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prezidentas Tfumanas s.audos konferencijoje pareiškė, kad jis 

du kartu jau kvietęs Staliną atvykti į JAV, tačiau pastarasis dėl savo 

sveikatos bąklės atsisakęs. Pirmąjį kartą Stalinas buvęs pakviestas fcotsd 

dano konferencijos metu. Speciali pasikalbėjimu temeta tada nebuvo numatyta 

Antrasis pakvietimas įvykęs Paryžiaus konferencijos metu, kai Trumanas 

šgųkėsi rusę pagalbos kovai su maitinimo krize. Tačiau ir tuo metu gydy- J 

tojai Stalinui neleidę leistis ilgon kelionėn.

x   JAV delegatas Saugumo Tarybai Edward p. Statinius prez. Tru- 

manui įteikė atsistatydinimo pareiškimą, prašydamas jį skirti kitoms pa- 

•rc-igoms, bes jis savo uždavinį. JT Organizacijoje atlikęs. Prez. Trumanas 
■•r ' ■, ' . r: ~

Btetihiaus atsistatydinimo nepriėmė.

>----  d. Britanija Rumunijos vyriausybei įteikė notą praeitą pirmadie

nį, šį rytą buvo paskelbtas šios notos turinys. Notoje sakoma: ”D.Britanlj 

turi su apgailestavimu konstatuoti, kad Rumunijos vyriausybė iki Šiol ne-, 
t išpildė savo sausio 8 d. deklaracijos, kuria rumunu tautai buvo pažadą- ‘ 

tos spaudos, žodžio, susirinkimu ir religijos laisvės bei galimai greičiai: 

pravesti slapti ir laisvi rinkimai.”

•, £nip patiriama, panadšaus turinio notą yra įteikusios ir JAValstybės

Rumunijos min. pirm. Groza pareiškę, kad įlinkimai Rumunijoje būsią 

pravesti rugpi.ičio arba" rugsėjo mėnesį.

— Iš Belgrado pranešama, kad Jugoslavijos tataigos konfiskavo vigą 

eilę italj žveję laivę. Priežastie - laivai buvę įplaukę į Jugoslavi

jos vandenis. Pranešime sakoma, kad konfiskuotieji laivai lieka Jugosla

vijos valstybės nuosavybė, o žvejai - laivę įgulos - paleisti į namus.
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___ D. Britanijos delegatas Scugumo Tarybai.Ce<pgen ET Ispanijos ko-
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misijai įteikė memorandumą. Ispanijos klausiniu, ^enorendviae sakome} kad 

dabar nesanti "pajėgi nei užpulti kitą kraštą nei ginti s^jauo užpuolimo.

Kaltinimai, būk, Ispanijoje vykstanti gMįlų, "ypač atominiu ginklų, gamyba 

yra prasimanymai. Į?ip- pat netiesa, kad vokiečiu mokslininkai gamine 

ir daro bandymus su naujais ginklais'. Ispanijoje nėra slepiami tie as
menys, iMrie yra -paieškomi kaip karo nusikaltėli? 1. Rašto pabaigoje už

akcentuojama, kad D.Britanijos vyriausybė leikcsTtos nuomonės, jog Fran- 

co režimas, negalįs pakenkti pasaulio talkai ir valstybių saugumui. * 

------Siamo atstovas įteikė JTO gen.- sekretoriui Trygve Lie S puslapių 
y* ■ ♦ , 1

memorcndumą, liečiantį įvykins Indokinijos pasienyje. Pranešime sakoma, 
'X '' • : ’ f .
kad pprancūzų kariuomenės daliniai iš Indokihljos perėjo Mekongo upę š.m. 

gegužės mėn. 1,16 ir 25 d.d.ir užėmė Siamo teritoriją, kurią jie numato £ 

laikyti okupuotą. Pfanešime ,sakoma, kad "incidentas yra nukreiptas prieš. 

Siamo suver.ėnitetą ir pavojingas taikai”,’ Tešįeu "Nežiūrint Šios neleisit 

gos agresijos, Siam's kantriai laikosi nesipriešinimo politikos.r>

—— Kinijos komunistai kaltina Cankaišeką, kad jis pats vedąs Kandžią 

riją prie pučo. Kinų’komunistų generolas Chou En-lai pareiškė, kad genera

” ssimūs ^ankal3ęk asmeniškai vadovauja Krndžūrijoje centr. vyriausybės kam* 

panljsl, tuo 'Sukeldamaš Ą-;ndžūiĮjoję kritišką padėtį.- '

šis Chou En-lal pareiškimas yra pirmas disonansas -paskutinių dienų 

pilnoj vilties Unijos, atmosferoj. Chou yra komunistų atstovas derybose

- su vyriausybe ir gen. Ūarshali. - ■ > *

Šankaišeko daliniai šiaurėje buvo išstumti iš Čangčuno 110 mylių į 

pietryčius. _ ■■■' V ,.

---- Po 8 savaičių ginčų 3IT0 pabėgėlių'komisija savo darbą baigė.

Komisijos priimtosios rezoliucijos ‘bus perduotos JTO ‘^kio Tarybai. Komisl; 
susitarė, kad ateityje turės būti įsteigta1 nauja ot^inizečija, kuri peril 

iš UNRBAos DP šelpimą. Nesusitarta dėl šelptinų asmenų sąvokos nustatymo 
Nemalonų disonansą, kaip pastebi radijo pranešėjas, darba^k-įnesė Lenkija, 

Jugoslavija ir ypač B?ltgudlj& /draugė Uralova!/, kurie reikalavo, kad 

tie asmenys, kurie dėl politinės padėties negali ar nenori grįžti savo 
t? kraštan, nebūtų šelpiami. ■' ■ > :
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