
----  Iš rinkimų Prancutįoje stipriausia partija išėjo pažangieji ka

talikai - MRP. Galutinai nepatikrintais duomenimis trys stipriausios 

partijos pravedė atstovu: MRP - 160,komunistai 149 /?/ ir socialistai 

/BLumo ir Gouin partija/ - 115. .

MRP lyderis Schumacher pareiškė, kad naujuoju Prancūzijos ministeriu

c?

pirmininku greičiausiai bus Bidault.

----  Rinkimai Italijoje baigti včkar dieną. Vyksta balsu skaičiavimas 

Korespondentų žiniomis, didžiuosiuose miestuose - Torine, Genujoje, Milą, 

ne - rezultatai krypstą kairiųjų bloko naudai, o pietinėje Italijoje, 

kaip atrodo, pastebima s ryškus dešiniųjų bloko .laimėj ima s. Kartu prane

šama, kad. pie inėje Italijoje-ir kaimuose dauguma s g,ventojų pasisakęs 

už monarchiją.

------ Žiniomis iš Pragos, galutini balsavimų duomenys atrodą taip: 

Komunistai - 114 atstovu, ir socialdemokratai, kurie blokuojasi su komu- 

uitUJ/s - 39. Opozicijos partijos pravedė 147 atstovus. %irieji per

sverta opoziciją 6 balsais. Vyriausybę sudaryti bus pavesta komunistams.

j---- Maskvos radijas pranešė, kad vakar mirė Kalininas, buv. Sov. '•

Sąjungos prezidentas. Iš pareigu jis buvo prieš 3 mėnesius ’’atsistatydinęs 

Charakteringa, kad Šiandieną prie jo karsto garbės sargyboje stovės pats 

generalissimus Stalinas.

. ---- Abu Rumunijos vyriausybės opozicinių partijų, ministerial, kurie

po Jįskvos konferencijos Rumunijos vyriausybėn buvo įjungti kaip minis

terial bą portfelių, vakar pareikalavo Rumunijos vyriausybę tap, kaip galim 
i

mb artimesniu laiku pravesti krašte demokratiškus rinkimus.

K^rtu pranešama, kad Rumunijos *jmzba Centura uždraudė spausdinti JAV ’ l ■ .

ir Britanijos notų tekstus . Notose iš Rumunijos vyriausybės buvo reika
laujama išpildyti Maskvos konferencijos nutarimus.

1



\ ' ' - 2 -
■ t

.
__- Vengrijos min. pirm. N^gy savo kalboje per radiją pabrėžė,

kad koalicinės vyriausybės išlaikymas Vengrijoje esąs lemiantis veiksnys, 

todėl visomis pastangos reikia stengtis išlaikyti. Esą, ebkj reikia ša- 

tinti visas kliūtis, kurty, svarbiausios esančios: nepasitikėjimas smul- 

kiyjy ūkininky partija ir grąsinantis kairiojo bloko laikymasis.

____ Vengrijos socialistai pasisakė prieš dviejy partijy susijungimą - 

atsisakė savo partiją sujungti su komunisty partija.

----- JAV senatorius Vandenberg, kuris Paryžiaus konferencijoje buvo 

Byrnes patarėju, savo kalboje per radiją pareiškė: ’’Mes, amerikiečiai, 

nesileisime, kad taika būty monopolizuojama. Jei 21 tauta padėjo mums ka-

• re, ir sveikinome mes jas tuomet kaip savo, sąjungininkes, tai mes visi su 
’W

jomis turime susitikti prie taikos stalo ir bendrai aptarti ateities klau

simus.’’ /
—- Šiandien Anglijos Žemuosiuose Kūmuose Bevin atidarys debatus

I

užsienio politikos klausimais. Spėjama, kad ^evinas pasisakys dėl pas

kutiniosios Molotovo kalbos, kurioje pastarasis kaltino JAV ir Angliją 

kad šios sudariusios bloką prieš sovietus. Debaty metu kalbės ir opo-
I '

zicijos lyderis Churchill.

— Iš JAV vyriausybės sluoksniy patiriama, kad Stetiniaus atsi

statydinimas iš Saugumo Tarybos delegaty bus priimtas, nes jau esą' ieš

koma įpėdinio.

----- JAV geležinkeliai ir angiiy kasyklos, darbininkams liovus strei

kuoti, dirba normaliai.

------ Turkijos provincijoje Bus's praeitą savaitę Įvyko didelis žemės 

drebėjimas. K?.ip patiriama, yra žuvusiy virš 300 asmeny ir daug sužeisty. 

Turkijos vyriausybės sluoksniai praneša, kad tikry žuvusiy skaičiaus 

nustatyti dar nepavyko, nes su mm minima provincija nutrauktas visoks 

ryšis.-------------------------------------------------------------------- *
l

—- Brlty zonoje sudaroma užsieniečiy policija, kurios pagrindą 

sudarys nenorintieji gr'įžti į tėvynę lenkai ir jugoslavai. Jie apren

giami mėlyna uniforma.to*. Apmokymą praveda brlty kariuomenės puskarininkiai.
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