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- Britu, korespondentu, teigimu, ligi šiol iš Persijos išėjusi 

tik labai maža Sovietu, kariuomenės dalis. Korėsp. nuomone, ligi V.6.
. » 

atitraukti kariuomenę neįmanoma vt&idėl techniniu šunkusnį, nes vien

bėgiu geležinkeliu išgabenti iš Persijos Sovietiį kariuomenės masę - 

turėtu būti labai didelė operacija.
x Dėl gaisro ir sprogimo anglą kar. štab e (Vok. okupacinėj zonoj) 

Hanoveryje pranešama, kad tai -įvyko tuojau po buvusio posėdžio. Sude
gė du britu, štabo karininkai ir 7 sunkiai sužeisti. Nemanoma, kad tai 

butu, bet kuris sabotažas. ,

- Prieš keletą dieną mirė grafas Kaiserling.

-Molotovas Paryžiaus konferencijoje buvo nūs tekintas Austrijos 

klausime iškėlimu. Ypač jam atrodė nepriimtinas kariiTomenės atitrau

kime reikalas. Jo nu cxr.cn e; Austri j a dar nesanti pribrendusi demokrati

niam tvarkymuisi be svetimos kariuomenės.

- Paryžius konferencijoj iškelta, kad Dunojus turps būti lais

vas tarptautiniam susisiekimui prekybos reikalais.

- Bevinas iš Paryžiaus konferencijos išvyko į Londonu, kur su

D.Britanijos dominijų premjerais aptars Paryžiaus konferencijoje svars

tomus klausimus. Numatoma, kad Bevinas dažnai palaikys asmeninį ryšį 

su dominijų, mirmisteriais Londone.
Numatoma, kad Italijos laivynas bus išdalintas: JAV, D.Britani- 

*
jai, Sov.Sąjungai ir Prancūzijai. Tam tikra laivyno dalis busianti pa

likta ir Italijai.

- Teherane kil^ riaušią, atvykus Azerbeidzano galvai. Darbininkai 

, norele jį pasveikintū.«Minioj pakeliui į aerodromą,? žmonės užmušti,yra
’ ir sužeistą. _ '

■ - Prancūzą gen.Giraud grįžo į pelitinę veiklą. Jis kandidatuos 

Metz apygardos sąraše už MRP partiją.
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Užsienio stebėtojai praneša apie raudonųjų, manevrus

Ązerbeidzane.

Teheran, IV.26. (AP). Svetimšaliai stebėtojai, kurie vakar grįžo 

iš Azerbeidzano, praneša apie daugiau kaip 3Q0 rusą tankiu atvykimą is 

Rusijos | Azerbeidža^ą, tarų kovo 2 ir 30 d. -Tie sa_c, jog nebuvo pa

stebėta, kad bent kiek rusą jėgą būtą apleidę Azerbeidzano provinciją. 

Prie Tabrizo neą grupės ir Azerbeidzano kariai pradėję manevrus,ku

riuose dalyvauja šarvuočio,, artilerijos ir kitą ginklą rūšią daliniai.

Stebėtojai sako, kad jie buvo rūstį komendanto perspėti apleisti 

Maradzejo riesta*, pietus nuo Tabriz o, „ją pačią gyvybės saugumo rei- 

kalu7 Tap įvvkę uc to, kai jie jau pastebėjo rusą šar-uccią, artileri

jos ir Azerbeidzano dalinią atvykimą.

ištisi rusą tanką daliniai pradėjo važiuoti Tabrizą nuo tos 

dienos, kai raudonoji armija buvo pasižadėjusi apleisti Persiją. Tai 

tęsėsi tol, kol Andrėj Grcmyko apleido Saugumo Tarybos ^ose'dį.

Toliau užsieni o stebėtojai sako, kad motorizuoti daliniai ir pės

tininkai iš Tabtizo pajudėjo trimis kryptimis: į pietus nuo Kurdistano, 

į vakarus nuo Irako ir | rytus nuo Mi arėk c, kur viena vora pasikrovė 

į geležinkelio autanatricas ir pajudėjo pietą kryptimi \ Karvire^ir 

Karają, (’’Stars and Stripes” Kr. 116 bal.27 d.)

GcnA Eisenhoveris apie nusiginklavimą.

Kew York, IV.26. (UP). Gen. D.Bisenhoveris, JAV ginkluotą pajėgą 

vyr.vadas, vakar vakare kalbėjo apie "progresyvą ir visuotiną nusi

ginklavimą, kaip apie būtiną žingsnį taikos išlaikymui. "

G®n.Eisenhemeris kalbėjo į Amerikos 1 ai braso ią leidėją draugijos 

biuro narius. Jis pareiškė, kad, einant į taiką, buvo organizuojama tarp- 
t retine kooperacija ir tarptautinis supratimas, bet Gen.Eisenhoveris 

perspėjo, kad iki Tarptautinė Saugumo Taryba to negarantuos, JAV savo 

karines pajėgas pasiliks.
("Stars and Stripes" Kr. 116 bal.27 d.)
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