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REIKALAUJA PRANEŠTI BAZIŲ 

/ Naujorkas. JT saugumo tarybos posėdyje 
(9. 4 d. popiet) Ukrainos atstovas Manu- 
ilskis pareiškė, kad Graikijos monarchistai 
ruošią kariną akciją ir turį kėslų į kai
mynines valstybes. Graikijos plebiscitui, 
kuriuo 70% gyventojų pasisakė už kara
liaus grąžinimą, įtaigos dariusi D. Brita
nija. Aplamai visa Britanijos elgsena Grai
kijoje prieštaraujanti Jungtinių Tautų 
chartai.

Pirmininkas Dr. O. Langė, Lenkijos de
legatas, pranešė tarybai, kad Tarybų s-ga 
įteikė siūlymą, kuriuo reikalaujama suteikti 
žinių apie sąjungininkų karinių bazių dis
lokaciją ir kariuomenės skaičių užsieniuose, 
be buvusių priešo kraštų. 7 balsais prieš 2 
buvo nutarta siūlymą palikti darbotvar
kėje, tik debatus nukelti, kol bus išspręstas 
Ukrainos skundas prieš Graikiją.

Graikijos ambasadorius Vašingtone (rug
sėjo 5 d. posėdyje) pateikė atsakymą į 
Ukrainos kaltinimą. Jame iškėlė Graikijos 
dalyvavimą 2 D. Kare.

Graikijos kariuomenė dabar esanti tik 
organizuojama, o Bulgarija jau turinti 
150.000 karių, Jugoslavija — 300.000 karių, 
gi Albanijoje stovį tūkstančiai kariuome
nės Graikijos pasienyje.

Toliau rašte paliečiamas britų- kariuo
menės būvimas Graikijoje. Anglai ęir- 
miausia' į Graikiją atvykę 1940 m. lap
kričio mėn., kad padėtų kovoje prieš pra
našų įsibrovėlį. įvairių Graikijos vyriausy
bių pageidavimu jų daliniai pasilikę Grai
kijoje. Jie saugą visus graikus be politinės 
orientacijos skirtumo. Kaip tik šitų dali
nių dėka Graikijoje išvengta pražūtingo 
pilietinio karo.

Jsigalioja zonų sujungimas
Kad būtų galima išlyginti maitinimo 

skirtumus abiejose zonose, yra numato
ma keistis maitinimo produktais, taip pat 
pramonės gaminiais ir žaliavomis. Susi
daręs prekių perteklius bus panaudotas 
eksportui.

Londonas. Britų ir amerikiečių okupa
cinių zonų karinė vadovybė galutinai su
tarė dėl bendro jų zonų ūkinio admini
stravimo. Sis britų amerikiečių susitari
mas įsigalios nuo rugsėjo 15 d. Berlyne 
buvo pranešta, kad bendros valdymo istąi- 
gos bus sudarytos šioms sritims: maiti
nimo ir ūkio, finansų, žinių, transporto 
Ir prekybos bei pramonės. Kiekviena šių 
B ūkinių sričių vyriausia įstaiga savo 
būstinę turės vis kitame mieste, kaip pa
vyzdžiui, maitinimo ir ūkio įstaigos cen
tras bus Bad Klssingene, finansų įstaigos 
Frankfurte, transporto įstaigos Hambur
ge. Gyvenimą lygis turės būti abiejose zo
nose suvienodintas, maisto normos -taip 
pat. Bendra bus ir eksporte bei importo 
politika. Bendros kokios - nors sostinės 
šioms ūkiškai susijungusioms zonoms ne
numatoma.

š šiltų faktų
IR KARIUOMENES SKAIČIUS

Debatuose Graikijos klausimu toliau da
lyvavo D. Britanijos atstovas Sir Aleksan- 
deris Cadoganas. Jis pareiškė: Būvis Grai
kijoje nesąs, žinoma, tobulas, tačiau jis 
būtų geresnis, jei komunistai nedarytų 
spaudimo ir nevarytų propagandos pačioje 
Graikijoje bei jos pasienyje. Jis pasmerkė 
Ukrainos elgseną, kuri klausimą iškėlusi 
saugumo taryboje, pirmiau nesusižinojusi 
su Graikija ir D. Brrtinija. Ukrainos dele
gatas neįrodė savo kaltinimų. Niekas ne
galįs rimtai žiūrėti Į nuomonę, kad Ang
lijos kariuomenės pagalba Bevinas steng
tųsi užslopinti Graikijos prolesines sąjun
gas. Atstovas, akcentavo britų kariuome
nės dalinių nešališkumą ir nurodė, kad 
britų kariuomenės buvimas Graikijoje 
buvo ar vienos ar kitos vyriausybės pa
geidavimu.

Bulgarijai priki
Paryžius. Italijos sutarties politinėje 

komisijoje debatuojant (rugsėjo 5 d.) apie 
Triestą, VyŠJnskis oponavo į Italijos ats
tovo Bonomio pareiškimus tuo klausimu. 
Jis pareiškė, kad Bonomis savo deklara
cijoje sumaitojęs faktus ir netiksliai pa
vaizdavęs istorinę raidą. Priminė, kad sa
vo laiku Fiumes užėmimas buvęs irgi 
plėšimas.

Bulgarijos sutarties politinėje ir terito- 
.rinėje komisijoje Graikijos atstovas pa
reiškė: Bulgarijos pretenzijos į vakarinę 
Trakiją esąs naujas Bulgarijos imperia
listinių sumanymų įrodymas. Graikija su
tinkanti atiduoti pietinę Dobrudžą, drau
ge reikalaudama atsižvelgti į padarytinus 
sienų ištaisymus.

Rumunų - vengrų politinė ir teritorinė

Kaip Frankfurto radijas praneša zonų 
susijungimo galimumai yra taip pat pran
cūzų karinės valdžios dėmesio centre. Į 
Baden Badeną yra atvykęs prancūzų už
sienių reikalų ministerijos įgaliotinis, ku
ris turi su karinės valdžios žinovais ap
tarti galimas visų 3 zonų susijungimo par
šėkas.

PIENO PRODUKTAI JAV LAISVAI
Vašingtonas. JAV kainų kontrolės įstai

ga pasisakė prieš kain i kontrolės įvedi
mą pienui ir jo produktams.

MOLOTOVAS SUGRĮŽO
Paryžius. 5 dienas užtrukęs Maskvoje 

Molotovas sugrįžo Paryžiun. Pakeliui jis 
buvo užsukęs į Berlyną ir turėjo pasikal
bėjimą su sovietų okupacinės zonos vyri
ausiuoju kariuomenės vadu.

Paryžiaus korespondentai rašo: Moloto
vo grįžimas gali kartais reikšti naują fa- 
zę derybose. Ligšiol tačiau nematyti jo
kių ženklų, kad Molotovo grįžimas turėtų k 
neigiamų pasekmių kongresui

GRAIKIJOS MINISTERIS PIRMININ
KAS PAS KARALIŲ

Londonas. Graikijos ministeris pirmi- . 
ninkas Caldaris turėjo pasikalbėjimą 
(rugsėjo 5 d.) Londone su graikų kara
liumi Jurgiu. Jis pareiškė, kad karalius 
esąs šalininkas platesnės Graikijos vy
riausybės ir atvykęs į Atėnus ketinąs 
vesti pasitarimus tuo klausimu.

Ligšiolinis Graikijos regentas įteikė sa
vo atsisakymą. Karalius pareiškė, kad 
grįžęs jis regento atsisakymą priimsiąs.

ja imperializmų
komisija nutarė pakeisti 4 didžiųjų spren
dimą, kuriuo buvo nutarta dalį Transil- 
vanijos perleisti Vengrijai

LA GUARDIA KVIEČIA PRISIDĖTI
Londonas.- Vyr. Unrros direktorius La 

Guardia mitybos konferencijoje Stok
holme pasakė kalbą. Jis parėmė siūlymą 
steigti pasaulinę mitybos įstaigą. Jis pa
žymėjo, kad pasaulis deda daug vilčių į 
šitą konferenciją, ir reikalavo tuojau im
tis žygių pasaulinei mitybos įstaigai or
ganizuoti. Pasak jo svarbu išvengti defi
cito. Jis kvietė Tarybų s-gą, Argentiną ii 
Ukrainą (!) įstoti nariais į šią organizaci
ją, nes ir joms pačioms būtų daug naudos, 
iš tarptautinio bendradarbiavimo.

La Guardia pažymėjo, kad maisto pro
duktų kainų stabilizavimas panaikintų
dirvą spekuliantams pasaulinėje rinkoje. 
Jis tik išreiškė savo baimę, kad, jei į šia 
organizaciją neprisidėtų Tarybų s-ga, ji 
maisto produktus gamintų pasipelnymo 
pagrindu ir tuo kenktų pasaulinės mity-. 
bos reikalui.

PIRMAS INDIJOS VYRIAUSYBES 
POSĖDIS

Londonas. Pandito Nehraus vadovau
jamoji Indijos laikinė vyriausybė rugsė
jo 4 d. buvo susirinkusi pirmojo posėdžio^

Po 5 dienas Bumbėjyje ir Kalkutoje 
trukusių riaušių naktį į rugsėjo 5 d. pir
mą kartą buvo rimtis ir tvarka.

GANDIS TIKISI INDIJĄ SUSI
TVARKYSIANT

Londonas. Viename pasikalbėjime Nau
jajame Delhyje Gandis pareiškė, jog indų 
tauta turinti pagrindo tikėtis, kad netru
kus Indijoje vėl įsiviešpataus tvarka i£ 
ramybė
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, Lietuvoje pradėtas nutautinimasGrįžtant prie mokymo programų tenka pastebėti, kad, vidurinėse mokyklose yra privalomas susipažinimas su Sovietų Sąjungos tautų (uzbekų, mordvinų, nancų ir kt.) literatūra, o bet to, rusų literatūros ir istorijos programa yra tiek plat* kad atsižvelgiant į vis dėl to ribotą laiką ir pamokų skaičių, Vakarų Europos literatūrų ir istorijos pažinimas darosi visai nepakankamas. Pridėjus dar didelį pamokų skaičių, skiriamų marksizmo-leninizmo, Stalino konstitucijos ir kitų nerealių komunistinės propagandos atributų kalimui, aiškėja, kad tikrai reikalingų gyvenimui ir darbui sričių pažinimas darosi labai paviršutiniškas jau vien grynai dėl laiko stokos.
t Laikraščiuose plačiai garsinama, kad visi Studentai ir pažangesni kitų mokyklų mokiniai gauną stipendijas. Didžiausia stipendija yra 170 rublių. Batai gi kainuoja 1000 rublių, lašinių kilogramas 200 rublių. Galima patiems suprasti, kokia yra tokių skiriamų stipendijų reikšmė ir prasmė. Tenka pridurti, kad sovietų spauda vengia rašyti, ko ir kiek galima už 170 rublių nusipirkti. Taip pat plačiai reklamuojama, kad studentai ir. moksleivija aprūpinami bendrabučiais. Tiesa, daugeliui mokymo įstaigų buvo paskirti įvairūs pastatai, kuriuos galima buvo panaudoti besimokančių apgyvendinimui. Kaune buvo paskirti buv. Ateitininkų Rūmai, Žemės Banko Rūmai ir keletas kitų. Šie pastatai iki perdavimo Universitetui buvo naudojami raudonosios armijos reikalams. Perdavimo metu jie buvo tokiame stovyje, kad nepatogu apie tai rašyti. Studentų pastangomis ir panaudojant vokiečių belaisvius gautos patalpos buvo aptvarkytos higienos požiūriu, bet priėjus iki remonto, darbas sustojo, nes raudonarmiečiai sukūreno duris ir išdaužė langus. Tam remontui pusės metų bėgyje nepavyko gauti medžiagos. Tuo būdu, nežiūrint universiteto vadovybės pastangų, minėta tarybinių organų „dovana" universitetas ir studentiją vargu ar greit pasinaudos.• Tarybiniai laikraščiai ir vadovai įvairiomis progomis pabrėžia sovietinės valdžios paramą ir prielankumą mokslo įstaigoms. Pav. 1945 m. spalių m. Kauno Universitetui kompartijos CK paskyrė 6000 m’ malkų ir 800 tonų daržovių. Apie tai, žinoma, buvo atitinkamai pareklamuota, tačiau šios gėrybės dar ir gruodžio mėn. nebuvo Kauno pasiekusios, nes nebuvo duota transporto, o- universitetas savomis priemonėmis „paskirtus" objektus gali persigabenti tik maždaug 400 dienų bėgyje.Bendri sunkumai kuro ir elektros srityje neaplenkia if mokymo įstaigų. 1944/1945 m. žiemą Kauno ir Vilniaus universitetai dėl kuro stokos neveikė.' 1944/45. žiemą trtivo duotas paliepimas visiems aukštųjų mokyklų personalo nariams įvesti elektros šviesą. Didesnė dalis minėtų asmenų ir iki šios dienos to laukia. Ir kiti sunkumai, kurių tarybinė okupacija daugiau kaip metų bėgvje .besugebėjo kiek nors žymiau pagerinti, be abejo, neprisideda prie švietimo darbo ir lygio pakėlimo.Viską bet gi vainikuoja bendras nesaugu

mo jausmas. Neaiškus rytojus, suėmimo galimybė ir Rusijon išvežimo pavojus veikia taip, kad ir švietimo darbuotojų ir besimokančiųjų tarpe vyrauja tik vienas pageidavi

mas kaip nors pragyventi šią dieną. Tokiomis sąlygomis apie profesinį tobulinimąsį ir švietimo kėlimą galvoti sunku. Aukštųjų mokyklų, kaip ir kitų darbo programose svarbiausią vietą užima komunistinės doktrinos studijavimas, studentams privalomos keturių semestrų bėgyje marksizmo leninizmo paskaitos, jaunesniam mokslo personalui įvestas privalomas seminaras. Visiems mokslo personalo nariams privalomos kas savaitę paskaitos. Paleckis, pradedant Kauno U-to rudens semestrą pabrėžė, kad „mūsų inteligentijai reikia atlikti smegenų melioraciją". Ši linija vykdoma kuo nuosekliausiai ir su dideliais reikalavimais. Tačiau sprendžiant iš nuotaikų krašte, tai vaisių neduoda. Paskaitos lankomos, bet tik tam, kad nesusilauktų nemalonumų dėl nesilankymo. Bendro nusistatymo besimokančiame jaunime pakeisti jos neįstengia, bet sukelia tik jumoristinio stiliaus komentarus. Jau 1945 m. pradžioje tarybiniai organai projektavo įvesti aukštesniose mokyklose rusų kalbą dėstomąja kalba. Tačiau šis projektos sutiko pasipriešinimą net ir lietuvių komunistų tarpe, todėl jis laikinai atidėtas. Rusų kalbos mokymas tiek vidurinėse, tiek aukštosiose mokyklose eina pilnu tempu ir, kai kurie komunistai, privačiuose pasikalbėjimuose yra pareiškę, kad vistiek netolimoje ateityje minėtas projektas bus realizuotas. Rusifikacijos pilnai dar negali vykdyti ir dėl to, kad ir pačioje Rusijoje trūksta mokytojų, tad nėra ir galimybių- atsiųsti tokius ir Lietuvon. Net rusų gimnazijoms ir' mokvkloms Lietuvoje renkami lietuviai, mokantieji rusų kalbą 4

(stojantieji j aukštąsias mokyklas griež-> tai filtruojami. Ūkininkų, turėjusių ar tu-rinčių žemės virš 26 ha, vaikai nepriimami į universitetą. Ten nepatenka ir dalyvavę kadaise studentiškose ar visuomeninėse organizacijose. Filtracija*-. aukštosiose mokyklose atlieka t vad. partorgai, t. y. kompartijos paskirti asmenys, kurie praktiškai yra didesniais viešpačiais negu rektoriai ir direktoriai. Partorgai gauna algas iš švietimo įstaigų kreditų ir jų kontrolėje yra mokslo personalo priėmimas bei atleidimas ir komunistinės propagandos bei komunistinės par ■saulėžiūros formavimas.Kaip įdomų faktą tenka pažymėti, kad humanitarinių mokslų fakultetuose jieužskaitomi pas kai kuriuos buvusius profesorius išlaikyti egzaminai (prof. Maceinos, Ivinskio,, Ambrazevičiaus ir kt.) ir juos reikia iš naujo perlaikyti. Visos švietimo įstaigos, priklauso Liaudies Komisariatui (Komisaras Žiugžda). Pastarasis visas instrukcijas gauna iš kompartijos CK sekretoriaus ir švietimo reikalams ir jokiu savarankiškumu nedisponuoja.Vilniaus u-to rektorium yra prof. Biellu- kas, prorektoriais zprof. Bučas, Bistrickas ir dr. Kupčinskas. Statybos fakulteto dekanu yra prof. Bistrickas, technologijos fakulteto įK prof. Indriūnas, medicinos — prof Lašas, Korijos — filologijos — prof. Janulaitis. Žemės Ūkio akademijos rektorium yra prof. Jonas Krikščiūns. -Visose švietimo įstaigose panaikinti hitle- 1 rinės okupacijos njetu padaryti pakeitimai I ir stengiamasi grįžti Į pirminės bolševikinės | okupacijos metu nustatytą padėti. A. B.
Tauta rezervo oja*i teisęDaugelis tautų nusiskundžia ryšium su antru D. karu pasidariusiu būviu, bet nė viena tauta neturi tiek pagrindo nusiskųsti, kaip lenkų tauta. Paleidusi pirmąjį šūvį į priešą, pakėlusi daugiausia aukų, šiandien ji blogesniame būvyje, negu kai kurie priešo kraštai. Nors jau seniai paskelbtos karo paliaubos ir pereita prie diskusijų taikos reikalu, lenkų tauta savajame krašte ir išeivijoje tebeveda įvairiais būdais kovą dėl savo laisvės. Sąjungininkai, pripažinę laikinę Lenkijos vyriausybę, kurią tauta vadina „Varšuvos administracija"', patys mato, kad ta vyriausybė neturi tautos pasitikėjimo ir nevykdo jos valios, bet nesiima efektyvių priemonių, jai nušalinti, o tenkinasi vien diplomatinėmis notomis. į kurias ta „vyriausybė“ nekreipia jokio dėmesio, o nuo sąjungininkų taikomo ekonominio spaudimo nukenčia tik pati tauta.Štai taikos kongrese buv. priešo kraštas Italija atstovaujama teisėtos vyriausybės, kuri sudaryta pagal laisvai ir slaptai, laikantis visų demokratinių dėsnių reikalavimų, įvykdytų rinkimų rezultatus. O tame pat kongrese Lenkijai atstovauja Maskvos paskirti asmenys, kurie vykdo jos valią. Abra vėl. Šiandien anglosaksai gina Triesto klausimą nuo sovietų agresijos visu atkaklumu, o prieš pusantrų metų labai lengvai atidavė mažiausiai trečdalį Lenkijos teritorijos tiems patiems sovietams.Tai pokario gyvenimo tendencijos pavyzdžiai, kurie aiškiai rodo, kaip tas gyvenimas tvarl-'mas, kokiais dėstais jis grindžiamas, kiek jame teisybės ir padorumo. Nurodyti

paradoksai neišsemia viso - pokario gyvenimo tos rūšies reiškinių bet sudaro tik jų iliustracija, kuri tinka ne tik Lenkijos gyvenimui, bet -taip pat kitiems kraštams, o jų iliustraciją, kuri tinka ne tik Lenkijos Su šiais paradoksiniais reiškiniais gal sutinka svetimų pastatytos tuose kraštuose „vyriausybės“, bet nieku būdu nesutinka pačios tautos, tik ne visos jų tuo tarpu gali tuo reikalu laisvai ir viešai pasisakyti. Tačiau tatai neatima teisės joms ateityje ginti savo reikalą.Lenkijos egzilinė vyriausybė, kurios oficialiai sąjungininkai nepripažįsta, bet kuri faktiškai tebeveikia Londone, kiekviena proga kelia Lenkijos klausimą, reikalaudama tinkamo sprendimo. Savo metu ji - pasisakė dėl gen. Anderso dalinių likvidacijos, vėliau kreipėsi į tautą, įspėdama dėl eventualios priešo provokacijos, o dabar vėl įteikė taikos Kongreso 15 valstybių delegacijoms notą, kurioje sakoma:„ . . . Lenkijos vyriausybė, kaip teisėtas lenkų tautos atstovas ir jos valios reiškėjas, pripažįstamas žymios tautos daugumoj esančios tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, laiko savo pareiga atkreipti dėmesį į neginčijamą faktą, - kad šioje konferencijoje Lenkija nėra, atstovaujama. Juk negalima laikyti Lenkijos atstovu primestos iš šalies lenkų tdutai Varšuvos administracijos paskirtos delegacijos .. . Lenkų tauta nepripažino Ir niekuomet nepripažins savo tautine vyriausybe Maskvoje sudarytos pagal neteisėtus ir pragaištingus ne tik Lenkijai vad. Jaltos nutari- (nukelta į 4. p.)

2
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Robert D i e n d o (Mi»

Pensininkas
Tai buvo visai menkutis noras, kurį tu

rėjo Simonas Plantat: nieko nedirbti. Jau 
dvidešimt metų kaip jis dirbo ūkiuose visai 
atsitiktinai, visai neplaningai, kad tik iš
mistų! -r— dieną jis kaupė batvinius, kitą 
jis kirto rūgins, arba kūlė javus; kiekvieną 
vakarą, užmigdamas pašiūrėje, jis murmė
jo tempdamas nuyargusius sąnarius:

„Reiktų ką nors sugalvoti ir kartą išsi
nerti iš tokio gyvenimo”.

Miestelyje ,gyveno senas viengungis. Tė
vas Thiot gyveno mažame namelyje; net 
nebuvo žinoma, ką jis iš tikrųjų pardayi- 
nėjo seniau turguje. Jis nusipirko tą lūš
nelę ir nuo to laiko Slaugiau nieko nevei
kė, kaip tik baigęs laistyti savo mažą dar
žą, vaikštinėjo...

Simonas Plantat nutarė, kad, tėvo Thiot 
gyvenimas buvo gražiausias. Be abejo, 
žmogelis turėjo kokį paslėptą turtą, kuris 
įgalina jam nieko neveikti.

Tai vis dėl to negera, kaip sau nori...
Iš tikrųjų reiškė tai, kad būtų buvę ge

ri-u, jeigu' jam būtų tekęs toks būvis.
Ir įtai jį ėmė persekioti mintis: pa

smaugti tėvą Thiot. Kurį laiką jis paslėptų 
turtus, kurie turi būti kuriame lūšnos kam
pe. Paskui, primiršus visiems nusikaltimą, 
jis išnyktų vieną dieną, taip sakant, pa
keisti orą; jis nusipirktų mažą namelį ki
tame lirašte ir gyventų nieko neveikdamas 
aukos pinigais.

Kitas galėjo manyti, kad senukas neturėjo 
pinigų, ar kad jis turėjo popierius, kuriais 
vagis negalėtų pasinaudoti, bet Plantat 
sprendė apie žmogų savo mastu. Ne, tik 
ne jis būtų patikėjęs savo išteklius notarui, 
ar pirkęs akcijas. • (

Žinoma, galima pirkti žemės, kai norima 
dirbti, bet kai žmogus yra pasiryžęs visiš-

V \_Lletuvlskoslos kultūroj paroda Seedorfe
Rugpiūėio mėn. 22 d. Seedorfo lietuvių 

stovykloje buvo atidaryta lietuvių tauto
dailės, spaudos ir istorijos paroda, kuri 
tęsėsi visą savaitę. Paroda suruošta grynai 
iš eksponatų, kuriuos sunešė stovyklos 
lietuviai. Paroda turi tris skyrius: liaudies 
tautodailės, lietuvių spaudos ir istorijos. 
Skyriai suskirstyti dar mažesniais skyre
liais. Paroda savo eksponatų įvairumu ir 
gausumu yra labai turtinga. Net nuostabu, 
kad lietuviai atbėgėliai tiek daug vertin
gų dalykų galėjo iš Lietuvos pasiimti, taip 
sunkiomis ir netikėtomis sąlygomis iš jos 
išvykdami. Be gausybės audinių, mezgi
nių, nėrinių, siuvinių, gintaro, medžio ir 
odos dirbinių, Čia randame labai daug 
tautinių juostų (riet su staklelėmis, norint 
parodyti, kad šis menas ir išeivijoje 
klesti), randame du ratelius, kuriuos mū
sų moCiutės, bėgdamos iš Lietuvos nuo 
bolševikinio siaubo, įsimetė į ratus ir at
sigabeno Čia, net porą tūkstančių kilo
metrų į vakarus.

Spaudos skyriuje daug periodinių ir 
vienkartinių lietuviškų leidinių iš Lietu
vos ir išėjusių išeivijoje. Istoriniame sky
riuje randame numizmatikos, filatelijos, 

kam poilsiui, ar ne geriau paslėpti saugiai 
visus pinigus ir išleidinėti po truputį, ge
rai apskaičiavus, kad išteklių užtektų lig 
paskutinės gyvenimo dienos.

Tris mėnesius nešiojosi dienininkas savo 
sumanymą. Vieną lapkričio vakarą — tą 
dieną kaip tik' buvo atvykusių belgių rauti 
batvinių, išlaužė duris, ir sugriebė tėvo 
Thiot gerklę pirmiau, negu tas suspėjo 
riktelti. Nustūmęs lavoną į kampą, jis iš- 
griozdė namus; įstabus nujautimas jį pri
vedė prie slėptuvės, kurioje buvo virš 
60.000 frankų, be to aukso, luidorų, sidabro 
pinigų ir dar purvinų banknotų, kurių jis 
nežinojo vertės, bet Simonas paėmė viską. 
Jis uždarė duris, grįžo į savo trobelę is 
ramiai, užmigo. Vos ėmus aušti, jis visą 
savo turtą sukišo į maišą ir išėjo ieškoti 
vietos jį paslėpti, kur pelės negalėtų pri
lįsti jo sugriaužti. Paslėpė tarp dviejų 
balkių.

Buvo įtarti ir sulaikyti du belgai, kurie 
turėjo nepaprastai didelių sunkumų įrodyti 
savo nekaltumą. Juos paleido. Žmonių pik
ta valia įskundė du ar tris žmones, bet nie
kas ir nepagalvojo apie Simoną, kuris ėjo 
iš .ūkio į ūkį; su kuliama mašina ir niekad 
dar tiek daug nedirbo savo gyvenime.

Žiemą jį matė kraunant dvokiančias vai
sių išspaudas į vežimus ir tik pavasarį, 
sukakus šešiems mėnesiams po tėvo Thiot 
mirties, jis atsisveikino su visais ir išvyko 
į Paryžių.

Ten jis nusipirko rūbų ir baltinių ir iš
vyko į Compiegne pusę, nes jis buvo ten 
dirbęs. Jis grįžo į miestelį, kur jis pažinojo 
du ar tris žmones, papasakojo, kad gavęs 
nedidelį palikimą, nusipirko visai kuklius 
namus ir ėmė smaguriautų visai ramiai 
besijausdamas, puikiuoju gyvenimu, kurio 
taip ilgai troško-

Po kelių' savaičių niekas krašte juo ne
sidomėjo. Jis- turėjo 48 metus, bet, kaip kad 

I Lietuvos vaizdų poskyrius, Dariaus ir Gi
rėno, M. Jankaus, G. Bitės-Petkevičaitės 
kampelius ir kt. Čia pat permatomame 
popieriuje suvyniuotos trys duonos riekės. 
Ši duona kepta 1944 m. liepos mėn. 20 d. 
Sintautuose iš 1943 m. rugių derliaus. Ša
lia duonos ir lietuviškosios žemės žiups
nelis. Tai mūsų relikvijos. Šiame istorijos 
skyriuje daug medžiagos apie tą nuola
tinę Lietuvos kovą su svetima okūpacija- 
pirma bolševikais, paskui vokiečiais. Ypa
tingo dėmesio verti istoriniai žemėlapiai 
apie Lietuvos senovę ir dabartį. Čia pat 
randame ir šiuos specialiai parodai pa
ruoštus žemėlapius: Aisčių protėvynės ri
bos, Aisčių kilčių gyvenamosios vietos ir 
Lietuvių kalbos tarmių žemėlapis. Toliau 
savo skyrelius parodoje paruošę Seedorfo 
mokyklos, skautai.

Bendrai paroda savo vertingais ir gau
siais eksponatais įrodo seną ir aukštą mū
sų tautos kultūrą ir mūsų tautos verži
mąsi į laisvą, ir nepriklausomą gyvėnimą; 
kuris vienintelis laiduoja tolimesnį šių 
mūsų kultūrinių vertybių kūrimą.- Pa
rodą ruošė specialiai sudarytas parodos 
komitetas, pirmininkaujant Petrui Bū
tėnui. S. N.

ūkininkai, kurių veidus išgraviruoja laukų 
oras ir nuovargis, jis atrodė senas. Jis 
įsivaizdavo gyvensiąs šimtus riietų ir pa
skirstė pinigus metais; laikui bėgant jis vie 
skaičiuodavo iš naujo ir vakare jis jaus
davo lyg fizinį džiaugsmą sklaidyti pinigus. 
Gale numatydamas tokį ilgą gyvenimą jis 
gerokai apkarpė savo išlaidas, bet jis ne
norėjo likęs be išteklių, silpnas senTs, pra
šyti kitų malonės.

Tačiau pratęs dirbinėti, jis nuobodžia, 
vo, dienos atrodė be galo ilgos, jis eidavo 
pasižiūrėti kirtėjų ir grėbėjų, jis trainio
josi po miškelį ir plepėdavo su pirkliais.

„Iš tikrųjų geras jūsų amatas, pone Plan- 
tan!” Mandagus, jis buvo malonus su visais, 
o kad jis nieko nedirbo, žmonės sakydavot

„Aš neskaičiau su juo, bet žinau, kad jis 
turi iš ko taip gyventi”.

Staiga Simonas suprato, kad turtuolio 
vardas, kurį jam priskyrė, galėjo būti pa
vojingas. Jis sudrebėjo. Vieną dieną koks 
biesas ims pavydėti jo turto. Juk gali už
mušti senį prie jo slėptuvės. Tai, ką jis bu
vo padaręs, kitas galėjo padaryti jam. Jis 
nebuvo toks stiprus, kad netikėtų likimu. 
Dabar jis skrosdavo žmones iki jų dva
sios, gelmių, skaitydavo jų pačias slapčiau
sias mintis, stengdavosi suuosti jų sumany
mus. Vakare jis užbarikaduodavo duris ir 
langus ir kiekvieną dieną slėpė kitur savo 
turtą.

„Jei jie turės mano kailį, aš nenoriu, 
kad jiems atitektų ir mano pinigai”.

Koks tai prisigėręs bernas jį apstumdė 
gatvėje ir iškoliojo. Simonas grįžo uždu
sęs namo ir ilgai klausėsi žingsnių.

Jis menkėjo, akys įdubo, menkiausiai 
triukšmas jį vertė pašokti. l<ai jis būdavo 
lauke, staiga jis grįždavo namo, žiūrėti aą 
kas nelandžioja po jo namus. Galiausiai jld 
nutarė nešiotis pinigus su savim. Jis įsiuva 
didelę kišenę po pamušalu ir ten sugrūdo 
banknotus. Bet metalas žvangėjo. Jis pasi
gamino maišą ir metalo pinigus sumaišė su 
žeme. Tada jo rūbai darėsi kuproti ir do
mino. žmones.

„Ką gi jūs čia nešate su savim?”
Jis raudo ir mišo: reikėjo sugalvoti ką 

kita.
. /Jis teišeidavo iš namų tik duonos nu
sipirkti, pirmiau uždarinėjęs langus ir du
ris; jei popietę jis jautė snaudulį, jis at
remdavo kėdę į duris, kad niekas neįeitų 
jo nepažadinęs.

Niekas ir nebūtų galvojęs apie jį, bet 
matydami jį tokį neramų ėmė kalbėti apie 
jo didžius turtus; kalbėjo apie tai smuklėse, 
kalbėjo turguje,

Tėvas Plantat? Jis mirs ant savo pinigų, 
tai „bus jam puiki lova”.

Vieną naktį pusiau sunkvežimis, pusiau 
automobilis sustojo keli metrai nuo jo na
mo, du žmonės šoko per sodo tvorą, pečiais • 
išlaužė duris, jų maža elektrinė lemputė 
apšvietė pakaruoklį, kuris suposi pritl 
aukštą židinį. Pelenuose du įsibrovėliai ra
do gabalėlius popieriaus ir pusiau sudegus 
sius banknotus.

Vertė Danutė Augienė
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Spaudas apžvalga 
NEAIŠKŪS MANEVRAI

Vyšinskio. siūlymas atidėti arba taikos 
kongresą arba Jungtinių Tautų pilnaties 
sesiją arbą pastarąją ko gero pergelti į 
Ženevą, buvo staigmena 'ir sukėlė įvai
riausių spėliojimų.

„Manchester Guardian” diplomatinis 
korespondentas rašo: Vyšinskis pateikė 3 
siūlymus. 1. JT visumos sesija turinti būti 
atidėta ligi lapkričio vidurio, arba, - jei 
viskas gerai eitų, ligi lapkričio pradžios. 
2. Sesija turėtų būti Paryžiuje ar Ženevo
je. 3. Taikos kongresas, jei jis truktų ligi 
lapkričio mėnesio, turėtų vykti kartu su 
pilnaties sesija. Specialusis koresponden
tas pareiškia, kad įvairių' Vyšinskio siūly
mų motyvai įgalina daryti įvairių spėlio
jimų.

Čia reikia pastebėti, jog siūlomasis visu
mos. sesijos nudelsimas reikalingas tam, 
kad kiek galint toliau nusitęstų Vokietijos 
klausimo svarstymo iškėlimas. Bet kokios 
naudos iš to tikisi sovietai, visai neaišku.

Korespondentas akcentuoja, kad D. Bri
tanija ir Amerika abiejų zonų reikalu pa-

Taata ...
(atkelta iš 2 p.) 

mus „Laikinės tautinės vienybės vyriausy
bės", kaip niekuomet nepripažins tos kon
ferencijos nutarimų, atplėšiančių Lenkijos 
valstybės beveik puse teritorijos ir sankcijo- 
nuojančių tuo būdu naują Lenkijos padali
nimą.

Apverktinas lenkų visuomenės būvis sve- 
' tūnoję valdžioje, o taip pat nepalaužiamas 

jos priešinimasis naujam okupantui, be
sistengiančiam beatodairišku teroru priver
sti jį klausyti, neabejotinai gerai žinomas 
vyriausybėms, ♦ dalyvaujančioms kongrese. 
Kraštui primesta komunistu uzurpatorių 
grupė remiasi milžinišku policiniu aparatu, 
palaikomu dar svetimų dalinių ir slaptosios 
policijos. Kariniai teismai, baudžiamosios 
ekspedicijos, politinių priešininkų masiniai 
Sūdymai, pripildyti kalėjimai ir koncentraci- 
|os stovyklos, tai charakteristika valdymo 
metodų okupuotoje Lenkijoje.

Konferencijos dalyviai puikiai supranta ir 
žino, kad vad. „laikinė tautinės vienybės 
.vyriausybė" neišlaikė Potsdame duotų pasi- 

ižadėjimų, sudarančių sąlygas, , kuriomis ji 
pripažinta.- Lenkijoje nėra piliečio, laisvių. 
Vietoje laisvų ir nevaržomų rinkimų „Var
šuvos vyriausybė" įvykdė referendumą, ku
ris savo rezultatais tapo tragišku vaizdu. 
Nors administracijos įstaigos, policija ir 
komunistų partijos organai grasė, naudojo 
jėgą ir apgaulė, to balsavimo rezultatai bu
vo kompromituoją tariamąją „tautinės vie
nybės vyriausybę". Dabar tiems, kurie drįso 
balsuoti prieš Varšuvos administracijos nu
rodymus, gresia toliausiai einančios represi
jos. Net didžiojo miesto gyventojai, kurie 
balsavo prieš „vyriausybę", yra pavojuje, 
nes gali būti išvežti."

Konstatavus, kad tokiam* pat būvyje, kaip 
_ Lenkija, yra sąjįuginės valstybė* — Čeko

slovakija ir Lenkija, o taip pat buv. priešo 
kraštai — Bulgarija, Rumunija, Vengrija Ir 
Buomija, natoje pažymima, kad visos šio* 
valstybės nėra laisvos, o taip pat, kad jos 
neturi nepriklausomų vyriausybių.

Kadangi taikos kongresas turi nustatyti 
pokarinę santvarką ir laiduoti patvarią tai- 

darys svarbių nutarimų ir kad Molotovas 
turi su ta galimybe skaitytis, vis tiek ko
kias instrukcijas būtų gavęs Maskvoje ir 
atsivežęs 1 Paryžių. Vakarų valstybės nie
ku gyvu nenori iš šios politikos pašalinti 
kitas valstybes. Kaip tik norima įtraukti ir 
Tarybų s-gą, jei ji sutiktų.

Bevinas imsiąsis žygių, kad šias pažiūrai 
išaiškintų Prancūzijos ministeriui pirmi
ninkui Bidault. Tuo būdu norima paša
linti nereikalingą nepasitikėjimą, kad bū- 
jų galima Prancūzija pakreipti bendradar
biauti su D. Britanija ir Amerika.

INDIJA - DRĄSUS SPRENDINYS
Tokia antrašte Įsidėjo (rugsėjo 5 d.) 

vedamąjį, kuriame tarp /kita ko rašo: 
Naujame Delhyje pirmo posėdžio buvo su
sirinkusi naujoji Indijos vyriausybė. Tai 
yra istorinis įvykis. Kiekvienas indas ir 
kiekvienas Indijos draugas turėtų pripa
žinti, kad visos viltys yra sudėtos ran
kose vyrų, kurie pasiėmė sunkų vyriau
sybės reikalų tvarkymo, ^atsakingumą. 
Bombėjus ir Kalkuta primena nelemtą 
praeiti. • • Pasiimdami valdžios kompeten- 

ką, tai reikia, kad...........Konferencijos daly
viai turėtų niekuo nesuvaržytą laisvę pasi
sakyti ir įvertinti, ar ruošiamoji taika su
darys suinteresuotoms tautoms saugią eg
zistencijos galimybę savose ribose, o taip 
pat, ar.laiduos tai, kad kiekvienas asmuo, 
priklausąs kuriai nors tų tautų, galės gyventi 
laisvai nuo baimės ir nepritekliaus . . . Tik 
tokia taika bus patvari, kuri atitiks Atlanto 
Chartos dėsnius ir bus paremta teisingumu, 
teise Ir asmens gerbimu, o taip pat stengsis 
Igyvendytl solidarumo, geros kaimynystės 
ir į kitų valstybių vidaus reikalus nesikiši
mo dėsnius". Tačiau tokios taikos negalės 
sukurti vyriausybės, kurios neatstovauja sa
vo tautoms, o yra tik svetimų valstybių 
ekspozi tūros.

Todėl „Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad 
lenkų tauta nesijaus suvaržyta projektuo
jamose taikos sutartyse parašu vad. „lai
kinės tautinės vyriausybės", kurios nepri
pažįsta, o taip pat jokiais tos „vyriausybės" 
pasižadėjimais Paryžiaus kongrese. Drauge 
Lenkijos vyriausybė rezervuoja lenkų tautai 
visas teises, Išplaukiančias iš jos dalyvavi
mo kare ir iš sudėtų aukų jungtinių tautų 
laimėjimo naudai."

Taip užbaigiama lenkų tautos vardu nota, 
kuri išreiškia visą lenkų tautos tragizmą.

Šia proga pažymėtina, kad tą notą galima 
laikyti nota visų pavergtų tautų, kurių dalis 
antrojo D. karo metu buvo sąjungininkų 
pusėje, o kita dalis laikėsi neutraliai, bet 
jokiu būdu neprisidėjo prie priešo. Ji iš
reiškia ne tik tas mintis, kuriomis tos tau
tos gyvena, bet taip pat tuos dėsnius, ku
riais jos norėtų paremti ateities pasaulio 
organizaciją, -taiką ir saugumą. Jei kai ku
rios tų tautų ligi šiol to viešai nepareiškė 
tokia forma, kaip lenkt) tauta, tai tik todėl, 
kad jo* neturi galimybės, kad jų tikrieji 
atstovai nepripažįstami ir jiems neleidžiama 
veikti. Iš tikrųjų ne tik lenkų tauta, bet taip 
pat viso* tos tautos, kurioms neleidžiama 
laisvai tvarkytis pagal savo valią, nepripa
žįsta jų atžvilgiu padarytų sprendimų be jų 
tikrųjų atstovų dalyvavimo Ir rezenruojasl 
teisę pakeikti sąskaitą už dammas joms 
skriaudas. J. Petruli*. 

ciją jie padarė nepaprastai gerą žygi ii 
jrodė savo tikėjimą. Visą savo amžių jie 
praleido būdami opozicijoje, iš dalies ka
lėjimuose. Pagunda atsisakyti nuo vyriau
sybės sudarymo ir iš to išeinančio atsa- 
kingumo bus buvusi didelė. Jei kongreso 
partijos vadai būtų pasukę ta atmetimo 
linkme, jie būtų buvę pasmerkti tolesniam 
neramumų laikotarpiui.

JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA 
NEATIDEDAMA

Londonas. Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Trygvė Lie pareiškė, kad se
sija, kaip numatyta, prasidės' rugsėjo 23 d. 
Negauta jokių oficialių pareiškimų, kad 
ji atidėtina.

Šis pareiškimas paskelbtas po užsienio 
reikalų ministerių w tarybos , pasitarimo 
(rugsėjo 4 d.), kuris buvo sukviestas Vy
šinskio pageidavimu. Ten jis pareiškė sa
vo vyriausybės pažiūrą, jog viena iš dvie
jų JT sesija arba taikos kongresas — 
turi būti atidėta, kad nesutaptų tuo pa
čiu metu, arba JT sesiją daryti Paryžiu
je ar Ženevoje.

Bevinas ir Bymesas buvo nuomonės, 
kad tą klausimą reikia palikti laisvai 
spręsti JT generaliniam sekretoriui, 4 di
diesiems nebandant primesti vienokios ar 
kitokio savo valios organizacijos daugu- 
mai. Prancūzijos ministeris pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministeris Bidault pa
reiškė sutiksiąs su visais siūlymais tuo 
klausimu, kuriuos parems taikos kongre
so dalyvių ir JT narių dauguma.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS MEM- 
MINGENO STOVYKLOJE

L. T. B. Memmingeno - Airport stovyk
los komitetas praneša, kad rugsėjo 8 d, 
tautos šventė švenčiama šia programa:

10 vai. pamąldos koplyčioje,
16 vai. krepšinio rungtynės sporto ha

lėje. ~
19 vai. Jškilmingas posėdis teatro salėje, 

Stp. Vykinto paskaita'
20 vai. koncertas teatro salėje.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

Mūsų maloniems skaitytojams
Pranešame, kad Tautos šventės proga 

padidintas „Minties“ numeris išeis sek
madienio data. Po švenčių kitas numeris 
pasirodys antradieni 2 pusL

„Minties“ žurnalo 2—3 Nr. išeis rugsėjo 
mėn. gale. Dėl spausdinimo sunkumų 
žurnalas toliau paverčiamas mėnesiniu.
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