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----  Iš Nęw-Yorko pranešama, kad persijos vyriausybė atėmė teisę 

savo, atstovui Husein Ala dalyvauti Augumo prybos posėdžiuose. pasiun

tinio JAV-s e pareigose Husein Ala laikinai paliekamas. .

' Iš Teherano pranešama, kad Eultaneh su turam savo ministerię kabi

netu atsistatydinęs. Ta/čiau pastebima, kad jis sutikęs sudaryti mim nau 

■ją Persijos vyriausybę, tik kitos sudėties. C ' ’

:—r pasibaigus arabę kraštę konferencijai Ęaire, - Aigipto karalius 

Faruk išleido komunikatą, kuriame aptariama Palestinos reikšmė visoms 

arabę valstybėms, ir visos ara-bę valstybės skatinamos remti Palestinos 

arabę kovą. Palestina esanti arabę valstybė, ir busią kovojama iki galu-
- - •' r

tino laimėjimo. Toliau komunikate pabrėžiama, kad Aigipta s turi būti 

suverenine valstybe, ir kritę daliniai turi iš ^-igipto atsitraukti. Komu- 

nikate sakoma,’ kad visos arabę valstybės tvjl siekti visiškos nepriklauqp 

mybes. _ •

----- Vakar Žemuosiuose kvapiose buvo pranešta, ka^d D.Britanija akty

viai . remsianti Prancūziją, pa^dėdama jai ftstatyti orinį susisiekimą. 

Kiek galėdama, ji Prancūzijai teiksianti radijo, radar ir. kt. įrengimę, 

šelpsianti aviacijos mokyklas, jeūnęju prancūzę lakūnę pr^uglis būsiąs 

apmokomas RAF mokyklose.

. SekAingai pasibaigus JAV-Prancūzijos paskolos deryboms, buvo 

paskelbtas bendras Trumano ii Gouįn komunikatas^ kuriame abi valstybės 

pareiškia dirbsiančios berncią taikos ir a-t statymo, darbą. JAV. prižadą 

Prancūzijai savo paramą ir kitais atvejais, pav. aprūpinant Vokietijos an 

llrois ir pan. Kūnh’rikato pabaigoje sakoma, įrad ši sutartis esanti svarbūs 
žingsnis į ableję krą.štę bendradarbiavimą. Esą, tikimasi, kad visos " 

Jungt. utoš•panašiomis’sutartimis bendradarbiaus. , .
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----  P.Britanij# ir JAV įteikė* Jugoslavijai griežtą protestą dėl 

sąjungininku karinei valdžiai Trietste bei ^enecirjos Julijoj sukeitę suma 
- ' * t * 
kurnu ir dėl Tito vyriausybės nedraugiškos laikysenos vekarp sąjungininkę.- r
•atžvilgiu. Notos, pasiustos gegužės 20 d. tekstas ę?r neskelbiamas. Jugo

slavija į piotesto notą dar neatsakė. Vienas bi-itę užsienio spaudos biuro-

'pranešėjas ta proga paminėjo, kad ’’Jugoslavija deda visas pas 
1 * ' 

izoliuoti- nuo va-karę" ir britai' tai paėmę protesto pagrindu.

----  Britu korespondentai praneša, .kad Britanijos užs. reik, minister! 

pasiuntė notą Albanijai dėl britę kreiseriy. apšaudymo prie Albanijos kr an-* 

tę. Graikę. pranešimuose sakoma, kad alba|nai apšaudę~tik dėlto, jog jie 

manę, kad tie laivai .buvę graikę. Tačiau Britanijoje pareiškiama, kad 

toks albanę pasiaiškinimas nesąs pakankamas. •

------ JTO gen. sekretorius i'rygve Lie dėl Siamo skundo pareiškė, kad 

Siamas nesąs JTO narys, todėl Augumo tarybai skęstis neturi teisės. Jis . 

gali tiktai apeliuoti į. neriu simpatijas, kad kuris nors narys skundą 

pateiktu. Ta proga iš Paryžiaus pranešama., kad incidentas Siamo pasienyje 

buvęs eilinis.policijos žygis ginant turtą nuo užpuolikę grupės.

----- x Britu parlamentas vakar priėmė protesto rezoliuciją prieš Bul

gariją, kuri Graikijai stato nepagrįstus reikalavimus.

----  JAV generolai Eisenhower ir Niemitz pritarė kongrese iškeltam pa

siūlymui: įvesti karinį Amerikos pasaulio valstybių bendradarbiavimą. • ■
C- ' 1 1
;---- JAV senatas atmetė kai kuriuos Trumano pasiūlyto -s o drily te

priešs.treikinfoįstatymo projekto punktus. Kongresas šį įstatymą buvo

atsi-

pplėmęs. ' x _ ■

-------JAV karinė valdžia Vokietijoje atmetė Bavarijos min. pirm 

statydinimo pareiškimą, kuriame Hoegneris .pareiškė/ kad, rinkimus laimė-
Vvr v ' Z - ' - V.

jus kriksc. demokratams, jam paaiškėję, jog jis neturi pasitikėjimo. Ka

rinė, valdžia iš'^&gtvo putės pareiškė pa-šitikėj imą tr pareiškė, kad ' ' Al

Hoegneris galėsiąs atsistatydinti tik po parlemento rinkimę lapkr. mėn. 
* o

Britu parlamente diskutuojamas- naujas karinė.- nrlr.volos' planas

Pagal šį planą per artimiausius 2'metus bus imama po 200.000 vyrę.
------ I* Maskvos pranešama, kad Molotovas ruošia' didelį, priėmimą Tito 

ir Jugoslavijos vyriausybės garbei.______  _
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