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____ Tabriso racijas vėl kartoje savp pr-n Šimus, kad vyrievfybininkę 

daliniai,am remiami artilerijos, ir minnsvaidžię ugnies, pradėjo pulti 

Azerbeidžrno autonomist^, ir ’’nepriklausomo” Kurdistano dalinius. P: stariejt

gavę įsakymą gintis.

Teherane ši žinia bandoma dementuoti. Persijos karo ministeris prene- 

^ša, kad jokio įsakymo pradėti veiksmus prieš Azerbeidž?ną nebuvo. J=igu ir 

įvykę koki susidūrimai, tai jie vbuvę vietinio pobūdžio, fim nes anksčiau 

Persijos kariuomenė turėjusi įsakymą sutrukdyti visokius provokeoi 

veiksmus, vab^r atšauktas ir šis Įsakymas. Skelbiama^® įvykiui ištirt-* 

sudaryta mišri komisija. Toliau iš Teb®r'>no pranešama^ kad į. Tahrisų yra Iš

vykusi persijos delezrclja. Premjeras Svitsne-h tikisi, kc d su yzerbeldžanu 

derybas pavoks atnaujinti.

Vakar vakare Percijos pasiuntinys V-šingtone Husein Ala JTO gen. sekre

toriui Trygve Lie įteikė raštą, kuriame sakoma, kad rusę kišimasis Į Persijo 

vidaus reikalus dar nepasibaigė. ?ąsiuntiny-s esąs iš patikinę šaltiniu.

Ogrvęs žinię, kod Azerbeidžane civiliškai perrengti rusę kt'reiviel. žin me, 

ksio oastebima pranešime, yrc labai •’unku t i patikrinti ypač svetimiems 

stebėtojams, tačiau jis turįs zinij, kad rusai stinta Azerb. telktą ir vini

lus. - Persijos klausimos rytoj svarstomas Augumo Taryboje .

-___Lenkijoje suimtieji NSZ organizacijos nariai atiduoti karo teismui.*
____ Prancūzijoje vyks+t> aštri priešrinkiminė kampanija - daug aštresnė 

negu rudeni. K^mnanijoje dalyvauja 5 pagrindinės partijos; komunistai, sočia 
llstai, MFP, kairieji respublikonai ir dešinieji respublikonai.

____ Olandę policija ir kariuomenė vakar su tankais įžygiavo į Potterdnmo 
uostą palaikyti tvaiką tarp streikuojančiu. Rotterdamo Ir Amsterdamo uostę 
darbininkai jau prieš kur. laiką pradėjo streiką - dalinai pritardami strei
kuojantiems kitę kraštę darbininkams, dalinai reikalaudami pripažinti pro
fesines sąjungas, kurios susijungė su komunistais. Amsterdamo uoste darbams 
naudojami kariuomenės dalintai.

___ Vašingtone vakar pradėjo savo darbe JTO maitinimo ir ūkio įstaiga. 
Hoover savo kalboje reikalavo, kad prie JTO.butę sudaryta maitinimo centrelė, 
kuri iš UUEFAos ir kt. panašię org-ję periratę maitinimo klausimus. - Vekaryks 
eiame posėdyje kviestos bet nedalyvavo; tssp, Argentina, Brazilija ir cįamas
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