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----- Vakarykščias %uguino l?rybos posėdis po pustrečios valandos 

diskusiją buvo atidėtas. Sekančio posėdžio data bus vėliai! paskelbta. Ir

čiau nutarta, kad baugumo Isryba posėdžiui gali būti sukviečiama kiekvienu 

metu, vienam Saugumo I8rybos nariu to pareikalavus.

• Patelkus Persijos vyriausybės pjanešimą, Persijos delegatas Husein 

Ala atkreipė Tarybos narię dėmėsi [ tai, kad Persijos vyriausybė yra at

sidūrusi tokioje padėtyje, kurioje ji negali panaudoti savo suverenini,! 

teisiu. Jei Persijos vyriausybės pranešime minima, kad vyriausybės delega

cija lankėsi kai kuriose Persijos vietovėse ir stebėję rūsy daliniu atsitrau 

kimą,-tai ji negalėjo aplankyti visę P-ersijos provinciją. Azerbaidžano 

autonomistus raudonoji armija aktyviai teberemia. Tuo būdu, Pusija kišasi 

j Persijos vidaus reikalus. ”A.š regeliu dabar pranešti, kad toki veiksmai 

būtu jau liovęsi”.

Vėliau kalbėjęs JAV delegates ^etinius pabrėžė, kad Persijos prob

lemą išbraukti iš Tarybos darbotvarkės, kaip dabar pageidauty persijos vyria 

sybė, būtę daugiau negu klaida. uuo labiau, kad Persijos vyriausybės pra

nešimas esąs nepilnas.

Toliau D. ^litanijos atstovas Cadogen pareiškė; ’lpersijor pranešimas 

Daugumo tarybą dėl savo, nepilhumo negali patenkinti. Britanijos vyriausybe 

turi žinių iš patikimę/šaltiniu, kad Persijos vyriausybė iki paskutinio J"' 

momento neturėjo suvereninės laisvės.” ■ •

Po to Lenkijos delegatas našlutė Persijos problemą išbraukti i* darbo

tvarkės, o dėl. dalinię atsitraukimo pasiteirauti telegrafu. Sis paei^lymas 

£ balsais nrieš 2 /Lenkija ir ^ranęūzįjr./ tuojau atmestas. ... „ s-
• Tada Olandijos atstovas van KĮeffen pasiute peseoj atidėti, mmm -'^.L 

lyga, kad, vienam Augumo tarybos nariui pareikalavus, būtu vėl s-uslren • ■. 
Šįs pasiūlyme fe 2 balsais prieš vieną /"neišaiškinta”/ priimtas.

Sovietę delegatas Gromyko šiame posėdyje nedalyvavo.
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--- Iš Tabri?or prp'nėšama,"'kad' mišri peršą ir' azerbeidžąniečię komi- -.t» . '-1. *' . *■ 4 • • " •' ' ■;■ ’* . • -* . ■• • * • . - t * .. .. *- ■ • ^- ■• ■ '
sija tyrė, incidentus, ^-utynės esančios sustabdytos. 7 .

iš 1‘eherano pranešama, kad Persijos vyriausybė yra Vabiruošusi siusti 
t

delegscįj.ą atnaujinti derybas su Azerbaidžanu.

Associated Press iš Teherano praneša ;”Azerbeidažno vyriausybė -pkaltino 

amerikiečiu korespondentus, esančius Tabrise, špionažu. Neturint daugiau ir 

kompetentingą pranešimą, smagi dar negalima nuspręsti, ką tos žinios iš tik

rąją reiškia. Jei žinias slidžia T?brisas ir už jo stovinti ^askva, tai 

reikia manyti, kad “‘askva jau skaičiuoja persijos nepriklausomybės dienas. 

Juo labiau tai patikėtina, nes Persijos štabo vir-šininku paskirtas Maskvai 

palankus generolas. i'ada nėra net svarbu, ar Persijos kariuomenė tikrai 

kovoja, ar ne - tos pranešimai kampanijos pasekmės vistiek bus tos pačios.”

— j jo generalinis sekretorius vakar gavo du pareiškimus, •.tečl^nčius 

Em Ispaniją. Pirmasis pareiškimas yra kilęs iš Ispanijos baską. šiam'

pareiškime Franco vyriausybė kaltinama baskp persekiojimu. Esą, jau 50 baskp 

dvasininkp nuteisti mirti, 500 laikoma kalėjimuose.

Kitą pareiškimą įteikė JAV užs- reik- ministerija, šiame pareiškime 

Amerikos vyriausybė praneša, kad ji Fpanco režimo morališkai pasmerkianti, 

tačiau lenkp skundas ‘“’augumo •*-Erybal es cs nepagrįstas. be to, pastebima, 

JAV niekad nesiekė ir nerėmė revoliucinip veiksmą.

.----  JAV vyriausybė svarst-o Molotovą pasiūlymą, iškeltą Paryžiaus kon

ferencijoje; Balkoną valstybių paliaubą mmm sutarčių reviziją. Paryžiuje 

Molotovas pareikalavo AmniMmiamindi panaikinti sąjungininką kontrolines komisiji 

Vengrijoje, Rumunijoje ir Vulgari joje. Jjyrnes ir Ęęvin jam į tai atsakė, 

kad tai padaryti bus galima tik tada, kai bus peržiūrėtos paliaubą sutartys. 

3ios sutartys dabar ir yra nagrinėjamos.

----  Čekoslovakijos vyriausybė vakar oficialiai paskelbė, kad rusu dali

niu judėjimas Čekoslovakijoje, numatytas gegužės 20 - 29 d.d., atldedadamas, 

iki po rinkimą, nes, rusę karinės vadovybės žodžiais, "pasaulyje apie menęv- 

rus pa skleistas klaidingas aiškinimas” /kad norima padaryti įtakos į rinkimu

----  Dėl Stalino atsakymo į Trumano telegramą V3šingtone svarstoma, ar 
Stalinas atsakęs į pirmąją ar į abi telegramas, nes Trumas į Staliną yra kre 
pęsis du kartu.
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