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·іг ~~ту ·· · {';, ~ Р~нІ·~-tче ··-Іо. :·..,r тл t-•pr зс J:ar--;a Н!ме r ин а та не Іенш І е І ІС ~ -

не. втд; :н:еЇ - 1пон:rя - розгро~Ілен:r •. 'У~иття сусnІльностей, народІв, 
входитиме у cnoнrйнrme руслео 13 napx з тим - думни nолІтикrв, ny 
тє взn.галІ зг·.хІдпьо-.еЗі_)опейс~хих громад.ннств, обертаються :круга 
як зіl6езпе·.п1ти мир? 1к запевнити co6:r на випадом • • вхй.ни огr. НІ 
влп~з. дл 1 оборони й нас Т)rпу? 

;пl_Jо6ою роз~язr-~и тах питааь 'Fl)e6a на.:звнти rг~)ОЄІ<Т ·'зах:r-:н~оев one· 
с" · ого оо ~-;дпRная ·1 , що його помалу починають вже реалrзувати. Од 1 е-

довлх aHГJt r · СЬНИХ ЧВ.СОffі1СІВ їІЬ'коН'DМІСТ '' у J~IJII.; серІЇ статте • В СВІТ. ? 

тrотре6у, ЦІЛІ fJ. зя.вда:н~ н того майбутнього t)Jioкy захrдньо-ев~Jопе1сь х е -
~·~а·:з 1 до я-кого належали 6 : Ач:глrя, Францr.r:r, Рорвегrя, данrя, лян ІЯ 

}3ел~:>ГІЧ :r Люнсеї·f6УрГо 

,, ~Іллю ·і~~ахrдн:ьо-евроnе:ї,с !:>І<:ого 06 єднй.ння ·• .• nише автор ста тт u - є 
с'І'nорити в захІДНІЙ ЕвропІ систему 6езпеии. десант алхянтrв 
/194·~ ро/ ви-казав, що застосонуючи Та}І;у саму технІt<у, мо на 
й в противномv напрямr /тобто на ~HГ~Jm - прим. р.х~.;. Kpr тог 
на Ф1 r Ф2, вистрrлюванr на пo6epe:>'r.a:~r ·рранцІЇ та ·.gландрrЇ, ..... ада.. 
ден:r:ьо ·СХІТ;НІ тере1.сИ АЧГ:ТТІЇ І) Одночасно меr'1наапr eJJI,JOIIe u сь ого oнm,.A'r.rdi::I'I.Y 

... роз:унІли , що : зо :Ьритант.я f' не тrлвхи останнхм за6ороло ~ їхньоЇ 
НОСТ!·1' ' ал:е і1 тано~~ одиноки: r uричrлиом'-на :qному 3еЗпёч!іо- fO~. у - .3 в1 а. ·.: -._ 
ё. помrчч:r аіу·.JІЇ , nрислан:r з Америни. ;·з с:r пrднрёсЛе=jрЯ :'їа.ісі:r--· -- -:r-;-: 
- .. '"оЧивиДно, .. };>Їше :.-{,q-ство ~J·nтЙ таuе-ооєднання зане.~чт~ Б1:Д во. r з ІН 
l..~есованих де~·-азо аорнегrп І Го І .'1НДІ$І дають свою ЗГО ,. у' 6ЄJТТ;,Г с -

р.яд заЯВИВ 6~\8.tГ·~Я Д~СЙТИ ДО ПОlJО3У~4'ІН:НЯ ЗО сЕОЇНИ С /СІД .J В'І ОС 

тегrчних :r ет·~оно .rrч їvГ'" ат1та.нь~ У Франr~ІЇ - видно деяку роз6І'"" ~І 

QO crrpaвa ц,q ЗRТОІJ'КУЄ m.f'!'A;rг~::я ]JЛИ:З:ЬrСОГО СХОдУ• Qе.мозроз ІЛ L: , 

'l'e lJОЗНОВИ На Ту ТСМу Не ne·~.)'fiil)Иf-la1;) TЬCЯj 1 • 

Автор думає однак, що ' 7не нонечно ждати аж на остаточне в 

с-rаt::овища r~paнr~rЇ, але слІд винористати сприятливу МІ . народ~ 
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активна сnІвт·раця] яну виf{азали ТІ народи, nтддер ·. чи ІНІ з:ятив:v кра

~нсьного }Іародv - є тrльr:и нв..qвним доназом правильности о6ран го JЛЯ

ху. 

ПІд ЦЮ r:o:Jy ~ 'КОЛИ Бл н захrдньо-европеИсьl их де ,. в є в npo кт 
та впочатна{ своєЇ реалЇз9.цЇЇ----вЛоі( J"!оневоЛених . аj'.оДтв СхІ ньоЇ ~ч ... 
ЕО!!и __ й_А~r~ ~i:lt: за собою довгr ронИ 3ороть6и-проти·-тоталЬн х- с_с_е_ -
ІмnерІЯЛІЗМІВ І тепер rн~суваються питання: в якомj вrдноше ·::r стоя
ТТ4Муть ТІ два 137ІQНИ? ЧИ :'" ЯНІ ІСНуЮТЬ ІJО'"'r.ЛИЕОС ТІ ЇХ .. ЬОЇ СПІВ ра ? 
во - о д и н о к и й :r :;~ я х - о з а 6 е з п е ч е _:r н я р а-
зед ли вс "о .мир а веде т r ль ни ч ер с а-

м о с т r й :н е н н я nc:rtC народтв, а зон .. рема н а р о І х І··д-
н ь о Ї ~. в 1J о п и :::а ч е р е з з а п е в н е н ?- н х 

п р а в н а ,'t и т т :.:r ; с 1. о 6 о д ~r r щ а с т q е · 
Проголошення : е:з лentH.JC ти 3,TiJ1.-i 7 о 7 о 17 7 ГJ/ ~ А Унра··нсь І t<-

раз цього с 6І й u ~~a~ o 

oooOoonOooo 

Де6а·rа на тc:lvJл ат-~глт~:с !~ЕоЇ захорло ноЇ пол тт· и в а_ '='І 1CЬ

;~o:r.f_y пapll.r.-Il.re:: т:c ~ 

і{а ОДЧОМУ ІЗ r.e~:lИX ЗЗ.СІДН.lІЬ сLт:r·Ч"ІЙС-ЬUОГО na В 

новий ЕНІГ11ІЙсьн: !:Й J:,fІ"І-Іrстєр занордоr-з:rг;х: справ Бе ІН о 
з ясував . І.: rст t, анг.~ гйеьноЇ занuрдuнноі полrт І<Ио 

Пrдс·~·авсю о.нглrі:~ь~.оЇ за·.~ ордо.-!'ІОЇ полrтини є нап rni, 
рацював попе·1едт:r .~ ~о .л Іr_тrй'НИЙ урпд.. 13 основ о .:ку нг ІЯ: 6 
свою заноl~доан / по::тт·r :·'ІНУ спирr:tючис~ тrа своЇх со зн х 

Головним зав~юr~я' АнглІ~ буде~ ~Rти про п~ивернення 

ладу в Eвvorrr, акии зн;.:r_. илn. ЕІЙН.=tс ~вропа пере .иває те е 

зу :r: . ТО TG.'H М ра . .rьн~ .. ЯК І ГОСПОД рСЬRУо ,ІЛИМИ роиа 1 а І ован Н 

роди) m:o6 не с.тrу али нrя.но~ё влади; а зараз вимага ться ВІ х 

сам·их народ хв слуху; д:rспиплrни та охоти до прат т. І е ne е 
дv~е тя ний І томv 1ре6а д'~е багато терпеливости та ви 
В господаl]СЬКІЙ д.rляР:r. .. r "Несе ~Y!tPa J!івро~І велинv доnомог ,_ 
де всrна силе~о~!И ""'опо 1r1 ·ати Y/:fJa в ЇЇ дхял-ьности. О нак о 

~lFa тахо~ о6ие~енr І то{у gci звrльнент з пІд нтмеrькоУ окупа І~ е-
ропейськт ~е~.) tе ... я~1 .о нт, :t-нІ винuри.:· та'l и ;цоnоиогу У: Ра н - е, а 
на власн:r: ноги, а в е ~, .тtьmе nовиннІ старатися вrд6удо vва ене 
вІйно о :.:tитт.я :;зласr-п,:·.1л -~ илоJІft-1 о 

У втдноmtННІ до т оодтпrочих ·r~р:~.ав подав м:rнrс тр ]je н е 
становиr е АнглІЇ: 

ПQПkЩ§... Пол"'-Jсьт·а еро6лема одІ а , на.йва""":НІШИ • Б 
буде влрІ .. єнта О(~та· очlто на свrтовrі* нонmерен \ІЇ. По 
дання.м "'1аршав !..)і·ого Ур· л,у є nерелести демонратичнІ 

1'У, -.о згІдно з зе.п~в .. енням rr.eoгo ж. уряд , буде неза6 

1 Польr~І пе1 є сзоо ~а ре.цІГІЇ та слова) а занордо 
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~уrь вІльно 6ез цензури nересилати своЇ звІдомлення поза нордо1и поль
ЩІ. Вnравдr в Польщr є ще совєтськІ вхйсьиовІ частиm1, але маршал ста

лrн зо6овязався в потсдамІ Їх стягнути, а залишити лише малІ частини 

для зв.язну з совєтсьttими онуnацІйними частинами в НrмеччинІ. 

Иодо захІдних нордонrв польщІ то МІНо Вевrн дІлном погоджуєтьс.я 

з ~yt.rnoю 6. nремІ єра ЧерчІл.~, що вони не повиннІ бути посуненІ за да

леко на захІд, 6о пе створює небезпеку для будучого мира. 

В грецькІй полІТИЦІ англІйсьиий уряд рrдтримує лrнr~, яиу вз~то 
nри звІльненнІ ГрецІЇ з nІд нrмецьно~ оиуnацтЇ. Одним з най6лищих зав
Д!l.Ні) грецьного уряду це переведення демсиратичних ви6орrв та створення 

yl:--:r~;, ЩІj 6ув 6и виразиином волІ народу~~ Англrйсьн:ий: амери~ансьний та 
d:fЗ.Нцузьний уряди взяли на себе зобовязання мати наглйд над переведенням 
виборІв. Одначе уряд СССР на ~аль чомусь не вв~~ав за потрr6не зайняти 
тахе саме становище у ФrнляндrЇ, ноли заnропонував англrйський уряд, 
що6 Англrя вислала свого диnломатичного представнина до 9rнляндrЇ, а 

Ф!нлнв:дІя рrвнож. зможе вислати свойого представника до АнглІЇ. 
Уряди в Т'";гославrЇ, БолгарІЇ, r.rадярщинr та РумунІЇ не є ви.яБом вo

n:r 6хльшости населення І тому не мо~на Їх уващати за реnрезентантІв да
них держав, з якими Анг:srя могла 6 вдержувати диnломатичнІ в:rдносини. 
flpИ СЬОГОДНІШНЬО):(J СТанІ сnрав у ТИХ дер"fтr.авах. ВИХОДИТЬ тан:~ ЩО ОДНу ТО

ТаЛЬНу ситетему заступлено другою. І якщо в цих дер~авах вибори не 6у
дуrrь nереяеденr у вІдповrднrй форМІ: я-ка 6 давала запоруt<у 1 що вони бу
дуть ви.явом/вагал-v/ волІ загалу) англІйсьний уряд не 6уде ува.ати за 
П?Трхбне вислати до цих дер~ав своЇх дипломатичних представнинrв. 

В най6лищому часr ~кають 6ути переведенІ ви6ори в БолгарІЇ, але no 
всrх nознаках видно, що вони не будуть демоt<ратичнІ І тому англrйсьний 
rр.яд вже наnеред заявляє, що з тан- вибраним :У1НІдом не 6уде вдер.";увати 

д:тпломатичних звязнrв • . Jia думну англrйського урядv справа еспансьного 
'/РЯду це внутрrшня справа еспансьного народ:vе .АнглrйцІ 6ули 6 дуnе вдо
волен:r, янщо6 еспансьt<ий нарrд змrн:ив йорму правлІння на тану, яна вrд
повІдала б 6а~анню · есnансьного народуо одначе Англrя не 6уде ~rяти НІ
чого такого, що могло 6 nривести до вибуху внутрІшньоЇ вrйни в ~сnаНІЇ. 

8 ПерсІЇ 6удуть скоро стягнен:r всr алІянтсьхr вгйсьха,- 6о Їхн:rй 
дальший по6vт там пІсля закІнчення вхйни є неnотрr6нийо 

ПоложQння Туреччини та справу признання мr~народнІми велиних евро
nейсьних дорІг та марсьних П}lОТон обговорено на l(ОНЙ'-ренцrЇ в Потсдам:r, 
а естаточним вирrшенням тих справ займеться Рада ·~rнІстрrв заиордонних 
сnрав у ЛондОНІо 

Свою п·1)омо ву з анІнчив 1·:н.., БевІн пrднресленням мІцних та тревалих 
звязнІв, .яrcr лучать англrйсьний r америиансь-кий народи та заявоюJ Щt' су
часна nолІтика Англ:rЇ мусить бути nолІтиною гІдною великого англтИсько
го н роду, 

Пrсля nромови мrн. Вевrна говорив, ян nредставнии опозицІЇ, 6. мrно 
захардонних справ АнглІЇ Іден. Іден ствердив} що в часІ його урядуванн~ 
МІ;•, нин а теперrmнrм м:rHitJTpoм занордонних справ Бевrном не 6уло нrнних 

роз6жжностей, немає ~х рІвно~ r сьогоднr~ дальше 6о MIHr Іден заявив, 
що на його думну поль~а сьогоднІ йде зо своЇми нардонами задалеко на за-
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ХІ~ так, як в 1918 роцІ nІшла задале~о на схІд. 
ЛІдиосно -'1rославІЇ заявив вІн: що там мабуть не має де кра тично~ 

свободи, яка nовиттна 6 там бути, а .яку завести сво~ о час, зо6овязма.с 
буnа АНГПІR, 

та найва'!І!';н:rmою сnравото, Р-а думку ІдонаJ це nе.?еведе .я вс:r 
ях Евроnи деион.ратичних вибор:rв 1 ~к:r nричинилися 6 до повстання • 
нраях vрядІв, що були 6 реnрезентантами волІ ~ Н\рохzв 

оооОооо~ооо 

югославянська криза. 

застуnник югославя::нсьного rrремІ.єра дР• Грапь з 1езиrн вав 
ro становища, 6о не хотІв nогодитися: з tроєктоv ви6срчого за о 
ставІ якого 6:rльша частина населе~ня викnючається ВІЛ ~~асти в 
На ОСНОВІ ПОВІДОМЛеНЬ захарДОННОЇ nреси ВИХОДИТЬ, ЩО rpstд мар 

~идає закон,· за я 1м всІ югославянськІ гроиадяни, янz ~пхвпр 
з н:rмц.r:rми, є nозба ленr виборчих црав. д:rйсностw цеt·· закон 
nроти внутрІШНІХ ворогІв марш. ТІто, я~их в:rн хоче nоз авити в 
праве.. тан:им чином марш. Тrто хоче з КfІпити всІ :rcцq парJІ 

членами югославянс:ьноr-о о6єдна.ноr-о mp нту /тобто комун:: т І 
з nлянами марш. Тrто> звернувся nравІ нин сеnянськох naiTIX 
який nеребуває на е1ІграпrЇ в пари І, з nроханням до 06~ нa.mn 
щоб захистили демократ· чн:r права в гослаg:rУ. nри цз:й Н€ .. rод 11'11~"'-· .... 
на преса стверд~уєі що марш. Т:rто до того часу ие в ив НІЯ1< ва:ІІtИИХ 
заход:rв для: встановле1п~я демон.ратич -!ОЇ сво6одt в ~')госпавз:~. Кр 
в t!)гославІЇ не так сnокІйно, ян це виглядає н·1-зввн:r. Особливо 
є незадоволення з nравлrння марш. Тrто. доназ)М цього є zc .в 
12 nа.ртизансьt<их груn} як:r антивне вистуnают- nроти впади 

n:rд керrвнt-хп:твом ген. }.Jихайловича. ~~Iapmanoв:r '~з:то sд лося взн 
лояу керrвникrв трьох nовстансь-ких загонrв, a;te девять -иши з 

Пї;одов· ують боротьбу. Hapm. Тrтс, Я:}( rrиme оди:t з к респонде 

жеретоне вІдношення до своїх внутрzшних ворогtв І ве ЄПІR зхо 

ноЇ nол:rтин:и, nІдІрвав св:rй автори'l'ет nеред .А;.:tгп:rєю та е о 

~олгартя перед виборами. 

Болгарський рреиІє назн!:\ ив ~а м:rсце 4 .. ох ихн:tст 
рарноЇ та соц:rял-демонратич:ноЇ nарт:rЇ - що \rс·тупили нов 

з членrв тих самих nар'Тrй 1 але таких, що ni.,' римують його 
псл:rтика nремхєра ГеоргІєва nрЯМ?fЄ до того J тоб ВСІ ПОПІТ 
були ПІдпорядкованІ т. з • ~Іародн-оом 06 єднан -оо /Hovyнzc 
гар:rУ. Прем:rєр rеоргІ в хоче nеревести най6.І1ЩІ вибори ДО 
nарляментv виставивrои одну листу 'kанди;цат:rв -т.зв. Народньо о 

':{сна, 1 о при цьому виоорц:r не матимуть Іншоrо ви6ору, 1'ІJІЬ 
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на 1Сан,цидатrв ц:rєЇ одноЇ листи 1Іародьоr-о ОGt:дна.ння~~ У звязку з цим аме
риканський представни-к у БолгарІЇ опу6лrкував листа до 'пре~Ієра .lеоргr
сза. та nровrднииІв полІтичних партr.~~\ J3 лис rr·r заявив америнансьний пред

ставним:" що американпІ не моJR.уть спохІйно приглядаги.:-я . ян мала полІтич

иа I'pyna) що сьогоднІ має владу в Болга~:І~ в своЇх ру~ах.- силою намага

єт~ся здер~ати ВІД участи н ви6ораr тиронІ маси демокра~ичного населен-' . 

ня, щоб ТІльни затримати ... злад:v в сво:~ рукз.хо 

АнглІйський уряд вислав болгарському ц~емr~ровІ ноту, в яитй заяяив, 
що . не визнає 6олгарсьиого ур~ду, що буде вибраний на основr ви6~рІв у на
стуnному тиmнІ. 

ЗМІНУ виборчого 6олгарс~кого заиону nареведено в том, на рямr, що6 

залякати опозиrт.Ію І таким чином перевесІ).'И вибrр послrв з ур довоЇ вибор

ЧОЇ листи. Тому на думну англr:йсьRогс урядуs у тгvк nереведених виборах 
6олгарсьниfіf нарrд не з~onr.e виявити своєЇ праздивот во . r,. а т:~н самиs у
ряд, ~кий в цей cnocr6 ЦІЙ.:;е до влади не (;,уде виразни1 .ом 6а· ань народу 
І через це не буде nризнани~ Англrєюо 

:1Ідоми:й 6олгарсьний но~дунІст димттров зрrнся зо совrтського грома
~ дянства та зо становища деr1'і ·гг.та у Rгрх~вном.v Совєтr СССР., яке вrн за:й-
иаs. димІтрав буде нандиді'вати пр7·1 нs.й6литцих вис-::'"'r.!.v Ц"' cre .... r.:. sг~ePTY . ·rc 
один з канцидаттв тозв~~ народнього о6єднанн~ 

/ 

Д,)Т:ОМОГа У~1Р.А ч:у-:r.ИНЦЯМ В !~ІМеЧЧИНІ о 

Рада УтfРА nрийняла рІ:u.rеннз~: за яttин .. 'Г ... РА 6уде д --пснрrати всrм чу
~инr .. qм в J:!меччинr, ::хнr не ночr.уть: або не хочуть повертати до ~ому. За 

цю nроnозицrю, вису е.ну Анг;~І єю та АмеринотQ, гoлocy:gaJJ.o 28 r.1.t- "'.де _· зЕ::-ІvJнrв. 

Проти удrлення допо1·Jоги roлoc'ІbctJl'VТ лиш з ~Ір6,.,v7ЗЕ:.иг:и: СССР, ПольщІ, т'Іго
сль.вІЇ та Чехосло:заччин:и. 

Ра.д:rо ~.!ос tва повrдо . . ro, що урпд СССР проголосив нову пятирІчну ВІД 
1945-1950 Р•, m<a обІймає 11Е'редусІМ ВІДбудову знищочих 'їеренІв . 

Раде. t<омrсарІв С '~СР дr:~ла .цopyчer-t.r.~ в -т.м ypпдFl • .r совєтськиУ :респу6~
лик вести nrдгототзку до UЄf \; вецг:нн.~ цьспо !1 _s.тз.v о --rк подає ~іосква - на

селення прийняло прого~1оmеБRR І.rовоЇ пяти~JІ:таи з велv;ним ентузrязмом. 

Х,ен.~.) <.:о в є·rс Ь'hогс ле; vнс тва ~ 

1~r: серnня ц, Р• ВІДСВЯТІ:озn.но В 0(JCP де· Ь Чзрв НОГО Летунства 
3 цrє:І нагоди марrпал стал ІН ви ав от ре глй наказ; в ян.ому висловив приз
нання сов· тським летунам та Jо6Ітнинам лет:унсьt~ого промислу. 
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Устr:йнен:ня: схrдяих нордонз:з п~льщr. 

nопьсьна Делєгацхя, нуди ЕХОДИЛИ nрез. веру1, ttpeмx~p Осу6ка.J 
ра.ВОНІ те. в:rце-nремrєр і !ІнолаЙЧИ'К 1 nІдnисала з . ypstДO СС ~Р 8 і ОСЯВ% 
ДВІ умовиа Перша умова про СХІДНИЙ нордон. sa ЦІЄЮ у.иово 
~еи ~с~ь~~ ~уде nр~ход~~ ~.s~. ntм~~ иер.оиа /nуибnw3ио 
Буг/, з деяними змІнами на нористь ПольщІ. ЗМІНИ сяга ть вІд 
иа СХІД ~ІД ЛІНІЇ Керзона ; М.ІН. ВІловетську n,щу nризнано Поn І. 

~cr питання, яиr nовстануть з nерес~іенням границІ 6 де розвяз вати 
польсь~о-соsєтсьиа ном:rсrя у ~apmasr. В nриводу nІдnисання оз пре

мrєр Моравскr виголосив промову, в якrй висловив рад:rсть, що иаре r 
~rnpнo розвязана справу схrдних . нордонrв поль~:r, -що украЇнцх, 6rnop
си І литовцІ, якІ ~или на схrцних областях польщr; ают з огу 

тися: з о своЇми материиаМ11 о таким чинои пок:rнчено з наJ~rона 

тагонrзмо:м. 

:r-:иди домага.ютьс .~ власноЇ дер"'І',ави. 

зараз в ЛоНДОНІ БІдбувається ЗЇЗД nредставнИКІВ идzвсь~их nї~
nІльних' органrзацrй з цrлоЇ Евроnи, що д:r.s1ли nrдчас нацrстичного 
рор у. 33 ~днrй з резолrо '~Ій з Їзд стверд:яtує, що ~иди '"' р:х:вноrrравни. 
родом, який має право на власну дер~аау І н:х:льний розвит тн. То у 
вимагає uридrлення ;:tидам вrдrrовrдноЇ територ:r:t, де вони огли 6 о га

ВІзувати власну державу. 

Французьт-t:t , содІялrс Tti не 6а'У:tа'Т1ТЬ з луни з иоuунrс • 

Француз~ка номунrстична nартrя звернула.с.q до французьноЇ соцІя

ЛІстичноЇ nартІЇ з nроnозинІєю злучити в одну nартrю. дал ше nроnон.
вала ЙТИ ДО ВИборІВ, ЯКІ ВІдбудуТЬСЯ В ~ОВТНІ. На ЗЇЗДХ СО ХИ 
НОЇ nарТІЇ цю nроnозицІю вrднинено величезною 6:rльш:rстю го осх 
над 1о~ ооо, за зл1 ою- вс~ого 274 голоси. 

АлІянтсьна контрольна комІСІЯ в НорвегІ~ 

ne естає з 
ЗQ .. серnня Ц ., р. ДІЯТИ 1 Н владу Б П'орвегІЇ nеребирає нарве СЬR 

Грецьний премхєр Бульrарrс утворив в Гр ~ІЇ о 1 я • 
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.: о тратить qnoн и'? · 

іІа ос овж р:rшения конференцІЇ в ЛотодамІ uуси'l'ь я:понІJІ в:rддати 

р , якх вона зайняла протяrои останнІх 70 пхт. 
япоисьюsх пос:rаостей нме~ать: мандаур::tя з 40 w:r:иzoн ми насе

ея з 2З wжпzонами, острІв Форuо~у з 5. мrи:r:онаии наеепеи-

д ~е П%ВОСТрІВ квантунr з nристаниями nорт Артур та дapzs, 

еву чао ииу Сахапхна t,зв. Караауто та острови пеккакдери, РІ~ 

о ни, :~рzани, nал~у та Cnpaтni. 
х цьоrо ~ОКІЯ uусить звІльнити терени зайнятх в останнzй 
о е •• l&1lRЙCЬKI острови, Бzрму, НІд;ерляндськz ІНдІЇ, Борнео, 

.rн~сжtиу CIRU та !ериторІЇ в НИтаю. за ~понtєю заnишаються тzльни 
ж острови, з около 75. мхлхонами насел~ння. 

! рпrаи 

Ж ЗО І 

З2t0tІИИІВ 

у останньо 

о трt кари 

;(арmал ·~онтvомери оатер:r:гає ЧУ"f.ИНЦІВ. 

Jонтго ери видав заклин ;цо чуз-"иіп..ХІВ у англrйсьн:rй окупа
!lІ еччини, в лиому остерzгв.є ЇХ, щоб перестали доrтускати
'І'а надуаить оупроти н::ruецьк,_.го населення. sв. непо пух цьо

зазивовz грозить ч~инцям, я~:r доnускаю'rься звочиихв, 

Н АМерицІ знсс~но з днем 16. серnня r~.p. рацхона .. 
арч s ~а бензини. ЛІд цього дня мо~на vпува'rи цх всІ речz 

0 1 mt ДО ВІЙНИ. 

ooooOoooonooooOooao 

о ооо о о() о ооо oooooooonoooo·Jnoo JO ооо . о~'> ооооооооо~ .ou :>оооооо•>') oou\)oooooo 

видає І за реданцхю ВІДПОВІДа~ Ре.цанпхйна Koxerrя. 
ВхдбитQ s дрvкарнІ "У.І. - Нойmта~т. 

OOtJOO OOOOOOOOOOOOOOOO()OOOOOOOOO(JOOOOOOOOOO· ІОООООООООООООО О )ОООООООО 
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