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BAiRUCH, buvęs paskirtas 
Amerikos atominės energijos 
komisijos pirmininkas, Senato 
komiteto tyrinėjimuose prane 
ša kad yra. žinių jog* sovietui 
iki tam tikro laipsnio prasika
lė pro slaptybės sieną kokią ši 

apibudavojus apie 
* itominės bombos dirbimo pa 

slaptį. Sovietai gavo prieiti 
firie tam tikrų svarbių slapi, i 
informacijų, bet matomai n< 
ž i n o j o  t i k r a i  k ą  t a s  r e i š k i a  i r  

kaip jomis pasinaudoti. 
Baruch'o liudymai buvo da

roma prie uždarytų durų, slap
tai, ir apie tai mažai kas žino
ma. Tačiau sakoma tam tikri' 
flĮiokslininkai privertę armiją i 
atskleisti viešai 1945 metų ra-
Rprtą, kuri paruošė Smyth apie 
luominę energiją, su įvairiomis 
smulkmenomis. To raporto ne
privalėjo niekas viešai išleifeti, 
sako Baruch. 

Atsiras daugiau "mokslinin
kų" atominės bombos darbuo-
ae, kurie aprūpins sovietus vi
jomis atominės bombos paslap
timis .... 

NATJJAS Prez. Trumano pa
skirtas Atominės Energijos ko-

Žydai Palestinoje Nesiskaito su 
Britu Ultimatumu 

BRITAI PARE1KALA 
VO ŽYDUS IŠDUOTI 

SAVO ŽUDEIKAS 

VEL EUROPON. Buvęs pre-
zidentas, Herbert Hoover, išvy
ko j Europą tyrinėti Vokietiios 
ir Austrijos ekonominės padė
ties Amerikos okupuotose zo
nose. 

REPUBLIKONAI 
NESUSITARIA 

Atmename kokiu užside
gimu naujai išrinktas Kon
gresas sakėsi taisysiąs dar-

misijos pirmininkas yra David | bo įstatymus suvaržymui 
E. Lilienthal, New Dealeris, unijų sauvaliavimo ir ša-
fcuvęs Prez. Roosevelto paskir-hįes .ekonominio gyvenimo 
tas Tennessee Valley Authori- paraližiavimo. 
ty pirmininku. : ^ 
^ Dabar, Senatorius McKellar, 
H Tennessee, smarkiai užata-
kavo Lilienthal, prikišdamas 
jam kad jis būdamas TVA pir
mininku prilaikė komunistus 
fVA darbuose, ir kad Lilien-
thal seka Stalino teorijas ir 
yra draugingas Rusijai, šiaip 
prispirtas, Lilienthal prisipaži
no kad jis draugingas Rusijos 
Žmonėms, nors sako nepritariąs 
valdžiai kuri valdo tironijos 
priemonėmis. 

Senatorius jam primetė kad 
jis simpatizuoja kairiesiems ir 
kaipo tokis neturėtų buti už
tvirtintas atominės energijos 
komisijos pirmininku. 

# / / 

Italijos Vyriausybe Su
daryta, bet vėl bus 

Silpna > 
GRYŽĘS iš Amerikos, Itali

jos premjeras Alcide de Gas-
fperi, po poras savaičių sudarė 
liaują koalicinę vyriausybę, j 

!lturią ineina septyni krikš-
Bonys demokratai, jis pats yra 
krikščionių demokratų vadas, 
tris komunistus, tris socialis
tus ir du nepartinius. Kabine
tas ir vėl pasilieka blogoje lyg
svaroje, panašiai kaip- buvo, 
nes patys krikščionys demokra
tai turėdami mažiau atstovų 
kabinete, ir vėl bus socialistų 
ir jų bendradarbių komunistų 
malonėje. 

Sugriuvusioje Europoje poli
tikieriai nežiūri kad savo šalį 
atstatytų, tik vaikosi partijos 
politikos. Gi komunistai būda
mi valdžioje naudojasi drums
tu vandeniu ir žuvauja. 

Bet į tą dalyką nekurie 
politikieriai žiuri politikie
rių akimis. Jie, tikėdami 
kad unijų diktatoriai gali 
padiktuot ir šalies rinkimų 
nuosvyrą, bijo prasižengti 
tiems diktatoriukams. 

Kai Kongrese Sen. Taft, 
Darbo Santikių komisijos 
pirmininkas, gamina griež
tesnius įstatymus unijų at
žvilgiu, New Yorko guber
natorius Dewey ruošiasi 
panaudoti savo įtaką su
tramdyti Tafto naują dar
bo įstatymą, vietoje to su 
savo šalininkais Kongrese 
pakišti ką tokio kas paten
kintų unijų diktatoriukus. 

Mat, Gub. Dewev rengia
si kandidatuoti į preziden
tus, ir Taft yra stiprus Re-
publikonų kandidatas, tai 
Dewey jau jieško sau šali
ninkų. 

Senatorius Bricker (Rep. 
iš Ohio) pareiškė priešingu 
mą daintis atomine bomb 
mą suteikti atiminę bombą 
bent kokiai tarptautiniai 
prižiūrimai organizacijai. 

Amerika sako nesutiks 
mažinti savo karines jiegas 
igi nebus įvesta tikra ir rei
kšminga apsauga taikai. 

Jeruzalis, Vasario 5. — 
Britų vyriausybė Įteikė ul
timatumą Žydų Nacionalei 
Tarybai Palestinoje, reika
laujantį kad Žydai prisidė
tų prie išnaikinimo teroriz
mo Palestinoje, ką vykdo 
Žydų požeminė organizaci
ja prieš britų valdininkus. 

Žydų taryta pranešė at
meta britų ultiiiiatumą ir 
sako jie netaps kvislingais 
savo pačių žmonių. 

Palestinos bOOOOO Žydų 
gavo -britų persergėjimą 
jvedimo K^ro stovio prieš 
zyuus jeigu jie atsisakys 
suiaiKyu teroristinį veiki
mą prieš Anglus. 

2ydai atkakliai kovoja 
grieš Britų politiką neleis
ti Europos Žydams apsigy
venti Palestinoje. Del šio 
ultimatumo, Žydų taryba 
paskelbė esą, "Britai paga
liau numetė savo kaukę ir 
pasirodė atvirai kad jie 
yra okupantai. Mes susi
duriame su pasidavimu ar 
karu, ir mes nepasiduo^im. 

BEIRUT, *M ASK VOS 
BERNAS, LIKO VĖL 

PREZIDENTU 

Valstybės Sekr. Marshall 
šiomis dienomis priėmė sa
vo ofise naujai atsiųstą so
vietinės Lenkijos ambasa
dorių tik septynioms minu-
toms. Pasakė jam helio ir 
stačiokiškai prikišo dabar
tinius Lenkijos seimo, rin
kimus, pavadindamas juo? 
juoku, ir tuo baigė su juo 
reikalą. 

Prez. Truman taip pat 
tam ambasadoriui pareiškė 
pasmerkimą pastarų Len
kijos rinkimo metodų. 

Jeigu tik tuo baigsis su
sirūpinimas Lenkijos rin
kimais, Maskva bus pilnai 
patenkinta, ir ji gai but da
bar jau rengia tokią pačią 
komediją kaip pravedė ir 
Lietuvoje: Lenkija gali bu
ti formaliai prijungta prie 
sovietų. 

Lenkijos prezidentu iš
rinktas Stalino agentas ir 
buvęs ikšiolinis prezidentas 
Beirut, kurį -Maskva buvo 
pastačius valdžios prieša
kyje 1945 metais, kada sku-

Irgun (požeminė organiza- Į^° įįun£ti Lenkiją į UN 
• i . r • San Franr»isr»n konferenci-cija) kovos iki paskutinio 

kvapo. 
Britai išveža iš Palesti

nos visas savo valdininkų 
žmonas ir šeimas ir ruošia
si atkakliam susirėmimui 
su kariaujančiais Žydais, 
kurie grobia nelaisvėn Bri
tų valdininkus ir biznio at
stovus. 

Britai išvežė 2000 civilių 
iš Jeruzalio ir davė trum
pai laiko apie 200 Žydų šei
mų susirasti sau kitur gy
venimo prieglaudas. 

Britai pasiryžę sugrąžin
ti Jeruzalyje tvarką. Vie
nas sugautas Irgun kovoto
jas Žydas nuteistas pako
rimui. 

Žydai taipgi paskelbė at
mes Britų ruošiamą naują 

'* planą Palestinai, jeigu ja-
" me nebus patiekta žydams 

patinkanti tvarka imigra
cijos į Palestiną kontrolei. 

Britų planas yra pada
linti Palestiną į Arabų ir 
Žydų teritorijas, po Britų 
priežiūra. 

San Francisco konferenci
joje. Nuo tada Maskva ga
vo sau dar vieną .balsą UN 
posėdžiuose. ' f 

GEN GEORGĘ C. MARSHALL užima Valstybės Sekretoriaus 
kedę. Prez. Trumano paskirtas į James Byrnes vietą, nau

jasis valstybės sekretorius tęs darbą kuri Byrnes nebaigė. 
Gen. Marshall rengiasi vykti Maskvon, kur Kovo 10 d. prasi
dės taikos konferencija Vokietijos klausimu. 

VAŽIUOS MASKVON 
100 ASMENŲ DE

LEGACIJA 

Valstybės Sekr. Marshall 
pranešė Maskvai kad ten 
atvyks Amerikos delegaci
ja iš 100 asmenų, dalyvau
ti Keturių Didžiųjų konfe
rencijoje, kur bus" spren
džiama Vokietijos ir Aus
trijos taikos sutartys. Iš 
Amerikos rengiasi vykti į 
tą konferenciją virš 70 fo
tografų ir reporterių, ku
riems patarė parūpinti vie
tas. 

JIEŠKOMA TIKRAS 
PREZIDENTO ĮPĖ

DINIS 
Washingtone, greta kitų 

fvairiu dalykų, eina svars
tymai kas turėtų užimti 
prezidento vietą jei kas at
sitiktų su Prez. Trumanu. 

Be 1948 metų rinkimų 
nebus kito vice prezidento, 
nes vice prezidentas Tru
man po Roosevelto mirties 
užėmė prezidento vietą. 

Dabartine tvarka prezi
dento vieton turėtų atitek
ti valstybės sekretorius 

Amerika sutiko nuo Va
kario 15 leisti Vokietiją su- stovus, 
sisiekti su kitomis šalimis 
telefonu ir telegrafu, išski
riant su Ispanija ir Japo
nija. Japonija ir Ispanija 

Sovietai žadėjo šios kon- dabartiniu atveju ta vieta 
ferencijos žinias necenzu- tektų Gen. Marshall ui. 
ruoti ir įsileisti spaudos at- Tačiau valstybės sekreto

rius toli nieko bendro netu
ri su viešais rinkimais, jis 

Šuv. Valstijos tęsia to
liau tobulinimą ir didinimą 
atominių bombų. Sakoma, 
naujos bombos bus žymiai 
galingesnės negu tos ku
rios buvo panaudotos Japo
nijos miestų bombardavi
mui, kas privedė Japoniją 
staiga baigti karą. 

Prez. Truman reikalauja 
Kongresą skirti $873,836,-
000 daugiau šepimui bedar
bių karo veteranų iki Bir
želio 30. Nors daugybė ve
teranų atsisako eiti dirbti 
ir sutinka gyventi iš val
džios pašalpos, nėra kaip 
juos priversti jieškoti dar
bo. 

EUROPOJE vėl pasikar
tojo dideli šalčiai šios sa
vaitės pradžioje. Del šal
čio ir ten užsidaro dirbtu
vės, nes neturi pakankamai 
kuro. 

KINIJOJE, upėje ištikus 
gaisrui pasažieriniame lai
ve, žuvo 126 žmonės. 

PER pastarus šalčius vi
soje šalyje žuvo keliasde
šimt žmonių ir padaryta di
deli nuostoliai. Vietomis ir 
sniego buvo iki stogų., 

Katalikų dvasiškija orga
nizuoja $5,000,000 vajų vi
soje šalyje, šelpimo reika
lams. Vajus prasidės Ko
vo 16. Vajaus vyriausias 
vadas yra Cincinnati Arki
vyskupas John T. McHi-
cholas. 

jos militariškos 
nepriimamos į tarptautinę1 bės Britų ir Amerikos zo 
pašto susisiekimo sutartį, | nose Vokietijoje gadina iš 
Vokietijai gi pašto susisie- j anksto nustatytą tvarką 
kimas su užsieniu jau grą- duoti Rusams plėšti iš Vo-
žintas. j kietijos dirbtuvių mašinas 

. I kaip prižadėtą karo nuos-
CUKRAUS reikalas pa- tolių atlyginimą, kurio so-

gerės apie Balandžio 1 d. vietai nori 10 bilijonų dol. 
Sako, naujas cukraus žen-
klelis bus geras gavimui NAMŲ savininkai galėtų 
10 svarų cukraus vietoje 5 nulynčiuoti CIO prezidentą 
svarų, kaip buvo iki šiolei. Murray, kuriam priskiria-

ma kreditas už sulaikymą 
SEN. BALL paskelbė kad pereitą savaitę Prez. Tru-

komunistai turi buti išmes- mano paruošto plano leisti 
ti iš Amerikos unijų vado-1 pakelti nuomas 10 nuoš. 
vybės. Bali patiekė bilių| Esą, Murray patyręs iš 
kuris reikalauja panaikini- OPA kad ruošiama leidi-

SOVIETAI pradėjo rėk- tik P^idento asmeniš-
ti kad Amerikos ir Angli-ikai pasirinktas ir paskir-

vyriausy-

mo "uždarytų dirbtuvių", 
tai reiškia kad dirbtuvėse 
kur dirba unijistai butų ne
varžoma imti dirbti ir ne-
unijistus. -

STATYBOS industrijoje, 
tarp aukštųjų ADF vadų 
ir statybos kontraktorių 
padaryta susitarimas ven
gti streikų. Tai yra žings
niai i išsprendimą darbo 
nesusipratimų be pavarto
jimo jiegos. 

Ši sutartis apima du mi
lijonu ADF statybos darbi
ninkų visoje šalyje. 

tas toms pareigoms 
Prez. Truman seniau ir 

dabar siūlo kongresui nu
statyti kad prezidento vie
tą galėtų užimti Atstovų 
Rumų kalbėtojas arba pir
mininkas, kuris yra rink
tas atstovas ir didumos 
vadas kongrese. Šia tvar
ka prezidentystė atitektų 
Repubikonui Atst. Joseph 
W. Martin, Jr. 

A. F. L. pasiūlė CIO su
jungti tas abi unijas į vie
ną galingą darbo organiza
ciją ir kovoti prieš Kongre
se ruošiamus įstatymus su
varžymui unijų sauvaliavi
mų. 

Lenkai praneša kad iš 
rytų — tai ištremti į Ru
siją — gryžta Lenkai į sa
vo namus. Taipgi iš Len
kijos nuo 1945 metų išvyta 

mas pakelti nuomas, tuoj 
pagrasinęs prezidentui ir 
šis tą sumanymą atmetęs. 

Iš šios žinios išrodo lyg 
Murray jau tapo preziden
to bosas, ir tie kurie ją pa
leido net pažemin* prezi
dento ofisą. 

MASKVA pašiepia Ame
rikos politiką.Kinijoje, sa
kydama jog U. S. "bankru-
tijo" savo pastangose Kini
joje ir dabar pasitraukia 
ir su savo kariuomene, ko 
Maskva nuolat reikalavo. 

IŠSIMETĖ Iš CIO. Wa-
terbury, Conn. — Vienuoli
ka vietos dirbtuvių unijų 
lokalų, su apie 14,000 na-

Prez. Truman i Meksiką 
skris oru, nežiūrint dažnų 
oro nelaimiu šią žiemą. Jis 
ten vyksta Kovo 3 d. apkal-1 rių, išstojo iš CIO, kurios 

v. . . , bėti ka'imvninius reikalus,) vadovybėje daugelyje vietų 
2.019,950 Vokiečiai ir sako net ir bendrą kovą su yra komunistai arba jų ša-
985 Ukrainiečiai. 'komunizmu. jiininkai. 

KITAS Gubernatorius. Geor
gia valstijoje ištikus guberna
torių varžytinėms, šis asmuo, 
M. E. Thompson, išrinktas lei
tenantu gubernatorium, užėm§ 
gubernatoriaus vietą iki bus 
išrinktas tikras gubernatorius. 

KARO veteranai, naudoda
mies mokėjimu jiems bedarbės 
atlyginimų po $20 savaitėje 
per 52 savaites, dideliais skai
čiais stengiasi pasinaudoti tais 
$20, vietoje eit į reguliarius 
darbus, kurių industrijose ga
li gauti ir kur moka žymiai 
daugiau. ' " ', 

Iki šiol žinomas skaičius ve
teranų imančių $20 bedarbės 
atlyginimą yra 938,383. Tiek 
bedarbių veteranų atlyginimai 
per metą siekia bilijoną dol. 

• 
JOHN L. LEWIS, angliakai 

sių unijos prezidentas, žymiau
sia prisideda prie smaugimo 
anglies industrijos savo neap-! 
galvotais streikų šaukimais. Jis 
streikus ir kovą prieš darbda
vius matuoja pereito šimtmečio 
mastu. Gyvenimas gi jau to
li pažingėjęs nuo tų dienų ka
da reikalingi buvo kruvini dar
bininkų streikai ir kada unijos 
buvo nelegalus dalykas. 

Dabar unijų interesai apsau
goti federaliais įstatymais, ku
rie New Deal laikais buvo pa
daryti net perdaug palaidi. Bet 
unijų vadai nemokėjo tais įs
tatymais naudotis. Vietoje to, 
jie griebėsi kenksmingų prie
monių industrijas griauti. 

Bang industrijų, bijant an
glies pritrūkimo, ėmėsi pakeis
ti kitokį kurą vietoje anglies. 

Pennsylvania geležink e 1 i ų 
kompanija, kuri sunaudoja la
bai daug anglies lokomotivų 
kurinimui, nutarė pamesti ang
linius lokomotivus ir įsisteigia 
Diesel lokomotivus, varomus 
aliejum. Unijų vadai gerai ži
no kad su kiekvienu anglinio 
lokomotivo atmetimu nuo gele
žinkelio 22 maineriai netenka 
darbo. 

SU CUKRUM pasikartoja ta 
pati istorija kaip buvo su vi
suotina OPA. Atsimenat kaip 
OPA agentai ir net aukštieji 
valdžios galvos rėkė, Įrodinėjo 
kas atsitiks su kainomis kai 
OPA bus panaikinta? O kas 
atsitiko? Tik OPA agentų de
šimtys tūkstančių neteko dar
bų, o kainos tvarkosi pačios 
per save, kaip didieji šalies biz
nio žmonės tikrino. 

Cukraus kontrolės biuro Val
dininkai bijodami netekti savo 
vietų, jausdami kad yra noras 
cukraus kontrolę paliuosuoti, 
skleidžia gąsdinančius gandus 
kas atsitiks su cukrum jeigu 
bus panaikinta jo kontrolė. 

Kaip pasirodo, cukraus kon
trolieriai jau turi sutepę savo 
rankas. Jie darbuojasi suma
žinimui cukraus tiekimo šios 
šalies gyventojams kad turėtų 
daugiau cukraus išvežimui į 
Balkanus ir kitas šalis — be 
abejo daug cukraus vis slaptai 
eina į Rusiją, kad ir Ukrainos 
vardu. Pati valdžia nepasirū
pino padaryti ątitinkamų su
tarčių su Argentinos cukraus 
augintojais užtikrinimui cuk
raus išteklių namie. 

Taigi, cukraus klausimu ša
lis atsidurus purvyne, kuris 
yra valdžios nesugebėjimas su
kontroliuoti. 

BOLIVIA dabar apines ima 
iš Suv. Valstijų, kurias prieš 
karą gaudavo iš Vokietijos. 


