
W«t York/ Tv.?4. - Vakerykšlltae Augumo Tarybos posėdyje vėl buvo 
Tvarstomas rusą relkal^vlaes - versijos problemų išbii.ukti ii bnuguao 
Tarybos darbą eilės. Pa diskusiją £ bnlscls riėš o nutarta, Kr d ersijo* 
problesa negali bit i llbraukitaa. iovietą .atstoves “roayko, protestuoda
mas prie! iį nuterinn,pareiškė, tad tai epą ne tik nelogiška, bet ir prieš, 
taraują JTO charter nuostatais. Todėl tollmesudsc diskusijose, liedimdiast 
Persiją, rovletv gyveno? delegacija dalyvauti negalėsianti. Pagal nkk- 
tesnį nu t ar Iną Persijos problemą tauguso Ii rytoje turi blti svarstoma ge
gužės 6 d.

Iš Teherano pr&naš-na apie Pcrsljo. dclinlą ir taip vi/olm-aą */zer- 
beidžbno autonomist^-* keriuomenė susidurleus.

E£LlJk£L^_.L_lyi ,
?&rif IV.Iė. - F.ytoj Paryžiuje .prasideda u* slėnią reikalą mlnlsterią 

konferenc/J^. Ministerial posė il/usią apie 1' - 15 dieną. Konferencijos 
uždavinys -aptarti tuos buv. akles vesalinią vclt-tybią t. ikos sutarsią 
punktus, del kuriu uis. reik. alnlbterlą tv^custojai, potėuilrują šluo.me- 
tu -one a ne, negalės susltartl/šią punktą, del kurią aln. p a v d. konferen 
atjoja nesuflt-.riaaia/ susidūrė tokia eilė, tad, stebėtoją zodilali, kon
ferencija staid iruti thirties taške/. Paryšimus užs. reik. ain. konferen
cijoje bus nustatytai ir taikos konferencijos'data.

JAV šioje konferencijoje tstov&us Byrnes, lydines sen/, tortą Y.Coruaallj 
ir V nderberg. Jie šlncien jau laukiami ?. rjiiuje. Anglijus tstovas ^evli 
1 Peryklą atvyks ry-toj. -ūkta ai jau ir sovietą ^tlmgatal - Molotovas su 
Višinskiu. Prancūziją atstovaus Bidault.

London, IV.J 4. - Anglijos uis. reik, minta toris MtguuuM Bevin, prieš 
išvytai«i"š į Peryklą, turėjo eiią pasitarimą su Belgijos užs. reik* min, 
Epaak, Vakar Spaak -undone aflcl’ii i peretikė, ked, jei konferencijoje 
bus sv*rsto»£s fi^ino ir Fuhro srižlj klrusiaas, ' pasltj ri*ui turės bitl 
kvte.icaa ir ^elgij?.. • 

1FVMPAI:
Paris, IV.?4. - Pr-nc sijos socialiste! etnetė k auni-ty peši lyną 

asaijungti bendrai k a. nijai pr vesti konstitucija, olebiscitą.
Milano, IV.fk. It Ij policljt įtemptai ieško pitti-derij, kurie iŠ 

Milano' kep^ pagrobė Jžussollnl pala tiras. Spėjama, ked t«l fašistinio nutį
sta t yno studentu darbas.

Į-vndcn, IV.14. - Britanijos vyrlen ybt p skyrė iš s. vo ižteklij 
£00.05d" to" k v i eo i bedauj? otic-aa Europos aaaaansuatuujuuia.kr št*as sušelpti. 
JAV ir <*n?da i<<! rudens BrlVaijei š; kvležlA kiekį grąžins.. Paskirtyje 
kviečią d; lis skiriame brit^ sotu,i Vokietijoje,

Snaking, IV.If. - Kiny kcaunis tą d Halei p, kle gi kovą uiėaė *? ndiS- 
rlj >t sostinę -• ngčun.

Muernterg, IV.- . Vlexrme voKležly bei* isvly 1 ger je . t-'-U-U-s beįeis 
vi .- fcgsinuu-Ijin? arseniku. Kvotos < u->aeny rodo, k d a le '003 bele isvly 
buvo apnuodyti duonon įk^pameis nuoū«ls. Cuoron nuo. us a.lšydr-vp kepykloje 
dirousieji 4 D?» buvusieji K2 kfllni&i, kurie debar yrj dingą.- pasislėpę.

Berlin, IV. 14, - Britą tarin? v r-.4» y is ko oriel Berlyne vyicdo- 
Wt soči ji Il"itą ir tawusista o rtljy sujungiau, firujojl p.’itijs b si nti tik 
t;dc pripEzįstsas, tai iš p-teiktą įstatą pssilicės, tad ji tiktai Gcmckta U 
ks ir kai jai Leis veikti ta rpellj&ntinkone nd nt re.
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