – страшно підійти і гидко відчувати його
сморідне дихання.
Ну ось, знайшовся один, хто не погребував:
почухав за вушком скаженого пса. Один з
найбільш впливових людей світу зробився по
суті парламентарем Путіна. Саме той, хто дав
згоду на оперативне постачання нам старлінків. Саме той, хто відкрив для українців
PayPal. Саме той, кого українці, на противагу
московському мракобіссю, бачили втіленням
майбутнього.
Так, це неприємно. Це трохи послаблює
наш залізобетонний кейс в очах світу. Люди,
які на нашому боці, можуть почати слабшати
духом. Люди, які вважають, що «правда десь
посередині» (а це цілі регіони африканського,
азійського та латиноамериканського світу),
отримали натхненника. Це, до речі, потенційно найнеприємніше. Бо в третій групі, яка

підтримує Путіна і Росію, перебувають лише
фріки та росіяни. Що, як на нинішні часи, в
принципі, майже одне й те саме.
Свідомо чи не свідомо, Маск спробував
зробити питання, яке є виключною прерогативою України, предметом глобального референдуму. Референдуму, на якому Африка, Азія,
Росія та крайні ліві і праві на Заході, що примкнули до них, спробують задавити нас і наших партнерів масою. Ну що ж, байдужість
або нерозуміння завжди були більш масовими,
ніж емпатія та поінформованість. Але твіттерголосування – це поки що, слава Богу, не міжнародне право й не рішення світової спільноти.
Маск не твітнув нічого нового. Про це з
початку війни думали, а часто й думають багато людей, у тому числі світових лідерів, які,
з одного боку, не вірили в Україну, а з іншого
– мають рештки благоговіння перед Росією та
її царем. Але з початку війни минуло 222 дні.
Українська армія ганяє Росію та її царя по всіх
усюдах, – ми знаємо, якими ганчірками. Його
трон хитається. Його пропагандисти ковтають
заспокійливе. А найголовніше – в політичному світі є консенсус, що мир не може бути
досягнутий чи нав’язаний усупереч волі України. І та обставина, що 87% українців виступають проти миру за рахунок територіальних
поступок, важить більше, ніж усі ескапади всіх
багатіїв світу, разом узятих.
Маск не робить політичної погоди. Як і
Байден. Як і будь-який інший західний політик. Сьогодні її робить український солдат. У
питаннях цієї війни Україна перебуває у
кріслі водія, а решта світу – в пасажирському.
І тому якщо ми скажемо, що будемо воювати
до перемоги, то решта світу, хоч і стримано,
але підтримає нас – і словом, і грішми, і зброєю. Якщо ж скажемо, що готові скормити
скаженому псові чергову порцію України,
решта світу з полегшенням заощадить на
першому, на другому й на третьому.
Особливість гордині в тому, що це один із

найбільш ідіотських гріхів, бо за
неї найшвидше покарання. Скажений пес – це скажений пес. І
якщо хтось про це раптом забуде,
то пес сам нагадає. Ті, хто нас
підтримують, це знають. Їх сотні
мільйонів по всьому світу. Це
люди з совістю і щирим серцем.
Розумні й не продажні. Мужність
українського спротиву пробудила багатьох із них від моральної
сплячки. Ніякі твіти Маска не
примусять їх відвернутися після
того, як світ побачив замордований Маріуполь і скривавлену
Бучу. Гординя – ще й найгірший
порадник. Про це знає Путін,
який уже прокляв день, коли пішов війною на
нас. Настане час, і Маск теж це зрозуміє – коли
Україна виграє, всупереч його планові. Якщо
його «мирний план» – це спецоперація, то з
нею Росія дуже, дуже спізнилася. А якщо це
його особиста дурість, то синьо-жовтий торт
уже летить йому в обличчя.
Ніхто не зупинить наш рух уперед. Ніхто,
крім нас самих. Агресія Росії була прямим
ляпасом, приниженням, травмою для політиків Заходу і мільйонів їхніх виборців. Так, у
людей буває коротка пам’ять, а на зміну цим
політикам прийдуть інші, для яких нинішня
травма буде лише прорахунком попередників.
Проте на це знадобиться два-три роки. Доти
доля війни буде вирішена. Путін може гратися з его Ілона Маска, але в нього немає ні часу,
ні ресурсу гратися з его західних політиків, як
він грався упродовж двох десятиліть. Путінська репутація знищена. Чекай на киргизького президента! – тепер твоє місце там. Цар
виявився голий, плюгавий і замащений
кров’ю. І навіть його ймовірна спроба заморозити взимку Захід ще більше поглибить прірву між ним та світом.
Так, Маск відчинив для Росії вікно можливостей, але воно не таке широке, щоб у нього
повноцінно просунувся жирний пінгвін російської пропаганди. Так, у рукаві в Путіна ще
лишилася ядерна зброя, але й вона не зупинить
українського солдата – тільки розізлить його.
Росія – десь швидше, а десь повільніше – сиплеться. Навіть мобілізація Маска з його
стомільйонним акаунтом у твіттері не врятує
від безславного кінця ні Путіна, ні те фашистське болото, на яке перетворився російський
народ. Ну, а перетворення Маска з підкорювача світів на путінського парламентера буде не
більш ніж безславним курйозом у його, поза
тим, неймовірній біографії. Ілюстрацією того,
якими тупими бувають іноді розумні люди.
Олександр ЩЕРБА

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА
ЧИКАГО ЗУСТРІЛАСЯ
З БІЙЦЯМИ ПОЛКУ
«АЗОВ»
Ст
.6

В Українському інституті сучасного
мистецтва відбулася зустріч з захисниками України – бійцями полку
«Азов» і членами сімей «азовців», які
перебувають у російському полоні.

У ЧИКАГО З’ЯВИВСЯ НОВИЙ
МУРАЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
УКРАЇНІ
Ст . 7
В
історичному
районі
Ukrainian
Village
з’явився
новий мурал,
виконаний в
синьо-жовтих
кольорах.

АВІАКВИТКИ
ПОДОРОЖІ
1-888-505-4196 ВІДПОЧИНОК

У нас
дешевше!

Україна-США

НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ВІД США
4 ЖОВТНЯ ВІДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА ТЕЛЕФОННА
РОЗМОВА ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ТА США.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Президент США Джо Байден, у присутності віцепрезидентки США Камали Гарріс, під час телефонних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну і за допомогою санкцій боротимуться з країнами, які підтримують розв’язану Росією
війну
«Сполучені Штати ніколи не визнають оголошеної
Росією незаконної анексії території України», – зазначив
Джо Байден.
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У ПОЛЬЩІ ОБМІНЯЛИСЯ ДОСВІДОМ КАПЕЛАНИ АРМІЇ США ТА ЗСУ

За останні 2
роки Україні
вдалося побудувати висо кий рівень
співпраці з європейськими
та американськими органами, відповідальними за
кіберзахист. Про це повідомив голова Держспецзв’язку
України бригадний генерал Юрій Щиголь на брифінгу в
Military Media Center.
– Уже 14 січня цього року о 5-й ранку відбулася масштабна кібератака, а о 7:30 представництва ЄС та США,
Великої Британії, Німеччини, Швеції звернулися до нас
з пропозицією надати допомогу. І з цього часу вони постійно співпрацюють з нами, допомагають своїми навичками, вміннями, програмним забезпеченням. За період
війни ми підписали п’ять меморандумів про співпрацю
зі світовими та європейськими агентствами у сфері кіберзахисту, і сьогодні це єдина команда, яка працює у
сфері кібербезпеки 24/7, – розповів Юрій Щиголь.

У

Кракові, Республіка Польща,
нещодавно відбулася
зустріч між капеланами Армії США та
Збройних Сил України, яка дозволила військовим релігійним
л іде ра м із США та
України налагодити
позитивні стосунки,
підвищити рівень довіри, встановити покращену комунікацію
та зрозуміти потреби
підтримки та навчання для новоствореної
Служби військового
капеланства Збройних Сил України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Капелани Командування спеціальних операцій
Армії ЗС США та 10-ї Групи Сил спеціальних операцій Армії США (повітрянодесантної) провели тематичний експертний обмін знань між представниками вищого американського та українського
складу щодо питань духовної підтримки.

Цей тематичний обмін
знаннями був проведений для підтримки українських військових, які
складають професійний
корпус капеланів у лавах
ЗС України. У заході взяв
участь начальник Служби
військового капеланства
Збройних Сил України
полковник Олексій Терещук. Від України були
присутні 10 делегатів та
вісім делегатів зі США
разом із старшими капеланами Європейського
командування ЗС США,
18-го Повітрянодесантного корпусу Армії ЗС США (Форт Брегг), Командування Армії США в Європі та Африці, Командування
спеціальних операцій ЗС США, Командування
спеціальних операцій ЗС США в Європі та 10-ї Групи
Сил спеціальних операцій Армії США.
Командування Армії США в Європі та Африці й
надалі підтримуватиме ці відносини та надаватиме
капеланську підтримку Україні і в майбутньому.

САМАНТА ПАУЕР ВІДВІДАЛА УКРАЇНУ

Українське Слово
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄС ТА
США – НАДВАЖЛИВА

Також він пообіцяв і надалі підтримувати
Україну, оскільки вона захищається від російської агресії стільки, скільки потрібно,
включно з наданням сьогодні нового пакету
допомоги у сфері безпеки на суму $625 млн,
до якого входить додаткове озброєння й обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські
системи та боєприпаси, а також бронетехніка і транспортні засоби.
Білий дім повідомляє, що Байден у розмові з українським лідером підтвердив постійну готовність Сполучених Штатів покладати «серйозні витрати» на будь-яку фітримку анексії, унаслідок якої Росія незаконно «призичну особу, організацію або країну, які надають під- єднала» окуповані українські території.

Г

лава Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) Саманта Пауер 6 жовтня прибула до
Києва. Про це повідомило Посольство США в Україні.
«Щойно приїхала до Києва. У цей критичний момент
для українського народу, який захищає свою свободу
від жорстоких нападів, визволяє окуповані землі, готується до зими, зміцнює демократичні інститути та
верховенство права. USAID зараз і завжди з Україною»,
– процитували Саманту Пауер американські дипломати. Під час свого перебування у Києві пані Пауер зустрілася з представниками влади України, журналістами,
аграріями, молодими підприємцями, працівниками
енергетичного сектору.
Головною темою цих зустрічей стала допомога USAID

українцям для подальшої
підтримки під час розпочатої Росією брутальної
війни. USAID допомагає
пом’якшити жахливі наслідки російської агресії
та співпрацює зі своїми
українськими партнерами, аби створити умови
для потужної відбудови
країни.
6 жовтня Президент
України Володимир Зеленський зустрівся
з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.
Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам
Америки за потужну підтримку нашої країни у протистоянні збройній агресії Росії та окремо подякував
Саманті Пауер за її роботу.
Володимир Зеленський високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, що її надають Сполучені Штати Україні, та відзначив нещодавнє оголошення чергового американського пакету безпекової допомоги у розмірі 1,1 млрд дол., а також рішення про виділення загалом понад 12 млрд дол. допомоги.
«Для нас украй важливо мати такого союзника, як
США, які є справжнім лідером з консолідації міжна-

родної підтримки України», – сказав Президент.
Окремо Глава держави наголосив на важливості
зустрічі Саманти Пауер з першою леді України Оленою
Зеленською у межах її візиту до Сполучених Штатів у
липні поточного року, а також подякував за виділення
Агентством 55 млн дол. США на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими в умовах
протидії російській агресії.
Співрозмовники обговорили деталі низки конкретних програм, розроблених з метою розбудови в нашій
державі безпечного простору, а також важливість реалізації плану швидкого відновлення України.
«Сьогодні наша головна мета – підготовка до зими,
створення гідних умов для проживання населення на
звільнених територіях, якнайшвидше відновлення
критичної інфраструктури. Є велике й амбітне, що буде
після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви
зможете нам допомогти», – наголосив Володимир Зеленський.
У межах зустрічі Президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було
відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної
співпраці та послідовну й важливу підтримку нашої
держави.
Станіслав ГАЛИЦЬК ИЙ,
«Українське Слово»

зи възможност и така Единствената необходимост е дакционната
щети на държавата в да докажем своята вярност в “Дневник”.
о голям размер.
стил Лукашенко. На някой да

ГО

позиция

на

dnevnik.bg

U-Pick!

by appointment
ONLY
Tel.309.252.0808 after 1 PM

ми

Monday - Thursday $3.00 /lb
Friday - Sunday
$3.50 /lb

LAW OFFICE OF LAURA GOLUB
9 септември 2022 № 36

Thistle Creek Orchard Chestnuts/Kesteni

В ОФІСІ РОЗМОВЛЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

847-808-9500
АДВОКАТ ЛОРА ГОЛУБ
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У НЕВІДКЛАДНИХ
ВИПАДКАХ
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Laura Golub

Attorney at Law

www.ukrslovo.net
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ОФОРМЛЯЄМО СТРАХУВАННЯ:
 Човнів
 Оренда
 Бізнесів
 Життя
 Пенсійні плани

ПРАЦЮЄМО з провідними
страховими компаніями

МИ З ВАМИ надовго!

Licensed
in states

GA, SC, NC, FL,
KY, MI, OR, IL

864.599.7176

_____________________________________
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
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Страховий агент
МІЛА КУЗЬМЕНКО

attorney@lauragolub.com

Українське Слово

 Автомобілів
 Будинків
 Мотоциклів
 Вантажівок
 Троків

WWW.LAURAGOLUB.COM

www.ukrslovo.net

СТРАХУВАННЯ НА Mila’s Insurance
Services
ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

1020 N. MILWAUKEE AVE.,
SUITE #312
DEERFIELD, IL 60015
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Українське Чикаго
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УКРАЇНЦІ США ПЕРЕДАЛИ 13 ТИСЯЧ МЕТРІВ ТКАНИНИ ДЛЯ
ПОШИТТЯ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ЗСУ

У

країнська діаспора зі США передала до Львова
та Тернополя 13 тисяч метрів тканини для пошиття військової форми. Частина комплектів вже готова та передана бійцям із львівських ТРО, що зараз на
передовій. Про це повідомили в одному із найбільших
американських благодійних фондів Help Heroes Of
Ukraine. Благодійники передали до України близько 13
тисяч метрів тканини для військової форми.
«Наш фонд працює лише з офіційними органами
та структурами. У нас підписані меморандуми з МВС
та Генштабом. Відповідно від них ми отримуємо запити на те, що зараз необхідне захисникам. Один із
таких запитів якраз був на пошиття однострою. Було
прийняте рішення закупити тканину, а пошиття організувати в Україні. Ця тканина є натівського зразка.
Маємо надію, що буде гарно служити нашим захисникам!», – розповів представник американського благодійного фонду Help Heroes Of Ukraine в Україні Юрій
Шпіцер. Декілька рулонів тканини також отримав
Тернопіль, а частину передали Львівській міській раді,
яка організувала процес пошиття форми для 125 та 103
бригад територіальної оборони.
«Це 4241 метр погонний, з яких можна буде виготовити 1100 комплектів форми. Зараз уже всі розміри від
частин взяті, запущені в роботу. Практично половина
роботи виконана і надходить на військові частини.
Подяка фонду Help Heroes of Ukraine, бо це дуже значна
допомога для наших територіальних бригад та військових», – сказала, керівниця департаменту фінансової
політики Львівської міської ради Вікторія Довжик.
Форму пошили згідно із затвердженого ескізу Міністерства оборони України. Вона розрахована на літній
сезон та теплу осінь. За правилами, кожен військовослужбовець повинен мати щонайменше 2 комплекти
військової форми.
«По пошиву вона абсолютно нічим не відрізняється
від нашої. Єдине чим відрізняється – це сама тканина.
Вона натівського зразка. Це тканинa, з якої шиють

форму для військовослужбовців у Сполучених Штатах
Америки. Під час війни – величезна проблема була з
тканиною. Заводи не встигали виробляти ту кількість
тканини, щоб покривати всю потребу. Всі запаси, які
були, були видані в першу чергу. Військо наше помножилось на двоє, а може і на більшу кількість. Тому
виникла така нагальна потреба. Завдяки тканині, яка
приїхала – ми покриваємо цю потребу», – сказав начальник речової служби 125 бригади ТрО ЗСУ Олександр Хорошун. Майже половину комплектів вже
відшили та віддали захисникам. Інша половина – у
процесі виготовлення. Загалом у Львові до пошиття
військової форми долучилися 8 місцевих виробників.
Help Heroes Of Ukraine – американська благодійна
організація, створена в США у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Його заснували українці, які
проживають в Чикаго. Від початку війни вдалось відправити допомоги на суму майже 15 млн доларів. Фонд
має підписані меморандуми зі Збройними силами
України та МВС, що дозволяє працювати через офіційні запити. Завдяки відповідним ліцензіям в США,
організація Help Heroes Of Ukraine може купляти та
експортувати товари подвійного призначення. На
фронт регулярно передають бронежилети, шоломи,
військову форму, оптичні прилади, військове спорядження, автомобілі, дрони, тощо. Також фонд допомагає гуманітарною допомогою українцям, які постраждали внаслідок бойових дій.
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

ладика Венедикт Алексійчук,
В
єпископ Єпархії Святого Миколая
із осідком у м. Чикаго (штат Іллінойс,

США), поділився своєю розповіддю про
благодійну діяльність наших вірних
у Чиказькій єпархії та підтримку світу
України під час війни.
Насамперед владика Венедикт Алексійчук підкреслив, що часто ми сьогодні маємо великі очікування щодо підтримки світу. «Мусимо сьогодні як українці бути справедливими. Пригадаймо
собі те, як ми сприймали війну у Сирії.
Можливо, десь чули про неї по новинах.
Однак, насправді не були аж надто солідарними. Принаймні я не чув, щоб
українці збирали якусь гуманітарну
допомогу. Тому ми повинні бути свідомими того, що якщо сьогодні ми очікуємо від людей підтримки, то й ми повинні
її надавати», – мовив архиєрей.
«З іншої сторони, світ і Америка
на сьогодні доволі солідарні, – продовжив свою розповідь єпископ. – Правду
кажучи, навіть ідучи по Львові, і не кажучи вже про Київ чи Харків, я не бачив
стільки жовто-синіх прапорів, написів чи закликів українською чи англійською мовами, як я це бачу у Чикаго.
Це справді неймовірна кількість! Нещодавно я був у нашому монастирі далеко
у горах. Там українців і близько не має,
але висять українські прапори. Тому
відчувається велика солідарність американців. Коли розпочалася війна,
до нашої катедри прийшов католицький
кардинал, мер міста та інші. Ми постійно
приймає дзвінки із словами підтримки,
навіть Головний равин Чикаго подзвонив».
Говорячи про наших вірних, владика
підкреслив, що це надзвичайно велика
організація гуманітарної допомоги.

«МИ НЕ Є САМІ, БО З НАМИ
БОГ І З НАМИ ЦІЛИЙ СВІТ!»
«Лише медикаментів наші вірні із Чикаго
надіслали декілька літаків. Перші літаки
летіли по 50 тонн, а тепер це й по 100
тонн. Водночас збирали величезну кількість коштів та продуктів по усіх наших
парафіях. І, на диво, для багатьох людей,
які були далекими від визнання своєї
української ідентичності, саме війна дала
поштовх відчути те, ким вони є. Вони
відчули, що їхня Батьківщина, їхній народ
перебувають у біді. Вони також солідаризувалися, щоби чимось допомогти».
«Мені здається, що це не питання
лише України. Я вже прожив певне життя, а саме 54 роки, і ніколи не бачив,
щоби світ був настільки солідарний навколо чогось. Це вперше я бачу настільки потужний момент солідарності світу.
Україна в якийсь момент стала у центр
життя світу. Усі розуміють, що Україна
потерпає від агресора, від Росії, від свого сусіда. Тому ми не є самі! З нами Бог
і з нами цілий світ!» – сказав на завершення владика Венедикт Алексійчук,
єпарх Чиказький.
Пресслужба Секретаріату
Синоду Єпископів УГКЦ

www.ukrslovo.net
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країнська громада Чикаго (США) мала за
честь зустрітися в Українському інституті
сучасного мистецтва з захисниками України –
бійцями полк у «Азов» і
членами сімей «а зовців», які перебувають у
російському
полоні. Про
це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство у Чикаго. Серед
українських
воїнів були
Вла дисла в

Фото: Consulate
General of Ukraine in
Chicago / Фейсбук

Pawel Zyzak та генеральний консул
Н і ме ч ч и н и в Ч и к а г о Wol fga ng
Mössinger.
Генконсульство подякувало іноземним партнерам за підтримку.
Нагадаємо, благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована
українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у
США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з
яких спільно з Львівською ОВА вже
передали захисникам України.

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

В РЕСТОРАНI „МЕХАНАТА“!

Українське Слово
7 жовтня 2022 № 40

6

У

ВІДВІДАЙТЕ
БОЛГАРІЮ

www.ukrslovo.net

Українське Чикаго

УКРАЇНСЬКА
ГРОМАДА
ЧИКАГО
ЗУСТРІЛАСЯ З
БІЙЦЯМИ
ПОЛКУ «АЗОВ»

Жайворонка, Алла Самойленко та Георгій
Купарашвілі, які є частиною делегації Асоціації Родин Захисників Азовсталі та Захисників Маріуполя.
Привітати українських воїнів також прийшли генеральний консул Польщі в Чикаго

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

Слідуй за
нами на

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

Фото: СКУ,
Consulate General
of Ukraine in
Chicago /Фейсбук

Чикаго (США), в історичному районі
Ukrainian Village, з›явився новий мурал, виконаний в синьожовтих кольорах. Про це у Фейсбуці повідомив Світовий конґрес українців (СКУ). Художня
робота с творена митц ями
Sechor та Conrad Edmonds.

СКУ подякував віцепрезидентці л и ц я х Ч и к а г о з ›я ви в с я щ е од и н
Українського конгресового комітету артоб›єкт, присвяченій Україні.
Америки
(Відділ Іллінойс)
Марті Фаріон і всім,
хто подбав,
щоб на ву-

Українське Чикаго
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У ЧИКАГО З’ЯВИВСЯ НОВИЙ МУРАЛ,
ПРИСВЯЧЕНИЙ УКРАЇНІ
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Тест на туберкульоз

Спеціально для
новоприбулих
за програмою
Uniting for Ukraine!

$4

9

зі страховкою!

$89

Тільки в нас

без страховки!

швидко
професійно

847.947.8417
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Медичний
огляд для
водіїв СDL

Найнижча ціна в Чикаго і околицях!

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

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

$99

Розмовляємо українською мовою

meest.com
1-800-361-7345

ПІДТРИМАЙТЕ
РІДНИХ ТА
ДРУЗІВ!

www.ukrslovo.net

Посилки в Україну та інші країни Європи us.meest.com/portal
Великі продуктові набори в Україну box4ukraine.com
Посилки з України в США export.meest.com
Грошові перекази на банк (картка чи рахунок не потрібні)

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

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

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K
Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451
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*Доставка згідно запланованого графіку буде відбуватися в зони, де наразі
немає активних бойових дій. Доставка в зони, в яких є активні б
буде здійснюватися, як тільки ситуація стане безпечною для дост
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Do you want a Career in Beauty,
Makeup, Skincare, Fashion & more?
The beauty business is BOOMING, and you can be a part of this
exciting, recession-proof industry. Here is what the John Amico
Schools are doing to help you!
Ukrainians have been stylists in Ukraine, maybe migrating, others want an Illinois State license & new career. John Amico offers
grants, scholarship or student funding. We can also help those that
have a difficultly with the English language. We have full and part
time classes, day and evening. If you are interested in attending
* For information call or TEXT NOW to Niles Campus: Text
“UA” to 708-541-8527 or our Oak Forest Campus Text “UA”
to 708-631-2521

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

7 жовтня 2022 № 40

Українське Слово

www.ukrslovo.net

John Amico School of Hair Design 8057 N. Milwaukee Ave, Niles Il. 847-965-8065 or
15301 S. Cicero Ave, Oak Forest, Il. 708-646-3738
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Spa and Lash
services available:
 Classic full set
 Volume full set (2-5d)
 Mega Volume set (6-20d)
 Keratin Lash Lift
 Keratin Lash Lift &
Lash Botox
 Lash and Eyebrow tinting
 PCA Chemical Exfoliation
 PCA Oxygen Treatment

773.317.9190
DLuxe Beauty Chicago
870 E Higgins Rd #130,
Schaumburg, IL 60173

DLuxe Lashes

THE TRUCKER'S ZONE
www.ukrslovo.net
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ДІЄТА ІЗ МАЛИМ ВМІСТОМ
ВУГЛЕВОДІВ ТА РАК

Дієти, що базуються на вживанні їжі з низьким вмістом вуглеводів, допомагають схуднути, зменшити
ожирінню печінки та запобігти діабету 2 типу. Але чи
можуть подібні дієти допомогти в лікуванні раку?
Понад століття тому доктор Варбург виявив, що
ракові клітини процвітають саме завдяки глюкозі. Усі
вуглеводи з часом розщеплюються до глюкози. Але
деякі з цих злих маленьких клітин можуть використовувати жир або білок як паливо. Це породило теорію,
згідно з якою дієта з низьким вмістом вуглеводів допоможе знищити ракові клітини або, принаймні, зможе
запобігти їх росту.
На даний момент існує багато незначних досліджень
і звітів про так званий вид “протиотрути” - дієта з
низьким вмістом вуглеводів допомагає в лікуванні раку,
а також покращує якість життя хворих на рак. Такі
твердження були визнані безпечними, і більшість людей, які дотримуються дієти, вважають, що це досить
простий та прийнятний спосіб. Деякі з потенційних
переваг: менше побічних ефектів ніж від хіміотерапії,
покращена реакція та відповідь організму на хіміотерапію, втрата ваги (серед тих хто має надлишкову вагу)
та стабілізація ваги (серед тих хто страждає від її нестачі), та зменшення відчуття втоми (Міттельман, С.
«Роль дієти в профілактиці раку та її вплив на ефективність хіміотерапії». Щорічний Аналіз Харчування,
9/2020; Туліпан, та Кофлер, Б. «Впровадження дієти з
низьким вмістом вуглеводів покращує якість життя
хворих на рак – онлайн-опитування». Журнал “Fontiers
in Nutrition”, 8 /11/2021).
Є всі підстави вважати, що дієта з низьким вмістом
вуглеводів є потужним помічником у лікуванні раку,
при цьому немає токсичного впливу на організм. Проте це все ще одна галузь медицини, де нам потрібно
провести додаткові дослідження. Тим часом такий варіант варто розглянути як частину лікування раку. І
хоча є спокуса просто їсти все те, що нам смакує, відмова від нездорової їжі може бути неймовірно корисною. Ми часто відчуваємо спокусу зробити щось неправильне. Проте з вірою в Ісуса, даною Святим Духом,
люди мають змогу протистояти спокусі. Св. Павло нагадує християнам у 1 Коринтян 10:13: «Досягла вас
спокуса не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який
не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж
можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести
могли ви її». Яка це втіха знати, що Бог допоможе Своїм людям (тим, хто вірить у Його Сина), жити так, як
нам належить.
Підготувала Лінда ФІЛЛІПС
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ОПЕРАЦІЯ ДАЄ ШАНС НА ПОВЕРНЕННЯ
ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Крім онкологічних захворювань, клініка патології
задньої черепної ямки Інституту нейрохірургії імені
академіка А. П. Ромоданова займається ще й низкою
інших. Одне
з найпоширеніших – гідроцефалія, тобто надмірне
накопичення цереброспинальної (такої, що стосується головного і спинного мозків) рідини у шлуночках
мозку та підоболонкових просторах.
– Ця недуга переважно вроджена, рідше – набута і
зустрічається здебільшого в дитячому віці, – розповідає нейрохірург спеціалізованого кабінету проблем
болю доктор медичних наук Володимир Олегович
ФЕДІРКО. – Але є так звана нормотензивна гідроцефалія – здебільшого в
людей літнього віку, інколи зрілого. Про неї і
поведу мову. Механізми
розвитку цієї гідроцефалії досі не відомі. Тим
часом патологія досить
поширена.
Симптоми її очевидні. Пору шення ходи,
пам’яті й взагалі вищої
нервової діяльності. Це
також пору шення
контролю за функцією
тазових органів. Тобто
нетримання сечі, а в задавнених стадіях – і неконтрольована дефекація. Треба зазначити, що в
мозку людини є так звана шлуночкова система порожнин і канальців, у яких судинними сплетіннями
циркулює мозкова рідина, омиваючи мозок і виконуючи дренажні функції. Якщо її з певних причин виробляється занадто багато або менше всмоктується
оболонками мозку, в людини розвивається гідроцефалія. Коли ці порожнини розширюються і підвищується тиск спинномозкової рідини, тобто внутрішньочерепний тиск, то порушується мозковий кровообіг. І, як наслідок, – симптоматика, про яку сказано.
В. Федірко зазначив, що в такій ситуації зазвичай
ефективним є хірургічне втручання, так звана лікворошунтуюча операція для усунення підвищеного
тиску. З допомогою спеціальної системи з клапаном
зайва рідина виводиться з мозку в черевну порожнину і далі фільтрується нирками. Та це стосується лише
надмірного тиску: при досягненні його високих меж
канал відкривається і рідина виводиться. Людину, яка
страждає від порушення ходи, втрати пам’яті, неконтрольованості функцій тазових органів, негайно
потрібно направити, як мінімум, на комп’ютерну або
магнітно-резонансну томографію. Якщо при цьому
буде виявлено розширення шлуночкової системи
мозку, нейрохірург, добре обізнаний із такою патологією, зробить тест на ефективність лікворовідведення.
І якщо тест позитивний, хворому запропонують
операцію. Після лікворошунтування пацієнт за кілька тижнів повертається до нормального функціональ-

ного стану.
– Не всі, на жаль, знають, що хвороба виліковна,
– зауважив нейрохірург. – Річ у тому, що ця патологія
уражує переважно людей, яким за шістдесят років.
Тому не тільки хворі, а іноді й лікарі, враховуючи вікові зміни організму пацієнта, не надають особливого значення вищезазначеній симптоматиці. Тим часом
людина страждає, інвалідизується, створює додаткові проблеми для своїх рідних. Оперують сьогодні,
можна сказати, лише поодиноких. До нашої клініки
з цього приводу щороку звертаються всього кількадесят таких пацієнтів. Про обласні нейрохірургічні
відділення годі й говорити. Хоча насправді людей із
такими негараздами
тисячі. Їм можна реально допомогти і повернути до нормального життя. Важливо
лише вчасно поставити правильний діагноз. Нещодавно з Буковини привезли пацієнтку, яка перебувала в неврологічному
відділенні обласної
лікарні з діагнозом
«хвороба Паркінсона», хоча насправді в
неї була нормотензивна гідроцефалія. Уточнили діагноз лише тоді, коли зробили комп’ютерну
томографію. А до цього призначали неправильне лікування, від якого жодних позитивних результатів
бути не могло. Жінку прооперували в Чернівцях, нині
вона одужує. До речі, лікворошунтуючу операцію
можуть зробити у будь-якому обласному центрі України. Як діагностика, так і операція не складні.
За словами Володимира Олеговича, якщо людина
з таким діагнозом не лікується, на неї чекає сумна
доля – інвалідність. Хворі можуть жити роками, але
– прикуті до ліжка. Від цього конкретно не помирають, але людина стає недієздатна, навіть себе обійти
не може: її треба годувати, виконувати гігієнічні процедури.
– Запобігти розвиткові цього захворювання,
якимсь чином його профілактувати, на превеликий
жаль, неможливо, – сказав насамкінець фахівець. –
Але якщо хворий відчує симптоми цієї недуги і її
підтвердить відповідна діагностика, то проблем у
лікуванні й поверненні до нормального функціонального стану не буде. Втім, хочу зауважити: при обстеженні пацієнтів із цією патологією приблизно чверті
таку операцію не радимо – не допоможе, бо вже відбувся атрофічний незворотний процес у головному
мозку. Та більшості пацієнтів, якщо звернутися вчасно, операція дає шанс на повернення до нормального
життя.
Микола ЮРЧИШИН

THE TRUCKER’S ZONE

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КЛАСУ А, НА ДАМП ТРОК,
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ
ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

Українське Слово

www.ukrslovo.net

773.807.3837

7 жовтня 2022 № 40

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS













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

We are
HIRING:

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

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

CALL US TODAY:

CELLEX CONSULTING GROUP:

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

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

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

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

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

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

CALL NOW
TO APPLY 📞📞 MARIANA

708.888.7755

THE TRUCKER’S ZONE

October 2021:

$3.71

November 2021:
December 2021:

$3.74

January:
February:

$3.94

March:

$3.75

THE TRUCKER’S ZONE

YEARS IN
BUSINESS

$3.69
$3.95

www.ukrslovo.net

We are 100% Owner-Operator Company

New 2022 trailers now available
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BIG FUEL DISCOUNTS
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Люди i речі
www.ukrslovo.net

Українське Слово

П

’ятеро звільнених з полону командирів-захисників «Азовсталі», які
наразі перебувають у Туреччині, удостоєні звання «Герой України», згідно з відповідними указами Президента Зеленського.
Найвищою державною нагородою відзначено командира окремого загону
спецпризначення Нацгвардії «Азов» Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його
заступника Святослава Паламаря, в. о.
командира 36-ї окремої бригади морської
піхоти Сергія Волинського (позивний
Волина), старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ
Дениса Шлегу. Про це повідомляє Офіс
Президента.
Ордени «Золота Зірка» Героям вручив

глава ОП Андрій Єрмак у присутності
першої леді Олени Зеленської.
Втім, найщемнішою була не церемонія
нагородження, а зустріч Героїв зі своїми
рідними – дружинами та дітьми, які також приїхали до Туреччини.
«Емоцій багато. Шлях до цієї миті був
довгий і важкий. Нарешті вони змогли
обійнятися», - написала Олена Зеленська.
«Підрозділи, якими ви керували, зробили неоціненний внесок у майбутню
перемогу України. Ви й ваші підлеглі
зуміли скувати величезні сили противника. Сили, яких забракло для окупації
більших територій», – сказав воїнам
Єрмак.
За його словами, захисники «Азовсталі» врятували багато життів на тих територіях, куди не дійшов ворог.
«Ви виграли час, і цей час не було змарновано. І тепер ми повертаємо наші території й наших людей. Україна буде
вільною та соборною», – зазначив він.
Під час зустрічі до Героїв України зателефонував Президент Зеленський,
який привітав військовослужбовців і
подякував їм за виконання важливого

ГЕРОЇ УКРАЇНИ: КОМАНДИРИ-ЗАХИСНИКИ
«АЗОВСТАЛІ» ЗУСТРІЛИСЯ З РІДНИМИ У ТУРЕЧЧИНІ

родинам благословення від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, з яким вона зустрічалася напередодні у Стамбулі.
«Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх іще
багато в російському полоні – чоловіків
і жінок, військових і цивільних. І нам
потрібен кожен і кожна. Живими», – сказала перша леді.
Захисники «Азовсталі» попросили

бойового завдання з оборони Маріуполя.
«Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже
щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто
герої, ви – живі герої, і це дуже важливо.
Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все,
щоб забрати ваших побратимів, які зараз
у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній
країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні!» – сказав глава
держави.
Тоді як заступник командира «Азова»
Святослав Паламар сказав: «Битва за
Маріуполь і все, що відбулося з нами,
вихід з полону – це українське диво на-

перекір долі. Всі прекрасно розуміють,
що з нами мало статися. Тут є люди, які
знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого
українського народу. Я дуже гордий з
того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові».
Олена Зеленська також
привітала воїнів від
імені всіх українських громадян і
переказа ла захисникам і їхнім

передати Володимиру Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п’ятьох командирів та девізом «Без
бою немає слави».
Як повідомляло «УС», 21 вересня в
рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських
захисників.
П’ятеро командирів-захисників Маріуполя перебувають в Туреччині під
особистими гарантіями захисту і
безпеки президента Ердогана.
Вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти
України.
Тоді як Росії повернули кума
президента Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
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“Super Ego” вантажівки на продаж:
Перегляньте наші вантажівки на продаж за цим
посиланням: https://trucksforsalesuperego.com/
За додатковою інформацією телефонуйте до

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

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

THE TRUCKER’S ZONE

Наша лізингова програма — це розумний спосіб розширити свій автопарк та мінімізувати ризики. “Super Ego Holding”
забезпечує максимальну гнучкість, низьку вартість запуску та низькі щомісячні платежі за якісне обладнання. Ми пропонуємо вам нові та вживані вантажівки/причепи в оренду, лізинг або купівлю та найм. Ми також допоможемо знайти
водіїв.

“Super Ego” прокат трейлера:
Зателефонуйте нам сьогодні і отримаєте інформацію
про оренду причепів!
У нас є великий вибір причепів в оренду - фургони,
рефрижератори, платформи...
Ми тут, щоб допомогти вам!
 Dry Vans
 Vanguard, Great Dane, Utility,
Wabash 2018, 2016 & 2014 г.
За додатковою інформацією телефонуйте до

Мілоша - 773.999.2727
або Стефана - 708.738.4579

“Super Ego” тут, щоб допомогти вам!

Тамари 312.690.4818 або
tamaratr@floydlogistics.com

“Super Ego Holding” тепер пропонує страхування фізичного пошкодження вашого обладнання:
 Страхова компанія з рейтингом «А».
 Без процедури underwriting, обладнання страхується негайно
 Без участі фінансових компаній - прямий щомісячний платіж
 БЕЗ КРИТЕРІЙ І БЕЗ ВИКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ВОДІЇВ усі будуть застраховані
 Управління та допомога в страхових відшкодуваннях як додаткові опції
За додатковою інформацією звертайтеся до

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ СЬОГОДНІ ТА СТАНЬ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ КОМАНДИ!
THE TRUCKER’S ZONE
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Душана - 630.948.5022 або dusan@superegoholding.net

Українське Слово

“Super Ego” Physical Damage Insurance:

www.ukrslovo.net

Ми пропонуємо Вам водіїв:
 водії компанії
 водії в лізинг
 водії в лізинг з можливістю викупу
 водії з власними вантажними автомобілями
За додатковою інформацією звертайтеся до
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THE TRUCKER’S ZONE

Українське Слово
www.ukrslovo.net

THE TRUCKER’S ZONE

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

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

THE TRUCKER’S ZONE

17 years in business

TRUCKS FOR RENT

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

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos
2020 Freightliners
2020 Trailers

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

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus
Clean Inspection Bonus

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

Українське Слово

W2
Insurance
Paid Vacation
401K

www.ukrslovo.net

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

CONTACT US TODAY!
Email: safety@amerifreightsystems.com

Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL

●

South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)

BBB Rating: A+

THE TRUCKER’S ZONE
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Tel: (847) 434-1122 x 3
Tel: (847) 616-6446
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Долі людські
www.ukrslovo.net

Українське Слово
7 жовтня 2022 № 40
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обільна група батареї протитанкових
керованих ракет у звичному складі
на вже рідному MITSUBISHI L200 рухалася
в напрямку бойової позиції, де чекали на допомогу побратими. Але до місця призначення військові не дісталися. Автівка підірвалася на ворожій міні. Все відбувалося неймовірно швидко,
мов пришвидшена зйомка.
Машина декілька разів перекинулася, особовий склад
повідкидало на декілька
метрів від місця вибуху.
Лише командир залишився
п і д охоп ле н и м в ог не м
авто…
Його хлопці, з якими він
встиг побувати в найзапекліших
боях, хоча й перебували в шоковому
стані, але зорієнтувалися досить швидко.
Треба було рятувати командира. Попри власні численні травми і осколкові поранення,
вони перекинули підірваний автомобіль
на бік і витягли військового, який стікав
кров’ю. І все це під постійним артилерійським вогнем противника. Крім того, у палаючому автомобілі були боєприпаси, які могли будь-якої миті здетонувати. Щойно пораненого звільнили від залізного капкану,
одразу надали першу медичну допомогу.
Наклали джгути, вкололи знеболювальне
і по радіостанції викликали евакуаційну
бригаду. Завдяки їх хоробрості та вмілим
діям командир тепер святкуватиме свій день
народження двічі.
Таким запам’ятав крайній виїзд командир
протитанкової батареї старший лейтенант
Олександр Фігляр на псевдо «Роммель».
За плечима військового досвід, якого вистачить не на один підручник. Хоча до 2014 року
він і не думав про таке майбутнє.

КОМБАТ «РОММЕЛЬ»: ЩОЙНО СТАНУ НА
СВОЇ НОВІ НОГИ – ПОВЕРНУСЯ НА ВІЙНУ
«ВОРОГ ШТУРМУВАВ НА ДЕНЬ
ДЕКІЛЬКА РАЗІВ, АЛЕ
Й МИ НА СЛАВУ
«ОГРИЗАЛИСЯ»
Наприкінці березня підрозділ Олександра висунувся
у східному напрямку.
Темирівка, Гуляйполе, Новоселівка, Времівка – там їх застали жорстокі бої. Саме там
і була сформована вогнева мобільна
група, яку очолив тоді ще лейтенант
Фігляр.
– Наша група мала на озброєнні ПТРК
«Стугна» та «Фагот». Цього було достатньо,
щоб добряче кошмарити ворога. Перше бойове хрещення відбулося під Старомайорським – там ми потрапили в оточення.
Не розгубились і дали гідну відсіч. З боями,
але всім вдалося вийти живими. Згодом
до нас підтягнулися морпіхи і ми разом
з ними протягом двох місяців нищили рашистів. Штурмів було безліч. Та все частіше
палала ворожа техніка, і нарешті ворог остаточно заштопорився, – розповідає комбат.

«МИ ТУТ НЕ ЗАРАДИ НАГОРОД, ЯКБИ
ЦЕ БУЛО ТАК, ТО Я ЗАРАЗ СТОЯВ
БИ НА СВОЇХ ДВОХ»

«ЯКБИ МИ МАЛИ СТІЛЬКИ Ж
БК Й АРТИЛЕРІЇ, ЯК НАШ ВОРОГ,
ТО ВЖЕ Б ДАВНО ПЕРЕМОГЛИ»
Коли в червні підрозділ «Роммеля» передислокувався на Херсонський напрямок,
їм довелося призвичаюватися до нових умов
місцевості. Цей процес не забрав багато часу.
І коли ворожі танки почали горіти із завидною регулярністю, то рашисти так зухвало
вже не вилазили.
На думку командира, зброя, яку надають
країни-партнери, відіграє не останню роль
в успішних операціях.
– В українців духу вистачить на себе
й на тих, хто поруч, а примножте це на сучасне озброєння – маємо безпрограшну комбінацію. Єдина проблема, з якою довелося зіткнутися – це обмежений час на навчання.
Звісно, у нас є професіонали, які вміють користуватися новітніми зразками озброєння,
але їх мало. Більшість вчиться «на ходу».
І досить успішно. Бачили б ви, як окупанти
бояться наших «Джавелінів» чи гаубиць
М-777, – говорить Олександр. – А взагалі,
якби ми мали стільки ж БК й артилерії,
як наш ворог, то вже б давно перемогли.

КОЖЕН СВІЙ ПОСТУП ВПЕРЕД РАШИСТИ
ВСІЮЮТЬ ТРУПАМИ СВОЇХ СОЛДАТІВ

АТО, НАВЧАННЯ, ВІЙНА…
– З початком бойових дій на сході нашої
країни мені знадобився рік, щоб завершити
всі свої справи і підписати перший контракт
із ЗСУ. Так, у 2015-му я потрапив у новосформовану 43-тю окрему артилерійську бригаду.
Комбат помітив, що маю потяг до техніки,
тож наполіг, аби я йшов навчатися. Дослухався і у 2016 році вступив у Військовий інститут танкових військ, що в Харкові. Опановував фах заступника з озброєння, а після
випуску потрапив у 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка на посаду
заступника командира батареї з озброєння.
А вже після двох місяців служби приймав
посаду командира батареї протитанкових
керованих ракет, – пригадує Олександр.
Тоді підрозділ, яким командував «Роммель», готувався до ротації і відбув на навчання, що відбувалися на артилерійському
полігоні «Дівички».
– Щойно дізналися про початок широкомасштабного вторгнення, почали думати,
як нам бути, адже їхали на навчання, тому
ні достатньої кількості озброєння, ні БК у нас
не було. Крім того, були далеко від свого підрозділу. Але дуже швидко все «стало на колеса». Нам підвезли боєприпаси і ми виїхали
на Бориспіль. Зайняли оборону на трасі
з Чернігова на Київ і чекали на колони противника. Потім зустрілися з 95-ю бригадою,
сформували об’єднаний підрозділ. Брали
участь в обороні Києва та області. Чи варто
й говорити, що з першими перемогами настрій помітно піднявся, а коли рашистів
почали гнати з Київської області – взагалі
зловили кураж, – ділиться враженнями
«Роммель».

всміхнулася фортуна, – згадує Олександр.
– Усі мої хлопці отримали заслужені нагороди, але повірте, ми тут не заради них, якби
це було так, то я зараз стояв би на своїх двох.

Хоча Олександр дуже скромно розповідає
про свій бойовий шлях, але 30-річний командир на сьогодні вже нагороджений орденами
Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів.
Перший він отримав за виконання завдань
на Донецькому напрямку. Тоді «Роммель»
із побратимами відбили штурм переважаючих
сил противника на одному зі стратегічно важливих напрямків. А ще – за хоробрість, виявлену в одному з боїв, коли вдалося прорватися
з оточення разом з пораненими. Взагалі, для
комбата не має нічого дорожчого за життя
своїх людей, тому він завжди приймав рішення, відштовхуючись від цього. Через це його
особовий склад без роздумів готовий був пожертвувати собою заради командира.
Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня
військовий отримав за стримування 3-денного штурму на Волноваській трасі.
– То було справжнє пекло. Три дні 24/7
безперервні обстріли. Ворог накривав усі
точки й висоти, з яких ми працювали. Але
попри це, нам вдавалося їх стримувати. Крутилися мов дзиґа, щоб нас не вирахували.
То була гра в російську рулетку, в якій нам

А ще «Роммель» відмічає, що рашисти
дуже занепали духом. Вони не хочуть воювати, просто їм вклали в голову, що тут їх катуватимуть, знущатимуться, от і бояться,
інакше пачками б здавалися.
– Про їхній настрій говорить бій, коли
наших ішло 40 осіб, думали їх там десь стільки ж. Виявилося – понад півтори сотні.
І ці півтори сотні разом із двома «бехами»,
кулеметами, АГСами просто відступали.
Ба більше, вони добивали своїх поранених.
Це наші бачили через камери коптерів, які
піднімали. Вони ніколи не забирають своїх
«200-х», якщо це може бути небезпечно.
Якось загинуло їхніх 10 з розвідгрупи, наші
давали можливість підійти й забрати, але
де там – просто «закопали» їх артилерією.
Ось такий у них менталітет – не жаліють
людей, тому кожен їх поступ вперед всіяний
власними ж трупами, – говорить комбат.

«ЩОЙНО ОТРИМАЮ ПРОТЕЗИ –
ПОВЕРНУСЬ ДО СВОЇХ ХЛОПЦІВ!»
Нині Олександр очікує можливості відправитися в США, де матиме змогу отримати
протези і пройти реабілітацію, аби якнайшвидше повернутися до звичного життя.
Щодо планів на майбутнє безапеляційно
заявляє – повернуся до строю.
– Якщо до того часу, як я стану на свої нові
ноги, війна триватиме, зроблю все можливе,
щоб знову повернутися до своїх хлопців.
А якщо вже святкуватимемо перемогу,
то спробую себе в ролі викладача у військовому виші. Думаю, українські військові стануть тими експертами, за чиїм досвідом
ставатимуть у чергу армії інших країн, – підсумував комбат.
Євген ТРИСТАН, Наталія ЗАДВЕРНЯК

ЗВІЛЬНЕНА З
ПОЛОНУ
МЕДИКИНЯ
МАР’ЯНА
МАМОНОВА
СТАЛА МАМОЮ

Захисниця «Азовсталі», військова
медикиня Мар’яна Мамонова, звільнена з російського полону на 9-му
місяці вагітності, в ніч на 25 вересня
народила дівчинку. Про це 25 вересня повідомив міський голова Рівного
Олександр Третяк у Telegram.
За його даними, донька Мар’яни
народилася з вагою 3250 грамів та
зростом у 57 сантиметрів.
«Мар’яна Мамонова, медик, полонена, яка повернулась додому,
народила донечку», – написав Третяк.
Інших деталей наразі невідомо,
проте, як розповіла місцевому виданню генеральна директорка КП
«Волинське обласне територіальне
медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська, мама та немовля перебувають
у задовільному стані.
Про свою вагітність жінка дізналася уже тоді, коли тривала повномасштабна війна. На той час вона
перебувала у Маріуполі.
Стать майбутньої дитини медикиня дізнаватися не хотіла, щоб «самій
собі зробити сюрприз».
Нагадаємо, військова медикиня
Мар’яна Мамонова потрапила у полон 4 квітня. Її разом з іншими 214-ма
полоненими звільнили 21 вересня,
обмінявши на Віктора Медведчука і
російських військових.
Тарас ЗДОРОВИЛО

This position
Requires
Hazmat & Tanker
Endorsements

THE TRUCKER’S ZONE

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

2 years of tractor trailer driving experience is required.

847-341-1859

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









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

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

Українське Слово
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Черкащанка Лілія Короп каже, що війна в їхню сім’ю
прийшла 23 лютого, коли її брат Юрій, захисник Маріуполя, того дня ввечері гучно забив на сполох і попросив:
«Ти ніколи в житті мене не слухала, послухай один раз,
їдь з Києва».
«Ті речі, які він писав мені в той вечір, узагалі не вписувались у мою картину сприйняття світу. Я не повірила,
що треба тікати з Києва, що можливе щось більше, ніж
«загострення на сході». І я, звичайно, не послухалась. А
треба було», – написала Лілія на своїй сторінці у фейсбуці. Наразі її брат – військовополонений. Він не «азовець»,
каже Лілія, бо Маріуполь тримали не лише вони. «Мій
брат не зрадник – не здався до останнього шматка хліба
і останньої зброї. Мужній, добрий і спокійний, як відгукуються про нього ті, хто пройшов разом з ним Маріуполь і наразі вже повернувся з полону», – зазначає Лілія
Короп.
Дні з 23 лютого до 12 квітня в їхній сім’ї вимірювалися «від смс до смс», згадує жінка. Брат виходив на зв’язок
раз на добу, після першої ночі. Писав смс, що живий,
питав, як справи у нас. Казав, що в них «усе нормально».
«Усе нормально, ну згоріли всі речі, але все нормально.
Все нормально, піду й перевірю, чи всі мої живі і цілі. Все
нормально, п’ємо воду з труб, сточуємо.
Потім він виходив на зв’язок раз на дві доби. І час у
проміжку – це для нас мертвий час», – констатує Лілія
Короп.
На початку березня, коли в Маріуполі пропав зв’язок,
від брата не було новин шість днів. Тоді родина знайшла
контакти військової частини і запитала там, що з захисниками.
Їм відповіли: «Не можемо знати, вони нам не підпорядковуються, вони відкомандировані на схід, у місцевого командування теж немає з ними контакту».
«Я ще обов’язково порушу тему підготовки психологів
і їх комунікацію з сім’ями військових на нулі. До цієї
сухої відповіді я ще могла тримати «настрой» і дух удома.

СЕСТРА ПРО БРАТА: РІДНІ ПОНАД ДВОХ ТИСЯЧ
ПОЛОНЕНИХ ІЗ МАРІУПОЛЯ ЧЕКАЮТЬ НА ВИЗВОЛЕННЯ

Юрій Короп (попереду) нині
перебуває в російському
полоні. (Фото з фейсбуку.)

Після – все стерлось. Якщо з ними немає зв’язку і в місцевого командування, тоді це що?» – запитує Лілія.
І продовжує розповідь: «5 квітня вночі брат написав
мені: «Може бути все що завгодно, бережи батьків за
двох». Про що треба було спілкуватися з ним у ті дні? Що
казати? Як не плакати в трубку, а підтримати? Це наша
перша війна. Ми не знали. Нас такого не вчили», – роздумує Лілія.
Спілкування з 5 квітня до 12 квітня з Юрієм було переривчасте – живий, люблю. Тим часом питання про те, чи
є ще їжа і зброя, – без відповіді.
«Дні з 12 квітня вимірюються кількістю брехні, відмовок і залякувань, яку доводиться слухати нам як родині військовополоненого й через яку, ймовірно, проходять родини інших військовополонених. Нам сказали

мовчати, щоб не зробити гірше. Але на сьогодні виходить
так, що нам сказали мовчати, аби не зробити гірше керівництву частини, якій підпорядковується дивізіон брата»,
– зазначає Лілія Короп.
Й уточнює, що з мовчанкою покінчено: «Сьогодні, коли
військовополонена Мар’яна народила дитину за 4 дні
після полону, ця тема публіці ще більше може здаватися
казковою і романтичною. Наче кіно, де військовополонена народжує чітко після полону, і всі щасливі. Але не всі
щасливі. Цей обмін полоненими в кількості 215 для нас
став дуже важким. І те ж саме пережили родичі інших,
досі не поміняних, полонених».
За словами Лілії Короп, з одного боку, це те, чого так
чекали: обмінів не було з початку літа, нарешті вони розпочалися. Це щира радість і за Україну, і за тих людей, які
лишаться живими. Але з іншого боку, зізнається, це нереально боляче.
«Просто не можу описати, як нам боляче розуміти, що,
можливо, основний важіль, на яких могли міняти військовополонених – Медведчук, – тепер відсутній. І що
цей обмін влада піднесла, наче цілковиту перемогу в
цьому питанні: захисники Маріуполя вдома», – розмірковує Лілія.
На жаль, захисники Маріуполя в переважній більшості досі в полоні.
«Я могла б закликати зараз провести обмін «всіх на
всіх». Але не буду цього робити. Бо «всі» росіяни нам не
треба – повертати треба всіх наших», – підсумовує черкащанка Лілія Короп.
Людмила НІКІТЕНКО
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ВОДІЇВ CDL «А»

708.945.5421
708.228.6479
Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

<|> Маршрути – OTR
<|> На вибір – Dry Van або Reefer
<|> Оплачуємо – 75 C/M або 30% від вантажу
<|> Компанія знаходиться - Hillside, IL
<|> Вантажівки – Kenworth or Peterbilt

THE TRUCKER’S ZONE

inc.

1385 101 St,
Lemont IL 60439 Unit F

Твій партнер з перевезень!
Щодня понад 2000 Loads для:
SEMI*STRAIGHT TRUCK*REEFER*SPRINTERS*CARGO VAN
В США і КАНАДІ

Запрошуємо до співпраці водіїв категорій:

A, B, C, D

Пропонуємо - конкурентні ціни!
Оплачуємо відразу після доставлення вантажу!
Карти на паливо (Cash Price)!
Страхівка для вантажівки, CARGO, MC#!
Допомагаємо з покупкою і фінансуванням вантажівки!

224.435.3327

Розмовляємо польською
і англійською мовами

single/team

Features of the business for sale:

-

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

For more info please call 224.422.9430

site. www.actiontruck.us

email: ofﬁce@actiontruck.us

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

THE TRUCKER’S ZONE
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www.imgtrucking.com
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NOW
HIRING
ВОДІЇ
до $1/за милю

Are you iterested in owning a
PROFITABLE TRUCK REPAIR business?

www.ukrslovo.net

708-655-4483







For sale truck repair business in Addison
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ОСТАННІЙ ПОДВИГ ОЛЕКСАНДРА ТИМЧЕНКА ДАВ ЗМОГУ БАТАЛЬЙОНАМ ВИЙТИ З ОТОЧЕННЯ

Серед людей, яким цього вересня
у Білій залі Героїв України Маріїнського палацу Президент України – Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський вручив ордени «Золота
Зірка», була й родина Тимченків, членам якої, на жаль, довелося приймати найвищу державну нагороду як посмертну
відзнаку їхнього сина та чоловіка
Олександра. Він загинув смертю хоробрих у бою ще у лютому, на початку повномасштабного вторгнення рашистів.
Протягом тривалого часу його рідні
не могли прийняти жахливу втрату й розшукували Сашу, плекаючи надію на те,
що йому вдалося вижити, проте дива
не сталося…
Напередодні загибелі Олександру
Тимченку виповнилося 23 роки, він народився 18 лютого 1999 року на Харківщині, його дитинство та юність пройшли
у мальовничому селі Чемужівка Зміївського району, тут він 2016-го закінчив
місцеву загальноосвітню школу.
З вибором майбутньої професії Саша
визначився досить рано, ставши до лав
Національної гвардії України. Проходив
військову службу за контрактом у бригаді оперативного призначення імені Героя
України сержанта Сергія Михальчука
НГУ, отримав сержантське звання, понад

рік обіймав посаду командира відділення.
23 лютого
2022 р ок у,
у зв’язку із напруженою оперативною обстановкою напередодні рашистського вторгнення військовий
оперативний резерв бригади було терміново передислоковано
на Луганщину, а вже наступної доби батальйонна тактична група гвардійців
пліч-о-пліч із підрозділами Збройних
Сил зайняла позиції в одному із найнебезпечніших районів зони ООС – на околицях селища міського типу Трьохізбенка Щастинського району. Молодший сержант Тимченко виконував бойове завдання
н а с по с т е р е ж ном у
посту та керував роботою з укріплення вогневих позицій, готуючись до відбиття ворожого наступу.
26 л ютого Олександр очолював групу
прикриття, яка вирушила у бік одного з по-

тенційних маршрутів руху противника.
Об 11:25 командування БТГр отримало
ві д Ти м ченка терм і нову допові д ь:
до Трьохізбенки швидко наближається
ворожа колона з 16 танків Т-72 і кількох
бронемашин, ворог веде шквальний вогонь, група починає відхід, намагаючись
стримати наступ окупантів…
Невдовзі за координатами, які передав
Олександр, почала працювати українська
артилерія – спроба зненацька наблизитися до позицій гвардійців дорого коштувала рашистам. Група Тимченка також
завдала ворогу втрат, відбиваючись гранатами та вогнем зі стрілецької зброї,
зокрема, Олександр, який прикривав
відхід побратимів, гранатою знищив
бронемашину з піхотою. Але чергова
ворожа міна, що вибухнула поруч, за-

вдала відважному воїну смертельних
поранень.
Короткий, не більш як 10 хвилин,
останній бій молодшого сержанта Тимченка став лише прологом тригодинної
битви, під час якої батальйонна тактична
група бригади Нацгвардії під командуванням підполковника Артема Ілюхіна
стримала наступ рашистів і дала можливість сусідам – підрозділам окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана
Костя Гордієнка та 79-ї окремої десантноштурмової бригади відійти на запасні
позиції в районі Сєвєродонецька, після
чого гвардійці успішно пробилися з оточення і невдовзі на них уже чекали нові
бої.
За особисту мужність і самовіддані дії,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність Військовій присязі Указом Президента України № 79/2022 від 28 лютого
2022 року молодшого сержанта Тимченка
Олександра Олександровича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Потому Указом Президента України
№ 167/2022 від 25 березня 2022 року Олександру присвоєно звання Герой України
з удостоєнням ордена «Золота Зірка»
(посмертно).
Вічна слава Героям!
Сергій КОВАЛЕНКО

Best American Windows
Професійно
і швидко
інсталюємо

<|> Вікна – стандартні і custom
<|> Вхідні двері
<|> Балконні двері
<|> Patio doors

 Помірні ціни – від виробника,
співпрацюємо з компаніями Advance Window, Climate Guard,
Marvin Windows та іншими
 Можливий швидкий термін
виконання замовлення – 2+ тижні
 Телефонуйте за безкоштовними
вимірами і ціною вже сьогодні!

Новим клієнтам
знижка до 20 % з
посиланням на рекламу
Розмовляємо українською мовою

773.986.9404

Компанія Best American Windows - зробимо професійно для кожного з вас!

ON SALE NOW AT THE GENESEE!
GENESEETHEATRE.COM • TICKETMASTER: 800-982-2787

THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

www.ukrslovo.net

GENESEE
THE

Українське Слово

"Wonderlust King," "Start Wearing Purple" and "Immigraniada"

SUNDAY, OCTOBER 23 7:00 PM
THE GENESEE THEATRE • 203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL

BOX OFFICE HOURS: TUE – FRI 11 AM – 4 PM, SAT 10 AM – 2 PM • PH: 847-263-6300
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International Gypsy Punk Band
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Оплачуємо - $1500+ /тиждень!
В кабельну компанію Lantech Communications
запрошуємо на роботу:

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

You Deserve
To Be With
The Best!
Contact Us Today
For Advertising:

ВИМОГИ: Drivers Licence, SSN,
англійська середнього рівня

872.777.8002

Розмовляємо українською мовою та англійською мовою

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

847.707.0065
773.317.8035
NEWSPAPER
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Компанія - Lantech Communications –
стань частиною команди професіоналів!
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osem.info@gmail.com

Production Manager WANTED

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

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

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

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

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

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

All American

Exterior Solutions

Запрошуємо на роботу:

All American

Exterior Solutions

Запрошуємо на роботу:

СПЕЦІАЛІСТІВ І ПОМІЧНИКІВ АСИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА
НА SIDING У WAREHOUSE
 Працювати для
Carpenters Union
 Оплачуємо – до $44/год
 З досвідом і без
 Об»єкти –
North-West Suburbs
 Даємо бенефіти

847.754.6929

Розмовляємо
польською
і англійською мовами

www.aaexs.com

 Висока оплата
 40+ год за
тиждень,
можливість
overtime
Наша адреса:
150 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.aaexs.com

847.754.6929
Розмовляємо польською
і англійською мовами

847.317.0668 ex.1
773.415.9900
www.generalmasonryservices.com
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Розмовляємо польською і англійською мовами
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 Стабільна робота
 Об»єкти - North Suburbs
 Висока оплата

www.ukrslovo.net

В УСПІШНУ БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ СПЕЦІАЛІСТИ
ДЛЯ МУРУВАННЯ НОВИХ
БУДИНКІВ З КАМЕНЮ
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!
Comprehensive Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.

ГОЛОВНА БІЛЬ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

СТЕНОЗ?

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

Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ! - звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском,
або спазмованими м’язами. Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

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

( 21 . 03 -2 0. 0 4 )

ТIЛЕЦЬ

( 21. 0 4 - 21. 0 5 )

( 2 2 . 0 5 - 21. 0 6)

РАК

(22.06-22.07)

Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами друзiв i родичiв. Ви братимете в них
активну участь. Наприкiнцi тижня краще
вiдмовитися вiд ва ж ливи х спра в, не

( 2 3. 0 7- 2 3. 0 8)

ДIВА

( 2 4 . 0 8 - 2 3. 0 9)

Якщо ви поставили перед
собою цiль, iдiть до неї, незважаючи на підступи оточення. Не забувайте про те,
що смiливiсть бере мiста.
Ун и к а й т е ри з и ков а н и х
пропозицiй. Починаючи з
понеділка, вас переслідуватимуть фінансові та побутові неприємності. Не переймайтеся, замість того, щоб конфліктувати,
займіться чимось корисним. Лад у родині
відволікатиме вас від негараздів. У четвер
до вас можуть завітати старі знайомі. Ваші
плани на майбутнє потребують грошових
надходжень. Не випустіть шанс налагодити
стосунки з впливовими партнерами. Настав час проявити свій професіоналізм.
Начальство оцінить вас, можливе підвищення на посаді, а відповідно, і заробітної
плати. Попереду дуже динамiчнi вихiднi й
важливі знайомства. Проведіть вихідні з
друзями та близькими. Варто звернути
увагу на нирки і сечовід. Не пийте багато
пива, щоб не виник пієлонефрит. Хронічно
хворим на нирки шкодять емоційні пересуди інших.

Ви шукатимете приводи для
р озд рат у в а н н я i ви ход у
агресiї. Намагайтеся тримати
себе в руках, будьте обережнi
у висловлюваннях. В особистому життi вас може приємно
здивувати зустрiч iз давнiм
коханням. Якщо за останні дні ви втомилися, знайдіть час для відпочинку. Бажано
змінити обстановку, якщо вам запропонують поїхати в далеке відрядження – не
відмовляйтеся. Будь-яка авантюра, навіть
ризикована, принесе максимум задоволення. Будьте обережні з діловими партнерами,
від них залежать ваші подальші прибутки.
Особистими проблемами поділіться з друзями, вони можуть дати хорошу пораду. У
суботу ви будете в центрі уваги, вам удасться підняти всім настрій. Зараз краще не
грати в азартні ігри, вас може підвести інтуїція. Час реалізувати ідеї, можливі різкі

ТЕРЕЗИ

( 2 4 . 0 9 - 2 3.10)

У першiй половинi тижня
доведеться присвятити час i
сили не дуже приємним, але
не о бх i д н и м с п ра в а м. А
потiм вам воздасться – на вас
чекають успiх i приємнi подарунки вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi
скористатися несподіваним шансом. Саме
час подумати про кар’єрне просування та
приробіток. Словом, дiйте за обставинами.
У серединi тижня вас чекають важливi
зустрiчi та новi знайомства. Нарешті помітили ваші здібності. У вас з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже важливо
ними скористатися. Впливові партнери
допоможуть вам фінансово, а працювати
( 21.01-19.0 2)
доведеться вам самим. Ви можете отримати ВОДОЛIЙ
Тиждень буде доволi насичезвістку від людини, яку давно не бачили.
н и м . У в а с з ’я в и т ь с я
На цьому тижні співробітництво будьмож ливiсть проявити
якого напряму дасть очікувані результати.
щедрiсть душi – дати колегам
Ви розраховуєте на хороші прибутки, запораду, оточити близьких
вдяки чому плануєте почати новий бізнес.
турботою. Корисно i продукСприятливий час для підписання ділових
тивно освоювати новi знання. На початку
угод. протипоказана.
тижня ви неодмінно покажете себе. У цей
СКОРПIОН
( 2 4 .10 - 2 2 .11) час може виникнути рiзке бажання перемiн,
Тиждень почнеться з цiкавих змiни iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризиi непередбачуваних подiй. куєте припуститися помилки на рiвному
Д i й т е е к с п р о м т о м i н е мiсцi. Найближчими днями більше уваги
вiдкладайте на завтра те, що приділяйте домашнім і близьким. Не дуже
можете зробити сьогоднi. вдалий час для просування по службі й
Доля готує для вас на цьому спілкування з поважними особами. Від
тижнi i батiг, i пряник. Хорошi новини начальства ви не діждетеся розуміння, тому
варто чекати пiсля середи, а конфлiкти – у доведеться самому вирішувати робочі провихiднi. Доведеться першими йти на блеми. Не починайте нових справ, є небезкомпромiси. У вашому житті настав період пека отримати невірну інформацію. Ви
затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труд- можете розраховувати на матеріальну та
нощі тимчасові, їх треба перечекати. Ваші ідейну підтримку начальника. Займіться
таланти неодмінно помітять і оцінять на- налагодженням соціальних стосунків із
лежним чином. Починаючи з понеділка, вищими інстанціями.
займіться благодійністю, відвідайте роди( 2 0.0 2- 2 0.0 3)
чів і близьких. Ви витрачатимете енергію РИБИ
У першiй половинi тижня
на романтичні зв’язки. На цьому тижні
нiчого не залишайте на волю
підвищиться активність у творчих людей.
випадку. Недомовленiсть,
Узагалі вдалий період для залучення вплизайвi надiї на iнших людей вас
вових осіб до фінансових проектів. Успішпiдведуть. Словом, «слабка
но розвиватим у ться ділові стосунки.
ланка» – це оточення, тримайНаприкiнцi тижня не вимагайте дуже багато вiд близьких. Вихідні несприятливі для те руку на пульсi.Найближчим часом ви
поїздок, краще проведіть їх серед близьких. вирiшите необхiднi питання, можете проявити себе з несподiваного боку. РозрахоУ зоні ризику – кістки та селезінка..
вуйте не тiльки на свої сили – ви можете
СТРIЛЕЦЬ
( 2 3.11- 21.12) залучити до спiльних проектiв друзiв i
Цей тиждень може прине- знайомих. Не беріть участі в авантюрах – є
сти кiлька балiв на вашу ризик потрапити в неприємну ситуацію.
користь. Головне – визна- Уникайте конфліктів, особливо з родичами,
читися, що саме ви хочете. навпаки, спробуйте налагодити з ними
У фiнансових питаннях усе стосунки. Ви зустрінетеся з цікавими людьзалежить тiльки вiд вас, ми. Вдалий період для підписання важлибудьте економними, ку- вих угод із діловими партнерами. У вас буде
пуйте тiльки найнеобхiднiше. Доля на можливість проявити себе з професійного
цьому тижні схильна до вас. Фінансова боку. Особливо вдалими будуть службові
криза, яка заважала вам працювати, за- відрядження. На цьому тижні приділіть
кінчиться, надходитимуть нові робочі увагу близьким, якщо буде потреба, зберіть
пропозиції, дуже вигідні для вас. Вдасться сімейну нараду. Обстеження та лікування
налагодити стосунки з колишніми партне- серця і артеріальної системи перенесіть на
рами. Ви отримаєте подарунок, про який наступний місяць.
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Сконцентруйтеся на важливих справах, а до якої сфери
вони належать – то вже вам
вирiшувати. Звернiть увагу,
що вам треба буде грати
провiдну роль на цьом у
тижнi, проявляйте лiдерськi
якостi. Усе сприяє дiловим досягненням.
Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте
флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше везіння наближається до фіналу, тому бажано
до кінця тижня закінчити заплановані
раніше справи. Керівництво на вашому
боці, але не варто розраховувати на серйозну підтримку. У вашому житті відбудуться
деякі зміни – з’являться нові знайомі,
вдасться укласти вигідну угоду. Ваші творчі ідеї стануть не тільки реальністю, ви
зможете також отримати хороші прибутки.
Успішними будуть розвиток бізнесу, укладання угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. Колеги по роботі намагаються перетягти ковдру на свій бік, тому слідкуйте за
розвитком подій. Неділю присвятіть родині.

ЛЕВ

повороти долі. У ці дні організм сам чистить сечовий міхур і статеві органи. Не
заважайте природній профілактиці. Не
варто сексуально перевантажуватися.

( 2 2 .12- 2 0.01)

Наступний тиждень багатий
на різні події, можливі дружні зустрічі. Не відмовляйтеся
від вигідних пропозицій ділових партнерів, це принесе
чималий успіх у кар’єрі.
Водночас з’явиться можливість добре заробити, нарешті ви зможете
допомогти батькам і дітям. Середина тижня буде невдалою як у дiловому планi, так
i в особистому. Краще шукайте однодумцiв,
вчiться обходити гострi кути. У вихiднi
розслабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч. Ви маєте всі підстави підозрювати
своїх колег у непорядності, адже не раз
мали можливість пересвідчитися в цьому.
Пильнуйте уважно за їхніми діями, щоб не
потрапити в неприємну ситуацію. Грошові
надходження витрачайте з розумом, економія допоможе вам у новому бізнесі. Цей
тиждень обіцяє бути вдалим у вирішенні
фінансових питань. Не навантажуйте легені та бронхи фізичними вправами. Краще
більше поспати.

Українське Слово

БЛИЗНЮКИ

пiдпис у вати ва ж ливи х
документiв. На початку тижня чекайте натхнення, яке
буде доречним для реалiзацiї
найближчих планiв. У перш у черг у це с тос ує т ься
дiлових питань i допомоги колегам. Будьте
уважнi до здоров’я батькiв. Ваш девіз наступного тижня – «Куй залізо, поки гаряче».
Є шанс добре попрацювати і заробити хороші гроші. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. У п’ятницю радимо почати
нову справу, від чого отримаєте велику
насолоду. Уїк-енд проведіть із родиною.
Тиждень сприятливий для вирішення особистих питань: ви зможете отримати кредит, змінити житло, придбати нові меблі.
Також зможете налагодити стосунки з коханою людиною. У бізнесі вдасться визначитися з подальшими планами. Зверніть
увагу на здоров’я, більше відпочивайте на
свіжому повітрі.

КОЗЕРIГ

www.ukrslovo.net

Ви вдало здiйсните задумане, особливо на роботi. Головне – не забувати, що пiд
лежачий камiнь вода не тече.
У першiй половинi тижня
вас чекають цiкавi подiї,
здивують змiни i сюрпризи вiд друзiв. Будьте вiдкритi для спiлкування, iнакше ризикуєте переоцiнити свої можливостi. Неприємності, які давно непокоять вас, компенсують близькі друзі, які завжди готові
прийти на допомогу. Від вас чекають рішучих дій, які стануть визначальними в
майбутньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. Кращий відпочинок на вихідні
– відвідини батьків. Завдяки тому, що зірки
на вашому боці, здійсняться найзаповітніші мрії. На роботі нарешті вдасться
завершити проект, над яким довелося багато працювати. Але все одно тримайте
ситуацію під контролем, бажано розрахуватися зі старими боргами. Зверніть увагу
на легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук
краще не оперувати. Для відновлення нервової системи треба поспати на годину
довше.

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 10 ПО 16
ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

давно мріяли. З’явиться можливість стабілізації кар’єри. За умови того, що ви
докладатимете багато зусиль, можливий
фінансовий успіх. Вам треба визначитися,
чи потрібне вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий настрій стане підтримкою
для задуманого. Початі на цьому тижні
романи матимуть бурхливе продовження.
У ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не відчуватимете критичної межі
сп’яніння.

Гороскоп

На початку нового тижня ви
зіткнетеся з неочікуваними
клопотами і небажаними
витратами. Радимо економити гроші, щоб уникнути
фінансової кризи.
Найвдалiший час для вас –
середина тижня. У другiй половинi тижня
вас чекають сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. Зокрема, це стосується
вашої родини. Ваше завдання – скористатися шансом i зробити для себе висновки.
Ви знайдете однодумцiв i хорошу компанiю.
Щоб не опинитися бiля розбитого корита,
не вiрте нiчиїм фiнансовим обiцянкам.
Перенапруження на роботі може спровокувати емоційний зрив. Вам удасться вирішити будь-яку проблему, власні ж інтереси залиште на потім. Зараз для вас найголовніше – це родина, а вже потім – бізнес.
Ті, хто бажає зустріти вигідних ділових
партнерів, досягнуть успіху. Самотні нарешті зустрінуть свою долю. Постарайтеся
не навантажувати шлунок, особливо смаженим. Людям з підвищеною кислотністю
треба пити чай з м’яти, а салати заправляти
олією.
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BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
Transportation company need
LOCAL DRIVER

Small transportation company in
BROADVIEW

LOOKING FOR CDL CLASS A DRIVER

for regional runs
from Mon-Fri

$28/hr

min 2 years experience and
clean DMV record a must

Please call: 847.409.7704
Transportation
company looking for
after hours
Dispatch from
4 pm - midnight.
Must speak
Ukrainian, English.

www.ukrslovo.net

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

773.282.1044

 Вантажі - Fedex Ground
 Маршрут - Champaign, IL Houston, TX - Champaign, IL
 Робота 5 днів на тиждень
 Оплачуємо – 75 С/M,
або $2000/тиждень
 100% - Hook and Drop
 New Volvo Truck 2022 automatic

312.623.1067
773.988.3035

Required - min 1 year
experience, double and triple
endorsement, сlean MVR

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

847.707.0065
773.317.8035

773.235.2504 773.235.1300
#32

Українське Слово

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

Tire Repair & Sales
New & Used Tires/All Sizes

Insurance agency
is looking for

INSURANCE AGENT

to provide coverage
for Business and
personal clients.

312.723.9963
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224.828.1773 or 630.991.7566

POLONIA

www.ukrslovo.net

#14
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You Dese Best!
847.707.0065
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For Advertising:
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NEWSPAPER

39 Yearsss
in Busine

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

ЗАПРОШУЄМО ВОДІЯ CDL «А» ДЛЯ ЇЗДИ
НА РОБОТУ В TEAM, АБО TEAM-ВОДІЇВ

224.828.1773 & 630.991.7566
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part time 4 pm - 11 pm
for 32$ per hour.
Sunday work extra $100 bonus.
BNSf experience required

EMPLOYMENT AGENCY

773.317.8035

president.umg@gmail.com

BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS
#21

773.715.1436

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

Терміново потрібні на роботу
СПЕЦІАЛІСТИ З МУРУВАННЯ З
ВМІННЯМ ФУГУВАННЯ
 Стабільна робота цілий
рік
 Оплата - $30/год +

773.980.4422

Розмовляємо
польською і
англійською
мовами

HARDWOOD FLOORING

Запрошуємо на роботу спеціаліста для
інталяції систем огрівання і охолодження

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

Heating and Cooling System

#18

#9/2021

773.697.1924

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

847.208.4731
Розмовляємо польською і англійською мовами

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

Залиште
повідомлення (Єва)

773-895-2544

224.436.2067

NEWSPAPER

847.707.0065

Contact Us Today
For Advertising:

president.umg@gmail.com

773.317.8035
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You Deserve To Be With The Best!

Українське Слово

Bring your lashes to luxurious Iength!

773.317.9190

065 7.8035
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.
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0
1
847.7
773.3

(Вєслав)

www.ukrslovo.net

Бізнес/ресторан
на продаж.
#36

Розмовляємо литовською,
російською,
польською і
англійською
мовами

773. 750. 8180

773.849.4615

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

 Об’єкти - Suburbs Chicago
 Вимоги – 6 місяців досвіду
 Стабільна робота цілий рік
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All real estate advertising in this newspaper is subjected to the Federal Housing Act, according to
which it is illegal to advertise any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion,
sex, handicap, family status or national origin, or an intention to make any such preference or
discrimination in the sale, rental of financing of housing. In addition the Illinois Human Rights Act
prohibits discrimination based on age, ancestry or marital status. “Ukrainske Slovo” newspaper will not
knowingly accept any advertising for real estate, which violates the law. All real estate properties
advertised are available on an equal opportunity basis. To report acts of discrimination, contact directly
the U.S. Department of Housing and Urban Development.

НЕРУХОМІСТЬ

ШУКАЮ

ЗДАЮ В РЕНТ

ПРОПОНУЮ

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

ШУКАЮ В РЕНТ

Family in Chicago
is looking for a
personal nanny. ulgarian
speaking is a plus. Please
contact wenaw87299@
mldsh.com
Потрібен водій CDL
3000-3500$ за тиждень. Тел (773)600-5114
Потрібний CDL водії
на DryVan.
Вихідні вдома.
Оплата 70-80 ц/милю.
708-512-1110 - Павло #46

КУПЛЮ
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Українське Слово

www.ukrslovo.net

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
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На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. ороша зарплата.
Забираємо з дому.
847-312-6508.

We are located in
Chicago northwest
suburbs and we are
looking for CDL team
drivers for drop and
hook. Good miles. 90
CPM for team (45 CPM
each driver)Home time
every week. Please call
7738494207 or email at
mailto:annaignatova5@
#43
gmail.com
CAREGIVERS WESTERN SUBURBS
(ASSISTING HANDS)
Do you care for the
elderly? Do you want
flexible job hours,
great benefits? Call us
at: Tel. 630.3059100 or
go to assistinghands.
com/`naperville
На роботу потрібні
жінки для прибирання
будинків. Робота в групах. Хороша зарплата.
Забираємо з дому.
847-312-6508 #

На швидкому ринку
нepyxoмocтi вам
потребен спецiалiст!

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

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

РІЗНЕ

5
6
5
0
3
0
0
.
8
7
.
0
7
847.7
773.31
vpayuk@yahoo.com

Carry Out and
Delivery ONLY

$5 off

25$

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

www.ukrslovo.net

Українське Слово
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THESE ARE SOME OF THE BUSINESSES, WHICH SUPPORT THE UKRAINIAN
NEWSPAPER “UKRAINSKE SLOVO” (EST. 2002) - CHICAGO, USA:
•
•
•
•
•
•

SUPER EGO HOLDING LLC
IMG TRUCKING
S & T TRUCKING
MEEST
BONDAR INSURANCE GROUP
TRIPPLE D EXPRESS

•
•
•
•

AMERIFREIGHT SYSTEMS LLC
STATE EXPRESS
ALEXANDRA’S PIEROGI
SHOP & SAVE GROCERY
STORES
• POLAMER

•
•
•
•
•
•

MILA’S INSURANCE SERVICES
LAW OFFICE OF LAURA GOLUB
MEI FREIGHT INC
GABRIEL TRAVEL
ALYNEVICH INC.
NEW TRANS LOGISTICS INC.

and all other businesses, which you can see on the newspaper pages.

We greatly appreciate those of you, who are doing business with the advertisers, who support us!

www.ukrslovo.net

During these tumultuous times, “Ukrianske SLOVO” newspaper is working 24/7 to give its contribution in
the information war and to coordinate the efforts of the Ukrainian & other communities, who are willing
to help those who fight in Ukraine against the Russian occupiers.
You can access info 24/7 in our facebook groups/pages and at www.ukrslovo.net
These are some of our FB groups/pages (Join/Like them in order to access all the info):
Ukrainians in Chicago | Українці Чикаго:
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansInChicagoUnited

Ukrainske Slovo - The Newspaper of the Ukrainians in the
USA:
https://www.facebook.com/ukrslovo

Ukrainians in USA | Українці США:
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansInUSAUnited

Ukrainske Slovo:
https://www.facebook.com/ukrainskeslovo

Ukrainian newspaper “Ukrainske Slovo” USA & Canada:
https://www.facebook.com/groups/197355576969283

Eastern Europeans in Chicago:
https://www.facebook.com/groups/885796501934436
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Українське Слово

YOU CAN CONTACT “UKRAINSKE SLOVO” NEWSPAPER 24/7:
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773.317.8035 or 773.317.0904
E-mail: president.umg@gmail.com
www.ukrslovo.net
Thank you!

GLORY TO UKRAINE!
GLORY TO THE HEROES!
GOD BLESS UKRAINE!

