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---- Šiandieną o ;>letę susirenka Saugumo xsr/be Persijos problemai .

svarstyti. *1. rybos posėdis bus transliuojamas per radiją anglę ir pr. n- 

cūzę kalbomis £67, 41, 31 Ir £5 m. bangomis. Aytagitacijos pradais 16,45 vs

Lust tytu terminu Saugumo grybai buvo teiktas Persijos paciun*Into 

Huaein zis pareiškimas, kuriame buvo sakoma, kad rusai nesiliauja kišasi 

į Persijos videus reikalus, tuo pažeisdami Persijos suverenumą. j.indai

iš Azerbaidžano nėra, atitraukti - rusę kareiviai yra perrengiu?jaai civilis 

kai ir padaromi *Azerbeidžamo autonomists i s”.

Vakar Persijos vyriausybė netikėtai paskelbė oficialu komunikatą, 

kuriame pabrėži-s?;, kad šov etę daliniui iki gegužės 6 d., t.y. sutarti

mis nustatytu laiku,pasttraukę ne ‘tik ii Persijos bet ir 13 Azęrbeidža- 

no. persijos vy: tautybės kalb- to jas princas Firouz /propagandos miniete

ris./ pr?nešė, kad šia elnius-suteikusi uisn’oi Persijos vyrlc-tirybės uisija, 

kuri lankėsi Ažerbeldžane, ir rtritr.ūkimą steb j" vietoje.

21-į naktį persijos. pasiuntinys Jj'V-se, po eelt Ala, gavo naujus savo 

vyriausybės nurodymus. Jis turi **■ u g ūmo tarybai t alkti aukžclau minėtą 

kotsunikr tą. pirmojo jo pareiškimo Persijos vyriausybė netvirtina.

Is fhsv Torto pr-nešami;, kad naujumo ^rybr na v Jo lips,, ln *-1l pr^f i3- 

-kiiio, jeigu jis batj p; teiktas, neims dėmė An.

Eįrcsponc entri ii ZJersijos pz neše, I sd yi’eti lame Azei beid-iano pasie

nyje kautynės vyksta visu įkarščiu. Esą nuostoli! iš aklėję pūslę, tačiau 

ję dydžio kores.-ondenti ns neprvykį nustatyti.

IES liniv agentūra praneša, jog Persijos vyrlatisfbė oficialiai pa

neigusi s ndus, kad ę&vfc» es Suitsneh norįs atsistatydinti, '.eriškis g ndai 

ikllnd.-, ir apie LvArias. permainas Persijos kariuomene j e.

__ Ar Gyomyko d.-ly.vaus šios dienos 8?-ug. Tarybos posėdyje, neaišku.

Sovletę b junga apie savo dalinlę atitraukimą iš persijos nepateikė jokio 
P r nešimo. ‘ v

■.
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—- Maskyds r-dij as paskelbė- Stalino atsakymą į Tišmano telegramą, 

kuria lpurnanas kvietė otaiiną prisidėti prie bendros kovos su maitinimo 

krize. Stalinas savo atsakyme upgaiieptauja, kad xrumanas į jį nesikreipęs 

anksčiau - tuo metu, kada o^v. Sąjunga dar buvusi pajėgi pararti badaujanti 

kraštus. Dabar ji savo išteklius yra išnaudojusi, suteikdama paskolas Pran- 
. , .. „ Baltgudija ir ukraina

cęzijai ir •'kitiems kraštams” /tuo tarpu dvi sovietines respublikos, nekal

bant jau apie kitus sovietu satelitus, yra šelpiamos iš UKRDAos isteklię.Fe

----  Čekoslovakijos vyriausybė vakar oficialiai paskelbė, kad tmam 

itaflfaatauqEn gegužės 20 - 29 d.d. laikotarpyje rusę daliniai iš čekoslovakij 

bus perkeliami į rusę zoną Vokietijoje. L^llnip. perkėlimas vyks per di

desniuosius Čekoslovakijos miestus. Perkėlimas vyks pmgEiaiax>ai pagal ati

tinkamą Čekoslovakijoj vyriausybės susitarimą su sovietais. Delinį^ per_ 

grupavimui, esą, nereikia priduoti politinės reikšmės.

Gegužės 26 d. Čekoslovakijoje įvyksta rinkimai. Politinis! stebė

tojai klausia, ar šiais manevrais sovietai nenori pastiprinti čekę komu

nistę pozicijas?

----  Nuernbergo byloje Paedaric gynėjas iškvietė liudininku buv. Vo

kietijas pasiutlnį Vatikanui. Jis vėl iškėlė slaptąją voriečię-sovletę 

1939 m. sutartį, smulkiai atpasakodamas jos turinį, huderiko ta proga 
v

Amaliam teisme pareiškė protestų dėl Šios sutarties iškėlimą.

~i sutartis Nuernb.ergo byloje iškeliama jau trečią kartą, charakte

ringa, kad britę žlnię agentūros kiekvieną kartą, iškilus kalbai apie šį 

susitariau, jv yis atviriau ir drąsiau užakcentuoja, kaip abipusiškos 

-ne tik vokiecię bet ir sovietę - agresįjos aktą.

____partizahinėt kovos Lenkijoje. - Partizanai, kovodami "enr.ijoje, 
Vidurio FuropoT""žiniomis, pe’bžis nulio mėnesį nužudė 7000 žmonię. Londono 
"Times” Varšuvos korespondentas praneša, kad lenkę armija turėjo dideilę 
sunkrmię su partizanais -lubiino • ’ityje. --orespondeztas sako, kad armijos 
vvr. vsčavybė įgaliojusi premjerą 0. Morayiki kovoti su teroristais, jam 
paskirde®?. dldclię karinię jėgę /koki^ armijos - ar ne raudonosios?/- 
”*1'15168” Prt cos korespondept&s praneša apie smarkias kovus prie ugmijos 
čekoslovkkljos sienos tarp lenky da—lQxę xr lenkę—ukiai^iecię partizanę. 
"Times” Varšuvos korespondentas praneša, kad lenkę valdžia kartu su lenkę 
ūkininkę p rtij. , vadovaujama Mykolaičiko, riamrn dėjusi didelię pastaugę 
pakirsti "teroristinę” veiklą. /"Stars and strlpes”Nr. 136/
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