
- Šio: dienos Paryžiaus konferencijos posėdyje bus svarstomas Tai

kos konferencijos datos klausimoj;. Vakarykščiame posėdyje “Molotovas siū

lė šį klausimų atidėti, iki užs. reikaly ministerial pavaduoto jai galu

tinai paruoš taikos sutarei; projektus. Bevin reikalavo nesticėlioti vien 

tik dėlto, kad 4 didž. valstybių, diplomatai nesusitari?.

- Berne n tuo j aini gandai, kad Bevin sekmtdienį. yra pasiruošęs išvykti 

iš Paryžiaus. Vakar jis turėjo eilę pa-sikalbėjinąi su Byrnes ir Bidsuit.

- pasirašytas Jugoslavijos - Čekoslovakijos draugiškumo ir savitar

pinės militarinės pagalbos paktas. Sutartyje abi šalys įsipareigoja abi

pusiškai karinei ii kitokiai pagalbai, jei Vokietija arba kitas kuris 

kraštas vieną iš kontrahentu užpultu.

- Ohurchillis vakar atvyko Oiandljon. b -vo kalboje jis užakcentavo 

vakarę, demckratiję glaudaus bendradarbiavimo reikalą. Jąs tikisi, kad 

Prancūzija ir Aglija neturkus pasirašysiančios draugiškumo- paktą.

- Pirmosios* taikos dienos Europoje sukaktuvėms paminėti vakar 

Berlyne įvyko visę 4 kariuomenię paradas. - Praboje paradavo 15.000 

čekę pasipriešinimo sąjūdžio nerię.

- JAV senata-s šiandien balsavimo keliu pasisakys dėl JAV paskolos 

Britanijai. Vakar senate vyko šiuo klausimu debatai.

- Viktoras Emanuelis šiomis dienomis išvyksta iš Italijos. K-lbama, 

kad jis numato atsisakyti sosto.

- Dominijų ministerial uondone vakar palietė Vokietijos ateities 

klausimą. Ję nuomone, ftcino ir Ruhro sritys turi būti 50 metu kontroliuo

jamos, tačiau neatskiriamos nuo Vokietijos.

-. Indijoje mos-lemo partijos vadas susitiko su kongreso partijos atsto 

N.hru. pranešama, kad lndijoje sudaroma nauja vyriausybė. Tuo būdu išspren

džiami ilgai trukę ginčai tarp ableję partiję. .,
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Schweinfurtas, 1946-V.13 d.

Londonas: Vienas is vyriausiųjų Anglijos ministeriu Herbert
Morrison’as išvyko i Amerika pas prez. Trumena tartis 
pasauliui gresiančio bado reikalais. I Amerika vakar dar 
sugrįžo ir buv. prez. Hooveris, kuris taip pat užbaigęs 
kelione po Europa, tarsis, kaip išvengti pasaulyje bada.

Paryžius: Anglu uzs. reik, mir. ^evinas sekmadieni buvo par
skridęs namo i Londoną. Šiandien jis vėl dalyvaus laisvuose 
užsienio reikalu ministeriu pasitarimuose Paryžiuje.

Londonas: Londono radijas atmete kažkokio knrespondento tvirti
nimus, jog anglu zonoje esą dar vokiečiu nenuginkliuotu 
daliniu. Patikrintomis žiniomis pranešama, kad nebesama 
jokio dalinio po ginklu.

Teheranas: Teherane vykusios derybos tarp Persijos vyriausybes
ir autonomines valdžios atstovu liko neužbaigtos, nes nutruko 
Pranešama, kad Azerbaidžano atstovai jau susede i traukini 
važiuoti namo.

Vakar ryte buvo Teherane dėlto kabineto posėdis. 
Ministerial priėjo išvados, kad daugiau nuolaidu nebegalima ' 
daryti. Tolimesnio nusileidimo atvejui pasisiūlė keletas 
ministeriu net SEEK atsistatydinti.

Paryžius: Prancūzija švente vakar pirmas šio karo pergales meti-
nes. Ant nežinomojo kareivio kapo Paryžiuje buvo uzdetaa 
vainikas.

Londonas: Saugumo Tarybos posėdyje pasiūlė Australijos atstovas
aptarti tokio posėdžio nario elgesį, kuris visa laika pasi
tarimus boikotuoja. Esą, tai gadina tarpusavio santykius

• ir žemina sovietu prestyza, jei Gromyko nedalyvauja tuose 
posėdžiuose, kuriuose jis negali pravesti savo reikalavimu. ,
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