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- užsieniu reikalp ministerial vakar 3 valandas tarėsi Venecijos 

Džiulijos ir Jriesto klausimais. Britanijos užs. reik* ministeris Bevin 

pasiūlė šias sritis pavesti tarptautinei komisijai administruoti. Bus 

kviečiamos Vugoslavijos ir Italijos delegacijos su pasiūlymais ir projektai! 

kuriems ištirti bus sudaromos specialist^. komisijos.

- Tripolitan!jos klausimu yra keturi pasiūlymai; SSSR siūlo tarp

tautinei patikėtinio komisijai pavesti, kuriai vadovautu Sov. S-gos atsto

vas; Prancūzija siūlo palikti Italijai administruoti, žinome, su tam tikro

mis sąlygomis ir garantijomis; JAV - tarptautinei komisijai JTC kontrolėje, 

D.Britanija - tarptautinei komisijai, o po 10 metu padaryti nepriklauso

ma. Amerikiečiu korespondentu nuomone,.britai atmestą rusu pasiūlymus, i 
o rusai - britu. Tuo būdu teksią svarstyti Prancūzijos ir JAV pasiūlymus.

- Saugumo Taryba, išbaigusi darbotvarkę-, išsiskirstė atostogų, grei

čiausiai iki gegužės 6d., kada reikės svarstyti Persijos klausimą. 

Ispanijos problemai ištirti sudarytoji komisija, susidedanti iš Austrai!- 

li^os, Brazilijos, Kinijos, Prancūzijos Ir Lenkijos, vakar buvo susirin

kusi pirmajam posėdžiui. Si komisija iki gegužės 31 dienos turės pateik

ti Saugumo Tarybai savo stebėjimu duomenis.

- užvakar Bypneso paskelbtasis sutarties su Vokietija projektas, kaip 

papildomai pranešama, buvo paruoštas jau anksčiau Ir pateiktas, kaip 

slaptas dokumentas Britanijai, pranęūzijai ir SS£F. Britanija ir rrancū- 

zija su šiuo projektu sutiko, tik SS8P - ne. Pagal šį projektą Vokietija 

turi būti demilitarizuota /generalinis štabas ir visos karirfės formacijos 

bei pusiau karinės organizacijos yra ir lieka paleistos/, Vokietijai už

draudžiama karinė pramonė bei ginklavimasis /tik policijai leidžiami 

šaunamieji ginklai/, pasibaigus Vokietijos okupacijos laikotarpiui, Kont

rolinė Komisija lieka, kuri, pastebėjusi, kad Vokietija pradėtu ginkluotis 
praneša Baugumo Tarybai, ir imasi atitinkamu žygiu.
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- Sovietu laikraščiai vakar patalpino vieno slapto dokumento fotd-
■ _-y- ' ‘‘ ■ ■£ A ę.'.'

konijas, iš kurio paa-iškėj®, kad Čranco Ispanija 1243 metaisbuvo s u

Hitleriu pasirašiusi slaptą karinę sutartį.

- Iš Frankfurto pranešama, kad 445.000 išblaškytyjy asmeny /DP/> 

šiuo metu esančiu amerikiečiy zonoje maisto davinys sumažinamas nuo 2300

kalorijų iki 2000 kaloriją dienai./ •

- Kontrolinė Taryba Berlyne išleido naują įstatymą, liečiantį moks

linius tyrinėjimus Vokietijoje.
i

- Praeita rudenį iš Berlvno evakuoti vaikai į brity zoną, praėjus
✓

i. žiemai, grąžinami Berlynan. Si» akcija vadinama ^Gandro akcija”.

- Šią naktį buvo paskelbtas angly - amerikiečiy Palestinos komisijos 

ji' komunikatas. Komisija nutarė: 100.000 žydy, nacly režimo auky, turi būti

der šiais metais įleisti Palestinon. Tačiau imigracijos kvota Palestinon 

neturi būti padidinama, nes Palestina negali tapti nei žydy nei araby 

valstybe. Palestina laikinai paliekama brity mandatu, tačiau ateityje ji

turės būti tarptautiniu mandatu. Be to, komunikate numatoma visa eilė refor 

my, kurios turės būti pravestos Palestinoje, k.a.: araby pragyvenimo 

standartą pakelti iki žydy pragyvenimo standarto, reformuoti žydy ir araby 

auklėjimo įstaigas .įr tt.

- Gegužės 1 d. proga Stalinas išleido įsakymą, kuriame pabrėžiama, 

kad Soviety Sąjunga kovoje už taiką ir tauty laisvę ptovi pirmaujančioje 

vietoje. Raudonoji armija 4qmi turinti budriai vykydyti savo uždavinį _ 

saugoti taiką.

- Komos radijo pranešimu, praeitą naktį ginkluota gauja užpuolė di

džiausią Italy radijo stotį ir nekutį laiką transliavo fašistiškas dainas. 

Prieš tai Romoje ir Florencijoje, Mussolini mirties sukaktuvly proga, įvy

kusios demonstracijos.

- Feidm. Viscount p. Montgomery rytoj išvyksta iš Vokietijos. Po trum

py atostogy jis pradės eiti F.Britanijos karo ministerijoje gen* štabo 

viršininko ?arel^nr.

- Sirijos minister^ kabinetas, pasitraukus iš Sirijos brity ir pran
cūzę daliniams, parlamento posėdyje pareiškė savo atsistatydinimą.
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