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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

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
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ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

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

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435

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
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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 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

 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 КОНДИЦІЮВАННЯ
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

 СТАБІЛЬНИЙ БІЗНЕС- БАГАТО РОКІВ НА РИНКУ.
  АВТО-МАЙСТЕРНЯ

В ЦЕНТРІ NORTHEAST PHILADELPHIA
ТЕРМІНОВО ШУКАЄ НА РОБОТУ АВТОМЕХАНІКА

З МІНІМАЛЬНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ.
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ.

За додатковою інформацією звертатися: 
         215-677-3300 Олександр

  215-989-2864 Євген

























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 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
В НАЛАГОДЖЕНИЙ БІЗНЕС ПОТРЕБУЄМО 

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

Телефон:  267-934-3435

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
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАЯВИВ ПРО ПІДГОТОВКУ  
ЗУСТРІЧІ У «НОРМАНДСЬКОМУ ФОРМАТІ»

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» 

готується, але якщо вона не відбудеться, то він готовий зустрічатися з кожним із них окремо.

«Я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із цих лідерів «нормандської четвірки». Як кажуть, 

якщо гора не йде до Магомета, то нічого страшного – значить, я зустрінуся з кожним окремо».

Коли саме має відбутися зустріч лідерів «нормандської четвірки», про підготовку до якої 

йдеться, Зеленський не уточнив. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив,  

яких зусиль докладає Росія для зриву мирного процесу щодо окупованої частини Донбасу,  

зокрема в так званому «нормандському форматі», що об’єднує Німеччину, Францію,  

Україну і Росію.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії  

– проводили зустріч в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли  

в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином.  

Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних  

радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних  

результатів.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ НОВУ РЕДАКЦІЮ  
ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про фінансовий лізинг", який  

ухвалив парламент. Документ у новій редакції визначає загальні засади фінансового  

лізингу в Україні відповідно до міжнародного права. Про це інформує прес-служба  

Офісу глави держави. Автори закону переконані, що він захистить права лізинго- 

одержувачів, лізингодавців, створить конкурентне середовище у цій сфері. Державне  

регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснюватиме Національний банк.  

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об’єкти. Зокрема це може бути  

майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі  

в лізинг.

Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні  

об'єкти,  а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону України  

"Про оренду державного та комунального майна".

Фінансовий лізинг сприятиме зростанню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств,  

покращить якість їхніх послуг, підвищить ефективність виробництва, і як наслідок — відбудеться  

зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний.

Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні  

засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Також закон розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, 

придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості.

Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже — зростанню  

надходження податків до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що українці стали активніше брати авто в лізинг. Тенденція на 

ринку може зростати.

ВЕРХОВНА РАДА РОЗГЛЯНЕ ПИТАННЯ  
НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА МОТОР СІЧ

До Верховної Ради наступного тижня буде подано законопроект про націоналізацію  

підприємства Мотор Січ, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На цьому тижні ми будемо подавати законопроект про націоналізацію Мотор Січі...  

Це питання обороноздатності. Для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії", – 

сказав Арахамія.

Він підкреслив, що це частина ситуації, яка стосується взаємин із Китаєм.

За його словами, люди, які працюють, звертаються до профільного комітету Верховної Ради  

та просять визначити, який статус і яке майбутнє буде у підприємства.

"Важливе підприємство, містоутворююче в Запоріжжі. Необхідно над цим працювати", – 

підкреслив Арахамія.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав введення санкцій проти 

Ван Цзіна, громадянина Китаю. Цзін – ключовий акціонер власника Skyrizon – Beijing Xinwei 

Technology Group. Зеленський заявив, що не дозволить Китаю або іншій державі викупити 

контрольний пакет акцій Мотор Січ. МЗС Китаю відреагував на введення санкцій щодо  

інвесторів Мотор Січ. Згодом Китайські інвестори Мотор Січ переглянули попередню суму 

збитків в рамках суперечки з державою Україна в міжнародному арбітражі. Сума збільшена 

на $100 млн до $3,6 млрд.

РОСІЯ МОЖЕ ГОТУВАТИ НА ДОНБАСІ ПРОВОКАЦІЮ 
ДЛЯ ВВЕДЕННЯ СВОЇХ "МИРОТВОРЦІВ" – ГАРМАШ

Росія, можливо, готує на Донбасі військову провокацію для введення своїх "миротворців" 

на тимчасово окуповані території Донбасу, щоб законсервувати конфлікт. Про це повідомив 

представник Донецької області в тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Незадоволені ситуацією в нормандській четвірці, і бачачи, що втрачають ініціативу,  

росіяни готують на Донбасі військову провокацію, що може стати приводом для введення  

в ОРДЛО "російських миротворців". Боячись, що провокація може викликати контрнаступ 

ЗСУ – готуються до оборони", – написав Гармаш.

Мета провокації і введення "миротворців", на його думку, – створити на Донбасі  

"нову реальність, що зробить невигідні для Росії німецько-французькі "пропозиції за  

кластерами" вже не актуальними, і дозволить законсервувати конфлікт за абхазьким  

зразком (із "громадянами РФ" на лінії розмежування)".

За словами Гармаша, "це дозволить Росії переформатувати регіон у військову базу під 

виглядом безлюдних "ДНР"–"ЛНР" і дасть можливість відновити військові дії в будь-який 

потрібний Москві момент.

"Тому важливо відрізнити провокацію від наступу, правильно оцінювати дії противника 

і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення "миротворців", – написав Гармаш.

За інформацією Міноборони, зараз бойовики російської гібридної армії уздовж лінії  

зіткнення обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних  

комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського і мінометного озброєння,  

здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.

Штаб ООС повідомляє, що від початку доби 9 березня бойовики 18 разів порушували 

режим тиші. Втрат немає. Радник голови Офісу президента і спікер української делегації  

Олексій Арестович заявив, що загострення ситуації на Донбасі "практично неминуче".

3 березня бойовики терористичного угрупування "ДНР" заявили, що будуть вести  

"попереджувальний вогонь" по позиціях Збройних сил України на Донбасі.
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Санкції, які Сполучені Штати ввели проти олігарха  

Ігоря Коломойського і членів його родини, можуть  

стати найпотужнішим політичним сигналом на адресу  

української влади за останні роки, якщо не десяти-

ліття, з того часу, як у США розпочали кримінальне  

розслідування проти іншого вихідця з Дніпра, колишнього  

прем'єр-міністра України і одного з найвпливовіших  

політиків країни Павла Лазаренка.

Вплив Коломойського цілком можна порівняти  

з впливом Лазаренка у ті роки. Лазаренко вже не був 

при владі, був скоріше опозиціонером, ніж чиновником. 

І, тим не менш, його ресурси та зв'язки були настільки  

потужними, що його всерйоз побоювався тодішній  

президент України Леонід Кучма – той самий чоловік,  

який сприяв призначенню Лазаренка на посаду  

прем'єр-міністра, а значить – його збагаченню та впливу.

Із того часу фінансові та інформаційні можливості 

людей, які впливають на політичне та економічне життя 

України, значно збільшилися. Саме тому порівняння 

Коломойського і Лазаренка – це, перш за все, історичне  

порівняння. У Коломойського, великого бізнесмена  

і власника популярного телевізійного каналу, сьогодні 

куди більше впливу, ніж у десяти Лазаренків.

Почнемо хоча б з того, що серіал «Слуга народу», 

який став політтехнологічним стартом кар'єри майбут-

нього президента Володимира Зеленського, виходив 

саме на телеканалі Коломойського.

І програми створеної майбутнім президентом  

студії теж виходять на цьому телеканалі, яким  

керував майбутній міністр культури України. І серед  

народних депутатів України чимало партнерів,  

менеджерів, журналістів, пов'язаних із бізнесом  

Коломойського. Уже це – солідний вплив на владу. 

При цьому після перемоги Зеленського Коломойський  

публічно цим впливом хизувався, дав зрозуміти, що 

саме він в Україні «створює королів». Санкції США  

показують, що олігархічний вплив сприймають  

у Вашингтоні як головний виклик для української  

демократії, і вони закликають українського прези- 

дента продовжити курс на деолігархізацію – до речі,  

практично того ж дня, коли прес-секретар глави  

держави заявила про готовність Зеленського кинути  

виклик олігархам.

Однак після запровадження санкцій проти того  

олігарха, який сам завжди позиціонував себе як союзник 

президента, цю обіцянку доведеться втілювати в життя.

При цьому всі ми розуміємо, що зробити це буде  

не так просто. Той факт, що після повідомлення 

про санкції Офіс президента України наголосив, що  

необхідно подолати систему, в якій домінують олігархи, 

але не назвав прізвище Коломойського, є показовим. 

Коломойський – не Віктор Медведчук, санкції проти  

якого загрожують Зеленському насамперед діями 

Кремля, але не внутрішньополітичною атакою. Якщо ж  

у Києві погодяться з американським підходом, виникне 

питання про збереження більшості і про працездатність 

парламенту. І, звичайно, влада втратить важливий  

інформаційний ресурс, який може спрямувати всю силу 

своєї могутності проти президента і його співробітників.

Але, з іншого боку, якщо президент «не помітить» 

санкцій проти Коломойського, цей факт точно відзначать  

в американській столиці. І тоді сама можливість  

особистих контактів між главами двох держав може 

перетворитися для Володимира Зеленського на  

недосяжну мету. Та й зараз ясно, що відносини США  

з Україною будуть формуватися як підтримка, яка  

буде надаватися державі рівно у тих пропорціях, у яких 

влада виявиться готовою до деолігархізації і боротьбі 

із системною корупцією.

Тому вже дуже скоро Володимиру Зеленському  

доведеться робити дуже непростий вибір – вибір між 

Коломойським і Байденом.

САНКЦІЇ  ПРОТИ  КОЛОМОЙСЬКОГО  І  ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ  УКРАЇНИ
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ПЕРШЕ СЛІДСТВО ІМПЕРАТРИЦІ 
(УРИВОК З РОМАНУ)                                                                                     НАТАЛКА СНЯДАНКО

У «Видавництві Старого Лева» готується до друку  
перший історичний детектив відомої львівської письменниці  
Наталки Сняданко «Перше слідство імператриці».

Рідкісну скрипку, на якій грав ще Моцарт, зазвичай за кордон 
не вивозять. Виняток було зроблено для фестивалю у Львові, 
але ніхто навіть не припускав, що це стане важливою ланкою 
у цілому ланцюжку моторошних подій. Несподівано для всіх  
і самої себе легендарна австрійська імператриця Сіссі успішно  
розслідує не лише таємничий замах на власного чоловіка,  
а і цілий ряд інших загадок.

Новий роман Наталки Сняданко за документальними мате-
ріалами життя і пригод імператорської родини занурює читача  
в карколомну детективну історію з політичним підтекстом. 
Додаткової інтриги цій історії надає двоплановість сюжетної 
розповіді, завдяки якій події середини ХІХ століття несподівано 
гостро відлунюють у Львові початку третього тисячоліття.

Поки книга не з'явилась у книгарнях, пропонуємо нетерплячим 
читачам уривок з роману.

Паркбурґґартен, 1856р.
Франц Йозеф погано спав уночі. Таке траплялося з ним украй 

рідко. Зазвичай він так утомлювався за день від численних 
відвідувачів, нарад, паперів, що засинав мов убитий, щойно 
голова торкалася подушки.

Та вчора ввечері він зробив помилку, заговоривши до Сіссі 
під час вечері. Перед тим, удень, до нього приходила мати 
і розповідала, що вони з невісткою знову посварилися, тож 
найрозумніше з його боку було би перечекати, поки вгамуються 
пристрасті, й не втручатись у чвари між дружиною та матір’ю. 
Проте Франц Йозеф не міг спокійно дивитися на заплакані 
очі Сіссі й на те, як вона нервово кусає губи. За вечерею вона 
намагалася не дивитися ні на нього, ні на імператрицю-матір, 
але вигляд Сіссі був достатньо промовистим, і Франц Йозеф 
не стримався й запитав, що трапилось. У відповідь Сіссі розри-
далась і побігла до своєї кімнати. Він пішов за нею, спробував 
утішати, намагався поцілувати, схилити до любощів. Але нічого 
не допомагало, Сіссі плакала ще сильніше, звинувачувала 
його, що він її вже не любить, а потому зачинилась у своїй  
опочивальні. Франц Йозеф пішов до себе, та довго не міг заснути  
й кілька разів прокидався серед ночі. Тепер почувається геть 
розбитим. Треба буде порадитися з Ґрюне і нарешті покласти 
край цим чварам між матір’ю та дружиною. Це виснажливо  
й відволікає від роботи.

Поснідав Франц Йозеф без звичного апетиту. Лише вкусив  
кілька разів булочку і сьорбнув кави. Вирішив довше, ніж  
зазвичай, погуляти, а тоді замовити собі ще один сніданок 
до кабінету. Або ж поїсти вже під час зустрічі з італійськими 
аристократами.

Він вийшов у парк і звелів охоронцеві триматися на крок 
позаду, щоби спокійно подумати. Сьогодні його все дратувало  
через недоспану ніч, і не можна, щоби це зіпсувало такі  
важливі переговори. Треба зосередитися на прогулянці,  
ретельно вдихати свіже повітря, слухати спів пташок, перелаш-
туватися на оптимістичний лад.

Франц Йозеф вирушив на прогулянку звичним маршрутом. 
Алеї парку були порожні, й він бадьоро крокував поміж старанно 
підстриженими газонами. Охоронець намагався не потрапляти 
йому на очі. Час від часу цісар зупинявся й підводив голову,  
намагаючись роздивитися якусь пташку чи білку. Білок тут бігало  
чимало, й цісаря завжди тішило, як крихітне тільце зникало 
слідом за рудим вогником хвоста. Іноді він навіть носив зі собою 
горішки, а білки не боялися його, підходили і брали гостинці 
просто з рук. Хтось розповідав цісареві, що у білок дуже коротка 
пам’ять і вони забувають, куди сховали запаси на зиму. Тому 
постійно щось припасають, і якщо білок багато, то вони зимою 
не голодують, адже знаходять запаси одна одної.

Франц Йозеф озирнувся, намагаючись охопити зором  
парк як цілісний об’єкт. Він уже не раз роздумував про те, 
що тут слід усе змінити. Йому перестав подобатися цей парк  
в англійському стилі. Хотілося підстригти дерева та кущі,  
надати всьому виразних геометричних форм.

Простіше кажучи, зробити з англійського парку французький, 
хоча садівник і вважає, що це позбавить парк автентичності,  
а до того ж розміри ділянки надто малі для французьких  
лабіринтів. Але хто такий садівник, аби не погоджуватися  
з цісарем? Франц Йозеф замислився, де саме буде найкраще 
розташувати фонтан: посередині парку чи так, аби його було 
видно з вікна кабінету, і тоді він зможе милуватися фонтаном, 
приймаючи нудних відвідувачів.

Важливо також перенести якнайближче до його кабінету  
потаємну браму, через яку можна виходити з парку непоміченим.  
Біля центральної завжди стоять охоронці, а під час кожного 
офіційного виходу цісаря під брамою збирається натовп. Іноді 
це дратує, особливо коли потрібно просто вийти кудись за 
межі цього парку, щоби зібратися з думками. Не може ж він, 
мовби в’язень, постійно прогулюватися одними й тими самими 
доріжками. Франц Йозеф заглибився у плани реконструкції 
парку і зупинився, вирішуючи, де ж усе-таки встановити фонтан.

Тут він почув, як за спиною щось зашаруділо. Озирнувся. 
Охоронець злякано відступив назад іще на кілька кроків,  
аби не роздратувати цісаря. Той звернув увагу на білку, яка 
перестрибнула з гілки на гілку, спробував роздивитися, куди 
вона зникла серед густого листя, і не зміг зрозуміти, чому вона 
так голосно шарудить.

Коли Франц Йозеф опустив очі, то побачив просто перед 
собою юнака з гострим заточеним лезом у руці. Юнак був  
невисокий, тендітної статури, з переляканими велетенськими  
очима та блідою, аж прозорою, шкірою обличчя. Цісар відреа- 
гував навдивовижу мляво, майже апатично, зовсім не  
стривожився, не запанікував — навпаки, все довкола якось 
сповільнилося, ніби загусло, і йому здалося, що юнак уже  
дуже довго стоїть перед ним, не рухаючись.

«Цікаво, чому він не взяв ножа, — подумав цісар. — Таке 
лезо складно тримати: можна порізатись». У той момент  
обличчя юнака скривилося, він надміру сильно стиснув лезо,  
з хлопцевої долоні крапнула кров, а на щоку викотилася сльоза.

«Ну от, порізався, — подумав цісар. — Дивно, яка в нього 
ніжна шкіра. Видно всі прожилки. І закушує губу, коли плаче. 
Точнісінько, як Сіссі».

Франц Йозеф продовжував стояти нерухомо, наче паралі-
зований. Усі його навички вояка та спритного фехтувальника 
вмить кудись зникли. Він почувався заскоченою зненацька  
дитиною, яка почуває не страх, а лише цікавість, що ж буде далі.

— Стій!  Закричав із-за спини охоронець, але було вже пізно.
Юнак підскочив упритул до цісаря і щосили вдарив його  

у груди лезом. Одначе, замість легко ввійти в тіло, лезо з глухим 
звуком наштовхнулося на щось тверде, зігнулось і, голосно  
дзенькнувши, впало на землю. Від удару Франц Йозеф  
похитнувся й упав навзнак. В очах йому потемніло.

Охоронець кинувся на хлопця і повалив його на землю, але 
той встиг сильно зацідити нападникові у скроню, вивільнився 
з-під обм’яклого тіла і зник у кущах.

Зальцбурґ...
Крістіан виріс у родині музикантів. Точніше, навіть у династії  

музикантів. Його мати грала на віолончелі, батько був  
скрипалем-віртуозом, дідусь викладав у консерваторії, бабуся, 
надзвичайно талановита вокалістка, пожертвувала кар’єрою, 
присвятивши себе вихованню дітей. Зате на пенсії створила 
найвідоміший в Австрії дитячий хор і керувала ним до глибокої 
старості. Питання про те, ким стане Крістіан, ні у кого в родині 
не виникало. Щоправда, був маленький момент непевності, 
про який батьки любили розповідати за святковим столом.

Коли Крістіанові виповнилося чотири, його привели на  
перше прослуховування до музичної школи раннього розвитку 
для особливо обдарованих. Мама трохи хвилювалася. Ясна 
річ, думки про те, що в такій родині може народитися дитина  
без особливого музичного обдарування, у неї не виникало  
і близько, а якби така думка і виринула, то її слід було миттю  
і якомога глибше заховати в підсвідомість. У такій родині, 
як їхня, не могла народитися навіть дитина зі звичайним,  
посереднім, музичним обдаруванням. Не могло бути жодного 
сумніву, що мама веде за руку майбутнього генія, який покли- 
каний здивувати цілий світ своїм потужним обдаруванням. 
Щодо вибору інструменту сумнівів також не було: скрипка  
й тільки скрипка, найскладніший і найвимогливіший інструмент, 
усе інше — для слабкодухих.

У коридорі музичної школи вже вишикувалася черга.  
Виявилося, що особливо обдарованих дітей, а точніше, 
тих мам, які вважали своїх дітей особливо обдарованими,  
в Зальцбурзі більше, ніж могли вмістити стіни тієї невеличкої 
музичної школи, однієї з найстарших і найпрестижніших у місті.

Усі мами хвилювались, а чотирирічні діти байдуже возили 
машинками по підлозі, смоктали цукерки, просилися додому. 
На щастя, черга рухалася досить швидко, і кожні п’ять-десять 
хвилин із кабінету виходила усміхнена дівчина й вимовляла 
прізвище наступної дитини, записаної на прослуховування.

Десь приблизно через годину очікування Крістіанові стало 
нудно і задушливо, він почав скиглити, що хоче додому. Мама 
пообіцяла, що, крім обіцяної машинки, купить іще й літачок. 
Це допомогло, проте ненадовго. Інші діти в черзі теж узялися  
скиглити. Мами обмінювалися незадоволеними коментарями,  
чому не можна було записати кожного на якусь конкретну  
годину і не маринувати їх у черзі.

— Напевно, так вони хочуть продемонструвати нам, яким 
великим є попит на музичну освіту, — пожартував хтось у черзі.

— Ви не повірите, але це справді так, — відгукнулася білявка 
у блакитній сукні з дівчинкою в сукенці точнісінько такого самого 
кольору та фасону. — Я питала в інших музичних школах, чи 
можна записати старшу дитину на фортепіано. Мені сказали, 
що тривалість очікування зараз — від двох до трьох років. 
Уявляєте?

— Дитина вже виросте за такий час, — засміялася Крістіанова  
мама. — У музиці дуже важливо не пропустити момент, коли 
дитина вже настільки підросла, що може навчатись, але ще 
доволі пластична і має цікавість до всього. Занадто пізно —  
так само погано, як і занадто рано.

— Ну, ніхто не заважає брати приватні уроки, — зітхнула 
білявка у блакитній сукні. — Але це так дорого.

— До того ж малоефективно, — додала мама Крістіана. —  
Я сама музикантка і добре знаю, що приватні уроки дають ті, 
кого не взяли працювати до хорошої музичної школи. Тому 
приватно вчитися, звичайно, можна, та якщо ви налаштовані 
на серйозну кар’єру, то цього відверто замало.

Інші мами здивовано перезирнулися. Про серйозну музичну 
кар’єру для своїх чотирирічок вони явно ще не думали.

— Кольцбауер, — промовила дівчина зі списком, і черга 
охнула: це прізвище тут знали всі.

— Ви з родини тих самих Кольцбауерів? — Запитав  
професор, коли мама з Крістіаном зайшли до кабінету.

Великі круглі окуляри додавали професорові суворого  
вигляду.

Мама промовчала. Професор почав прослуховування.
Крістіан хотів додому і не розумів, чого від нього вимагає цей 

дивний дядько, тож реагував мляво та неуважно.
— Музикальний слух дитина має, — сказав професор,  

завершивши прослуховування.
І додав, побачивши іронічну посмішку Крістіанової матері:
— Але це ви вже, мабуть, і самі знаєте. Проте я би не  

рекомендував віддавати його на скрипку. Йому буде важко.  
Слух не абсолютний, голос дуже слабенький. Можемо  
попрацювати й підтягнути його, та раджу вам подумати про 
легший інструмент. Наприклад, про фортепіано.

Коли мама згодом переповідала цю розмову в родинному 
колі, обурення родичів не мало меж. Це просто нечувано! 
Якийсь нікому не відомий учитель музичної школи дозволив  
собі засумніватися в обдаруванні їхнього Крістіана. Яке  
нахабство! Всупереч скептичній думці про приватних педагогів, 
яку Крістіанова мама висловила в коридорі музичної школи, 
для Крістіана найняли найкращих і найдорожчих. Відтоді про 
музичну школу в них удома не згадували. Крістіан ходив на 
приватні уроки до «Моцартеуму», згодом навчався там і там 
само залишився працювати.

Іноді він думав, чи хотів би робити в житті щось інше, крім 
як грати щодня на скрипці та спостерігати за мальовничим 
гірським краєвидом із вікна «Моцартеуму». Крістіанові складно 
було відповісти на це запитання, бо нічого іншого він у житті  
ніколи не робив. На будь-що інше просто не залишалося 
часу. Щоби досягнути рівня майстерности, якого вимагали від  
скрипаля, котрому довірять грати на скрипці Моцарта, треба 
було присвячувати музиці весь свій час.

Крістіан мав мало друзів, а дівчата, з якими він зустрічався,  
переважно йшли від нього, не пояснюючи, чому. Крістіан  
підозрював, що їм просто набридало те, що з ним неможливо 
говорити ні про що, крім музики, а також те, що життя його 
розписане похвилинно й він постійно хвилюється: то через не 
надто вдалу репетицію, то через майбутній концерт, то через  
відсутність концертів і репетицій, то через те, що диригент  
зробив йому зауваження, і так далі. Якщо в нього колись  
і буде постійна дівчина, вона має поділяти його захоплення  
й розуміти, яке все це важливе. Ну або виявляти толерантність  
і робити вигляд, що його занудство її не діймає.
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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

Vita Care Home Health AgencyVita Care 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
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