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PA^YZIaUS MINISRERIV KONĖERENCI JA SIŪLOMA ATIDĖTI
PARYŽIUS •fhSf.Byrnes vakar vėl nesėkmingai bandė įtikinti savo tris 

kolegas pradėti svarstyti Austrijos padėtį.jo pasiūlymui pasipriešino 
Molotovas,kurie tvirtino}jog pakankamai darbo esą ir su penkiomis Euro
pos taikos sutartimis.Į Paryžių atvyko gen.Clay ir. JAV politinis pata
rėjas Vokietijoje Murphy,kur jie dalyvaus diskusijose Vokietijos klaus i- 
ma.Molotovas pareiškė, jog Rusija atiti'nuktu savo dalinius iŠ Bulgari jos, 
km ie saugoja susisiekimo kelius su Ausiii ja, jeigu są jungininkai išvyktų 
į,Š Italijos.Bevinas atsakė, jog "britai pasitrauktų iŠ Italijos,jai rusei 
evakuotų Rumuniją.Bevinąs pildė jo,jog rusai pernai rugsėjo mėri.buvo su
tikę pasitraukti iš Bulgari jos.Paskui Byrnes su Bevinu pasiūlė įsteigti 
karinių žinovų komisiją,kuri nuspręstų,ar sąjungininkų susisiekimo lini
jos per Italiją į Austriją yra reikalingos .Molotovas su tuo -suviro.

Amerikiečių sluoksniai praneša,jog rytdienos posėdžiuose,gal būt,daly 
vaus ir kiniečių delegatai. }r

papildomai apie konferenciją pranešama,kad vakar?ščiamo posėdyje Byr
nes pasiūlė konferenciją atidėti į birželio 15 dieną,21 santarvininkų 
valstybių Taikos konferenciją pradėti liepos 1 ar 15 dieną,nedelsiant re 
viduoti karo paliaubų sąlygas su Italija,nes dėl taikos sudarymo su Ita
lija ministoriams susitarti nepavykę,į birželio 15 d,užsienių reikalų 
minis t orių konferencijos daibotva -•'kę įtakt i ir Austrijos klausimą.Byr
nes pasiūlomai bus svarstomi šiandicn.Ši mdien bus kalbamasi ir dėl Vo
kietijos. v '

ISPANIJA NEI FAŠISTIŠKA NEI KOMUNISTIŠK»,-SAKO FRkNįjO
LONDON AS .Vakar gen. Franco, kalbėdamas anujamo parlamente,pabrėžė,kač 

Ispanija tesanti tiek fašistiška,kiek ii komunistiška.Savo rėžimą jis 
pavadino krikščioniškai demokratišku.Ispanija turinti parlamentą,kuris 
atstovaująs t -urai.ateity je svarbesniais klausimais Ispanijoje numato
mas vykdyti tautos ataiklausimas.Toliau Franco aiškino,kad I span!jos 
neutralus laikymasis-.šiame kare prisidėjęs prie Anglijos išgelbėjimo. 
Vokiečiams prasimušus iki Ispanijos sienos,Ispanijos siena buvusi už
daryta,

LONDONAS.Ispanijos aks ii in ės v?riausybės minister is pirmininkas Br. 
Girai davė UNO generaliniam sekreto:, iui Trygve Lie išsamų pranešimą^ • 
apie Franco režimą.Siame pranešime,b> kita ko,įrodynėjama,kad vokiečių 
mokslininkai Ispanijoje dirbo.prie atominės bombos tyrinęjimo.Franco 
kaltinamas dėl žmonių kankinime koneentracijos. sLovykloee.Pranešimo pa
baigoje Dr.Girai pabrėžė,kad taikai Franco Ispanija • sudaranti'grėsmę.

Vakarykštį Dr.Girai pareiškimą UNO pakomisei.reikia laikyti nauju 
žingsniu tarptautinės politikos praktikoje.panašių -pareiškimų buvo mė
ginama duoti ir iki šiol tarptautinėms-politinėms institucijoms,bet arba 
jie būdavo nepriimami arba bent apie juos neskelbiama,vengiant- sudaryti 
precedentus.Tokį UNO žygį seniau būtų palaikę kišimusi į Ispanijos.rei
kalus. Jei tasai pareiškimas nebus traktuojamas kaip išimtis,tai reikia 
manyti,kad UNO duos savo laiku progos ir kitoms,ne vien tik eksilinėmis 
laikomomis.pasisakyti toje tarptautinėje arenoje.

LONDONAS.Anglai ir amerikiečiai kaltina Franco Ispaniją už tai,kad ji 
vengianti išduoti dar a ie 2000'įtartinų vokiečių.Taip pat Ispanija dar 
slepianti apie 1 milijoną svarų sterlingų vertės yokietijos aktyvų.
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SVARSTOMAS' RbMIOJC VANDENYNO ERDVĖS GYNYBO" PT.AN AS
LONDONAS .Rad io žiniomis , šiuo metu JAV,Anglį ja,Prancūzija,Austral!ja 

ir B.Zelandija svarsto bendrą Ramiojo Vandenyno gynybos planą.
VAŠINGTONAS.JAV vyriausybė skelbia,kad 25 proo.naujo kviečią derliaus 

bus konfiskuojama iš- ūkininką ir panaudoki vyriausybės pažadėtiems pri- 
. statymams badaujan’.iem-- kraštams.'

LONDONAS .Iš pietą ^frikcs pranešama,kad jau keliuose unijos miestuose 
įvestas maisto normavimas. .......

VA’INGTONAS.JaV vyriausybė įteikė pakartotinai notą Jugoslavijos vy
riausybei,reikalaudama Miohsilčvioisus b"loje leisti pasisakyti 20-čiai 
amerikiečią, lakūną,kur i uos po priverstinio nusileidimo MiohailoVičius 
grąžinęs sąjungininkams-Dalis Amerikos laikrasčią reikalauja perduoti 
Miojiailoviciaus bylą tarptautiniam tribunolui,nes kitokiu atveju bus 
galvojama,kad MiohailoviČius teisiamas tiktai kaip dabartinio rėžimo prie • 
šinihkas,o ne už nusikaltimus prieš sąjungininkus.Tas pat spaudos nuomone, 
jei dabartinė Jugoslavijos vyriausybė turinti nepaprastai sunkią kaltini
mą Miohailbvioiui , tad juo labiau neturėtą bijoti viešumos.

LONDONAS.Jugoslav!jos atstovai įteikė ekonominei ir socialinei UNO ko
misijai protestą,kuriame pažymima,kad sąjungininką DP stovyklose yra daug 
jugoslavą išdavi ką,kurie traktuojami kaip politiniai pabėgėliai ir kurie 
savo kontrolėje laiką visus pabėgėlius-Be to,protestuojama ir prieš tai, 
kad Jugoslavijos vyriausybės atstovams neleidžiama įžengti į DP stovyklas.

TKEERANAS./AP/.Tebrio radijas pareiškė,jog"mes pasiruošę gintis,jei Te
heranas mus pultą". '

. ĄNGLŲ SPAUDA KELIA PABALTIJO KLAUSIMĄ
Švedą laikraščio"Svenska Morgenblądet"koreapcndentas praneša,kad Angli

jos laikraštis’.TTimes”patiekė sensacingą lordo Douglas pareiškimą apie Pa
baltijo valstybių okupaciją.Lordas Douglas,kurie savo laiku buvo Chamber- 
laino vyriausybės narys,tvirtina,kad Sov.Sąjunga jau 1939 metais prašiusi, 
kad Anglija pritartą Pabaltijo valstybių prijungimui prie Rusi jos.ChPmbei- 
lainas atsisakęs tai padaryti,ir dėl to nutrūko pasitarimai dėl anglą-ru- 
są sutarties sudarymo.Rusai’statė šį klausimą kaip karinio bendradarbia
vimo sąlygą .lis trūkus po Šio sovietą praš.ymo atmetimo įvykęs rusą - vokie- 
čią .pakto sudarymas- . ' ■

”TRUTE"MJSLĖ SAVO’SKAITYTOJAIS
. Anglą laikraŠt’iš*"Truth"savo skaitytojams įdėjo Šitokią mįslę: "Polici
jos aktuose rasta pastato1’: "Ypatingos žymės: antras ir trečias kairiosios 
kojos pfrštai suaugę.Kairio ji ranka mažai pavaldoma.išvaizda be išraiškos. 
Plaukai:satinas.Nosis:lygi ir ilga.Kakta stati,bet žema.Veidas:pailges, 
rūstus,su raupą žymėmis".Polioija šį 23 metą žmogą 1902 metais įvertino 
kaip "inteligentą"ir "profesijonalą revoliucijcnierią".Tai daugelio pavar
ei žią žmogus,būtent:David.Vajeradze,Ivanovič,Koba,Soso.Tikrumo jo tai buvo 
Josif Visiarionovič DŽiugaŠLiili-taip,įspėjote jau.Tai buvo... Bet dabar 
jau yra ...generalisimus Stalinas".

• ATEIS ATSISKAITYMO'DIENA
Clark universiteto/jAV/prof .77 j®lme~ Ekolaw prašė"Worcester Daily Tele- 

gram"rimtą ir Lietuvai labai paldfcą staaipsnį,kuriame jis atvirai pasmer
kė sovietišką agresiją ir mažąją tautą pavergimą.Vienoje vietoje jis rašo: 
"Atoslūgis įvyks-AtsĮskaitymo diena ateis-gal ne taip greitai,kaip lietu
viai norėtą,bet tikrai ateis.Dievą malūnas mala iš lėto,bet tobulai.Laisvės 
Įtaka veikia nesustodama.priesnauda negali nuolatos pasilikti.

RYTŲ LIETUVA PALIKTA GUDIJAI • ' • V- ■;
"Amerika"nurodo,kad savo metu"pravdoje"buvo paskelbti rinkiminią apygardą 

sąrašai.Iš ją matyti,kad lietuviškos s rytys zBreslauja, VydŽiai, Ašmena, Kx ėva,” 
Svyriai,Pastoviai,Smurgniniai-priskirti,£aip ir 1940 metais,Gūdijai.
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