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bus’svarstomas Mstr&lijog paslllysaas sudaryti atitinka-antraSl^Tvme bus svarstomas Jįistrallįos pasiūlymas sudaryti atitinKa-

«;■■ kosi siją, kurios uždavinys būta Franco Ispanijos klausimų Ištirti vietoj 
Hntoą&tialj stebėtai# nuomose, Ms Australijos pasiilymas greičiausiai 
sekinė Įraše posėdyje ir bastąs pritartas,, .. .

Lenkijos paslMymą - viams JT Orgaulsecijfci uMMause Stotas velsty- 
bėsas nutraukti di Mosią tintus santjMus su Franco Įsūnija - pritarė ir 
?r-ucuzija bei Soy. Sąjunga. Siti delegatai, k.a., Olandijos, Brazilijos, 
JAV ir Britanijos, pasisekė prieš Ž| pasi Mym.
,., .. , Britanijos ctatovu Cadogen. pareiškiau, Britanija ir kitu fe vrk&r# 
valstybės Franco režimui nepritaria, tašiau su Franco Ispanija nutraukti 
otetoaetiaLus santykius bit„i netikslu, nes diplomatiniai atstovai Ispa
nijoje stebi padėtį ir daro atitinkamas išvadas. Juos atšaukus, vokiešigA, 
gyveną Ię<oIJoj€, turėt-# -s-iavas rankas. Uto Aspan!joje yra apie 18,000 
vskiešl#' - civili#. Tra dar apie !50Q vokisšlj agentu, iš kuri# 1500 Ispa
nija jau grąžinusi. Įaugusias voki&Sl# Įrengiau m&drids percuodmi sujungi- 
nim.r’s, *

Soviet# atstoto «teė®yk» nuomone, Francu režimas grasinąs pasaulio tai
kai. Ėkstamiel ispanu pabėgėli# yra išblaškyti po svetimus ^raštus, fax 
liudija šio nežino sisubinš’umą. *Bes turi&e nuo fašisto maro gelbėti s.«

Seda Australijos delegatas įnešė nauja /ssiūlymą s sudaryti S me&j 
komisiją, kuri iki gegužes 17 d. ištirt# ir praneštoj 1/ Ai* padėtis Ispa
nijoje yra tik vidaus reikalas, ar ji igy|& tarp tautinio pobūdžio ir 1/ 
•r ji gali privesti prie tarptautini# gluou ir grą sinti pasaulio taikai.

?o Šio Australijos pasi lyno posėclt buvo atidėta* iki antradienio.
Sudarytoji fnrsij^s proBemai negriūti tom! M j a iki šiol vieningumo 

nepasiekė. Dengtoms komisijos narij palaiko munono, kad persijos proūe- 
as iš Srug. Ssrybos darbo tvarkė & nebtt^. išbrinkta.

HMMfriMima TOMr; rjtaiMioc r. ., . ,, , „ .
iąoncon. iv.ag. - yreneo vyriausybė Britanijos ir J/V asiuntinianr 

Msdrioe Įtaikė notas, kurioaintaų valstybių atkreipti dėnėsį Į 
tammistintą blriįi grupcvi»į.sl pietinėje - xxxc.zijoje. yotoje prašona Į 
Pirenojij, sritis atsiusti stebėtajus ii kon;.tefcuitl tikrąją px d*U.

mscgif A »jWv KEfe^gE ti
Paris, Iv. 10. - Prancūzijos Steigimasis Susirinkimas, oacibaigus ka- 

deaeijaijpeleistes. Pa^totlniase pasėdyje S0& balsais prieš ž.49 priimtas 
naujos* konstitucijos nyojtktas, pagal nauj Jy konstitucija mmatasgs vie- 
£»».£ raisA leg! slaty vinis ;.>&rl'sw»t©«. KuujoBias koustltuMloe projektas 
gegužės & dieną bus patelktas tautas balsaviaui. Kyla dldolis klausimas, 
ar naujosios iccnrtitaciji s projektas bus tautos prilutaa. ėtelgiatajatta 
easirirrt'ire. už' projekto vxlėj®lui buls&vo tik ko&uiiiutai ir soei&listai. 
kitos partijos, vcaoviujamos k?-Ulik^ /MSB/, pi uitakl prieš M projektą.

Jei tauta konstitucijos projektą -riiata, p£.-la&«nto rln-*imai turėtu 
įvykti birželio įtonesį.

■ ■ -.9^ a<=M. šekr. Srygru Ūla vrikor korespondentams ■.• 
aa-relške.,, kr< į, datertlBlua astrla-e g-iMus daryboj § avrelktii krMoti
perdaug tamėsto. dužiąsias vblstyKa raMą kelt)-feut<tarta. " •‘"' '

' ž&nepn, XV. fū - Paryžiuje įvyksimži-' fondwu XV.S0 - Paryžiuje' įv.ksi?nši-.je uxs.- rei. 
tajoje ‘eisiąs isspre^stas ir Italijos katonijj žIįkumi
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