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р.Г. симоненко.

антибільШовицький блок народів – об'єднання політич-
них організацій різних народів для боротьби з більшовиками. створений 
21–22 листопада 1943 з ініціативи організації українських націоналістів 
на таємній 1-й конференції поневолених народів східної Європи і азії в 
с. Будераж (тоді у складі генералкомісаріату «Волинь-Поділля» рейхско-
місаріату «україна»; нині село Здолбунівського району рівнен. обл.). до 
складу аБН увійшли політичні організації народів, що перебували під 
владою срср. На установчому конгресі 16 квітня 1946 у Західній Ні-
меччині аБН було реорганізовано. Президенти аБН: я.стецько (1946—
1986) та його дружина я.стецько (1986—2003). друкований орган «аБН-
кореспонденс» («ABN-Correspondence») виходив від 1949 німецькою, 
англійською і неперіодично французькою мовами. 1967 аБН став співзас-
новником Всесвітньої антикомуністичної ліги. 

В.к. мороз.

аргентина, аргентинська респУбліка (Argentina) – дер-
жава у Південній америці. розташована в південно-східній частині мате-
рика. омивається водами атлантичного океану. Площа 2,8 млн км2. Насе-
лення – 39,4 млн осіб (2007). столиця – м. Буенос–айрес. офіційна мова – 
іспанська. За формою державного устрою а. – федерація. Глава держави – 
президент. Законодавчу владу здійснює двопалатний парламент. 

у доколумбову епоху корінне населення складали індіанці. 1536 іспанці 
заснували порт Буенос-айрес. 1776 створено віце-королівство ла-Плата. 
1810 почалася збройна боротьба нащадків колонізаторів проти метропо-
лії, її очолив генерал м.Бельграно. 9 липня 1816 проголошено незалеж-
ність об’єднаних провінцій ла-Плати. В грудні 1825 територіальні супер-
ечки призвели до війни з Бразилією. В грудні 1826 а. стала республікою 
на чолі з президентом. у 2-й пол. 19 ст. інтенсивно розвивалося сільське 
господарство, збільшився приплив емігрантів з Європи. це перетворило 
а. на найбільш «європеїзовану» країну латинської америки. у роки Пер-
шої та другої світових війн а. дотримувалася нейтралітету. лише у берез-
ні 1945, після приходу до влади Х.Перона, вона оголосила війну Німеч-
чині та японії. 1966–71 та 1976–83 при владі в а. були військові хунти. 
1982 а. програла війну Великій Британії за Фолклендські острови (під 
назвою мальвінські вони перебували під владою а. протягом 1820–33).  


