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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

ДЕСЯТЬ КРОКІВ. ЩО ПОВИНЕН 
ЗРОБИТИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

У Брюсселі відбулася перша 
особиста зустріч міністра 

закордонних справ України Дмитра 
Кулеби з державним секретарем 

США Ентоні Блінкеном.

Ст. 2

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – 
СТРИМАТИ МОСКВУ ВІД 
ВОЄННИХ АВАНТЮР

Якщо російський президент 
погодиться на зустріч, вона буде 

повною протилежністю тій,  
яку Трамп влаштував у Гельсінкі.

БАЙДЕН ЗАПРОСИВ 
«ВБИВЦЮ» ПУТІНА  
НА ЗУСТРІЧ, НАВІЩО?

Незалежно від сценарію агресії, ми зобов’язані по-
казати нашу готовність до будь-яких загрозливих 
сценаріїв. Час ще є, і  люди чекають від влади 
твердого і впевненого керівництва, а не по-
ведінки жертви. Для цього необхідно:

1. У  всіх органах центральної влади 
і обласних адміністраціях повинні бути 
проведені навчання з  підготовки вве-
дення воєнного стану і  з  цивільної 
оборони, треба перевірити готовність 
влади до  дій в  особливий період, по-
рядок зв’язку, взаємодія, транспорт.

2.  Збройні сили  повинні провести 
маневри оперативних резервів  на  за-
грозливих напрямках – це повинно бути 
як мінімум 5−6 батальйонних тактичних 
груп, забезпечених паливом і боєприпаса-
ми. Необхідна перевірка систем ППО – скіль-
ки РЛС і ЗРК в реально боєготовному стані.

3. Заслухати підготовку держоборонзамовлення 
2021 року. Досі Держоборонзамовлення не прийняте – 
в середині квітня! Нам терміново необхідно завантажити про-
мисловість плановою роботою, зокрема, необхідно розширення ви-
пуску протитанкових керованих ракет Стугна і  Корсар з  різними 
видами бойових частин. Необхідні екстрені закупівлі 120 мін для 
мінометів і  152  мм артилерійських снарядів для гаубиць. Головна 
проблема в армії – гостра нестача боєприпасів, запасів реально немає. 
На жаль, закупівлі боєприпасів робляться просто мізерні, і зовсім 
не враховують потреби військ.

4. Терміново перерозподілити бюджет 2021 року і частину коштів 
всіх урядових фондів терміново пустити на закупівлі озброєнь і по-
стачання, необхідних нам прямо зараз. Нам потрібні термінові за-
купівлі:

а) безпілотників – усіх, які у нас є;
б) тепловізійних приладів спостереження і прицілів;
в) машин підвищеної прохідності для командирів і розрахунків 

систем озброєння.
5. Забезпечити резервом пального військові частини, пального 

критично не  вистачає.  Закупити для бойових частин картки для 

пального для заправки на найбільших заправних мережах – 
це найшвидший і найлогічніший шлях забезпечення 

військ якісним пальним, а  не  тією субстанцією, 
що треба везти з далеких баз.

6. В  межах співпраці зі  США прискорити 
і  збільшити обсяги поставки  перешкодоза-

хисних радіостанцій Гарріс у війська.
7. Прийняти закон про територіальну 

оборону як  добровольчого роду військ 
у складі ЗСУ за зразком Литви і Естонії для 
створення боєздатних добровольчих під-
розділів. Треба узаконити ті добровольчі 
формування, що є у військах територіаль-

ної оборони прямо зараз, дати їм необхідну 
на  ділі організацію, а  не  мріяти про пові-

тряні замки.
8. На передову в зони контактних боїв і дії 

російських снайперів направити найбільш боєз-
датні підрозділи, підготовлені для снайперської 

і контрснайперської роботи – зі складу Сил спеціальних 
операцій ЗСУ, СБУ, НГУ, добровольчого полку Азов. Як мож-

на тримати найпідготовленіші підрозділи в  тилу, коли противник 
направив проти нашої піхоти на фронт снайперів своїх ССО і ФСБ?

9. Терміново підготувати справжню доктрину бойових дій і вій-
ськову доктрину, які б ґрунтувалися на реальних сценаріях майбут-
ньої війни. Все це можна прийняти в найкоротший час. У ВС РФ така 
доктрина і план дій є, ми програємо в організації та управлінні на-
самперед.

10. Президент зобов’язаний звернутися до нації із заявою про не-
припустимість військового шантажу і про готовність України боро-
тися з агресором, і розповісти про основні напрями оборони країни, 
для яких необхідна підтримка громадянського суспільства. Президент 
повинен виступити у Верховній Раді перед лідерами фракцій (за ви-
нятком проросійських) з  доповіддю про підготовку до  оборони 
країни, відповісти на запитання. Міністр оборони і Головнокоман-
дувач ЗСУ зобов’язані виступити перед депутатами комітету з обо-
рони з доповіддю і відповісти на запитання.

Президент зобов’язаний бути лідером у мобілізації країни.
Юрій БУТУСОВ

Ст. 6
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ПРИПИНИТИ ПРОВОКАЦІЇ
Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» та 

верховний представник Європейського Союзу з питань за-
кордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висту-
пили зі спільною заявою.

Вони  закликали Росію 
негайно припинити про-
вокації. «Такі масштабні 
пересування військових, 
що проводяться без попе-
реднього сповіщення, ста-
новлять загрозу і дестабілі-
зують ситуацію. Ми закли-
каємо Росію припинити провокації і негайно знизити на-
пруженість згідно з міжнародними зобов’язаннями», – 
йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок на сайті Євро-
пейської служби зовнішніх справ.

«Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Ні-
меччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених 
Штатів Америки, а також високий представник Європей-
ського Союзу, глибоко стурбовані великим тривалим на-
рощуванням російських збройних сил біля українських 
кордонів і в незаконно анексованому Криму», – зазначено в 
заяві. Очільники зовнішньополітичних відомств підтвер-
дили «незмінну підтримку незалежності, суверенітету і 
територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних 
кордонах» та підтримали підхід до ситуації України, «що 
ґрунтується на стриманості». Також міністри подякували 
Франції і Німеччині та пообіцяли незмінну підтримку їхніх 
зусиль у рамках нормандського процесу «щодо забезпечен-
ня повного виконання Мінських угод, що є єдиним шляхом 
до міцного політичного врегулювання конфлікту».

Міністри закликали «всі сторони конструктивно брати 
участь в тристоронній контактній групі щодо пропозицій 
ОБСЄ для підтвердження і зміцнення режиму припинення 
вогню».

У Брюсселі відбулася перша особиста зустріч міністра за-
кордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секре-
тарем США Ентоні Блінкеном.

Обидва перебували в столиці Бельгії з позаплановими ві-
зитами, пов’язаними зі зростанням російських військ на 
кордоні з нашою державою.

«Росія стягує війська не просто до кордону з Україною, а, 
по суті, до кордону демократичного світу. За ним, на тисячі 
кілометрів на північ та схід, демократії немає. По суті, Укра-
їна вже понад сім років захищає і себе, і демократичний світ 
від агресії авторитарної Росії», – заявив Дмитро Кулеба. Дер-
жавний секретар запевнив, що США надалі непохитно стоять 
на боці України у її протидії російській агресії і боротьбі за 
відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності.

Глава МЗС України та держсекретар США погодилися з 
необхідністю докласти спільних зусиль задля стримування 
Москви від подальшої ескалації та будь-яких воєнних авантюр 
і обговорили низку практичних кроків у цьому напрямі. 
Як інформує прес-служба МЗС України, сторони приділили 
особливу увагу дієвим шляхам поглиблення військово-полі-
тичної співпраці та розширення стратегічного партнерства 
України та США.

Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен (на знімку) погодилися, 
що Москва має негайно припинити провокації, знизити на-
пругу на кордоні та підтвердити відданість режиму припи-
нення вогню на сході України.

Державний секретар окремо відзначив мудрість та вива-
женість України у ситуації, що склалася.

Важливо відзначити, що зустріч дипломатів відбулася по 
завершенні засідання Комісії Україна – НАТО, скликаного на 
запит офіційного Києва. Дмитро Кулеба детально поінфор-
мував союзників про нарощування Росією військової при-
сутності, підвищення обсягів російської дезінформації та 
суттєву войовничу риторику російських чиновників, які 

погрожують Україні війною. Міністр поділився своєю оцінкою 
мотивації РФ та цілей, які вона намагається досягти. Глава 
української дипломатії запропонував десять практичних 
кроків, які союзники НАТО можуть здійснити задля підтрим-
ки України. Головуючий на засіданні генсек Альянсу Єнс 
Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати 
політичну та практичну підтримку Україні.

***
16 квітня заплановано візит Президента України Володи-

мира Зеленського до Парижа, де він має провести зустріч зі 
своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Головною 
темою переговорів стане кризова ситуація, пов’язана з концен-
трацією військ РФ біля кордонів України та на окупованій 
території нашої країни. Водночас сьогодні Київ збираються 
відвідати глави МЗС Литви, Латвії і Естонії. Габріелюс Ланд-
сбергіс, Едгар Рінкевичс і Єва-Марія Лійметс у такий спосіб 
збираються висловити солідарність та підтвердити рішучу 
підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Фото прес-служби МЗС України

 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 

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – СТРИМАТИ 
МОСКВУ ВІД ВОЄННИХ АВАНТЮР
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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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Керівник Офісу Президента Андрій 
Єрмак вважає, що в Україні треба роз-
містити американські зенітно-ракетні 
комплекси Patriot, які використовують 
країни НАТО.

Про це він заявив у коментарі амери-
канському журналу The TIME. «Україна 
тримає лінію оборони проти Росії не 
лише для нас самих, а й для Заходу. І де 
США розміщує свої комплекси Patriot? 
Найближчі – в Польщі. Вони повинні 
бути тут», – сказав Андрій Єрмак.

Patriot – це передовий зенітно-ракет-
ний комплекс, призначений для захисту 
від повітряних, крилатих та балістичних 
ракет на середніх і великих висотах. Піс-
ля того, як 2016 року Росія розмістила 
оперативно-тактичні ракетні комплекси 

«Іскандер», здатні нести ядерну зброю, в 
Калінінградській області на кордоні з 
Польщею та Литвою, Польща домовилася 
із США про закупівлю комплексів на 4,75 
млрд. Очікують на комплекси і в Литві.

До речі,  екс-міністр закордонних 
справ Литви Лінас Лінкявічус заявив у 
Твіттері, що Україна має отримати вій-
ськову підтримку, щоб протистояти 
агресії Росії. «Україна потребує підтрим-
ки зброєю, що робить Туреччина, та 
видимих проявів солідарності, що ро-
блять США, посилаючи військові кораблі 
до Чорного моря. Вагомі аргументи на 
землі та на морі – єдина зрозуміла мова 
для Кремля, яка сприятиме деескалації. 
Станьте поруч з Україною», – написав 
він.
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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

КОМПЛЕКСИ PATRIOT МАЮТЬ БУТИ ТУТ ПРО ДОВІРУ НЕ ЙДЕТЬСЯ. ХОЧА Б – ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ
Президент США Джо Байден під час теле-

фонної розмови з президентом РФ Володими-
ром Путіним наголосив на непохитній при-
хильності США суверенітету і територіальної 
цілісності України. А також «висловив наше 
занепокоєння з приводу раптового нарощу-
вання російської військової потужності в 
окупованому Криму і на кордонах України та 
закликав Росію знизити напруженість», йдеть-
ся у заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

Білий дім зауважив, що Байден підтвердив 
свою мету – побудувати стабільні й передба-
чувані відносини з Росією відповідно до інтер-
есів США і запропонував в найближчі місяці 
зустрітися на вищому рівні в третій країні для 
обговорення всього спектра проблем, що сто-
ять перед США і Росією. «Президент 
Байден також ясно дав зрозумі-
ти, що Сполучені Штати бу-
дуть діяти рішуче на за-
хист своїх національних 
інтересів у відповідь на 
дії Росії, такі як кібер-
напади і втручання у 
вибори», – зазначено в 
заяві.

Речниця Білого дому 
Джен Псакі під час бри-
фінгу уточнила, що Спо-
лучені Штати працюють над 
передбачуваними відносинами з 
Росією, а не над встановленням довіри. «Ми 
прагнемо не до встановлення довіри, а до пе-
редбачуваності й стабільності, тому що існує 
ціла низка загроз, є низка можливостей у світі.

І президент хоче мати можливість зосеред-
итися на них, а не на ворожих відносинах із 
Росією», – сказала вона. За її словами, Білий 
дім очікує, що діалог із Кремлем «й надалі буде 

викликом» і що переговори й надалі будуть 
«складними». Проте американській та росій-
ській сторонам важливо продовжувати дис-
кусію і прямо говорити про питання, де немає 
згоди, продовжуючи разом працювати «в га-
лузях, де є спільний інтерес», –  повідомляє 
«Голос Америки».

Вона також зауважила, що зустріч між Джо 
Байденом та Путіним може відбутися за кілька 
місяців, однак не уточнила, в якій саме країні. 
Щодо тем, які можуть бути предметом обгово-
рень, то це «повний спектр питань, які стосу-
ються США та Росії». Серед іншого, питання 
контролю над озброєннями шляхом розши-
рення договору про скорочення наступальних 
озброєнь.

Водночас Джен Псакі зауважи-
ла, що пропозиція Байдена 

стосовно зустрічі з Путі-
ним не змінює того, що 

Сполучені Штати про-
довжать працювати 
над наслідками для 
РФ за її агресивні дії. 
Псакі нагадала, що в 
розмові з Путіним 

Байден також «озву-
чив занепокоєння че-

рез раптове накопичення 
військ Росії в окупованому 

Криму та на кордонах з Украї-
ною, і закликав Росію до деескалації на-

пруги». Білий дім підготував низку заходів, до 
яких готовий вдатися у разі ескалації, інформує 
«Голос Америки». «Росія нині, у багатьох пи-
таннях, маргіналізована. Тож ми будемо про-
довжувати працювати з нашими партнерами 
й чинити тиск, аби вона зробила те, що є пра-
вильним», – сказала Джен Псакі.
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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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Якщо російський президент погодиться на зустріч, вона 
буде повною протилежністю тій, яку Трамп влаштував у 
Гельсінкі.

Це правда те, чого Володимир Путін добивався останнім 
часом? Уваги, розмов про все, щоб до нього поставилися 
серйозно? Деякі експерти вважають, що стягування військ 
до кордонів України - це вже звична гра. Чергова ескалація, 
щоб випробувати Захід, натиснути і нагадати про себе. А 
заодно не завадило б і створити кілька фактів на місцях.

Чи цього разу йдеться справді про початок більшої війни? 
Вважається, що президент Росії на неї здатен. І в цьому про-

блема, - пише Die Zeit. Тож тепер президент США Джо Бай-
ден пропонує Путіну зустрітися в нейтральній країні. Кремль 
ще не відповів, чи прийме він це запрошення. Ситуація 
схожа на Холодну війну. І насправді відносини між Росією і 
США не найкращі. Попередній американський лідер Дональд 
Трамп доклав до цього багато зусиль, можливо навіть біль-
ше, ніж росіянам хотілося б. Але ті дні вже в минулому. І в 
Москві про це теж знають.

В Білому домі, повідомляючи про телефонну розмову з 
Путіним і запрошення його на зустріч, наголосили: Байден 
підкреслив «непохитну підтримку США суверенітету й те-

риторіальної цілісності України». І додали: Америка буде 
рішуче захищати свої національні інтереси від росій-
ських дій, таких як кібератаки і спроби втручання у 
вибори. Але все ж Байден переслідує мету збудувати 
«стабільні й передбачувані відносини» з Росією, що від-
повідає американським інтересам. Трамп, швидше за 
все, не зміг би цього зробити, якби навіть захотів.

Бездушний вБивця

Не так давно Байден зізнався, що вважає Путіна 
«вбивцею», у якого «немає душі». А ще він сказав, що 
російський президент «заплатить» за спроби зірвати 
його передвиборчу кампанію. І ось тепер Байден хоче 
зіштовхнутися лобами з такою людиною?

У Байдена немає ілюзій, але це не особливо допомагає. 
Деякі конфлікти важко обговорювати на відстані. Крім 

того, ефект дуже різний, коли Байден по телефону дає росій-
ському президенту зрозуміти, з якими США він тепер має 
справу, і коли це відбувається віч-на-віч. Коли вони пред-
ставляють свої позиції перед камерами.

Також важливо, чи проведення такого саміту спирається 
на надії чи на великий страх. Всі пам’ятають сумнівну зустріч 
з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року, коли ще до початку 
було зрозуміло, що Путін переможе. Тоді Трамп вирішив 
грати наївного шоу-мена замість того6 щоб вказати на агре-
сію Путіна в зовнішній політиці.

«У всякому разі Байден не буде чекати зустрічі з росій-
ським президентом так спокійно, як його попередник. І він 

навряд чи буде терпіти, якщо Путін вирішить вдати неви-
нуватого», - пише видання.

Солова Байдена про «вбивцю» були трохи різкуваті, але 
вони послали чіткий сигнал: «Я знаю, хто ти і що ти робиш». 
Водночас, вони прозвучали на тлі прямої пропозиції Крем-
лю відновити співпрацю в сферах спільних інтересів, на-
приклад, у сфері контролю ядерної зброї. У Білому домі за-
уважили, що потенційна зустріч буде стосуватися всього 
спектру проблем, перед якими постали США і Росія. Це 
означає, що розмова буде як про наболіле, так і про те, що 
може створити зв’язок.

«Ми розуМієМо один одного»

Якщо Путін прийме запрошення, тоді зустріч буде від-
різнятися від попередніх розмов з Трампом ще в дечому. 
Трамп, зрештою, завжди говорив лише за себе, тому що знав, 
що у нього немає союзників. Байден розуміє важливість 
єдності західних демократій для протистояння Москві, а 
тим більше Пекіну. Він шукає рішення для всіх проблем: від 
«Північного потоку-2» до китайських інвестицій в Європі.

Не випадково, що пропозиція для Путіна прозвучала в 
момент, коли Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр обо-
рони Ллойд Остін якраз прямували в Європу, а також під-
тримували контакт з Україною. Це означає одне: коли пре-
зидент США буде говорити з Путіним, він не хоче говорити 
від імені лише своєї країни, а від імені ширшої спільноти, 
яку він намагається відродити.

Щодо нагального питання стягування військ до кордону 
України, поки ж не зрозуміло, хто кого тут поставить на міс-
це. Дехто вважає, що запрошення Путіна на зустріч - це ви-
нагорода за ескалацію. Хоча, на відміну від часів Трампа, це 
не можна вважати здобутком Кремля. З іншого боку, запро-
шення Байдена - це, цілком можливо, своєчасний крок, щоб 
сповільнити ескалацію на якийсь час. Загалом, розуміння 
президента США, що він має справу з бездушним правителем 
Москви, заспокоює. Багато років тому він сказав про це Пу-
тіну в очі й почув у відповідь: «Ми розуміємо один одного». І 
це найкраща передумова для дуже «стабільних і передбачу-
ваних» відносин з Росією, який Байден хоче добитися.

БАЙДЕН ЗАПРОСИВ 
«ВБИВЦЮ» ПУТІНА НА 

ЗУСТРІЧ, НАВІЩО?
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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 
спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання 
вакцини Pfizer.

А також долучиться до інформа-
ційної кампанії, щоб донести до 
українців правду про вакцина-
цію. Про це повідомило Посоль-
ство США в Україні.

«Угода України з Pfizer набли-
жає майбутнє без COVID. Вакцини, 
схвалені ВООЗ, є одними з найефектив-
ніших інструментів боротьби з цією пандемією. Вони зменшують тра-
гічні людські втрати та пом’якшують поточні наслідки в сфері охорони 
здоров’я та в економіці. Для підтримки України у проведенні вакцина-
ції USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та 
інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів уль-
трахолодного зберігання і транспортування та підтримуючи зусилля з 
надання громадськості точної інформації про вакцини», – йдеться в 
інформації, розміщеній на сторінці посольства у Фейсбуці.

Того саме дня Президент Володимир Зеленський повідомив, що 
Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer 
договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.  По-
відомляючи новину, Зеленський подякував керівнику компанії Pfizer 
Альберту Бурла «за те, що після нашої розмови він дотримав слова і 
зробив усе, щоб допомогти громадянам України у цей складний час 
пандемії».

Нині USAID працює над укладанням контракту з надавачем логіс-
тичних послуг у відповідь на запит українського уряду щодо перших 
117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках поточної діяльності проекту USAID 
SAFEMed, який надає допомогу центральній закупівельній агенції МОЗ 
України, аби зміцнити систему постачання лікарських засобів у країні 
для забезпечення прозорості в процесі їх закупівлі і розподілу.

Генсек НАТО Єнс Стол-
тенберг закликав Росію не-
гайно припинити провокації 
в Україні та біля її кордонів.

Про це він заявив в Брюс-
селі на спільному брифінгу з 
м і н іс т ром за кордонн и х 
справ України Дмитром Ку-
лебою. «Росія повинна при-
пинити військове нарощу-
вання в та навколо України, 
припинити провокації та 
негайно зменшити напру-
ження», – за явив генсек 
Альянсу. 

За його словами, НАТО продовжує закли-
кати Росію припинити підтримку бойовиків 
на сході України і вивести свої війська з укра-
їнської території. Столтенберг окремо наголо-
сив, що НАТО підтримує євроатлантичні 
прагнення України й підкреслив, що рішення 
про вступ до НАТО має приймати винятково 
Київ.

У НАТО вочевидь стурбовані стягуванням 
російських військ до українських кордонів. «За 
останні тижні Росія стягнула тисячі військ у 
бойовій готовності до українського кордону. 
Це найбільше накопичення російських військ 
з часу анексії Криму, яка відбулася в 2014 році», 
– зазначив Єнс Столтенберг.

Минулого тижня цю тему обговорювали під 
час позачергового засідання Північноатлан-
тичної ради, а вчора відбулося позачергове 
засідання Комісії Україна – НАТО. Українську 
делегацію очолював глава МЗС Дмитро Кулеба.

Після переговорів 
із генсеком НАТО він 
відзначив, що на тлі 
останньої ескалації 
Росії «не можна ви-
ключити нічого», і 
закликав Альянс ви-
користати всі інстру-
менти, щоб уникнути 
за г ос т ренн я кон-
флікту. Міністр під-
креслив, що Україна 
не хоче війни. «Ми не 
плануємо жодного 

наступу чи ескалації. Київ відданий диплома-
тичним заходам», – підкреслив Д. Кулеба. 
Водночас він відзначив, що «цього разу Росія 
не зможе застати нас зненацька».

Аби підкреслити незвичність учорашнього 
засідання, варто відзначити, що воно було 
скликане в рамках статті 15 Хартії про осо-
бливе партнерство України та НАТО. Ця 
стаття передбачає можливість застосування 
кризового консультативного механізму для 
проведення спільних консультацій нашої 
держави з Альянсом у випадку, коли Україна 
вбачає пряму загрозу своїй територіальній 
цілісності, політичній незалежності або без-
пеці. Востаннє ця стаття активувалася у 2018 
році, після нападу Росії на українські військо-
ві кораблі у Чорному морі поблизу Керченської 
протоки.

Водночас у Брюсселі перебував державний 
секретар США Ентоні Блінкен. Російська за-
гроза стала однією з ключових тем його візиту.

МОЖЕМО РОЗРАХОВУВАТИ НА НАТО USAID ДОПОМОЖЕ 
ПРОВЕСТИ ВАКЦИНАЦІЮ
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Росія заплатить ціну і матиме наслідки в разі поси-
лення агресії проти України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блін-
кен у неділю в інтерв’ю каналу NBC. Також стало відомо, 
що цього тижня він знову відвідає Брюссель. І якщо 
наприкінці березня Блінкен відвідав штаб-квартиру 
НАТО, щоб ознайомити з ключовими пунктами та прі-
оритетами США в співпраці з Альянсом, то цього разу 
темою переговорів стануть агресивні дії Росії, спрямо-
вані проти України, а також ситуації в Ірані та Афганіс-
тані, повідомило агентство Reuters. 

При цьому в Брюсселі Блінкен має приєднається до 
міністра оборони США Ллойда Остіна, який ще 10 квіт-
ня розпочав візит до Ізраїлю та кількох країн Європи. 
Держсекретар зауважив в інтерв’ю, що справді стурбо-
ваний російськими діями на кордонах з Україною. «На 
цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж 
будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася», – 
наголосив він і додав, що таку стурбованість поділяють 
усі союзники в Європі, з якими Сполучені Штати мають 
«тісний контакт».

«Президент Байден дуже чітко висловлювався: якщо 
Росія поводитиметься необдумано чи агресивно, буде 
ціна, будуть наслідки. Він також є чітким щодо пропо-
зиції, коли мова йде про Росію, що в сферах, які станов-
лять спільний інтерес, ми повинні працювати разом, 
наприклад, щодо контролю над озброєнням… Тож пи-
тання у тому, чи збирається Росія далі продовжувати 
діяти агресивно та необдумано? Якщо так, президент був 
чітким: буде ціна, і будуть наслідки», – сказав Ентоні 
Блінкен.

Тим часом тривають консультації на рівні очільників 
МЗС та Міністерства оборони. Речник МЗС Олег Ніко-
ленко повідомив у Твіттері, що міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба «за 11 днів провів 16 телефонних 
розмов із главами зовнішньополітичних відомств Вели-
кої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, 
Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, 
Франції Швеції, високим представником ЄС та генераль-

ною секретаркою ОБСЄ… Про свою солідарність з Укра-
їною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, 
Польщі та Чехії». «Генеральний секретар НАТО під час 
телефонної розмови з Президентом України підкреслив, 
що Альянс залишається відданим партнерству з Украї-
ною і підтримує нашу країну», – написав Олег Ніколен-
ко. На тлі загострення ситуації МЗС Грузії розглядає 
питання повернення до Києва посла, відкликаного торік 
у травні для консультацій. Президентка Грузії Саломе 
Зурабішвілі в п’ятницю заявила: «Я не хочу закінчувати 
свій виступ 9 квітня, який є днем нашої незалежності, не 
згадавши сьогоднішню боротьбу наших українських 
друзів, не висловивши їм солідарність. Вважаю, що сьо-
годні на знак солідарності необхідно негайно повернути 
посла до Києва», цитує інформаційний портал «Новости-
Грузия».

Відповіді від РФ щодо причин переміщення росій-

ських військ біля кордону з Україною намагалися отри-
мати 10 квітня країни – учасниці ОБСЄ. Однак вона 
відмовилася від участі в зустрічі. Натомість Франція та 
Німеччина оприлюднили спільну заяву, в якій ще раз 
підтримали суверенітет і територіальну цілісність Укра-
їни та зауважили, що в ОБСЄ накопичилися запитання 
до РФ на тлі її останніх дій. На думку двох країн, Росія 
могла б розвіяти стурбованість міжнародної спільноти, 
якби пояснила причини своїх дій. Саме для таких ви-
падків було створено розділ III Віденського документа 
ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій 
галузі в Європі, який підписала і РФ. Документ зобов’язує 
країн-учасниць інформувати і співпрацювати одна з 
одною у разі будь-якої незвичайної і незапланованої 
активності своїх збройних сил за межами їх звичайного 
місця розташування у мирний час.

МЗС України у свою чергу також оприлюднив заяву, 
в якій ідеться, що 7 квітня Україна активувала Віденський 
документ ОБСЄ і надіслала РФ офіційний запит щодо 
надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання її 
військової присутності вздовж кордону з Україною та на 
тимчасово окупованих територіях. «На жаль, російська 
сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію 
відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяль-
ності. Подальші намагання української сторони залучи-
ти Росію до консультацій, спрямованих на зниження 
безпекової напруги, також були проігноровані росій-
ською стороною. Російська делегація бойкотувала і 
скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших 
держав – учасниць ОБСЄ», – йдеться у заяві. «Відмова 
Москви виконувати положення Віденського документа 
є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати 
військовий тиск та погрози силою щодо України. Закли-
каємо російську сторону відвести війська від кордону з 
Україною, припинити войовничу риторику і дезінфор-
мацію та почати добросовісно виконувати безпекові 
положення Мінських домовленостей та її зобов’язання 
за Віденським документом  ОБСЄ», – наголошує МЗС 
України.

МОСКВУ ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВІДВЕСТИ СВОЇ ВІЙСЬКА

Уряд США глибоко занепокоєний ситуацією, яка складаєть-
ся навколо кордонів України, та всіляко підтримує суверенітет 
і територіальну 
цілісність Укра-
їни.

Про це заяви-
ла аташе з пи-
та н ь арм і ї  та 
оборони пол-
ковник Бріттані 
Стюарт під час 
відвідання ра-
йону проведен-
н я  о п е р а ц і ї 
О б ’ є д н а н и х 
сил (на знімку). Представники Посольства США в Україні на 
чолі з полковником Бріттані Стюарт відвідали підрозділи 
Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зі-
ткнення з противником, поспілкувалися з українськими за-
хисниками та вкотре переконались у присутності російсько-
окупаційних військ на сході України.

Заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор 
Едуард Москальов ознайомив американську делегацію з по-
точною безпековою та оперативною ситуацією на фронті.

Перебуваючи в районі проведення Операції об’єднаних сил, 
учасники іноземної делегації відвідали меморіальні комплекси 
полеглим воїнам. Під час церемонії покладання квітів вони 
віддали шану героям, які загинули, захищаючи суверенітет і 
територіальну цілісність України.

Владислав ЛЕОШКО
Фото прес-центру штабу Об’єднаних сил

ДЕЛЕГАЦІЯ ПОСОЛЬСТВА США 
ВІДВІДАЛА РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ ООС

Таке несподіване рішення: США збільшують 
контингент американської армії у ФРН на 500 
солдатів та офіцерів! Військові з нашивками USA 
квартируватимуть у Вісбадені, що в землі Гессен.

За повідомленням dpa, про це остаточно до-
мовилися міністр оборони США Ллойд Остін і його 
німецька колега Аннегрет Крамп-Карренбауер 
після проведених переговорів. Вони обговорили 
плани США про посилення їхньої військової при-
сутності в Німеччині в рамках стратегії захисту 
партнерів НАТО, а також ситуацію на сході України.

Про це очільники військових відомств повідо-
мили у спільній заяві після зустрічі. Зокрема, Анне-
грет Крамп Карренбауер зазначила: «Звісно, під час 
переговорів ми обговорили поточну ситуацію на 
сході України… Ми підтримуємо велику стрима-
ність, котру демонструє українська сторона. І ми 
єдині в думці, що розглядаємо дуже уважно, а також 
із серйозним занепокоєнням переміщення, нарощу-
вання військ російською стороною», – запевнила 
міністр оборони ФРН.

Ллойд Остін у свою чергу наголосив, що під час 
переговорів розглядалася низка міжнародних питань 
стосовно безпеки, важливої для обох країн. Він по-
відомив, що до осені США посилять військову при-
сутність у ФРН, розмістивши на її території при-
близно півтисячі солдатів і офіцерів. «Це добре для 
США і добре для НАТО», – цитує Остіна кореспон-
дент Укрінформу. За словами міністра оборони США, 
військові «посилять стримування та оборону в Єв-
ропі, існуючу спроможність попереджувати конфлік-
ти, а в разі необхідності – воювати і перемагати». За 

його словами, це створить більше можливостей для 
космічної, кібер- та електронної боротьби у Європі 
«і значно поліпшить дієздатність ударних сил за 
першим дзвінком захистити союзників».

Цікаво, що влітку 2020 року Дональд Трамп оголо-
сив про виведення із ФРН 12 тисяч американських 
солдатів та офіцерів – значної частини 35-тисячного 
військового контингенту збройних сил США, котрі 
перебували в ФРН. Це рішення американського пре-
зидента німецькою стороною було сприйняте як 
недружній акт у відповідь, спрямований на спробу 
стягнути з Німеччини більше грошей на оборонні 
заходи, в тому числі, на фінансування розташованих 
тут американських військових баз.

Хоча новий президент США Джо Байден зупинив 
виведення частини військ із Німеччини, проте по-
відомлення про збільшення тут контингенту амери-
канських військових підрозділів стало несподіван-
кою. На час, коли матеріал готувався до друку, крім 
думки міністра оборони США Ллойда Остіна, не були 
оприлюднені коментарі аналітиків, експертів і по-
літиків вищої ланки влади.

Наталія ПИСАНСЬКА

КОНТИНГЕНТ США В ФРН ЗБІЛЬШИТЬСЯ 
НА ПІВТИСЯЧІ!
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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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Дуже часто інфаркт підстерігає зненацька, 
серце наче ніколи раніше не боліло. Але люди 
здебільшого просто не звертають уваги на симп-
томи, які сигналізують, що уже час звернутися 
до кардіолога Класична ознака стенокардії - біль 
у грудях, викликаний звуженими артеріями, 
через що обмежується приплив крові й кисню 
до серця. Але ця хвороба може проявлятися не-
приємними відчуттями і в інших частинах тіла: 
шиї, щелепах, руках, ділянці між плечима. Якщо 
під час фізичних навантажень, швидкої ходьби 
починаєте відчувати, що ниють зуби, - це три-
вожний дзвіночок. Як і біль та судоми у литках, 
що може бути ознакою периферичної судинної 
хвороби артерій ніг. А якщо є проблеми із суди-
нами ніг, обов’язково слід перевірити серце.

Через аритмію, коли серце б’ється занадто 
швидко або занадто повільно, люди часто від-
чувають труднощі з концентрацією уваги, ста-

ють розсі яними. 
Тиск падає, мозок 
не отримує достат-
ньо крові, виникає 
деяка сплутаність сві-
домості. У таких випад-
ках також не відкладайте 
візит до лікаря. Варто регулярно обстежуватися 
і жінкам, які страждають від мігрені, бо у них 
удвічі частіше виникають серцево–судинні за-
хворювання. Це викликано проблемами із цир-
куляцією крові. Ознакою неполадок «мотора» є 
і хропіння з апное (розладами дихання). А ще, 
як кажуть деякі дослідники, - облисіння в чоло-
віків, що почалося із зони потилиці. Вчені з 
Гарварду виявили, що такі чоловіки на 36 відсо-
тків частіше ризикують потрапити до кардіоло-
гів. Одним із ранніх симптомів судинних хвороб 
є й імпотенція. 

 Із подібними проблемами стика-
ється більшість жінок, причому, якщо 
раніше вони були характерні пере-
важно для тих, кому за 40, то нині 
турбують і молодих. У чому причина 
набряків ніг? Якщо організм здоро-
вий, він виводить надлишок рідини в 
тканинах сам, в першу чергу за раху-
нок венозної системи. Збої, безсум-
нівно, бувають: сильна спека, авіа-
перельоти, тісний одяг або взуття 
можуть провокувати набряки. У та-
ких випадках достатньо зробити 
контрастну ванночку для ніг, полежа-
ти, поклавши ступні на подушку.

Якщо ж неприємні симптоми по-
вторюються без видимих причин, 
можна запідозрити серйозні венозні 
захворювання. Варикоз, тромбофле-

біт, ламкість судин є наслідком по-
рушення відтоку венозної крові з 
нижніх кінцівок.

Застій крові в судинах ніг викли-
кають надмірна вага, малорухливий 
спосіб життя, носіння тягарів, стреси. 
Чималу роль відіграють спадковість 
і приналежність до жіночої статі. 
Медичне дослідження засвідчило, що 
захворювання вен турбує понад 60 
відсотків офісних працівників, які 
цілі дні проводять сидячи за столами, 
при цьому 70 відсотків їх – жінки.

Турбують набряки ніг також вагіт-
них, але це не треба сприймати за 
патологію. Зазвичай важкість, біль у 
ногах, які наприкінці дня стають, як 
налиті, у майбутніх матерів виника-
ють через гормональні фактори, а 

також через тиск збільшеної матки 
на судини малого тазу, що усклад-
нює відтік венозної крові з нижніх 
кінцівок. Вагітним необхідно до-
тримуватися дієти, робити гімнас-
тику для ніг, не сидіти довго або не 
стояти в одному положенні, краще 
пройтися, а потім лягти відпочи-
ти.   Тож не варто мучити себе 
спрагою, обмежуючи споживання 
рідини. Краще проконсультуйтесь 
у фахівця із судинних захворю-
вань. 

КРАЩЕ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ У 
ФАХІВЦЯ ІЗ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ОДНИМ ІЗ РАННІХ СИМПТОМІВ 
СУДИННИХ ХВОРОБ Є … ІМПОТЕНЦІЯ

ЧУДОВИЙ ЕНЕРГЕТИК, ЗАСІБ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ 
Розпочинати ранок із склян-

ки чистої води натщесерце 
дуже корисно. Можна 
додати до неї ложку 
меду, як радив наш чи-
тач-пасічник. Не менш 
цілющою є і лимонна 
вода...

Група фахівців медич-
ного інституту в Онтаріо 
з’ясувала, що при вживанні 
води із лимонним соком нормалізу-

ється процес травлення, всмоктування 
корисних речовин у кишківнику. При-

гнічується відчуття голоду, що 
допомагає скоригувати вагу. До 
того ж такий напій запобігає 
розвитку депресії, бо благотвор-
но позначається на стані нерво-
вої системи. Це – чудовий енер-

гетик, засіб для зміцнення імуні-
тету.
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HYUNDAI ПРЕДСТАВИВ МІНІВЕН НА 11 ПАСАЖИРІВ
Південнокорейська компанія Hyundai представила новий автомобіль 

Staria. Про це повідомляє Yonhap. 
За даними компанії, клієнти зможуть обрати між 2,2-літровим бен-

зиновим двигуном та 3,5-літровим двигуном на зрідженому газі.
Staria можна використовуватися як для перевезення пасажирів, так 

і вантажів.
Пасажирська версія буде доступна у трьох варіантах, які, відповідно, 

розраховані на 7, 9 або 11 місць. У той час як вантажна версія розрахо-
вана на 3 або 5 місць.

NISSAN ПРЕДСТАВИВ НОВИЙ СПОРТКАР
Японська компанія Nissan представила новий спортивний автомобіль 

2022 Nissan GT-R NISMO Special Edition. Про це повідомляє Car and 
Driver. У компанії зазначили, що кількість виготовлених автомобілів 

обмежена. В авто встановлений подвійний 
3,8-літровий турбодвигун V-6 із потуж-
ністю в 600 кінських сил та крутним 
моментом у 481 Нм. Стандартний дви-
гун моделі GT-R має всього 565 кінських 
сил. Автомобіль зможе розігнатися до 
96 км за годину за 2,8 секунди. Перші 
поставки очікуються у  США  восени 

цього року. За даними ЗМІ, вартість базо-
вої моделі розпочинається від 210 тис. до-

ларів.

КОФЕЇН – НЕ ВСЕ ПОГАНО І Є 
НАВІТЬ ПЕВНА КОРИСТЬ 

Існують ризики, пов’язані з кофеїном, – і 
певні  підгрупи населення будуть від-

чувати вплив кофеїну сильніше від інших. 
Але навіть ті, що його відчувають сильніше, 
можуть вирішити цю проблему, зменшивши 
його вживання або вживаючи його на по-
чатку дня. 2012 року FDA випустила лист у 
якому зазначається, що споживання до 400 
міліграмів кофеїну на день (три кухлики по 
250 міліграмів) – не викликає шкідливого 
впливу на здоров’я.

Кофеїн є у каві, чорному та зеленому чаї, 
певних газованих напоях і в деяких видах 
води в пляшках. Кофеїн міститься у шокола-
ді та деяких ліках, що продаються без рецеп-
ту, як-от в ліках від мігрені. Ще одним дже-
релом кофеїну є енергетичні напої.

Зазвичай тілу потрібно від трьох до семи 
годин, аби видалити з організму половину 
спожитого кофеїну. Деякі люди можуть очис-
титись від кофеїну швидше. Більшість людей 
можуть сказати, коли спожитий ними кофеїн 
вже вийшов і, відповідно, вони можуть пла-
нувати його споживання, щоб він не заважав 
їхньому сну. 

Багато чого впливає на те, наскільки швид-
ко розчиняються будь-які ліки, включно з 
кофеїном. Впливають на це вік людини, інші 
ліки, які вживаються, хвороби. Тютюнопа-
ління пришвидшує метаболізм кофеїну, а 
коли люди перестають палити, виведення 
кофеїну з організму сповільнюється. У тих, 
хто намагається кинути палити, це може при-
звести до безсоння.

Якщо з’явилось пришвидшене серцебиття, 
стан тривожності, безсоння або розвились 
інші можливі наслідки, пов’язані з вживан-
ням кофеїну, – причиною може бути збільше-
не вживання кофеїну або зменшений мета-

болізм кофеїну. В такій ситуації може допо-
могти зменшене вживання кофеїну. 

У вразливих людей кофеїн може виклика-
ти панічну атаку. Одне дослідження виявило, 
що еквівалент приблизно трьох з половиною 
кухликів кави призводив до відчуття паніч-
ної атаки в приблизно 50 відсотків людей з 
панічним розладом або в людей, що мають 
депресію з панічними атаками. 

З вживанням кофеїну було пов’язано га-
строезофагеальну рефлюксну хворо-
бу (ГЕРХ), а також імперативні по-
зиви. Сечогінний вплив кофеїну 
головним чином становить проблему 
для тих, хто вживає сечогінні засоби 
і не може легко переносити зневод-
нення, або ж для тих, у кого вже ви-
никнуло зневоднення. Ще одне до-
слі д женн я ви я ви ло мож л и вий 
зв’язок між вживанням кофеїну у 
дозах, що перевищує 200 міліграмів 
на день та збільшеним ризиком ви-
кидня.

А тепер про можливу користь від 
кофеїну! Регулярне споживання ко-
феїну може зменшити шанси хвороби 

Паркінсона, раку товстої кишки і хвороби 
Альцгеймера. Кофеїн також збільшує енер-
гетичні доступність і споживання, підвищує 
когнітивну функцію, зосередження уваги та 
спроможність її зосереджувати, сприяє ко-
роткотерміновому запам’ятовуванню і вдо-
сконалює раціональне вирішення проблем. 

Більшість людей споживають напої з ко-
феїном, аби мати більше енергії та мати мож-
ливість виконати більше роботи. Такий ефект 
кофеїн справляє, але нелегко точно визна-
чити скільки слід спожити кофеїну для того, 
щоб бути продуктивним, проте щоб це не 
заважало відпочинку, розслабленню і сну. 
Дуже приємно просто посидіти і розслабити-
ся! Кофеїн же  може стати на заваді розсла-
бленню.

Мир і вдоволення можна знайти через віру 
в Ісуса. В Івана 14:27 Ісус каже віруючим: «Зо-
ставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю 
вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» Коли ми 
приходимо до віри в Ісуса та довіряємо Йому, 
то можемо мати цей чудовий мир. Ось чому 
я пишу ці статті: я бажаю, аби кожен мав цей 
чудовий мир, який настає з вірою в Ісуса. 

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

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

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

затримання, навіть якщо брокер цього не 
робить

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

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

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

на тиждень з ELD!
З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

847.777.8982 x 3 &
224.723.7771 (Лариса)

Wheeling
      IL 60090
aal@aalogisticsusa.com

NEW
YORK

VERMONT

NEW
HAMPSHIRE

MAINE

NEW
JERSEY

RI

TEXAS

COLORADO
MISSOURI

FLORIDA

NORTH
DAKOTA

SOUTH
DAKOTA

NEBRASKA

KANSAS

OKLAHOMA
ARKANSAS

TENNESSEE

MICHIGAN

OHIO

MINNESOTA

KENTUCKY

WISCONSIN

IOWA

ILLINOIS
INDIANA

WEST
VIRGINIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH
CAROLINA

VIRGINIA

DELW
ARE

CONNECTICUT

MASSACHUSETTS

PENNSYLVANIA

MARYLAND

LOUISIANA

ALABAMA GEORGIA
MISSISSISPPI

Denver

Cheyenne

Pierre

Bismarck

Lincoln

Topeka

Jefferson
City

Austin

Oklahoma

Little Rock

Baton Rouge

Jackson

Lansing

Springfield

St. Paul

Madison

Montgomery

Atlanta

Nashville

Frankfort

Indianapolis
Columbus

Tallahassee

Columbia

Raleigh

RichmondCharleston

Annapolis
Dover

Hartford

Albany

ConcordMontpelier

Boston

Harrisburg
Trenton
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Contact Ellina or Jola
       314-815-6820  
       driverforartur@arturexpress.com

COMPANY DRIVERS

Dry van up to 65 cpm

Reefer OTR up to 66 cpm

Teams up to 76 cpm

Health bene�ts, 401(K), W2

80% drop and hook

New trucks Volvo and Freightliner

OWNER OPERATORS

Per mile and % pay plans

We provide trailers , you provide the power

24/7 dispatch (Polish/Russian)

Weekly direct deposit

Load board available (choose your loads) 

95% contract freight

LEASE

Easy walk away lease

2018 and newer trucks

$0 down payment

Fuel cards and rebates

Bumper to bumper warranty

Maintenance program

looking for CDL driver

224.828.1773
We speak ukrainian, polish, englishLocation: 

Summit IL

TRANSPORTATION COMPANY

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

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

January 2021:

December 2020:

November 2020:

October 2020:

September 2020:

$3.40

$3.13

$3.52

$3.24

$3.03

$3.00
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Tel. 708-710-1785

stiexpresinc@gmail.com

NOW
HIRING

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

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

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

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

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

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

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

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

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

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

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

У стабільну транспортну компанію
з 15 - річним досвідом на ринку

потрібні на роботу водії CDL «А»

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

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

CALL:  563-213-5690 ext 2005

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

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

ШУКАЄ ШУКАЄ 
ДОСВІДЧЕНОГО ПРАЦІВНИКА
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЛОКБУКІВ.

Транспортна компанія
в Elk Grove Village 

ПОЛЬСЬКА МОВАПОЛЬСЬКА МОВА

Водії CDL «А» для місцевих перевезень

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

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

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

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

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

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

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

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

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

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

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

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

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

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

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

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

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

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

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

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

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

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

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

ВОДІЯМ З ДОСВІДОМ РОБОТИ

773.807.3837

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

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

ALL STATE ENTERPRISE INC
RUNNING ON THE POWER OF PROMISES KEPT

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

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

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

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

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

Bulgarian, family owned trucking
company welcomes 

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

www.allstateenterprise.com 

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

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

Lithuanian, Romanian and Polish. 

DRIVER REQUIREMENTS: 

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

NEW 2020 AND 2021 TRUCKS AND TRAILERS:

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

DRYVAN / REEFER / FLATBED
STEP-DECK / CONESTOGA

#10

773 851 2301

Вакансії:

Напрямок На Midwest,  
east, south:

•	Водїї single	–	$.73/миля.		
В	середньому	заробіток	
$2500	на	тиждень;

•	Team	–	$.80/миля	–	середній	
заробіток	$4000	на	тиждень.

Напрямок На west:
•	Водїї single	–	$.65/миля.	
В	середньому	заробіток	
$2700/рейс;

•	Team	–	$.73/миля	–	середній	
заробіток	$3100/рейс,		
$4500	на	тиждень;

•	Водії local and regional	-	
$27	на	годину.

Запрошуємо 
до співпраці 

власників 
вантажівок – 
пропонуємо 

трейлери  
до винайму

ПроПонуємо:
•	Оплачені	detention	time,	
layover,	referral	bonus;

•	Регулярні	лінії	(вантаж	
безпосередньо	від	клієнта	
–	1	pick	-	1	drop);

•	Вихідні	вдома;
•	паркінг,	офіс	та	майстерня	
в	одній	локації;

•	Direct	deposit;
•	Медичне	страхування	(W-2).

Запрошуємо до нашої команди!
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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 Hookand 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

-  Оплачуємо - $29 - $31/год
-  Dry Van
-  Паркінг - 47 St/Central in Chicago
-  З досвідом і потрібно мати свою фірму

В транспортну компанію 
              потрібні на роботу водії CDL «А»
                    На локальні маршрути

Розмовляємо польською і англійською мовами

224.575.6619

 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

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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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

На ній зображені Віра, Яна і 
Дмитро. Щасливі, веселі...

– Пішла від чоловіка. Точніше, 
утекла. Знову прийшов з роботи пізно 
і п’яний. У відповідь на мої зауважен-
ня вхопився за ніж. 

Так ми з Яною опинилися на вули-
ці. У добрих людей переночували, а 
вранці – у Костопіль. Тут моя мати 
живе...

– А я про себе не знаю, що й розпо-
вісти. Дочка у мене вже доросла. А 
дружина? Не живе вона зі мною... Я 
минулого року в аварію потрапив, так 

вона навіть відвідати у лікарню не 
приїхала...

– Очевидно, дуже вона на вас за 
щось образилася? 

– Та ні! Тут зовсім інша історія.
Потім почалися регулярні зустрічі 

і все відбувалося за звичним і добре 
знайомим усім сценарієм. Якось Віра 
зайшла до Дмитра на квартиру і там 
залишилася. Далі були смачні обіді, 
чиста білизна, прання сорочок і, голо-
вне, щирі, ніжні розмови. І кохання, і 
надія. Впевнилася у тому, що Дмитро 
допоможе виховати доньку, захистить 
від п’яного чоловіка і, взагалі, що це її 
доля. А попереду довге життя, казкове 
сімейне щастя.

Дмитро працював у одному з бан-
ків Рівного. Грошей на прожиття ви-
стачало. Вони навіть купили нову 
іномарку, спорудили невелику дачу.

Років через два пролунав міжмісь-
кий телефонний дзвінок. Дмитро сам 
узяв трубку, довго про щось і, як 
здалося Вірі, ласкаво розмовляв.

– Це колишня дружина, – повідо-
мив. – Нам доведеться трохи еконо-
мити. Людмилі потрібні гроші на на-
вчання доньки...

Дмитро був для Яни кращий за 
рідного батька. Вона такого тепла 
зроду не знала. І в ліс з нею ходив, і на 
озеро возив, а перед сном їй книжки 
читав та казки розповідав. Не вини-
кало й фінансових проблем. Добре 
жили. Спокійно, злагоджено.

Якось Дмитро прийшов із роботи 
похмуріший за грозову хмару: “У нас 

у банку проблеми...” А вночі у нього 
стався інсульт, паралізувало, довелося 
Вірі продавати холодильник, телеві-
зор, шафу, на виручені гроші купляти 
ліки. Тільки через тиждень хворий 
зміг прийти до тями. І ледве вимовив: 
“Повідом дружині, нехай приїде. Із 
дочкою...”

Віра відразу ж зателефонувала у 
Львів. Тільки встигла назвати себе, 
сказати, що Дмитро при смерті, як 
Лариса обклала її добірною нецензур-
ною лайкою: “Сама, така-сяка-пере-
така, довела його до хвороби, то й 
виходжуй. А йому... так і треба, до-
брий урок, щоб не гуляв на старості 
літ з ким трапиться...”

Стояла Віра, немов закам’яніла. 
Міркувала, що сказати Дмитру, щоб 
не ускладнювати його становища. 
“Вона дуже хвилюється, – переконли-
во брехала, саме так, як здатна жінка, 
яка дуже кохає. – Але приїхати не 
зможе, справ багато...”

Дмитро мовчки кивнув головою. 
Чи повірив, чи все зрозумів?! Однак 
незабаром здоров’я його пішло на 
поліпшення. І вже через півроку після 
інсульту – у рекордно короткий 
термін для цієї хвороби – вийшов на 
роботу. Ні про яку інвалідність не 
могло бути й мови. Дмитро щоранку 
бігав, ходив босий по снігу, чимало 
часу проводив у сауні. Віра набралася 
хоробрості і нарешті оголосила Дми-
тру: “У мене дочка росте. Мені про неї 
уже подумати треба. Із Анатолієм я 
розлучилась, хотілося б наші стосун-

ки оформити юридично. Адже й ти зі 
своєю дружиною реально давно по-
різно. Що у вас тепер спільного?!”

Дмитро повільно підійшов до 
письмового столу, дістав листок папе-
ру: 

– Читай, рідненька. Недавно мені 
прийшов. Від доньки... Моєї, – під-
креслив наголосом, – Настеньки.

“...Пам’ятаєш, тату, я ще ходила у 
третій клас, а мама лежала у лікарні. 
Ти тоді прийшов із роботи, сів і сказав 
мені: “У тебе більше ніколи не буде ні 
сестрички, ні братика”. І заплакав. А 
потім ми пішли до матері у пологовий 
будинок і лікарі віддали тобі мертво-
го хлопчика. Ми тоді обоє плакали. 
Якби ти знав, скільки всього я 
пам’ятаю із нашого спільного життя...”

– Ти не хвилюйся. Я тебе ніколи не 
покину. Доки живий, все у вас обох 
буде, – впевнено промовив.

А через кілька місяців у Дмитра 
стався другий інсульт.

Віра вперто боролася за життя 
коханого, продала все, що можна було 
продати. Витратила останні збере-
ження. Не виходила з палати. Але...

Дмитро помер, у п’ятдесят шість 
років. Не залишив ні заповіту, ні дар-
чої, ні навіть якоїсь записки, із тексту 
якої можна було б зрозуміти бажання, 
покійного визнати Віру з Яною також 
спадкоємцями його майна.

Ні колишня дружина, ні рідна до-
чка на похорон не приїхали. Кровно 
образилися, що “на старості літ із 
молодою зійшовся – всього на п’ять 

років старшою за власну дочку.”
Людмила з’явилася, через три 

тижні, щоб “навести порядок” із 
успадкованим майном. Оселю, дачу і 
гараж продала, іномарку перевела на 
дочку, меблі роздала сусідам: 

– Щоб тій паскуді, злодюзі-роз-
лучниці і її дівці-п’явці нічого нашого 
не дісталося. І так десять років нашим 
добром користувались, – це про Віру 
і Яну...

– Нічого мені не треба, – розповіла 
Віра подрузі. Адже у мене було справ-
жнє кохання. А у Яни батько. Є кого 
згадати. А в нас є де жити. Добре, що 
однокімнатну “хрущовку” не продали. 
Бо взагалі залишилися б на вулиці 
біля розтрощеного корита...

Туди й Віра з дочкою повернулися 
жити після смерті Дмитра. У кімнаті 
стояв старенький диван, шафа з кни-
гами і потерті стільці. А на стіні – фо-
тографія. На ній зображені Віра, Яна 
і Дмитро. Щасливі, веселі...

* * *
Звичайно, несправедливо, що мо-

лода жінка через власну делікатність, 
боязнь зайвий раз хвилювати Дмитра 
натяком на можливий кінець його 
життя, страх видатися корисливою, 
через елементарну юридичну безгра-
мотність залишилася буквально ні з 
чим...

Але чинне законодавство на боці 
юридичної дружини. Незалежно від 
того, залишила вона чоловіка в біді чи 
ні...

Ростислав ВАРЖЕЛЬ

А НА СТІНІ - 
ФОТОГРАФІЯ...
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THE TRUCKER’S ZONE
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і БЕЗ ФАТИ, У 
КРОСІВКАХ, 

ЗАТЕ 
ЩАСЛИВІ

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

Запрошуємо до співпраці власників вантажівок

-  З досвідом або без
-  Висока оплата, дружній колектив
-  Фірма - Summit, IL
-  Оплачуємо - відпустку і свята
-  Стабільна робота

815.405.5732
Розмовляємо польською і англійською мовами

Терміново потрібен на роботу

механік і помічник
для ремонту причепів:

 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. 

РУСЛАНА БЕСПАЛЬКО І ПАВЛО БОДРУГ 
З ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

НАВАЖИЛИСЯ БУДУВАТИ ЩАСТЯ У 
СЕЛІ ОКСАНІВКА, В ЯКОМУ 

ЗАЛИШИЛОСЯ ТІЛЬКИ... 45 ОСІБ.

Вона об’їздила багато країн Європи, у 
В’єтнамі навчала дітей англійської. Він 
ще у дитинстві виїхав із батьками з села, 
а тепер повернувся і оселився у порожній 
бабусиній хаті. Руслана Беспалько і Пав-
ло Бодруг з Ямпільського району нава-
жилися будувати щастя у селі Оксанівка, 
в якому залишилося тільки... 45 осіб.

Їхнє весілля – великий експромт. 
Влаштували його місцеві мешканці 
Оксанівки. Молодята не мали наміру 
скликати гостей, накривати столи. До 
РАЦСу у райцентрі їздили вдвох. Своє 
одруження не афішували, але...

«Мені яке прізвище писати?»

«Викрили» себе випадково. Сталося 
це перед початком ефіру Ямпільського 
телебачення. Ведуча Олена Гречанюк 
попросила їх, гостей студії, написати свої 
прізвища і те, як їх правильно відреко-
мендувати. Ефір присвячувався «зелено-
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му» туризму. Руслана й Павло мали роз-
повісти про свій проект «Перша хата».

Він написав на аркуші про себе, а вона 
запитала чоловіка: «А мені як писати – 
Беспалько чи Бодруг?» «Ви одружилися?» 
– одразу поцікавилася ведуча. Тоді ж в 
ефірі вона привітала молоду пару акти-
вістів ГО «Молода Оксанівка».

Руслана і Павло повернулися в село не 
так давно: він наприкінці літа минулого 
року, вона – минулої осені, але вже заяви-
ли про себе. Тепер побралися.

Після телепрограми про їхнє весілля 
дізналися і в селі, і в райцентрі. Вітання 
посипалися одне за одним.

Пов’язали долю рушником
Батьки Руслани й Павла проживають 

за кордоном. Тому не мали можливості 
допомогти з організацією весілля. Схоже, 
через це молоді й обмежилися процеду-
рою у РАСЦі. Але громада вирішила по-
іншому.

Того дня більшість жителів Оксанівки 
зібралася на суботник з посадки дерев. У 
центрі села, що на високому березі Дні-
стра, висаджували вічнозелені туї. Дере-
ва придбав земляк, а нині головний фі-
нансист області Микола Копачевський. 
Після роботи закликали всіх до сільсько-
го Будинку культури...

– Спершу ми зателефонували в Італію 
до мами Руслани пані Жанни, – розпо-
відає Мирослава Марченко, голова ГО 
«Ямпільщина туристична». – Запитали, 
чи не заперечуватиме вона, якщо грома-
да колективно влаштує весілля донечці і 
її чоловікові. Розчулена мама довго дяку-
вала, попросила вручити квіти і торт від 
її імені.

Отримавши згоду, пані Марченко 
звернулася до присутніх: «Руслано, мама 
попросила громаду, щоб ми віддали тебе 
судженому за давнім сільським звичаєм».

Зауваження молодят про те, що вони 
не готувалися до такого, що працювали 
з усіма на суботнику, що одягнуті не до 
весілля, не сприймалися. Їх нарядили у 
вишиванки, а про кросівки сказали так: 

«Взуття на фотографії не буде видно, не-
хай залишається».

Подру га нареченої Діа на Ши ян 
пов’язала рушником руки молодятам, що 
означає поєднання доль суджених. Ма-
рина Харевська, родичка Руслани, вручи-
ла їм букет квітів. Прабабуся, 93-річна 
Ольга Харевська, благословила правнуч-
ку і її судженого. До речі, дівчина догля-
дає стареньку, проживає з нею. Голова 

сільського комітету Родіка Ясінецька 
вручила хліб-сіль на рушнику, вишитому 
майстринею Аллою Мруг.

Дотримали ще одного звичаю: дали 
клятву одне одному. Молодятам кричали 
традиційне «Гірко!». А потім була фото-
сесія, камера зафіксувала щасливі об-
личчя Руслани й Павла (на знімках).

«Перша хата»
Оксанівка село хоч і невелике, але за-

жило слави у туристів. Тут активна гро-
мада, яка популяризує цікавинки краю і 
створює умови для прийому гостей. До-
поміг у цьому керівник місцевого сіль-
госппідприємства «Наталка» Юрій Сидо-
ренко.

Виділив кошти на ремонт Будинку 
культури, в залі якого відтворили обста-
новку сільської оселі у народному стилі. 
Оселя вийшла велика. Дві кімнати об-
ладнали під хостел. Встановили столи, 
мають кухню, де проводять майстер-кла-
си з приготування смачних наїдків, ви-
пічки калачів, хліба. Тут же дарують на-
родні пісні або відтворюють звичаї. 

Гості у захваті!
Особливістю Оксанівки є печери на 

Дністрових кручах, видовбані у камені. 
Колись у них жили монахи. У найбільшій 
із них була церква. Дістатися туди можна 
крутою стежиною. І зробити це не кожен 
ризикує. До більшості печер можна про-
никнути хіба що з допомогою альпініст-
ського спорядження. Провідником за-
звичай є Руслана Беспалько.

Встановили пам’ятник... молюскам. 
Вони рятували людей від голоду у дале-
кому 1947-му. Очевидцем того була пра-

бабуся Руслани Ольга Харевська. Вона ж 
розповідає гостям про те, що бачила.

Сюди, на Дністрові кручі, приїздили 
гості з-за кордону. Торік зустрічали фран-
цузів, португальця, раніше були німці й 
іспанці. Павло Бодруг, повернувшись у 
село, знайшов можливість застосувати 
свої знання і досвід у промисловому аль-
пінізмі – організував гурток із підготов-
ки скелелазів. Допомагає охочим про-
никнути у таємничі печери.

– Мене давно манило село, в якому 
народився, – розповідає Павло. – Нарешті 
вирішив повернутися. Батьки не запере-
чували, але самі не поїхали з обжитого 
місця. Тут залишилася хата бабусі. У ній 
і оселився. Тепер житимемо у бабусиній 
оселі дружини.

Проект «Перша хата», поданий на кон-
курс Русланою, передбачає створення 
садиби для «зеленого» туризму. Якщо він 
знайде підтримку, візьмуться за облашту-
вання місця для прийому туристів. Тим 
більше що рідні дядьки Руслани займа-
ються ремонтом і будівництвом, обіцяли 
допомогу. Молода сім’я заслуговує на 
повагу вже за те, що вирішила будувати 
своє щастя на батьківській землі. Вона їх 
покликала, вони повернулися. Далеко не 
всі їх розуміють. Молоді, освічені, воло-
діють англійською... «Що ви загубили у 
тому селі?» – не раз чули таке запитання.

Вони не загубили. Навпаки, знайшли. 
Їхні відчуття словами не пояснити.

Щасливої долі, молодята! Що ще мож-
на їм сказати...

Віктор СКРИПНИК, 
Вінницька область
Фото Діани ШИЯН

SALES HOURS: M-F 9:00 AM - 9:00 PM 
SAT 9:00 AM - 7:00 PM

 SERVICE & PARTS DEPARTMENT: M - F 7:00 AM - 9:00 PM 
SAT 8:30 AM - 5:00 PMA Member Of The Resnick Auto Group

833-418-7257875 W. GOLF RD
VIEW OUR CURRENT SPECIALS AT...

RESNICK .comAUTOGROUP

RESNICK .comAUTOGROUP

www.ResnickAutoGroup.com
RESNICKAUTOGROUP.COM

0% APR X 60 MONTHS!* NO MONEY DOWN PROGRAMS AVAILABLE!

COME 
SEE US!

IGOR
METT
IGOR DANNY

PIEPRZ
DANNY ZANETA 

CIRBULENAITE
ZANETA 

†With approved credit. On select models. In lieu of manufacturer rebates & incentives. 0.9% apr for 60 months Ex: $17.05 per $1000 fi nanced with $0 down. 1.9% apr  60 months Ex: $17.48 per $1000 fi nanced with $0 down. ^Plus tax, title, license & $300 doc fee. Leases allowed 
12,000 miles per year. 15¢ per mile over. Lessee responsible for maintenance, repairs/liability in event of early lease termination. With approved credit. An extra charge may be imposed at the end of the lease between the residual value of the leased property and the realized value at 

the end of the lease term. ^^With approved credit. On select models. In lieu of special fi nancing. Offers good thru 4/30/21. Dealer will not honor any pricing errors in this advertisement. Pictures are for illustration purposes only. See dealer for details

COME SEE THE ALL-NEW
2021 TOYOTA SIENNA!

NEW 2021 TOYOTA COROLLA LE

^36 month lease. $1,799 due at signing. Includes 1st month payment.  
No security deposit required. $650 acquisition fee. 

NEW 2021 TOYOTA RAV4 LE FWD

^36 month lease. $2,799 due at signing. Includes 1st month payment.  
No security deposit required. $650 acquisition fee.

NEW 2021 TOYOTA CAMRY LE

^36 month lease. $2,999 due at signing. Includes 1st month payment.  
No security deposit required. $650 acquisition fee.

NEW 2021 TOYOTA HIGHLANDER L AWD

^36 month lease. $2,899 due at signing. Includes 1st month payment.  
No security deposit required. $650 acquisition fee. 

AUTOMATIC

0.9% APR 
x60 MOS†

$1,250
CUSTOMER CASH^^

LEASE FOR:
$219 X 36 

MOS^

LEASE FOR:
$229X 36 

MOS^

0.9% APR 
x60 MOS†

$1,250
CUSTOMER CASH^^

1.9% APR 
x60 MOS†

$1,750
CUSTOMER CASH^^

0.9% APR 
x60 MOS†

$2,000
CUSTOMER CASH^^

$289X 36 
MOS^

LEASE FOR:
$169X 36 

MOS^

LEASE FOR:
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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

Столяр для внутрішніх робіт
Терміново потрібен на роботу

Розмовляємо англійською і польською мовами

773.698.1296

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

Марина та Петро познайомилися ще першо-
курсниками. Обоє жили в студентському гурто-
житку. Часто проводили час у одній компанії. Й 
самі не помітили, як почали зустрічатися. Згодом, 
отримавши дипломи, побралися. Заможні бать-
ки Петра подарували молодятам на весілля дво-
кімнатну квартиру. Маринка ж виховувалася без 
батька, родина не купалася в розкошах. Проте її 
мати зі шкури лізла, аби допомогти дітям із 
облаштуванням нової оселі. 

Петро влаштувався працювати у слідчий від-
діл. Марина, чекаючи поповнення, оббивати 
пороги потенційних роботодавців не стала. Із 
задоволенням взялася за хатні справи. Ввечері 
любляча та турботлива дружина чекала чоловіка 
додому. Наспівуючи щось собі під ніс, чаклувала 
на кухні, аби до його приходу приготувати вече-
рю. Ще не встигне Петро відчинити вхідні двері, 
а на столі вже парують наїдки, наповнюючи 
ароматами квартиру. 

– Ох і молодчинка ти в мене, – погладжуючи 
відгодоване пузо, піднімався з-за столу Петро. 

Як завжди після ситної вечері, він вмощував-
ся перед телевізором і починав хаотично пере-
микати канали. Марина ж, наче Попелюшка, 
мила посуд, прала чоловікові брудні шкарпетки. 

– Дитинко, поберегла би себе. Народжувати 
на днях, а ти звалила на свої плечі всі домашні 
клопоти. Нехай би Петро тобі допомагав трохи, 
– зітхала Маринина мати.

– Він і так стомлюється. Працює з ранку до 
ночі, світу не бачить. Хай хоч удома відпочине. 
А коли народиться малий, тоді й перекину на 
нього частину своїх обов’язків, – відмахнулася.

Проте з появою сина нічого не змінилося. 
Марина розривалася між дитиною і домашніми 
клопотами, а Петро – між роботою і телевізором.

– Маринко, у нас на фірмі звільнилося місце 
економіста. Якщо хочеш працювати, шефиня 
чекає тебе завтра на десяту годину. Не спізнюйся, 
– протараторила у слухавку університетська 
подруга.

Петро, звісно, був проти того, щоб дружина 

працювала. 
– Ну куди ти підеш? Моєї зарп-

лати на прожиття вистачає. 
Краще займайся дитиною, 
– переконував.

Втім, Марина наполя-
гла на своєму. Завівши 
малого зранку до бабусі, 
пішла на співбесіду. А 
повернулася з неї вже 
штатним економістом од-
нієї з найбільших торго-
вельних компаній міста. 

Невдовзі після працевлашту-
вання Марини з Петром сталася 
трагедія. Допомагав куму з будівництвом 
дачі. Коли обрізували дошки, циркуляркою від-
тяло пальці на правій руці. Тоді жінка аж по-
чорніла від горя. Всі церкви обійшла в місті, в 
кожній замовляла молитву за здоров’я чоловіка. 
Із самого ранку бігла в лікарню, звідти на роботу, 
в обідню перерву знову до нього… 

Петро впав у депресію. Сердився на Марину. 
Кричав, щоб не ходила до нього так часто, щоб 
залишила його в спокої. А коли після лікарняно-
го повернувся на роботу й дізнався, що його 
звільнили через профнепридатність, і взагалі 
втратив інтерес до всього. Від посади завгоспа, 
яку запропонували у відомстві, відмовився. 

– Я був одним із кращих слідчих у цьому 
управлінні, а ви мене берете й отак лицем у баг-
но… – процідив крізь зуби начальнику. 

Став заглядати до чарки. Спершу Марина 
закривала на це очі, змовчувала, сподівалася, що 
от-от чоловік схаменеться, візьметься за розум. 
Намагалась якомога частіше не водити сина в 
дитячий садочок. Надіялася, що більше часу 
Петро проводитиме з малим, то швидше ви-
рветься з лап зеленого змія. 

– Мамо, а до нас сьогодні тьотя Таня із сусід-

ньої квартири приходила. Спер-
шу вони з татом сиділи на 

кухні, а потім закрилися 
у вашій кімнаті й дов-

го звідти не виходи-
ли, – за щебе та в 
чотирирічний Да-
нилко, щойно Ма-
р и н а  з а й ш л а  у 
квартиру. – Я вдо-

ма сам. Вони кудись 
пішли, а мені наказа-

ли гратися тихенько. 
Марину наче окропом 

облили. Застигла на місці, мов 
укопана, пополотніла. Ледве ступа-

ючи, попленталася до їхньої з Петром спальні. 
Розкидані речі, скуйовджена постіль… Сльози 
так і покотилися горохом. «За що?» Поспіхом 
спакувала найнеобхідніші речі, одягнула малого 
й пішла з дому: «Ми з Данилком переїжджаємо 
до моєї мами. Я подаю на розлучення».

– Раїсо Василівно, а що то за видний чоловік 
до вас перед обідом заходив? Ану, коліться: ско-
ро гулятимемо на вашому весіллі? – жартома 
поцікавилася Марина.  

– Господь з тобою, Мариночко! Де ти тут 
чоловіка видного бачила? Придумала! «Заміж». 
Та я тільки звільнилася від його пут! Це ж чоло-
вік мій колишній нагодився. Нещодавно з-за 
кордону вернувся, приходив питати, коли з до-
чкою погуляти дозволю, – відповіла шефиня. – 
Ох і намучилася я із ним… Тобі й не розказати, 
який він безтолковий. Та якщо так тобі сподо-
бався, можу познайомити, – не упустила нагоди 
«підсмикнути» підлеглу керівниця.

Марина, розчервонівшись, мовчки пішла у 
свій кабінет. І нащо вона її зачепила? «Язик без 
кісток, хай йому грець!» – вилаялася про себе і 
взялася робити квартальний звіт. За кілька днів 

жінка вже й забула про симпатичного екс-
благовірного шефині. Та він знову заявився у 
їхню контору. 

– Ви до Раїси Василівни? Вона затримується, 
буде лише після обіду, – на його привітання 
Марина відповіла офіційно. 

– Я зачекаю, з вашого дозволу, – попросив 
ввічливо.

Марина мовчки вказала рукою на стілець. І 
взялася щось набирати на комп’ютері, голосно 
стукаючи по клавішах. Будь-які спроби візитера 
завести розмову обрубувала на півслові.

– Тринадцята година. Пропоную десь пообі-
дати. До речі, мене Вітьою звати, – чемно запро-
понував гість. 

Знизавши плечима, Марина погодилася. За 
столом розговорилися. Здавалося, все життя 
були знайомі. Й не помітили, як пролетіла обідня 
перерва. Наступного дня домовилися зустрітися 
знову, потім знову… Через місяць-другий по-
чали жити разом. Скоро інформація про стосун-
ки колишнього й підлеглої дійшла до Раїси Ва-
силівни. Реакція начальниці не забарилася. 

– Чула, у тебе з моїм благовірним любов. Ну 
що ж, бажаю щастя, – іронічно говорила Раїса 
Василівна. – Ти дозволу б спитала, чи що. Або 
хоча б шампанське мені поставила, он якого 
чоловіка тобі виховала!

– А ви ж казали, що він і мізинця вашого не 
вартий, – ніби між іншим кинула Марина й ви-
йшла з кабінету. 

Повернулася із пляшкою шампанського й 
коробкою цукерок.

– Дякую за найкращого у світі чоловіка, – 
вклонилася по-театральному. – Підпишіть заяву 
на звільнення. 

Відтоді минуло кілька років. Марина та Ві-
ктор переїхали жити до іншого міста. Започат-
кували власну справу. У них народилася донечка. 
Щасливішої родини годі й шукати. 

Марія ЯВОРСЬКА

ЩАСЛИВІШОЇ РОДИНИ ГОДІ Й ШУКАТИ
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Tuck pointing and Brick Masonry

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

773.230.6614Розмовляємо польською і 
англійською мовами

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

Потрібні на роботу 
працівники для 

встановлення ринв

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

773.732.0379
Розмовляємо англійською і польською мовами

Спеціалісти з інсталяції дерев’яних підлог
Терміново потрібні на роботу

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

708.738.9681
Розмовляємо англійською і польською мовами
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vpayuk@yahoo.com

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

IMPLANT
OVERDENTURE

SPECIAL LIMITED TIME

Before

After

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

$6500

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

847.470.0240
The promotion expires on 06/30/2019!

Call
us at:

BRIGHTER SMILES
FOR THE WHOLE FAMILY

www.nilesildentist.com847.470.0240 

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

 Root canals and root canal 
retreatment

 Crowns & Bridges
 Lumineers & Veneers
 Bone Graft

 Dentures (Partial and Complete)
 Implants & Restorations for 

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

or take-home stripes)
 Cosmetic Braces Invisalign

v

Dental Services

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

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

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

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

Illinois Home Care Specialists 
can help you to assist 

your loved one and 
help you to maintain

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

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

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

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

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

www.ilhomecarespecialists.com

Tel. 630.283.3637
Tel. 773.886.8277

ШУНГІТ – КАМІНЬ ЗДОРОВ’Я

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

Лікувальні властивості:

Магічні властивості:

МОЖНА ПРИДБАТИ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ  ЗА ТЕЛ.: 847.204.2212

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

Шунгіт є основою для багатьох косметичних 
засобів, лікарських та лікувальних препаратів, які 
успішно використовують для оздоровлення організму. 
За допомогою шунгітових аплікацій (додаток шунгіта до 
тіла) і шунгітової води ефективно лікують:
 цукровий діабет і серцево-судинні 

захворювання,
 хвороби шлунково-кишкового тракту,
 психічні розлади, недуги верхньої 

дихальної системи, 
 суглобів і хребта,
 шкірних захворювань. 
Шунгіт нормалізує кров’яний тиск, знімає головний біль, усуває 
безсоння, синдром хронічної втоми, піднімає загальний тонус організму.

БРАСЛЕТИ З ШУНГІТУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

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

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

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

Homeland Home Health Provider Inc.

Tel. 847.983.4346
Tel. 224.534.7649
www.homelandhomehealthprovider.com

We accept
Medicare 
and other 
insurances
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Овен  (2 1 .0 3 –20.0 4) 
Найважливiшi справи пла-
нуйте на буднi. На перший 
план на цьому тижнi ви-
йдуть сiмейнi та побутовi 
клопоти. Професійна  сфера 
обіцяє бути насиченою різ-
номанітними подіями, іноді 

цілком несподіваними. Допомога друзів і 
партнерів сприятливо вплине на вашу ді-
яльність. Фінансове  питання може стати 
причиною сімейних сварок. Остерігайтеся 
втручання  у ваше особисте життя сторон-
ніх осіб. Творчий потенціал зростає, ви 
зможете спілкуватися з партнерами по 
бізнесу на рівних. У середині тижня до-
ведеться звітувати  на роботі і вдома про 
те, наскільки  ви спроможні керувати 
грошовими  і матеріальними ресурсами. 
Ваша чарівність і дотепність дозволять 
«колекціонувати» залицяльників. Займає  
жорстку, непоступливу позицію, внаслідок  
чого може постраждати кар’єра або  зіпсу-
ються стосунки з колегами. У четвер може 
виникнути публічний скандал через роз-
криття особистої таємниці. Далеко не всі 
плани реалізувалися, особливо професій-
ні. 

Телець (21 .04–21 .0 5) 
Ідеальна сфера застосуван-
ня сил – ваша оселя та 
iнтер’єр. Це i корисне, i за-
хопливе заняття. Не пла-
нуйте нiчого нового, зокре-
ма це стосується фiнансових 
справ. Не берiть близько до 

серця те, що вiдбувається на роботi. Настав  
час переглянути деякі погляди  і стосунки. 
У вівторок ви налаштовані  на пусті балач-
ки і нераціональні  грошові витрати. Якщо 
ви закохані, то вам вдасться справити вра-
ження на предмет свого обожнювання. 
Застрахуйтеся  від переживань і хвилювань 
у  середу, коли ваша нервова система дуже 
збуджена. Парадоксально, але те, що іншим 
шкодить, вам може піти на користь, навіть 
сварка. Намагатиметься  розширити поле 
діяльності. Для цього  будуть усі передумо-
ви: приплив фізичних і творчих сил, нове 
коло знайомств. 

Близнюки (22 .0 5 –21 .06) 
Тиждень буде доволi наси-
ченим, тож сумувати вам 
буде нiколи. Але берiться 
лише за те, що добре знайо-
ме, iнакше ризикуєте наро-
бити помилок. Наприкiнцi 
тижня вам вдасться втiлити 

давню мрiю або вiдкрити для себе нове за-
хоплення. Переживає період нервового 
на пру женн я, ст рес і в ,  за х ворюва нь, 
пов’язаних з інфекціями. Вдома все буде 
прозаїчно й  одноманітно, ви змушені бу-
дете виконувати рутинну роботу і побутові 
обов’язки. У любовно-романтичній сфері 
настає пауза. Зірки дають вам шанс не тіль-
ки зайняти  нові позиції, але й міцно на них  
закріпитися. В особистому житті  варто 
діяти за правилом, що від  добра добра не 
шукають. Уникнути стресів у середу буде 
складно, тим більше, що ви їх самі прово-
куватимете. У вихідні знову безсоння. Має 
шанс реалізувати заплановане. У цей  час 
для вас дуже важливо оцінити  професійні 
якості людей, з якими  ви працюєте. Ви-
бирати вам – кого наблизити, а з ким і роз-
лучитися. 

Рак (2 2 .0 6 –2 3 .07 ) 
На перший план вийдуть сiмейнi справи, 
особливо стосунки з близькими. Не за-
бувайте, що словом можна як надихнути, 

так i образити. Тобто вашi 
висловлювання у стосунках 
з усiма матимуть особливу 
в а г у.  Не з в а ж а ю ч и ,  щ о 
основнi подiї стосувати-

муться особистих справ i родини, не за-
бувайте i про роботу. Тактика «на авось» 
– не кращий вибiр, зiрки закликають вас 
до активних дiй. Доведеться докласти 
багато сил, щоб поліпшити своє матері-
альне  становище або принаймні утрима-
ти його на попередньому рівні. Приємні 
емоції дозволять трохи розслабитися й 
забути про неприємності. Мрії  реалізу-
ються у вигляді конкретних ділових про-
позицій. Піднесення в  особистому житті 
позитивно вплине на професійний успіх. 
Хороший настрій  допоможе продукувати 
блискучі ідеї, корисні для подальшої 
кар’єри. 

Лев (24 .07–23.08) 
Цей тиждень сприятливий 
для дiлової активностi, вам 
удасться вирiшити питання, 
якi здавалися «заморожени-
ми». Реалізація  професійних 
планів залежатиме від  вашої 

інтуїції. Головне – із усіх порад, які давати-
муть друзі, вибрати  найкращі і найперспек-
тивніші. У  грошовій сфері можна розрахо-
вувати тільки на допомогу сім’ї. Все іде  
згідно з планами. Лише в середу ви змуше-
ні займатися не тими справами, які намі-
чали. Проте невеликі стреси середи і чет-
верга не заважають отримати загальний 
позитивний результат. З фінансами не зо-
всім стабільно. Особисте життя приємно 
різноманітне. Тримайте  ситуацію під 
контролем, хоча деякі  зміни в планах все-
таки будуть. На любовному горизонті 
майже безхмарно. До декого повернеться 
давнє кохання. І хоча вогонь пристрасті 
пригас, зірки скоро подарують вам новий 
приплив сил. Буде непокоїти головний біль. 
Мозок відчуватиме кисневе голодування. 
Особливо чутливі люди можуть знепри-
томніти. 

Діва (24 .08–23.09) 
Не витрачайте марно сили, 
намагаючись зробити бiльше, 
нiж можете. Трудовi подвиги 
нiхто не оцiнить. Друзi та 
знайомi можуть пiдказати 
вам цiкавi iдеї i дати кориснi 

поради. На непередбачувані  ситуації на 
роботі реагуйте спокійно – все повинно 
залагодитись само собою. Амурні справи 
принесуть багато приємних хвилин. Сімей-
ний бюджет дозволить зробити невеликі 
подарунки. Починаючи з середи, спостері-
гатиметься спад активності, дадуться 
взнаки недоспані  ночі і загальне перена-
пруження. Несподівані спонтанні витрати 
призводять до фінансових труднощів. У 
сімейному  житті головні проблеми з ре-
монтом побутової електротехніки. У четвер 
близька людина вимагає від вас  неможли-
вого. З п’ятниці можна починати втілювати 
в життя нові сміливі ідеї. 

Терези (24 .09–23. 10) 
Найактивнiшою буде друга 
п о л о в и н а  т и ж н я .  З а 
необхiдностi ви зумiєте по-
казати себе у вигiдному свiтлi. 
Чудовий перiод для завершен-
ня давнiх справ, вам треба 

нарештi розставити всi крапки над «i». 
Минулі  помилки і нереалізовані плани  
будуть тяжким тягарем лежати на вашій  
совісті. У середу посиляться інтриги, пліт-
ки, заздрощі. Період небезпечний  для ва-
шої кар’єри, відносин з  оточенням. Багато 
що буде залежати від  того, наскільки ви 
здатні оцінити  ситуацію. Повинна скорис-
татися сприятливим розташуванням  сві-
тил і досягти підвищення на службі. Якщо 
бачите, що у вас є знання, досвід і, головне, 
свіжі ідеї, сміливо  заявляйте про себе. У 
четвер зверніть увагу на дієту - ви схильні 
об’їдатися і набирати зайву вагу. У молодій 
сім’ї народжується дитина. 

Скорпіон (24 . 10 –22 . 1 1) 
Не забувайте, що iнiцiатива 
бу ває покара на ,  том у не 
рвiться на передову. Це стосу-
ється як сiмейного життя, так 
i роботи. Налаштований  по-
ліпшити свої перспективи на 

майбутнє. У роботі з партнерами знаходи-
те  спільну мову і вони сприятимуть  до-
сягненню цілей. У особистому житті - май-
же безхмарно. Зверніть увагу  на нові зна-
йомства, серед цих людей може бути ваше 
«єдине кохання».Не сумуйте, якщо перші 
дні тижня не дадуть бажаних результатів. 
Середа - переломний день, коли удача по-
вертається до вас. У справах бізнесу вирі-
шальне слово залишається за вами. Холод-
ний, тверезий розум знадобиться в суботу 
для з’ясування стосунків з членами родини. 
Не гарячкуйте, подумайте, перш ніж ви-
носити вердикт. Робіть уранці дихальну 
гімнастику. Частіше бувайте на свіжому 
повітрі. 

Стрілець  (23 . 1 1–21 . 1 2) 
Ви отримаєте цiкаву й ко-
рисну iнформацiю, намагай-
теся не вiддалятися вiд лю-
дей. Чудовий час для того, 
щоб щось змiнити в собi або 
у своєму життi. Довiртеся 
п i д к а з к а м  д о л i .  В а с , 

вiрогiдно, потягне на подвиги, але не 
поспiшайте спалювати мости, якщо, напри-
клад, вирiшите змiнити роботу. В усьому 
дiйте поступово, не рубiть iз плеча. Не 
вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги. 
Чим би ви не займа лись, необх ідно 
пам’ятати, що ви не завжди й не в усьому 
маєте  рацію. У вівторок інтуїція може під-
казати  нове джерело прибутку. У середу і 
четвер ви в чудовій енергетичній формі. 
Друзі мають  до вас серйозні претензії, 
можливо, це просто ревнощі. До п’ятниці 
змінювати місце роботи чи проживання 
небажано. У комерційних справах не варто 
проявляти слабкість характеру і дозволяти 
сісти собі на шию. Непродумані бажання 
перемін викликають у членів вашої родини 

почуття нестабільності і невпевненості. У 
вихідні на вас чекає надзвичайна любовна 
пригода.  Не проводьте біля комп’ютера чи 
перед екраном телевізора цілий день. 

Козеріг (22 . 1 2–20.01) 
Найцiкавiшою буде перша 
половина тижня: у цей час на 
вас чекають дивнi повороти 
дол i .  Ва ш i п ла н и рi зко 
змiняться. Дiйте згiдно з об-
ставинами. Настав  час реа-

лізувати нові і навіть нестандартні плани. 
Проте не будьте надто амбітні і авторитар-
ні  – ці якості вам лише нашкодять. У ро-
мантичній сфері не випускайте ініціативу 
зі своїх рук, сміливо телефонуйте і призна-
чайте побачення. Через консервативний 
підхід до вирішення  питань бізнесу мо-
жуть виникнути суперечки з партнерами. 
Четвер - день емоційної нестабільності, 
коли хочеться змін, зокрема в особистому 
житті. Ідея купити чи обміняти житло до-
бра, але передчасна. Зачекайте кілька днів. 
Натомість можна вирушати у закордонні 
поїздки. У вашій  голові зароджуються нові 
плани. Начальство з середини тижня буде 
налаштоване  щодо вас більш доброзичли-
во. Підвищений емоційний та сексуальний 
тонус дозволить насолоджуватись життям. 

Водолій (21 .01–19.02) 
Вашi давнi починання прине-
суть свої плоди – iдеї, якi 
здавалися оточуючим нере-
альними, стануть перспектив-
ними. За необхiдностi ви 

знайдете взаєморозумiння з людьми у 
будь–якiй ситуацiї. У вас буде привiд 
вiдчути себе супергероєм – треба допомог-
ти оточуючим або розрулити на роботi 
складну ситуацiю. Словом, тримайтеся! 
Успіхи  на професійній ниві залежатимуть 
від  ставлення до вас керівництва  взагалі і 
колег зокрема. Є  небезпека переоцінити 
власні сили. Ці дні можуть стати перелом-
ними  у долі – ви маєте шанс познайомити-
ся з людиною, яка відіграє велику роль у 
вашому житті. Ви змушені  займатися ви-
рішенням матеріальних проблем, нерухо-
містю, дітьми та їх проблемами. Багато 
Близнюків перестануть вагатися щодо 
майбутньої діяльності - профіль роботи 
нарешті буде обрано. У вихідні можуть по-
новитися давні любовні зв’язки, критичний 
період у романтичних стосунках минає. 

Риби  (20.02–20.03) 
Багато що залежить вiд вас – 
на руках достатньо козирiв, 
щоб дiяти. Не залу чайте 
стороннiх людей до питань, 
якi й самi можете вирiшити. 

У пригодi стануть ваше вмiння i неабиякий 
досвiд. Уже з понедiлка у вас з’явиться ба-
жання щось змiнити. У роботi перш нiж 
починати щось нове, треба завершити старi 
справи. Варто також вiдкласти вирiшення 
важливих питань. Проблеми, які виник-
нуть у професійній  сфері, вимагатимуть 
від вас сміливих рішень. Розумний ризик 
буде до речі. Будьте готовими до того, що 
вас будуть критикувати як керівництво, так  
і співробітники. Надмірна  ініціатива на 
початку тижня не дасть  бажаних резуль-
татів. У фінансових справах присутня 
ілюзорність. Щастить  у знайомствах з 
людьми авторитетними, на високих поса-
дах. В особистому житті все складається 
добре - ви почуваєтесь на висоті. Будьте 
обережними на тренуваннях – погіршуєть-
ся еластичність тканин. Можна пошкодити 
суглоби. Не піднімайте важкого. 

ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 19 ПО 25 
КВІТНЯ 2021 РОКУ 
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Friendly Transportation company
looking for DISPATCH MANAGER, 
experience with logistics, 
consolidation. 

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

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

224.828.1773224.828.1773

for regional runs 
from Mon-Fri 

$28/hr 
min 2 years experience and 

clean DMV record a must 

Please call: 847.409.7704

Small transportation company in 
BROADVIEW 

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

We speak Ukrainian, 
Polish, English.

Please call for 
the interview  

Construction
company is 

looking for the 
OFFICE 

MANAGER 

Computer 
knowledge 

and fluent English 
is a must. 

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

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ ПОТРІБНІ 

CDL водії клас A

773.426.8189  #6

 Äîñâ³ä ðîáîòè 
ì³í³ìóì 2 ðîêè

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

CDL водії клас A

773.426.8189

Tire Repair & Sales 
New & Used Tires/All Sizes

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

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

 

#3
2773.235.2504   773.235.1300

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

Call 847-804-1304

#11/202








Ïðîïîíóºìî ðîáîòó
äëÿ âîä³¿â CDL-A

#8/2017Тел.  773.305.8191

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

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

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

Потрібні водії
CDL класу А

та Овнери Оператори

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 773-599-5066
224-829-1421

Для вiдповiдального водiя з чистою iстрорiєю
Надаємо новий трак та трейлер

По всiм питанням звертайтесь за 
номером Юлiя 312 755 8264 

НЕВЕЛИКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНIЯ 
шукає водiя CDL-A в Маямi

Мiсяць через мiсяць роботи зi 
ставкою 2500долларiв на тиждень

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

На постійну роботу потрібні
водії CDL «А» в компанію

Experior, що в Alsip, IL

219.850.3346 - по - англійськи

773.988.7117 - Роберт, по - польськи

Friendly Transportation company 
LOOKING FOR DISPATCH MANAGER,

call us: 224.828.1773

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



29

w
w

w
.ukrslovo.net 

Українське Слово
16 квітня 2021 №

 16
 BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS • BUSINESS CARDS

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ 
ПОТРІБНІ

НА РОБОТУ 
ПРАЦІВНИКИ З 

ДОСВІДОМ  І 
ПОМІЧНИКИ

773.988.6040- Оплачуємо до $300/день
- Повна ставка
- Об»єкти - North Suburbs
- Вимоги - SSN

Розмовляємо польською
і англійською мовами

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

EMPLOYMENT  AGENCY

POLONIA 

773.282.1044

39 Years 

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

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

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

#2
3/

20
17

CALL US FOR A GOOD JOB!

773.317.9190

Bring your lashes to luxurious Iength!

Experienced subcontractors needed:
Kitchens, bathrooms, basements

847.749.6952-  Pay - by project
We speak Polish and English

president.umg@gmail.com

Contact Us Today 
For Advertising:

NEWSPAPER

847.707.0065    773.317.8035

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

для встановлення 
систем опалення 
та охолодження 

Systems).

Òåë. 773.750.8180
Один рік досвіду.

#17/21

-  Об’єкти - Suburbs
-  Перероблення і 
   нові будинки

Вимоги: авто і 
власні інструменти

630.948.6400

Терміново потрібні на роботу
Спеціалісти і помічники з внутрішніх робіт

Розмовляємо англійською і 
польською мовами

����������� 
��������� � 
����������� 

�����

Потрібні на роботу cпеціалісти
інсталяції гранітних плит

773.818.9822

 З досвідом роботи
 Повна ставка
 Стабільна робота цілий рік
 Висока оплата
 Об»єкти в Chicago, Suburbs

Вимоги – власне авто

Малярі і помічники
потрібні на роботу

-  Висока оплата
-  Об’єкти - Chicago, Suburbs

847.710.3930
Розмовляємо англійською і польською мовами

www.ukrslovo.net

847.707.0065847.707.0065847.707.0065847.707.0065
773.317.8035773.317.8035773.317.8035773.317.8035



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

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

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

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

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

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

Carry Out and
Delivery ONLY

На швидкому ринку 
нepyxoмocтi вам

потребен спецiалiст!

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

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО
Realtor / Broker

630-673-6593

 НЕРУХОМІСТЬ 

 ЗДАЮ В РЕНТ

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

тю вкопмлектована. 
Телефон за довідками 

773.954.0519 #17

 ШУКАЮ В РЕНТ

 КУПЛЮ

 ПРОДАЮ
  КУПЛЮ

 ШУКАЮ

 ПРОПОНУЮ

Шукаю водія на Спрін-
тер 60% на 40%  

тел. 773-603-7970 #15

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

Терміново здаються  
2 кімнати  

у Portage Park  
(польська околиця)  
за доволі хорошою 

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

CDL Dryvan 
experienced driver 

needed.  
Upto 70c/mile, 

Volvo IShift.  
Parking in Des Plaines, IL. 

Weekend home.  
Only Best in Business.  

Call  
773-412-8280 Chris #18

На роботу потрібні 
жінки для прибирання 

будинків.  
Робота в групах.  

Хороша зарплата.  
Забираємо з дому. 

 847-312-6508 #17 

В майстерню по ре-
монту вантажівок 

запрошується на роботу 
супервайзер , а також 

потрібен досвідче-
ний механік. Околиця 

Crestwood.  
Вимоги:  

Уміти заїхати  ванта-
жівкою в майстерню, 

замовляти запчастини, 
англійська та  

російська мови. 
708-289-1187  

(Ярослав) #17

We are looking for 
couples out of State to 

work in Missouri.  
They will live at the 

property.  
$60 000 - $70 000  

a year. 
Call Lorie at: 

 847.432.6111 - 
Domestic Agency  #19

Waiter/waitress - 
Arlington Hts 

Italian Restaurant is 
looking for a waiter or 

waitress, full-time, great 
money. English needed. 

1859 W. Central,  
Arlington Heights 

Tel. 847.222.1989 #16

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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773.317.8035

7725 W. Wilson Ave. 
Norridge, IL 60706 

RUNWAY REALTY, INC 

Багаторічний досвід 
Знання ринку нерухомості
Висока професійна  кваліфікація
Конкурентоспроможність
Лояльність

КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ 

СВІТЛОЗАР
МОМЧИЛОВ
Real Estate Broker
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