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----- Prancūzijoje ir Italijoje šiandien vyksta rinkimai. Italijoje 

29 mil. rinkiku renka konstituantę, kartu pasisakydami ir apie busimąją 
■4- ' y ______ g________

valstybės valdymosi formą -/monarchijos plebiscitas kartu vykdomas/, 

rinkimuose dalyvauja 55 partijos. Renkama 575 atstovai. Rinkimu rezul

tatai paaiškės neanksčiau, kaip po dviejų savaičię; plebiscito monar

chijos klausimu duomenys bus paskelbti jau trečiadienį. - Prancūzija 

renka naują Steigiamąjį Susirinkimą, kurio uždavinys bus paruošti naują 

Prancūzijos konstituciją. Renkama 586 atstovai. Dalyvauja 26 mil. rinki|rę.;
• ■ J

5 didžiosios partijos yra išstatę 3000 kandidatę..

popiežius Pius XII vakar kardinolę konsistorijoje pareiškė, kad dvi • 

didelės Europos tautos šiandieną padės ant svarsjyklię savo likimą: jos 

pasisakys , ar nori pasukti demokratiškęję laisvię keliu, ar pasiduos 

vienos materialistinės valstybės - be dvasinię idealu, be Dievo, be žmo- 

?*us laisvės - įtakon.

------ Čekoslov- kijos prezidentas Benešąs vakar pavedė komunistę par

tijos vadui Gottwalt sudaryti naująją Čekoslovakijos vyriausybę. Komu

nistę partija į naująjį Čekoslovakijos parlamentą pravedė 114 /iš bendro 

300 skaičiaus/ atstovę. Susiblokavę su socialdemokratais /fierlinger par
tija/ jie parlamente sudarys daugumą, dešinięję bloką pnnnn persverieeiiią 

2 balsais.

---- ^augumo farybos Ispanijos komisija vakar paskelbė savo tyrinė- 

jlmę komunikatą, kuriame sakoma: "Franco vyriausybė nepadarė jokio žingsni® 

taikai sulaužyti. Tačiau Franco režimas yra fašistinis ir politikos kryp
tis gali sukelti pavoję taikai. Jei Franco vyriausybė neatsistatydins, 
komisija yra nutarusi JTO plenumui pasiūlyti priimti rezoliuciją, kad visi 
Jungtinės'p-utos nutrauktę diplomatinius santykius su Franco Ispanija."
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-----JTO pabėgėliu komisija vakar susirinko paskutiniam posėdžiui.

P® posėdžio imm buvo paskelbtas komunikatas, kuriame sakoma: ’’Britanijos 

atstovas reikalavo, kad pabėgėliu klausimą spręsti būtę sudaryta mil 

organizacija JTO rėmuose. Tačiau Rusijos ir jav atstovai siūlė, kad minimi 

organizacija būtę nuo JTO nepriklausoma..Šis pasiūlymas buvo priimta*;. 

Nutarta; iki 1547 m. sausio mėnesio turi būti sukurta tarptautinė organi

zacija pabėgėliu problemai spręsti ir jais rūpintis.” - Ši pabėgėliu 

komiuos rezoliucija dabar bus perduota JTO Ūkio Tarybai svarstyti, o 

vėliau bus aptariama JTO plenumo posėdyje. .

----- Šiandien Vengrijos ministeris pirmininkas Nggy kalbės visuotinia- 
.i 

me smulkięję ūkininkę, partijos suvažiavime. Vakar jis pareiškė, kad jis 

atsistatydinsiąs, jei nebūsią Išpildyti smulkięję ūkininkę partijos 

reikalavimai. Partija per rinkimus yra pravedusi 60 % atstovę. Jos rei

kalavimai yra formuluojami šiais punktais: 1/ kad partijai būtę leidžiama 

dalyvauti vyriausybėje, atsižvelgiant į rinkimę duomenę proporciją, t.y. 

partijai toijuži būtę leidžiama labiau pasireikšti; 2/ kad dar šį rudenį.

būtę pravesti savivaldybię rinkimai ir 3/ kad opozicinės partijos /komu

nistai/ parodytę daugiau santūrumo politiniame gyvenime ir spaudoje.

----- Rumunijos ministeris pirmininkas broza pareiškė, kad rinkimai 

Rumunijoje įvyksią rugpiūčio arba rugsėjo mėnesį, prieš keletą dienę 

išleistame rinkimę įstatyme numatomts vienerię rūmę parlamentas. Balsa

vimo teisė suteikiama visiems asmenims, baigusiems 19 m. amžiaus.

----- Lenkijos karo'ministeris Zemierski vakar pareiškė: ’’Naujoji 

Lenkijos armija visą apginklavimą ir apmokymą gaus iš Sovietę Sąjungos.” 

/steigiamas teritorinis Lenkijos korpas? - R/. .

—- Tgrpalijantinė filiui Berlyno kotaendantūra nutarė pripažinti 

šias partijas: SPD /socialdemokratę/ ir SĖD /socialistinės vienybės 

partija - "jungtinė” partija, pripažįstama vietoje komunistę/. Tuo būdu 

komunistę žygis, susijungimo priedangoje išbraukti iŠ viešojo gyvenimu 

nepalankią partiją, nepavyko pravesti net Be-rlyne. >
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