
Sovietai siūlo anglams Palestina^ pavesti JT
Londonas. JT patikėtinių komisijoje man-1 

datams perimti Tarybų s-gos atstovas JAV 1 
Novikovas išdėstė savo krašto pažiūras j i 
iki šiol padarytus kiįų tuo klausimu siūly
mus', žinoma, visus juos sovietišku papro
čiu atmesdamas. Pirmiausia pareiškė nesu
tikima su JAV siūlymu vokiečiams prieš 
aną karą priklausiusių Rarmojo vandenyno 
salų mandatą palikti Japonijai. Dėl JAV 
noro pasilikti šiose salose savo bazes tu
rėtų pasisakyti Saugumo Taryba.

Taip pat išreiškė savo' nusistebėjimą, ko
dėl D. Britanija po nepavykusių derybų dėl 
Palestinos su žydais ir JAV nesikreipė Į 
JT.- Palestinos klausimas, pasak jo, tegali 
būti sprendžiamas tik JT ir tik dviem bū
dais: sudarant nepriklausomą žydų valsty
bę arba pavedant Palestinos mandatą JT. 
Pietų Afrikos Unijos noras įsijungti Siau
rės Vakarų Afriką tesąs* tik aneksijos prie
danga, bet ne tariamo gyventojų pageidavi
mo patenkinimas.

JT plenumo ūkio komisijoje Unrros vyr. 
d:rektorius La Guardia įteikė siūlymą Un
rros pagalbą nukentėjusiems nuo karo kraš
tams pakeisti JT parama. Šiai jo nuomonei 
jo vizito metu Maskvoje pritaręs ir ponas 
Stalinas;

Keturių didžiųjų valstybių užs. reik, mi- 
nisterių pasitarime neprieita jokio susitari-

I mo dėl keturių Anglijos siūlymų Rumuni
jos naftos koncesijų likvidavimo reikalu.

KOMUNISTAI LAIMĖJO
I Londonas. Žiniomis iš Paryžiaus komu
nistų partija rinkimuose į Prancūzijos par
lamentą laimėjo pirmą vietą ir, lyginant su 
praėjusiais rinkimais į steigiamąjį seimą, 
išėjo žymiai sustiprėjusi. Rinkimų rezulta
tai iš kolonijų dar negauti. Šiuo tarpu tėra 
žinomas pasiskirstymas 592 vietgm iš bend-

1 ro 619 vietų skaičiaus. Komunistai ir pri
jaučiantieji gavo 172 vietas (21 daugiau), 
katalikai liaudininkai (MRP) 163 vietas (3 
daugiau), socialdemokratai 96 vietas’ (24 
mažiau), dešinieji 78 (12 daugiau), radikal- 
socialistai 62, gaulistų unija 9 vietas.

| Komunistai, nors turi pirmą vietą išsiko
voję, negalės sudaryti vyriausybės nei vie
ni, nei koalicijoj su socialdemokratais. Tad 
vyriausybės sudarymas be MRP dalyvavi
mo nėra galimas. O MRP, koncentruodama 

Į visas antikomunistines partijas, gali ir be 
(komunistų ir be socialdemokratų sudaryti 
daugumą.

I Taigi komunistų laimėjimas nėra toks 
reikšmingas, kaip iš pirmo įspūdžio .gali at
rodyta ir vargiai jie pasieks ministerio pir- 

Į mininko kėdės (kurios jau dabar reikalau
ja), jokiu atveju betgi to negalės įvykdyti

1 neidami į kompromisus su MRP.

Amerika lieka vieninga ir vyraujanti galybe
Londonas. JAV prezidentas Trumanas pa

sisakė nenumatąs daryti jokio vyriausybės 
pakeitimo dėl respublikonų laimėjimo, ku
rie pritariu vyriausybės užsienio politikai 
ir su kuriais esąs įmanomas bendradarbia
vimas vidaus problemas sprendžiant. Visi, 
kurie mano daryti sau politinį biznį iš Ame
rikos nevieningumo, žiauriai klysta. Ameri
ka buvo ir liks pirmoji galybė, įvairialyti 
savo nuomonėmis, bet vieninga savo nusi
statymu.

ANGLIJA SAUGOSI ATENTATŲ
Londonas. Dėl žydų grasinimo pradėti te

roro aktus ir pačioje Anglijoje vyriausybė 
ėmė ypatingai rūpestingai saugoti viešuo
sius pastatus. Sustiprinta parlamento ir ka
raliaus rūmų apsauga. Pradėti saugoti ir

maitinimo būvis šiaurės vakarų Vokietijoje 
vis dar esąs labai kritingas. Vietinės atsar
gos yra visiškai išeikvotos. Mažiausias ne
sklandumas vidaus susisiekime ar laukia
muose tiekmenyse iš užsienio tuojau yra 
jaučiamas, o nesklandumo pašalinimo už
trukimas gresia katastrofa.

• BLANKI SOCIALDEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

Londonas. Anglijoje pasibaigė tarptauti
nė socialdemokratų konferencija. Didelio 
susidomėjimo, vertų nutarimų nepadaryta. 
II internacionalas neatgaivintas ir net nepa
daryta nutarimo jo atgaivinimo klausimą 
vėliau svarstyti. Tačiau delegatai grįžo į 
savo kraštus su pakilusia nuotaika dirbti 
tarptautiniam solidarumui ir tarptautiniam

lig šiol nesugomi viešieji pastatau Uosto 
ir didesnių stočių judėjimą seka speciali 
tam reikalui sudaryta policija.

KATASTROFOS GRĖSMĖ TEBEKABO
Londonas. D. Britanijos karinės valdžios 

Vokietijoje šefas, oro pajėgų maršalas Sir

susipratimui. • ...

Viena. Austrijos diplomatinis, atstovas 
Tarybų s-gai Karlis Waldbrunneris pasi
traukė iš savo pareigų. Pasitraukimo prie-
žastis yra negalėjimas pagreitinti austrų 
karo belaisvių grįžimo iš Tarybų s-gos. Be

Douglas, Berlyne turėjo pasitarimą su savo ■ to, buvęs atstovas, pareiškė. Austrijos vy- 
fikio srities specialistais britų zonos mai-1 riausybė mokėjusi perms', algą, kad ba- 
ttnimo klausimu. Anglų spaudos tintomis,(tų galima Maskvoje išgyventi.

Kodėl Prane.izijoįe dangun 
laimėjo konionisfai ?

Vienas prancūzų trumpa regys prieš porą 
metų rašė, jog Thorez niekad nelaimės to
dėl, kad jis neturi inteligencijos ir nieko ne
nusimano apie literatūrą. Tačiau jis pabrė
žė, kad Thorez turi didelę gerklę ir yra 
didelis demagogas. Pasirodo, kad demo
kratijoje gera gerklė, demagogija, agitaci
jai mestas kapitalas daugiau sveria negu 
inteligencija.

Šio karo išvarginta, materialiai išsemta 
Prancūzija yra labai puiki dirva komuniz
mui veistis. Nacionalsocializmas, keletą me
tų laikęs Prancūziją žiauriai okupuotą, su
stiprino kovotojišką komunistų pogrindžįo 
veiklą. Tie komunistiniai kovotojai šiuo 
metu visa gerkle rėkia, kad jie išgelbėjo 
ir išgelbės Prancūziją. Jie nesigaili pažadų 
darbininkams, jie prieš šiuos rinkimus nu
kreipė savo dėmesį ir į ūkininkus. O pran
cūzų darbininkai, ūkininkai sunkiai ekono
miškai gyvena. Jiems reikia pinigo ir mais
to. Komunistai tai žada. Štai kodėl jiems 
lengva prancūzų dirvoj savo grūdus sėti.

Dabartinė Prancūzija mūsų akimis žiū
rint, atrodo panaši į 1939 m. rudenio Lie
tuvą. Ji svyruoja tarp rytų diktatūros ir 
anglosaksiškos demokratijos. Tačiau inte
lektualiniai sluoksniai yra labai užkrėsti 
komunizmo bacilomis. Prancūzų spauda, 
literatūra, menas, mokslas yra pasidaręs 
labai internacionališkas ir prisigėręs mark
sizmo. Šie intelektualai, kaip ir kauniškiai, 
neturi supratimo, kas yra komunizmas gy
venime. Jie yra utopistai, kurie,•'prisiskai
tę gražių propagandinių leidinių, svajoj? 
apie rojų žemėje Prancūzijai. Tačiau jie 
greit pasigydytų, jei rusiškieji komunistai 
bent savaitę pavaldytų Prancūziją. Tik bū
tų liūdna, kad šis receptas perbrangiai 
kaštuotų visai Europai.

Kur viešpatauja demokratija, ten gera 
dirva visokiems diktątūrininkams. Bet kur 
viešpatauja diktatūra, ten mirtis demokrati
jai. Prancūzų komunistai puikiai išnaudoję 
demokratinę laisvę ir sunkią ekonominę, so
cialinę būklę. Jie meta kapitalą agitacija!, 
kad laimėtų Prancūziją. Komunizmas yra 
valstybinis kapitalizmas, ir jis puikiai žino, 
kad kapitalo pagalba galima demokratiškai 
laimėti pasauli. Valstybinis kapitalizmas 
stoja j kovą prieš privatini kapitalizmą. Kas 
laimės? Tas. kas turės didesnę gerklę ir 
daugiau organizuotumo, kovotojiškumo.

Prancūzijos komunistų pirmosios vietos 
laimėjimas prancūzų vidaus politikoje ko! 
kas dar nesudaro didelio pavojaus. n#s de
šinieji, susitarę su kairiaisiais, gali sudaryti 

.stiprią dauguma ir valdyti Prancūziją b« 
I (Nukelta į 4 p.)
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Nelaisvi ii\4enKv'ai laisvu atgavusioje salyje
Mus retkarčiais pradžiugina žinios, kad 

didžiosios valstybės neužmiršta mūsų ma
žytės tautos didžiosios nelaimės ir joms va
dovaujantieji vyrai kartas nuo karto pa
reiškia kai kurių vilčių. Pžiugu, kad toki 
kraštai, kaip D. Britanija ir JAV, kurių 
tautos, galima sakyti, niekada nenešė ver
gijos pančių, vis dėlto supranta mus ir pa
kelia savo akis- kad ir į tą menkutę dulkę...

Deja, nevišur taip yra. Atsiranda mažų
jų tautų, kurios šiais demokratijos laikais, 
jeigu tik kas joms leistų visiškai lajsvai iš
sižioti, suėstų mus. Čia kalbama ne apie ką 
kitą, kaip apie taip vadinamą „demokrati
nę” ir, gink Dieve, „nefašistinę”, naujai at
kurtą Austrijos valstybę.

Gerai žinome tuos atmintinus, metus, kai 
ši valstybė neklastota tautos valia įsijungė 
j „Didįjį Reichą”. Tai nebuvo vien tik prie
vartos aktas. Mes pagarbiai lenkiainės prieš 
didžiuosius Austrijos vyrus, kurie tam įsi
jungimui priešinosi, bet visi jie gerai žino, 
kad jie tuo metu neatstovavo tikrosios aus
trų tautos daugumos valios ir kad tik toji 
austrų tautos dauguma stovėjo už „Ansch- 
lusšą”. Lietuviai, gyvenę tuo metu Austri
jos miestuose, ir šiandien mums pasakoja, 
su kokiu nedirbtinu nuoširdumu ir milžiniš
ku entuziazmu austrų tautos dauguma su
tiko nacių rėžimą. Už nacidhalsocialistinę 
Vokietiją tada vykdomų balsavimų metu 
pasisakė visi austrai: pradedant jaunais 
darbininkais, baigiant aukštais bažnyčios 
dignitoriais.

O paskui?
Paskui austrų daliniai, drauge su naciais,

NEDRAUSMINGUMAS ATKELIA 
VARTUS BADUI

Londonas. Trys Unrros gydytojai anglai 
savo įspūdžiuose spaudai patiekia maždaug 
tokį Europos neprimitimo vaizdą. Anglų 
zonoje Vokietijoje dėl nuolatinio neprimi
timo apie 12.000 sergančių atvira džiova 
gyvena sveikųjų tarpe. O Lenkijoje tokių 
esama apie 25.000. Graikijoje 14 metų vai
kų ūgis dėl badavimo yra 7*/a cm mažesnis 
už tokio pat amžiaus vaikų ūgį prieš karą. 
Unrros pagalba šiems kraštams tik dauge
lį apsaugojusi nuo bado mirties, bet ne nuo 
bado.

Tokių faktų akivaizdoje JAV elgesys pa
naikinant kainų priežiūrą ir bet kokį mais
to gaminių racionalizavimą savo krašte 
tesąs tyčiojimasis iš badaujančiųjų, nes dėl 
to kainos pakilusios ir dolerio kur
sas kritęs, kas savo keliu JAV suteiktos pa- 
kolos Anglijai dydį smarkiai sumažino ir 
galimą Anglijos pagalbą badaujantiems 
kraštams susilpnino.

Šiandien pasatdis kenčia dėl Tarybų s-gos 
užsidarymo ir JAV lėbavimo ir ūkinio pa
laidumo bei netaupumo. Kadangi Kanados 
uostai greitai užšalsią, tai Europai vienin
telė viltis apsisaugoti šią žiemą nuo bado 
tesanti JAV pagalba maistu. ' 

ėjo Europos budelių pareigas. Mes puikiai 
atsimename tuos SS vyrus iš Vienos, Gra
co, Linco ir kitų Austrijos vietovių, kurie 
šeimininkavo mūsų tėvynėje ir_ vykdė lie
tuvių bei žydų tautų nakinimo darbą. Jie 
buvo austrai. Gerai atmename tas austriš
kas divizijas, kurios 1944 m. rudenį pa
grindinai apiplėšė mūsų Žemaitiją, atėmė 
arklius, gyvulius, vežimus, grūdus, tūks
tančius žmonių surinkę išvežė prie apkasų 
kasimo darbų.

Per keletą vokiečių okupacijos metų ši 
tauta spėjo suaugti su naciniu Reichu ir 
nieko daugiau nežinojo, kaip „Ein Volk, ein 
Reich, ein? Fuehrer”. Mes taip pat dar ne
užmiršome naciškojo darbo pragaro, kur 
buvome austriškai naciško bizūno priversti 
kalti ginklus Naujajai Europai. Teisybė, to 
bizūno laikytojas savęs tuo laiku jau nebe- 
vadind austru ir jo rankovę puošė ne Aus
trų valstybės ženklas, bet toks didelis „Ha- 
kenkreuzas”, kokio nenešiojo nė pats aus- 
triškds kilmės „fuehreris”. Bet tas, rodosi, 
esmės nekeičia.

Na, bet tauta gali suklysti, kaip ir atski- 
ras_žmogus; ir ne mūsų reikalas dėlto kal
tinti austrus. Būtume nė nepriminę aust
rams jų nuodėmių, jeigu nebūtų jų perdide- 
lis nenuoširdumas kitų tautų, kad ir lietu
vių atžvilgiu. Likimas lėmė daliai mūsų 
tautos, kaip ir kitiems užsieniečiams, pasi
likti Austrijoje ilgesniam laikui. Atrodo, kad 
buvusi vergovėje tauta turėtų geriau kaip 
kas kitas suprasti kitų, dar neturinčių lai
mės turėti savo valstybės, tautų padėtį. De
ja, taip nėra. Likimas lėmė Austrijai lai
mingesnį kaip mums rytojų. Šiandien ji jau 
pusiaujais va valstybė; turi vyriausybę, sei
mą, policiją etc. Deja, to maža. Reikia dar 
turėti tikrosios laisvės pajautimą, kurio 
austrams kaip tik trūksta. Kad tai yra tie
sa, matome kad ir iš tų faktų: pirmieji 
žingsniai, kurių naujai sudaryta krašto vy
riausybė griebėsi, buvo ne atvesti ’ į protą 
nacių suvedžiotą tautą, išmokyti ją gerbti 
laisvę, žmogų, kitas tautas laikyti jeigu ne 
sau lygiomis tai vis dėl to žmonėmis, at
jausti artimo nelaimę. Atvirkščiai, austrai 
pasistengė sukurti savo krašte pragarą ne
laimingam, be tėvynės žmogui, „auslaende- 
riui”.

Austrai padaro eilę nutarimų, prašydami 
alijantų tautas atimti iš nelaimingų tremti
nių žmogaus teises. Argi tai nepanašų į 
Evangelijoje aprašytą nedorąjį skolininką? 
Tremtiniai austrų krašte sulaukia beveik 
belaisvių likimo. Jiems nebeleidžiama nau
dotis susisiekimo priemonėmis, steigti laik
raščius, mokyklas, daug kur draudžiama net 
išeiti" iš stovyklos ribų. Tie ponai, kurie na
cių laikais mūs saugojo ir mušė, tik ką nu
sisegę neseniai „Hakenkreuzu” paženklintus 
raiščius, pradeda mus vadinti, fašistais. Ma
ža to, jie prašo didįjį rytų kaimyną daryti į 
mus spaūdibtą. Tas, žinofna, negi gali to
kios progos neišnaudoti— Alijantinių vals-

Trečiadienis 1916 m. lapkričio 13 d.

RUSA1 GAVO IS AMERIKOS ĮVAIRIŲ 
MEDŽIAGŲ UŽ 1I.141.OOO.C0O DOL.

JAV prieš kelias savaites pakvietė 
sutvarkyti paskolos reikalus, bet so
vietų valdžia neskuba.

Vašingtonas. D. C. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasiuntė Sovietų s-gai antrą notą, 
kurioje prašo prisiųsti į Ameriką ekonomi
nę misiją Lend — lease reikalams sutvarky
ti. Karo metu sovietų valdžia ggvo iš Ame
rikos įvairios medžiagos už vienuolika bili
jonų ir 141 milijoną dolerių.

Valstybės departamentas prieš kelias sa
vaites pasiuntė šiuo reikalu notą į Maskvą, 
bet iki šio meto Stalinas nesiteikė atsakyti. 
Šiomis dienomis pasiųstas antras primini
mas, truputį griežtesnis ir konkretiškesnis 
už pirmąjį. _ '

Amerikos valdžia nori sutvarkyti visus 
L,end—lease reikalus, kaip . to. reikalauja kon 
greso priimtas įstatymas. Su daugeliu vals
tybių, kurios karo metu naudojosi Amerikos 
Lend—lease medžiagomis, jau sutvarkyta at
skaitomybė. Britai su prancūzais ne tiktai 
likvidavo visas sąskaitas, bet gavo gerokas 
paskolas iš Amerikos.

Lend — lease reikalai jau sutvarkyti su 
įvairiomis mažesnėmis valstybėmis. • Nese
niai buvo pasirašytas susitarimas su Belgi
ja, baigiami reikalai su Indija, aptarta vis
kas su pietų Amerikos valstybėmis. x

JĄ V nesitiki gauti ir nereikalauja grąžinti 
doleriais už suteiktas medžiagas. Nepapras
tai didelės karo metu skolintų ir duotų 
daiktų sumos nurašytos į karo nuostolius, 
bet sąskaitas reikia sutvarkyti.

Sovietų valdžia gavo apie ketvirtadalį vi
sos Lend — lease medžiagos. Rusai gavo 
įvairios karo medžiagos, pradedant moder
niškaisiais bombonešiais ir baigiant pa
prastais šoviniais, jie gavo . neapsakomus 
kiekius maisto, drabužių, apavo, susisiekimo 
priemonių, automobilių, telefonų ir kito.

Už kiekvieną duotą daiktelį gautas įgalio
tų rusų atstovų parašas. Vašingtone yra ir 
sovietų pareigūnų pasižadėjimas grąžinti 
Jungtinėms Valstybėms daugelį karo pabūk
lų ir mašinų, kai karas bus baigtas. Rusai 
buvo pasižadėję teikti Amerikai savitarpiš- 
ką paramą, bet už gautus vienuoliką bilijo
nų jie davė Amerikai medžiagos tiktai už 
2.213.000 dolerių.

Stalinas norėjo gauti vieno bilijono pas
kolą Amerikoje, bet kai valstybės departa
mentas pareikalavo* laisvos- prekybos Rytų 
Europoje, tai sovietų valdžia neatsakė J no
tą. Dabar rusai privalės prisiųsti atstovus 
ir suvesti sąskaitas. („Naujienos” Nr. 242). 

tybių durys nuolat varstomos su austrų 
valstybės prašymais „atsiimti DP”.

Jeigu šiandien ten nelaimingasis DP te
bėra dar gyvas, reikia dėkoti tik faktui, kad 
Austrija nėra dar visiškai laisva ir yra sve
timųjų valdoma. ~~

Nelaimingos lietuvių, lenkų, latvių, estų, 
žydų ir kt. tautos, reikia manyti, šio Austri
jos „vaišingumo” nepamirš ir kada nors j| 
tinkamai įvertins. Br. Kviklys
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Henri Žemelis (12)

Paskiitmioji apgaule
Pirmosios nelaisvės dienos
Atsikėlėm gan anksti. Nors per tą porą 

dienų išvargome, daug išgyvenome, bet mie
gas neima. Ne galvoje dabar poilsis — 
kiekvieną kankina mintis, kas mus laukia 
toliau?

Žiūrime pro langus. Pirmieji mus pasvei
kino tie patys automatų vamzdžiai — iš vi
sų pusių stovi latvi’ų-SS legijonieriai ir mus 
saugo. Keista ir juokinga. Latviai, mūsų 
brolių tauta, to pačio . likimo draugai — 
šiandien mus savo žemėje su automatais 
saugo. Ar jie žino, kas mes tokie ir už ką 
mus čia laiko suimtus? Greičiausiai — ne. 
Bet iš jų veidų mes nematome jokios užuo
jautos. .

Aplinka'graži. Mūsų, namas stovi ant kal
niuko, miško pakraštyje. Iš kitos pusės ma
tyti gražus 'ežeras? Deja, tik akims pasi
džiaugti.

Pradedame atsikvošėti, nuotaikos darosi 
giedresnės, arčiau susipažįstame, pasipasa- 
kojam savo įspūdžius ir išgyvenimus. Juo
kauti pradedam. Ypač pastovios ir drąsinan 
čios nuotaikos mūsų generolas. Niekuomet 
nepamatysi jo nusiminusio. Visuomet drau
giškas, linksmas, su kiekvienu pasišneka, 
pajuokauja ir padrąsina. Dažnai prisimena 
suėmimą. Pasirodo, kai generolas su pulk. 
Urbonu nuvyko į pasitarimus, ten pačio 
Jeckelno buvo žiauriu būdu suimti, nugink
luoti ir šlykščia forma mesti tie patys ap
kaltinimai, kuriuos ir mes girdėjome. Ge
nerolas dėl V. Rinktinės likvidavimo daug 
išgyvena ir sielojasi:

— Aš tai jau senas ir jų nebijau, bet man 
gaila Jūsų ir Jų jaunų vyrų, kurie pakliuvo 
jiems į rankas — pasakoja generolas. — 
Tačiau nereikia nusiminti. Tiems apgavi
kams nelengvai seksis susidoroti su mūsų 
vyrais.

Prisimenam pulk. Š. pabėgimą, kuris, gal 
būt, ir turės įtakos mūsų būviui, bet, vis 
dėl to, buvo vikriai įvykdytas, kad net sar
gybiniai nepastebėjo. Kaip jam sekasi ir ar 
pavyks pasiekti Lietuvą?

Tačiau įdomiausias mums visiems dabar 
klausimas, kas darosi Lietuvoje? Ar suėmė 
visus V. Rinktinės vyrus, ar pavyko išsi- 

• bėgioti? Kaip reaguos į šiuos įvykius lie-, 
tuviškoji visuomenė? Kaip elgsis su mūsų 
šeimomis? Juk gali Gestapas prieš jas 
griebtis represijų. Kai kurios šeimos liko 
be jokio pragyvenimo šaltinio, todėl gene
rolas parašė pirmajam generaliniam tarėjui 
tokį raštą:

a — Pone Generole/
Mano ir mano karininkų suėmimo by

los aplinkybės Tamstai yra geriau žinomos, 
negu man, todėl aš Tamstą įpareigoju pa
sirūpinti suimtųjų šeimomis.

Apie Tamstos padarytus žygius prašau 
neatsisakyti painformuoti 'mane. —

(pas.) gen. Plechavičius.
(bus daugiau)

Benys Rutkūnas yra prigimties apdova
notas ir Dobilo išaifgintas poetas. Jis nėra 
nei genialus, nei vidutinis, jis yra poelas 
su savita poetine siela, su savitu veidu. 
Tiesa, jis yra gavus kryptį iš Dobilo, o ke
lių jis ieškojo visur: liaudies kūryboj, indi
vidualiojoj lietuviškoj poezijoj. Svetimam 
estetizme, impresionizme, vokiškoj litera
tūros kultūroj. Tačiau labiausiai, jis kryps
ta į lietuviškąją dainą, jos svarumą. Jis ku
ria, kartais gerai, kartais blogai, bet kuria.

Ketvirtasis B. Rutkūno eilėraščių rinki
nys „Pulsas plaka”, išėjęs kukliai, primity
viai, rotatorium, yra to paties poetinio ke
lio tęsinys. Tačiau ir šiame kelyje jis ma
to naujai, jis išgyvena šių dienų lietuvio: 
ir žmogaus tragizmą. Tiesa, šią išgyveni
mas nėra toks sukrečiantis, bet jis yra nuo
širdus ir poetiškas. B. Rutkūnas, kaip ir St. 
Santvaras, turi savo veirą ir savo kelią ir 
nenori jų keisti, Tai poeto individualybės 
dalykai.

„Pulsas plaka” — yra Lietuvos pulso 
tvinksniai. Poetas simboliškai šių dienų Lie
tuvą atvaizduoja žiemos prislėgtą. Tačiau 
iš po ledo girdėt, kaip pulsas plaka, kaip 
ledinės, šaltos žemės lūpos šypsosi ir viltį 
kuždaj kad mūsų žemė, mūsų Lietuva yra 
nemirusi ir kad muš dar sraujos upės, lais
vas ir sraujas gyvenimas. B. Rutkūnas gi
liai išgyvena Lietuvos netekimą, nes jis ne
teko ir savo mažyčio sūnaus, kurio ilgesį 
jis. apdainuoja „Juodojoj nedalioj”. Ši juo
doji nedalia yra apėmusi tūkstančius lietu
vių, kurie norėtų savo likimo atskirtiems 
artimiesiems „paglostyt garbanas švelnias, 
pasiklausyt širdies plakimo ir palaikyt ran
kas delnuos”. Tačiau ne vien šis šeimyninis 
motyvas verčia poetą kentėti, jis kenčia dėl 
žmogaus/ dėl pasaulio nuokričio.
: i ^„Pasaulis — pūvantis lavonas^ 

išniekintas žmogus , 
pašvaistėse raudonas 
vis trūkčioja dangus.
Tranai panoro viešpatauti apgaulę, 
priespauda, kerštu
ir vedė į bedugnę tautą ■ x 
ir mindžiojo teises tautų.

Nors šiuose posmuose beveik nėra poezi
jos, tačiau yra tikra tiesa. Poeto kentėjimas 
dėl šios tiesos yra brangintinas kaip poeti
nis nusiteikimas.

B. Rutkūnas pirmame eilėraščių skyriuje 
„Tu dar nemirusi” išreiškia Lietuvos prie
spaudą, jos nelaisvę, jos kruviną kelią. Po
etas liaudiškai dainuoja, kad jam negaila, 
jog žiemužės pūstas sniegas šaldė sroveles, 
tik jam gaila bernužėlių kraujo nemunuos, 
it baltųjų dobilėlių, pakirstų šalnos. Tie 
baltieji dobilėliai, mūsų broliai anapus, ku
rie plūsta kraujo nemunuos... Poetas yra 
laisvės dainius, kuris ilgisi laisvės sau, sa
vo kraštui, savo žmonėms.

•)Benys Rutkūnas. Pulsas plaka. IV eilė
raščių knyga. 199 pusL Kaina nepažymėta.

Nauji leidiniai

Lietuvos pulsas poezijoje*)
Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos 
aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos 
Kankinuos ilgesy ar guluos ar keliuos — 
nei aukščiausi kalnai man tavęs neužstos. 
Vai girdžiu, tu šaukiesi savųjų vaikų... 
O tikėk, jie sugrįš, tarsi paukščiai visi 
iš svečių, tolimųjų kraštų 
it žvaigždė pro miglas patekės šviesi 
vėl laisva ir šventa kelsies tu!

(Lietuvai, 33 pusi.).
Didelė laisvės meilė, nuoširdus tautės 

kančių, ištrėmimo dienų : išgyvenimas,, tikė
jimas į žiemos praėjimą (brisiu žiemą, lyg 
rugys žiemkentys ir po sniegu gyvas, ža- 
liaplafikis). B. Rutkūno patriotinę poeziją 
išskiria iš kitų savo’ individualiniu veidu’ir 
savaimingumu. 'Jis ča nepakartoja B. Braz- 
džonio ar kitų patriotinės tematikos poetų.

Poetas ilgisi savo gimtinės. samanoto 
stogo, artojo milinės, čiobrelių, pievų, žie- 
dingų darželių, mėlyno tėviškės šilo, kve
piančių kalvų, parimusio Rūpintojėlio.

Akiračius debesys dengia 
be laisvės sunku ir klaiku 
grąžinkit man tėviškės dangų 
ir juoką žaliųjų laukų!

(Tremtinio elegija)
Antrame ir trečiame eilėraščių skyriuje 

„Likimo Vingiuose” ir „Tyliajam lietuvy
je” poetas išreiškia savo žmogišką kančią, 
troškimus, savo regėjimus, jausmus ir nuo
taikas. Poetas eidarnas per vaišingą žemę 
nori susemti gyvybės lašus ir nori Praam
žiaus vainiku: nunešti nunokusių varpų sau
ją. Jis nežino, ar šis jo kelias bus supras
tas.

Jums neįžvelgti mano kelio 
tyliosios paslapties 
Aš dalinu. Jūs renkat sau. Ir 
verkiat tik dėl savęs.

(Tylioji paslaptis 72)
O poetas renka ne sau, bet kitiems, jis 

sutinka kiekvieną pakeleivį žmogų su mei
le. Jis yra, it tas žiedas, kuris su meile 
bundančio pasaulio išsprogęs, sapnuoja 
aušrą ir saulę.

B. Rutkūnas nuo poetinių mąstymų, nttc 
regėjimų, nuo pranašysčių pereina j nuotai
kų gamtos vaizdavimą. Jis čia teieško gro-' 
žio, eilėraščių skambesio, melodingumo, eks
presijos ar dinamikos.

Kvapais nusipylusios laša 
drebėdamos gyvos 
prie tavęs, prie veido, ant rankų 
alyvos, alyvos!
Tau juoksis prie kelio, prie lūpų, 

ant rankų 
alsuojančios gyvos 
alyvos, alyvos! '-

(Jaunystę pagavus, 192) 
Daugelis šios rūšies eilėraščių yra para

šyti be fikslo, tik pasigrožėti, gamtos vaiz
dais ar nuotaika pasigerėti. Tačiau jie su
teiki skaitytojui tam tikro estetinio malo
numo. (Nukelta į 4 p.)
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Lietuvos...
. (atkelta iš 3 p.)

B; Rutkūiio e.ėraičių ritmika, forma yra 
dauįč.y vietų panaši į liaudies dainų melo
dijas. Tačiau poetas daugely vietų neap.ai
do formos, sunkiai kuria ritmą ir natūralius 
rimus. Šit pa v. kaip nevykusiai poeto yra 
kuriami e ’ėraščio posmai:

Kardus galąskit! Žirgus balnokite, 
Dūmai ir ugnys pasienyje
ragas sugaudžia. B’auslasi juokas ten 
Iškilmių pirmąją dieną jau.

(Prakeiktasis dvaras 53 pusi.)
Arba vėl kokia proza: 

Likimo vingiai 
neišskaitomi:

• > akliems nuo lopšio ligi karsto 
skirta eiti mums.
Iš žemės įščių gimę, 
žemėn gulsime 
ak mojį tik plaka 
pulsas mūs

(Likimo vingiai, 87;
B. Rutkūūui, turinčiam poetinę sielą ir 

galinčiam poetiškai giliai pasisakyti, reikė
tų labai susirūpinti, ritmikos, rimų, kai ku
rių vaizdų neestetinimu. O labiaus^i tektų 
ieškoti, pažangos kelio, kad su kiekviena 
eilėraščių knyga ateitų atsinaujinęs. Tačiau 
ir tai, ką i is mūsų skaitytojams davė, yra 
poeto iškentėtas ir nuoširdus žodis, su nuo
taika ir su jausmu išreikštas. Si B. Rutkū- 
no lyrikos knyga, gerokai perkračius, ver
tėtų išleisti viešosios spaudos būdu. Ji pra
lenks daugelį išspausdintų poezijos knygų, 
kurių pas’roūvm-c ’-n-.-o visiškai nereika
lingas. t Stp. Vykintas

PRAPLEČIAMAS TARPZONINIS PAŠTO 
SUSIS'EKIMAS

Nuo š. m. spalio 20 d. visose zonose Vo
kietijoje vėl yra leidžiami ekspreso („durch 
Eilboten”) laiškai. Taip pat leidžiama siųs
ti reikalą raštus, spaudinius ir prekių pa
vyzdžius iki 500 gramų svorio. Kartu bus 
paskubintas ir pašto susisiekimas. Laiškas 
iš Muenrfieno Berlynan vietoj" savaitės bus 
pristatomas per 2—3 dienas. Pašto susisie
kimo ipagreitėjimas jau dabar jaučiamas. 
Lietuviai tolimajame Eutine (Holšteine) da
bar „Mintį”, gauna per 1—2 dienas, o anks
čiau ji a‘"rdavo tik per 4—5 dienas.

• • *
Londonas. į pareigas įvedamas vytinu

sįjį Londono burmistrą, ministeris pirmi
ninkas Attlee pasakė kalbą, kurioje pažy
mėjo, kad Anglija pasiryžusi eiti su visais 
taiką mylinčiais kraštais ir bendradarbiauti 
vykdarl pasaulio atstatymą.

(atkelta iš 1 p.) 
komunstų. Tačiau moralinis komunistų lai
mėjimas yra didelis ir strausiškai užmerkti 
akis, matant priešą,. yra dvigubas pavojus, 
šis komunistų laimėjimas taip pat yra pir
masis skambutis Anglijai, kurios pyšonėje 
trečiojo internacionalo durklas antrajam in
ternacionalui stiprėja ir aštrėja.

, St. Žygintas

RUSIJA NIEKAIS PAVERT® JALTOS 
SUSITARIMUS

JAV lietuvių savaitraštis „Amerika” šių’ 
metų spalių 18 d. Nr. rašo: „Buvęs Valsty
bės pasekretoris Sumnrt Welles išleido kny
gą „Where Are We Heading?”

Jis sako, kad Rusija niekais pavertė Jal
tos susitarimus, savo kontrolėn užgrobė 
rytinę Europą, kai tuo tarpu Amerika jai 
pataikavo. Dabartinė rusų politika rytinėje 
Vokietijoje galima suprasti ne kitaip, kaip 
tik pastangas visą tą sritį garantuoti komu
nizmui.

Sumner Welles, nors moka kitus griežtai 
smerkti, nepastebi, kaip pats paslysta ir vi
siškai sužaloja savo autoritetą, su koja pa
spiria tarptautinės moralės ir teisingumo 
principus ir teisingumo tautoms įstatymą.

Jis išvedžioja, kad Rusijos teritoriniai rei
kalavimai šiaurėje ir vakaruose yra pateisi
namu Jam atrodo, kad- ten daugumas gy
ventojų „nori įsilieti į sovietinę sistemą”.

Taip rašo žmogus, kuris daugiausia prisi
dėjo sustatyti Atlanto Carterį. Jis visai ne
paiso, kad tuose kraštuose, kuriuos užėmė 
rusai, žmonės kasdien žūva dėl laisvės — 
jam tai vaidenas kažkokiu noru „įsilieti į 
sovietinę sistemą”.

APSUPO 100.000 KINŲ KOMUNISTŲ
Pekinas. Kinijos vyriausybės kariuomenei 

apsupus Chefvo miestą, buvo atkirsta apie 
100.000 kinų komunistų. Šios kalnų tvirto
vės gatvėse siaučiančios smarkios kovos.

Toliau pranešant, kad penkiuose Santun- 
go pusiasalio uostuose, rytuose ir vakaruose 
nuo Chefvo, komunistai grupuoja naujas 
pajėgas, b--.uam: prasilaužti ir susijungti 
su Chefvo įgula.

RAKETOS, KURIOMS IŠBANDYTI NĖRA 
VIETOS ZEMEJE .

Amerikos karo ministeris Petersonas pra
nešė, zkad pagaminimas raketų, toli pra
šokančių vartotas, esąs tik mėnesių klau
simas.

Karo raketų ekspertai, komentuodami šį 
pranešima, pareiškė, kad norima padidinti 
raketos iššovimo aukštį. Dabartinių ban
dymų metu yra pasiektas 104 mylių aukštis. 
Ekspertų nuomone, pagerinus varomąją me
džiagą - alkoholio ir skysto deguonie mišinį 
- išleidžiant raketą statesniu kampu ji ga
lėtų pasiekti 200 mylių aukštį.' Šiuo atveju 
raketa galėtų nuskristi 2.000 mylių atstu
mą.

Tokią raketą reiktų bandyti vandenyne, 
nes dabartinis sausumos bandymų laukas 
yra tik 125 mylių ilgio.

Naujorkas. Šeštadienį užsienio reikalų mi- 
nisterių taryba svarstė Triesto klausimą. 
Buvo nutarta atsisakyti nuo Triesto sutarp- 
tautinimo, jei' Italija ir Jugoslavija tiesio
giniuose pasi'iri-.nucse pasiektų patenkina
mo susitarimo.

Naujorkas. JA Valstybėse buvo išbandy
tas naujas kerarrrotoris lėktuvas. Jis gali 
pakelti 9? to krūvio arba 180 keleivių.

TRUMPOS ŽINIOS
Londonas. Vokiečių žinių agentūros „Da

na” patalpose šiom's dienomis kilo, grei
čiausia dėl trumpo eic os sujung.mo, 
daug nuostolių padaręs gaisras. Todėl 
agentūra kėlėją dienų neveiksianti.

Naujasis Delhis. Būvis Beharo provin-i- 
jBje pagerėjo. Rimtį atstatė indų dnlin’a7.

Jeruzalė. Žydų slaptas radijo siųstuvas 
pranešė, kad pradedama akcija prieš tero
ristus Pa’estinoje.

Naujorkas. JT Socialinėje komisijoje pra
dedamas svarstyti įstatymų projektas, pa
gal kuriuos veiks tarptautinė pabėgėlių or
ganizacija. -

Madridas. Ispanijoje nubrauktos prideda
mosios maisto normos, nes š’omečio der
liaus ištekliai neleidžia jų duoti.

Hamburgas. f Vokietijos socialdemokratų 
partijos (SPD) vadovybės nuomone, į veikian
čių įmonių išleidžiamųjų gam'nių paskr- 
stymą turi kištis įmonių^darbirųnkų tarybos.

Buenos Ąiresas. Argentinos vyriausybė 
svarsto 50 mil. pesų paskolos Italijai davi
mo, kurią pastaroji sunaudotų maisto da
lykams iš Argentinos pirkti.

Cambridge. Chichesterio arkivyskupas dr. 
Beilis pareiškė, jog reikia sudaryti sąlygas, 
kad vokiečiai galėtų atsigauti iš dvasinio 
ir medžiaginio paralyžiaus. Tam reikia ras
ti pozityvių priemonių. Viena iš jų būtų 
denacifikacijos vykdymo priežiūra, kad ne
tektų gauti priešingų rezultatų, nei kaip ti
kimasi. •

Naujorkas. Priėmus Švediją, Islandiją ir 
Afganistaną j JT šeimą, dabar JT turi 54 
narius. Švedijai atstovaus užs. reik, minis
teris Oestenas, padedamas Švedijos aprūpi
nimo ministerio ir Švedijos pasiuntinio 
Amerikoje.

JT buveinei numAtytos 4 vietovės JA 
Valstybėse, kurios—atitinka gero susisieki
mo ir kiek galint mažesnių išlaidų reikala
vimus.

Paryžius. Prancūzijos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ir komunistų partijos 
vadas Thorezas vienoje rinkiminėje kalboje 
pasakė, kad prancūzų tauta žinantį, ką ji 
skolinga generolui de Gaullei. Būtų gaila, 
jei de Oaullė ir toliau priešintųsi naujai 
konstitucijai.

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė pasiūlė 
pasitarimus Vokietijos reikalais atidėti iki 
sekančių metų sausio mėnesio, nes Bidault 
iki šių metų pabaigos būsiąs užimtas vy
riausybės pertvarkymu.
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