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Б~1ьm

с:nітачн

наnру·

nf"lcтinuo

т~ІСоtра>1tкт11і

11.іж

на.111
rого,

J{')xn;i.u:ш 11~ n1;irт;ani сn<>стеr~ж~нь
nn.·r1nao з1н1ет~10ч.-.rо 11аСІружекяя 11<>
<t<"TA fJ 11 і Х ІІ"Ш.11!8ІІХ 11\ІСН(ІВІ<і В j І\у.ш
CXIL1bRi Ч!ІІП)'8атt1. •к<>JІИ бу111• ~іВ11а ?.

Пиnнmя 'ІfЧ'ХІ• П•'\IO.:t'Іacnt. яка:'> n1:1 віn·
R(JJI) рооу111т11 т 1 п r. ни 1111р1w-ння а'Ір~1 .
Та«" Palln" - цt а~.1~тенс•ке пі;хор11сJ<ст110,
ЯF• aбr1'J'l"Y~ ВСІ ".>r•pill.'1J.11i і Д.)"ХО8і сn.1и
ЦL1П ЩЩІІ\ І

І<<ІНТІ!ІІtКТіІІ.

>tОЖ$ r>yr11 зяшо
{•/\r.;J.BІ ~•ОГ•ОКІJ,

і

та н 8

811\.ia
і" apr)-,.PUTOИ.
ШІМJІrаtоТЬСЯ 11

ост 8 1111
ПОІ<ПЩО,

Y f!Ut'J1Y'7'11.

А. nрот•. ІІІf"f\У 1<е'4ІІ~ і. rа;цсІСо. н• б'':!&.
Ти"W часом. r,i111tr с щОС"ь tі1.1ьш11:. яіж ті..,ЬЮІ
· 11ощ1311 n•r·~aa~<~toчol абр•ч. В1nи~ - ц• та·
1<<>:.i; 3"~гаинп 1;x•n. І\оf)'ІтьІ\а аа np11xn>І.Ь
Нl•n :110:1.CJ-юrx ше с~рі3• ~· сваті. фор1.1у·
n<>r:щ:i,in

.1ю:~.rтва.

фt>рІС)·uания

~х

nunoni;щoro rт11.110 ЖІІТТЯ , ІХ nо:rіТІNІПІХ
і cycn1:rьmn: уст1,011. Саіт llyl~ танпІІ , яно11>

б~":І~ DІІуУ'J)ІШІІЯ фор,ц І 31t1CT ІХ ЖПТ1'А
j lіуттп, Іх RO.ПR ЖІІТІt ТІІ" ЧІІ і11wн11 R"f'П:$0>І. 1 JJ~IUO 11&11а•. аб<- TOЧRiJ:ue . UI е 11"'·
ше в11ріwt11ь зGр"'· то 11"'т11'1 б1R 3JI .ож11~·
<>кре"у 11аnіІО. л~о;щ11у, аа ІХ rn<>ciб і в.,;.rт
~uUІІЦ. D1руАіІНКП R ІІІ.:ІЧУU3ІН<Я, с;І>ОТ(>;\НІ
11.:it" у Ui-'ТC.Ny ("'l~lri.

у оіа 8~-1ІІ"іЛ ~OJ>(ITJ.lli ча nущ~· .1ІО31ІЯП
фроR'Т 110 11:1." no т1n :ii111t, н~у ""'пачають
.ІНІС.упtні R•1'1.1~1i Нй 3.JХі:І ПОСТR С('ІІІ(!ТСЬJ<('ІІ

q к МU.1ЬВІІХ МоснвІ
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і
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cnon

•n'nтi 1<1)1'І11к•. каоІть

c.cr,p

са111 арчІ!. В w&

alni

іrнуютh, PJ:IW~

<'!І?КІІ наро;ІJІІ, ІІ>;І

ж11аvті~оть,

:~.t-
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своІn
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1::;.~рт11и,\~ r.тo1т1sr111•11r.)
нr•tr!IJJf

ю~nо v Ер

•

t~Т'аІІ~'

П•(

·nr: r.CCP-

~'J

І' >V

rt~1·1rн1 ~1•Г•

J;{JHHff

2•.:

Нt'\ЧУ

~1ьІІ~кія

= 1~"o'n. Г)І1,1ГJJ')ІR =- ')0 6 О• Юr"r'Т ВІН 9'1 •": 1 Jex·~(':-Jr1.Ga.'1'1111•a - :t8h 0 6 • Фр."tннія
- :'!?,;,:1> 41 . rt,i11.1R1t,'1J1t ::!і 6 1,, Іт11jА .-.
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НІ•'.,:
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)11н1я
g,..,,a.r1н

Гt1л.11нз.1я

І! ·Р••r1я -

~
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в•,

•.

У

виборах

до

обох

ських законодатких па.~ат, які від
булися

5.

мстопада ц.р., псре)1огла

Респу~нська

Партія,

ючи рішучу
бL-~ьшkть так само в
Конrресі як ів Сенаті. Демокрзтич

нІІ Парті.я,
роКів

прави.1а Сполу

ченими Штатам:и. зійШJІа ;io
ро,1і
пар.ляментарноі: опозиuії. Одначе 1Ї
п-редстави:ик

ще

два

роки очоJІЮ

ватІ01е стансхвище Президента США
Перемоrа
Респуб-'Тіканської Партії
особливо виразна у важних, про:.rn

6.'І • •

j

нcttt-t і

Г.г1таu•ьк.1

}

ІJ, 2 • '• Фr н u:.·11.ьІ<tt•

-

s s • •·

[і. р:1111 -

~11",.

}і. 11• ••
flof<tiltf', nІJ.1І•ЖflttJlfl fll П11:rr,щі, j)y
"",," І Шu.1nt1Jr11, ІІІ' 011 •1n11i щ" не r.1·1"

n~r· 1111•11тар111н ~ИІ•срін. Іlои.1є 11n111J : Р·
rанаЗJНJ.н ro ro.,.ynf3M)' т1 ІЬ$<1І в Тур1·~·t11ні
Т 11 11 11я»-v.я cьoru;i.ю фро11т1t.
Бо·
f'(T~r

R. u

01.
ЯНА PJ:'lmtf(Я

r

У•І І

'1

(•Am~rJІJ"J

N)',

си~1пат!Ї

В

Парламентарні

вибори

в

США.

тепер найпотужнішій. великодержа
ві св1ту, с факто:.1 незвич.;~йно
ликокоі ваги. Ви<'-'Тід виборІв може

v-

у

ВИРІШНІЙ мірі

впдинути 11е ТІЛЬ

КІ( на внутрішньо - американський
тюJ1іти'!КИЙ · розвиток. а.11е й нз 61 r
.'іtіжнародніх
под1й у на116111жчих

•

роках.

щ&пра.ада, ттоr.rіж ДеМократичною

Це

з·с;~иало

роб1тничих
мас, що він,
в ам.ариканській 1сrорії. три

зовнішній політиці

.Рvзве.~т

тної

йому таю

ттре.зидент

nроводнв лінію консеквен

пt>ИFІЗні й співпраці з СССР,

яка, 11к

відо~tо. нarrwлa свое завер

шения в Теrєрансько:о.~у, Яптзнсько
~ й По>тсдамсько~1у доrоворах. Мо
же власне ця совєтофільська по;rі
тикз nокійноrо
Президента. що в
своіА остаю1ій і

секвенції

невідхильній

довела

до

кон

тепері.J.и:ю,оі,

ресrтуб.r~І){аяціа.

В

то й.

час
такий саме курс, як реак.ц!я
проти
мрійницькоrо всесвlтннства
Ві.леона.

му

відповідав

характерові

консервативно

РесnублікапськоІ

Парті\. Але той: же сам:иІt консерва
сь о r од 11 і

тивний ресттубліканізм

зацікавлений у тому ,

активною
політиці
канської

участю

в

щоби

заокеанській

боронити інтересів амери 
держави й американсько

го капіталу.
О. П1rтлнр

Комув:і3м в наступі
Перша

пєрємоrа

комуиістів

у

партrмєвтарпих виборах у Фра.s
ціі. -

Радихалізаціа

прWІЮд.аоrо

ЖИТТ!L

У в11борн: :1<> І·rо mr:i.111<•1t'ТY І\'. Фра11·

пу~ь11111 Росnу!І1Ікu. 111<1 ai.1"y'u'ь -'""· !О.
.U<cтonJ.;ia ц. р., кохуні•Т1І 3;1nІ\у.1п R.Jllr.1..1ь
шy

~ілЬ-"ЇСТ'Ьо

ГОJОСіВ і

н;.inl-;\..1b1Ut _q;1с:то

>&а.ніLJтів ;хо uoooro rur1a11~11Т)'. Пn;i.1..1 c1t--r
а ноІІ(І"у щр.1m1сип т~1:11n: но"у11і<-~t: 1 і2
)(ЇС!Іl> (ор11ріп ~~І; u.)po;tш ~rпуб.11к.11rо.і
163 fо('І!ріст З): cooi11nirт11 (Іf) (отра.та ~•J:

коа.nіція nрав11х n:ipт1n ?8 Іор11р1ст И),
pa;tm<8JІH 1;2: 1'0.1icrn ?. ПРр~моrа t<O~ni·
ст і в ста.1а мож,u~оа ч~рРЗ Т•'.

що

nо111рно 

вані ~11oмeft-тtt 1 маса т. вв. acтaтt"tfн1tx :гроаа:а

дяІІ• н~ nрнRпя,1а у•tа(ТТІ у onfюp.1x; ця

)"ta·

сть яе АО<'><rда 11а оіть ~0,1•. Тан rnиo 1<с.>>1у

nіс.т~

ян і 1101щiut" np3Bll:C парті!\ а1rсн.-шя

ГOJioc'tt 110Ш'І'О1о1 ао"ІрноІJ.1110 1 соціял істоq11?Т

Ct1JI0JIІJU11; у DІІ!k•pai: yп;i.r:rR!l,tlllOCll. ІЦІК.1111
ІtО раІІІІІ'8.:1із;щІІ фра ·цу;ьноrо r1oл1mч11oro

термtно110-

н<> f..1оаірно :наrrружеяоі, міJЬ.-народ
ньо'і ситуаuіІ, була одною з причин
актуальної виборчої поразки демо
кр.'Ітів.
Тепер у США йде
хвиля
сильної
протисовєтсьн:ої
реак:ції.

Вони обі опано

Вона захоn 1111а не тілью1 всю пресу,

вують на. зміну усе П•''НТІІ'!Не Ж)1Т
ТFІ США усі інш1 а~·ерлкднськІ нар
ті~. здабу.1и по о.:rном·; мJндатові до
Конrр..су
В
kropu пnmтii•шorQ

ті 1ЬКІІ .11вні1 від-•ам Демократичної
П:~рті1,
що
їroro представ~mко:-~ с
бvвш1•1і
~11ністер тoproВJri Воллес,

У ВЛАСНІЙ СПРАВ І

жит-rя Спо.1у-;1;:ю1л
Штаnв т~дьки
т1 оби:;-а1 ве:~и"1 конк;-ренц ю пар
nї. раз-~·-рзз
.mня -~·ся r:ри к р 11
;:;t>ржзnноrо кораб..1я
Р :І1JИЦЯ' nomж д ·1 крат
1 ~ ре-

обоrювнс

ська

роду р1ш\·•1е ;~о~1nrасться
по..'1ітики
твср .•01 JІІІІіІ• на ('ОВЄТСЬКОМУ ві;~

чис.по. Зв'язані з wвs Т<')ОDЧиі ко
нечности. зокре~~а перекід на друк

сm'6 ТІканцямн не

ротаційною

1
• n 1к 1ськии пуб7tіuист Герб.:рт Er р. сто
тою
американських парпt1 с 1

ТІ1НК\'.
H:i ц:о ПОЗJfЦОО станув та
кож
тепt-рішній
де:>1ократичний
vpя;i
в особ~ свойого міністра за
кор;~онннх
справ
Джімl
Бернса.
л '1е, як т1ше в СВОІЙ У.Орі>СПОНден
Ц!
з
В >Ш нrтонv
ШR'\ііцарсь.кий
жvр111лkт !<:. фон ШнаИ;~ер. 11 США
пз11 ·с псрt;.1:011ан11л.
що республі 

ЗДІбШС'ТЬ до KOMrтpr>~·1cv.

к,1кц1

і РеспубJr1канською Партісю :к,..1ас
ІІJ{р8зно1 ідембrічної чи прогрзмо
ІЮі різнищ. Об1 в •RИ, кажучи евро

rt·" 1 пtчною

пейс!.кою
rісю,

буржvазю..

на фзкткчна
ТІІЧЮІ:\!

фактів

г.:··

т

1

во-

Во:ш р. нлт

::t•)

ПІДО!ІО~

копuючзІ'НОІ а

виутріШИЬОІ

І

Хс,ч . як каж"

р~

t"'"''""

ЗОВИІШНОІ

в1дг1•ш

п

т

.

11
істо1,ичноІ'J

протя1! свойого довrмо

а.1Р і1 широк~ нЕІродні

дальше

Але по;~авля -

бt 1ьшість а ~1ерик.:~нськоrо на 

uн•

(>і 1Ьше

\! ·ть т ~r

цjf 9

ropitiCТ10

na в акі

QО8~:t·ІІL~ЯІОТЬ. ЩО •ое

i:riю 

ко~1у111ст11чн 11n rолос•. П •с:-•11
мр•"оrн 1<омупіс;11 011маrаюn .дп ceGc по
0)(1111

ста преw'ера.

Один

порозуміння •за

всяку ціну• з СССР.
10•1:~

маси.

жит•и . f{o"ynlтn млoryna.nrr 11~аnи<ПВ110
a;wcttпn:ri11oвцoo, txni орrа1ш n пресоnі a~c11-

рішvче боронити

ТВ('рдоТ .1інії•. Тому вла

З

сьоrоднішним ЧJfCJ10~1 •Украtн
Трибун.ас

буде

поsrвлятися

двічі в ти:жн:і. кожноrо четверга і
неДLЛ1,

ють

в об'см1

нас

6

сторіt1ок

:.taWJШOЮ,

перейти

стандаризоваю1й

кожне

прІ!НЄВОJlІО

на

3111енше1tий,

форшт.

3:-rіну

формату . як теж обмежене
сторінок,

накладає на

нас

'UІС.'10
також

розпорядок американської пресово'і
контро..11ьн.ої з:шди:. З жалем розст:~

ємося з дотеперішнім ВІ:'JІІООІМ фор
мато~1 •Українсько! Тр11бу1ш•. Про
те,

також у її З1'Пненому

в11r11яді

,, 1111р - <' !" ТІІК ІІЄ'ПОИХІі ;ьно прнвіТВ.!13 ви будемо старатися. як і досі, втрн
зником ІНТ<:ресіо І ПС>Г'!ЯдІв 0111)'1{:- І'іорч11 і ус-пі~: рІ·t•луб11.іКІНЩІВ кому мати нашу rаз.-ту на можливо на!f
ЮfХ сvсmльюс·~ rpvn .
ШСТІІ'ІІІn преса всіх І<раін. назива вищо~1у 1Jубліцнстнчному ріnсні.. Гі
розв11тку,

кожна

з

ш1х

стn

тепf'р11uн1х
rеслуr\11і
політична rpyna 011r ·-

'ІVЧІ?НИМІ1 Ulт<~тами в перu111х
ро
ках їхньбrо держазнон1 іс11\ вJю1я,
сnар<ІІОЧІ!СЬ

на

тодішнJv

ських капіталіст:~х

ам ри~ І'І •

прnмнr11 оцях,

BPJl'JІIOIX куттцях та ба11кир11 .
';f \ 80(1-му році Трt>Ті:о.І Щ>

ю 11
їюrо
псрс\1оrою рсакцІІ та
тр <:'Тів
у 1111утrІ1111н,()-!ІМІ"РІІКІіН('І>КІЇ! по1 і тю І
П"r.1"\ІОГ•l
рССПУбліканців

ПОІ\'Ва

fТТ'ІtІtЄ'С('

:~міни:

Щ~

611ЬШС ВІ!'ОВЗ

НІІ 1

·ч:\орот 11n пра no

Pt>cnyб 'І ік ан

С'І к

іІі ~ьшість у Koнl'Dt><'i

\{
ІІД<"Н

11,П ВІІР

~11Г ТІ1М

b('fl

r

1111/tllll

В

rr

Сснзті

1!rlKDIJІVВ4Tl1

1ЬТІГЗ'І\'

,

ЯК

такі

дерЖ!ІВ-

ТОМ США став
Тома
Дж ф рсон
батько теnер1шньпі Дсмrжр11т11ч1101

11' n, І'VВ,І!НІІ І\ ГОС!ІОД!Ірці,

Парп~. якого шддr-ржува ~11

ronos-

нo зt>м.'1ев..'1зс1шю1

рещс

Тр'Jлю ц 11 1 n :~11тt>нь.
Воно поведе
т~КQЖ rопрю1 настvл проти тепері

Він

та

:.1\ське

вщС'\'lfУВ

01д вnл11вv

ВИСУВЗ.ЮЧІІ ДІ)В().11

Н3 тnй час

Жf'ІЩn пр11в11тно

ш111.n\

Я1fІН

США

обме

інІцІятн!'и та

...,""""І~!)С'ЬКОГі)

безуп11111шх

кон

ЖJП"І'Я

робітни'!Их

проrрамv

cтn11'11:1n

та
ж'І:rаючи
створення ~вобідно1
!\Е>ржзви ct>"mm і ре·~ісників , в:1з
nо 1"ІІ'JІ в1д nп 11n1n ка.шта.'!v. Шо

Дехто

канс1.1<,1 П"рсмоrn в СШ А озн'\чати
м<> 11nВ'ІМТ до ізn 1п11іо1<!"._1v

Спра

nр;.11д.1,

в

nді

віr11111.

ЖІ1Т'І'ІІМ,

rpynn

1
І

с1в. завод11чи свосрідну контрольо
вану й nлянову rосnодарку та nід
держуючи соц1ядьRі здобутю1 про

т~.t .

зvстр1•1і

з

практичним

ДжефсрСQНа

ШІІІІ:1К•1

ІІТрАТИ'Іа <:Hu<
рвkІІ•' pnnnm<1шf111e
яІстnя Пр...,т.-,
Лt>мQкрnтачна П11r
тІ 11 І!ИШІ1 vн·11 1шrщ•j1t11K'>'I 111• ~ІІК их
Jil

Франк..1ін Д.
Рузвелl', у свойому
•Нью Діл• перевів обмеження сво
бідної rри капіталістичних
інтере

рази по черз~ був вибраний Прези
денто:.1 США.

рево~rІ"Іціt'іну

ІWHf

п-редставниl(,

на Півдні, вою1 потерпіли ці.лу ю1зку невдач і поважні виборч~ втра

групу Г~:.tі.ІfТРНЗ,

tftlh•tlJ"

її

yncpwe

ю1птво.

І

ж

й у традиц!ЙRій твеДJ1ні де:-1ократів,

сапдрз ГемLлтена, яка праш11D С'по

-=- :; ~ ; "'..,,. rн

Цє

летаріяту.

('j.1aHJJS1 "

; c~1ne rrt"н t QнH.l

ліберальна і власницька, дава.ла не
раз докази свойого •лівого• настав
поттиці.

саме для

Партія, хоч вона якраз

Демократ11'utа

с.nових, півючно - східиіх сте1ітах,
як Нью Йорк 1 Пенсилвенія. Але

Предками
ка•щіа була

о"~,

Р[І{ І

14 лення у внутрішні~ і закордонній

я.ка в ході останніх

неподільно

ЦІnа І. - П)f•

1946

сьогодн і помітні
вПJІиви великою
кал1талу. катт1танів іидустрfі та бан
кнрІв 1з Вол-Стріту.

здобува

*
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м~ 1111с x~•l\of>t1r.

r1 1t11щ<)

11

r1

т-1 р· ~111·11111,і11

11р1.~м11• 'ЮПІІХ r•·Г,Jтю1кіr1
!J ПfІІ'JТІ11ІІ/11КіІІ , f•''І'Іtуfl~ІІ;l\ІЩіn,

Л

110

двічі

ПІС111

Пf'D!U 1і

1110 ре<-n,•б -~і
('RiTl'noЇ

J'І"С'Л\•t\-~ікІіІtІ'І,КИЙ
\'f'\'1'1
щn ПDІfЙ1unn то.tі ШІ 1МІІІ\' ~('МОКр3ТНЧRІ'І~!\'
rip ·11111• 11тn111 R1 -it·nнnni. щ1п111m ізn
, 111 \І fіні ТРІ l /\l' 1llt і Ї. 'Ш1'1ІІf<·'1 І{)Ч1! ('J, Н:І
~1in"n•1v
11)11111!1• нтІ ,.,, ni~•···"'"'\\'-

тижні

)':\10ЖЛ'ИВІІТЬ

нам подачу біжу'ІОГ(І
інформ:~ніfІ
ноrо матерія.'lу в більш безnосеред
юі't
НJ1Й

l

актуа.т~ьній

формі.

ЗУмов..~яють. що

матер1ял

Техні•ші

Іл 1о<'тр:щііt

зможе:110

розв1111ут11

і поширнт1t послідовно тільки в
СТ\'ПН11х

11n-

•шслnх.

ВірІf'ю, що великn rро~шда Ч11т'\
чів І Пр11ятt>л1в н<1шо\' rnзети і 11:\дnrii за..'!ltШІІТЬСІІ вірна і прих1111ьна

• Українській

Тр11б\•ніс. В11дзвю1ча

Спілка кк і Редакц\я •Українськоі
Трибуни•, ЩО ПОЧАЛИ
бут!
('110!0
ттрац:ю

).

нічюt..х і

пnбоюсться

в

н~>11шчаfІ110

важю1,_

ТІ.•-t 

поб\"ТОВИХ ,~.10D:\X, ДОКrІ:\

дали і да '11 ДОК.'1:\Д1ТІІ\І\'ТЬ ус-\'(

:~v

силь.
щоби в11хо~·111 я
цc1rrpi
Ев!Х'пи 1із!Іnв.,т11 н,1111111 \"Кр.t111-

с1-кій га"Jсті C'np.1nдi І'ІІі><>Л<'ІІ''t кнn
nиrл11:r
Kpi11t СJІП'('"ІІ 11n11111x t '11'1\
і notJtftДIB, " "кІ nІрІІ!\10 І \ ЛКІ ІІо
Т'"'Юt'/1 , fІ, .111кNо ni ~тр11'1коk' І 1-тІ·
М\'.~()М \• llalltlli НІ' щі І' 11>1 11 І(' t' І~І~

ttll nf' 'JІІ"' t1111'P1t\11 Іt і ІІf'ІtІІ'\ІІІ" Щ('І
1n•1111 1. 11Ід ~:11р111111 Л11•• ІІ< щ• бvлn 11" \І ~111 1'11rl "-'\'11111nr111 !ІЦ 11.11111ч •11•1-.~
rnмy,
щп
1111 11rщІ1 •\1м r ПІІТ'•>~шіІ ючf'і Гf"'~П ~111
Рt'І\t\кціа
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УКРАІНСЬКА ТРИБУНА

=

=

-

НАСАМПЕРЕД
М юнхен, дня 1'1. 11. 46. його

керівна

ДЕРЖАВА!

соцJ яmстична

б1ль- І во:1яють розвинути

на w ої

зречемося світу ti філа<:оф!ї ідІ'В.дl

з~1у. Було б тр11rІ•1110 І ми Н!І завж
ди мусі.пи б в11рІ!чис11 іде~ б• ·дози

Са мост і Юtо1

соці- лкби

єдню~м

Укра 1нсь:1t<>І дері'к;нш,

стІмулом дпІІ цього

Гоnірка про •ІJ.ІЛоз:н~тну • консо- шість, пснхо,;оrію українських на- яльноі ко~щепцJї. Проте, аизна~о моrли б і мусіли б бути ті..1ью1 ео
аж• 8 партш в КУК-у, з р<.>дніх мас, колн д}'Ма є, що ці моси дуж~ означену єрархію вnртостей. цtяльно-матер~ялькі мотиви; 1.1с оз

п!;~ u1ю

•п1·1, WC'•TUІW..'1! один• (себто 0-УН
- СБJ за.1.ruш1вс11 на боці, створЮС'
ці.1кс ВJ[Т'О скрюпєи:, перслект11ву
в оц1 Щі.. фак-п1 шоrо ро'Зподілу ук-

ра\'кських

політ;1чних

захоmпн до ве.,11кt1 х no.11-

ред • :inrlpнoю

комуноюс, І взаrалl.

сил на емІ- змін.но) що масам •треба щось да-

жовно сnраво

сам а

та б 0 ри, визволь·

ти . •обі 1~11ти •, на дLno • n Іднест1н,

Jl!Qвщn

1

б1.11ьwістю

КУК-.}', що NОЖ"\ІО с~н.,иво говори-

ти про ю1х, лк тількн npo

д ~1 н

0

та~.
В чому по:1JР'ас істотня
різниця
м~ ж ctrcтe :.ioю д\·маю 1 я і діІІння їхю.оrо
опорт~'НІСтичноио
кaworo

державющькоrо

свіТ\·~

сформулювати

основном·; ось-лк :

u

тіі

Ії

в більwості пар-

rrоб,уде>ванt на суто

стичноМ}'

можна

~1атерія1і-

соц і л л ь н 0 му д>>ман-

М:1 nже м:>..111 раз таку

між щоr:~з

l4ас Р.Кісь

i;ie:,

соцtллістнчної

то с.1асне 1~сї

t.oro

бі.тrьшостн с іде11ми

K~'K-y : інак11Лfх 1дей, ях

не с державотворча .

А.1е

?.1и

служба бе-зпеки .
Насамперед_ корпус здисциттлfновnноf пn.~1І 1 tІї. Н асt1 мперед основи адмlтстраціі. Нае&мл'1ред
забезпеченк11
кордоні в.
На...а мперд припюдний .пад, безпека

ки мвтсрілл ьних об1ЦJJНо к
•mдиі
•1вти •, український держа вний та
бір м Ус ит ь і бvдР на'Іпсрше ви
м а r ати, mt зрсuІ'!'ою внмаrає вtд
своїх rромадsщ кожна д"ржава. Він

ж~1'І"ГЯ й маІ1 на

буде вимаrати жертв'кроnи І J.tайпа;

громадян, наса~mе--

уnор11дкована

ність

функutо наль-

n Ідставоuих

служб при,"юд-

rмо з

ботою саме і с побудова підстав ор-

цього

серед!'оиша

Том у

вс.чч1шу

npo • іН1'оrральнС' вклю•1е НІ ІR• укра -

•прачеп 1енням

о л а р а т у , як ий ля-

гас в основу

(Вчора

словами пок. М. Шаnова.па

-

нашою найбільшою ту р-

ган'tзаціі\ного

інської справ11 іо • 1·•·нера.тrьної пі -

ні\ вселюдського прогресу • .

назва

кожної,

вартноУ тієї

держзви. Але в..1асне з w1м

муна•. Ось так орrан нзuщх есерів,

і ·макснма.тr~,но

знову

Н"

для

ІfІІ казі в держаnноrо

де!ржавю·щтвом,

фаш11З.\:ОМ ".

а-'ІС власне -

А 1е не с важні іхні

дискрнмrnанії . Важне є в цих пер

сnектива х

виріш!'ння

СТІ\вовnї
ч11

n11-

туr11

мнн\•Jшм

респекту

:~акону і 11р:1ва. Всі ці реч1, найбільш
самозро1у мілі для:
на віть
най"1івішого
европейськоrо
д<!мократа наші опоне~t ти назнвают~-. це

ви тt<у

може

Rt>

годитися ко~щентруюча себе в КУК
·у укр1інсь ка новітня •ЗA:rlpt1a ко-

за

буде вимагати праці; буде вима гати

•аnарві'ом ~ , отж~ ои конністю будь-

ськоі справи до експресу світового
С<Jція.n Ізму•) . Ці партії, • ві.;тьні в ід

no1Gy7i вr.нк~•х )'11Ср!!11'tРНЬ •

на пруги. І І' тому сенсі. заЮі 11аеам
щось общІt)в:~ти і іх в L'f'11 цих 'Гіл ь

якої украінської в_1 ади.

-

україн-

родні матері11льні інтереси, ці маси

є здатні дn найвищої ідеалk111ч~10І

ред

coui-

Зrідно з трад1щісІ() ми знову Ч\' -

иа111ва.1ося

тів: с-р, с-д. р-д, й тд.Масмо право
говорИ'І'И. що якщо КУК вЗ.:Іrа.:~і

наша нородня ма<:.а

держава!

ноrо :ж~sття, ІЦе 1 ще р-3з : насам перед дер ж а о а!
А щокно потім
виповнення 1ї форю1 означешrn соцІя.'І ьн11м змістом.

це

соціяліс-

со б і .

1мьн11ю1
обіцлн1<а~1 и ; nci
ці с-р,
с-д. р-д 11 т д. це n1асне ті.'Іьк11 ре-·
М'ІНІ'НТ - добн ix н t-t)i ве.ТІ11кої соція.тrмю! ліцитації 111 17 1920 рр .

.--:ося аж

різн11 х в1л:.rін

.11\цнтацtю

pnдi1кo.1ьнiuJit111и

насамперед -

Це озн.:1чає · насамперед на ціона.пь но - ви:~вольна ар~1і 11. Н асам пt•ред

с лерворо.'\! rим rрІхом цьоrо світу.

Ві. Не ;:t11ве> . що в К~'К-у '3rуртува-

5

nизнасмо:

і •розrоІщатн•. Інакше, момяв, вон1r •нс ТТІJ\)'"ГЬ• . Ч::~м - мnв.тr яв- ці

гас.ла й аб1ц11нки р11дн ка.пьн іші, тим
ycni x пt>nю1ш1А. Ul'ft опОрТ)'НІзм,
це і1дсн11я 110 л і11lі найменшо го
спроти ву, цей в!дю1и к до виКJІЮ'ІНО
ма-n·ріятrьних cr1~1yJ1iв у ЖJ.І'І"І'і мас

соція,/\іс-rнч:ною

взаrалі

що

.пюцііших дій .'ІJ!.ш е соці11пь1mщ-1 перед лкнмнебудь соці11льиии вла- ~ш nсрекона Ііі. що так не с . Ми ві
ст~п1у.1а·111 В 1111х це назива стьсл 11е- WТ)·ванш1м. нде в нас найперше дер- рИNо. що поn ри всі, зреШ'І:ою пр~r

ю1цьюі>Ї тз опортунімІt'іЮ!t"r. ПроТJ>"WОВі й с~ітогдядові рі3ІUІЦІ м ~ж
поо~tноки,Іи т1ртіяма внутр~ К УК
-у (за в11с>ІКО'І СГД) насті.'!ьки н, істотні і, до pc:•ri. н11сті.'!ЬКІІ опрсді-

Партіі КУК-у ц

Перед •наfU1о вніш~ІІ'І черевом• , пе- начало б,

ТJІ ЧІlІfх, в ТОІІІ)' І визоо11ью1х рево-

rрац1і. На :ttлi , проти себе ке стоять
партu в проnорІ(Н 8: 1, а.пе проти се-

бе стоять д в а

можна

прt)б,1е:.rи

нашоі

•тр11би•

с11рзвді nід

да.1ьшоrо роз

націошальноі історіі:

цього а п а ра т у вилв

.1лться тим
ра з п :.r досить ·~щні ,
щоби нnpeцrrt опануs!ІїJІ укр!Іінсь

красуrол ьних

С'І'ОDПів КУК-у, ("На

т1 ю украІнської сти~ії. чи 'южс hel-

кv

h~ll110

ч. з

сар і1~. безгnловv ~с

1110

знову з ірве 0с-1 ланцюг11 і щІ" раз

зокрс-

кnм пишуть про •ПРf!СТ)·ва1111 я вnе-

Чужині • , в

ЮІ ;~ей УРДП, в цьо~1у сер.сдовиЩІ
не проrо.'!ошустье-"І. отже дозnо.nено

ред по лінії максw..~а.'tьно .тrівої прогр:~~ш · ;
( • НащІJ
Боротьба •, орган

ко бідькt1стьс11, мов:11rв, • 1fаше життя котиться по nо)шлій площ~ в

3:1тош1ть ui 1а!І нарід і ca:.1v себе в
черrов<1м.v бvнті і ~юрі кровн.
Ми

К~'К -у. (яюцо на підставі того. що
вою~ mrшуть і говорять, можна

внзво.rrьноrо nр<1цссу Укр:~\'ни·
Вони rовnрять. що вощ1 і ті.~ьки вn 1 п1

апарат • , я н: 1 1~! як рем ствує згаданий
орган, •Н '\І<.~адас податки. розб11в1є

:взаrа.лІ зрехонМ'руйоnатх щось в ро-

мож~'Ть в•10С'СТІІ

робітюrк!о Донба-
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nr
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Чеська
преса
вже довuтй час
присвЯ'Чус
бзrато
місця питанню
заrроз.111воі недостачі робочих люд
ських с11л в республІц1.
Чесь1{ому
nром:и:с.~rові
бракус
щонайменше
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лро сільське господарство. Масовий
відхід
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ті!, що nотяr-~о '3а собою uі.'1КО'8Ите
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pr ман:<,w.х,

(-r,1р1н

и1
т11"ти

д'· T"fІ'1J ~иr,,.u1.e11 В Г>·

за совстською консn1-

вуm1ч11оrо ;\!Отор11-

шнми об.1и•rчя!ІІJІ. Нарешті, мзХJІув-

цrо TJ)f)pi•ь n1;uc..,11·.-.

nн,отуn11е

;io

ро!І1rrшкrи а npowt1ioю

ПfЮЄЮ .
'
·ПІ:t•Шt1fН'ІІІІ n.1111·111• -

;tpyr11n

1 8ІІt;І<)-В
.

sannи~ ВНІ, ще
at<~q11.10 t\ ві:1•11впт11 :tlk'Pi :х.111 і11ф:111аіі. З:\·
111.-ть цьоrо, уря.~, pa;usrь знІ>Зnr11 па 10 •.'•

f.:OttC.\""\IUitt ні ЦJВас.

П•рш11r~

;i•t<JI' т

про ;mnЖ~RRn ціп /І~·е ~~

:tnimn :i.111 ~1.-~і;;н1щі. ПотІм 11рІІ.1\ш.1п нae'f;'ll1n :
~1л1и-.11н nowюв11n т~рnФ. г1ш.Щ.,но пі !!\• :-t)Y,

е.1ектr11ч 11nl 9Ие rri І, B)T).l.~R TCl!l\O. ~ ВІ:tІІС>
Ш• ИН тrнc:nt.'I!.UJIX nро~'Jо.<ІІІ,nу-п.І\ І ІQІИЖОІ<

3>1•nш•110 ПІНО 113Btn бL1ЬU:Е:. як ІІу.'Іо П"Р":І·
f.а~•ІІО ;:~ерж~01111м д•ирето"'. T•QтpD 1 нІна

nровиш та ~;ож ре&1аі ю ціu i<p•C<Vr"

D'po

а"'rж.}пвя цім

т-n нож

oxonr!...11I

:X"'f P• т11

weuw.i•npa-

&ttf>І<i, ІІІt'ЩІ>І<і та інші &арСТ3ТІІ.
Р\'ХО'ІІ в1:х:tі.111 no.1шil б1'.1П п~-n11f аа гра
п.шхіо 8 WttOIO DO.:iLte/IRJ{ фів~RСОІІОІ сrорінюr
і т111• t>"ю.1 :Jа(і{.рон•оо иe:iern.1ьue вп~ви11

бe..11>r11\cs.юrx томрів. Драко1ись~<І 1111рп оере
б~nue~11111! llE>m.ri!lc~1ml! тра11н,-ОО:R81!!) ypn~

І:tt 11ро т•, щоб н~ ~nycт111 cr JtO JІРR.'Шац\1"

ОГОЛОШЕННЯ

Пt>яв1111е11 в npoд.ili<i жпн1а.1

Л JТОІІ І ІС Yl.\PAJHCDKO ГO ПО:J. !ТВ'ЯЗRА:
ч. 5 6. з~і..'Т: тт. Турніж: •Ч<ІТ1УрІІ роЮІ
с.1щтаа•. Д. К: •Б•r:~ІNівськ.' ніч•. Сова :
•ГQ.1n:t" УнраІuі в 1933-иу роц1<, О. 1-\ова:~ь :
•В иата><О>t~~х Aewoiay•, о. Ю. І-\о~.1Lеь·
!іІІЙ: •Cn~r'!l.Щ ,·AЯЩ<'ltlfl<Q<, з. м.: •д~/fІ> І<ЇІJ·
часn.ся тparittttOt, •Гіl'р()nм r....1au !а

Uіва Іt<)'p11a:ry

Набут11 ... ожяа
nоз1тв'яаи.11• -

•

НМ.

А;:NінІrтr~п11 •.1іт1>n11су
:'.l~опип, Ф~ор11:штр._ 58 .

n

майже всі були переконакі

ці.лу

Він творить і формує

совсrську -еакордОяну nоліт11-

ходнти тільки з одкQrо джерела : тієї
чотирнадцятю~.
що стоїть н.а чOJli

тлrом ці.1ого

втr,тr1 f, :t/1'ІІКУ
C"f'rl' 11• () ІірО('ІІ

:х.1я yrn;ioiщiв на 100 ,. Шtф~·ря;1у. Ван Акх~р.

ВІ)JІІfКУ за;.1ю, в ' лnтрсбуе рооо•юі' си..111. Озброею1х і

JІІтеру совєтських віз у 1н11uих rта-

р;п /І( ,"."111111111 ІІ:"ІШ1 JИУ.V/Іf•·ІІ'ТИ.
f' ЦИМУ І!!І,УТ[І1Ш 11..r,14.y по:~вІр І r.1" КШІШНХ вхr1:- вих :tB• JJ('И АО жr,-

прАЦІ Bl(CVR\''13 ;!O>Іar3RRR 01;tн•cc11n1t 0.1.lTUI

ку. Хто ж в.дасне с так на."!Я1'!1Юtіі
і чо~1у? Подібно як кожюtі! важні 

бС' :1ол(Ідця. в якоrо 110 ко,1інах лс
жав 11nт'О:.1зт11чн:r!і nіст.:>ль. Bocюrl
авта І'І .яю:х наfі,1енше Пс>е'ІОвкна бу
:та В!І1ериканс~..кн.х шту-rё\ керів і жі
ПІ.В, дост~в.'Тених Росії під час ві1і11и
нn
під("!'ІІІІ\
лсид-тпу)
ск.'!ад:\.n>І

1:.;,

r·

ший i~myJtьc в СССР, т~к і дер.жав 

інший деде>кт11в зсмно1 кулі. Тяжко сказат11, щоб в\11 м1г нас,
трьох а ..1,•р11канськ11х пре.:tставн.1кlв
УНРРА. з нашим перекладачем, вва ж:~ти за 11ебезпечю1:-. осіб, а.1е він
ясс таки си,цІв б_tизько від 1111с про-

кrpyinчy

владу

пІ 1ходить, бо дРЛ!'fати зовсІм паси1шо ті.11.окн с.1ухал11 в11rо.1оwені промови, ІІІС.'111 nких автоматично

cyn:urи •ЗЛ

nако 110(-орюватІІ 011111, ц~ Б•:,~nn.
}'па:~nк 111в в Sr.1ьril не е С3JІОВL'Іьв11О, ІІК
ваnр .• а Єn1nті at;o .1ю1аяі. Б~-1ьr!ІськuІ! )'!'":!
CaJ< •орІ!,:tП& ЗНf!llllll ІХ J>ll.J.0>! )І•І<р&ТІ1!· \3.
'І'рмnл а.
вi;illy.1ar11 т~:.s 1<011фе:ренu1я Щ>І'.:t·
С1&8ІІІ•><ів уряJІ)" і 110.'ІІТІJ'fНИХ ро~ І ТНІі'ІІІХ пар
ті n. llJ ц1n 1<nнфеJ"' нuн Gмьr.11trь1<a 4"':t•рац1 '!

страху. Нанбі.1ьw наочш1~1 доказом

1 кожн11 й

п~стс. ~11м11,

aari1 т11:х нра111' - onm• Фр. І:\у1< :x<>-

раховн~ білл 4.5 мІль.іо~n1 жовнірів,
не зважЗючи на те, що Росія конче

наше атво. полкопюш nорівнюnав
ч:исла наших посвідок з вщповідними числами в сво(10~.JУ б..1ьок - ноті
!, трю1а1очи Lx навn~юти св1т.ТІа,
с..контролюsав їхні водяНі
знаки
Потн11 докладно
nrре'!11'ГЗВ кожну

автr1 ~~ 1ти•11111.:Аи

св1:хо"і

rn1o·v.1•1 часопису tlв11111r С{<111:nрт<.
.
Вр<'ІІJ1і (\ ПР:Х!І..1еІ!О ІІі.ц ІІЗе І<р~n. :te nroбy·

тів у СССР .

бvrю ду!>Кс •rзсто з:~вв:~жнтн біля сс

.6,Vf"д1 1

l<<l.'JJ! а". pu><a.ИJ:Jot<I 10рІ'QВ"-11'RІ Dl:ui]'';'•>tt'Тlla

ХІДІ'Іій Росї1 ми завв!Іжнли
furaтo
цьоrо
неймовірного
інш11х ознак

в цив~..1ьному о.ця:н, що виr.1мав як

'

tll/\I)

наfutщwий в світ1, проте страх є, ~ш
:<~о всього, ОДНИМ з ДОМЇ!і)'ЮЧИ.....: фак

НКВД.

мТ .,.. , но1 oroptJжi, m<.11 тяrнуJJасл
~r.иною rто:u11р'.я. Кс.'Т'И J.1И nис1ли чоrv.ри ВSІртт1І,
(yci старшииа)

0

угЗr)• 11а С рп!·щ~"У Cxo;ri.• Б11ь11J<> <ІН 6~ .J.".

гось
боїться.
Під ч3с
наступних
трьох ~іспцІв нашої подорожі ло за

YJUфop:o.ronaш~ .....чюдеІ! можна поба
чит;r nсю:щ. Сидяч}І в театрі ~южна

фоrоrрафії з нn-

аІ\vт''. :u1ер11калці оСс•б:шао J0r •p•::111.1.11

цював,

яюй ві;tбуват1ся сес1я Верховної
Ради. До щ1с при1:,"Чився :;~у-..... чs1на.

1 nор1вн.яв

цr.orv. таt<>. шо ш1тоq1~ ;х') gyr.ia моr~а ІЮШ"rТ·
аат~1 вд~нь 20 Фrанк1е, І; увt•1•р1. а "~ ;1~-rno
.:t•riь pn11r1 tZ. Змото nочз.10 .nт11 ш~ц;wо внщ.
Тяжно poororтa<.n.<~R бороть6а м1ж r<Xlr(•;I)IPcьк111111 rоітоSJ<мІІ noтvrn.1ш :ia в:х~Gутr11 рnкку

в ТО~ІУ. шо їхніrt )'РЯд все ж 'ГЗl!И є

rщ1 див11т11с.я

=~ортах

n•дl'anv ж n<)<!l!:ll! 'fl~ 11их rорnутиrя'.і кожяuй
~ ІІІІХ 'у 11(1 1!/\iлi.win таn11і pt1(;ft'8 М>ІОD.11"ІtІ!Я,
w<>6 в1r><очщя сво1х коnRУР"І<Тів. Нас.ЩІ<п

.:tе висновок, що хтось у КреМJ1і чо

тичюmи крісаІІІ'И, по:тковн11к. Жов-

жовніри ревізувал.11

··1r11() 1 c:1i"p.11кnt. V a.tp ...-r.н!
р opull;v~11 .:10 Беаруту з..:pr'!'i11rь1<1
торrО11<·.1>11і DJ" ;1rт~111m<11 .l11111111Gt.1<1 ~<упц1

1%;

му з.-.асться зовсім прав11.ТІью~м бу

кіри на:тежа.1и до час1"ИН внутрішньої безпеки
по.1ітнчноі
поліції
Коли

J:l)Г./) н1Г~~'Чl!t

Пр8Ц1Вюі;Юв. У

Фецір Одрач

8 старцrи:r НКВД. П1сля ше

Нк ""тооршрrя цfІ rятуація? В1 nца at.iara-

~11.1., .1н11-111. Фра11nv•ь1«1 і oяr-1Іncьf;J ар>нf
nрИе<-'1.111 CIO;lfl 6'~11Ч Tf'OiJ/Єn .11111<11ші rapR•J-

-

одній тільки залізниці бvдЕ" скnnо
ченn nон..'Ід 20 тисяч урлдnnпів. Пе
редбачається
також
немепш1 ре
дvкція працівників
на пошті,
в
банках, тощо.

ховна Рада СССР. Нас зустрL'Іи пpif

ІШХ!\;І\·. І ні:~ьnо11 rro тв<;ІІ• .'ТІІІ"ІІІІ\18 бу;~уть
~J.fVrlJ~lff ЛJ(ЩО Н·· '(n~А.ТЬ 6Vт1' t21:tt<u.t3 ~·~~
(oO<J І<J'~ІnІ•, 8">')'ПІІТU 3 ауЖКТ\! "8 0;11UІ JІІК
;i. •1п11.11т11 n мпас тоІQріе, 1110 .1еЖІrТь на
СІw1В1.ІХ ,. іJ"ІІрут1.

спі~·1<1ть чорютn р11по1< . • ~' ціn nсштпоі бу;tо

c..1i

до

ля. До нас
під~йwов у суnро.вод1
трьох жовнірів,
озбросю1х автома-

чеський

ni.lh•'l\1 iнtti1 nр\NІІ JІJІ. Т,У'Т nt1ц 17.н0' ,o.aJ.a)')тt.
lllUll lt' 111nорто~І nr<i;;,,vнm. Т<>рr1&1~r'('("ИТІ.
пцщр оро~·нт~в 1м :Х't<Ї.1ЬН~ рnюа, Q\Прнч"rr:t Ut.C\r'• t::: та, m() ."1ива.нr,.ь1::1 ~·nц1 пt11 ча~
nійІНІ ~І!ЯD11.111 со/\• 3'1Rit;l;TO Р:"J:1111ШІІ\І. т~п~р
~rr• •ж:vr. r<>eor,.:i.1 prь~a кр~rч. А'"'"; 11~aQ

уряд
розпочав
ревізіfrну акцію '8
усіх установах штатних ~юзумових

фзбрич-

над ро:то:~ілс:.1о1

из

підприємств,

верКVТИ до ф1·шчмої праці в rтpo~nr

111111 ющт!н< тепер 11 Ч"хос.,оваччи
ні. П().:u,бнn як в СССР, став в11ра::~
ю1ко:.1 С) сnІ:тьноr•) становища і фа
хово~ Р.vт~нш.
Ht•тoro ,з:и,вноrо, uto
в Х"дІ T/lf(llX в11утr11:.1ніх
ЛО.'ІІТИЧ~
ю1х 1·•ін, 110 Шсw1 дирскrор!в фаб
р11к 'ra дсржаВ1іИХ !нсокrу-.лй nоза

справі Рзrт1ду

нс.nавн~.оrо

-

них ревізій. 12 жовтня ц. р. чес1.ке
радіо заповіло ве.лнкЕ'
скорочення
урЯДОВЦіВ, щnr)и бЗГRТІ•СІХ З НІ1Х ПО

ЗHQfffi.R

даної ді.r~1111ки праці, тощо. Партій-

с1д,1 :ти вчорашні п1:::14 rачі

на

Що воно так стз.'Іося, в

робітників з

з низів на вищі с~·сm."tьні щаблі

бу.'Іо, зрозуміло, обrрунтоВ<Іtt!'

nом\чника, а

тичної примітка nвтора). З ін
ших чотирьох начмьників відділів,
тільки один мас середню освіту«.
Шоби притnшти
да,1ьшу вте•~v

~юбітюіків з підзем

розу~1овоі

шоферськNо

цьо~.~у н:ічоm дивного, бо иі панове
належать до одної порт1і! (ко~т,-мі-

ЮLХ шахт, з фабрик і uіmтрисмств
до

товарИС'І'ва

стиn в собі 300
~1 ! 'Іuйошв
кором
асекураційних вклад1в. На нn.11з1ш
чайно~
звсІцанні
асекvраційноі
ради вибрано за директор:~ цісі ве11єтскської інституціl доТ<>пері.шньо

Чехо

наrода

дскретоЬІ всі

асекурац11іні

словацької Респуб.r~іки, де, f!'К відо•
1
.\10, захопи.пи в.ладу кому1:11сти. ви сприят.пнва

ось що пише:

~1ають зіллятися з державною асе
кураційною конторою, яка вже ~rі

наново.

цр}'t'ОІ

-

Демокраuе

•Згідно з держав1,rим

нився до того, шо баrзто nрикор
доН.ІіИх сіл за.hишилося буквальtю
без .mодей і не мас ю1м їх заселити

З проrолошенн.ям

У вз'.язку з ти,1 чеський хра

стшmсько

помоги УкраіЮ, Джона Ф\.шера, nіс..1я двох м1с11чноrn
лер21Sува.нн.я в
СССР.
Подасмо з американського журиа.11у •Harper's magaztr>e•)
Наше авто затр1u1а.лося перед ву-

f,)

У!'hд бу• амуw»1111й ;;зnМ 0 1rтп

n11npo;i:1ж тnмріn.

pirat. \ІО

В ПОЛОНІ СТРА ~УУ

(Вражі.я:н'я ч.'!ена

і

;t.a.11tWCi\IY &п1 1 нtr•t1 н10

11

С. Роиваlв

•

f.r •rІ•т

б.1ttOI) ві:~:чуа.ttоть ц- nlj, І'\1р•н1 а _\.1 11 кrА~·
.1p•f. П()Я.8.Іt.."Т1!( п саиmо•и н••1f()р\tа.1ьноГ1' .rn1-

A:re Rpi\f офщіn110 мr1•0.етроваnоrо ао:1от:~

сrабі.1іаац1і roc-.no.:iapoьt<Oro жuпя

Dnpn;1nrщ Pillнit

ція в Сrпnті BtpaчJe са1А rr•)'l•T. ~ D· "'"~'
Ч"('Іf"У ПІ;t88~KIL13t"n торrІ!\.1R ~І(їffіЧ. ('rf)-

потр•r. Европа.

uатпо во.1отn. Яt<!.' ч•иnс rnofiillпor~ часу

noRH.Jrt'll'1rь

6р<1r')-ту, аноrо J!ІНО1И Щ• 11~ >r.1R у ~JІІЩ!
Істор11. Сt1•1<у:11111Іп туr ro1нRIT·1-'18 о р1n11ІІ!
wlr• з п»r~.'ІЬІІОІn тnrria.•~ІO. ТІ ІІ"Р cnФt<y 111·

1'(aranнA б~··'"' розr.'1я;rатн ""~піRльл<l ном і·

с щр значnо (, 1nьШ11 ні.1ьиість о;ова.11мо

q:i, t1111u

СЦ"М, ;i.· 11.рм11 R"TГ:1'1:VВ:.L.11t 1)(:J11'fe.alfl ()·ин
rpoш•n. Ці1ш nш.111 11rupy, а 1 pan а.. 11an .J.<>

;io-

rія . ск...1цt'1 ІН\ о пр.t,!СТ«.~'НН~~іо Aмrp1JfHf,

n1n,..t.нt)oi

Єr1in••r. Еш!ну1<1ть Н:щ><>, Л.1,н1 a11:tf'ІW> І 1.:V"
~цhннn IOUJA...1. l\i.lгri~м"ь в ror~"" тnt1\.1;i~ <"•~•

1;,,r_ui

r;"11кoon't. 1ucтnт)"Din. Ці

\

;ir·

n nnчar1.;"v к11т11n 11. . р .. 'fРі\Ч·
мn1111І1 бІ.1-'Т \' \fЦПfІІІ\111• ""N''"Іctll ,nлno
61.11,анn ~ІJ'Н ~

11аr~·wошл ціu о Европі наnіть

t<'f•r-O

•

ці1111 11~ ror 1р11 о<> .1nм І До Ливану прИХОДJІТІ> а:мєрихавці
щаю'!"І. ~ 1\(.0:
та~fІЖ )' С11рі 1 .1 .1щiaut DО•ІІ"І" !;j,rf\ rюз.in·
ІІ.1;~прп n1;i•l\'8.H•Jt1. tt" щ~ > ~'1 'J0.1013 11 roprн1.,1. л.ле "Іn.111 0_1rr,:+11ть •гру

c11om. ;i.oc•І:tY

rоді r~pop11 ПІ - тут 'ПJ>Rn>&•nin 4•іІІАІ!<'0DІІІІ
.1лf1:\p 11u1', а ннnrо Jtt3.ti~ 'АнХО::J.У .
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nейськ11х ск11та.пь1~ів. J!к ловLдом.ття.с

nредС'І"аВнІЩ'rоо
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ників иеnотрібно.

Цьоrо м1сяця. до Европ11 приїздять

три комІсіІ які в nopo:iyмiIOfl '3 вій

СЬК()ІJИ'wІИ

ypR;tA'1K

АуЖІJнці мусять лрацюunти

окупnцій.НІІХ :ІОН

будуть uб 1здЖІІти табор11 і вербува

ти .-rхм1:й л.:~я 1міrраці1. П1вд<'нно·
Африкnнський Сою:J зобов 'язусться

В

деяких н1мецьк11х rазетsх з'я-

8Іf.1!11СЬ · поаідомле.ннn про те,

вимоrу

ам(;риканськоrо

що яа

вІйськоІЮ

rо управління в амср11канськІй зоні
вс-1 ДП мусять працювати.
В1дло
вІдне дорученм аже дано м!ністер

стау внутрішніх спрзв Бnварії. яке
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