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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

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
 Великий вибір CD

PHILADELPHIA AREA:
• T-Mobile Anchor and Shantel 
projects.
• AT&T MCA builds.
• AT&T NSB.
• Verizon.
• Dish.

FLORIDA AREA:
• T-Mobile Excalibur project. 
• AT&T NSB.
• AT&T C-Band.
• Verizon.

MARYLAND AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T MCA builds. 
• Verizon.
• Dish.

CHICAGO IL AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T NSB.

NEW ENGLAND  
MARKET:
• AT&T NSB.

AT TOWERS IS HIRING:
PROJECT MANAGER, WAREHOUSE MANAGER  
AND LEAD CM FOR T-MOBILE PROJECT IN PA,

TOWER TECHNICIANS AND SUBCONTRACTORS  
IN DIFFERENT MARKETS:

Contact@attowers.com 
+1 (267) 309 09 94ATTOWERS.COM
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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

 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

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 





ALEX&SON   
ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО- 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ  

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

Гарантія та доступні ціни. 

267-596-4829 Алекс



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

У ВЕЛИКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ
                        КОМПАНІЮ   

що працює у 15 штатах
Потребуємо

ПРАЦІВНИКІВ TOWERS CLIMBING  
для роботи на вежах мобільного зв'язку.

З досвідом роботи і без. 
Стабільна і висока оплата праці.

Також запрошуємо до співпраці SUBCONTRACTORS  
на вигідних умовах.

ЧЕКАЄМО НА ВАС.  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 732-642-3300

Професійний, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
допоможемо отримати MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ТЕЛЕФОНУЙТЕ та ПІШИТЬ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 
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У ЧЕРНІГОВІ ВЖЕ ЗАГИНУЛИ 60 ЛЮДЕЙ, 400 ПОРАНЕНИХ

За словами мера, попри складну ситуацію люди у місті працюють цілодобово.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що в місті вже 60 загиблих та 

400 поранених.
Про це він розповів під час спільного ефіру українських телеканалів.
"Ситуація дуже складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, 

всі керівники залишилися, працюють, ніхто не втік. У нас близько 400 поранених. 
Близько 60 загиблих", - сказав мер.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли стадіон у Чернігові: два снаряди 
потрапили в газон.

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ВЩЕНТ РОЗБИЛИ РОСІЙСЬКУ БАЗУ 
НА ХАРКІВЩИНІ

Біля міста Дергачі у Харківській області, українські військові ЗСУ знищили російську 
базу, звідки регулярно обстрілювали Харків. Окупанти звідти відступили, повідомив 
голова Харківської ОДА Олег Синєгубов під час всеукраїнського телемарафону.

Синєгубов зазначив,що росіяни втекли в Росію, вони повністю перетнули кордон.
«Це дуже значний успіх, тому що саме звідти були обстріли району Олексіївка 

міста Харкова»,– пояснив Олег Синєгубов.
Додамо, що 8 березня ЗСУ разом з представниками територіальної оборони 

знищили частину російського десанту, який висадився на Харківщині. Росіяни 
планували атакувати Харків, але виконати завдання їм не вдалось. Частину росіян 
було знищено, інші повтікали назад у РФ.

А за день до того, 7 березня, під час боїв біля Харкова українські військові 
ліквідували російського воєначальника – генерал-майора Віталія Герасимова.

"МИ ЇХ ЛУПИМО ПО ВСІХ НАПРЯМКАХ": ДАНІЛОВ 
УПЕВНЕНИЙ, ЩО ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що 
Україна переможе у війні з Російською Федерацією. 

Про це він сказав в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на 
українських телеканалах.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? 
Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, 
але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо, що це наша земля, 
нам немає куди відступати і ми будемо її боронити", - сказав він.

"МАРІУПОЛЬ НА НАШИХ ОЧАХ ЗРІВНЮЮТЬ ІЗ ЗЕМЛЕЮ": 
НА БАНКОВІЙ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗАКРИТИ НЕБО І ЗУПИНИТИ 

ВБИВСТВА МИРНИХ ГРОМАДЯН

Маріуполь зараз зрівнюють із землею за допомогою реактивної артилерії РФ, 
зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи авіаудар Росії 
по пологовому будинку в Маріуполі, заявив, що окупанти на наших очах зрівнюють 
місто із землею. У зв'язку з черговим нападом російських окупантів Подоляк закликав 
міжнародну спільноту негайно закрити небо, щоб зупинити вбивства.

Про це радник голови Офісу президент написав у Twitter.
"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією РФ. 

Прямий удар по пологовому будинку. Породіллі та діти – під завалами. Замість 
нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити небо від ракет РФ? Хіба це не 
аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?", - зазначив він.

КУЛЕБА ЗВЕРНУВСЯ ДО МІЖАНРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ ЧЕРЕЗ 
ЗНЕСТРУМЛЕННЯ ЧАЕС: Є ЗАГРОЗА ВИТОКУ РАДІАЦІЇ

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство терміново 
вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним частинам відновити 
електропостачання на ЧАЕС.

Про це міністр написав у Twitter.
"Пошкоджено єдину електричну мережу, яка живить Чорнобильську АЕС і всі її 

ядерні об'єкти, захоплені російською армією. ЧАЕС втратила все електропостачання. 
Закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь 
та дозволити ремонтним частинам відновити електропостачання", - заявив глава 
МЗС України.

Він зазначив, що резервні дизель-генератори розраховані на 48 годин роботи 
Чорнобильської АЕС. Після цього системи охолодження сховища відпрацьованого 
ядерного палива зупиняться, що зробить неминучим витік радіації. 

"Варварська війна Путіна ставить під загрозу усю Європу. Він повинен зупинити 
це негайно!", - заявив Дмитро Кулеба.

У середу внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція 
залишилася без електропостачання.

Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення 
енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.
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Путінізм не виник на порожньому місці. Він не взявся 
нізвідки. Якщо про самого Путіна можна сказати, 
що він виплодок старої гебешної утроби, то про 
батьківство Путіна, як одного зі світових лідерів, варто 
поговорити детальніше. Нам не цікаві біографічні дані 
батьків Владіміра Путіна. Хоча й гопницький період 
у підворітнях суворого радянського міста не варто 
викидати з палітри, описуючи портрет монстра. Ця 
стаття є ще однією спробою показати, як звичайний 
радянський гебешник, з поганою освітою та відсутністю 
моральних принципів, зміг вирости в потвору, яка 
буквально загрожує людській цивілізації. А також те, 
кому світ має «завдячувати» появою і розгодовуванням 
цього монстра. Водночас хотілося б не тільки 
констатувати факти, але й запропонувати протиотруту, 
як врятуватися в цій ситуації.

Отож. Найбільшою опорою Путіна був і є так 
званий глибинний народ Росії. Тезу про «глибинний 
народ» запустив один з архітекторів путінізму 
Владислав Сурков. Вона тісно корелює з ідеологією 
«руского міра» і ґрунтується на своєрідному месіанстві. 
Переконує росіян в тому, що їхня антилюдська 
модель та спосіб життя є унікальними й заслуговують 
поширення на цілий світ. Путінським ідеологам вдалося 
вчасно підхопити ідею «вєлічія совєтской родіни» 
і розширити її «вєлічієм руского отєчєства». Відтак 
російський народ активно підтримав гібрид старої 
російсько-чорносотенної та радянсько-сталінської ідеї.

А далі все пішло як по маслу. Росіяни легко 
куплялися на людиноненависницьку риторику, 
ще швидше впадали в шал «побєдобєсія». Вони 
захоплено сприйняли всілякі погрози цілому світу, типу 
«можем повторіть» або «насмішили наші іскандери». 
Вони охоче вірили в брехливу путінську пропаганду 
про те, що навколо засіли нацисти і фашисти 
й погодилися віддавати своїх дітей і рідних на бійню, 
заради вигаданої місії і дурнуватого «вєлічія». Вони 
повірили, що Путін залякав увесь світ, і тепер вони тим 
переляканим диктуватимуть умови. Що вони будуть 
панами ситуації від Атлантики до Камчатки.

Їх «вєлічіє», бравада і «місія» розбилися як гнила 
картоплина об український пліт. Вони прорахувалися, 
за що тепер мають загладжувати свою провину 
протягом поколінь. Мають бути готовими десятиліттями 
сплачувати репарації, на колінах просячи вибачення 
за злочин і завдану шкоду українцям. Росіяни мають 
запамʼятати, що означає колективна вина, бо вона 
настає за здійснення злочинів проти людяності. 
Злочин Путіна проти України й українців є колективним 
злочином росіян. Це вони своєю тотальною підтримкою 
Путіна та його партії одобрювали його агресивні 
плани. Це вони, хто активними діями, а хто німою 
мовчанкою, освятили брутальну агресію Росії проти 
України. Грубо порушили міжнародне законодавство 
і вторглися з війною в суверенну державу. Дали добро 
на вбивство цивільних дорослих і дітей. На знищення 
міст, сіл, комунікацій та необхідної для життя людини 
інфраструктури.

Саме тому світ має відтяти Росію від усіх благ 
цивілізації. Обірвати всі зв’язки. Замурувати росіян 
наодинці зі своїм режимом доти, доки вони не 
усвідомлять своєї злочинної суті і не стануть боротися 
проти своїх очільників. Зараз ізоляція Росії має бути 
тотальною і нещадною.

Надзвичайно важливу роль у свого роду вирощуванні 
кремлівського монстра відіграли російські бізнесмени. 
Особливо ті, які озолотилися на знищенні Путіним 
бізнесменів єльцинського зразка. Ті, хто відбирав 
у старих олігархів незалежні ЗМІ і перетворював їх на 
отруйні фабрики брехні і пропаганди. Хто допомагав 
Путіну перетворити газ і нафту на засоби війни 
проти демократії та для корумпування західних еліт. 
Саме ці олігархи були головною опорою путінізму. 
У підсумку виявилося, що ця категорія бізнесменів 

може стати найлегшою жертвою суворого західного 
правосуддя. Але важливо, щоб їхні арештовані 
капітали не залишилися мертвими рахунками, ще 
більше збагачуючи західні банки, а були спрямовані 
на відбудову постраждалої України.

Відповісти мають також ідейні архітектори путінізму. 
Це страшенно отруйна категорія, яка «відзначилася» 
на ниві плекання путінізму. До якої належать 
пропутінські інтелектуали, експерти і пропагандисти. 
Це ті, хто щоденно різними мовами і в різний спосіб 
вливав людям у мозок отруту російського імперства, 
«руского міра» та путінізму в цілому. Це вони вправно 
забезпечували просування Путіна в диктатори, 
обслуговуючи його ідеологічно та інформаційно. 
Надаючи цьому процесу пристойного вигляду. Саме 
вони мають пройти через чистилище депутінізації, як 
колись пройшли денацифікацію їхні гітлерівські колеги. 
Тому вже зараз західні ЗМІ й експертні середовища 
мають взяти за принцип: під жодним приводом 
більше не надавати їм трибуни для висловлювань. 
А в подальшому – готувати матеріали для міжнародного 
трибуналу над цими розпалювачами геноцидної війни.

Не менш відповідальними за плекання путінського 
монстра є західні великі промисловці і банкіри. 
Це вони спокусилися надприбутками від ведення 
бізнесу з Росією Путіна. Це вони стали головними 
грошодавцями для злочинного режиму, а з ним 
і спонсорами агресії і війни. Винуватими є також ті 
західні банки, які до останнього інвестували у злочинну 
Росію. Хоча в них була нагода припинити цю ганебну 
практику ще 2014 року після першої агресії Росії проти 
України. Вину мають відчувати й ті західні країни, які 
допомагали відмивати у своїх банках криваві капітали 
диктаторів та російських злодюг. Не перешкоджали 
користуватися вкраденим і з легкістю дозволяли 
купувати в себе маєтки й насолоджуватися життям 
на Лазуровому узбережжі або десь у Лондоні, Відні 
чи Цюріху.

Відомо, що накрадені великі статки в Росії або 
Україні особливого сенсу не мали. По-справжньому 
насолодитися розкішшю від вкраденого можна було 
тільки на Заході. Тому легалізація подібного «бізнесу» 
та згода використовувати ситий Захід як тиху заводь 
для злодіїв і злочинців перетворили його фінансові 
й політичні еліти на співучасників злочину. Які між 
людяністю і фінансовим наваром від ґешефтів зі 
злочинцями вибрали навар. Тому після війни варто 
буде створити спеціальну фінансову розвідку для 
пошуків капіталів, здобутих на бізнесі з Путіним. Щось 
подібного, як полювання за золотом нацистської партії 
та відчуженою власністю, вбитих під час Голокосту 
євреїв після Другої світової війни.

Варто запамʼятати, що жадні до наживи західні 
гіганти не тільки не зважали на санкції проти агресивної 
Росії, вони усіляко тиснули на свої національні уряди, 
стримуючи від їх запровадження, або вимагали, щоб 
вони принаймні залишалися на рівні косметичних. 
Кожна така дія дедалі більше переконувала Путіна 
у власній всемогутності та безкарності, щораз більше 
спонукала до нових агресивних дій.

Путін запустив свого роду вірус у західну систему 
ліберальних цінностей. Він успішно корумпував 
західних політиків, державних діячів, бюрократію 
міжнародних організацій, відомих акторів, митців та 
мислителів. Цей вірус породив своєрідну конкуренцію 
серед потенційних зрадників за те, хто перший перейде 
на роботу в «Газпром», «Роснефть» або ж отримає 
подарунок до російського громадянства в придачу. Ті ж 
західні лідери, які не піддалися на корупційні посули, 
однаково вступили на слизьку від людської крові стежку. 
Тому що вони навіть після анексії українського Криму 
і розвʼязання війни на Донбасі продовжили політику не 
тільки умиротворення, але й задобрювання агресора, 
й викликали в нього відчуття правильності його курсу.  

За що ці державні лідери вже зараз починають 
розплачуватися тим, що їхні політичні партії програють 
вибори. А в подальшому буде ще цікавіше, коли стане 
соромно згадувати прізвища тих, хто плекав упиря 
й вів Європу до краху.

Не варто співчувати плачам німецьких індустріальних 
гігантів за їхніми втратами в Росії. За марно викинутими 
коштами на будівництво «Північного потоку – 2». За 
допомогою якого Путін намагався підімʼяти під себе цілу 
Європу. Не варто турбуватися про психологічний стан 
Анґели Меркель, яка під тиском німецького фінансово-
індустріального лобі постійно йшла на поступки Путіну, 
не забуваючи, разом з президентом Штайнмаєром, 
викручувати руки безборонній Україні. Навіть більше, 
тепер хотілося б почути думку пані Меркель про її 
особистий внесок у плекання кремлівського монстра. 
Те саме стосується й останніх французьких урядів, 
які наввипередки з німцями змагалися, хто займе 
якнайближче місце біля Путіна. З Францією взагалі 
проблема, оскільки вона напередодні важливих 
виборів не має особливої альтернативи Макрону. Бо 
такою не є пропутінська Марін Ле Пен або затятий 
путініст Ерік Земмур. І тут французи мають скласти 
серйозний іспит.

І нарешті про те, як саме цей цивілізований світ буде 
приходити до тями і звільнятися від полуди путінізму.

Хай як дивно, але багатостраждальна Україна, яку 
так довго ігнорували і готові були з легкістю віддати 
на поталу Путіну, стає творцем нових смислів. Нових 
цінностей і механізмів їх реалізації. Україна вже 
ціною власної крові і прикладами безпрецедентного 
героїзму експортує на Захід правду і здоровий глузд. 
Український приклад стає привабливим і трендовим. 
Багато звичайних громадян у світі побачили, якими 
мають бути президент, міністри, військові. Якими 
мають бути відносини між звичайними людьми 
і владою. Яким має бути народ держави перед лицем 
найбільшої загрози.

На Заході добре бачать, як у найскладніший момент 
поводяться їхні еліти. Що в більшості вони перелякані, 
безпорадні і взагалі пасують перед агресивними 
і хамськими вибриками Путіна. Вони не готові в разі 
небезпеки захищати свої країни і громадян. Вони готові 
до компромісів з диктаторами й агресорами. Вони не 
дотримуються партнерського слова в блоках і союзах. 
Україна ж демонструє західному світу нову модель. 
Модель зміни еліт. І зробити це можна шляхом виборів. 
Ці лякливі політики більше від Путіна бояться програти 
вибори. І на цьому можна зіграти.

Потрібно, щоб громадяни Європейського Союзу, 
Сполучених Штатів Америки і Канади почали 
сигналізувати своїм урядам, що вони різко незадоволені 
їхньою роботою. Що вони не підтримують ганебної, 
ялової поведінки щодо українців. Потрібно, щоб 
політики, які кажуть, що не захищатимуть Україну, 
щоб не вступити у війну, назавжди втратили мандат 
довіри у своїх народів. Світові зараз, як ніколи, 
потрібні горизонтальні звʼязки. І тут прихильники 
України можуть дати світові шанс. У всіх країнах треба 
збурювати масові рухи, які вимагатимуть у своїх урядів 
чітких дій на підтримку і захист України. Говорити, що 
інакше це буде їхня остання каденція у владі і політиці.

Замір настроїв громадян Америки засвідчує, що 
американці готові затягнути пояси, але щоб світ зупинив 
агресивну Росію. Американські громадяни сигналізують 
своїм політикам, що якщо вони не займуть принципової 
позиції щодо закриття неба над Україною, то восени на 
виборах у тих будуть величезні проблеми.

У цій ситуації неймовірно зростає роль 
горизонтальних звʼязків: людей з чесним, критичним 
мисленням, українських діаспор у світі, у всіх, хто 
розуміє, що путінізм треба задушити. Провести 
над ним трибунал. Організувати відбудову України 
і подбати про зміну власних еліт. Так переможемо.

ХТО ВИПЛЕКАВ РОСІЙСЬКОГО МОНСТРА І ЯК ЙОГО ЗНИЩИТИ ВАСИЛЬ РАСЕВИЧ
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СПІВАКИ, СПОРТСМЕНИ, РЕЖИСЕРИ ТА ПИСЬМЕННИКИ ПОПОВНИЛИ РЯДИ 
ТЕРОБОРОНИ У ЧАС ЗАГАРБНИЦЬКОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя одним із 
перших селебрітіс повідомив про те, що записується 
до лав Тероборони Києва. Він зауважив, що планував 
презентувати у студії новий альбом гурту MLNL.

"Проте ситуація змінилась. Студії не працюють, 
країна працює по-іншому", - сказав Тополя, закликаючи 
слухати новий альбом "Антитіл".

До самооборони записались і інші учасники гурту.
Поет, виконавець Олександр Положинський також 

записався до лав Територіальної оборони. Про це він 
написав у соцмережах ще до початку повномасштабного 
вторгнення РФ в Україну. У перший день війни Росії 
проти України він написав вірш, у якому назвав Путіна 
хворим кордуплем.

Страху немає
Є сумна тривога 
За всіх дітей та їхніх матерів
І є ненависть
До курдупля того
Який давно й серйозно захворів 
На манію
На комплекси й образи
І на бажання стати більшим злом
Та був і є 
Лише шматком зарази 
Бо був хуйлом і лишиться хуйлом
І кожен хто
Пускав сюди ракети
Хто їхав сам і кого привезли
Готуйте собі траурні пакети - 
В мішках додому вернетесь
Козли 
За кожну краплю крові
За сльозинку
Що наші через ваших пролили
Вас битимуть - 
Безжально, без зупинки
Уперто і спокійно - як воли
На нашім боці правда
В правді - сила
І нас веде й тримає сила ця
А кожному із вас - 
Лише могила
І в пеклі заготовлені місця
Вас проклинають - 
Наші мами, наші діти
І це прокляття з вами на віки
Нащадки ваші будуть в рабстві скніти Тіла і душі 
Жерти хробаки
А ми залишимось 
Оновлені і вільні
Вогні запалимо у мороку й імлі
Єдина сила - 
І військові, і цивільні
На рідній, гарній, на своїй землі

Також до лав озброєних захисників Києва долучився 
нардеп, історик, публіцист Володимир В'ятрович.

Він виклав фото зі зброєю й написав: "Нехай 
щастить".

Раніше до лав Територіальної оборони записався 
молодший брат мера Києва, олімпійський чемпіон, 
чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко.

"Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна 
робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу 
резервістів, який створила столиця — Київський міський 
центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.

А брат подав заяву і документи - приєднується 
до бригади територіальної оборони міста Києва", - 
повідомив тоді Кличко-старший.

Письменники брати Капранови також заявили про 
те, що захищають Київ зі зброєю в руках.

"Ну що Київ не здаємо! Ми з Азовом!" - написали 
автори.

Режисерка Ярослава Кравченко, хазяйка Дикого театру 
дізналась у підписників, де може приєднатись 

до розливання коктейлів. Пізніше Ярослава повідомила, 
що "бармени", включаючи її, постаралися на славу.

"Звітую. Три феї доставили 20 мішків шейкерів 
в духовні бари. Частина з них вже в коктейлях поїхала 
захищати Київ. Дівчата, не тегаю, але ви - міць!

Окрема подяка бармену! Завтра продовжу 
координувати. Хто хоче приєднатися до виробництва, 
хто має авто. Напишіть - знайдеться що робити!" - 
написала Кравченко.

Учасники гурту "Бумбокс" теж вступили до лав 
Тероборони".

Також до лав Тероборони вступив режисер 
Ахтем Сеїтаблаєв.

У бою загинув відомий військовий 
журналіст

«Переді мною досі лежить стосик книжок. Я навіть 
їх ще не розгортала. Це подарунок від Віктора на день 
народження. Він не встиг його вручити сам. Книжки 
прийшли поштою. 27-го я їх не забрала. Віктор дзвонив 
і просив, щоб сходила на пошту. Хвилювався, бо як це 
день народження без подарунка. Коли я книжки принесла 
додому, розпакувала, але так і не почала читати.

Пам’ятаю, як о 5.30 його розбудила: «Вставай! 
Почалася війна!» Він обняв міцно, сказав, що все буде 
добре. Зібрав рюкзак, подзвонив кільком друзям і поїхав 
у частину. Вдома забув годинника і дуже хвилювався 
через це. Я поїхала додому, знайшла годинник, його 
щасливу тільняшку, яку одягав перед кожним боєм у 
14−15-му. Взяла медальйон зі святим Шарбелем і поїхала 
до частини. Туди прибували хлопці. Більшість з них 
добре знали один одного. Вони сміялися, обнімалися. 
Наче не на війну мали їхати. Коли прощалися, Віктор 
так дивився, як останній раз. І востаннє, коли говорили 
телефоном, теж ніби прощався.

За все прожите разом життя тільки був один день, 
коли Віктор не подзвонив з фронту. Здається, то вже 
був 2015 рік. А сьогодні минула четверта доба тиші. 
Щодня я себе переконувала, що просто нема зв’язку — 
там війна…"

Віктор Дудар пішов на війну добровольцем  
у 2014-му, долучившись на сході України до 80-ї 
десантно-штурмової бригади.

Коли в Україні 24 лютого розпочалося 
повномасштабне вторгнення Росії, журналіст зібрав 
наплічник та вирушив на фронт. У нього залишились 
дружина та дочка.

Брати Капранови.

Володимир 
В'ятрович.

Олександр  
Положинський.

Тарас  
Тополя.

Учасники 
гурту  
"Бумбокс".
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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

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   



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 


