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— Ūžvrk; r T. Britanijos “ceuosiuose fsuauose pi* sidėjo debe te t 
užsienio politikos. kl~.uslasls. Debatus aUctmnt, Bytteuijdi na s. reik. | 

ain. Beria pasakė ilgą klabą, kurioje jis palietė Britanijos s'nt/ iufi 
su visais Europos kraštais, ypač Rutijo. 1

Bovina s. pabrėžė, kad pagrindiniE Britanijos užsieniu politikos

tiksiąs yra siekti, kad JTO darbas atneštu naudos. Toliau Bovinas palietė į 

taikos problesą. Jii pareiškė, kad už s, r nik, oinisterlai bandys- dar

kartą Susitarti birželio 15 d. šįsa ®ėginisui nepavykus, bus sušaukta 
v # • ' / iŠ

?L tauta, *vXsos tautos nori trikoje gyventi, tik joas turi būti suteikta M 

g&liaybė to siekti. Aš tikiu *4 tvinovo žodžiams apie to t :linp taikąs

talks yra- nedaloma. Jei pasaulis nenori totalinio karo, jis turi .’gyvendiiį; 

ti totalinę- t:Uc-i.*0 šią to t lin? taiką g llntl ^uoti tiktai Rusija, 

ne- ji vIaus Iki Šiol d; y tebetrukdo t ikos j.g; vendiniai. Sov; E-ga-skelbi®’ 

kad tik ji viena esanti destokratllks, ji® vi-n- strt-’voujcntl darbintą- 

kus, o kltįi kr-Št! vyri-j.ybės esandloš r? šistlšKos arba putinu fašls-
/g vbus pentino3/kci visi graa- I
-■» tiškus, i-iv.'.vtą sąjįa^ŽSggNMMNl tik 93 t ė-- # ~ r.oš’ CUT ud-1 dasnstua I 

_ prilos sovietu sisto»į. ' 1 * 1
Tade u Sovietu Sąjunga-, iš esmės s 

neatstoVĮ uJ j■ darbiir»x*\ interesu ir tikrosiom deuokrr.tljos. Brltanlw/ 

rcaao, k-.d darbo klfsš yrą/ tlkrni ststoveu j x:- tiktai oavl: sent y Ine je .;ic- 

temoje, o kiekvienai kreŠt^s turi turėti <vo politinį nusirt- t-.sn, savo 
nuotoon?.

• Toliau Itevin persiško apgailės to viaą, krd Sov. S-ga c. tostą Byrnes į 

p*si lytą® Vokietijos nuginkinvlao, 1’5 c. g-r?ntijy projekt4. ir viui '

te® pritarei?.»= *?š šaukiu soviety vyriausybėj jei ji tikri ■ J 

vertina teiką, tegul nepyplftld8i& paskutinės progos, nes ji j?tu uebtpasl- - 
kartos.* i

.. ' ■ ;i
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puhro Klausiau švinas pareiškė, kad geriau yta jį palikti po t rp- 
' \ ■ ' ■

tautine kontrole, o 'vėlinu autonominiu kraštą Vokietijos kimštą feder - 

ei joje negu visiškai a-tskirti. N netingiau yra utinis vienetas, negu bu- 

sferinės valstybėlė, kuri vėliau gali pati pulti kaimyną, 0 Potsdamo 

konferencijoje buvo susitarta Vokietiją laikyti ūkiniu vienetu, 
y . t

'Palietęs Ardančią klausimą, Bevinaa p brėžė, kad Britanijos vyriau

sybė darys visa, kad būtą išvengtu Turkijos nepriklausomybės palaidojimo. 

Britanija taip pat nesiduos išstumiem; 15 "seną ekonominė, poziciją Balko

ną valstybėse ir Viduriniuosiuose pytuose. Italijos - Jugoslavijos t 
/ _

sieną klausimą jau LondoneSruvo susitarta spręsti etnografiniu principu.

( Pasitraukus svetimoms įguloms iŠ Austrijos, nebūtą reikalinga saugoti 
hz »t

susisiekimo linijas B:Ikaną valstybėse, - pastarosios gaišty grįžti į

;normalu gyvenimą. Britanija nesileis, kad Jai tektą mokėti išpustas

I; Italijos reparacijas, ’’Britanija dar nebuvo svetimą dalintą okupuota, kad 

j a-i čljas mokėti. }

"Europoje tebesitęsia nepakenčiame situacija - karo padėtis -_ vl.wa Į 

tik dėlto, kad keturi ministeriai nepusitaria,mm* 21 tauta dalyvavo
I . » '»

k; fe - misą sąjungininkėmis Sės sveikinome jas, kaip karo talkininkes, 

ars norime jam'su jomis .susitikti ir prie taikos stalo.

"Mas g.lime ir turimu jau dabar užspausti visokį, skaldymąsi, atvirkŠ:

| dial, naujoji t^jka nebus pastovesnė už IS1I4 m. taiką,”

B igdamas Be vine s pabrėžė: »Hp.' jMBmmifiSĘcjuimęzj pekehkti savo

sent} kieme su Eov. E%junga, tačiau norime, kad viša bitą abipusiškai apta-
• )' .•■*7

rlaua ir išspreneiži^m

Visa Vfkar dienos -tarda, komunistą sveikino ir pritarė

Brvino kalbai. ^.kar dieną įvykusiame aebsrtą tęsinyje kalbėjo ir

Churchillis, jie pritarė Šavlnė v.v.msl poiitiKa-i. Churchillis dar prbrėžėt 

"Mes nieko dengiau nenorime, tik draugystės su rusais. Bet mes turime pripa 

žinti, ksd. nuo gelti jis Ik! Adrijos yra geležinė uždanga. Už tos uždangom t 

rytinėse Euro.og valstybėse, sėjama k?ro sėjama karo sėkla. Britanija 

turėtą pasekti JAV pa/rjzdžlu, ir neleisti iš VOKiatljQB išgabenti repara
cijoms skirtą įrengimą.” Paliesdamas santykius su \tomiš valstybėmis, 

t .

Churchills pareiškė pritarimą Bevino vedamai po .Įtikti.
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---- krūtiniais skelbtaisiais- Prr.nc sijos rinkimu tuomenlmls, 

pažangieji katalikai /KFP/ pravedė 166 atstovus, žosainistai 150 ir 

socialistai - i£5, H ujo j i vyri usybė, krip numatoma, būsi: nei koali

cine. Vl£4 trlją dicuiij^ partiją vadai tariasi dėl n<ujojo k« Lin. to 

sudarymo. Naujuoju Eini tariu -irmininku greičiausiai bus -t>i<5-ult.

K^ujai išrinktas Steigiamu sis Susirinkimus pirmajam posėdžiui susirinks 

antradienį,

— Italijos tauta nežymia bklsą dauguma pasisakė už respubliką. 

Charakteringa, kad į pietus nuo Hobos esančios apylinkės beveik vieningai 

pasisakė už msmm monarchiją, o siaurinės - už respubliką. nž respubliką 

pasisakė lf.,7 all., o už monarchiją - 10,7 mil. asmeną.

Princas limber to, po £6 dieną karaliaus soste, Šeštadienį išvyksta 

iš Italijos. Jo šėla:, jau vakar išvyko nesinešu, kryptini. N ujuoju Ita

lijos valdytoju, iki bus sudaryta nauja vyriausybė, bus te 8sspėri.

Italijos parlamento rinkimą rezultatai rodo, kr d vedančia partija 

yra krikščionys demokiatsi* Iki šiol peskelbti ducaėnys atrodo maždaug 

taip: krikščionys demokratai - 7 all. bsltą, socialistai - 4 ail., Ro- 

munlitai -4 mil, Toliau seka kitos partijos.

Itilu monarchists! pereiškė savo sutikimą bendradarbiauti su respub

likonais, tačiau siūlo po vitneriįi metą vėl pravesti plebiscitą iŠ naujo, 

nes plebiscito resvitatti rooo nesymdą respublikoną persvarą.

— Vdci r Įvykusiame nepaprastame Vengrijos inisterią kfbineto 

posėdyje min, pirm. Bagy pranešė, ked partijoms pavyko susitarti. Kokiu 

būdu visos Vengrijos partijos nusitarė - neprrnesamh.

— Mac Neil, uiibaigdejias vakarykščius vusi^aip politikos debatus 

zl?Biošiuose Rūmuose pareiškė: 'Britanija vištide sieks draugystes su 

Rusija, tačiau nuul«lu> jau uuteks.'( . Maskvos racijas šį r tą paminėjo, | 

kad Bevin&s yra pasakas politinę kalb,. Komentarui nebuvo paduoti.

CtUfaumc- laryba rytoj susirenka posėdžiui aptarti Ispanijos ko

mi. ijos praneš i»l. ?rsmešiee buvo sakoma, kid Franco Ispanija tiesioginiai 

t-ik’ul negrą einanti, tačiau su laiku grlįs Iškilti p vojtta, todėl šilo 

vi.oas JTO tautomis nutraukti dipioBatlnlus santykius. Frt nco dėl šio 

?r n .iUn įteikė protestą, kurtasis sako, kad pranešim juntam Bsskvos
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