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 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD 267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРІВ:
Desktop, Laptop і СерверівDesktop, Laptop і Серверів

Дизайн, установка і конфігураціяДизайн, установка і конфігурація
office and home networkoffice and home network

 Безкоштовна діагностика Безкоштовна діагностика
 Збірка комп'ютерів на замовлення Збірка комп'ютерів на замовлення
 Видалення вірусів Видалення вірусів
 Відновлення даних Відновлення даних

ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435
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Classified

НАБИРАЄМО ВОДІЇВ CDL CLASS A ДЛЯ РОБОТИ
У TEAM / SINGLE TRUCK FEDEX.

Постійні рейси- DEDICATED RUNS. 5 днів роботи / 2 вдома.
Стабільний заробіток $1700-2000 на тиждень.  

Відпускні та святкові. Оплата за милі - $2200 на тиждень.
  Необхідний досвід роботи,а також T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

STUDENTS WELCOME!
Телефон: 917-340-5503, 718-404-7353

COMPANY AT TOWERS ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ TOWER CLIMBERS
В TELECOMUNICATION SERVICE

ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. БЕЗКОШТОВНЕ ТРЕНУВАННЯ.
ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ. Є ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ.

ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ.
Телефон: 267-309-0994

 ПОТРЕБУЄМО ЛЮДЕЙ ДЛЯ РОБОТИ
НА ВЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ВИСОКА ОПЛАТА. 

Телефон: 267-588-0332

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ ВІД $ 200 В ДЕНЬ.
  ОПЛАЧУЮТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯ.

Оплата кожні 2 тижні. Кар'єрний ріст.
Телефон: 609-997-1918

 ПІДГОТУЄМО ДО ЗДАЧІ НА CDL
COMMERCIAL DRIVERS LICENSE ПРОТЯГОМ 3х - 6ти днів.

Готую для здачі на перміт на CDL російською мовою.
Допомагаю отримати appointment на здачу іспиту.

Після здачі іспиту платне тренування.
Після отримання CDL 100% працевлаштування.

Телефон: 267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

ПОТРЕБУЄМО ФАХІВЦІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ГОТЕЛЯХ

З МОЖЛИВІСТЮ ЇЗДИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ОПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КВАЛІФІКАЦІЇ.

Телефон: 404-202-8149

 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
  (DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ПОТРЕБУЄМО РОБІТНИКІВ НА
ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ

СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ НЬЮ-ДЖЕРСІ.

СТАБІЛЬНА РОБОТА, ХОРОШІ УМОВИ ТА ОПЛАТА.
Телефон: 732-829-6572 Михайло

 НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН ПОТРІБЕН
МОЛОДИЙ ЕНЕРГІЙНИЙ ХЛОПЕЦЬ ДО 40 РОКІВ

НЕОБХІДНА РОЗМОВНА АНГЛІЙСЬКА МОВА,
DRIVER`S LISENCE, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ.

За додатковою інформацією звертатися: 773-747-2384























В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ  
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ,  

В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  215-774-5100
АВТОСЕРВІС В HUNTINGTON VALLEY ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



У АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ПОТРЕБУЄМО: 

ПРАЦІВНИКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ;  
МЕДСЕСТЕР RN; THERAPISTS PT

                 PENNSYLVANIA LICENSE IS REQUIRED.
           ПРЕКРАСНІ УМОВИ РОБОТИ.
                                   ТЕЛЕФОН: 215-364-0340 SEND RESUME TO: 
                                     HELP@EXPERTCARES.COM

В БАННИЙ КОМПЛЕКС ПОТРІБЕН:
ПОВАР, ОФІЦІАНТ, ПРИБИРАЛЬНИК 

Телефон: 215-942-4646







НА ХАРЧОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В БЕНСАЛЕМ ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО 
ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

І ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
Гнучкий графік роботи. Є можливість кар'єрного росту.
ДРУЖНІЙ КОЛЕКТИВ. ХОРОША ОПЛАТА ПРАЦІ.

НЕОБХІДНЕ МІНІМАЛЬНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659 

В ЗАЙНЯТОМУ НАЙБІЛЬШОМУ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЄТЬСЯ JUICE BAR!

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 
267-808-5366

ПРОДАЖ





ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА В ОФІС ІЗ ЗНАННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, КОМП'ЮТЕРА

І ВМІННЯМ ВИКОРИСТОВУВАТИ MICROSOFT OFFICE
Легальний статус! Full time job

Бажано з досвідом роботи в Logistic Company.
Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766

В НЕВЕЛИКИЙ СКЛАД ПОТРЕБУЄМО МОЛОДОГО МУЖЧИНУ 
НА УПАКОВКУ АВТОЗАПЧАСТИН

Робота у Філадельфії. Оплата за домовленістю.
Телефон:  347-267-9609

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
В НАЛАГОДЖЕНИЙ БІЗНЕС ПОТРЕБУЄМО 

ЕНЕРГІЙНИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Обов'язковий легальний статус. Хороші умови і оплата. 

Телефон:  267-934-3435

КОМПАНІЯ
MERCY FLEET

ПОТРЕБУЄ:
• ВОДІЇВ ТА СУПРОВОДЖУЮЧИХ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
ПАСАЖИРІВ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
• EMTs • ДИСТПЕТЧЕРИ   

Full Time. Є можливість кар'єрного зросту.
Необхідне базове знання англійської мови.

Телефон: 215-660-4911 ext.4

 ПОТРЕБУЄМО ВОДІЇВ НА CARGO VAN ДЛЯ ПОЇЗДОК 
НА ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ ПО АМЕРИЦІ І КАНАДІ

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація по телефону: 267-707-7788

В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ
ПОТРІБНІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ВОДІЇ

   •  для перевезення клієнтів до медичних офісів і лікарень. 
   •  для перевезення студентів.

А також потребуємо МЕХАНІКА НА PART-TIME
Необхідний легальний статус і базове знання англійської мови.

Хороші умови і оплата. 
Телефон: 215-491-2222
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ВІЙСЬКОВИЙ КОМІТЕТ НАТО ОБГОВОРИВ  
У БРЮССЕЛІ ЗАГРОЗУ УКРАЇНІ З БОКУ РОСІЇ

У Брюсселі пройшло засідання Військового комітету НАТО, в якому взяв участь 

Головком ЗС України Руслан Хомчак. Обговорювалась агресія Росії біля українських 

кордонів і в Чорному морі.

В ході засідання Хомчак повідомив про ситуацію навколо України і в районі  

проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. "Росія не залишає спроб  

повернути нашу державу в сферу власного впливу. Однак кремлівські стратеги 

гібридних воєн не можуть зрозуміти, що Україна пройшла точку неповернення  

і назад шляху немає", - зазначив він.

Головнокомандувач закликав НАТО сформувати системний і консолідований підхід 

до нейтралізації російських викликів і загроз у контексті ситуації на українському 

напрямку, де Україна перебуває на передовій боротьби з імперськими амбіціями 

Москви вже вісім років.

Глава військового комітету НАТО і старший військовий радник генсека Альянсу  

Стюарт Піч зазначив, що Росія продовжує свою агресивну модель поведінки,  

включаючи постійне порушення українського суверенітету і територіальної цілісності.  

"Хоч ми і спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ біля  

кордону, але їх десятки тисяч, зі зброєю і технікою. Росія намагається ввести  

обмеження в Чорному морі, включаючи вихід до Азовського моря через  

Керченську протоку", - додав він.

МЗС повідомили, що після відведення частини російських військ від кордонів  

з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, 

що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки. При цьому 

на думку голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, теоретично Росія 

може зважитися на вторгнення вглиб України з Кримського півострова.

РАДА ЗБЕРЕТЬСЯ ПОЗАЧЕРГОВО ДЛЯ ВІДСТАВКИ МІНІСТРІВ
Парламент має намір розглянути відставки глав Мінінфраструктури, Мінекономіки 

і Міністерства охорони здоров'я.

Цього тижня відбулося позачергове засідання Верховної Ради, на якому були  

розглянуті кадрові питання. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков  

на засіданні погоджувальної ради.

Позачергове засідання стосувалося трьох речей. Це питання кадрові: написали 

заяви за власним бажанням - це пан Криклій і пан Петрашко, і є подання прем'єр- 

міністра України, що стосується пана Степанова", - сказав спікер.

Він також повідомив, що Слуга народу планує скликати позачергове засідання.

"Я думаю, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове 

засідання, як зазвичай, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету міністрів 

питання", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що перед звільненням міністри повинні будуть відзвітувати про 

свою роботу.

УКРАЇНА ПЛАНУЄ ПРИДБАТИ ПРОТИРАКЕТНУ  
СИСТЕМУ НА КШТАЛТ "ЗАЛІЗНОГО КУПОЛУ"

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Міноборони розглядає можли-

вість придбання системи протиракетної оборони на кшталт "Залізного куполу". Наразі 

цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектору Газа.

Як пояснив Таран, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої 

системи протиракетної оборони в країні.

"Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише 

складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми 

розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. 

Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола",  

- сказав він.

В Україні також планують за прикладом Ізраїлю створити систему оповіщення 

громадян про надзвичайні ситуації. На реалізацію планується витратити близько  

500 млн гривень. Як відомо, останніми тижнями Ізраїль регулярно потрапляє  

під ракетні обстріли з боку Сектору Газа. Запущені бойовиками ХАМАС ракети 

перехоплює система "Залізний купол".

РАДА МАЄ УХВАЛИТИ ЗАКОН ПРО КОРІННІ НАРОДИ,  
ЯКИЙ ВІДКЛАДАЛИ 30 РОКІВ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Президент Володимир Зеленський пообіцяв внести на розгляд Верховної Ради 

законопроект про корінні народи та висловив сподівання на ухвалення документа 

у стислі терміни. Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу.

"Сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про  

корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять 

статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, 

що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", 

- зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що нещодавно була затверджена Стратегія деокупації 

та реінтеграції Криму й Севастополя. За його словами, Стратегією передбачений  

основний пріоритет – відновлення й забезпечення прав кримських татар як  

корінного народу.

Крім того, глава держави наголосив, що у пам'ять про мужність кримчан, які 

підтримали єдність України на багатотисячному мітингу в Сімферополі, засновано 

День спротиву окупації Криму та Севастополя.

Також Зеленський зауважив, що ним було підписано указ про заходи з деокупації 

й реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови  

до 2032 року.

Рада національної безпеки й оборони України 11 березня затвердила Стратегію 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя.
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На одному геополітичному просторі не можуть мирно спів- 
існувати дві великі країни, які кардинально відрізняються за 
своєю суттю: імперська Росія, яка складається із багатьох  
завойованих народів, з одного боку і національна держава 
Україна – з другого.

Україна – найбільша держава, що розташована в ключовій  
точці Євразії на перетині європейського і азійського світів  
і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського  
і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто  
володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, 
так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному  
кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії,  
адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів,  
в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному 
кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи.

Міф про європейськість Росії побудований на приналежності 
України до Московії. Не просто так після окупації України в часи 
козацтва Москва вкрала нашу минувшину, веде історію свого 
походження від Київської Русі, а історію церкви – від нашого 
хрещення у 988 році. Тому-то сам факт існування незалежної 
України завжди буде загрозою для Москви, а отже – агресія 
щодо нашої країни була цілком передбачувана.

Цю війну передбачили американські розвідники ще на  
початку 2000-х років. Американська приватна розвідувально- 
аналітична організація «Stratfor» у своїх прогнозах на найближчі 
100 років писала про те, що в 2013-2014 роках Москва нападе 
на Україну. Аналітики передбачили, що це відбуватиметься 
шляхом ведення гібридної війни – тобто це буде неоголошена 
війна. Також спрогнозували, що агресія реалізовуватиметься 
через так званих добровольців, зокрема на підставі захисту 
російськомовної меншини. Передбачили й те, що США не  
втручатиметься у це військове протистояння.

Але найголовніше те, що перебіг цієї війни передбачив ще 
Степан Бандера. Зокрема, у його праці «Питання атомної  
війни і визвольна революція» йдеться про те, що після того, як 
Україна здобуде незалежність, Росія неодмінно нападе, однак 
зробить це непрямо. Ворог проводитиме ступеневу агресію 
– крок за кроком. Буде використовувати добровольців і парти-
занів, і війна не матиме прямих фронтів. Франція і Німеччина, 
які виконуватимуть роль миротворців, будуть на боці Росії.

Потрібно усвідомити і змиритись з тим, що все те, що  
сьогодні відбувається в Україні – це математичний геополітичний  
закон. По-іншому не могло статись.

Військовому вторгненню передує тривала ідеологічна війна.
Війни 20-го і 21-го століть не ведуться на повне винищення 

нації. Такої мети собі не ставлять і московити. Вони не прагнуть  
відкрито завоювати всю Україну. Вже сьогодні вони мають  
величезні проблеми з анексованим Кримом, який став для них 
валізою без ручки. Так, наш півострів – це корона імперії, однак 
вона потребує постійних фінансових вливань, натомість РФ не 
отримує жодних економічних і матеріальних дивідендів. Москва 
навіть не хоче завойовувати весь Донбас, бо якщо Крим – це 
валіза без ручки, то Донбас – це камінь на шиї плавця.

Якби Путін ставив собі за мету приєднати до складу РФ 
Донбас, то сьогодні там би розвивали окуповані території,  
відновлювали виробництво, вливали кошти. Натомість Москва 
перетворила економічний потенціал цього регіону на випалену 
територію. Сьогодні там проживає дуже багато людей з бойовим  
досвідом і кримінальною поведінкою. Вони їдуть у Росію, аби 
якось застосувати свої знання і набуті навички, однак там їм 
ніхто не радий.

Отож, Путін не ставить собі за мету завоювати всю 
нашу країну військовим шляхом, однак він прагне, аби  
Україна була частиною геополітичного простору Москви.  
Мовляв, України як самостійної держави не існує, а українці –  
не окрема нація, а лише зіпсуті росіяни. У своїй пропаганді 
Путін одразу стикнувся з доволі серйозною проблемою. Річ  
у тому, що за переписом 2001 року в Росії проживало три  
мільйони людей, які називали себе українцями, 75 % з яких 
називали українську мову рідною. Три мільйони українців  
навіть в умовах суворої асиміляції називали себе українцями.

Цю проблему Путін почав дуже швидко вирішувати. Вже 
перепис населення 2010 року показав, що в Росії мешкає лише 
1,9 мільйона українців. Путін у своїй війні проти українства 
пішов іще далі. Перед війною він зачистив будь-яке культурне 
життя українців Росії. Єдина церква Київського Патріархату 
була захоплена в Підмосков’ї, єдине визнане Росією об’єднання 
українців Росії, попри його поміркованість, було заборонене  
на території РФ. Сьогодні немає жодного культурного пред- 
ставництва українців на території РФ.

Росія розуміла, що це екзистенційна війна двох просторів  
– українського простору свободи і російського простору  
рабства. Тому до цієї війни Москва готувалась довго  
і ретельно. Мета Росії в 2014 році і її мета сьогодні одна  
і та ж – знищити незалежність України. Очікуваний підсумок 
досягнення цієї мети може варіюватись, залежно від обставин. 
Вони можуть залишити псевдодержавне утворення на зразок  
УССР, себто зберегти певні формальні елементи державності  
на першому етапі. А можуть цілковито знищити українську 
державність, реалізувавши концепцію «Failed state», довівши  
країну до стану, коли вона не зможе підтримувати своє  
існування як життєздатна політична та економічна одиниця. 
Аби реалізувати задумане, вони підриватимуть всіляко нашу 
економічну й енергетичну безпеку.

В сучасних війнах застосування зброї починається на  
останньому етапі. Цьому етапу передує тривала ідеологічна, 
інформаційна й світоглядна війни. Завоювати частину Донбасу 
Путін зумів лише після того, коли там цілковито запанувала 
російська мова, коли позакривались українські школи, коли 
всі преференції отримала виключно російська церква, коли 
інформаційний простір поглинула кремлівська пропаганда.  
Водночас Москва фінансувала численні проросійські сили та  
козачі бойові організації, спецслужби й армія були інфільтровані 
російською агентурою, а економіка цілком і повністю зав’язана  
на російський олігархат. Тамтешнє суспільство опинилося  
в полоні російських ідеологем. Сучасні війни починаються  
тоді, коли країна-окупант формує в країні, проти якої вона 
воює, так звану опозицію, критичну масу громадян, які  
ненавидять власну державу і готові проти неї воювати. Після 
цього Росія приходить у статусі визволителя.

Москва ніколи не йшла на територію України відкрито, як 
окупант. Вона завжди «визволяла», так би мовити, «надавала  
братську допомогу». Для цього потрібно було створити  
підґрунтя – фейкові органи влади. Спершу російська мова 
та російська церква, далі ворожа агентура наводнює органи 
влади своїми кадрами, які в потрібний момент захоплюють  
владу й озвучують заклики і прохання до Путіна про допомогу. 

Пригадайте, Путін свого часу навіть «прикривався» папірцем 
із закликом Януковича ввести війська.

Московсько-українська війна триває в нинішній фазі  
з 24 серпня 1991 року. З першого дня нашої незалежності  
Росія воювала проти України – дипломатично, економічно, 
енергетично, фінансово й ідейно-світоглядно. Надважливий 
етап, який зробив можливим військове вторгнення росіян,  
трапився 1994 року, коли Росія і США за згодою тодішньої  
української влади позбавили нашу країну третього в світі  
ядерного потенціалу. Після цього Москва готувала підґрунтя 
для військового вторгнення. У нас тоді забрали надваж- 
ливий елемент стратегічного протистояння, адже ніхто  
сьогодні не нападає на ядерні держави. Що б там не гово-
рили про Північну Корею, які б погрози не озвучували, ніхто 
не наважиться на військову операцію, боячись удару у відповідь.

Концепція створення обороноздатного суспільства
Україна сьогодні має право відновити свій ядерний потен-

ціал. Водночас ми розуміємо, що це доволі тривалий процес, 
на який потрібні величезні фінансові затрати. Також це може 
призвести до погіршення відносин із нашими міжнародними  
партнерами. Потрібно визнати і те, що Україна сьогодні  
не може економічно утримувати армію, яка за чисельністю  
була б рівноцінна російській армії. Тому потрібно йти третім 
шляхом.

Головна ідея цієї концепції полягає у тому, що сама лише 
українська армія не може виграти війну з РФ. Війну має  
вести вся нація разом з українською армією проти Москви.  
У постанові йдеться про заходи підвищення обороноздатності, 
де ми передбачили, зокрема, відновлення військових і військово- 
медичних кафедр при університетах, що було зроблено.  
Також у концепції йдеться про необхідність загальнострілецьких  
вишколів для всього населення країни. Йдеться й про піврічний 
вишкіл всіх хлопців і дівчат призовного віку. Вони мають пройти 
стрілецьку бойову підготовку, набути навичок і знань про те, 
як надавати меддопомогу, про цивільну оборону, навчитись 
воювати у малих групах. На основі цього масового вишколу 
за швейцарським зразком повинна будуватися територіальна  
оборона, про яку всі говорять. Кожен українець у 18 років  
повинен пройти базовий стрілецький вишкіл, аби потім стати 
частиною територіальної оборони.

Також необхідно ухвалити закон про цивільну зброю і боє- 
припаси, коли люди могли б зберігати вдома зброю, а пред- 
ставники територіальної оборони – стрілецьку зброю, в тому  
числі важку стрілецьку зброю, як це сьогодні є в тій же  
Швейцарії. За таких умов українці перетворилися б в мирну, 
до зубів озброєну націю. Путін розумів би, що якщо нападе  
на Україну, то в його солдатів стрілятимуть з кожної хати. За  
сім років війни з Путіним майже нічого з цього не було зроблено.

Так, сьогодні ми маємо певну частку населення, яка воювала: 
ветеранів, що повернулись з фронту, набули бойового досвіду 
й готові у разі потреби знову взяти в руки зброю, також частина 
складу ЗСУ – це люди з безцінним бойовим досвідом, який 
вони набули на сході. Проте широка мобілізаційна база досі 
не створена, стратегія ефективної територіальної оборони не 
підготовлена.

Для того, аби реалізувати позитивні зміни й запровадити 
ефективну систему територіальної оборони, потрібно повернути  
владу українцям в Україні. Без політичної волі керівників  
держави реалізувати ці кроки дуже і дуже важко. Сьогодні  
важливо говорити не так про те, що робить і що планує Москва 
чи як на це реагує Захід, а потрібно натомість обговорювати те, 
що зобов’язані зробити ми. Саме ми – єдина держава світу, яка 
успішно воює з росіянами сім років. Сьогодні ніхто у світі, окрім 
українців, не зможе зупинити і перемогти Московію».

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА  ВІЙНА
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ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
- ОДИН ІЗ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНІСТІВ  

14 травня, в Україні відзначали 150-літній ювілей  
Василя Стефаника — українського новеліста родом  
з Прикарпаття. Його життя було насиченим різно- 
манітними подіями та викликами, однак письменник  
досягнув того, аби його визнали на світовому рівні.

Майбутній письменник виріс у заможній селянській 
родині у селі Русів на Прикарпатті. Хоч батьки і не  
шкодували коштів на начання та розвиток сина, хлопчик  
зазнавав у школі знущань і принижень, зокрема через  
низький зріст. Так він навчався у багатьох освітніх  
закладах – то в Снятині, то в Коломиї, то у Дрогобичі.

У 17 років він знайомиться зі своєю майбутньою  
дружиною Ольгою. Його виганяють через два роки 
із Коломийської гімназії, де він навчався, нібито за  
політичні погляди. Перед двадцятиріччям він знайо-
миться із Іваном Франком у Дрогобичі, потім вступає 
до Ягеллонського унверситету в Кракові на медичний  
факультет.

У 23 роки чоловік одружується на Ользі Гаморак,  
у них народжуються сини, а подружжя проживає у селі  
Стецеві на Прикарпатті. Утім, їхньому сімейному щастю  
не судилось бути довгим: дружина помирає через  
10 років.

Стефаник був переконаний у тому, що більшовицько- 
сталінський тоталітарний режим є ворожим народові. 
В одній із останніх поїздок до Львова з сином Киролом 
його приймав консул, який поскаржився, мовляв, польські 
газети поширюють інформацію про голод в Україні, та 
просив його написати спростування, однак письменник  
відмовився, бо на той момент у його помешканні  
ночувало двоє біженців – вони розповіли йому розповіли,  
що дійсно в Україні зарз страшенний голод. Консул  
розгнівався і позбавив Стефаника пенсії.

Довідавшись, що уряд УРСР позбавив митця пенсії, 
митрополит Андрей Шептицький призначив йому таку 
ж пенсію. Стефаник попросив касира, щоби той видав 
йому усю суму дрібними монетами. З великою торбою 
копійок письменник прийшов і роздав всю свою пенсію, 
до єдиного гроша, бідним і просив помолитися за упокій 
душ жертв голодомору в Україні 1933 року.

«Стефаник, якого ми звикли осмислювати у певних, 

готових образах, Стефаник, який постійно тільки й думає, 

як погано живеться селянинові, і який вистражданий його 

побут та життя. Тобто тягнеться ця ліня, започаткована 

ще Шевченком про те, що письменники стають великими 

тоді, коли починають думати про біди народу. Абсолютно 

українофільська річ, яка мала би бути просто повісткою 

дня певного часу в якомусь обмеженому часі, але ця 

мода вийшла за межі, і кожен письменник XIX століття 

та початку ХХ мірявся цим — що він зробив і написав 

для народу, як його спозиціонував», – каже літературний 

критик Євгеній Стасіневич.

І додає, що зі Стефаником відбувається дивна  

омана, бо ми сприймаємо його мало не як такого глибоко  

закоріненого в селянський побут, який сам працює,  

а потім у нечасті хвилини відпочинку сідає писати. Та 

насправді письменник як особистість і його образ —  

речі доволі різні.

«Він походить із заможної, хоч і селянської родини, але 

загалом Стефаник — інтелігент. Він може часто говорити, 

як ненавидить місто і коли приїжджає до Львова, може 

плюватися та говорити: «Та що я розумію з ваших балачок,  

я взагалі мужик». Але це цілком собі роль і маска, не гірша  

від образу Тараса Григоровича, який на пізніх фотографіях  

в оточенні своїх друзів, коли вони всі у фраках і костюмах, 

він сидить у смушевій шапці. Це певний імідж, це гра на 

якусь роль, яка вже не з його власної волі була сфор- 

мована. І Стефаник так само, якщо глянути на його  

фотографії, цілком такий собі франт», – пояснює дослідник.

Коли Василю Стафанику було майже 20 років, він  

починає писати, але перша книжка виходить наприкінці  

XIX століття — «Синя книжечка». Збірку новел, що 

вийшла у Чернівцях, зустріли захопленими відгуками  

найбільші літературні авторитети, серед яких, крім  

Івана Франка, були Леся Українка, Михайло Коцюбинський,  

Ольга Кобилянська. Книга стала помітною віхою в розвитку  

української прози.

Інші письменники зауважують, що Василь Стефаник  

пориває із традицією оспівування села. Тарас Шевченко,  

Панас Мирний, Нечуй-Левицький великою мірою  

романтизували село. А Стефаник — перший, хто рве  

з цим абсолютно радикально. Він говорить, що село —  

не територія раю, такого не було ніколи, і ті, хто мав  

справу з селом, прекрасно уявляють собі ту тяжку  

фізичну, проклятущу роботу на землі.

З одного боку, Стефаник ідеологічно дуже важливий 

і все ж таки розставляє правильні акценти: не треба  

романтизувати те, що не романтизується. Але насправді 

він один із перший модерністів на теренах України.

Стефаник бере тяжкий фактаж. Згадайте «Камінний 

хрест» чи «Новину». Там є такі історії на розрив аорти. 

В одному випадку селянин має мігрувати до Канади, бо 

йому тут бракує життя і він на знак тяжкої долі ложить  

камінний хрест. Тут питання, чи на знак такої долі 

він його ложить чи все ж таки на знак того, що він не  

зламався. Важливий прийом у Стефаника полягає у тому, 

що він показує селян якщо не спроможних до бунту, то 

до постійної боротьби. Тобто вважати ці тексти песимі-

стичними не випадає.

Критик додає, що Стефаник часто бував у Кракові, 

там учився та бачив польських передмодерністів. Він 

за письменницьким темпераментом модерніст, просто 

тематика від нас затіняє цей момент.

Він часто вибирає дві-три барви і просто постійно  

перекомбіновує ці емоції, але ніколи не йде до моралі-

заторства, не бере право голосу собі, не йде в довгий 

діалог. Знаєте, у чому ще була проблема тих, хто брався  

писати про село? Вони часто не могли зупинитися  

і думали, щоб якнайкраще показати рустикальне життя. 

Треба поставити героїв, підслухати їхні розмови, аби роз-

мовляли безконечо. Стефаник цього не робив: його герої 

можуть розмовляти, але ми його не бачимо фігурантом.

Він як новеліст дуже відрізняється від Франка, у якого  

присутня велика ідея, а Стефаник завжди грає на  

ньюансах і емоціях. Це те, що перекреслюється при 

першому ж наближені. Ми думаємо, що Стефаник –  

це похмура проза. Але. якщо придивитись, найчастіше 

це дуже тонко зроблено, просто на тяжкому матеріалі.

Василь Стефаник взагалі не вмів вигадувати. Для  

того, щоби писати, йому була потрібна виписка із  

хроніки, Стефаник чіплявся за цей факт і писав модер-

ністські новели.

Ці новели добре аранджовані та запам’ятовувані. Чи 

багато ми пам’ятаємо новел від Франка? Та ні. Згадуємо 

Стефаника, одразу в голові виринає два-чотири тексти.

Пізніше на долю письменника випадають тяжкі хвороби.  

У 1930 році майже 60-річний Стефаник переносить 

частковий параліч. Його здоров’я погіршується, чоловік 

марніє на очах. За кілька років чоловік помирає, його 

поховали у рідному Русові.
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники
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