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_ - šiandien įvykusiame užsienią reikalą ministeriv. konferencijos 

posėdyje buvo svarstomos Italijos - Jugoslavijos sieną problemos. Abi 

delegacijos -Italijos, vad.ovai.jama min. pirm, de Jaspėri, ir Jugoslavijos, 

vadovaujama min« pirm, pavad. Kardei - pareiškė savo pretenzijas. Vaka

rykščiame posėdyje savo pasiūlymus šiuo Klausimu pateikė tarptautinė 

komisija, kuri buvo sudaryta Triesto problemai aiškinti. Kiekvienas iš 

4 delegatą pateikė savo pasiūlymus, kurie, kaip pasirodė, yra labai skir

tingi. Pav., Sjv. S-gos atstovai stengiasi kuo daugiausiai laimėti Ita

lijos sričių Jugoslavijai, o britai siūlo Triestą ir Venecijos ^žiulijos 

ginčijamas sritis sutarptautinti. Amerikiečią ir prancūzą pasiūlymai iš es

mės yra panašūs į britą, tik prancūzai keletą salų Adrijos jutoje siūlo 

priskirti Jugoslavijai, o aiue-i. ...lečityb pasiūlymai yra palankesni Italijai.

___  Diplomatiniai britą korespondentai pastebi, kad užsieniu reikalą 

ministerią konferencija per pirmąsias 10 dienu nepadarė jokios esminės 

pažangos - dar nė viena problema nebuvo išspręsta.

----- D. Britanijos atstovas prie Daugumo xarybos Cadogen vakar pain

formavo baugumo Tarybą, kad 0rite nij? savo dalinius atitraukusi iš Sirijos 

balandžio 15 dieną - 15 dieną anksčiau, negu buvo numatyta, iš Libanono 

daliniai būsią atitraukti iki birželio 30 dienos. Atitinkamą pranešimą 

S.-.ugumo Ta-rybai įteikė ir Prancūzijos atstovas ^onnett.

___  iš xeherano pranešama, kad pasitarimai tarp Persijos vyriausybės 

ir Azerbeidžano atstovą bus baigti pirmadienį - gegužės 6 dieną. Gegužės 6 

yra paskutinis terminas rusams atitraukti savo dalinius iš persijos. Iki 

tada Sovietą Sąjunga ir Persija turi Saugumo T?rybs>i pranešti apie įvyliu 

eigą ir daliniu atitraukimą.

----- Iš Briuselio pranešama, kad, Spaak pareiškimu, Belgija numato 

įteikti baugumo Tarybai skundą prieš Franco Ispaniją, kad pastaroji ne_ 
išduodanti reksistą vado Leoh Degrelle.
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- Amerikiečiu, karinė valdžia praneša, kad belgu, luksemburgiečip, 

olandu, norvegu, prancūzu, graikę^ čekę tautybių BP, kurie po gegužės 15 d. 

pasiliks amerikiečiu zonoje, nebebus šelpiami -jie bus traktuojami kaip 

vokiečiai.

- Arab” vykd. komiteto nurodymais vakar visi Palestinos ara bai pra

dėjo generalinį streiką. Mokyklos, prekybos įmonės, restoranai ir kt. viešo 

stos įstaigos buvo uždarytos. Kai kuriose vietovėse arabai buvo pradėję pro 

tęs to demonstracijas, tačiau britp daliniai demonstrantus išsklaidė. 

Žydę ekstremistu grupės išleido bendrą komuhikatą, kuriame sakoma, kad jie 

savo veiksmus sutabdysią, jei tuoj pat Palestinon būsią įleista 100.000 

žydę. imigrantę. Tačiau apie ginklu atidavimą nesą nei kalbos. Britanijos 

vyriausybė iŠ savo pusės pareiškia, kad ginklp atidavimas bus pagrindinė 

sąlyga įsipareigojimams vykdyti. - Prez. Trumąnas vakar atsisakė pateik

ti bet kokiu informaciją dėl amerikiečip karinės pagalbos palestinoje. 

Senato sluoksniuose vyrauja nuomonė, kad JAV turėtu liautis įsipareigoti 

kokioms nors karinėms pagalboms.

----- Gegužės 1 d. proga Sovietu Sąjungoje paskelbta nauja vidaus pasko

la 20 miliardu rublip sumai. Ši paskola būsianti sunaudota tantinij jėgų 

mobilizacijai ekonominiam ir kultūriniam atsištatytmui.

- šiais metais iš Vidurinės Europos į JAV galės imigtr* 

ruoti tik DP ir pabėgėliai, šiuo metu esantieji amerikiečij zonose Vokieti

joje ir Austrijoje, fiminfamamimim Iš Austrijos DP pmm imigracija į JAV jau ura1
- 1 

dėta. Galimas dalykas, kad Vokietijos imigracijos kvota į JAV bus sumažin

ta DP sąskaiton.

____ Vakar generalinis UEPJRAos direktorius La Guradia nedalyvavo 

T?rpt. Maitinimo £sataigos posėdyje, nes JAV, Britanija ir ^anada į jį 

buvo atsiuntusios antraeilius delegacijp narius.

---- Iš Vienos pranešama, kad JAV kcrinij pajėgu viršininkas Austrijoje
* 1 

gen. Clark įt ikė trečią protestą dėl amerikiečip lėktuvu apšaudymo. Tai 

esąs jau-penktas atsitikimas per 2 savaites.

---- Vengrijoje išleidžiami miliardo pengęt banknotai /« 4,05 dol/

---- Britanija jau kalba apie britu įgulai Vokietijoje sumažinimą iki 

1/3 dabartinio kiekio.
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