
IŠĖJIMO BEIEŠKANT
Vakarykštėje Londono spaudoje daugiau

sia buvo rašoma apie atentatą Jeruzalėje. 
Palestinos korespondentai praneša, kad bri
tų kariuomenė nebaigė dar gelbėjimo dar
bų. Atvirai rašoma apie būvio rimtumą. Pa
ti Jeruzalė buvo apsigaubusi tyla, o į pro
testantų, katalikų, žydų ir mahometonų ka
pines traukė laidotuvių eitynės.„ Žydų 
bendruomenė mirusiesiems pagerbti buvo 
paskelbusi 7 valandų gedulą. Visos arabų 
krautuvės buvo uždarytos. Atsakingi žydų 
sluoksniai Palestinoje, Britanijoje ir Ameri
koje, sionistai ir nesionistai, atentatą griež
čiausiai pasmerkė.

„Manchester Guardian“ apžvelgia siūly
mus, kuriuos dabar yra pateikę britų ir 
amerikiečių žinovai. Jis ir vėl mini planą, 
jau gvildentą britų spaudoje, kuriuo siūlo
ma Palestiną padalyti Į dvi autonomines 
sritis, vieną arabams, kitą žydams, su cen
trine federacine vyriausybe, ' kur žydų ir 
arabų atstovams tektų platus atsakingumas.

„Daily Herald“ rašo: Kiekvienas padorus 
žmogus jaučia pasipiktinimą, kurĮ sukelia 
panašūs smurto veiksmai, kaip Jeruzalėje 
įvykdytasis. Attlee konstatavimas, kad vy
riausybė nesiduos šitokiu smurto veiksmu 
Įbauginama Ir neatsisakys rūpintis teisingai 
išspręsti Palestinos problemą, turėtų būti 
visuotinai pripažįstajnas. Bet nėra lengva 
rasti tą teisingą ir galutinį sprendinį. Prie
šingos nuomonės Jr siūlymai turėtų būti su
derinti. Viena D. Britanija neįstengs tos 
problemos išspręsti. Dalykas turėtų būti 
taip sureguliuotas, kad patenkintų visus. 
Traglngas įvykis Jeruzalėje parodęs koks 
aktualus esąs šis klausimas.

Negrazina Lenkijos aukso
Varšuva. Lenkija „nustebusi**, kad D. Bri

tanija atsisakė ratifikuoti finansinį susi
tarimą ir grąžinti savo laiku, Britanijoje de
ponuotą auksą.

„Rodosi, kad mūsų aukso užlaikymas yra 
noras mūsų nuosavybės pagalba daryti tam 
tikrą spaudimą į mūsų vidaus reikalus“, 
kongrese pasakė Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris W. Rzymowskis.

KOVA DEL KAINŲ KONTROLĖS 
PASIBAIGĖ

Vašingtoną t. Rodosi, kad kova dėl kainų 
kontrolės reikalingumo baigiasi. Atstovų 
rūmai 210 prieš 142 balsus nutarė, kad kai- 
n-’ kontrolė lieka galioti.

5ėl nesustojančio kainų kilimo paskutinę 
savaitę JAV liepos 23 d. visame krašte pra
sidėjo vartotojų streikai. Prie jų prisidėjo 
milijonai pirkėjų.

PARODA ITALIJOJE
Roma. Nustatyta, kad šiais metais Milano 

mugė bus atidaryta rugsėjo 12.

DIDESNI ATLYGINIMAI PBANCOZUOJE
Paryžius. Prancūzijos ministerių kabine

tas nusprendė įgyvendytl visą eilę ūkinių 
priemonių: bendrai padidinti 15% algas.

Arabai reikalauja likviduoti teroru
Jeruzalė. Arabų ligos komitetas pasiuntė 

protesto telegramas min. pirmininkui Attlee, 
užs. reik. min. Bevinui Ir žymiesiems parla
mento atstovams. Jose reikalaujama pradė
ti skubiai ir griežtai veikti, kad nuslopintų 
teroro veiksmus, kurie gresia mgio arabų 
gyvybėms. Jei to nebūtų padaryta, tokiu at
veju arabai būtų priversti šauktis į tautą, 
ragindami patiems gelbėti savo vaikus ir 
interesus.

ATENTATO BALANSAS
Londonas. Paskelbti oficialūs duomenys 

apie aukų skaičių atentate į britų vyriau
siąjį štabą Jeruzalėje. Pasak to pranešimo 
yra 65 užmušti, 47 sužeisti ir 58 pasigen
dama.

Atitinkamuose sluoksniuose pareiškiama, 
jog D. Britanija neturės nieko prieš, kad 
Egiptas ketina kelti Palestinos klausimą 
ateinančioje JT konferencijoje.

BRITANIJA PIRMAUJA LAIVŲ 
STATYBOJE

Londonas. Britanija savo laivų staty
klose dabar stato naujų laivų daugiau, ne
kaip kad jų buvo statyta tokiu pat laiko
tarpiu per pastaruosius 24 metus. Birželio 
mėnesio gale statyklose statomų laivų 
bendras tonažas sudarė per 13,4 mil. tonų. 
Ne Britanijoje buvo jai statoma 1,5 mil. to 
laivų. Tokiu būdu D. Britanija ir vėl uži
ma vadovaujamą vietą laivų statyboje.

ŽEMIŲ NENUSAVINA
Londonas. Tasso telegramų agentūra 

paneigė žinią, kad raudonoji armija Au
strijoje nusavinusi žemių. Ta žinia neati
tinka tikrovės. Iš tikrųjų tik kontroliuo
jama buvusioji valstybinė nuosavybė. Ši 
priemonė esanti reikalinga, kol nenusprę
stas vokiečių turto klausimas Austrijoje.

Bulgarija atleidžia karininkus
Sofija. Sofijos radijas praneša, kad iš 

kariuomenės atleista 270-karininkų, iš da
lies dėl ju fašistiško nusistatymo, iš dalies 
dėl tarnybinių priežasčių. Bulgarijos na
cionalinio susirinkimo pirmininkas buvo 
pareiškęs, kad Vakarų demokratijos vis la
biau pradedančios suprasti ir • pasitikėti 
Bulgarijos tėvynės frontu. Į šitą pareiš
kimą Londone buvo paskelbtas oficialus 
atitaisymas. Jame sakoma, kad užsienių 
reikalų ministeris Bevinas iš tikrųjų pa
reiškęs savo pasitenįfinimą ir nurodęs, jog 
atstatyti pusiausvyrą tarp pramonės ir že
mės ūkio gamybos, o taip pat gausiau ir 
geriau aprūpinti rinką žaliavomis ir būti
nosiomis prekėmis prieinamomis kanomis. 
Šios priemonės, aplamai imant, atitinka 
tautinės ūkio konferencijos nurodymus.

Darbininkų atlyginimų padidinimas iš
spręstas kompromisiškai — vietoje reika
lauto 2511/. suteikus 15% padidinimą.

RESPUBLIKONŲ LIAUDIES PARTIJA 
GAVO DAUGUMĄ

Ankara. Turkijos parlamento rinkimuose 
(liepos 21 d.) respublikonų liaudies partija 
gavo 465 vietas. Partijos spauda rezultatus 
laiko dideliu rinkimų ’laimėjimu. Vyriau
sybei prikišama, jog ji dariusi įtakos bal
savimuose, ir balsų skaičiavimas vykęs ne 
visur tvarkingai. Kiek vietų tenka opozi
cinei demokratų partijai, tuo tarpu ne
žinoma.

TARPZONINIS PREKIŲ 
PASIKEITIMAS

Žiniomis iš Berlyno, vakar pasirašyta 
tarpzoninė , amerikiečių, prancūzų prekybos 
sutartis. Bus pasikeista rugsėjo mėnesy 85 
miL KM vertės gaminiai*. 

I

opozicijos partijos vis nesą vyriausybėje, 
kas prieštarauja Maskvos susitarimui tuo 
reikalu, vis tebevaržoma spauda ir lig šiol 
vis dar nesą kalbos laisvės.

REFERENDUMAS DEL VALSTYBINES 
SANTVARKOS

Sofija. Ar Bulgarija turi pasilikti monar
chija, ar pasidaryti respublika, referendu
mas nustatytas rugsėjo 8 d. Konstituantės 
rinkimai, tėvynės fronto pranešimu, būsią 
spalio 27 d.

APELIUOJA l CIIARTĄ
Viena. Austrijos federacijos ministeris pir

mininkas Figlis kreipėsi nota į taikos konfe
renciją, prašydamas pietų Tiroliui pagal 
Atlanto Chartą suteikti teisę pačiam nu
spręsti savo likimą, būtent, prie ko nori pri
sidėti — prie Italijos ar Austrijos.

KANADA APRŪPINS BRITANIJĄ
Ottawa. Pagal sutartį Kanada per 4 me

tus pristatys Anglijai kasmet vidutiniškai 
po 150 mil. bušelių kviečių. Sutartis bus 
netrukus pasirašyta. Pirmiesiems dvejiems 

metams suderėta ir kaina, būtent, po 1 
dol. 55 et už bušelį.

Vieni, kurie susiprato
Ansbacho DP lietuviai Sąjungininkų 

Pergalės dienos šventės proga JAV prezi
dentui Trumanui pasiuntė sveikinimo tele
gramą.

Šiuo metu Ansbacho lietuvių stovyklos 
vadovybė gavo šio turinio telegraminę 
padėką:

Mano ponai!
JAV Sekretorius prašė mane išreikšti 

Jums už Jūsų pasiųstą JAV prezidentui 
Pergalės dienos, gegužės 8, proga telegra
mą, padėką.

Širdingai Jūsų: Už USA politinį tarėją.
(pas.) John Mucdo.
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MINTIS Nr. 126 2 psi. Penktadienis 1946 m. liepos 26 d.
Kas kaltas, o kas kenčiaŠio karo prologas buvo taip, pradėtas, kad •agresyvūs kraštai, norėdami pasiekti savo kėslus arba išprovokuoti karą, griebėsi ultimatumų. Pabaltijo kraštai, tarp jų Lietuva, sulaukė net kelių ultimatumų ir tai visų- iš savo didžiųjų kaimynų. Tačiau Lietuva parodė kraštutiniausią gerą valią ir pasielgė taip, kad vis dėlto nebūtų įžiebta karo kibirkštis, kuri atneštų milžiniškų blogų pasekmių visoms valstybėms. Tais ultimatumais Lietuva tebuvo tik nuskriausta ir apiplėšta; neteko Klaipėdos krašto, o ryšium sa paskutiniuoju .ultimatumu — laikinai savarankiškumo, — laisvės. Bendrieji visų valstybių ir žmonijos taikos interesai Lietuvos buvo statomi aukščiau už kai kieno daromas skriaudas ir neteisėtumus.^ Buvo Lietuvos vyriausybės pabrėžiama ir nuolat kartojama, kad visi ginčijami klausimai turi būti- išspręsti taikiu būdu visų bendru sutarimu. Deja, agresyvūs kaimynai Lietuvos geros valios ir nusistatymo nepaisė. Nepaisė ir jos griežto parodyto neutralumo. Pirmiausia apiplėšė, paskui Maskvoje sutarė pasidalyti, o po to okupavo. Taip buvo pradėtas agresorių žygis, didžiausias šio am- ' .’žiaus nusikaltimas — naujas karas, kurį patys didieji kaimynai, pikčiausi agresoriai pradėjo. Ir kaip pirmoji auka krito Lenkija. Po to, kitos valstybės, jų tarpe ir Lietuva. Ir vėl pasitvirtino, kad naujo karo kaltininkai yra didieji, tie didieji, kurie visada skelbė ir kultivavo užkariavimų ir agresijos idėjas. Dėl šių jų agresingų užmačių, šiandien Europoje viskas guli griuvėsiuose ir milijonams žmonių tie griuvėsiai liko kapais, o kiti milijonai liko benamiais, vadinamais DP, o dar kiti — nukentėjusiais ant pelenų ir griuvėsių krūvos.Nuolatinis Lietuvos gravitavimas į vakarų demokratinės kultūros valstybes, konkrečiai į JAV ir Angliją, nepertraukiamai reiškėsi visu šio karo metu. Tų motyvų vedami, tūkstančiai lietuvių, įvairiai patekę Vokietijon, per Vokietiją kaip galėdami traukėsi j vakarus, tikėdamiesi patekti pas amerikiečius, anglus bei prancūzus. Čia ne Vokietija traukė, bet viltis patekti pas tuos, kurie ne tik už laisvę kovoja, bet taip pat ją ir praktikoje pripažįsta ir jos principais vadovaudamiesi tvarko gyvenimo reikalus. Vokietija, tūkstančiams lietuvių tebuvo tik tikas pas vakarų sąjungininkus patekti, per kurį neišvengiamai teko eiti, tiltas — kraštas vieno agresoriaus, kuris irgi okupavęs Lietuvą, siaubė ir persekiojo dėl teisės ir laisvės kovojančią lietuvių tautą.

JAGOMASTŲ ŠEIMOS TRAGEDIJOS
- — REIKALUŠimet sueina penkeri metai, kai buvo žiauriai Vilniuje išžudyta vokiečių gestapininkų žinomoji Mažosios Lietuvos lietuvių Jagomastu seimą. Juk tai didžiai mūsų tautai nusipelniusi šeima. Tačiau ligi šiol mū

sų spaudoj per mažai esame apie juos skai
tę. Nors teko keletą metų kaimynystėj su Jagomastais gyventi, tačiau biografinių duomenų nesu pasižymėjęs ir negaliu deta
liau papasakoti. Neabejodamas kad yra mūsų 
tremtinių tarpe pakankamai tokių, kurie Arčiau Šią šeimą pažino ir galėtų daugiau parašyti, keliu čia šį klausimą viešai ir Kviečiu atkreipti dėmesį į tas liūdnas sukaktuves. K. Mockus.

Lietuva, dar karui nekilus, kovojusi ir neprisldėjusi prie agresijos ir karo sukėlimo, taip pat ir karo metu nesijungė nė prie jokių, agresorių ir karo nusikaltėlių. Lietuvių tauta, šio karo metu nešdama okupaciją po okupacijos, pergyvendama frontus ir jų ugnį, kovojo dėl teisės ir teisėtumo, dėl tarptautinės teisės, dėl laisvės ir nepriklausomybės, dėl žmoniškumo ir dėl žmogaus bei jo teisės laisvai gyventi be ti- ranijos. Tai yra tas, dėl ko mes šiandien negalime grįžti į savo tėvynę, tai yra tas, ko ir ginklų paliaubos nesugrąžino visiems lietuviams, ką jjems išplėšė karas ir agresoriai.Tad keista, kai kas klausia, dėl ko jus vieni ar kiti taip ar kitaip vadina ar kaltina kai klausia, dėl ko jūs negrįžtate ir ką jūs teigiate ir ginate ir dėl ko kovojate. Taip. Mes kovojam prieš karo pradėjimą ir prieš agresiją. Karo metu kovojome prieš smurtą ir nusikaltimą teisei ir žmoniškumui ir laisvei. Dabar, būdami benamiai, mes tegalime reikšti tik asmeniškas nuo-
Šongavo parodos užkulisiuose

Rašo dail. Liudas VilimasJau keliuose mūsų periodikos leidiniuose užtinku straipsnių, kurie liečia Šongavo parodą. Žiūrovų nuomones, lietuvio nuo- menes ir tt. Ir visuose straipsniuose švelniai ieškoma, lįgžkur ir kažkokių kaltininkų, kurie atliko ar nepajėgė atlikti galimų uždavinių. Kai kurie straipsnelių autoriai nėt užsimena, girdi, ne jo uždavinys esąs tuos kaltininkus atskleisti. Rodosi, kad pagaliau pasisakys kas * nors ir iš rengėjų, gal bent tą miglotą kaltininką išaiškintų. Deją. Šie lūkesčiai iki šiol neišsipildė. Ta pareiga niekam nemaloni. Sakau pareigą, nes kas nors turi atlikti tą „mauro“ darbą, ir jau vien dėl to, kad panašios miglotos istorijos nebesikartotų.Istorija maždaug taip prasideda.Lygiai 12 dienų prieš parodos atidarymą, gaunu telegramą po kelių valandų skubotą laišką, pasirašytą Dr. Virkučio ir dail. Petravičiaus — SOS, gelbėk. Skubiausiai su darbais atvažiuok į Šongavą. Sukviesta užsienio spauda, įvairių organizacijų atstovai, o eksponatų nesą.Pažįstu Dr. Virkutį ir dail. Petravičių. Vadinasi, reikalas rimtas, todėl su pilnu kroviniu, kiek galiu panešti, po keliolikos valandų kelionės atsiduriu Šongave. Kitu traukinu atvažiuoja ir dail. Dobuūinskis. Vietoje randame Dr. Virkutį ir dailininkus Petravičių ir Krasauską, beposždžiaujan- čius. Eksponatų jokių. Patalpos milžiniškos. Estams vadovaujant baigiami stalai, lentynėlės, pertvaros’ ir kita. Trys didžiulės salės ir dvi pagalbinės.Kiekviena salė daloma j tris dalis trims Pabaltijo tautoms. Pirmojoje salėje — istorinis skyrius, antrojoje — tautodailė ir bendrasis diagraminis skyrius, trečiojoje — dailė.Pirmoje pagalbinėje salėje darbai iš DP gyvenimo, antroje kavinė lankytojams. UNRRA teikia medžiagą; kartoną, popierių, dažus, vinis ir tt .Buvo likę lygiai 9 dienos, kai mes pirmą kartą susipažinome su parodos plotu ir

niones ir nusistatymą. Ir tegalime ginti, kaip visi viso pasaulio žmonės, savo žmogaus teises, kurios mūsų supratimu visiems yra prigimtos ir kurių mums, kaip žmonėms, niekas negali atimti. Jeigu dgresoriai ir karo nusikaltėliai išvarė ir išstūmė mus įvairiais būdais iš mūsų tėvynės, esame ir būsime įsitikinę, jog tai, kad mes šiandien esame svetur, o ne tėvynėj, yra anų agresorių .ir karo nusikaltėlių kaltė, o ne mūsų. Perdėm aišku, jog jei nebūtų buvę agresijos ir sukelto karo su jo dabartinėmis nelemtomis pasėkomis, tai mūsų čia, kur dabar esame, niekas nerastų. Nusikalstamų veiksmų sukėlime ir eigoje lietuvių tauta nedalyvavo, ir mes ateičiai nuo tokių veiksmų atsiribojame ir nenorime būti įtraukti dalyvauti. Ten, kur nėra laisvės ir teisės bei žmoniškumo, ten yra tiranija, o kur ji yra — ten yra atliekamas nusikalstamas darbas. Tačiau vien atsiriboti nepakanka, o su kiekvienu nusikaltimu yrą kiekvieno žmogaus taip pat pareiga kovoti. Ten, kur maža kieno buvo kovota, rodo baisios pasekmės tai prikišamai, ką taip vaizdžiai matome Hitlerinės Vokietijos atvejyje . . . Br. Šušvė, 
mastu. Estų dail. prof. Arrenas, kurio projektu atliktas išplanavimas, išaiškinta mums, kas ir kur numatoma statyti. Jie ir latviai bebaigtą. Čia pat sužinome, kad keliolika dailininkų, jų ir latvių, jau kelios savaitės dirba be pertraukos. Latviai gamina ir bendrojo skyriaus diagramas, kurios vaizduos Pabaltijo valstybių ūkinį bei socialinį būvį, lyginant su Europos tautų lygmeniu. Pavilione kalama ir kalama su nepaprastu įsitempimų, net susikalbėti sunku.Gavę metmenis, kuriais vadovaudamiesi turim paruošti užrašus ir herbus savo skyriams (jie visi turi būti išlaikyto formato ir spalvos atžvilgiu), grįžtame namo, labiau negu kada nors nustebinti, pritrenkti — bežadžiai.Kai kam yra noro mesti .dar nepradėtą darbą ir važiuoti namo. Tegul įvyksta tai, kas turi įvykti. Kodėl mes turim būti tie „atpirkimo ožiai“? Kodėl mes tik šiandien visa tai matome, o ne prieš mėnesį ar dar anksčiau?Kas kaltas!? \ . ■Dr. Virkutis volens nolens turi atskleisti užkulisius. Ir čia sužinome, kad prieš porą mėnesių ši maža lietuvių saujelė, jausdama, kad ji tikrai nepajėgs savo jėgomis nei parodos, nei muzikinės dalies atlikti, kaip ir turėtų būti, pirmiausia kreipėsi į savo Apygardą. Padėkit! Mūncheno apygarda patikino, kad bus visomis jėgomis ateita į pagalbą, ir tiesiog nukreipė į inž. Baublį, apygardos meno reikalų vadovą.Mūnchenas apsiima parodos suruošimą. Šongaviškė lietuvių saujelė su dar didesniu įnirtimu dalyvauja salės remonte ir tvarkymo darbuose.Didžicji data artėja, o Mūnchenas tyli ir nesirodo. Pradedama nerimti. Važiuojama dar kartą. Ir šį kartą tie patys patikinimai. Viskas bus tvarkoje. Po poros dienų atvažiuoja, atstovai iš r Mūncheno apžiūri sales, išmatuoja ir išvažiuoja.(bus daugiau)
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MINTIS Nr. 128 3 psL Penktadienis 1946 m. liepos 26 d.

daiiėIQMttepatuha^Bmokslas?
. Stasys Santvaras - lletuviskasis 

simbolistas ?j'
Santvaras, kaip ir dažnas- dabartinių mūsų 

poetas, išgyvena mūsų tautos kančias, ne
laisvę, išblaškymą, vargus ir sielvartus. Ta
čiau jis nekartoja B. Bradžionio, kaip dau
gis jaunų poetų, nes jis turi savitą kelią ir 
savitą literatūrinę srovę. Jis yra- iš mūsų 
liaudies dainų išaugęs simbolistas, kuris sa
vo subrandintą intelektą įlieja j lietuviš
kojo simbolizmo posmus. Jis turi ryškų 
simbolisto, estetiko veidą, kurio esmės ne
keičia, o ieško tik naujų bruožu, formų 
išsireikšti.

„Laivai palaužtom burėm“ — tai nūdienė 
svetimųjų palaužta Lietuva. „Mes stovim 
ant kranto nusigandę ir su nerimu į klaikią 
kovą žiūrim. Mes toki mažyčiai žiburėliai, o 
audra tokia didelė, kad laivai vienas po' kito 
įūna“. Tačiau poetas ragina laikyti vairą ir 
širdyje viltį. Nors poetas yra didelis pesi
mistas, vietomis skeptikas, tačiau jis tiki į 
ateitį ir gaivina viltį.

Per sutemas, tarytum per purvą 
brendam, .

Juodi rytai ir vakarai —
Ugninėm rankom nerimas apnėrė 

širdį,
Aptemdė saulę dūmai ir garai 
Bandai pažvelgt į sielos didžią gelmę 
Ir ten — klaiki tamsa!

(Sutemos, 17 pusi.)
Nepaisant, kad kirminai graužia medžio 

šaknį, suprask pasaulio pamatus, kad žmo
gus, tas Išdidusis povas pardavė ir „laisvą 
mintį“ ir „nemarią sielą“, kad jo širdis pa
virto geležim, kad žvėrys drasko nekaltus 
ėriukus, vistiek poetas tiki, kad „laisvė dar 
sugrįš prie Nemuno krantų . .

Padės, padės kardus ir tie, kurie 
laimėjo daugelį karų,

Tvirtų širdžių palenkti negalės pik
toji vergija . . .! /

Vien tikėti, tikėti ir nesvyruot kaip 
kopų saidriui,

Tikėt, kad su žmonėm nemiršta jų 
viltis.

(Prie Maironio grabo, 22 pusi.) 
Juodžiausias pesimizmas, — kuris plaukia 

iš rūsčios tikrovės, iš slogių vaizdų, kaip 
iš namų griuvėsių kyla našlių ir našlaičių, 
senelių, moterų, vaikų vėlės, tremtinių še
šėliai, mato poetas jų kančią (Vėlines, 165 
pusi.) — pinasi su dideliu tikėjimu, kad 
Lietuva ir sielvarte tebėra gyva ... i

Nespės, nespės pakįrsti paskutinę 
sodo šaką —

Ir paukštė grįžtančio pavasario ten 
vėl giedos laisva!

(Nutolusi pakrantė, 64 pusi.)
Poetas til^jimą ir stiprybę semia iš dva

sinių gelmių ir kitiem tai įkvepia:
Ak, kogi rėkiam, lyg apakę žmonės, 
Kad mes maži, kad mes silpni?
Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, 

nei padangėj —
Ir mūsų kluonai aukso derliaus 

kupini.

♦) Stasys Santvaras. Laivai palaužtom bu
rėm, Ketvirtoji lirikos knyga. . Patrios“ lei
dinys. Iliustravo A.. Vaičaitis, Tuebingen 
172 pusi. Kaina 8 HM.

(Per ledo jūrą, 28 pusi.)
Jis, kaip Strazdelis, dainuoja tautai pa

vasarį, kuris su kančiom atneša viltį, „ne
ša daug žiedų, daug meilės ir taikos gie
dojimų it nuostabiom natom rašytą dainą“.

St. Santvaras ir Lietuvos vardą, jos ne
laimę, jos vargus, ir mūsų tremtinių buitį, 
ir pasaulinės tiesos, meilės, žmogiškumo 
idėjas — viską išreiškia simboliais ir vaiz
dais. Laivo kapitonas, elgeta, mergaitė 
mums simbolizuoja Lietuvą, kuri šiandien 
yra sudužusio laivo kapitonu, elgeta, mer-

Stasys Santvaras
Atbėgo saulė

Atbėgo saulė miestų, sodžių gatvėn — 
Auksiniam vežime atskrido su taika! 
Kodėl tokia tyla? Kodelgi nieks

nerėkia:
Sveika! Tu buk sveika!

Ir nieks dar neskina baltų alyvų,
Ir nugalėtojam nekrinta dar fiedai,
Ir džiaugsmo negirdėt paskliautėj, 
Ir liūdesy dar skendi motinų veidai . .

Ak, didelė tamsybė žengia,
Grūmodama ji kyla — ta krauju per

mirkusi ugnis . . .
Sugriauna ji ir dvarą, ir vargdienio 

pirkią —
Širdy išdegina ji gailesčio šaknis . . .

Tiktai tada, tiktai tą dieną,
Kai ges jos paskutinė žarija — 
Išbėgs vaikai ir moterys prię kelio, 
Palangėse atmerks akis baltoji lelija!

Tiktai tada žiedai alyvų
Ims birt po kojomis laimėtojų karių — 
Pradės skambėt varpai paskliautėj 
Ir sidabru, ir auksu, ir variu!

Iš eil. rinkinio
„Laivai palaužtom burėm.“

gaite, ieškančia amžino pavasario, kurią 
nori slibinas praryti. Tačiau tos mergelės 
bus atrastas amžinas pavasaris, laisvė ir 
Nepriklausomybė.

Santvaro poezijoj vaizdas yra pagringinis 
elementas. Todėl jo poezija, nors ji yra ir 
idėjinė, mums sukelia estetinius jausmus. 
Tiesa, vietomis ir Santvaras nusileidžia iki 
eilinių poetų publicistinės papėdės, pav.

Kad būtų broliškai vieninga ir 
laisva

Mūs Lietuva, mūs mylima laisva 
tėvynė . . .!

(Palikimo žodžiai, 33 pusi.)
Tokių publicistinių vietų ir- eilėraščių, 

kurie sukelia skaitytojo tik nepasitikėjimą 
poezija, rastume ir daugiau Santvaro rin
kinyje. Tai kenkia esteto ir gero poeto 
vardui.

Forminiu požiūriu St. Santvaro naujieji 
eilėraščiai yra skambūs, ritmingi, muzika
lūs. Tik šen ten pasitaiko aritpiinių ar nes- 
kambių posmų, kaip pav. šis: Tauriųjų ri
terių, dvasia didžių karių

į Per amžius buvo maža — —

Ir kai, įmirkęs dabarties purve, 
aš į tave žiūriu —
Galvoju — gal regiu miražą . . .

(Giesmė apie Kęstutį, 143 pusi.)
St. Santvaro „Laivai palaužtom burėm“ 

po B. Brazdžionio „Svetimų Kalnų“ yra 
vienintelis savaimingas ir stiprus poezijos 
įnašas į mūsų skurdžią tremties literatūrą. 
„Patria“ pasistengė knygą skoningai iš- 
leist|, pasitelkdama dail. A. Vaičaitį, kurio 
viršelis ir knygos skyrių iliustracijos daro 
estetingą ir simboliškai atitinkantį įspūdį.

St. Vykintas,

Adolfas Mekas
Auksakalys

Diena dienon, dienų dienom . . . uždaryta 
mano dirbtuvė ir niekas neišdrįsta jon.

Išeinu ir nuo žolės nurenku rasos lašus 
ir išskiriu iš jų gražiausius. Taip per metus. 
Ir šiandieną jį turiu, tą lašą. Jis dyvinas.

Matavau. Išbraižiau visas to lašo linijas, 
linijų žaidimo atspindį, ištyriau spalvas ir 
šešėlius.

Ir auksas. — Jis mano rankomis išgrieb
tas iš srovės. Ištirpdžiau jį, suliejau ir de
ginau ir vėl liejau. Kaip atgailautojas sėdė
jau ' tarp geležų, karštyje, iki sulydžiau, 
kad nebijotų nei ugnies, nei metų. Aš jį pa
dariau amžinu ir štai kalu.

Greičiau . . . Šio žiedo laukia ...
Dienų dienom . . . nuo neatmenamų laikų, 

neišmatuojamai ilgai sėdėjau prie jo, nieko 
nemačiau, užmiršau, jog be žiedo yra dar 

■ daugiau kas, visą savo sielą, metus, viską, 
kas bebuvo galima įkalti, įkaliau, įbružinau 
jin. Žiū, kaip jis spindi, kaip dega rasos la
šelis. Ir pirštai . . .! Žmonės, eikit ir pažiū
rėkit, kokie mano- pirštai! Kaip Dievo! Afl 
jais nukaliau šį žiedą.

Tylos! Auksakalys padeda savo adatas ir 
stiklus ir atveria duris.

Nešu . . . Mano mylimoji manęs prašė 
nukalti žiedą — ir laukia čia. Ji čia.

Argi pavėlavau? Tiek daug pavėluoti? 
Nebėra namų, nei mylimosios. Ji prieš daug 
laiko ištekėjo, ji jau seniai ir numirė- Ne
bėra. Tik žiedas yra! Dienų dienom kaltas, 
kaitroje degintas. Ir vis jai.

— Grįžo auksakalys namo ir užsidarė- Il
gai jo vėl niekas nematė. Žmonės kalbė
jo apie dyviną žiedą, girdėjo kažką apio 
Dievą, kurs pamylėjo žemės mergaitę w 
viskas buvo kaip pasakoj, kaip didelėj if 
negirdėtoj pasakoj.

— Iki išdrįso prieiti prie dirbtuvės* langė 
ir pažvelgti Viduj nieko nerado. Jis buvt 
išėjęs. 

A. P. Jasas v
Tėvu saly

Tėvų šaly kerojo ąžuolai,
ir mes po jais — kaip Samsonai tvirti, 
anksti pabudę, kėlėmės vėlai, 
dievų takus pabaigę praeity ...

Tėvų šaly krypavo sakalai, 
ir mes su jais — kaip gervės į pietus 
į laisvės džiaugsmą plakėmės mielai 
pro lino žie<|ą, sodų serbentus.

Tėvų šaly kryžiavos viesulai, 
ir mes po juos •— kaip debesys pilki, 
būrin suplaukę, griaudėme vėlai, 
žaibavom priešams kryžių palauky.
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Lietuvių skautai anglų srityje
Lietuvių jaunimas vis. labiau buriasi | Kylio mieste ir kt., kuria, jei ne visu turl-

skautų eiles. Šiandien jau tikrai reikia 
paieškoti tokios stovyklos, kurioje nebūtų 
susiorganizavę skautų draugovės, tuntai. 
Pradedant nuo mažyčių, baigiant didžiulėmis, 
keletą tūkstančių gyventojų turinčiomis 
stovyklomis, visur rasime skautų. Stovyklų 
gyventojai jau Įprato juos matyti rytais ir 
vakarais pražygiuojančius stovyklos rajonu, 
keliant ir nuleidžiant tautinę vėliavą mūsų 
tautinėse aikštelėse. Skautai uniformuoti 
stovi garbės gretoje, laukiant stovyklose 
aukštųjų svečių atvykstant, skautai gražiai 
Išsirikiavę žygiuoja religinėje procesijoje. 
Skautai gyvai dalyvauja visame stovyklos 
gyvenime, pilnai išvystydaml savo veikimą 
šių trijų šūkių riboje: „Dievui, Tėvynei ir 
artimui“ ir tapdami pačiu judriausiu sto
vykloje elementu.

Apie daugiau kaip dviejų tūkstančių jau
nuolių, susispietusių Į skautų eiles anglų 
srityje, organizacijos veiklą jūsų korespon
dentui maloniai sutiko duoti informaciją 
anglų srities vadeiva sktn. VI. Pauža.

Pernai spalio mėnesio paskutinėmis die
nomis susivažiavus Detmolde skautų . va
dams, išsirinkus sau laikinąją vadovybę ir 
nusistačius veikimo gaires, visoje Vokieti
jos anglų valdomoje srityje, prasidėjo tik
rasis skautiškasis veikimas, ankščiau akty- 
viau pasireiškęs tik kai kuriose vietovėse. 

- Kadangi per suvažiavimą buvo nusistatyta 
veikti sritimis, tuo būdu sudarant tris skau
tiškosios organizacijos vienetus anglų, ame- 
riekiečių ir prancūzų valdomose srityse, 
angių srities vadeivija veikia visai savaran
kiškai. Vadeiva buvo Išrinktas sktn. Vi. 
Pauža. Kadangi Liubeke tuo laiku jau buvo 
susikūręs skautiškasis vienetas, stipriai pa
sireiškęs kaip vienas pirmųjų, kur darba
vosi ir skautus kūrė pats vadeiva, tai Liu
bekas ir pasiliko vadeivijos centras. .

Skautiškieji vienetai, pradėję darbą, ar 
jį toliau tęsdami, pradžioje turėjo nugalėti 
daug įvairių sunkumų. Stokojo skautų vadų, 
skautiškosios literaturūros ir spaudos, pa
galiau, trūko visa kita, nekalbant jau apie 
skautų patalpų (vad. būklų) įrengimą, uni
formų klausimą ir kt., kur geros valios ir 
darbo nepakako, bet reikėjo ieškoti ir ma
terialinės pagalbos. Kad darbas nueitų, vi
sur reikėjo dirbančios rankos ir mylinčios" 
širdies. Padedant. vietiniams stovyklų lietu
vių komitetams, remiant karinei ir civili
nei britų valdžiai bei UNRRAi, daugelyje 
vietų jaunimas pasiekė gražių rezultatų.

Sktn. VI. Paužai asmeniška! pavykus per 
britų kariuomenės skautininką maj. Morry, 
tuo laiku gyvenusį Liubeke, užmegsti ryšį 
su Anglijos skautais ir Tarptautiniu Skautų 
Biūru, iš tenai gauta lietuvio skauto dvasią 

’ stiprinančių laiškų, o taip pat gauta ir di
delis kiekis skautiškosios literatūros, kuri ir 
buvo pagrindas naujai atsikūrusiems mūsų 
skautams, nes šios rūšies medžiagos iš Lie
tuvos vykstant beveik niekam nepavyko 
atsivežti.' Lygiagrečiai rūpintasi ir savos li
teratūros paruošimu. Ir jau dabar pati 
didžioji spraga užpildyta. įvairiuose leidi
niuose. pasirodžiusiuose visoje angių srityje, 
skautams skiriama daug dėmesio. Specia
liai skautams šiuo metu leidžiamas, spautu- 
vėje spausdinamas (Detmolde) „Skautų Ai
das**, skautų vadams — „Skautybę“, Olden- 
burge — „Oldenburgo Skautų Aidas“; be 
šių, yra ir rotatoriumi leidžiamų, kaip pvz.

niu, tai nors priedu duoda skautams med
žiagos. Daug apie skautus ir skautybę rašė 
ir Liubeko „Laisvės Varpas".

Takiau skautai tobulinasi ir lavinasi ne tik 
specialios literatūros pagalba. Praktiški pa
tyrimai visuomet esti labiau naudingi už 
sausą dalyko dėstymą. Todėl atskiruose 
skautų vienetuose buvo suruošta visa eilė 
stovyklų. Jos dabar yra ruošiamos ir bus 
ateityje ruošiamos. Daugiausia dar šį mė-' 
nesį anglų srities lietuviai skautai turės 
progos pastovyklautl, praktiškai pasimokyti 
skautiškojo gyvenimo. Nuo liepos mėn. 25 
d. numatoma didelė skautų stovykla prie 
Horneburgo, Stadės apylinkėje.

Taigi, netrukus anglų srityje, netoliese 
lietuviškųjų stovyklų, miškuose išdygs skau- 
tų palapinės. Viršum miško suplevėsuoi < 
trispalvė, 0 pats miškas skambės skautiš

komis dainomis ir žaidimais. Šios aplinky
bės dar daugiau traukia jaunimą į skautus, 
o reikia pasakyti, kad šiuo metu anglų sri
tyje yra jau susikūrę apie 20 tuntų su dau
giau kaip 2 tūkstančiais mergaičių ir ber
niukų. Skautams ir skautėms sudarius ats
kiras vadeivijas, skaučių vadeiva yra sktn. 
Čepienė, o skautų vadeiva Ir toliau — sktn. 
VI. Pauža. S. N.

Be iliuzijų
Vašingtonas. Pfieš balsuojant D. Brita

nijai paskolos suteikimo klausimą atstovų 
rūmuose Johnas Mc Cormackas kreipėsi į 
atstovus šiais žodžiais: „Naujoji sovietų 
civilizacija su valstybės viršenybe ir visa
galybe yra priešinga mūsiškei. Ji iššaukia 
(provokuoja) mūsų civilizaciją tiesiogiai, o 
kitas civilizacijas netiesiogiai.

Tai yra dinamiškas iššaukimas ir tegali 
būti atremtas tiktai dinamišku, toli numa
tančiu veikimu iš mūsų pusės. Anksčiau 
ar vėliau pamatysite, kad, jei visi Europos 
ir Azijos kraštai pateks Maskvos (takai ar 
dominavimui, mes patys ir mūsų kraštas 
turėsime daug bėdos. „C. Daily Mail“.

NUO PRANCŪZUOS DĖMESĮ SUTELKĖ 
Į VOKIETUĄ

Molotovo puolimus prieš Amerikos užs. 
reik, ministro pasiūlytą Vokietijos 25 m. 
nuginklavimo planą ir rašo: „Abu uūsle- 
nių reikalų ministerial yra tam tikrais atž
vilgiais teisūs.. Pasaulis yra pastatytas 
prieš naują nuomonių skirtumą, kuriam 
suderinti diplomatija lig šiol nerado ke
lio“. Norint patenkinti sovietų 10 milijardų 
dolerių reparacijų reikalavimus, toliau ra
šoma, tam reikėtų dešimtmečių. O tai reik
štų, kad tiek laiko turėtų laikyti Vokie
tiją okupavusios sovietų, o taip pat ameri
kiečių ir anglų bei prancūzų kariuomenės. 
Vokietija būtų nuolatinai padalyta.

Viename komentare, kurj skelbia Ame
rikos žinių agentūra „Associated Press“, 
sakoma: „Rodosi, kad Stalinas bus pada
ręs vieną iš Europai svarbiausių sprendi
nių. Jis turėjo pasirinkimą- tarp Vokietie- 
jos Ir Prancūzijos ir pasirinko Vokietiją*'. 
Stalino sprendinys išryškėjęs Molotovo pa
reiškimuose. „Sovietai gali pasirinkti š| po
žiūrį, nes ji“ vra gavę iš Vokietilos viską, 
ko norėjo: Rytprūsius Tarybų Sąjungai,

BOLIVIJOJE BŪVIS NEAIŠKUS
Bernas. Šveicarijos telegramų agentūros 

pranešimu, būvis Bolivijoje tebėra nepaki
tęs. Bet apie įvykius Bolivijoje ateinan
čios žinios yra labai surizgusios ir dau
giausia viena kitai priešferaująnčios. Tąd 
rodosi, kad perversmininkų vyriausybei 
paėmus valdžią, aukščiausiojo teismo pir
mininkas nesutiko pasiimti valstybės vado
vavimo. Perversmininkų Juntos pirminin
kas paskelbė Bolivijos vyriausybės spren
dinį, kad paliks galioti konstituciją bei 
Įstatymus ir juos gerbs.
' Šita žinia prieštarauja kitai, pasak ku
rios kilusi kontrrevoliucija. Anglų šaltiniai 
skelbia, kad vykstą susidūrimai tarp nu
verstosios ir laimėjusiosios šalies. Prezi
dentą nušovęs visai jaunas studentas.

Prancūzų pranešimu iš Buenos Aires, 
radijo ir spaudos susižinojimas nuo lie
pos 23 d. nutrauktas. Kontrrevoliucija 
esanti faktas, nes įvairūs sluoksniai, tarp 
jų buvę ankstyvesnieji sąmokslininkų vy
riausybės šalininkai, nebesutartą su provi
zorine vyriausybe. Pasak paskutinių žinių, 
kautynės vykstančios ne tik sostinėje, bet 
ir kituose Bolivijos miestuose. Esama pa
vojaus, jog galįs įsiliepsnoti tikras pilie
tinis karas.

Būvis esąs Įtemptas ir .kitose Pietų 
Amerikos valstybėse. Paragvajaus respu
blikoje pasitraukė vyriausybė.

o Sileziją Lenkijai, kuri tuo būdu buvo 
kompensuota už sovietams perleistas sri
tis“. Toliau komentare keliamas klausimas, 
kaip Tarybų sąjungos sprendinys paveiks 
Prancūzijos komunistų poziciją. Dar nesą 
aišku, ar paskutiniai (vykiai susilpnins 
Prancūzijos komunistus.

PER AŠIGALĮ Į KAIRĄ
VaSingtonas. Planuojamas skridimas be 

sustojimo iš Honolulu per ašigalį į Kairą. 
Nuotolis tarp tų dviejų vietovių yra 10.055 
mylios. Skridimui bus panaudota supertvir- 
tovė B 29. Jei skridimas gerai pasisektų, 
būtų pranlenktas ankstyvesnis tos rūšies 
skridimo rekordas (nuskristas 2729 mylios).

Skridimo kelias lies šiaurės Kanados dalį, 
bet perskridus ašigalį būtų vengiama už
kabinti sovietų teritorijos. Kelionė truktų 
apie 43 valandas.

SKRIDIMO REKORDAS — 1013 KM
Londonas. Kapitonas Beamontas savo 

meteoriniu lėktuvu (Rolls Royso motoru) 
pasiekė naują skridimo pasaulinį rekordą 
— 1013 km valandoje. Praėjusiais metais 
to paties tipo mašina buvo pasiektas 975 
km valandoje greitis. Dabar pirmą kartą 
peržengta 1000 km greičio riba.

Thought * Lithuanian Daily Rewepaper • 
Permitted by UNRRA Team IS5 • Ateakin- 
gatit redaktorių* J. Vasaitis * Eina kasdien 
be šventadienių •’ Memminaenas, Airport, 
Battie Camp • Prenumerata mėn M RM * 
Atskiras numeris 40 pf. • 07:91:92 .MIRTIS“ 
Druck der Druckerei- und Vertapsoenossen- 
tchaft e. G.-m. b. B^ Memmingen (Bayern),

4


	C1BLNB1F85FC41-1946-Liep.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Liep.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1946-Liep.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1946-Liep.26-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

