
- Šiandieną arba rytoj įvyks paskutinis Paryžiaus konferencijos po

sėdis. Jane bus pasirašyta perrevlzuotcs taikos sutarties su Italija teks

tas. Po šio posėdžio numatoma padaryti pertrauką iki birželio 15 aienos. 

Per tą laiką užs. reik. min. pavaduotojai turės paruošti galutinus talkos

sutarčių su buv. ašies vasalinėmis valstybėmis projektus.

Konferencija nesusitarė aėl byrnes pasiūlymo Taikos konferencijų 

sušaukti birželio 15 d. t3ip pat nesusitarta dėl taikos sutarties su

Austrija projekto. Susitarimą kliudo Molotovo Laikysena.

- Šiandieną Saugumo Taryba susirenka posėdžiui. Trygve -*ie pareiškimu,

sios dienos podėdyje bus svarstomas naujų nurių į Juugt. Tautų organizaciją 

priėmimas. ‘ ■ \

- D. Britanija nutarė anglų zonai Vokietijoje teikti 30.000 to bulvių

ir 70.000 miežių. Po 10.0'9 to Bulvių ir miežių ous suteikta artimiausiu 

laiku. \
- Prieš keletą dienų Krokuvoje įvyko : pontaniškos minių manifestacijos 

kurtomis to miesto studentai ir gyventojai parodė savo simpatijas vakarų
.«* sąjungininkams. Tą dieną Krokuvai buvo grąžintas Dievo Motinos paveikslas, 
W kuri. vokiečiai karo metu buvo iš Krokuvos išgabenę. Gavę Žinią.api paveiks 

lo grąžinimą, krokuviečlei’ gaivališkai pasipylė į gatves ir per paveikslo 
Intronizovtao iškilmei ant rankų nešiojo keturis amerikiečių karine, atly
dėjusius paveikslą, o taip pat iškilmėse dalyvavusius Amerikos ir ^nglijos 
oficialius atstovus, /.lij^ntų at torams einant, po kojų buvo beriamoj gėlės 
Manifestacija įvarė baimės enkavedistlnei Varšuvos lenkų policijai, kuri, 
dvieju sovietinių tankų padedame, pradėjo šcudyti į uirilą. u±ug žmonių, su
žeista ir bent keliolika užoušte, tačiau sužeistuosius ir užmuštuosius po

licija skubiai r inko Ir salino nuo gatvių, kad nelikti? krūviu Įvyki? liu
dininku. Puvo suimta ir apie 400 Krokuvos studentų. "ektorius paskelbė, kad 
jis uždaro universitetą iki nebus paleisti suimtieji. *dp pat suimti visli 
4 paveiksią atlydėjusieji JAV kriai. Po pakartotinos JAV autoritetų inter
vencijos trys JtV kariai buvo p-leisti, o studentų p leista bimu: Įėji 
tebelaikomi arešte. Jie, kaip lenku valdžios organai pranešė, Mm bus tei

siami. Dėl sužeisty Iv užmuštų skvičlsus oficialiai nieko neskelbiama. 
Kiesto valdžios organų pranešime sakom-, kad šarvuočiai buv? ne sovietų, o 
lenkų, ir viename jų važiavęs tik vienas sovietų kcrinlnkas. Viena studentė, 
bešj-uaant į langus, buvusi sužeista. Tacitu radijo komentatoriaus nuomone 
manifestacijos aukų būta apsčiai. • . '

- Dplis karo paminklų*Vokietijoje, ypač tie, kurie neturi meninės vert 
artimiausiu laiku bus pašalinta.
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