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____ Vakar posėdžiavo Saugumo farybc. "’’Buvo sv.'.rstomrr nrvjv nryiy yr 

priėmimo klpurim^". Taryba 10 balsy prieš 1 nutarė)(nTujo nario Į JTO 

priėmimas pirma aptariamas ^augumo taryboje, o tik po t4 perduodamas 

plenumo posėdžiui. Stetiniaus pasiūlymu,prie Saugumo tarybos sudaroma 
( ■ 

pakomisija, kuri turi iki rugpličlo mėn. patikrinti ir Saug. darybai 

pateikti naujyju nrriy prašymus.

----- Užsieniu reikalp ministerial iš Paryžiaus.išsiskirstė. Su se

kančios konferencijos data - birželio 15 d. - Britanija, JAV ir Sov. 

Sąjunga sutinka. .

----  Užs. įeik. min. konferencijoje priimtas revizuotos ginklp pa

liaubai sutarties tekstas šiandien atgabentas Romon, kur jį pasirašys 

De Gasperi ir sąjungininku atstovas gen. Morgan. Šioje sutartyje, kaip 

pastebime, pirmą kartą oficialiai pripažįstamas Italijos•dalyvavime s 

kare prieš .vokiečius.

----  Msrš. Tito pareiškia, kad Jugoslavija Triesto ir kitę ginčytiną 

sričiy atžvilgiu nedarysianti jokiy nuolaidu.

------ Vakar Olandijoje Įvykusiuose rinkimuose vadovaujančia partija. 
* * 

išėjo katalikę. partija. Iš 100 atstovę katalikai praveda 32, bardo par

tiją - 29, dešinieji radikalai - 13, komunistai - 10 /buv. parlamente - 3/

----- Vašingtone pasibaigė brlty-amei ikiečlu m- tinimo ammtim’fammg! kon_ 
■> 

ferencija. Bendrame komunikate sakoma, kad abi vyriausybės sutaria įtempti 

visas savo jėgas badui pasaulyje pašalinti. Britanija Iki rugsėjo pabai

gos įsipareigčja iš savo ištekliu Europai tiekti POO.OOO to kviečiu. Apia- 4
mal, kaip pastebima, dabartinis Britanijos maitinimo lygis po karo nėra * 

padidėjęs, o kai kuriais atvejais net sumažėjęs.
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---Iš Vašingtono pranešama, kad Jjthlinas atmetė pro^. Trumą no 

kvietimą prisidėti bendron tanui kovon su mmrfi pasauline maitinimo krize.
‘ -1 ' ’ ‘V. ■ A -

jfcfamm Stalino atsakyme pastebima, kad Tyumanas pervėlai pakvietęs.
I . X. I .$1

----- Britanijos pasiuntinys Lenkijoje įteikė Lenkijos vyriausybei 

griežtą protestą dėl vi'cepremj. Gomolkos vienos kalbos, kurioje jis 
t! 

apkaltino- UNBRA, kad ši maisto išteklius išnaudojanti politiniams tiks

lams. ^aip, pav., maistas esąs tiekiamas Graikijai, net Vokietijai, 

o tuo tarpu badaujanti Lenkija nešaunanti, proteste nurodoma, kad šie 

kaltinimai neturi ryšio su tikrove, pav., Vokietijai UNEPA iki šiol nėra 

davusi nei vieno gramo maisto.

— - Du žymus vokiečiu komunistai, Bremer senato nariai, kurie 

šiomis dienomis išstojo iš komunistę partijos ir perėjo į socialdemokra

tu partiją, paskutiniame Weser Kurier numeryje paskelbė pareiškimą, ku- 
t1 '

riame išdėsto komunistę partijos tikslus ir metodus, pirmiausia, Vokie

tijos komunistę partija trukdanti Vokietijos atstatymą. Toliau sakoma; 

”KPD metodai niekuo nesiskiria nuo neseniai praėjusio režimo metodę.” 

Komunistę partija visiškai pamirr’'-’! jj k-ję demokratinil-.cipus, 
. I

siekdama totalitarinio režimo, vykdydama įsakymus iš užsienio ir remdama 

’’vienos svetimos valstybės” politiką.

____ Indijoje v-ksta kongreso ir inoslem partiją pasitarimai, kuriuo

se na rinėjami D. Britanijos pasiūlymai. Korespondentę pranešimu, britę 

pasiūlymai Indijoje nebuvę perdf'ma-'n'iai sutikti. Indijos vicekara- 

lius savo kalboje per radiją pabrėžė, kad Indijai šiandieną yra ypač reik 

linge-s vieningumas-. ■ Vėliau panašę pareiškimą padarė Gandhi.

___ JAV/se šiai dienai numatytas P00.000 geležinkelleČię streikas

buvo sutrukdytas, nes vakrr vakare.prez. Trumeno įs kymu,visi gele-

žinkeliai buvo perduoti valstybės kontrolei
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