
X Britan!jo? užsieniy reikalu ministeris Bevin po paBitarlnrj Londone 

vakar grįžo į Paryžiui, kur dalyvavo užsieniu reikaly ministeriy konferencijo 

je. Kplp pranešama, ^evin Londone turėjo eilę pasitarimy su F. Britanijos 

dominijų min!steriais. Bevln visos užsieniy ministeriy konferencijos metu 

laikys tampru ryšį su dominiją ministeriais.

X Vakarykščiame užsieniu reikalu ministeriy konferencijos posėdyje 

Paryžiuje buvo tęsiamai Italijos talkos sutarties svardymas. Pagrindine 

tema buvo Italijos koloniją klausimas. JAV užs. reik- min. Byrnes siūlymu, 

Italijos kolonijos gaišty būti paliekamos pačiai Italijai valdyti, tik 

tarptautinė patikėtinio taryba turėty kontroliuoti. Sovietai gi pareika

lavo Tri oolitini ją pavesti tarptautinei, susidedančiai iš SFSF, JAV ir 
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Britanijos, komisijai, kurios pirmininku būty SSSF atstovas. Bevinas, už

akcentavęs, kad kovose už Afriką daugiausiai auky yra sudėjusi Britanija, 

o be to, ten ypač Viduržemio jūros’srityse, koncentruojasi Britanijos 

imperijos interesai, pateikė platy Italijos kolonijy valdymo palną, pagal 

kurį Tripolitan!j s ir Cyren&ika palaipsniui turėtu tapti nepriklausomomis, 

Abisinija reparacljy sąskalton gauti dalį Eritrėjos, Dodekanesas būty 

pavestatm Graikijai ir tt. Debatai Italijos kolonijų klausimu bus tęsiami.

^Suomijos ministeris pirmininkas Pekkala vakar pranešė smulkmenas 

apie suomiu delegacijos derybas Maskvoje. Stalino pareiškimu, dabartinės 

Suomijos sienos esą galutinos. x?rtasi dėl javu tiekimo Suomijai. Sov. Są

junga pažadėjusi Suomijai 50.000 to javy.

X Austrijos vyriausybė įteikė JAV, Britanijai, Prancūzijai ir SSSF. 

notą, kurioje prašoma, kad piety Tirolio klausimas buty išspręstas plebis

cito keliu.

X Paryžiun atvyko Grsikijos delegacija,- Čekoslovakija įteikė užs. reik- 

min. konf-jai memorandumą dėl Vengrijos repracijy.
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M Iš ^ew-Yorko pranešama, kad Saugumo Taryba 10 balsy /Gybmyko susi- 

laikius/, nutarė sudaryti 5 nariy komisiją Ispanijos klausimui tirti. Šion 

komisijon įeina: Australija, Britanija, Prancūzija, Kinija ir

<J£Vnžs. reik. min. Byrnes vakar Paryžiuje paskelbė taikos sutarties 

su Vokietija projektą. Britanija šį projektą pereėmė, Sov. S-ga savo nuo

monę pareikšianti vėliau. Pagal šį projektą 25 metus Vokietijoje turės 

bilti okupacines įgulos, kuriu uždavinys bus Vokietiją visiškai demėlitar 

zuoti. Turi būti paleidžiamos visos karinės ir pusiau karinės organizaci

jos, ir joms neleidžiama atsikurti. Ginklai leidžiami tik vokiečię poli- 

.cijai.

p JAV zonoje Vokietijuoje įvykusiuose Lendkrelsp. rinkimuose vedančia 

partija yra krikščionys demokratai. ^?r negalutinais duomenimis, CDU /krik? 

čionię demokratę unija/ jau laimėjusi 400' vietas. Toliau eina socialde

mokratai /SPD/ su 1652 vietomis, komunistai /KPI?/ - 1S8 ir liberalai - 80. 

Smulkiosios apygardinės partijos laimėjo 170 vietę. Rinkimuose dalyvavo 

apie 72 % turinčięję teisę balsuoti. Rinkimai, aplamai, praėję gana ramiai; 

tik vienoj p vietoje įvyko incidentas su netoli esančios žydę stovyklos 

gyventojais, kur yra aukę žuvusiais ir snžeistds. Minimoje vietoje žydai' 

užpuolę rinkiminę būstinę, ir tik su jjp pagalba pavykę incidentą lokallzuoi 

Kitoje vietoje /Gemunden/ buvę nuplėšyti rinkiminiai plakatai ir ję vietoji 

išlipinta r,?egyvuo ja Gross-Deutscland”. Karlsruhe rinkimuose nedalyvavo 

komunistai, nes jie pervėlai pateikė sąrašus.

y Šio ryto Nuernbergo bylos posėdyje vyr. teisėjas pareiškė, kad Stre: 

cherio. tvirtinimai apie blogą amerikiečię kareivię elgesį, su juo bus iš 

bylos aktę išbraukiami.

X Palelstęflę naciu partlję konfiskuotas turtas grąžinamas vokiečiams, 

kurie jį turės ? Išdalinti nacię režimo aukoms.

įt Prancūzijos Steig. gus-mo pirmininkas ir min. pirm* Gouin, pradė

damas prieŠplebiscitinę kampaniją Prancūzijoje, pareiškė, kad Prancūzijai 

yra reikalingas pastovus režimas.

X Vienas užsienio korespondentas iš Teherano praneša, kad tarp Per

sijos vyriausybės ir Azrebeidženo autonomistę atstovę beveik pasiektas 
visiškas susitarimas, susitarimo smulkmenos dar nežinomos. /
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