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215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
 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

В САЛОН ТРЕБУЕТСЯ: 
 МАССАЖИСТ 
 ESTHETICIAN НА PART TIME
     (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 

202 Holland Road, Suite 212. Holland, PA. 18966

SPA FACIAL TREATMENTS
HYDRAFACIAL
CHEMICAL PEELS
MICRODERMABRASION
ANTI-AGING TREATMENT
MASSAGE THERAPY
WAX
SKIN CARE PRODUCTS










Звоните Звоните 267-826-4411267-826-4411
CELLCELL: 609-424-9242 : 609-424-9242 

Valentine's Day  20% off any  Valentine's Day  20% off any  
facials for new clients.facials for new clients.

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.
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 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
(DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

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

Безкоштовна 
оцінка робіт

267-265-3435

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних систем

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

Дополнительная информация  Дополнительная информация  
по телефонупо телефону  267-528-9295 267-528-9295 

На установку хитеров и кондиционеров На установку хитеров и кондиционеров 
требуютcя люди с опытом работы и без. требуютcя люди с опытом работы и без. 
Также требуются sub-contractors.   Также требуются sub-contractors.   

   $180     $180  
в день  в день  

на стартна старт
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Classified

 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 ПРАЦІ.
                             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 

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

НЕОБХІДНИЙ ЛЕГАЛЬНИЙ СТАТУС І DRIVER`S LICENSE
Додаткова інформація за телефом: 267-707-7788

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



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



ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 2-х кімнатна квартира 
НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ ДУПЛЕКСА.

Все в відмінному стані.
ВЕЛИКИЙ BACKYARD, ГАРАЖ.
Близько до школи і транспорту.

Район TOMLINSON RD.& JEANS ST.
Тел. 215-601-9520 

ПОТРІБНІ ВОДІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ.
БОНУС ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ $5,000. РОБОТА LOCAL,  

КОЖЕН ДЕНЬ ВДОМА. ОПЛАТА В СЕРЕДНЬОМУ $ 450 ЗА ДЕНЬ.
Права CDL та досвід водіння 2 роки - 

ОБОВ'ЯЗКОВО! НЕОБХІДНИЙ HAZMAT. 
Додаткова інформація  

за телефоном: 609-502-1789

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ  
ПО ПОСТАЧАННІ БЕНЗИНУ  

ШУКАЄ ДИСПЕТЧЕРА
FULL/PART TIME. ЗАРПЛАТА НА СТАРТ $75,000 НА РІК. 

НЕОБХІДНЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. 
ОФІС ЗНАХОДИТЬСЯ В CHERRY HILL, NEW JERSEY. 

Деяку роботу можна виконувати дистанційно. 
Бажано мати досвід роботи у нафтовій галузі. 

Телефон: 609-502-1789

FAVORITE HOME CARE 
запрошує на роботу

HOME HEALTH AIDS.
Вільний графік роботи. Необхідне знання 
розмовної англійської та російської мови.  

ВИСОКА ОПЛАТА ПРАЦІ.
За додатковою інформацією звертайтеся

за телефоном: 267-839-0011 

НА JUNKYARD/АВТОМОНТАЖ
в South New Jersey потрібні:

• СПЕЦІАЛИСТИ ПО ДЕМОНТАЖУ АВТОМОБІЛІВ
з досвідом роботи (зі своїм інструментом та без)
Заробіток $1000+ на тиждень.

• ПОМІЧНИКИ  

646-673-5889


Заробітна плата $750 в тиждень.

Допомагаємо із житлом



ALEX&SON   
ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

✔ Електрика, сантехніка,
   вікна, двері, підлога.
✔ Переобладнання ванн,
   кухонь, бейсментів.
✔ Усунення проблем
   каналізації.
✔ Ремонт та заміна
   heaters та бойлерів

Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс
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МАКРОН У КИЄВІ ЗАКЛИКАВ ШУКАТИ ТАКІ  
"ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ", ЯКІ ВЛАШТОВУВАТИМУТЬ УСЮ ЄВРОПУ

Як сказав президент Франції, ці гарантії повинні посприяти деескалації ситуації 
та посилити безпеку.

Президент Франції Еммануель Макрон у Києві заявив про необхідність пошуку 
"гарантій безпеки", які будуть влаштовувати усіх на європейському континенті.

Про це Макрон сказав на спільній прес-конференції з президентом України 
Володимиром Зеленським.

Президент Франції зазначив, що виступає за відновлення безпекового оборонного 
порядку на європейському континенті.

"Нам треба повернутись до певних систем гарантій, які б гарантували нам усім 
цей порядок", - додав Макрон і сказав, що обговорив ці питання у Москві з Путіним, 
а в Києві з Зеленським.

Також французький лідер зазначив, що постійно обговорює ці питання 
з європейськими і американськими партнерами.

"Найближчими днями й місяцями нам треба усім спільно зробити все необхідне 
для того, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли 
надати гарантії і отримати як результат значну деескалацію і значне посилення 
безпеки", - заявив Макрон.

Президент Франції заявив, що на фоні накопичення російських військ на кордонах 
біля України "безпекова ситуація деградує".

Він нагадав, що у цих умовах відбувається обмін листами, і що зокрема Росія 
спрямувала НАТО і США вимоги з метою отримання так званих "гарантій безпеки", 
а пізніше Альянс та Сполучені Штати надіслали свої відповіді.

За його словами, треба говорити про колективну безпеку, про заходи прозорості 
і механізми контролю, які б відновили довіру і безпекову обстановку на континенті.

Він сказав, що обговорення цих питань треба продовжувати.
"Я думаю, що може бути знайдений шлях для того, аби наші цінності були дотримані 

незалежно від того, яку архітектуру безпеки ми будемо обирати на майбутнє. Нам 
головне, щоб в рамках цієї архітектури гарантувалися наші основоположні цінності, 
такі як суверенітет держав, суверенне право націй обирати (свій зовнішньополітичний 
шлях)", - сказав Макрон.

Макрон заявив, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету 
України. "Нам треба продовжувати методично і рішуче йти до кінця на шляху 
виконання Мінських домовленостей", - зазначив президент Франції.

Також він наголосив на необхідності розвитку широкого діалогу з усіх питань 
безпеки з інноваційним підходом. Макрон підкреслив, що цей діалог має створити 
новий безпековий оборонний порядок, який би влаштовував усіх на континенті.

 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЖОРСТКО ВІДПОВІВ НА "ЕНЕРГЕТИЧНІ" 
ПОГРОЗИ ЛУКАШЕНКА

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова самопроголошеного 
президента Білорусі Олександра Лукашенка про припинення постачання палива 
й електроенергії до України у разі ескалації конфлікту з Росією.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами зустрічі із президентом 
Франції Еммануелем Макроном.

Президент зазначив, що за статистикою товарообіг між Україною та Білоруссю 
становить 6 млрд доларів, з яких 1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, а 4,5 млрд - 
Білорусь до України.

"Якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто від цього страждає? 
В даному випадку точно постраждають просто люди. Якщо є бажання у кам’яний 
вік перейти, то можемо робити так. Щось заборонить Білорусь, заборонить тоді й 
Україна. Але хто страждає? Вирішують завжди політики, а страждають, на жаль, люди. 
Тим більше у товарообігу у 6 млрд точно не Україна виграє", - сказав Зеленський.

Примітно, що український президент не став озвучувати прізвище Лукашенка, 
назвавши його "одним товаришем з Білорусі".

Як відомо, 7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 
заявив, що у разі ескалації конфлікту між Україною та Росією Білорусь припинить 
постачання палива й електроенергії до України. 

Також Лукашенко сказав, що білоруська армія діятиме так само як російська, 
якщо Україна "почне війну проти Донбасу".

УРЯД ПОЛЬЩІ ДОЗВОЛИВ БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ УКРАЇНІ 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Рішення про передачу військового майна було прийняте в результаті проведеного 
аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польської армії.

Рада міністрів Республіки Польща прийняла постанову про безоплатну передачу 
Збройним силам України компонентів військового майна із засобів польських 
Збройних сил.

Про це повідомила прес-служба польського уряду.
"Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку 

Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безкоштовно надавши військову 
техніку. Це чергове рішення Ради міністрів про передачу техніки Україні", - йдеться 
в повідомленні.

Зазначається, що Польща безкоштовно надасть Україні додаткову військову 
техніку.

"Рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного 
аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських 
збройних сил і підтримки необхідного рівня резервів нашої армії. Це означає, що 
передача техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових 
частин", - йдеться в повідомленні.

Транспортування військової техніки в Україну підготує інспекція забезпечення ЗС.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з прем’єр-

міністром України Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща готова надати 
Україні кілька десятків тисяч снарядів, артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні 
комплекси, дрони та озброєння іншого виду. Але про те, коли конкретно це 
відбудеться, він не повідомив.

Пізніше Моравецький додав, що першу партію оборонного озброєння з Польщі 
Україна отримає вже цього тижня.

ПОСОЛЬСТВО США МОЖЕ ПЕРЕЇХАТИ  
З КИЄВА ДО ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

Посольство Сполучених Штатів Америки вивчає можливість переїзду з Києва до 
регіонів Західної України.

Люди і компанії починають шукати безпечний притулок на заході України, поближче 
до військ країн-членів НАТО та Євросоюзу.

Оскільки російські солдати і важке озброєння майже оточили Україну, збільшуючи 
загрозу потенційного спустошливого вторгнення, деякі українці починають шукати 
безпечний притулок у регіонах Західної України. У цій частині країни є спільні 
кордони з країнами НАТО, неподалік знаходяться війська США, і дороги ведуть 
до Європейського Союзу на випадок евакуації - не кажучи вже про давню історію 
спротиву місцевих мешканців російському правлінню".

Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.
І Посольство США у Києві також дивиться у бік Західної України, оскільки розглядає 

план дій у надзвичайних ситуаціях для імовірної російської атаки.
Водночас, як повідомляє обізнане джерело, хоча американське посольство ще не 

ухвалило жодного рішення з цього приводу, переміщення на захід України активно 
обговорюється.

У Держдепартаменті США зазначили, що зараз немає підстав для подібного 
оголошення, і посольство США у Києві залишається відкритим для надання більшості 
консульських послуг.

"Ми продовжуємо радити, що громадянам США в Україні треба зараз розглянути 
варіант виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні наявні варіанти 
транспорту", - додали у Державному департаменті.
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Київ, ще ніколи не бачив такої кількості літерних 
бортів, як останнім часом – літаки європейських 
очільників приземляються один за одним. Такий 
десант вже сам по собі оборонна зброя і мав би нас 
заспокоювати. Мовляв, гляньте, за такої підтримки 
кремлівський очільник на війну не наважиться. Та 
чи справді його зупинить несподівано потужний 
дипломатичний фронт?

Вдруге за усю історію незалежної України до Києва 
прилітає прем’єр Британії. У часі цей візит мав би 
збігтися з прильотом головного урядовця Польщі. Та 
їхні літаки розминулися на кілька годин. А головна 
британська дипломатка ще й підхопила ковід. 
Утім це точно не завадить одній з головних ідей 
зустрічі – створити новий регіональний політичний та 
безпековий міні-союз – Польщі, Британії та України.

"Необхідно бути готовим до найгіршого – це 
означає допомагати пораненим, або ж в евакуації 
частини населення. Утім, сподіваймося, справа 
до найгіршого не дійде. Перше й головне наше 
завдання – захищати державу у випадку агресії", – 
заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Задля цього поляки вже готують другий пакет 
військово-технічної допомоги нашій державі – це 
й протиракетні комплекси, артилерійські снаряди, 
міномети, дрони, й десятки тисяч боєприпасів.

Британський прем’єр обіцяє: тільки-но нога 
російського солдата ступить на українську землю, 
будуть небувалі по обсягах і жорсткості санкції. 
Вони ударять і по Росії, і по найближчому оточенню 
Путіна. Головне – спрацюють автоматично.

"Вкрай важливо, аби Росія відступила й обрала 
шлях дипломатії. Звичайно, ми прагнемо до діалогу, 
але у нас є готові санкції, ми надаємо військову 
підтримку, й ми також активізуємо наше економічне 
співробітництво, тому що ми є міцним та потужним 
союзником України", – сказав прем’єр Великої 
Британії Борис Джонсон у Києві.

Джонсон з демонстративно зеленою краваткою 
і фірмовою зачіскою виявляв непідробний інтерес 
до Києва. І легко сприйняв, що його королева 
має українське коріння. Є пра-пра-пра-внучкою 
Ярослава Мудрого. Водночас британці відчули, 
з ким українці мають справу. Адже одразу після 
візиту британського прем’єра до столиці України 
російські бомбардувальники опинилися біля берегів 
Шотландії. Дорогу додому їм швидко показали 
винищувачі королівських військово-повітряних сил.

Британія зараз – один з найцікавіших векторів для 
України. Лондон після Брекзиту шукає свою роль 
у світі. І може стати центром нового об'єднання 
в Європі. Особливо для країн, які не входять 

до ЄС. І в принципі Євросоюзу, який не готовий 
до розширення, – поява такого партнера навіть 
має сподобатись. А Україні таке Британське міні-
ЄС точно гратиме на руку.

Та якщо про спільний тріо-союз з Польщею 
та Британією ми лише домовляємося, то вигоди від 
створення малих альянсів Київ вже міг оцінити на 
практиці. Вже діють люблінський трикутник (Україна, 
Польща, Литва), асоційоване тріо (Україна, Грузія 
та Молдова), квадрига (з Туреччиною). Ну, а якщо 
згадати, що Анкара вже 50 років безрезультатно 
чекає на прийняття до ЄС, причому є членом НАТО, 
то ідея, як теоретично розвивати нове європейське 
об'єднання, взагалі може заграти новими фарбами.

Й саме Туреччина тепер може стати новим 
майданчиком для перемов замість Мінська. Анкара 
готова взяти на себе роль посередника. І державний 
візит Ердогана у найтяжчі для України часи – гарний 
знак.

"Туреччина готова долучитися до роботи, 
аби поставити крапку у цій кризі поміж двома 
дружніми націями, які є сусідками у Чорному 
морі. Ми із задоволенням приймемо саміт на 
рівні лідерів або переговори на технічному рівні. 
Замість того, аби розпалювати пожежу, ми б хотіли 
зменшити напругу", – заявив президент Туреччини 
Реджеп Ердоган у Києві.

Очевидно, різких заяв, схожих на стиль 
Бориса Джонсона щодо Москви, Анкара робити не 
буде. Попри це, Туреччина погодилася, аби в Україні 
побудували завод для виробництва нового покоління 
безпілотників "Байрактар", в яких використовують 
двигуни нашої "Мотор Січі". Наявність в української 
армії цих залізних пташок дуже дратує Кремль.

А тут ще й активність навіть традиційно 
нейтральних Нідерландів – візит прем'єра і пряма 
військова допомога. Така пильна увага світу до 
України схоже таки стримує Путіна. Навряд чи 
кремлівський очільник очікував на те, що захід так 
об’єднається. Схоже, чекав, що усе обійдеться 
традиційними занепокоєннями, як це було  
у 2014-му, чи під час російського вторгнення у Грузію. 
А тут ще й кожен його божевільний план одразу 
публічно озвучують із найвищих трибун.

За даними американської розвідки, для початку 
повномасштабної війни у Кремлі готують фейкове 
відео з відображенням начебто кривавої атаки 
переодягнених в українську форму вояків. Над 
сценарієм працює ніхто інший, як ФСБ.

"Росія створить дуже відверте пропагандистське 
відео з трупами та акторами, що зображатимуть 
людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. 
На ньому покажуть українське або західне військове 
обладнання, щоб деяка зброя виглядала, як 
надана Заходом Україні. Це лише один приклад 
з можливих", - розповів речник Пентагону Джон Кірбі.

За даними розвідок, концентрація російських військ 
вздовж українського кордону продовжується. Як 
стало відомо, до анексованого Криму перебазували 
додатково 10 тисяч військових із командуванням. 
На окуповані східні українські території Росія ще 
й завезла танки, БМП, самохідні артилерійські 
установки, безпілотники, боєприпаси й 9 тисяч тон 
пального. Спостерігачів ОБСЄ бойовики й надалі не 
пропускають. Рекордна кількість російських солдат 
і техніки в Білорусі.

"Останні кілька днів ми спостерігали суттєвий 
рух російських військових сил у Білорусь, що 
є найбільшим російським розгортанням там із 

часів "холодної війни". Це 30-тисячне військове 
угруповання, спецзагони та Сили спеціальних 
операцій, бойові літаки, включаючи Су-35, 
ракети подвійного призначення "Іскандер" та 
системи ППО С-400", – розповів очільник НАТО 
Йенс Столтенберг.

Лукашенко не відкидає, що до війни готується. 
От тільки, зі слів диктатора, звучить це не нападом, 
а самозахистом. У Бресті міністри оборони 
недосоюзних держав слідкують за черговими 
спільними військовими навчаннями.

"У нас, на жаль, відкривається південний фронт. 
Від цього нікуди не дітися. Ми змушені посилювати 
кордон з Україною. Це майже 1500 км", – заявив 
Олександр Лукашенко.

Тож посилювати східний фланг вимушені й 
у НАТО. США відправляють дві тисячі військових до 
Польщі та Німеччини, ще одну тисячу перекидають 
з Німеччини до Румунії. Україні ж американці 
передали вже восьму партію озброєння, а це понад 
650 тон важливої оборонної амуніції.

"Схоже, Путін приходить до висновку, що 
переговори краще, аніж вторгнення. США, НАТО, 
Україна та решта Європи готові сісти за стіл 
перемовин, щоб обговорити шляхи покращення 
безпеки. Розміщення ядерних ракет, проведення 
військових навчань, заходи зміцнення довіри, все ж 
можна обговорити. Деякі з цих питань уже США та 
Росія обговорювали. Що не підлягає обговоренню – 
то це суверенітет будь-якої нації, в тому числі 
й особливо України", – зазначає американський 
дипломат Вільям Тейлор.

І тут сталося історична подія, від якої зараз 
перевертається в гробу під Кремлівською стіною 
Сталін. Путін наважився і таки повів Росію 
у підпорядкування Китаю. Нічим іншим, ніж 
молодшим партнером для Пекіну, Москва бути не 
може. І Сі Цзіньпінь "чолобитну" від президента Росії 
(той приїхав ніби на відкриття Олімпіади, на якій 
навіть команди Росії нема) милостиво прийняв та 
задовольнив.

Пекін підтримав вимоги Москви про так звані 
"гарантії безпеки" від Заходу, в яких РФ вимагає від 
НАТО припинити розширення. Це не добра новина 
для Заходу, але й добра одночасно. Купу рішень 
цивілізований світ не приймав, аргументуючи свою 
поблажливість небажанням підштовхнути Росію до 
Китаю. Тепер настала ясна визначеність.

Та от навряд чи Кремлю варто очікувати 
від Піднебесної чогось більшого, аніж просто 
оприлюднені папірці з вимогами. Ризикувати 
власною економікою та безпекою заради амбіцій 
та порятунку росіян китайці не стануть. Й радше 
використають слабкості Росії для втілення своїх 
планів, приміром, з окупації Тайваню. Для союзників 
України така логіка зрозуміла.

Тим часом, як стало відомо, уже з понеділка Україну 
вперше відвідає група Славківського формату – 
головні дипломати Чехії, Австрії та Словаччини. 
Далі західний дипломатичний десант має підсилити 
важка "артилерія" – з Франції і Німеччини. Одним 
з питань до них є Шрьодеризація Європи. До речі 
Шрьодера на поточному тижні Кремль відзначив ще 
одним ласим кріслом у "Газпромі" за колаборацію 
Євросоюзу. Але літаки з британською зброєю, 
які раптом полетіли до України через німецьку 
територію, чого не могли раніше – доводять – Київ 
таки зламав ситуацію. Путін ще може напасти, але 
вже не може виграти.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДЕСАНТ. ЧИ МОЖЕ МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ ЗУПИНИТИ РОСІЮ
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ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ –  
АВТОР ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ “ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ”

Семен Степанович Гулак-Артемовський народився 
16 лютого 1813 року в Городищі на території 
теперішньої Черкаської області, помер у віці 60 років 
17 квітня 1873 року у Москві. Легендарний український 
композитор, співак, драматург, драматичний артист, 
автор музики і тексту першої української національної 
опери “Запорожець за Дунаєм”.

Досягнення Степана Гулака-Артемовського.
Відмінними і обов'язковими ознаками кожної нації 

є наявність у неї національної мови, літератури, 
образотворчого мистецтва, опери та інших музичних 
творів, скульптури, архітектури, науки. Чим вище рівень 
шедеврів в кожній з цих областей, які прославляють 
свою Батьківщину, тим визначніше внесок кожної нації 
у розвиток світової культури.

Головне досягнення Степана Гулака-Артемовського – 
створення у 1863 р. першої української національної 
опери “Запорожець за Дунаєм”, яка стала світовим 
шедевром, що виконується більш як 150 років 
у провідних театрах світу, адже українська мова 
вважається однією з наймилозвучніших у світі, при 
поєднанні її з музикою народжуються творіння, що 
зберігають актуальність протягом багатьох століть.

У період другої половини 19 століття цвіт української 
нації відчував особливо гостру потребу у формуванні 
власної ідентичності. На противагу прагненню 
імперських властей Росії до винищування будь-якого 
натяку на присутність українського духу геній нації 
привселюдно заявляв про її безсмертя. Одним з 
творчих людей, які не допустили зникнення української 
культури, є Гулак-Артемовський. Заслугами його можна 
назвати наступні моменти:

• головним досягненням композитора, драматурга 
і артиста, безумовно, є написання першої 
української опери. Всупереч тотальному винищенню 
імператорським двором української культури, Гулак-
Артемовський, який жив на той час у Москві, створив 
оперу з текстом українською “народною” мовою;

• свого часу геніальний французький драматург 
П'єр Бомарше говорив, що слова, які не можна 
вимовляти, зазвичай виконуються під музику. Після 
написання опери “Запорожець за Дунаєм” протягом 
20 років були заборонені постановки твору, в якому 
російська влада побачила небезпеку для себе під час 
правління "ліберала" імператора Олександра II;

• Фрідріх Ніцше називав музику тим явищем, 
без якого людське життя було б помилкою.  

Степан Гулак-Артемовський, у 
свою чергу, довів, що помилкою 
Москви є прагнення знищити 
українську культуру;

• саме в рамках “Запорожця за 
Дунаєм” вперше українські 
народні пісні прозвучали зі 
знаменитих світових оперних 
сцен. Арії та дуети з цієї 
комічної опери досі популярні 
у виконавців, і в 21 столітті 
вона входить до репертуару 
багатьох театрів;

• завдяки старанням композитора 
вдалося зберегти і донести до 
вдячних сучасників багато творів української 
народної творчості. Захоплювався майстер 
музичного жанру збором і подальшою 
систематизацією пісенного фольклору. 
Заслугою композитора, зокрема, є те, що 
вдалося вберегти від забуття пісню “Ой на горі та й 
женці жнуть”;

• наявність у музиці опери “Запорожець за Дунаєм” 
величезної кількості народних мотивів виділяє її серед 
інших творів української музичної класики. Твір став 
тим самим наріжним каменем, на якому потім була 
побудована українська оперна музика;

• музичні критики єдині в думці, що написання 
композитором опери є втіленням величезної любові 
до своєї Батьківщини, українського народу і його 
мистецтва, яка жила в серці творця, навіть коли сам 
він перебував далеко від рідних місць;

• через музичний твір композитор передав глядачам і 
слухачам з усього світу інформацію про свою землю, 
ознайомив з побутом і традиціями українського народу.

Як і літературна складова національної культури, 
музика в своєму розвитку проходить кілька стадій, 
першою з яких є сміх, як перший крик новонародженого. 
У “Запорожці за Дунаєм” Гулак-Артемовський 
одночасно і розсмішив, і засмутив глядача, щоб 
потім Микола Віталійович Лисенко своєю творчістю 
остаточно закріпив появу на світ українського оперного 
мистецтва. В опері композитор використовує деякі 
прийоми авторства іноземних колег, але на першому 
місці, безумовно, національні мотиви.

Безперечно, головним творінням всього життя 
Гулака-Артемовського є лірико-комічна опера на 
три дії “Запорожець за Дунаєм”. В основу цього твору 
покладено принципи гуманізму і велику любов до 
простого українського народу. Композитор показав, що 
навіть в побуті у простих українців є місце не тільки 
сміху, але й піднесеним почуттям, а також воістину 
шекспірівським пристрастям.

Незважаючи на ніби-то комедійний характер опери, 
присутній в ній і потужний патріотичний імпульс. 
Композитор описує долю запорізьких козаків, які після 
знищення Січі, рятуючись від переслідування, поїхали 
“за Дунай”. Життя їх на турецькій землі було нелегким, 
але Гулак-Артемовський основну увагу при описі побуту 
зосереджує не на труднощах, а на неймовірній тузі 
запорожців за Батьківщиною.

Одним з центральних номерів цієї сюжетної лінії 
є ліричне аріозо Оксани “Місяцю ясний” з 1-ї дії 
опери. У пісні молода дівчина звертається до Місяця, 
розповідаючи йому про свою тугу за Україною і величезне 
бажання на пташиних крилах разом з коханим Андрієм 
полетіти над берегом Дніпра на рідну землю.

Паралельно в опері йдуть дві сюжетні лінії. Одна 
з них показує двох молодих людей (Андрій та Оксана), 
які закохані і бажають бути разом. Комічна лінія чітко 
порописана в образах батьків Оксани – типового 
хазяйновитого козака-патріарха Карася та його 

дружини Одарки. В описі побуту вигнаних 
з рідної землі запорожців композитор 
показує, що вони мріють про таке ж 
благополучне життя в Україні, де воно до 
того ж буде і щасливим.

Типові риси характеру українців, 
які навіть на чужині залишаються 
українцями (як і сам Гулак-
Артемовський), показані в комічній 
сценці “сварки” Одарки і Карася. 
Хрестоматійна картинка: чоловік 
приходить додому після тривалих 
посиденьок у шинку, заздалегідь 
знаючи, що дружина його 
зустріне “тепло”. І навіть у цьому 
епізоді можна побачити яскравий 
український колорит.

З приводу лібрето опери 
погляди музичних критиків дещо 
розбігаються. Одні експерти 

стверджують, що текст належить тільки перу  
Гулака-Артемовського, інші вказують на відомого 
історика Миколу Костомарова як співавтора. У музиці 
майстерно переплетена робота автора з народними 
мотивами і їх варіаціями. Національні мотиви присутні 
не тільки в музиці, а й в хореографії.

Гулака-Артемовського можна назвати особистістю 
у всіх відносинах нетиповою. Сучасники розповідають, 
що композитор був людиною дуже обдарованою. У нього 
не тільки був божественної краси голос (тембр бас-
баритон) і композиторський талант, але й пристрасть 
до малювання. Як художник Гулак-Артемовський 
захоплювався написанням картин-мініатюр. Крім 
іншого, він займався лікуванням хворих за допомогою 
методів нетрадиційної медицини, не вимагаючи за це 
ніякої плати.

Народжений в родині священика, Семен Степанович, 
на думку його батьків, міг стати лише представником 
духовенства. У 11-річному віці батьки віддали сина 
вчитися до Духовної семінарії у Києві. Однак не релігійні 
догмати цікавили юного бурсака, а спів у церковних 
хорах. Він співав у хорі Софійського собору та 
Михайлівського Золотоверхого монастиря, де потім 
і зустрівся з Михайлом Глінкою (коріння якого, до речі, 
також глибоко йдуть в українську землю).

Відомий музичний діяч того часу приїжджав до 
Києва з Москви для відбору співаків до придворної 
капели. Глінка звернув увагу на дивовижний голос 
Гулака-Артемовського – дитячий дискант співака 
потім перетворився у баритон і бас-баритон. Голос 
співака, який часто був солістом у церковних хорах, 
просто зачарував композитора, і Глінка запросив юнака 
у Санкт-Петербург.

По приїзду Гулака-Артемовського до Петербурга 
виявилося, що всі вакантні місця в придворній капелі 
вже зайняті. Приїжджому музикантові довелося 
деякий час підробляти вчителем співу у дітей дворян. 
Паралельно він сам бере уроки вокалу у Глінки, 
проживаючи в будинку відомого маестро. Потім 
Глінка з товаришами-музикантами організував кілька 
концертів і на виручені гроші відправив співака для 
подальшого навчання до Європи.

Після навчання у майстрів з Франції та Італії 
український співак з величезним успіхом дебютував 
на сцені Флорентійського театру. Через рік  
Гулак-Артемовський повернувся до Петербурга, де 
протягом 22-х років був одним з провідних виконавців 
партій для голосу бас-баритон в оперних творах 
того часу. За співочу кар'єру він виконав більш ніж  
50 партій, переважно в операх італійських композиторів. 
Сучасники називали голос Гулака-Артемовського 
найблискучішим на той час.
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Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

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

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

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




