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5/~ пересуненІ-,}і граь.""Иць РосrЇ з г11рла дунаю на nrвнrч, на тзз. вазr 
Траяна. 

3 ТОГО часу РОСІЯ веде ПGJ ... ІТИТСУ Т!ІЦ'І'рИ уваннq 'Й ()-рІ"~НІЗОВаБНЯ: 

nротитурецьких рухІВ у EOJIГ::;.t-':r1:1 БОСНІЇ І аеротЇ, nрИhJ:ІИВаІОЧИСЬ при 
тому обороною nравосчг.вноЗ! вrри та взага.зт:r славянства. настуnи ро

СІйських nолІтичних акцтй Чергувалися з обораною Туреччини, усnrха
ми рьсхйськоЇ дипломатіЇ в сер6ІЇ 1 невдачами ЇЇ в волгарrЇ та з ди
пломатичними ІНТе})венцrями АнглІЇ r АвстрrЇо 

свттова втйна :r :революц:rя в:rдсу:чупа ;на дальший план тз: nитан
ня, не час 6уло вести енспанзивну rrолттину; не маючи налад!іаних внут
р:rшнrх ВІДNО~ИН 

Ур.я:д CCCPr .'Тft пе:ь..-еє, ІНИ!С ар енд з: nол:rтихи росІйськоЇ царської 
держави нераз в~д~игав ревrзІонrсти~нт дmлаганнн ~о Туреччни та сцра

ву ді'стуrrу д·а сере.цземного MOlJЯt воєнна сиtt:уац~я сприяла nланам now 
ширення вnливІв на ралканzо 

сьог.однr головно починає ~нтуалrзуr:атися питмяя дарданелr-в 
І сов є тсько-турецьиих нордонІ Б::· очеаидн .. · - по традищІйним напрютиu 

рОQІЙСЬRОЇ ІМnерІЇ. 

евооооООООооо~~о•о• 

.. ОНФ"';:РЕН1~І1 нв?Jлин:и.х ~r ьох • 
до 

Приг с І'уван·а · Rо ··_,fн::))8НЦІЇ v•везлииих Трьох"' ЩО має 13Хдбутися 

в Потсда. Ir ДО6Ігають ДО RІНЦЯо допотсдаму nри6ув . ~ке онреuим nоzз
дом весь ао єтськиf1· ттерсоп:алf я:<ий !as nовнити СЛ'J'?і,6у nz~чac Rонфе
ренцrЇ 

Президент тгю:иа.ч ~J~..rтх.ав в- ДІ{:с 7 ~ 7 IJ Цор. в товарис'rв:r новоrо 
мхн.rстр зако донних сnр~":.з ве:лrсз. ,~, чи~..:.ленного nтта6у сnхsро6rтнинzв 

/nонад 100 ocr6/ на nокладІ 'КРУ'~r.л~а .до Е-вропи, де не лише в:rзьме 
участь у тз віІ rrко:нсоеренцтЇ великих Трьох~, 1 ··але й таио . вzдвzдає де

ЯКІ евро ей...,ьнr краЇ, в . т му АНГЛІ7) .те гrсть англІ:йсь-коУ Rорол:rвс•

~ОЇ nap 1 . 

премз:єр Черчrл.:r: перебуває rп:д ц:rо nopy на в:rдnочиmсу в rтrв~еи
нrй Фга.нцzЇ, звrдки виЇде ттряио де потсдаму на згадану конференц:rrо. 
MIIтrr тер Іден та ІНШ! англх~ .. аьн:r npc~c тавники виЇдуть . на нонференцtю 

онр· ~мо з лопдонуu 

за в:rстка т -совєтсьRого рад:r . - ~;аршал сталrн з~ своЇ m спхв
р·:~ ~:rтнииами приготовлsr10ться р:rвно:т цо в.т~Їзду у по ·!' одам на нонферен
т.,:tю 1 ЩО розnrчне ТЬСЯ за деКІЛЬКа ~Н:ІВе 

Про предм·сти нарад Т!ЄЇ понференцz]; 11;ос:: п:rчот,о пев· ого не 
мс·жна сказати 1 ]д;нан америнанськr часописи здогацj-"~ _,ьс , що там бу-· 

~уть о6гозср~ваннr такт справи~ 

'І. Господарсько-полІтична ситуацз: я з БІльнених вrд нruец..:- .,. ... Ї rнваз r~ 
z ... раЇв та 6 ;цер1Тtав 11 oc:r". 

• 



2/. Узгrднеїг--;r ПОjtттич:и в lТ'Jоди-:rот~их о· уrо:яа.г:1х стре(; ах. 
З/. :.rac І urcцe : аv·бутн .)ОЇ ,.11/?ОП~):,: J';Of~Іf)e~eн ~ІЇ fl 
4/. Сnрава воєн;;их вrдшходоваJ.ь т~;. ' ·:и 11 'l'r-I НІ ІЛ'ЦІВ ян ро6:rтник:rв у 
2ZА6Удовr Европи. 

рrшеп~~, м ~::а ча r ьв:их Ал Ія те ... н г.х Мrл І т.ар:-Іих !'о анА nepec укено 
rра.чиц:r о ~yno аних с' реф АвстрІЇ по думцr постанез 1 .. риvськоЇ оифе

-ренцr:r. А car е: сu.:з~тсьн:Е вrйсьrса оnустт.1ли стирrюJ ян . а .е в цх-
лост:r з 1рацоLІ зайняли а.~гrйтr.І; 1Ь анцузи з .1н.яли ТИро ль :r рВJІь6ерr, 
що ЇХ ДОСІ он . :"'·вали амнр-vг-а н ЬНІ } :rіtсьтёа. ГорІШНЯ Австрз:я: і запьц 
6ург естають птд за J,:-тд о а:меоика:rсь:-tо!D BJI ' .ди о 

Вrдснь)'r:одr6t-о чн Бе;.:>ЛІ!{. tj·;д e ро::нrежоваm1й а ст,е . и В!Ш -
ВІВ ;crx nартне·)rв . ~ :г.цr)!цrв, І·1.дерихапт,тв; совєтrв І Французtв 

3 д:.ем 1 З 7.. Lі,<І р 

тира Aлisri тсь:.;~х .. зr;:сь .. 
л І я:н т с ьни:r 

rrrГ')IJI7 н~ t.r 1fR~ЦЬЧ"Н' ; ... -... ~vl.) • -') _tl • .l •-.!..:.1 • ,.І І •• 

C01STC~ :С1~~И _ ~ІЙСь~.r 

':9ІЙС ;к. 

ЦІЯТИ І :) 0З.rJн3 ~~є· СЯ ГОЛОВИ& КВ 

.~~U'.l'8ПeїJ:C :ІІЙ не. a.tr:DH'ИЙ ВО Ь 

ТІЛЬ И ГОПО 

з::~сьново о 

за згодою совєтсьноЇ кома .~т1· о t: .ааr:гт.і'. их .зз:r оьн ство ено 
, новозайнятих совєтс:ьними арм!ЙСЬК'Иl..fТ! · асти,.. ких nров 

цІ их - Сансонr.я, Т~!РИНГІй 1 Ангальт ... НІ .t .. rт-ьІ т в . ь: е mра.в11х .. 
на чолу з nрезидентами 1 що е ЧJ.ссна.ми деиок!-і ~ 'rt'- .. их ~~- uецьких na----

ПРЕ3И7~ 1Т : АЙЗЛЩОГО С r~y ЗДПА УСТУП!f.іЗ 

.д о в .... е ро.н:rше nодаЕих зиzн на. становище мхнхстра 38.1 о 

сnрав :r НІНІстра хнвнсхв дQL.учується ще вzстка ра•хt'виоииьио· . 
йорк nvo уступле . я зс ~_:ВОЇХ станови~ nрезидента. '!'а o~()ro 
дtв най ищого суду ЗДП. 

' 
По ;ц l··цr oJriSIП!'C:) ого но:r· 1 .... vна1 .. я n:олоненr С -и 6 по 

дхлятися па piз:r:r <а..."его :rЇ() Стр:rл цr н:отр:r були у :rддхпах 

ТІЛЬИИ ВІ , 194~} .. "'' 6 ;,. ТЬ SЗІЛ :ЬН8JіІ 3 no-1 ОЕ. ~ Tt 1 ЩО б JІИ ОВпrиf 
час 1 6уд,;r·т; передо..т- r до rac,op:rв r~v:r,j.пoни>:-·IHTep- овАНИХ на необ
иежеций час, Ч;f.ftt'rн' ~-:)<І а:rл:д :ти С~--в 6vду-·rь з :r:л _ енr з nолоиу 
І ХХ nередадуть . \е J ~;r-o.вa;·f.; :3 ~І1Х ОН3-1 ЕОХОДПТЬ 
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бу е з єн<;rн-с. ена ~)епатртяцтя ч~инцrв з Нr

,rеччи-.rи - так сподrваєтьс .r:r апги ··) .... ПJ.'І С ,_яп..:ансьна репатрrяц:rйна ком:r

сrя :. ЯR подає лондонська рад:rостанптч до нrпц.н вересня 6vде nоиз:

чена ·ви сил ха чу~инецьких ро б:r тник:rв з · rrие:-:rчиrн~ .r а ос тануть тzл&ки 

6є.з;цержавІіІ та 'ГІ 1 що _не 6~1~ають вертатисп до:чхво 

З ЛОЛЬ~ЬІtИХ СПРАR. 

варmавсьr ий Урнд НацrональнсЇ єдности, визна:tг·rй уІ е за легt

н1иний уря:да .m нанаци 1 ШвайцарrЇ та тталтЇ; nервбирає ~ ,..~.т ордончх 

7!"J)еДСТаЕНИЦ'l1 Ва ВІД 6 ПОЛЬСЬІСОГО уряду В ЛОНДОНІ• 3 ЙОГО ~ ~) -)VЧSННЯ 
J:: иЇхала до Лондону от~ре1v.1а :rtoтvJic:rя} яка має перебрати ма.t1но 6. лон
донського у~qду тому лr:н:вrдJmться бюра й установи того уряду, а 

урядовцІ одер:~ї<:~{Ють 3-мrс .ячнv втдправуСі в зв.нзку з тим варшавсь~а 

радrовисильна крt1ТИttує грсmеву: госп.одарRу 6. лондонсьного ypssrдy, 

~Ra мала 6 6.vти Jlнезавжди доцrльною 1',. 

варшавський польськ·trtй Уряд вхз вав усю nольську сухопутню ар-

мr:ю І Излот:т до поnорот .v в польщу., в~ лондонсьниИ П<>льсь-ки:й Уряд ви-
1t6В nольсьr<ии !tоря.кам доручення виЇхати ;цо англ:rйсьних nристаней, 
зглядно потопити кораблІ~ rюсковська радІовисильна повхдомляє, що 

nольсьн:r ~:-орsпtи не вчнонали таного ,:t;оручення 1 але ще й заqвили, що 

разон З тсора6ля"'\1И nодацуться: В ПОдЬЩУо Одночасно варшавсьІ<іfЙ уряд 
БІЗЕаБ ПОJJЬС:ЬН:J арМІЮ, sma перебуває поза M8:Rilr:fИ ЛОЛЬЩІ - не слу
ХаТИ наRаsтв польського реанцІйного Уі.Уrду в лондонт 1 але готовити-

ся до повороту доиІв 7 6о, .. 1овляв 1 ·rrJcЬJ '"И в позrьщІ .,rо .жуть полsки 

працювати цля ВІ~6удови польщrо 

АМНЕvТІЯ _ СССР. 

Уряд в ес 1Р nроголос~в з нагоди перемоги над НІ1.8еччиною е:ннестzю.

На осноrзт ТІЄЇ а.лнестrі даруються кари у висотІ 3 лrт за n:pocтyn,l 
. r<:и nроти ВОі;Нних розпор~дrств(' При вищому виt>t!рІ :кари зменшується 
на половинуі а якщо прФ~~ вино~нина ведеться слrдство, то Иого зв

nерестают~" /'ле за те н ._. маg зовстм· амнест:rЇ для тих: що ЇХ о6ви

нувачує вла~а ССС? за нонтррсвол :~ац::r;rо: в6ивствQ, гра6хж 'l'E nромахи 
п.~.Jти соп-поря-ку! 

НОНФЕmНЦІ1 }JAJI:!:VHOCXI ,;··нrx СТАРШИН ЧЕР:ЗОНОЇ АР. ІЇ. 

4R-·" .сна звєз aif '" повтдо~.r.ляє ... щu в r~осквr в:rд6улася 10- днев
на конференцІя- курс старш~m далеиосхІдНІХ частин Червоно~ JP· r~, 
:rта. якому то i 1гyl.)er 7 вони зaпrз:rRлvtc .g; мr:ш: ІНтr.rим тако:-:с з орут: Ів . нням 

н:_J ·оч. е рs:Іпою з6 1) О,~ !Оо 

рг.дrов т·ІСИЛ~>на. Л.юr: c et.,JLS;!~;г под ала .т?. о с·~-~овт вІ с. то~ з Праги·, 

ЩО на T.ep ~.;RI {(.;-~ B 1 f "t)И ТО ~ТК_7С Ь В С.'Т ИКУ 'ПJ.JОТІї!ДG р:Х.В.В;{у ОрГ аНІЗаЦІЮ, 

ЯИОЇ завд а.,. І.ІН~ .., З --~ ·,и н ДТ·fВЄіJ~:і1ЙН: :Г. Еі.НЦІ Ї 11 ., "J ЧJJcHI B ТІЄЇ ОуГаН:rза-
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цхХ найдечо ~еnикі np~вow збро! та 
як вер~и ь n ~а, ареитоз а. 

хцz~. Ч яw орг І 

по 16-ти днезних без~х бо бардоваи ях 
та rол яндсьt<І час 'l'ин.и вucaJ:t1C \ICR сх:tдноІlУ no6p 
3ЬКО };а.JІІНПаn -• Цst 13ИСадна СИJr:ЬПО $аt"р081ІИ~а ДJІЯ 
в Iкnana~y, з дки qпонцх ~epn 6х~ьшу час7Ь с охх 
-rep:rstJtiJ:J /nереоІЧно 13 МІ жой:r ои pr.ч.J:to/. Ра;цrозис 
nодає, ЩО 3 7 МІЛІОНІВ мешКВ.НПІВ '1 SІКІ .ИЛИ ДО ВІ:ЙНИ 
20()о000 за всяну цrнv мусить витривати в ру~нв.х с олицх, 
зуnиняти воєнно !і П!)OДyt(n:tJ:. 

rrитан~q nрохарчовання яnонського н,1сел€:н rя на 

щораз труд;н:rшІ nерешкоди. яnонсьний уряд рІшився з е 

nридІл на даnьщих 10%. 

~ ·.r!t~.'\ЇНСЬJ-'ОЇ .Гr ІЙСН( СТИ. , 

на ч~инх. 
за с ободу Юдини. 

"НашІ цrл:r .• ясн:r. хочемо зr-г.1щит~ МІЛІ ариз 

noнeвoзrerntir наро;цам :tхнІ·ми войовRичими володаря: и. 
дити гн~бленІ народи. хочемо за ести І забезnечити в цІ 

ТІ сво6оду снова, свобоцу ре~ІГІй1 сво6оr у зr~ страху 
ВІД НуrtДИо" 

тан говорив 6.1. 1942 Р• ол.n. nрез. • ,1Т . узв 
немало ч ~ инцІв, а в то; І укра~нцrв, и~;mлос 

нхмеччини онуnованих аvериканс~кими ч~ анrлжйоьки І 
НІЧОГО ІНШОГО з:е 683:.8.ЮТЬ, ЯН UОГ СПОКZfІНО і'tИt'И Х пр . В 
ристаючи з nрава азилю, свободи слова, азободи репхr1йt Q 

довс:rм - сво6оди вrд ~аху вrд ну~ди. одиан в ост хх 
траnляються в рхзни:-- : и:tсцевоат 4 на зrаnаних терен .... ~,-~_. ...... 
наводять rtax на 6ез;тr f;; рw.авних чу.'І'!tинцrв .. до зга..цуванwх 

числах •у. І о · ' виrтадиrв прИІІ.Іусового вт'.fво~еюtя до " .. СР , 
на.нтн:r с1Jан~ ехо nл ванн.q людей~ RKI: занотовано в oc'r ... 
нях. ,"л:rд зазначити, о тиnове явищ0 схо11люзо.н:н 

доволІ частим явищем у рrза .. х. !:rсцевост.qх • 
.., Вад Ноtіитадт nо :п·домл.яють : ' 1 ()дz.roro дня на 

сь . ·оЇ реnатрrяц:rйноЇ ; ols:rciЇ всІх п:-сра~нц:rв, ~и:r не 
вороту до · ІВ, з 6ра.но з nриватних 11еmиан \ ;цо esarcy xmto о 

ря 1 щоб вивезти ·до6ровхльно на. родІНУ'• Jtоли . довrдалас 
ВІд втІиач:rв амер1нансьна коuанді'і. у вад RI~ нген, то Н9. е. 

всІх ув:rльн:ити, в.Ідста .. ити no ~хнІм нватирам та заборо JI -
~Ї в:rцо ка кого не6у.ць nримусово вивn~ити • нан аз am н о с 
У:кра~вц:rв звrльне-Іо н. 

В ацному з лагер:rв _у Авrс6ургу траnилась 

н!є~ днини заЇхали еванvацІЙНІ авта, щоб за6ра и nczx 
ВІЛЬНУ penaтpistЦII0:7 • Hn.c тав велv.tttИЙ nep !10ЛОХ 1 Л~ Н 
втеча. ~1а втз:начаии nосиnА.лио стрхn~ з 'm:rнон·' І nхст 

УІШ~ня набрало аиих розмrрІв, що мус:rла хнтервенІ в 
. ка.нсьна влада, m<a не дозволила НІtсого вивезти. 

, 
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В дорозІ м:rrt Регенсбургом І І .1 ·-:нхеном двоє уr<:раЇнцr~, т;о 

:Мщли nrmни, назд1~гнало я:е-с~:;сь див J.ьне авто. а Ї~уч:r в ньому і' ти
nи·~ з аnроnонували ЇМ /русьною ново. І прr~сrсТJшсь до них 1 6о й тан 
Удуrгь у Їхньuму напрнмr о З ро ::) мовr, :коли довІдались J що тз: дво а у

нраЇn:цrв не хотять Їхати па родrпу" заявили ім І<атегорично, що во

нИ Їх силою втдставлять туди, бо н~. rоть на · те право. ~ах наnав sa 
нещасНИХ .. ЛІДНЯJІИ RрИ}( 1 !ІС1~,rараюЧИСЬ ЗВ8рНJТ71 ТИ~А' увагу ПіJОЇ.ЖД~:ю

ЧИХ амерvтансьних автомасrин. Роvмо п 1'ятс з че)ГИ старntинсьне авто 
вдс:tлось зацІнавати т:rєm справою: вани зн.в~рнули дrгнали :r зуnинили 
nориваюче авто • . l по гостр:rй ВИІЛІНІ думо!-{ унраЇндІБ звrсrr:ьнено. 

"'} . 
Днq б. лиnня ц., р. лоадонсьна радІ о '1r·:rc :л ьн.гr подала в nольсь

r~ІV. ІІ8ОВІ: ·'a.prJrйcьн:r часrrини Черво.,~rоЇ ApMr J: c 'roяrrь у з :.--tт~них боях 
н , УкраЇНІ ~ Уrсра:інсьхuю повстанс:ьною Армrєrо~ .л~а :єа rr-·) цо~ :! є са
~ ,е в нac'I'ynr" УПА вИдала до населення численнІ J:; .J: доз ви , летючrёп rз 
~, · ·<лииами ат~ тивно птддер-щ;у:вати І ввс ти ту боро т:ь6у " ~ 

Цs-:: вrстка .: rсоротна r змrсто1J~а, є для нас Еезв ~· .. чайноЇ вагtt, 
6о ~им разом о .f>rц.rйнт не втральн:r І<~)~.rги дають н ·~qвний до tаз І зай-

1Jі. .. раз потвердж,r.rоть, що у:краЇ:нсьний нарrд не занинув .з: назтть у 

: ·~..t:Иве.жчrй поJr:rтичнrй ситуnцrЇ н:в з~vине боротьби nроти rмnep:t E J rз
. .JY за свою свободу r свободу rнших тточсволених народ:rв. 

/І< РАЇНДІ 

~о••~оООООООО.оо&І)о 

Читайте І nоrnирюйте самостrйницькz ви
дант;f!: 

•уrсра.Їнський Інфор~іатор 1~ - тижневе вид а.н-;ст:r вrстеИ rз широного св:r-
ту Т а у {;р гІЇНС І FtOЇ ДІИСНОСТИо 

~•наш шлях' 

~оо~оаО О ОООО О.ооооо 
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