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МОВУ ~В ЯКіЙ PO:JTpиr·.tl ОЛО1J3МИ CKp1H'Иl{VBEtl3 DНуТріШНЮ ПОЛіТИКУ Прем.,.І!}тліs-ШТО 
висловивоя s велиютм ппизь:.:::штrм rrpo полн•иrtу м~н .. UевіНv.,що успішНо Вjдби·· 
ває паступи КОJІ.1ун~зтйу.; Ч:зртrізп, си .. ;і~Ш ..,дсстrіuкJ~ Чv1и ІІповні погоджуємося s Ві·· 
ДКрИТОЮ та 9Н9рГlИНОІ-: ПOC 1UJ1IOIO Ш-ІL\ЛіИСhКОГО уряду у ВідНОІІJ9ПНі ДО М:і;ЩНарод · 
нього комунізму,що в наа і sакоDдОІюіІ.r,sпсіває ~..;:зрна новоl DіЙІіИ"r: 

l{омуніотична пp~:IOFl усього cDi 1l'Y згяшr.~є ,що Іv1ін.,Бевін проводить ПJ-· 
ЛіТИКУr,НКа ІдаЄ НЕ: М9!і Пі.Ц:ірВВТИ а~:!С.DИ'Г:ЗТ CqCP 'l18 ЙСГО СКОІІ.ШрОМіrrувати~, 
Преоа 'лейбур 11 партіі пише ~що uмін~Б ~:з ін ВіЦ(JИВСJ.Є ~':іЛЬЮ1 атш~ rcoмyпiз'LJV 9 

що намагається роs.ї'ТОJЮИ,и ЦJ.ЛlІ[И OBlT Т8 sаr:аЕувати нцд пим"вщновивши об:.. 
DПрОD!ЩИDШИ HODV )Ц9 Ж2Х.ЛИD:і.Шу ,нК НіМJЦЬН'[' ='.ІЩК~nтуру .. 

ЗНАЙШІИ ПЮТ~tС'l'ОРІВ"·~/Моою.за/~Страйк арабів в Пал:ютині та Сиріїrrро·-· 
ходить опо1tійн:о r; Араб:1 протес1Jrують проти про:-юзицій апг.rю>->с<:tМ9риканоькоl 
комісіі в оправі ПroE:C'i'ИlL",I (JОлІючаопо повідомляю'і,ь 7що а-еабські оргс:шіsаці:t 
змумують зв9рНV1ТJ:1СЯ ;р СССР з прохацн.rіМ отанути в ініи обороні та п:зр9да·~ 
ти оправу ПаліЮТ!І!Нt1 п:іД розrля .. ;ц Рщтщ Lззп9КИ., 

В СССР ЗНОВУ -$П,ИРАІіJ'l':Ь Hh"GTI, .. ~/.Москва/~ Рв;n;а Народніх: .t{омісарі:в /вибаЧ·· 
те: Рада Mi?}C'rpiD " -прим.,Рs,;І; " / розпиоагш нову позику на суму 20 м:іліонів 
рубліВ ~що 1і rдо.є н~ю=:лзюш '·добровільно і ~ ентvз=!Яsмом". зложи~ на Фінан..-. 
оуnання ноJЗо і П.Н'l'ИР іЧІ{И /ь п~·ошv ч:зрrу розоулову ''кр ао :но :t '' арміі та на 
досліДи s атомоnою ен:зргіf.ю/ ~Роsентуз:.язмов~ші'~ совєтс:-:;r:і ~люц:ія" п:іДnи·
оали П9ршого дшr облігаціі ~нn суму ()? мjліонів рубліD о 

"Харашо :Щьо~· :-; _, ВміЮ1ГJ, 3.циргти :пь:уру о 

НАКАЗ AЙЗElli'AYl~PA" -/Bt.lilliH ·'l=он/- Гзн ... Ай~·знгау~? 1Ш3<.Р ам9р:н\ансько~о ш'rRбу 
оголосив до аr~1зги~и1ноькоі.іО DійсьюJ нин:оз .t:u юсому говориться 5ЩО мnибу'11НЯ 
D іЙНr.t QУ.Ц8 OD i':'ODCIO іЗ іЙПОЮ 9 0. 'l' O~ly ~р~~ба ЧИСЛИТИСЯ З DеJІ:ИІQ/НЛИ Dтратами у 
НіЙ оlJ,:ЗИ СТІОКТ СТlЗОрІОЗ l{ОЧ~ЧНіС~Ь ,ЩОfО 81~19рИJSШЮЬКа арміЯ розпоряджала D9ЛИ~ 
ЮНіІИ p:ззepDDM~t t Армія мусить бV~'и D пост іипсму по гот іDлі ,добре вишколена 
ГОЛа В ПОDірТі ':'~1 на. мору і бути ПІJИГ0ІJ'ОD 8НО на DСЛ.Кі Н90ПОДіDЕ1НКИоВ~І
К9- значення для арміі має добр~J :=зорганізована роs=.з~цна та інформ[щійнв 
служба о 

11:JЛЛmщrq-rНДОН~3ІfІіІ .-/нвта~І:ія /- Оголоп.t:зно перші ьпсл:Щи: п:зр?гоDоріD між 
пр9дОТDDЮ'ІІН:·Іли . го.rнпщоьн:.Jго YP5_1.11V і урядоr-.~ іrщонезьІ\ИХ нг.ціонmтіотіD на 
чолі якоrо сто~ть презоОVJІТРІІ Шtlрір~ІРJJ;онезія мез залишитися в оютаді го-· 

.. , • • t>l (") • u і 

ЛЯІЩСЬ:Н:О:L lMrJ9'{)~1:HП6 ГОЛЯНЦСЬl\ИИ VрЯД DИЗНсtЄ СRІ\д0СТН1Н СТЬ TEl Н93аП:ЗЖНі-· 
сть Індон9~іі HF. 'ІИ~ '19р9НЕ:Х q~vматри та Яви ,що не є окуповані англо-голян·-· 
ДОЬЮІJМlІ[ DіИСЬltШ.іИ, іПДОН:ЗЗЬКИИ уряд ЗВТ9 ПрИЗН8Є ГОЛЯІЩОЬКУ СУD9р9ННіО 1ГЬ.:~ 

'ГI'l'Q XQY:E ОПШІУ~АЛ1 'ГРІGСТ о· ~ А~~9р11І{.'іНОЬІ-\ИЙ Чf1СОПИО "Гевю orf, Вордл м-r-ерс '' 
rn1шe~ ''Віиськоnа ПJ..Llt'O'ГODtШ І~шрш" 1 j_та в CлoD9Hll дає змогу додумnтися,що 

t:l • 't . 
він хоче DДflr:'ti 1Гl1. нр lр:!Рст щз ц1є1 •з:юш1 9якщо союзпики Н9 погодяться на до-
магання КJrославіі .:.'Гjтр зібр::ш 17 диDізіи готових до a~~il Tfl nивінуваних 
в наймод:зрніШу зб рою~Віп нрr,шг:::-еться І}Сзnязати cnpaLy 1 рієсту нnсилляt1 і ... 
мовірно в червні Цар .. ~якщо DCi інщі способи: зrш?луть.J 11 

С0В(~ТСЬJ:{І1Й еfШСtФП ДЛН ~Alli\LlИ .. -/УПС/- Больш:зDицькі "УКрRі!ські Щод9ННі 
Вісті'1 ' що Dиxu.n:~т;:, D П::'O-tl!op;ty ПрПН9("}ТТИ:. DiCТICV ~що СССР призначив 11 ЄПИС
КОПОМ-·НОМ:ЇН[:НТОМ :' ~л.r:- Ііраl3ОСJШНІ~ИХ VI\pr.tЇfu.:ЩJ...D D 1:\сн-ч~"Щі Я"RОГООЬ УрбаНО13ИЧа .. 
Товариш "єпископ" .Іj)бШЮl~1~Ч rrpиб\,-iJ ужу. до Амерпки ,.Цим призн~ченняr.І СССВ 
СІЩіЄТЬОЯ DH9C'.l'И SШ\ОJТСТ І> -t»9іГіГіЙН9 Л~!ТТЯ :КD.НРДіЙСЬКИХ праDОСЛDDНИХ yK
pr-tiНЦiD о 

АМЄРИttАНСЬr{.А 11олоuна r\u~lТIIpn л Нім:..~ччипі a~Gopo:нvrлa ам:зрикrшсь:ким nо
якам і oтppuu!fHШv1 D Щ1І!Л10ЦНПХ місцях прохо)~жу~атио.н ;::. нім:зць:н:ими У.{іІ-ІКШ\!И 
"Під pyitV ''о 

ПОЛІ:ЩА домаrаєтьс.я JІщ:Jб Ій за.х:і,п;ні ооюзш1Ю1 Dидал:и 7 ,.ООО uоєнних зло ... 
ЧИ~ іВо 

СССР nишколюпатпfІ.lЗ літом ц.,Р,- nопР.д 2 міліони юнrotin D"D:іДпочинкових~v 
таборах та "добрих комуніот•іn о • 

---
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Ч:О'ГИРИ - Р.LІДq'ГЬ ДАІJЬt:І~.-- /Hapr~жf.-- ~Іо'тири міністщ'! ~акорлонruТх спnав 

постановили nроловжувати нарадИ ,хача W.м нія:к н~ вдаЄться знайти спіТrь
ноl мови .Вчора рапили вони 3 rо.nини, , алs нічого н:: впріJ.Іll1ЛИ ., Мін~.Бsв ін 
пщтщ·rІvlував Пропо·=щqію мін.l;sрнса,щоб с1шика~ги на. [')J) ц,-р" МИІJQВV кн:-~ 
.-fJ9р-знцію з учаотю 2І дзр11\ав озз оrлял;у т:в т:з,чи проЄІ~т МИров~~ договорlВ 
буцs л:о цього ча.;у, в..ИІ\інчsн.ий,ЧІ1 ні<; L\1lн.,Молотов нs :L~оrодх.у:гавоя з тим 
проєктом і зо своє і сторони Ra:u:poпoнyPaR ,що Чотири ~·іністри скликали на 
')~(.): ·ноDу l{ОН.;;..sрзнцію ,nровірили виконану досі працю:намаrалисн ро:=т"я~а
ти досі Н3ПО~аrодІіаНі проGлзми та остаточно вvrзначиn.п р~чинsць мирова~ 
кон·~зрз1щ іЇ .. МіН .Ьзв ін · ІІа :Ьsрнс н-з по rодJl,увалися 3 цих проєн:томо 

Сtс:.ого;тні n іДбvваєтьсs:r нова нон·h-зрsнц ія ЧО'ГИ рьо~ 1\l~ністрів Jliiн .. І:) ід··, 
заявив ,що він сподіється ~що r-юмпроміоові пропояиці~ lарнса т-а tvlолотова 
вдасться поєднати та зн_аити остаточну ро~в:язІ\У с • • 

РlЩА ІJсl;ЗПr"jr\И-/Ию-ЙОрк/ -)]'ееса 'l\мерию.~ шир~1{О о6го1~ор~є пост~овv Ра
ди Б!3зпsки про вщлож:зння ~1. ::шсj,цан_; л;о 20 .. 'l,ЦоР• 11 h\·) Ll!iJpi\ Таимс" пиш-з, 
що поведіНі\а СССР та його ігноруnання Рапп Б::.зп::F..и с~ ·:орюють нзявичайнu 
повrо.ну ситуаціЮ.СССР імоJЗі~но /нr.n::звно: ·-прим~Ред~/ не д~.~.з зацікfш
лsни й в будов і ~олективно і сис·г~ми б93ІВ1\И >~JS хоче на власну руку в ес-· 
ти політиІ<У ,що І-В числить·ся з інтеrз.о ами своJ.Х ооюs:ндк.1.1, 

lЩllИ.t\AЦIEI. ITJ\JІ І ~і!СЬ:І011J ,:ЮРОЛ~І. -/Рим/- Сього~ні в :іДоув.~ єr:Fься зао :ідання 
ітап і І1ОЬІ{9ГО урядv .fщо рщщ Tyrl'.ts НЕЩ витвоr.-зною в Ітатr і! с~~тхацією післl! .. 
вчорашньоln6дикаці1. короля Віктора €ману:uта:~ r{o~ вже ~·lfJ.XгB з :rтал~1. 
на Добт_:ювіЛьне виrнс:1ння та п-зрзцав усі дзр.жа~ні · справи . о: \1~0~/У _си.нотч , 
настvш-ІИf\ОВі трону кн.,Умбер•го" · 

Нsяаuаром ітаттНrськи i~r на-рjд. ШJТяхом rолооvвання має ЕІ·" '1il!r4:·TИ )/чи в І
тапі і ваттиіllитьсн монархін,uJ~ ні. Лі:lі Пс\Ртіі вл.9 тsп-зр поь\тrи· rост-р-у ari 
r.гац·ію проти кн.Умб9рто .. 

ОБrІІІ~1LіЕНШJ В SfiЛA~ -/ВашіНL,ТОн/- В 3LJЛA обмелаtю вчораіІШ:hО 1 .) дня вжи
ВаННЯ ТОБЩіВ Та О.ТТИІЗИ clJ.3 О6М9}lЗН'БН TpihDaTИM9 ЛО І{іНЦЯ МіСЯЦFІ JТИЩ!ff .0дно
Ч8І;НО ,n звs:rяr{у з страйком та броr{ОМ nyrifrля, зар.я:,щ1~-зно в Tho- · \ р~у част
ко~е затзмнення нв вртицях та оuме1ан~ користування ко Jунію t іИНИ~·іИ sа-
сооами~ . ~ 

ЛІі ГВАРДІН l"'О:ВОРИТЬ.-/Нrшrінгтон/- l'ол.дир:УГlРРА ля ГLРр.11іЯ ~~tчвив вчо 
ра, ЩО ВіН ДОМh(І8ТИ r;19ТЬСЯ СТDОр3}ІНЯ_ 0Кр.3ІVІО1.. fo4ih,P.DpOТ(HЬ01opr~Hl98Ц.~.Ї ДЛЯ 
поборюВа!;Іня харчово:!. І-<ризи D світі,.В промов:і домаrп:uся він~щоб ро::зLfі'За
ти вс і табори ~мігргнтlв D .~nponi Єt Jxiiix мsшю нцtв ~ислатr.ІJ: до дому , .тз:е 
вони повинні вютючитися в rосподйрОЬІ-{У ВіДбудо~v сво:tХ крг:Ї.На 

ШГЛ І ДО C'l АЛ ІНА-/Лондон/- Пре~.,Анr.піі ~тл~{ :зислаD .no СтгліНе ~ наrо· • 
JU1 роковин П9рsмоrи над Німеч•:uнюю,т~леr~аму~.:-rкій дає :а~ІСЛ:і.ї:3 своїм нц,' 
lям нr r-.1Ирну сnі!Зпрацю Англ і І 3 CC1Jr ~ . 

. / rly ,що Ж ,ОПОЦіВ8ТИСЯ MO}l,H8 .. -прим .. Р~д о/ 
Y.JP-i~"1UCЛ JWI~!-/Ь:i.Пropon:/- Пр-з.vт v ·lCP ~)і рл інr-зр · n~71;nпcr:3 ·13 }_)jлrо:ооді 2'l 

nічнv vroдy ЩJІ'Т яз ни 9 lLrooлaв·j єю .. l3:i,тr, ім-зні 1Lгослап і:Іпіn;писаn Ti:ro., 
Пр-зооnим І{ор-зспонлзптам Rшшив премоr ,.ірлі-зrsр ;ЩО У:СР rотови 11 nіп:паоа-

ти щ:щ ібну V .. ~оду і З іНlІШІМП 7~ 9f)Ж8~l8МИ •> _ • • 

r<OtlдVНIC'lT'.{t{".;J VPq[l .13 -~·пл:tе-/'іЕІнrчун/-jіІ[ ·таrЇJ·сьr\-і ь:омуністи ст:;зорили оІ-{
р%117і!'* Bin; Ц9НТрЕJJТЬН0[10 ,ВЛс ~НИЙ 'lРЯд і ПОСЯ,ТЩЛИ ur'1oro В ~шнд::урОЬКt:~ СТОЛИ 
ці.!Іjhзмєр цьоrо vряТ(у r3н .. Пенг-Шsнr. заявив.,що ·r."-oro уряд імs-н:.ваm-ти вя·е 
вjД баrатьох місяц1:;:з ,.ал9 Щдю теп~р приступає до діl,бu совіtfсь.кі Вій-
ська затrип.rит11 МандІі.уріюС> . 

illLtЛIГPJЩIH ,ЦО А~Іі:РИt\И.-/ВашіН'ІР'гонf. .. Пр::з"'.Гр>v·м,.~н n:i,ЦI]Jrcaв RаrСон , на ос
нові я:иог.:1 qL'ІnA прийматимуть іміrрсщтіг з ~рошІJ"Допущsні т:їльки _т.зD. 
Д,П./насильно нривезені-пsресsлепі І~ 2JТ3 пs-ршенот:оо мають :жиди о 

.. 
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пол ІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
анrлійсr.[·ю1 преси 
за минули й тю:~.J:1ен:ь 
/Рцдіо Лоядон,І2.~,/ 

/ва/ -.Айmійоька тижнева преса подає широкий огляд nолітичних nодій :зп 
()QТанйій ти11.день ,nрисвячуючи найб mьше уваги паризькій конf..ерещіЗ. іRі
отрfВ закордонних справ чотирьох ве.ликодержа~. АналіЗую~ nодрібно nричи
~ ~l · не:зуспіШНости вона стDsрджує, що на Uіи конrІіереІЩі:І., як це зрештою 
було дооі, наново схрестилися інтзреси СССР та Англо-АМ.ерини:. РізНІЩі іж 
цими двома таборами мають глибоке ПjДЛОJЮІ<Я політичноро та господарського 
хараRтеру. Неустуnчивість та ~гресиnність СС~Р СВ:і,ЦЧИТЬ unpo те ,що ВіН хо-
че забезпечити для себе якнайб:ільutе бпз та виnядавих військов точок у 
во:Іх частинах світу./Нвnевно дтrЯ 11 ~.1Ир:вих 1•цmsй~про що говорtів в І-о трав-
невій npouoD 1 "батіошка-генералісс іму о" -ПримІ,jРед о/ • -

Часоnис"Ню Стейтомен 11 пише ,що r.nрямо недобре робиться ,коли слухє-ти 
штучних аргумент~ міністріІЗ HD Пf~ризькій І{онr~~еренці1.В~нм говорять бу-· · 
ц 1мто npo е'І'нічни и nринцип в -Тр і є ст і, але D :іДДЕ:Ють ІталіЇ Ти :gоль .Вони го
во~ять npo заслуги Lгославіі,а дУLk~ть ~ро влnсні іНтереси ;CCCP/.n · 

"~ономіст~ уважає,щр н~стрій н~ коm]~ренці1 не буде далі погірШ}~а
тися ,атrе немnє н1Яюrх: н~,J~іи ~щоб міністри змогли зн2Й!l'И такУ: ~озnязкv ,~с
вдозолилs.б ус :!х. "іllкоаомісТ 11 Rриrrинує ГОС'l,рО еССР .Він rn!ma: :Ct";CP заяDляє. 
що Тріsст тр9ба обовJ:rзково ВіДДати Lrocлaвil t5o вон~ дrота зет кий вюrад' 
до дmа перемоги НF;Д НіМ9ЧЧІІІf!~Ю та Італією.', :В:~спnавді СССР из 'Їд-9 про 'Г-3, 
ц:р6 нагородити 1U~ocлaDiiO за :!.~ зАслуги ;СССР :~~'~Ч9 ~tати nиnццовv бра не 
Середземне Море и че вся таємниця ,чому Молотов розпrпшється sa ''югослn
вянські., іНтереси. Зєос:ідні великопsржr\2зи 'Q~іб заспокоїти доьr, rmmя СССР, 
але вови не можуть nогодитися на те ,щоб СС~Р зn;обvв ;r9р:шагу і на Сзр~щ-·· 
земном~ морі,тому вони всі!Іи: силами НFLМ~rвютьс.я sr.epжr.tти совєтську екс
nанз:Uо. 

Всі nубліцисти осуд~\~Ть постrно~у міністріD залишити IT~il ТИрель 
а б:tльmість з них пропонуf: зробиm. місwо Трієс~..-.ь.tістом 1Нтернь.ціонr~:ьниu. 
3бірt?.ІЮЧИ разом . праження з nаризьІtо! конr1еренції мініетР.іt"J закордонних u 

оправ коментатор лондонського рцціо сказвіJ ,що пони "застряг.тrи n Jертпі r 
точці". 

Про nрограну комун~стіD і соціНлістіu п~Ч[LС голосуштн.я над ново 
конституцією у Фрrощії nишуть часоnиси ,що сррrощуаькии н~рщ н~ погодив
оя в:Іддати всіє,ю nлади парляментоnі,в -о ш:;р:і з тим - .комуніста 1,що 1. ть 
там біЛьшіgть ;з соціялістами/. атріоюн,, пишt:}: "Голос фрmщуаькоrо н.~ро J1 
СІІl'ЯМОDЩіИИ:uнедвозначно п~оти кому:ністі!З. Ви:олщ голосуnання викпзnD ,_ 
у Фрrощії ице боротьба МlЖ комуністnми тn~н9коuуністами 11 • ·.JТаблет" го
стро критикує соціялістіD та І{ОМуністів у !)раrщіі і nишІЗ: f!лiDi але [9Н ·· 
не ДОЦlнили СИЛИ праnих aтteмeHTilJ оДуже MO>tJtИDO ,ЩО незабаром ПраБИЦЯ ЗДО
буде біЛьше голосу ,як дое і і що ~онr. nерсзмо1:,е п зударі а ліDи"М еле-~:ев
тами. Пр~JЗі партіl. DідІ<идають ноnі напряМl\И і п~и:держуюmься традицій, 
що не sшосодить ніЯкого зрозуміння v комуністіn о 

"!!Jкономіст" обгоnорює cnpany· nep-згono-piD ннглійських DислснникіD D ·· 
Іцціl .та пsperonopiD D Єr'\чтні,приnязуюЧJtІ до них D~RY вагу .Л-ре Фuан:.. 
Ц ію Я:80С>І!ИО nише ,що DOHa СТОЇТЬ tt Н!\ Грт;! і щиру і HODO l ,до ЮШНЬО l D іЙЕИ , 
З ЯКО і МОЖ9 ЗрОДИТИСЯ і HODR ,CBiTOBt" DіИНа;;~ 1' 
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ПАР~13Ь~А r\Oft11 ~d;Нцг·l • ..!~Париж/- На суботній консrJ-зр7НЦі1 uіністри зако

рдошDl.Х справ не лорозу~іТ!иая ні __ в -:дній справі,хоч с.тrщний зворот до ком
проміс.:>вих ро~вяаок сп~р~ лро9,л9м? lV;лотов.,поrодився остат~чно пщтрима-·· 
ти 11р~нцузьки~ П]~є~т ,щоu італіvюьк~ колоні~f'П9-о9дати rтатrії,т-су контролю
~атим~ Со~. ІVЬ.~.Б ... в 1Н знову В~іс gоправ~у :wo J }i:..YЦrt:rr не сміs пове-енvтися n:lд 
~таліись~ _, панування ~ ~бр~ оvлоо ,якщ~о 1~ П9Р9дати п:іД англіиську улравуе 
":1 • ~ нд~:ілю :і.здив м~н.:Ь9~J.Н до А.НrліJ. та мав там розмови з королем і прем 
Е~,л~ .. vьогодні стріh""\;·ться м~ніст.~и на Н9О<ГJіційній коН'JJер-знції; · .. • 

СПРАВА ~АГІ~С'ІИНИ.-/Лоrщон/-. ПpeMSJ? ~~біі Асеан Паша заr:ротестував про
ти пропоаиціи анrло-асЛ9риканськоі ком~с~~ в сnраві Палестини. 

В Палестині, в 'rель-Авів, закінчився страйк арабіВ. 
Регент ІР?КУ вислав прот-зет до пр7з.Трумена. і пр7м.~тлі БіДКИдуючи рі

Ш"\;·че пропозицlі анr'J!о-амзриканськоі палsстинськоі комісі~.ВіН заявляs.Jщс · 
спр:~ба пер~шеоти цеи ПJ? sкт в :шиття може викликати криваву купіЛь ,яко:t нао
л:1дктд можуть бути траr~чні дл11 обох сторін. 

В Палестині скас(,вано nоліц:ийну rодину. 

ПВ:Рі!JГJВJFИ В ІРАНІ - РОЗЬИЛИСН.-/'Геrеран/- 3 Ірану повіДомлтоть,що nе
реговори між представниками азербайджанськоrо автономного уряду та ц~ш-
1'рмьнам теrеранським урядом розбилис.я. Авербеrїщжанські nров:1дники. ви:fхапи 
з Тегерану {f.К:mькох міністріВ центрального ірансьRОL,о уряду заrрозило ,що вови 
вголосять свою димісію ,якщо уряд поrодиться йти автономному азербайщі{анськс
м.у урядові на дальші постуrmи. 

· Apr~r:iЯ ввтономного урЯду не допустила на територію Аsербеt.Щжану військ 
~~~г~рансьr·юrо уряду .. Прийшло до RривавrІrо зудару. . ·· 

. 3 rrerepaнy ПОВ:і,.10tП~ЛИ сьоrодні,ЩО перgrовори ПрОДОJ3/ІtVВ8ТИМУТЬСЦ,.АвТОНОМ
І:r:.1Й уряд Азеррайдіltану оголосив в радіо ,що реакційні сили в Тегерані не до
пу~Еають до порозуміння. 

ПІ!УGПІіШІІGТЬ 11:іІР~l"О:ВОР:Ш В IЩlr!. -/Dомбай/- Пер :зговори між предста.вника
r.tr анrлійськоrо уряду ~ музулмансьffим сою?ом та іFЩійською партіsю КІ1нгресу ·· 
вчора розбилися .. Анrліиські пре.nс~авники :ідуть до І,!ю-Дельгі і там продовжува
тимуть свою r(рацю ,Н8 аrf'JОЧись знаити розвцз.ку іНДіиськоrо nитаншr. АнглійсБ
І<і дстrЕ'rа7'а заявили ,що :ЬС завд&ьл:я ще не закіНЧене і що вови споліють успі
хів у сво Ьс намаrаннях піДготовити самостійчість ІІЩі~., .. 

КРИВАВІ ДЄ!lОНС'ГРАЦІ! В ПОЛЬЩІ,.-/.с{ракіЗ/- Американські часпmси друку-·~ 
ють RОР,9СПО:ад9І:Щію ам9риr<~ського журнатrіств: з Польщі,що точно оnисує дsмон
страці~ в дні З. травня в !\раков:t.Вони пишутьтtщо r:сльвnка. цзнаурована преса 
не nодала вірного звіту з цих д-змf'\нот~аціи" ,цемонстарачіl були дуже nоважні. 
Польські студенти та робітники і пол~ціfr ветrи З?,Взя:тии бій,в якому ~ багато 
ран9них і вб:итих,. Між Бідцілами польсько і пол:іці~ ,що розганяла де юнстрант1D 
кuреспоццент бачив совєт;:.~ькі панцерні авта~емонстранти ви:гука !! хвалили мін. 
МіКолайt~као . ~ . 

Ан.ериканські часописи друr<ують Tai\~JIO вістку про те ще польська поліЦія 
ар9штувала сдноrо американськоrо вояка,який ПЕИВіз з ЕІОрнб~ргv ~с Крак9ва ·· 
в:tдо!ЛИ:й віВтар з церкви св.Маріl в .t\par\oв:t,щo иого німці пщчас окупації за~ 
брrоrи до Німеччини ,буцімто тому ,що його творец~ Віт Ствош - Ні rець.J~мsрикан.:. 
ськоrо вояка ~··бвинувачують поляки ::з тому ,що він застріЛ.ІІfВ польсьr\оrо поліЦі-
янта,, Інтерве:ІЩ іЯ американськtj і амбасади була ()ез успіХу. . u 

l3 !\ракові показан~ анrло-амерг~1канський Ф:іЛьм,що ртюстує віvщу проти Німечч 
ини на 3ахсді. Гля;nачі та маси полякіВ витали сваціино анmо-американськюс 
.ТU~ІІ!!оматич:них пр9дст~шникіВ ,що приоули на с9анс цього ФіЛьму. ВовИ вшанува
ли J.X зrосоr:тr:зними о тиками в честь пре::з оРузnе':'Тта ,през. 'Грумена та К':Л .прем.·· 
Чspчm;;.Onaцil на чзсть ~А та Анrліl трtіВМи · дoвum:ffl' час.3 великим енту
з:Lязмом. вітали маси наС!JЛ9ННЛ Військо:аого атташе американської амбасади. 

/докіНчена~ в наст.числіl 
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