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 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа

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

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

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

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

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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 ПОТРЕБУЄМО ПРАЦІВНИКА НА HEATING
(DUCT WORK)

З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ.
ХОРОШІ УМОВИ І ОПЛАТА.

За додатковою інформацією звертатися: 267-300-2522

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 
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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

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



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
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«ПОПЕРЕДУ ВАЖКІ ВИПРОБУВАННЯ» –  
ГОЛОВА МІНОБОРОНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗСУ

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців 
України на тлі нового витка ескалації конфлікту з боку Росії.

«Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! 
Шановні працівники Збройних сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви 
знали вісім років, тепер побачив увесь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості 
і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, 
ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав 
і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє 
справжнє обличчя. Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. 
Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою 
порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання. Завдяки вам 
Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей», – звернувся Резніков.

Він наголосив, що своїми діями Кремль зробив черговий крок до відродження 
Радянського Союзу – з новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.

«Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія. Наш вибір дуже 
простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. 
Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть 
сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати. Попереду важкі 
випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. 
Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську 
армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно», – 
наголосив Олексій Резніков.

Він запевнив, що наразі всі зусилля військово-політичного керівництва 
і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.

«Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не 
допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо 
спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава 
Збройним силам України! Слава Україні!», – резюмував міністр оборони.

 

ЧЛЕНИ ЄС ПОГОДИЛИ МАСШТАБНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РФ
Вони торкнуться сотні російських політиків, 27 фізичних та юридичних осіб, 

серед яких банки. Крім того, Росії обмежать доступ до фінансового ринку та ринку 
капіталу ЄС.

Глави МЗС країн-членів Євросоюзу одноголосно проголосували за пакет санкцій 
проти Росії через визнання ЛДНР. Про це увечері, 22 лютого, заявив глава МЗС 
Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Двадцять сім країн-членів ЄС одноголосно домовилися щодо першого пакету 
санкцій проти Росії", - сказав Ле Дріан на прес-конференції з головою дипломатії 
ЄС Жозепом Боррелем за підсумками позачергової зустрічі глав МЗС ЄС.

Своєю чергою, Боррель зазначив, що новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить 
по Росії.

Нові санкції Євросоюзу передбачають, що 351 депутат Держдуми РФ, який 
проголосував за визнання "ЛДНР", буде включено до чорного списку ЄС. Також до 
нього потрапляють 27 фізичних та юридичних осіб, серед них - банки та організації, 
що фінансують операції Росії на Донбасі. Крім того, Росії буде обмежений доступ 
до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС.

Раніше повідомлялося, що санкції ЄС, які готуються, включають заморозку активів 
і заборону на в'їзд сотням російських політиків, а також обмеження щодо низки 
російських банків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій 
проти РФ.

НІМЕЧЧИНА ЗУПИНЯЄ СЕРТИФІКАЦІЮ 
«ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2» – ШОЛЬЦ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зупинив сертифікацію газопроводу  
«Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як 
«незалежних держав». Про це він повідомив 22 лютого на пресконференції.

Шольц заявив, що Росія порушила свої міжнародні домовленості та вдалася 
до «незбагненного, невиправданого» кроку, визнавши незалежність територій, 
контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

На запитання щодо залежності Берліна від російського газу голова уряду сказав, що 
«Німеччина має намір диверсифікувати імпорт газу спільно з іншими європейськими 
країнами, а також продовжує працювати над розвитком відновлюваних джерел 
енергії».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського 
міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу 
завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських 
кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі 
нової російської агресії проти України.

Олаф Шольц раніше ухилявся від прямої відповіді на запитання про санкції щодо 
«Північного потоку».

ПУТІН ОГОЛОСИВ НОВИЙ "УЛЬТИМАТУМ" УКРАЇНІ
Володимир Путін вимагає, щоб Україна визнала російську анексію Криму, а також 

відмовилася вступати до НАТО.
 Президент РФ Володимир Путін знову виступив із "ультиматумом" на адресу 

України. Про це він заявив на прес-конференції.
"Ці питання ми обговорювали під час зустрічей з нашими європейськими 

партнерами і, власне, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про 
це неодноразово. На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Звичайно, 
питання звучить, що ж з обох боків або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на 
нашу думку, вважалася врегульованою у довгостроковій європейській перспективі, 
і щоб ми могли жити спокійно… Ну я вам цю страшну тайну розкрию: перше, 
що необхідно зробити всім, - це визнати волевиявлення людей, які проживають 
у Севастополі та у Криму", - сказав Путін.

Другою вимогою Путіна є те, що Україна має сама відмовитися від вступу до НАТО.
Третьою вимогою Путін називає "демілітаризацію" України. Він стверджує, нібито 

вирішення проблеми Донбасу вже "стало неактуальним".
"Все, про що було сказано вище, можна в одну секунду перевернути, якщо 

наші так звані партнери накачуватимуть сьогоднішню київську владу сучасними 
видами зброї. Тому найголовніший пункт - це відомий ступінь демілітаризації 
сьогоднішньої України, оскільки це єдиний об'єктивно контрольований фактор, 

який можна спостерігати і на який можна 
реагувати", - стверджує Путін.

Нагадаємо, що раніше Путін окреслив 
кордони "ЛДНР". Мінські домовленості 
"вбили" ще задовго до визнання Росією 
незалежності "республік", заявив 
Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше Путін отримав 
дозвіл на введення військ на Донбас. 
Рада федерації Росії підтримала 
звернення президента про використання 
військ РФ там.
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У Китаї уважно спостерігають за розгортанням 
подій навколо України: ситуацію довкола можливого 
вторгнення РФ прокоментували президент Сі Цзіньпін 
і голова МЗС КНР Ван Ї. Фактичне послання Пекіна – 
непорушність українських кордонів і відхід від  
будь-якого збройного сценарію. Це вкотре проде-
монструвало, що Китай нікого нікуди не штовхає, що 
Китай не хоче війни в Україні. 

Китайська позиція
Найгучніше про необхідність дипломатичного 

розв'язання конфлікту і небажаність військового 
вторгнення Росії в Україну заявив генсек Китаю 
Сі Цзіньпін під час розмови з Емманюелем Макроном. 
«Сторони повинні використовувати нормандський 
формат, інші багатосторонні платформи задля 
політичного вирішення».

Ця заява є важливою перемогою президента Франції, 
який працював над організацією глобального саміту 
держав для вироблення норм нового міжнародного 
безпекового порядку. Париж звернувся до Пекіна, 
адже розуміє, що наразі російська сторона більше 
прислухається до своїх східних, а не західних колег.

Дійсно, Китай є ситуативним союзником Росії 
в контексті протистояння із Заходом. Він також має 
регіональні територіальні претензії, проте не до 
повноцінно незалежної держави (це варто уточнити). 
А втім, це не означає, що він хоче, щоб Росія нападала 
на Україну. По-перше, тому що КНР не вигідно, щоб 
наша держава, на яку Китай усе ж має великі логістичні 
плани, підупала чи була окупована. По-друге, в Пекіні 
не хочуть виникнення додаткової турбулентності 
в Європі – на великому ринку для китайських товарів 
і послуг. По-третє, китайське керівництво отримало 
від США чіткий сигнал: у разі нападу Росії на Україну 
санкції будуть запроваджені і проти КНР. А цього ніхто 
в Китаї, який нині перелаштовує свою економіку, не 
хоче. По-четверте, у КНР були свої плани на Росію: 
у разі загострення протистояння зі США РФ мала 
стати ключовим наземним хабом для переміщення 
китайської продукції. Агресія проти України це, по суті, 
унеможливить.

Водночас хибно вважати, що Китай, який не 
підтримує нині силового сценарію розвитку подій, 
вирішив відійти від альянсу з РФ і примиритися зі США. 
Аж ніяк. У Пекіні уважно слідкують за протиборством 
Росії та Заходу.

Китай, по-перше, цікавить реакція Заходу на 
агресивні дії Росії щодо зміни глобальної безпекової 
архітектури: маючи плани приєднати Тайвань, КНР 
прагне зрозуміти, як далеко може піти Вашингтон 
у захисті свого азійського союзника. По-друге, дії 
Росії відволікають Сполучені Штати від формування 
проамериканських союзів у Південно-Східній Азії.  
По-третє, Китай отримує додатковий час для підготовки 

до більш жорсткого економічного та військово-
політичного протистояння зі США.

Минулого тижня американська представниця в ООН 
Лінда Томас-Грінфілд сказала: «Сподіваюсь, Китай 
зіграє свою роль у деескалації біля кордонів України». 
Китайський представник в ООН Чжан Цзюнь відповів: 
«Використовуйте дипломатію, не підвищуйте напругу, 
російські безпекові вимоги мають бути серйозно 
розглянуті». Цей красномовний діалог демонструє, 
яку кінцеву мету ставить перед собою КНР – підірвати 
позиції США у світі.

Сигнали Ван Ї
Китай ніколи не говорить напряму – він завше 

інформує опосередковано. Саме тому слова міністра 
закордонних справ Ван Ї на підтримку України під час 
Мюнхенської безпекової конференції стали очевидним 
натяком Москві – військова ескалація не бажана. Києву 
важливо більш прискіпливо подивитися на цю грань 
китайської позиції.

По-перше, глава зовнішньополітичного відомства 
КНР відкрито підтримав суверенітет України. У Пекіні 
показали, що дотримуватимуться міжнародних 
принципів визнання територіальної цілісності, непо-
дільності кордонів. Причина очевидна – будь-який 
підрив меж України, зокрема й питання анексії Донбасу, 
може спровокувати зворотну реакцію в Тайвані.

«Суверенітет, незалежність і територіальну цілісність 
будь-якої країни слід поважати та оберігати, бо це 
базова норма міжнародного права. Це – складова 
цілей і принципів Статуту ООН. І це є твердою позицією 
уряду Китаю. Україна не є винятком з правил», – 
заявив Ван Ї.

Водночас глава МЗС Китаю дав чітко зрозуміти: 
лише виконання Мінських домовленостей у тому 
вигляді, в якому вони існують, може сприяти виходу 
з кризи.

І Росія, і ЄС, і США кажуть, що підтримують Мінськ, 
«чому б тоді всім сторонам не сісти за стіл переговорів, 
обговоривши серйозно питання, і не вийти з дорожньою 
карткою з чіткими термінами для імплементації 
Мінська. Це те, на чому повинні зосередитися всі 
сторони замість того, щоб збільшувати напруженість 
і паніку», – вказав Ван Ї.

Це не вперше, коли керівник китайської дипломатії 
акцентує увагу на необхідності виконання цього 
невигідного для України документа. На цьому він 
наполягав і під час нещодавньої телефонної розмови 
з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Чи свідчить це, що Китай підіграє Росії й виступає 
проти України? Ні. Це просто підтверджує факт, що КНР 
байдуже, наскільки збільшиться чи зменшиться вплив 
РФ в Україні після імплементації цих домовленостей – 
для Пекіна важливо, щоб територіальну цілісність 
ніхто не підривав, а що буде вже всередині самої 
незалежної України – не так важливо: головне, щоб 
від цього був прибуток.

Ван Ї виступив також проти НАТО. Китайський уряд 
вважає, що Альянс є продуктом холодної війни, вже 
застарілою структурою, яка має адаптуватися до 
нових реалій. «Ми віримо, що холодна війна давно 
минула. НАТО був продуктом цієї ери, тому там мають 
подивитися на сьогоднішні реалії, адаптуватися до 
них», – зазначив міністр.

По правді, ця фраза вкотре підтверджує, що Китай 
готовий підтримувати РФ на шляху ослаблення 
колективного Заходу. І в нинішній ситуації довкола 
України Пекін грає у свою гру. Перше: КНР рішуче 
засудила те, що західні ЗМІ та американські чиновники 
роздмухують паніку з приводу можливого вторгнення 
Росії. Друге: китайські ЗМІ справедливо вказують - 
наразі Україна більше, ніж інші члени НАТО, стримує 
РФ, але реальна економічна допомога Києва 
Вашингтоном несуттєва.

Водночас Китай показує, про що ми вже сказали: 
Україна може бути мостом між Сходом і Заходом, 
однак не частиною чогось значно більшого.

«Україна має бути мостом між Сходом і Заходом, 
а не полем битви для сильних світу», – заявив Ван Ї.

Китайські яструби та прагматики
В оточенні лідера Сі Цзіньпіна, пов’язаного з армією, 

є впливові яструби, наприклад генерал Лю Юань, які 
прагнуть не просто побачити реакцію США на проблеми 
України через Росію, а ще більшої конфронтації між 
Заходом і РФ.

Однак сам генсек сповідує помірний, прагматичний 
погляд - дипломатичний фінал україно-російського 
конфлікту, що цілком задовольнить Китай. Через низку 
причин:
• Пекіну невигідно підпадати під західні економічні 
санкції, об’єктом котрих він може стати через співпрацю 
з РФ. Китай конкурує з Заходом на геополітичному рівні, 
але продовжує з ним вигідну економічну співпрацю. 
Жертвувати грошима та західними технологіями 
через дурість Кремля Китай не хоче. Росія не зможе 
компенсувати китайські втрати;

• КНР ні до чого втрачати свою міжнародну репутацію 
цивілізованої держави, що вирішує проблеми 
розумно, а не за допомогою насилля;

• Китай не воліє сваритися з Європейським Союзом – 
у ньому в Пекіні вбачають нейтральну сторону на тлі 
китайсько-американських чвар;

• КНР не хоче бути причетною до паплюження 
положень Статуту ООН про територіальну цілісність 
країн і порушення принципів міжнародного права;

• втягування Китаю до військового конфлікту 
суперечить його власним «п’яти принципам 
невтручання» в справи інших держав;

• навряд чи жителі КНР зрозуміють владу, якщо Пекін 
підтримає подальшу військову агресію РФ проти 
українців – китайці вважають Росію однією з імперій, 
які напали та розділили цинський Китай сто років 
тому. Фактор суспільної думки є дуже важливим для 
китайської влади;

• у Пекіні ще є сподівання – Київ може приєднатися 
до транзитної ініціативи «Один пояс, один шлях».
Тобто зараз для Китаю бажане, з одного боку, 

драматичне зменшення впливу Америки в Європі, 
але з іншого, збереження миру на Європейському 
континенті. Те, що Китай не хоче війни, є гарним 
знаком для нас.

А втім, будьмо реалістами: якщо Путін дійсно 
вирішить вторгнутися в Україну – навряд чи Пекін 
зможе його зупинити. Але в такому разі довіра КНР 
до РФ буде підірвана. Репутація Росії в китайських 
очах безславно зійде нанівець. 

КИТАЙ ВИСТУПАЄ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: СИГНАЛ МОСКВІ ВІД ПЕКІНА
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АВТОР ДЖАЗОВОГО ХІТА МИКОЛА ПЕТРЕНКО,  
КОТРИЙ ПРОЙШОВ КОНЦТАБОРИ ТА ПРИМУСОВІ РОБОТИ

Я до тебе прийду, зупинюся в покорі,
Тільки ти не питай, не хвилюй,
Намалюй мені ніч, коли падають зорі,
Намалюй я прошу, намалюй.

Намалюй мені ніч, що зове і шепоче
Найдивніші слова, найпалкіші слова,
В гамі барв піднеси славу тихої ночі,
Що навколо зірки розсіва...

А сама ти яка?
Вечір, день, а чи ранок на серці,
Чи промінь, чи лід?
Намалюй мені ніч, коли зорі багряні
Вирушають у путь, щоб згоріть.

"Намалюй мені ніч"
Автор більше ста книг та стільки ж відомих нині 

пісень Микола Петренко є тим культурним діячем, 
завдяки якому ми чуємо українське слово та знаємо 
напам’ять славнозвісний «Намалюй мені ніч» — вірш, 
покладений на мелодію, який переспівують вже понад 
пів століття. 

Він пережив Голодомор, пройшов коцтабори 
та примусові роботи. Сьогодні розповімо історію 
видатного поета, публіциста та драматурга. 

Оберемок горя родини Петренків  
Микола Петренко народився 96 років тому у Лохвиці 

на Полтавщині — старовинному єврейському 
містечку та культурному центрі губернії, куди на 
гастролі приїжджали оперні співаки, серед яких 
Марія Заньковецька та Марко Кропивницький. 

У сім’ї робітників з’явився син 1925 року, а коли 
хлопчик навчався у першому класі, його родина 
пережила Голодомор 1932-1933 років, батька заслали 
на будови п’ятирічки, мама з п’ятьма дітьми ледь 
зводила кінці з кінцями. 

Під час голоду загинули баба й дід Миколи. Він 
неодноразово згадував той страшний час, називавши 
його «наймоторошнішим,» хоч у його житті це стане 
не єдиним випробувавнням, які письменник мужньо 
долав. 

Після школи Микола вступив до політосвітньонього 
училише, їх пізніше називали культосвітніми. Він 
згадував, що після початку війни на комсомольських 
зборах секретар оголосив, що усі мають іти 
добровольцями на фронт. 

Йому було трохи більше 15 років: роту з сорока 
хлопців приставили з трьома гвинтівками охороняти 
дерев’яний міст через Дніпро. 

«А коли наблизився фронт – усі відступають, про 
нас забули. Тож порозбігалися хлопці по домівках. Я 
придибав у Лохвицю, а там уже німці», – розповідав 
він. 

Львів: концтабір, журналістика та поезія 
Підлітка вивезли на примусові роботи до Німеччини 

під час Другої світової війни,  у жовтні 1942-го, 
а покарання у нацистських концтаборах хлопець 
відбував за спробу втекти. Так він опинився у Львові, 
у Янівському концтаборі. 

Після закінчення війни Микола пройшов трудові 
табори в СРСР: працював на шахтах Донбасу та 
Камчатки. Тут Микола Петренко написав свої перші 
вірші. 

До Львова він знову повернувся у 26 років, вступив 
на факультет журналістики тодішнього державного 
університету (нині — Львівського університету 
імені Івана Франка). 

Закінчивши виш, чоловік почав працювати 
у молодіжній газеті, згодом на Львівському телебаченні 
та у «Літературній Україні» — фаховій газеті українських 
письменників, яка виходила щотижня, і на сторінках 
якої публікували нові твори, критичні статті, рецензії та 
розповідали про діяльність тодішніх митців. 

Перша поетична збірка Миколи Петренка побачила 
світ 1957 року: вірші 32-річного митця вмістилися 
у «Днях юності», а ще через сім років вийшла друга 
збірка під назвою «Суворі береги». 

Перед тим він вступив до Спілки письменників 
України. 

Тоді й почався його несамовитий творчий шлях. 
З моменту виходу «Днів юності» світ побачили ще 
шість десятків книг з-під пера Петренка. Це і поезія, 
проза, публіцистика, гумористичні твори, казки та 
навіть тексти пісень. Загалом за життя письменник 
став автором більше ста книг. 

Микола знайомиться із львівською богемою, 
разом створючи неймовірні п’єси, лібрето та музичні 
вистави. 

«Намалюй мені ніч» — пісня, яку ви бодай раз 
точно чули. Її слова написав Микола Петренко, 
а музику створив видатний львівський музикант 
Мирослав Скорик. Уперше джазовий хіт почули понад 
пів століття тому — 1965 року. Присвятив письменник 
її художниці Генріетті Левицькій — представниці 
львівського андеграунду 1960-1980-х років. 

Заспівала пісню Любов Чайковська та ВІА 
«Веселі скрипки» — вокально-інструментальний 
ансамбль, створений Мирославом Скориком. 

Петренко також писав пісні з Володимиром 
Івасюком, Ігорем Білозіром, Миколою Колессою, 
Анатолієм Кос-Анатольським, Богданом Веселовським 
та іншими. 

За своє тривке життя Микола Петренко міг 
похвалитись престижними нагородами, він став 
лавреатом низки премій — імені Павла Тичини,  
Юрія Яновського, Богдана Нестора Лепкого, 
Маркіяна Шашкевича. 

2011 року 86-річному письменникові призначили 
державну стипендію. Він продовжував писати та 
творити у Львові, а десятого жовтня 2020 року його 
життя обірвалося за майже місяць перед 95-річчям. 
Не стало чоловіка унаслідок ускладнень коронавірусу 
у стінах львівської лікарні. 

Він познайомився зі Львовом у 17 років і після 
чергової зустрічі полюбив це місто усім серцем. 
У чоловіка залишилось двоє нащадків — син та донька. 

Поховали письменника на Личаківському цвинтарі.
За горою ще гора

Зненацька опалило серце палом,
Буденних днів роздерто ятері…
Ти й досі там, за третім перевалом?
На ще крутішій, на тамтій горі?

Сміялися у хащах ворожбити:
Ти йдеш навіки душу розтрясти –
За першим перевалом полюбити,
За другим перевалом проклясти!..

Ну що любов – розквітне і розтане,
Це ж блискітка, крижинка, це топаз!..
А я ішов – і полум’я жадане
Мені палило серце в третій раз.

І я прийшов, спинився за порогом,
І я прийшов, щоб ніжність донести,
На тій горі, де тільки сонце богом,
Де богом – сонце, й божа донька – ти!

На тій горі – до смерті не забути –
Торкнулось сонце до мого чола:
У маячні я вигадав, у смуті
Тебе, але ж насправді ти була?..
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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   




