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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
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CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРАГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,  Организация,  
управление  управление  
и контроль  и контроль  
процесса производствапроцесса производства

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

Умение работать в Excel,  
системах SAP или CRM  
будет большим плюсом
Full-time / Место работы -  
Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля       

$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225

Ваш надежный друг и помощник

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

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, Philadelphia, 

 PA 19115 PA 19115

•  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

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

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

Бесплатная
доставка
на дом!
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Classified

 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 ПРАЦІВНИКА НА HEATING
(DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

 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 

У НАС ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ 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











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 



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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТИН ПОТРЕБУЄМО МУЖЧИНУ  
З ДОСВІДОМ ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ

Оплата готівкою. Робота в Northeast Philadelphia. 
Телефон:  347-267-9609

ПЕРЕВЕЗЕМО ВАШ БУДИНОК, КВАРТИРУ, ОФІС В БУДЬ-ЯКЕ МІСЦЕ США
Монтаж та демонтаж меблів Ліцензія. Страховка  

Senior Discounts     Вивозимо будь-який мотлох
Едік 215-824-7197, 267-991-0244, 267-836-2445

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

Телефон: 267-588-0332

 КОМПАНІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ  
ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

ПОТРЕБУЄ РОБІТНИКІВ (район центрального NEW JERSEY).
ПОСТІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ.

Телефон: 732-829-6572 МИХАЙЛО

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



УВАГА, РОБОТА! 
БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ РОБОТИ З КАМЕНЕМ! 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ. МИ НАВЧАЄМО!

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ! 
ПІСЛЯ 3-Х МІСЯЦІВ ПРАЦІ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001

ДЛЯ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
ПОТРЕБУЄМО МЕХАНІКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ

зі своїм інструментом або без
Висока оплата праці. Хороші умови.

Телефон:  267-334-6635

 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

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ  
З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ.

При поступленні на роботу водії з досвідом отримують  БОНУС.
FLEXIBLE HOURS.

Вимоги: НЕОБХІДНО МАТИ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА.
Телефон. 267- 615-7914 JAY





ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 2-кімнатна КВАРТИРА 
НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ ДУПЛЕКСА.

Все в відмінному стані.
ВЕЛИКИЙ BACKYARD, ГАРАЖ.
Близко к школі и транспорту.

З 1 СІЧНЯ!
Район TOMLINSON RD.& JEANS ST.

Тел. 215-601-9520 



БАЖАЄТЕ ШВИДКОБАЖАЄТЕ ШВИДКО
ОТРИМАТИОТРИМАТИ

ОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮ
                                БАРБЕРА, СТИЛІСТА,БАРБЕРА, СТИЛІСТА,
                   МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ                    МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА ПЕДІКЮРУ 
                   І КОСМЕТОЛОГА                   І КОСМЕТОЛОГА

В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? В ШТАТІ ВАШОГО ПРОЖИВАННЯ? 

У ВАС Є ВИНЯТКОВА МОЖЛИВІСТЬ!
Ви немаєте SSN – НЕ ПРОБЛЕМА.  
МИ ДОПОМОЖЕМО В ОТРИМАННІ! 

973-946-8108
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КУЛЕБА ПОЯСНИВ, ЧОМУ НЕ ВВЕДЕНО САНКЦІЇ ПРОТИ ПП-2

Глава МЗС України розповів, які фактори гальмують запровадження санкцій 
проти Північного потоку-2.

Ключові рішення щодо санкцій проти газопроводу Північний потік-2 майже 
підготовлено. Проте просувати їх далі заважає кілька причин. Про це заявив міністр 
закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Наші партнери на наш заклик дуже швидко включилися в розробку цього 
санкційного пакету, і я протягом кількох тижнів був дуже задоволений тим, як іде 
дипломатія між Вашингтоном, Лондоном і столицями країн ЄС з цього питання. 
Зараз у нас цей процес дійшов до стадії, коли ключові конкретні рішення вже 
майже готові, але як просуватися з ними вперед - наразі не вирішили», - розповів 
глава МЗС.

Він наголосив, що є дві причини відсутності рішення.
«Перша - розбіжність серед суб'єктів щодо того, чи треба фіналізувати цей 

пакет зараз і зробити його очевидним для Росії...або через дипломатичні канали 
погрожувати їм "невиразними стражданнями", стимулюючи їх піти назустріч. Ось 
ця дискусія загальмувала процес», - уточнив Кулеба.

За його словами, ніхто не заперечує того факту, що пакет санкцій потрібен, але 
питання в тому, як тактично цю карту розігрувати.

Другою причиною відсутності рішення щодо запровадження санкцій проти 
Північного потоку-2 Кулеба назвав наближення католицького Різдва та згор- 
тання всіх активностей на дипломатичному треку.

АКСЬОНОВ ЗАЯВИВ, ЩО ПЕРЕДАЄ УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВНІ 
ПОРТИ У «ФЕДЕРАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ» РОСІЇ

Російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу 
у федеральну власність Росії Керченського та Феодосійського морських портів, 
які де-юре є державною власністю України. Про це Аксьонов говорив під час 
підсумкової пресконференції.

«Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність 
для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового 
колективу і так далі», – сказав Аксьонов.

За його словами, вантажопотік через ці порти мають збільшити.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на першому саміті 

«Кримської платформи» 23 серпня зазначив, що збитки країни від російської анексії 
Криму становлять понад 100 мільярдів доларів.

До цього повідомлялося, що економіка України втратила близько 135 мільярдів 
доларів внаслідок анексії Криму Росією – такі дані на презентації у Києві озвучили 
автори дослідження, яке було проведено на замовлення Постійного представництва 
президента України в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Ще у грудні 2019 року міністр економіки України Тимофій Милованов оприлюднив 
статистику щодо втрат української економіки від агресії Росії з оцінкою вартості 
обʼєктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях Донбасу 
та Криму. За його підрахунками, прямі збитки лише у 2014–2015 роках склали  
15-20% ВВП України, а загальні втрати – від 50 до 150 мільярдів доларів.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ З АЛІЄВИМ

Президенти обговорили питання порядку денного в контексті розвитку українсько-
азербайджанського стратегічного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із 
президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє Офіс президента.

Глави держав обговорили питання порядку денного в контексті розвитку 
українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Зеленський привітав Алієва з 60-річчям і побажав сил і дальших успіхів.
«Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті 

розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства», - йдеться 
в повідомленні.

Глави держав приділили особливу увагу питанням організації Шостого засідання 
Ради президентів України та Азербайджану.

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ОТРИМАЮТЬ У СІЧНІ 2022 РОКУ 
МОБІЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВІД НІМЕЧЧИНИ

Українські Військово-повітряні сили отримають у січні 2022 року від уряду 
Німеччини мобільний госпіталь, повідомив у твітері міністр оборони України 
Олексій Резніков.

«З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. 
Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування 
медичних постачань та обладнання. Також завдяки нашим партнерам у січні 
2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий 
госпіталь Role-2! Ми цінуємо це», – написав міністр, позначивши в дописі посла 
Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

Раніше у грудні президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину 
у блокуванні постачання Україні оборонних озброєнь.

«Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних 
рушниць і протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. 
Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. 
Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати 
право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях 
усе ще перемагає страх», – заявив Зеленський в інтерв’ю італійській газеті 
La Repubblica.

Німеччина разом із Францією, Україною та Росією є учасницею переговорів 
щодо мирного врегулювання на Донбасі у так званому «нормандському форматі».
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Напруга між Росією і Заходом невпинно зростає. 
Москва прямо загрожує новою ескалацією, не 
соромлячись у виразах. США та їхні партнери 
у відповідь обіцяють найжорстокіші санкції. Україна 
опинилася у самому центрі цього протистояння.

Останні місяці з точки зору відносин між США і НАТО 
з одного боку і Росією і її сателітами з іншого, мабуть, 
стали найбільш напруженими з часів 2014-2015 років. 
Основним тригером все ще залишається Україна, але 
з різницею в тому, що суттєвої активізації бойових дій 
на нашій території поки не спостерігається.

Ескалація зараз відбувається більше по 
дипломатичній лінії. З листопада Сполучені Штати 
говорять про підготовку росіян до відкритого нападу 
на Україну. Західні медіа регулярно публікували 
карти можливого наступу і дані про накопичення 
військ. Офіційні особи підкріплюють це жорсткими 
заявами та анонсами потужних санкцій у разі нової 
агресії.

Кремль спочатку просто відкидав всі звинувачення, 
але в останні тижні "перейшов в контратаку". За версією 
Москви, це Україна за підтримки західних союзників 
нібито зриває мирні переговори і готує провокації як 
на Донбасі, так і проти самої Росії. На що там обіцяють 
"належну, в тому числі військово-технічну відповідь", 
при цьому уточнюючи, що "самі конфлікту не хочуть".

Зумівши максимально звернути увагу Заходу на 
свої погрози, Володимир Путін у підсумку таки висунув 
вимоги. Оформлені вони у вигляді двох документів, 
які МЗС РФ пропонує підписати США і НАТО, – так 
звані "гарантії безпеки". Абсурдність деяких положень 
змушує засумніватися в тому, що Росія всерйоз 
розраховує узгодити ці домовленості. У будь-якому 
випадку все це, в тому числі і ситуацію на Донбасі, 
Кремль має намір обговорювати без України.

Гарантії для Путіна
Згадані "гарантії безпеки", як стверджується 

в документах, спрямовані на стабілізацію ситуації 
і пошук варіантів для мирного співіснування Росії 
і Заходу. При цьому більшість пунктів в них стосуються 
заборон для США і НАТО, а окремі і зовсім вимагають 
змінити сформований порядок речей – по суті, 
перекроївши карту Європи на нові зони впливу.

Так, від Штатів Москва вимагає повернути на свою 
територію всю ядерну зброю і ліквідувати відповідну 
інфраструктуру поза країною. Також РФ домагається 
заборони на розміщення ракет середньої і меншої 
дальності, прольоту бомбардувальників і проходу 
кораблів в будь-якій точці земної кулі, звідки вони 
можуть вразити цілі на її території. Те ж саме нібито 
зобов'язується зробити і сама Росія.

НАТО до того ж, згідно з "гарантіями безпеки", не 
повинно розміщувати сили і озброєння в країнах, які не 
були членами Альянсу до літа 1997 року, крім випадків, 
коли на це погодиться РФ. З того часу в блок вступили 
більшість країн Східної Європи, Балкан і Балтії. За 
задумом росіян "старші колеги" по НАТО повинні вивести 
свої контингенти і оборонні системи з цих країн.

Ну і, мабуть, найголовніша умова для Заходу від 
Кремля – зафіксувати відмову НАТО від розширення 
на Схід. В обох проектах документів окрему увагу 
приділено Україні. Росія вимагає, щоб вона в принципі 
ніколи не стала членом Альянсу, і з нею, по суті, 
припинили будь-яку військову співпрацю.

Цей пункт, очікувано, викликав бурхливу реакцію 
з боку офіційного Києва і західних партнерів. 
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг твердо заявив, що 
питання вступу України до блоку стосується виключно 
її та країн-учасниць Альянсу. Цю позицію підтвердили 
і у Вашингтоні.

"Ми бачимо, що деякі наші недоброзичливці, прямо 
скажу, інтерпретують це як ультиматум з боку Росії.  
Це ультиматум чи ні? Звичайно, ні", – заявив Путін, 
коментуючи цю ситуацію.

В той же час за 200 км від кордонів України 
розташовані 122 тисячі російських військових, за 
400 км – ще понад 143 тисячі. Лідери західного 
світу переконують Москву розрядити обстановку 
і відвести війська, на що в Кремлі відповідають, що 
"не представляють ні для кого загрози", але знову-таки 
вимагають "гарантій безпеки".

Поряд з "миролюбними" заявами росіяни традиційно 
сиплять погрозами. Мовляв, на наближення НАТО до 
своїх кордонів дадуть відповідь "військовим шляхом", 
а якщо Захід не дасть відповіді на вимоги Кремля, то 
в хід піде якийсь "план Б".

Паралельно від керівництва РФ звучать ідеї 
розмістити в Білорусі ядерні ракети і розповіді про 
американських найманців, які нібито завезли на 
Донбас "хімікати для провокацій". Сам же Путін 
порівнює те, що відбувається на Сході України 
з геноцидом і припускає, що там готується "третя 
військова операція" з можливим продовженням: 
силовою спробою деокупації Криму.

Такі заяви можуть створити привід для "наступних 
кроків" з боку Росії, сказав колишній командувач 
військами США в Європі, провідний військовий 
експерт Центру аналізу європейської політики, генерал 
Бен Ходжес.

"Не думаю, що розширення конфлікту неминуче. Але 
росіяни зробили багато чого, щоб це стало можливим. 
З точки зору як нарощування військових можливостей на 
суші і на морі, так і наративу, їх риторики. Відбувається 
дуже серйозна ескалація. Путін діє на настільки 
високому рівні терпимості до ризику, що потенціал 
жахливого прорахунку зараз навіть вище, ніж, думаю, 
був тиждень тому", – пояснив він.

Випробування на міцність
Незважаючи на все більш агресивні, а часом 

і відверто хамські заяви з боку представників РФ, 
і Вашингтон, і Брюссель висловили готовність до 
діалогу. Перший раунд цього діалогу повинен початися 
вже в січні.

У запропонованих проектах угод є багато очевидно 
неприйнятних для Заходу моментів, але є і положення, 
які можуть стати основою для обговорення. Однак 
більш серйозне питання в тому, чи хоче Кремль взагалі 
вести переговори, зазначив колишній посол США 
в Україні Стівен Пайфер.

"Розпалена риторика, що виходить від Москви, 
виглядає дивно. Мене турбує те, що Кремль 
припускає і хоче, щоб Захід відмовився від 
домовленостей, щоб створити ще один привід для 
нападу на Україну. Це буде трагедією для України, 
але також буде трагедією для родичів російських 
солдатів, які в кінцевому підсумку будуть вбиті 
в Україні", – уточнив дипломат.

На користь цієї версії говорить і інша нездорова 
тенденція: "червоні лінії" Кремля постійно зсуваються, 
особливо яскраво це стало помітно під час поточного 
загострення. Наприклад, якщо раніше Путін вимагав, 
щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, то зараз 
вже йде мова про те, що вона взагалі ніяк не повинна 
співпрацювати з Альянсом. З кожною подібною заявою 
ставки підвищуються, а простір для компромісу стає 
все вужчим.

По суті, слова Путіна – це ультиматум, спрямований 
НАТО, і звучить він приблизно так: "Якщо ви не 
виконаєте наші вимоги, то ми розв'яжемо війну проти 
України", вважає голова комітету Верховної ради 

з міжнародної політики Олександр Мережко. Причому 
президент РФ сам загнав себе в ситуацію, коли 
відступити практично неможливо. Йому потрібна якась 
"перемога", щоб зберегти обличчя всередині країни і 
на міжнародній арені.

"Все рухається в напрямку двосторонніх переговорів 
між США і Росією. У якомусь сенсі це вже перемога 
для Путіна, тому що він вже вдруге змушує США вести 
з ним переговори один на один, і обговорювати, в тому 
числі, питання, пов'язані з Україною. Він розглядає 
це як певну дипломатичну перемогу. З іншого боку, 
весь світ розуміє, що це результат шантажу, дуже 
радикального шантажу, очевидно, Путін тут навіть 
блефує в якомусь плані", – сказав депутат.

З іншого боку, і США в цій ситуації не можуть 
відступитися. Після провальної операції з виведення 
військ з Афганістану позиції Штатів в якості "лідера 
вільного світу" значно похитнулися. Публічні 
поступки перед шантажем Кремля, хоча б в частині 
євроатлантичної перспективи України, стануть 
вельми серйозним ударом по репутації Вашингтона 
і міжнародному правопорядку в цілому.

США не можуть дозволити собі прояв слабкості, 
адже на кону стоїть, в тому числі, майбутнє НАТО. 
Відносини з РФ і політика по Україні і без цього стала 
серйозним випробуванням на міцність для Альянсу. 
Так, наприклад, Франція і Італія виступають за мирний 
діалог з Росією, а країни Балтії навпаки закликають 
покінчити з постійними спробами Путіна зруйнувати 
безпеку в Європі і світі, в тому числі надавши Україні 
оборонне озброєння.

"Росіяни сподіваються, що Захід відступить і піде 
на поступки... Тому потрібно переконатися, що США, 
Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Італія, Франція 
та інші стоять пліч-о-пліч. Кремль повинен повірити в 
те, що ми серйозні. 

У підсумку до майбутніх переговорів Росія і Штати 
підходять у вельми напруженій обстановці. Вимоги 
кожної зі сторін аж надто суперечать одна одній, а поле 
для маневру всіяне "мінами" – будь-який промах може 
дуже дорого обійтися не тільки переговірникам, а й світу 
в цілому. Тому нерідко звучать побоювання, що вирішити 
цей конфлікт можуть за рахунок України, примусивши її 
до виконання досягнутих домовленостей пост-фактум.

"Наскільки я бачу, вони не будуть приймати за нашою 
спиною якісь рішення, які впливають на наше майбутнє. 
США чітко зробили заяву, що вони не збираються 
приймати рішення в обхід України, а потім змушувати 
нас їх приймати. По суті, ці переговори США-Росія 
будуть тристоронніми. Україна буде там представлена 
Сполученими Штатами, які будуть захищати наші 
інтереси і нашу позицію", – зазначив депутат Мережко.

Але що якщо переговори проваляться? Як далеко 
готовий зайти Путін у спробі довести собі і всьому 
світу свою "імперську велич"? При найгіршому сценарії 
Україна опиниться з агресором наодинці – в НАТО 
ясно дали зрозуміти, що їхні війська не братимуть 
участі в цьому конфлікті. Але й українська армія з 
часів 2014 року зміцніла достатньо, щоб відкрите 
вторгнення не стало для росіян "легкою прогулянкою". 
У сукупності з найжорстокішими санкціями Заходу ціна 
цієї авантюри може стати для Росії непідйомною. Чи 
розуміють це в Кремлі?

На питання, чи може він дати гарантію, що РФ 
не нападе на Україну, Володимир Путін відповів 
ультиматумом: "З приводу гарантій. Наші дії будуть 
залежати не від ходу переговорів, а від безумовного 
забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну 
перспективу... А ви вимагаєте від мене якихось гарантій. 
Ви повинні нам дати гарантії. Ви! І негайно. Зараз!"

БИТВА ЗА УКРАЇНУ. ЧИ ХОЧЕ ПУТІН НОВОЇ ВІЙНИ І НА ЩО ГОТОВИЙ ЗАХІД
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ЗОЛОТИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ

Український композитор, автор справжніх українських 
естрадних хітів 70-х та 80-х років Ігор Поклад 
відсвяткував свій ювілей — 80 річчя. Як і Володимир 
Івасюк, Ігор Поклад закохав українського слухача 
в українську пісню. Багатьом усі вони добре знайомі 
з дитинства.

Ігор Дмитрович Поклад народився 10 грудня 
1941 року у м. Бішкек (Фрунзе) Киргизької РСР під час 
евакуації в родині кадрового військового.

Після закінчення війни 1941-1945 рр., сім’я 
повернулася до України, де в 1957 році Ігор закінчив 
середню школу № 4 в місті Тернопіль. Паралельно було 
закінчено навчання в семирічній музичній школі по класу 
фортепіано. У тому ж 1957 році почалося навчання на 
історико-теоретичному відділенні Київського музичного 
училища ім. Глієра. Вже після закінчення третього 
курсу, Поклад вступає на композиторський факультет 
Київської державної консерваторії у клас професора 
А. Я. Штогаренка і в 1967 році закінчує її.

Ще в шкільні роки, Ігор починає складати пісні 
і друкувати їх у місцевій пресі. А навчаючись в училищі 
і працюючи там же концертмейстером, робить перші 
серйозні кроки в творчості, шукає професійних поетів 
для спільної роботи і, на щастя, не помиляється. Вже 
перша пісня, написана ним у співавторстві з чудовим 
українським поетом Борисом Олійником “Пісня не 
заблудиться”, виконана Костянтином Огнєвим, стає 
популярною. Передчуття молодого композитора 
не обдурили. Він починає активно працювати 
в пісенному жанрі. Усі відзначають незвичайний 
ліризм і мелодійність кожної його нової пісні. А поява 
“Коханої”, створеної спільно з непрофесійним поетом, 
лікарем за професією, Ігорем Барахом, що за короткий 
час завоювала серця мільйонів слухачів, все ставить 
на свої місця. Молодий композитор, що бачив себе 
в якості творця симфоній, опер і інших “великих форм”, 
закохується в пісню і залишається з нею на все життя.

Одна з перших професійних робіт – і відразу успіх. 
Тільки перелік її виконавців може запаморочити 
голову. Муслім Магомаєв, Юрій Гуляєв, Йосип Кобзон 
і це далеко не все! До починаючого автора за новими 
піснями звертаються легенди естради 60-х років – 
Рашид Бейбутов, Слава Харченко. Кожну нову 
пісню з нетерпінням чекають починаючі, у той час, 
ленінградські виконавці. Одним словом, почалася 
серйозна творча робота.

Не помітити успіх молодого українського 
композитора було вже неможливо. Саме тому, в 1966 
році до Поклада звертаються чиновники міністерства 
культури з пропозицією організувати дівочий співочий 
колектив. Саме тут починається новий, і не менш 
цікавий етап творчого життя. Протягом лише трьох 
місяців, провівши колосальний відбір, відсіявши 
сотні і залишивши десяток молодих, красивих і дуже 
талановитих дівчат, Ігор Поклад створює унікальний на 
ті часи проект – вокально-інструментальний ансамбль 
“Мрія”. Кілька місяців титанічної праці не пропали 
даром. Вже в перший рік свого існування колектив 
входить у всесоюзну гастрольну сітку, поряд з єдиними 
представленими в ній українцями Тарапунькою 
і Штепселем і їх групою! Ансамбль представляє 
республіку на території величезного Радянського 
Союзу і, чи не першим, відправляється на гастролі 
за кордон. Талант композитора і талант організатора 
принесли результати – ансамбль визнаний, любимий 
і жданий всюди. І ще ніхто не знає, що всього через 
кілька років “Мрія” стане лауреатом Всесоюзного 
конкурсу артистів естради, поряд з легендарними 
“Піснярами” і “Аріелем”.

1968 рік вносить корективи в плани молодого 
колективу та його керівника. Поклада закликають до 
лав радянської армії. Але хто знає, на яких скрижалях 
записані наші долі? Саме тут, в армії, відбувається 
доленосна зустріч. В армiю призваний і служить 
неподалік початкуючий поет, нині метр української 
пісні, Юрій Рибчинський. На щастя, вони знайшли один 
одного. І знову – удача. Перша ж спільна робота і – 
приголомшливий успіх. На цей раз пісня у виконанні 
зірки тієї епохи, Тамари Міансарової, “Очі на піску”. 
А пізніше …

Пізніше були незрівнянні “Дикі гуси”, “Зелен-клен”, 
“Тиха вода”, “Скрипка грає”, “Чарівна скрипка”… 
Загалом, ті пісні, без яких неможливо тепер уявити 
сучасну українську естраду. Не даремно деякі з них 
народ давно вже перевів у розряд народних. Але 
і робота була не з легких. Одні тільки “Гуси” зажадали 
десятки переробок і величезний зошит, списаний 
автором тексту. Та й в столі пісня пролежала років сім, 
все не задовольняючи вимоги автора. І все ж плідність 
молодих співавторів в той час вражає. Лише кілька 
років, – і така в’язанка чудових пісень!

Але життя нецікаве, якщо все прогнозовано і відомо 
наперед. Тому, коли в 1973 році Поклад зникає 
з пісенного Олімпу, всі дивуються. На піку слави? 
Куди? А просто прийшов час підкорювати нові вершини 
у творчості. Загалом-то, це була свого роду авантюра, 
але, як показав час, дуже вдала. Ігор Дмитрович 
вирішив спробувати свої сили в театрі. Жодного разу 
до цього не працювавши у жанрі музичної комедії, 
він погоджується на пропозицію почати роботу над 
продовженням суперпопулярної музичної п’єси 
“Весілля в Малинівці”.

Ризик був. Ризик величезний, але автори не відступили. 
З готовим твором вони приїжджають в музичну Мекку 
Радянського Союзу – Одеський театр оперети. “Друге 
весілля…” представлена на худраду. На чолі – директор 
театру, легендарний Матвій Ошаровський, актори 
Михайло Водяний, М. Дьоміна – весь “золотий фонд” 
радянської оперети. Напевно, це був один з небагатьох 
випадків в історії театру, коли на обговорення твору 
пішли лічені хвилини, а авторів навіть не попросили 
за двері. Рішення про постановку було ухвалено 
одностайно і практично миттєво. Питання про режисера 
вирішилося ще швидше, по-одеськи. Телеграми 
з пропозицією попрацювати над постановкою нової 
вистави були розіслані всім провідним, в той час, 
музичним режисерам. Залишалося чекати, хто з них 
відгукнеться першим. Першим став знаменитий на весь 
Союз ленінградський режисер Ігор Владіміров.

Ще одна знаменна, доленосна зустріч і… 
запрошення до Ленінграду. Театральному метру, 
визнаному режисерові захотілося ввести “початківця” 
театрального композитора у світ театру. І поїхало… 

Щовечірні відвідування вистав, знайомства. Та й які! Що 
не ім’я, – легенда! Аліса Фрейндліх, Василь Ліванов! 
Що не спектакль – шедевр! Почуття переповнювали. 
Ігор входив в нову іпостась.

Зрештою закоханість у театр переросла в глибоке 
почуття, що не відпускає до сих пір. Роботи для театрів – 
одні з найбільш бажаних і очікуваних у всій подальшій 
творчості Поклада. А прем’єри – найбільш хвилюючі 
й радісні хвилини. Вже сьогодні в творчому доробку 
композитора понад 30 оперет і мюзиклів. Кількість 
їх постановок не піддається рахунку. А та, найперша 
робота, поставлена Владіміровим і блискуче зіграна 
акторами Одеської музкомедії, відбулася. І йшла вона 
до самої смерті легендарного Попандопуло – актора 
Михайла Водяного.

Наступною роботою Поклада стала написана 
в 1982 році “Конотопська відьма”, яка не сходить зі 
сцен українських театрів до цього дня. За словами 
театральних критиків, ця п’єса вже давно стала 
класикою жанру. Всього за кілька років з’явилося ще 
півтора десятка мюзиклів.

Потім були прем’єри ще і ще… Але вже хотілося 
спробувати чогось нового. Нове з’явилося в особі 
блискучого радянського актора і режисера – 
Л. Бикова. І знову, – все спочатку. Без найменшого 
досвіду роботи в кіно Ігор Дмитрович погоджується 
писати музику до одного з перших фільмів Бикова  
“Де ви, лицарі?” Почалася ера кінематографа  
у творчості композитора. З легкої руки великого 
Майстра, музика Поклада звучить сьогодні в більш, ніж  
40-ка художніх фільмах! Але найбільшою і 
образливою своєю помилкою, до сьогоднішнього 
дня, композитор вважає відмову від роботи у фільмі 
“В бій йдуть одні старики”. За словами самого 
Ігоря Дмитровича, не побачив він своєї музики  
в картині, не відчув, а шкода. І останній фільм Бикова, 
“Інопланетянин”, теж почали робити разом, але, на 
жаль, серце режисера зупинилося раніше, ніж фільм 
було закінчено. А музика залишилася…

Але композитор ще не знав, що кіно – не межа. 
Коли в будинку з’явилася, розмахуючи руками, 
волаючи, свистячий на всі лади і зображаючи щось 
одна людина, Поклад не уявляв, у що виллється 
це знайомство. Вилилося воно в блискучу серію 
мультфільмів про пригоди козаків! А тією людиною 
був геніальний режисер, який став, на щастя, великим 
другом, Володя Дахно. Робота в такому “легкому”, 
дитячому жанрі, як мультиплікація, виявилася чи не 
найскладнішою з усіх, які були в житті до цих пір. 
Секунда, – нова тема, ще пару секунд, – нова тема. Але 
зате наскільки це цікаво! Так і пішли козаки наречених 
виручати, весілля гуляти, мушкетерам допомагати, 
в хокей грати. Ось і Володі вже немає, а “Козаки” живуть 
і будуть завжди. Але ж була ще колосальна робота над 
повнометражним мультфільмом “Енеїда”. Величезний 
обсяг роботи, тисячі метрів плівки, години записів 
музики, ось уже й фінал видно і… впала величезна 
країна! Зникло усе! Просто диво, що вдалося-таки 
закінчити розпочате. Грошей за роботу вистачило, 
в акурат, на пляшку лимонаду, але яка різниця, зате 
справу зроблено!

Країна змінилася. Потихеньку почало вмирати 
мистецтво. Першим тихо пішов український 
кінематограф, потім такі улюблені композитором 
мультики. Театри – поки що на плаву, але рука – на 
кнопці SOS. Але навіть у цей час, навіть задарма, 
Поклад продовжує писати.

І були ще ювілеї і прем’єри, але доля композитора – 
це нескінченні зустрічі, робота і люди. 
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РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

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

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435




