
—— Prancūzu tauta vakar įvykusio plebiscito metu atmetė naujosios 
duomenimis 

konstitucijos projektą. Galutinais bmfliamiim už naująją konstituciją pa-sisr

kė 9,3 mil. belsavusi^jp, prieš - 10,5 mil. Tuo būdu, Prancūzijai bir

želio mėnesį teks rinkti naują Steigiamąjį Susirinkimą su ribota kadencij 

kurio uždavinys bus paruošti naują konstitucijos projektą.

----- Šio ryto prancūzu spaudoje gana ryškiai pasireiškia naujosios 

tendencijos, iš kuri’j jau galima pradėti spėti būsimyjŲ. rinkimu kryptį.

Kai kurie laikraščiai, pnv., socialistu, pasuko visai nauja kryptimi, 

atvirai pasisakydami, kad nuo dabar socialistai lieka laisvi nuo visp 

įsipareigojimu komunistams. "Gana vilkti mums komunistu jungą" pareiš

kia vienas socialist^. laikraštis. Kitame talpinama karikatūra, kurioje
Thorez 

vaizduojama ^arianne /Prancūzija/, Išsprunkanti iš komunistę vado /diri

guojamo iš tižsienio/ rankp. Po šia karikatūra parašyta: "Tik per plauką."

MR? atstovai pastebi, kad balsavimo rezultatai esą daug geresni, negu 

buvo tikėtasi.

O —— Šiandien yra paskutinis terminas sovietp daliniams atsitraukti

iš Persijos. Tabriso /ftzerbeidžano autonomist^ sostinės/ radijas pranešė, 

kad sovietu daliniai "formaliai" iš Tabriso pasitraukę!. Oficialiai prane

šimą nėra. baugumo daryba sekančiam posėdžiui susirenka rytoj. Šiam 

posėdžiui Sov. Sąjunga ir Persija turėtp pateikti savo pranešimus apie 

įvykip eigą .ir daliniu atsitraukimą. Iš Persijos užsienio korespondentai 

praneša apie naujus pelitinius įvykius: Persijos vyriausybės pasitarimai 

su Azerbeidžano autonomistais pasiekę mirties tašką. Toliau.Londono ra

dijas praneša, kad esąs gautas miglotas pranešimas, kuriame sakoma, būk 
■■■(Bt^pas^rašJSflt su Kurdistanu 20 m. draugiškumo ir nepuolimo sutartį, 

tačiau, kaip pastebima, žinios nesančios aiškios.

■ --- Britanijos premjeras Attlee vakar vienoje kalboje pareiškė, kad 

^rtei^V^-9 tfoV&ą8** udimo iš šalies, pati turi nuspręsti savo
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—- Paryžiuje užbakar areštuotas Pc Genite buv. štabo kontr?- 

žvjlgybos viršininkas ir artimiausias De Gp.ulle bendradarbis pulk. 

Vabraln. Priežastys nežinomos, tačiau e są iš Paryžiaus pranešama, kad 

šis areštas neturįs politinio pobūdžio. Vabrain buvo žinomas antikomu- 

nistas.

— Paryžiaus konferencijoje šeštadienį įvyko du posėdžiai. Britanija 
Triesto klausimu

JAV ir Prancūzija saaam dėl savo projektu beveik susitarė, juos suvie- 

nodindamos. Tik Molotovas-atkakliai gynė Jugoslavijos interesus, nes 

Jugoslavija, esą, buvusi karo sąjungininkė. Nesvarbu esą, kad Triesto srit 

se daugumas gyventoją yra italai - šis uostas labai esąs reikalingas Jugo

slavijai. Molotovas pagadrixamm savo ka-lboje davė suprasti, kad, jei kiti 

konferencijos dalyviai susitartu, jis su tuo nes-utiksiąs. Joki'' susitari

mo per pirmąsias 10 dienu konferencija nepasiekė. - Vakar įyyko eilė 

laisvę pasikalbęj imp, tarp Molotovo, Byriles ir lavino. Bldault turėjo 

ilgą pasikalbėjimą su Be Gasperi.

-— Prie Nuernbergo užvakar sprogo didelis munizcijos sandėlis. 

Sproginėjimai tęsėsi visą naktį ir vakar dieną. Amerikiečiu karinė admi

nistracija turėjo evakuoti apylinkių gyventojus nuo įvykio vietos. 

Gandai, kad tai galįs būti sabotažas, oficialiai dementuo jami.

----- Pirmąją Paryžiaus konferencijos dieną Byrnes įieikė memorandumą 

dėl Austrijos taikos sutarties. Pagal šį projektą, visos 4 di

džiosios valstybės tuojau garantuoja Austrijos nepriklausomybę ir atitrau

kia savo dalinius. Paliekama tik ribotos kompetencijos kontrolinė taryba. 

Dunojus turi būti sutarptsutintas, ir jo kontrolė pavedama 4 didžięję 

valstybių, komisijai.

-------Iš Madrido pranešama, kad franco vyriausybė sąjungininkę, kontro

linei tarybai perdavė visus vokiečiai deponuotus turtus. Areštuota eilė 

Ispanijon pabėgusię nacię.

-------Graikijoje pastaruoju latiku pradėjo didėti politiniu žudynip skai 

čius. Pastaruoju laiku pranešama apie 18 dešinięję ir 24 kairięję nužudymu 
----  Argentinos prezidentas Perron pranešė UNBBAi, kad Argentina ge

gužės mėn. į Europą eksportuos 500.000 to j avy.
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--  BAMBEFGAS ■
Š.m.. gegužės 2 d. Bambergo UNPRAos vicedirektorius DP stovykloms 

paskelbė tokį patvarkymą: - • ‘

USA armijai pageidaujant, yra prašomos stovyklų administracijos su
rinkti policijos kuopas su savais karininkais apsaugos tikslams Bamber

ge. Tuo reikalu priimami prašomai vietos stovyklų administracijose.
Bus priimami sveiki vyrai nuo 18 iki 45 m. amžiaus, nevedę ir stip-? - 

raus charakterio. Asmenys su karišku patyrimu pi mauja, tačiau tai nėra 

būtina. Patyrimas ir ginklu žinojimas taip pat nėra imamas dėmesin. Kan

didatai pageidaujami tvarkingi ir geros išvaizdos. Iš užverbuotųjų asmenų 

bus reikalaujama, kad jie apsigyventu kareivinėse. Ten bus duodamos patai, 
nos. Jis bus aprūpinti uniforma ir gaus USA armijos davinį. Karininkai 

ir puskarininkiai priimami su turimais laipsniais. Verbavimas baigiamas 
gegužės 6 d.
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