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Kalbėjo prez. Trumanas
Londonas. 100 metų Naujorko universiteto 

sukaktuvių proga buvo surengtas iškilmingas 
posėdis prez. Trumanui pagerbti. Ta proga 
prez. Trumanas pasakė kalbą. Jis iškėlė 
mokslo reikšmę, taip pat ilgiau sustojo ties 
karo dalyvių švietimo problema. Tarp kita 
ko Trumanas pasakė: ’’Atominės bombos pa
vartojimas paverstų pasaulį griūvėsiu krū
va. Tik tinkamas žmonijos auklėjimas’ ir 

j švietimas gali išgelbėti nuo šios katastrofos, 
j Tik tą galima laikyti tikru inteligentu, ku- 
į; ris moka be neapykantos žiūrėti į kitaip gai- 
.' ojantį žmogų”.

PREZ. TRUMANAS RŪPINASI PASAULIO 
MAITINIMO REIKALAIS

Londonas. Vakar prezidentas Trumanas 
turėjo du svarbius pasitarimus sąryšyje su 
pasaulio maitinimo krize.

Vienas pasitarimas buvo su britų maitini
mo ministeriu Morrisson, kitas — su buvusiu 
prezidentu Herbertu Hooveriu, kuris prezi
dento Trumano pavestas lankėsi Europoje 
ir Azijoje. Morissonas Amerikos spaudos at
stovams pareiškė, kad britų piliečiams jau 
esą negalima daugiau maisto normas suma
žinti. Iš autoritetingų sluogsnių buvo pra
nešta, kad galimas daiktas, jog Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse vis dėlto bus įvestas 
maisto produktų normavimas, kad tuo būdu 
būtų galima padidinti JAV maisto produktų 
eksportą į badaujančius kraštus.

TREMTINIŲ REIKALAI
Londone, pirmininkaujant McNeil, vakar 

susirinko JTO tremtinių ir išvežtųjų reika- 
cums tvarkyti komisija paruošti atitinkamo 
raporto JTO ūkinei tarybai.

LORDAS HALIFAKSAS PASITRAUKIA
Londonas. Praėjusius 5 metus buvęs D. 

Britanijos ambasadorius Vašingtone Lordas 
Halifaksas pasitraukė iš savo posto. Atsis
veikinimo kalboj jis iškėlė ypatingą anglų- 
amerikiečių draugystę.

PERSŲ MINISTERIAL GRĄSO 
ATSISTATYDINIMU

Londonas. Iš Teherano pranešama, kad 
Persijos ministerial grąsė ministeriui pirmi
ninkui atsistatydinimu, jeigu jis ir toliau da
rys koncesijų Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

ISPANIJOS EGZILINĖ VYRIAUSYBE 
KALTINS FRANCO SAUGUMQ TARYBOJ

Londonas. Ispanijos egzilinės vyriausybės 
pirmininkas Dr. Chiral išvyko j JAV, kur 
Saugumo Tarybai pateiksiąs dokumentus 
apie Franco Ispanijos pavojingumą taikai. 
Keliama aikštėn, kad Ispanijoj vokiečių 
mokslininkai tęsia atiminės bombos tyrinė
jimo darbus. •

UŽS. REIK. MIN. KONFERENCIJA TURĖS 
DAUG SUNKUMŲ

Londonas. Nors ir pasiekta Paryžiaus užs. 
reik. min. konferencijoje kai kurių susitari
mų, tačiau pažymima, kad didžioji dalis 
sunkumų dar liko neišspręsta ir tai kelia 
susirūpinimą.

PROTESTUOJA . . .
Anglų profesinių sąjungų grupė pareiškė 

protestą dėl nuteisimo 10 metų kalėti vieno 
britų mokslininko, kuris buvo kaltinamas iš
davęs atominės bombos gamybos paslaptį 
vienai svetimai valstybei. Protestas remia
mas tuo, kad paslaptis buvusi išduota sąjun
ginei,.© ne priešo valstybei.

KROKUVOJ SUSIRĖMIMAI GEGUŽĖS 
3 D. ŠVENTĖS PROGA

Naujorkas. Lenkų konstitucijos šventė ge
gužės 3 d. praėjo ne taip jau sklandžiai, 
kaip bolševikinis Varšuvos radijas pranešė.

Krokuvoj įvyko demonstracijos prieš esa
mą tvarką ir bolšvikinį rėžimą. Keletas 
studentų buvo nušauta gatvėje.

Kaip vertinama JAV paskola 
Anglijai

Londonas. Anglų spauda įvairiai vertina 
JAV paskola Anglijai. Pažymima, kad pas
kolai gauti1 esą didelių sunkumų. Tuo tarpu 
paskolos sutartis esanti aprobuota tik repre
zentantų rūmų. Ir ten tekė nugalėti daug 
sunkumų ir debatai buvę dideli. Galimas 
daiktas, kad atstovų rūmuose šis klausimas 
susidūrsiąs su dar didesniais sunkumais.

„Daily Express“ laikraštyje Lordas Be- 
averbruckas sako, kad šia sutartimi norima 
parduoti Angliją už arbatpinigius. Bet kiti, 
kaip, pav., liberalų „News Chronicle“ su
tartį vertina palankiai ir nurodo, kad sąry
šyje su paskolos gavimu pagyvėsianti tarp
tautinė prekybinė veikla.

„Manchester Guardian“ sako, kad jeigu 
nebūtų gauta ši paskola, tai vargu ar Eu
ropa galėtų pakelti visus savo sunkumus 
viena ir tai turėtų labai blogų pasekmių. 
Žinoma, paskola neišspręsianti visų Anglijos 
problemų, bet ji daug prisidėsianti prie tai
kos išlaikymo.

ANGLŲ OPOZICIJA PRIEŠ EGIPTO 
EVAKUAVIMĄ

Londonas. Angių opozicinė spauda smar
kiai pasįsako prieš Egipto evakuavimą, pa
brėždama, kad tai nėra vien tik vyriausybės 
reikalas, bet tai esą visos imperijos gynybos 
problema.

SOVIETŲ-ARGENTINOS PREKYBINĖS 
DERYBOS

Londonas. Pasaulio dėmesį atkreipė vyksta 
pasitarimai tarp Argentinos ir Sovietų Są
jungos prekybos sutarties sudarymo reikalu

ŠVEDIJOS SOCIALDEMOKRATŲ ŽYGIS
Švedija tiek prieš karą, tiek ir karo metu 

gaudavo daug elektrinių įrengimų iš Vokieti
jos. Kadangi paskutiniu metu šių gaminių 
gavimas žymiai pasunkėjo, švedų pramoni
ninkų grupė nutarė įrengti eilę fabrikų Šve
dijoje, kurie galėtų reikiamas elektrines me
džiagas ir mašinas pasigaminti vietoje. Ta
čiau švedų socialdemokratų partija ir pro
fesinės sąjungos griežtai užprotestavo, nes 
šiuo žingsniu bus pakenkta Vokietijos dar
bininkams, kurių dabartinė padėtis ir taip 
yra nelengva.
ANOLIJOS-SOVIETŲ ŠąJUNGOS ŠACH

MATŲ TURNYRAS
Šio mėnesio pabaigoje įvyks įdomus šach

matų turnyras tarp anglų ir rusų šachmati
ninkų. Įdomu yra tai, kad komandos loš bū
damos viena Londone o kita Maskvoje, taigi, 
apie 2.600 kilometrų atstu viena nuo kitos. 
Ėjimai bus siunčiami telegrafu, specialiu 
kodu.

PASIRUOŠIMAI EVAKUOTI EGIPTĄ
i Speciali anglų karinė komisija, lydima 

Egipto karininkų, apvažinėja visas anglų 
įgulas Egipte su tikslu nustatyti, kaip greit 
būtų galima pravesti britų karinių pajėgų 
atitraukimą iš Egipto.

INDIJOJ PASITARIMAI NUTRŪKO
Londonas. Indijoje Pandid Nehru — indų 

kongreso partijos atstovas ir p. Gina — 
Moslem Lygos atstovas, turėjo atskirus slap
tus pasitarimus su britų kabineto ministeriais 
sąryšyje su pasitarimų nutraukimu vakar die
ną. Oficialiai pareiškiama, kad pasitarimų 
nutraukimo faktas jokiu būdų nereiškia bri
tų kabineto misijos pabaigą.

NAUJAS ANGLŲ KARO LAIVAS
Vienoje anglų laivų statykloje buvo nuleis

tas į vandenį didžiausias anglų kovos laivas 
’’Wangard”, kuris šiuo metu yra ir moder
niškiausias pasaulyje. Valdymui blogame 
ore palengvinti jis aprūpintas radaro apara
tūra. Taip pat ir galinga jo artilerijos ugnis 
gali būt valdoma, reikalui esant, radaro pa
galba.

Minėtu laivu anglų karališkoji pora nu
mato ateinančiais metais atlikti kelionę į 
Afriką.
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Neivykes teismas

Sis neįvykęs teismas turėjo įvykti Lietu
voje. Tik, deja, šio teismo teisėjais, prokuro
rais, bei liudininkais būtų buvę patys oku- 
pantai-naciai. Čia gal bus paklausta, kas bū
tų turėjęs atsisėsti į kaltinamųjų suolą?

Kaip dabar pradeda aiškėti, kad okupantai 
naciai-vokiečiai, sutikę visuotiną lietuvių pa- 
sipriešnimą jų nusikalstamiems planams, 
darbams bei užmačioms, tyrinėjo ir stengėsi 
nustatyti, kuriame Lietuvos visuomenės 
sluogsny glūdi pasipriešinimo smegenys. Tas 
čiau tas nebuvo taip lengva apčiuopti, ka
dangi pasipriešinimas taip harmonizavosi, 
jog sunku buvo nustatyti, kuris elementas ro
do daugiausia atsparumo ir kuris iš tikrųjų 
yra atspariausias. Kaimai ir miestai, ūkinin
kai ir darbininkai amatininkai ir įvairūs 
tarnautojai, visi sutartinai priešinosi Lietu
vos naikinimui ir lietuvių tautos pavergimui. 
Jaunimas .neklausė šaukimų ir mobilizacijų, 
kurios juos turėjo pražudyti, nuvesti į mir
tį, kovojant ir dirbant nacių formacijose.

Tačiau jau 1944 metų pavasarą generalko- 
misariato naciai galutinai priėjo nuomonės, 
kad greičiausia gudriai nacių paspęstų spąs
tų pinklėse susivokia inteligentija, .kuri tuoj 
išaiškina visiems kuo kvepia nacių lašiniai: 
’’papirosai, atestatai, degtinė arba gražiai 
vatoje suvynioti pažadai ir viliojimai net ir 
laisvės vardu. Aukštųjų mokyklų jr mokslo 
įstaigų uždarymas ir profesorių, inteligentų 
ir žurnalistų areštai rodė kur nącių siautė
jimo smūgis krypsta. Paskutinieji požemi
nio judėjimo vadovų areštai, naciams atrodė 
priartino tą momentą. Kai jie manė, kad atė
jusi puikiausia proga įvaryti kylį lietuvių vi
suomenės tarpan: ąpkaltinti inteligentiją, kaip 
šaltinį visų liegerovių Lietuvoje.. .Teismas 
būtų turėjęs kitiems Lietuvos gyventojų 
sluoksniams, ypač kaimiečiams, kad visi trū
kumai ir sunkumai, kurie yra Lietuvoje, tai 
tik dėl inteligentijos kaltės yra kilę. Tokiu 
būdu lietuvių tąuta turėjo būti • suskaldyta 
ir vieninga visos tautos kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės turėjo būti užgniaužta ir 
palaidota. Arba mažų mažiausia padaryta 
neefektyvia ir negalima.

Kalba, pasakyta Schongau, Baltijos tautu 
kultūros paroda atidarant s.m. gegužes 12d.Šia kalbą pasakė Dr. Virkutis-Lietuvių 

Tremt. Komit. PirmininkasGerbiamieji svečiai Kariai, UNRRA-os atstovai Ponios ir Ponai ir visi šių iškilmių dalyviai.Baltijos trys tautinės grupės: lietuvių, estų ir latvių atidarant šią suruoštą savo tautų kultūrinę parodą, pradeda kultųrinį festivalį, kuris' tęsis ištisą mėnesį, tų tautų garbei.Displased persons nėpolitikuoja. Tačiau, jei kas norėtų mūsų darbą krikštyti politikos vardu, tai čia yra ne kas kita, kaip širdžių politika, o toks nekaltas ir tyras mūsų darbas yra paremtas keturiom absoliutinėm idėjom: grožiu, teisingumu, meile ir laisve. Tai stambieji poliai, kuriais buvo paremtas, arba bent buvo stengiamasi paremti, šių trijų

Be to, yra žinoma, kad naciai dar ir kito
kią gyventojų dalį, kurie pasiduotų panau- 
tojus. Tačiau lietuvių tauta, būdama kom
paktiška, mažai davė šansų surasti bent ko
kią gyventojų dalą, kurie pasiduotų panau
dojami kaip skaldymo įrankis. Lenkus ir žy
dus, kaip mažumas, taktikos sumetimai nelei
do panaudoti. Tad galų gale buvo gestapo 
sumanyta panaudoti rusų mažumą. Mes at
simename, kaip gestapo inspiruotam — pa
rašytam rusiškoj spaudoj straipsny buvo už
pulta lietuviška savivalda, kur buvo meta
mos aliuzijos ir į lietuvių inteligentiją, kuri 
tarnaudama savivaldos įstaigose yra kalta 
dėl tų sunkumų, kurių turi visai nežymi ru
sų mažuma ir, kad lietuviiškoji savivalda ir, 
atseit, inteligentija skriaudžianti rusų mažu
mą. Tačiau tai buvo gestapo sufabrikuotas 
kaltinimas, nes valdžios ir padėties viešpa
čiai Lietuvoje buvo generalinis ir gebietsko- 
misarai. Kai lietuviškoje spaudoje, apgau- 
nant 'cenzorių, buvo reaguota į užsipuolantį 
rusiškoje spaudoje straipsnį, tuoj atsiliepė 
straipsnio autorius-geštapas per cenzorių 
raštiškai pareikalavęs dėl reaguojančio 
streipsnio pasiaiškinti. Šioje intrigoje prieš 
lietuviškąją inteligentiją rusų patikėtinio 
įstaigai, kuri geš tapo buvo įsteigta ir, kurios 
vienas vadovų dirbo geštape, buvo skirta 
suvaidinti pirmojo kaltinančio liudininko 
vaidmenį.

Oeneralkomisariato ir gebietkomisariatų 
nacių 1944 metų pavasarį atvira burna gar
siai buvo kalbama: ’’Litauische Intelligenz 
Scheiss” ’’Dreck” ir t. t. Tas buvo nevengia
ma ir lietuvių akyse pareikšti. Netrūkūs po 
to buvo ruošiamasi svarbiausiems Lietuvos 
slaptojo veikimo organizatoriams iš kelti by 
las ir juos teisti kartu su daugeliu kitu 
lietuvių inteligentų.

Tačiau gestapo ir generalkomisarato pla
nuojamas Lietuvos inteligentijos teismas, 
beatsiritančio rytų fronto, buvo atidėtas ir 
taip lietuvių inteligentijos pasmerkimas dar 
išvakarėse liko sutrukdytas. Taip naciams ir 
neteko atsirevanšuoti už Klaipėdos nacių 
bylą. Br. Šušvė.

tautų gyvenimą ankščiau, o taip pat bus stengiamasi taip daryti toliau mūsų, reikia tikėti, ir mūsų įpėdinių iš kartos į kartą.Ir visos šios paminėtos keturios absoliutinės idėjos yra lygiavertės, nes jos įtakoja viena kitą. Bet mūsų praktiškajame gyvenime, kai reikia šias absoliutines idėjas įgyvendinti žmonių tarpe, tai tada reikia tarp šių idėjų nustatyti pirmumo eilė.Ir nėra dvejonių, kad nerasim grožio, ne- jausim teisingumo ir negims meilė ten, kur nėra iaisuės. Štai, kodėl pirma mano paminėtoji laisvės idėja tik paskutinėj vietoj atsiduria į pirmą vietą ir sudarydama sąlygą likusioms trims idėjoms, yra pagrindinė. Tai svarbu atskiram žmogui, atskirai tautai, o per tai ir visai žmonijai.Imkim siaurai. Ir šitas ruošiamas trijų 

Baltijos tautų kultūrinis festivalis yra išdava laisvės ir sudarymo sąlygų tam padaryti. Todėl, kaip mes esam dėkingi vietos UNRRA-os Direktoriui Ponui Wishik leidusiam ir sudariusiam sąlygas parodyti Baltijos tautų kultūrinius laimėjimus. Ir imkim plačiau-šioje parodoje ir visame festivalyje Tamstos pamatysite darbus-laimėjimus tų laikų, kai šios trys tautos buvo laisvos, arba bent laisviau gyveno ir čia nieko nerasit iš to laikotarpio, kai jšios tautos buvo pavergtos, nustojusios laisvės. Čia, pavyzdžiui, nerasit dalykų iš laikotarpio nuo 1940 metų iki šio karo pabaigos, nes visos trys tautos tuo laiku buvo nustojusios laisvės. Nebent rasit žymes, kaip tos* trys tautos tada kovojo dėl pagrindinės laisvės idėjos. O jau pasibaigus šiam karui, kad ir atplėštom nuo savo gimtosios žemės tik tautinėm grupėm atsidūrus į laisvesnį gyvenimą, tos mažos grupės sukūrė kultūrines vertybes, kurias čia gali parodyti ir kitiems.Garsusis poetas ir rašytojas Šiller savo dramoje „Wilhelm Tell“ labai gražiai vaizduoja, kaip demokratiškiausia Europos *tau- ta-šveicariai kovojo del laisvės, kai jų žemi buvo pavergta svetimų kraštų despotiškų valdovų. Jis vaizduoja epizodą, kaip trijų Šveicarijos kantonų: Schwytz, Url ir Unter- valden ginkluoti Vyrai-vadai susirenka vieną žvaigždėtą naktį ant kalno Ruetli ir prie kryžiaus sudaro sutartį kovoti dėl laisvės- nusimesti svetimą jungą. Trijų kantonų vadai sustojo ratų, iškėlė rankas ir prisiekė prieš dangų:„Kovosim už savo žemę, už savo moteris ir vaikus. Mes norim laisvi būti, kaip mūsų protėviai gyveno. Veikiau mirtis, negu vergauti. Mes tikim Dievą ir prieš žmonių galybę nedrebam“.Kaip panašu šiandien į aną priesaikos aktą, kai trijų Baltijos tautų atstovai padavę vienas kitam rankas čia susirenka ir per šį festivalį iškelia laisvės idėją. Tik su tuo skirtumu, kad čia mes žadam kovoti ne įprastuoju ginklu, bet kultūrinėm priemonėm, kuriose glūdi grožis, meilė ir teisingumas. IBet viską, ką me padarėm ir dar čia padarysim, mes darom vardan mūsų žmonių, mūsų tautų, mūsų žemių laisvės.O ar mes verti to, spręskite Tamstos svečiai, žiūrėdami mūsų darbų ir mūsų pasiektų laimėjimų, nors jų parodyti čia svetimoje šalyje negalime pilnai, o tik maža dalimi.
B. Brazdžionis

SVETIMI KALNAI
Ten liko lygumos ir kloniai, 
Tenai senelių pelenai,
Čia svetimas dangus ir žmonės 
Ir svetimi, šalti kalnai.

Ir, rodos, mirsim be tėvynės, 
Kaip lapai vėj’uje rudens, 
Ir, kaip, šešėlis sidabrinis, 
Čia niekad nepasivaidens

Nei žalios lygumos, nei kloniai
Ir nei senelių pelenai;
Slėgs svetimas dangus ir žmonės 
Ir svetimi, šalti kalnai.

3. 9. 44. F. •
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Musu indeliu likimastarybos sprendimas buvo tvirtas ir galutinis.Tuo tarpu tarybų sąjungos konstitucijos 10 § skelbė, kad piliečių sutaupos yra neliečiamos . . .Bet tai dar ne viskas: vokiečiai bolševikų pradėtą darbą tęsė toliau. %Užėmę .Lietuvą, jie tuojau paskelbė dar vieną valiutos nuvertinimą. Jie nustatė, kad 1 sovietinis rublis yra lygus 10 pfenigių. Tokiu būdu iš mūsų aukštos vertės lito, kuris buvo lygus vienai dešimtąją! dolerio, faktiškai nebeliko jokios realios vertės, nes: 1 lt. — 90 kap. = 9 pf. Jei nepriklausomybės laikais už: 1.000 litų indėlininkas galėjo nupirkti vieną hektarą geros žemės, tai dabąr jo tūkstantis pavirto į 90 markių, už kuriuos jis begalėjo gauti vos kilogramą sviesto. Negana to, vokiečiai tuojau pradėjo steigti mūsų krašte vokiškus bankus: Ge- meinschafts Bank, Sparkasse in Kauen ir kit., o mūsieji bankai buvo paskirti mirčiai. Visiems mūsų bankams buvo uždrausta atlikti bet kokias operacijas, išskyrus skolų išieškojimą. Dėl bankų likvidavimo nebuvo išleista jokio oficialaus potvarkio ir niekur apie tai viešai nebuvo skelbiama, o tam reikalui paskirtas likvidatorius prisidengė „bankų reorganizatoriaus“ titulu. Šitokiu būdu vokiečiai tikėjosi išvengti lietuvių pasipiktinimo. Bet kuo toliau, tuo labiau mūsų banku „reorganizavimas“ aiškėjo. Visus bankų rezervus likvidatorius įsakė perkelti j Gemeinschafts banką, o indėlius — į Spaar- kasse in Kauen.Kadangi bolševikų laikais indėlių sąskaitose buvo likę nedaugiau khip 1.000 rublių, tai dabar iš jų pasidarė tik 100 markių. Iš tos sumos Spaarkasse in Kauen pasiskelbė išmokėsianti 50%, o kitus „suvaržė“. Tuo budu, pats stambiausias mūsų indėlininkas iš savo indėlių sąskaitos galėjo gauti ne daugiau kaip 50 markių. O kitą, t. y. „suvaržytoji" indėlio dalis turėjo būti panaudotą neva neišsimokančių lietuviškųjų bankų skoloms dengti. Šiuo savo manevru vokiečiai norėjo užmaskuoti pati begėdiškiausį, lietuviškųjų bankų likvidavimo, darbą.* Spaarkasse in Kauen paskelbė, kad visi indėlininkai savo nesuvaržytus indėlius turi laike trijų mėnesių atsiimti, o kas neatsiims — po nustatyto termino nustoja visiškai teisių į indėlį. Bet nežiūrint į.tai, labai mažas skaičius indėlininkų vokiečių daroma malone pasinaudojo, o didžioji dauguma — nuo savo sutirpusių indėlių visiškai atsisakė, t. y. paaukojo.Traukdamiesi iš Lietuvos vokiečiai eva- kuavo ir naujai buvusius . sukurtus vokiškuosius bankus su visomis mūsų indėlininkų sąskaitomis. Spaarkasse in Kauen buvo įsikūrusi Hallėje, Mitteleuropaeisches Bank patalpose. Po kapituliacijos Halle liko rusų zonoje, todėl dabar, reikia manyti, minėtoji Spaarkasse yra jau gražinta į Kauną.Mūsų teisiniai klausimai dabar yra svarstomi Jungtinių Tautų Organizacijoje. Nėra abejonės, kad mums bus pripažinta teisė ir į savo nuosavą turtą. Tada iškils ir mūsų indėlių klausimas.
Vl.Bs.

Šiuo metu Vokietijoje gyvena tūkstančiai tremtinių, kurie prieš karą, gyvendami Lietuvoje, savo sutaupąs laikė bankuose arba taupomosiose kasose. Daugis dabar su širdgėla prisimena sunkiai sukrapštytų litų sumą, kuri seniau nešykį vaizduotėje kėlė plačių galimybių perspektyvas, o dabar sukelia tik nusivylimą. Jau prabėgo geras pusė tuzino metų nuo to laiko, kaip taupytojas negirdėjo atviro žodžio jam rūpimu klausimu, todėl dabar, niekieno nevaržomi, galime nušviesti bankuose buvusių indėlių likimą.Daugiausiai indėlių bankai turėjo 1938 mt. pradžioje. Nuo to laiko Indėliai bankuose pradėjo mažėti, nes karas Europoje atrodė neišvengiamas, ir daugis indėlininkų savo sutaupąs pradėjo investuoti į nekilnojamus turtus arba į kitas pastovias vertybes.Pirmas smūgis bankams buvo suduotas 1939 mt. kovo mėnesyje, kada vokiečiai ; įsiveržė į Klaipėdos kraštą. Indėlininkai ’’ radėjo masiniai pulti į bankus-atsiimti savo V.ndėlių, bet bankuose rado savo sąskaitas suvaržytas. Finansų ■ ministeris jau buvo išleidęs įsakymą, pagal kuri bankai galėjo išmokėti indėlininkams nedaugiau kaip po 225 litus į mėnesį. Šiuo savo įsakymu Finansų ministeris norėjo apsaugoti bankus nuo sukrėtimo ir kartu stengėsi išlaikyti normalią pinigų apyvartą. Ta padėtis tęsėsi iki bolševikų atėjimo.Bolševikai iš karto visiškai uždraudė indėlių išmokėjimą. Neilgai trukus, vieton mūsų auksu padengtos ir turėjusios aukštą perkamąją galią litų valiutos jie įvedė nieko nevertą rublių valiutą. Kursas buvo nustatytas: 1 litas = 90 kapeikų. Tai buvo pirmas skaudus smūgis mūsų indėlininkams. Negana to, jie tuojau paskelbė indėlių nusavinimą: kiekvienoje sąskaitoje indėlininko dispozicijoje buvo palikta tiktai iki 1000 rublių, t. y. jei indėlininkas turėjo sutaupęs daugiau kaip 1000 rublių, tai visa jo daugiau sutaupytoji suma buvo nusavinta. Tokiu budu mūsų ipdėlininkai, galima sakyti, visiškai neteko savo sutaupų, nes tas likusis tūkstantis rublių buvo tokia suma, už kurią nieko padoresnio nebuvo galima nupirkti, Šis bolševikų žygis sukėlė prieš save didelę neapykantą ne tik turtingųjų, bet ir darbo žmonių tarpe, nes labai didelis skaičius darbininkų ir tarnautojų neteko savo sunkiai uždirbtų sutaupų. Kadangi tas indėlių nusavinimo potvarkis buvo slaptas, tai jis niekur nebuvo paskelbtas ir daugis indėlininkų apie ji sužinodavo tiktai tada, kai ateidavo į banką pasiimti savo pinigų^ Tuo metu bankų tarnautojams, kad ir nenorom, teko būti liudininkais įvairiausių scenų. Už vis daugiau buvo tokiu atsitikimų, kad indėlininkai nesivaržydami plūsdavo valdžią ir bolševikinę santvarką. Bet buvo ir tokių įvykių, kad žmonės bolševikams užėjus, netekę savo pagrindinių pragyvenimo šaltinių, sakysim nekilnojamųjų turtų arba tarnybų, tikėjosi pagyventi iš savo kruopščiai sudarytų rezervų — neišlaikydavo ir apalpdavo sužinoję, kad neteko paskutinio pragyvenimo šaltinio. Bankai ir kitos bolševikų valdžios įstaigos gaudavo daug anoniminių laiškų, kuriuose buvo reiškiamas nukentėjusiųjų pasipik- tiniams, bet tas nieko nepadėjo — komisarų
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Aplankykime SchongauMūsų skaitytojus jau esame supažindinę su dabar Schongau miestelyje vykstančio Pabaltijo tautų festivalio reikšme ir pobūdžiu Šia proga patiekiame festivalio artimiausių dviejų savaičių programą ir kviečiame visus savo tautiečius šioje šventėje-parodoje atsilankyti. Kad nesusidarytų sunkumų dėl nakvynės, rekomenduojame lankytojams organizuotis grupėmis ir taip, kad vieną dieną nesusidarytų didelio lankytojų antplūdžio ir susigrūdimo. Maistą reikia atsivežti savo. Antrąją programos dali paskelbsime vėliau.PROGRAMA12 Gegužės15,00 vai. atidarymas. Kalbos ir t. t.
13 Gegužės14,00 vai. Tautiniai šokiai. Dal. Memmlngeno tautinių šokių grupė, Vadovaujama p. Ces- naitienės. 20,00 vai. Wiesbadeno ansamblio' koncertas.
14 Gegužis10,00 vai. Estų stalo teniso turnyras. 20,00 vai. Wiesbadeno ansamblio koncertas.15 Gegužės10,00 vai. Stalo teniso turnyro tąsa. 20,00 vai. Latvių teatro pasirodymas. •
16 Gegužės

10,00 vai. Baltijos tautų lengvosios atletikos varžytes (rutulys, diskas, ietis, šuolis į aukštį, šuolis į tolį šuolis su kartimi). 20,00 vai. Baltijos koncertas (Vietines pajėgos) (Kviesti: solistai: p. Šestakauskienė (mezo sopranas), p. A. Ambrazaitis (klarnetas). -17 Gegužės20,00 vai. Estų choro koncertas (Geisslingen).« 18 Gegužės15,00 vai. Krepšinio rungtynes: Lietuva — USA karių rinktinė. 20,00 vai Latvių choro koncertas. (Esslingen).19 Gegužės15,00 vai, Krepšinio rungtynės: Lietuva — Estija. 20,00 vai. Latvių choro koncertas.20 Gegužės20,00 vai. Instrumentalistų solistų koncertas Dalyvauja: p. M. Saulius (cello), p. A. Ambrazaitis (klarnetas) ir p. A. Mrozinskas (fortepionas). 21 Gegužės16,00 vai. Religinis koncertas. Dalyvauja: p: Br. Budriūno choras, p. Bickienė (sopranas), p. J. Baronauskas (tenoras), pz. Vosyliūnas (smuikas), p. Nomeika (vargonai). 20,00 vai. Vaikų pasirodymas. (Vietinės estų pajėgos.)22 Gegužės9,00 vai. Baltijos tautų stalo teniso turnyras. 14,00 vai. Turnyro tąsa. 20,00 vai. Latvių šiupinys. 23 Gegužės9,00 vai. Stalo teniso turnyro tąsa. 14,00 vai. Stalo teniso turnyro tąsa. 20,00 vai. Lietuvių chorų koncertai. Dalyvauja: p. Br. Budriūno choras,- p. J. Kačinsko choras, ir p. P. Ar- mono choras. 24 GegužėsLatvių koncertas.’ 25 Gegužės15,00 vai. Krepšinio rungtynės: Latvija — USA karių rinktinė. 20,00 vai. Estų solistų koncertas.
07 : >1 : 92 “Mintis“

3



Mintis Nr. 67 4 psl.

Margi trupinėliai
SENI ĮPRATIMAI *

Mūsų vyrai tuomet suvaryti Rytprūsiuose 
kasė vokiecams apkasus, o jis persikabinęs 
šautuvą prižiūrėjo ir nuolat ragino, skundė 
juos. Tuomet jis buvo vokietis, o paskui, kai 
baigėsi karas ir vyrai prigriebė ji, jis išsi
teisino:

—Vyrai, ką aš galėjau padaryti, jei mane 
paskyrė? Juk aš turėjau eiti pareigas.

Dabar jis įrodė, kad jo kraujuje yra lietu
viškumo, ir apsigyveno su buvusiais savo 
prižiūrimaisiais toje pačioje stovykloje. Kai 
mūsų stovykla gavo leidimą prisikasti morkų, 
jis buvo paskirtas susitarti su ūkininku ir 
prižiūrėti visa darbą, nes jis mokėjo vokiš
kai. Prieš vokietį ūkininką senuoju paprati
mu jis vėl pasidarė vokietis ir pradėjo nie
kinti mūsiškius. Savo nesugebėjimą tvarkyti 
jis primetė lietuviams.

LAISVALAIKIO BANDYMAI
Pirmasis mūsų vadovas nešiojo barzdą, ir 

netrukus visas būrys mūsiškių apsiželdė pas
makres. Kai antrasis pradėjo gurkšnis po 
gurkšnio pilti į gerklę ir marinti smarkiai 
augančią nuobodulio ir dykiniavimo kirmėlę, 
dar didesnis būrys surado bendrą kalbą ir 
įrengė fabriką, kuriame iš duonos gamina
mas šitai kirmėlei marinti nuodas. O kai pa
vasarį pradėjo grįžti gervės ir su jomis 
parskrido trečio mylimoji, pakampiais pra
dėjo burkuoti teisėtai ir neteisėtai susikū
rusios įsimylėjusiųjų poros.

Kažin, ką mes toliau laisvalaikiu bandy
sime? • „

PAŽANGA .
Kai jis grįžo baigęs dirbti vokiečiams, jo 

drabužiai buvo apiplyšę, o iš savo krašto jis 
neatsivežė nieko. Jis buvo išbadėjęs, ir mes 
mėginome sušelpti šitą suvargusį savo tau
tos brolį, parūpinti jam geresnį kąsnį ir pa
togesnį guolį. Kai jis atsigavo, sustiprėjo 
ir atilsėjo, tada išvažiavo į didesnį miestą,

NAUJAS RAKETINIS MOTORAS JAV
Naujausias ir stipriausias raketinis moto

ras pasaulyje buvo praeitą savaitę laivyno 
ministerijos atstovų pademonstruotas grupei 
mokslininkų. Sis motoras yra daug stipres
nis negu vokiečių naudotas V-2 bombai. Pats 
motoras yra, palyginti, labai mažas: juo 
skersmuo yra apie 10 cm ir ilgis tik 25 cm.

OPTIMISTAI? . .
— ’’New Statesman and Nation” rašo: 

’’Nieko stebėtina, kad vokiečiai yra optimis
tai. Jie kasdien mato, kaip įvairūs JAV ir 
D. Britanijos diplomatijos pareigūnai elgiasi 
taip, lyg TSRS nebūtų mūsų sąjugįninkai. 
Kas per džiaugsmas hitlerininkams skaityti 
didvyriškų JAV atstovo Sofijoje — Earle pa
reiškimą, kad Amerika Persijos bylą išspręs
tų geriausiu būdų, būtent nieko nelaukdama 
numestų i Rusijąkeletą atominių bombų. Tokie 
išsireiškimai girdimi britų ir amerikiečių 
sluoksniuose Varšuvoje, Budapešte, Sofijoje ir 
Bukarešt e”.

— ’’Daily Herald” praneša, kad kongres
menas Hugh de Lacy įspėjo kad ’’karo kurs

kur daugiau tautiečių. Išvažiavo laimės ieš
koti, o vėliau mes porą kartų girdėjome, 
kad jis ir perka ir parduoda.

Kai po metų sutikau jį skrybėlėtą, odiniu 
pusapsiausčiu ir lakuotais batais, jis nebe
pažino manęs, o mane nustebino žmogaus 
sugtbėji'mas ir ant ledo šiltai gyventi.

DVIEM GALAIS LAZDA
Visi apkalbėjom, kad tikrai nebegražu, 

kai vienas kitas vyrų beveik kasdien įsilinks
mina ir tokie viešai pasirodo. Pasiklausęs tų 
kalbų, rytojaus dieną mūsų vadovas ir tvar
kytojas susišaukė šiuos drausmės ir tvarkos 
ardytojus ir blaiviųjų pyktintojus, gerokai 
trinktelėjo-kumščiu į stalą pasakė mažą pa
mokslą, pagražindamas jį vaizdingesniais 
keiksmažodžiais, ir nubaudė juos ponį dienų 
skaldyti virtuvei malkas.

O tos pačios baudų dienos vakare nelaimė 
taip lėmė, kad nubaustieji pastebėjo jį patį 
visiškai šiltą šlitinėjant. Sąžinės graužiamas, 
jis rytojaus dieną anksčiau už nubaustuosius 
atsikėlė ir pats nuėjo atbūti sau užsidėtosios 
bausmės ...

LIETUVIŲ VARDO GARSINTOJAI
Nedidelė stovykla turėjo trejetą plunksnos 

žmonių, kurie ir savo stovykloje judėjo kru
tėjo ir už jos ribų čia korespondencijomis, 
čia straipsniais, čia kitokiais plunksnos dar
bais prisidėjo ir prie bendrųjų laikraščių, o 
stovykloje Įvykusių kultūrinių faktų nė vie
no nepraleisdavo neatžymėję savo korespon-1 
dencijose . Toje pačioje stovykloje buvo as
menų, kurie tvirtino, kad lietuvių vardui stip
rinti reikia geresnių priemonių, ir tik jų bū
relis galįs padaryti tai.

Tikrai po kiek laiko vokiškame nemažo ti
ražo liakraštyje buvo išspausdinta žinia, kad 
už draudžiamus ir baudžiamus dalykus pa
teko į kalėjimą trys lietuviai, ir jie buvo iš 
to būrelio, kuris rūpinosi geresnėmis prie
monėmis lietuvių vardui garsinti. Vadinas, 
jiems pasisekė geriau išgarsinti.

tytojų klika dirba”. Šiuo metu karo akade
mijoje wet Pointe studijuojama karo prieš 
TSRS strategiją. Amerikoje iki šiol paga
minta 1500 atominių bombų ir produkcija 
tebetęsiama.

’’MINTIS” IŠLEIDŽIA NAUJĄ KNYGĄ
Šiomis dienomis ’’Minties” knygų leidykla 

Memmingene išleidžia naują knygą lietuvių 
kalba. Tai Br. Kviklio paruošta vieno mūsų 
okupacijos perijodo (1941—1944) balansas. 
Knygos antraštė: Lietuvių Kova su Naciais. 
Autorius čia surinko daug aktualios medžia
gos; kurios tik dalis buvo paskelbta mūsų 
perijodikoje. Visi aprašomieji faktai yra 
gerai dokumentuoti. Šia knyga atsakoma j 
kai kurių asmenų ir įstaigų mums dažnai 
metamus kaltinimus, girdi, mes esame na
ciai ... '

Užsakymus siųsti autoriaus vardu: Br. 
Kviklys, Illertissen/Schw., Gasthaus z. Hirsch 
(13b). Knyga bus galima pirkti ir „Minties” 
redaktijoje, o taip pat per lietuviškosios spau
dos platintojus, kurie iš anksto skubiai pra
šomi pranešti savo adresus ir kokį egz. skai
čių jie pageidauja gauti. E egz. kaina RM 5.
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RAUDONOSIOS ARMIJOS LAIVYNO 
MANEVRAI

— ’’News of Te World” žiniomis, Kurilų 
salyne vyksta raudonosios armijos laivyno 
manevrai.’ Japonai belaisviai salų pakraš
čiais montuoja tolimojo šaudymo patrankas. 
Patrankos nukreiptos į JAV kontroliuoja
mąją zoną. Paskubomis ruošiama lauko aero
dromai. Laikraščio pastebėjimu, iš ten pat 
1941 metais japonai pasiuntė savo laivyną į 
Pearl Harbour. Iš miglos, kuri dengia 32 
vulkanų kilmės salikes, iškyla bolševikinė 
mįslė.

NAUJI ’’FASONAI” SOVIETŲ
• SĄJUNGOJE

— ’’News Review” praneša, kad tekstilės 
produkcijos komisaras Dora Mojsiėjevia Ka
zan planavimo komisarijatui pristatė pat- 
tirtinti 274 naujų moteriškų suknelių mode
lius, kurie prilygsta paskutinei Paryžiaus ma
dai. Komisarės žodžiais, pats Stalinas yra 
išsireiškęs, kad TSRS karys, pargrįžęs iš 
užsienių, nebepakenčia sunkių kasdienybei 
pritaikomų rusiškų fasonų. Dabar įvedama 
aukštos apikaklės, išpūstos rankovės ir 
trumpi sijonukai. ’’Vakarinės suknios filmų 
žvaigždėms ir įžymių technikų, politikų ir 
kitų asmenų žmonoms bus ramaus pobūdžio, 
padorios ir su mažu dekoltu”. Vyrams gami
namos naujo tipo kepurės. Tas pats laik
raštis rašo, kad šiuo metu labiausia populia
rūs kvepalai Chypre kvapo, kurie vadinasi 
’’Stalino dvelkterėjimas”. Taip pat pradėta 
gamyba apelsinų citrinų ir mėtų skonio 
kramtomoji guma.

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAS . . .
’’News Week” praneša, kaip vyko TSRS 

ir Persijos pasiruošimai sutarčiai pasirašyti. 
Pasikalbėjimas buvo šio turinio:

Molotov: TSRS vyriausybė jau gatava pa
sirašyti sutartį dėl koncesijų naftai.

Ohavam: Einant Persijos įstatymais, jei 
pradėčiau derybas, būčiau baužiamas kalė
jimu.

Molotov: (pertraukdamas) Tai ponas pa
keiskite tą teisę.

Ghavam: Tiktai parlamentas tegali tai pa
daryti. ,

Molotov: Tokiu būdu pakeiskite parla
mentą. »

Ghavam: Negalim skelbti rinkimų kol sve
tima kariuomenė yra mūsų teritorijoje.

Molotov: Aš ponui šiuo reikalu pagelbė
siu .. .

' POTVYNIS TURKIJOJ
Londonas. Pietų-rytų Turkijos dalyje kilo 

potvynis, kuris padarė didelių nuostolių ir 
žuvo daugiau kaip 1.000 asmenų.

PAVYKĘS SKAUTŲ LAUŽAS
Šeštadienį vakare Memmingeno lietuviai 

skautai buvo surengę laužą, į kurį atsilankė 
ir nemažas stovyklos gyventojų skaičius. 
Apie dvi valandas užtrukusią programą už
pildė patys skautai, suvaidindami improvi
zacijų dalykėlių iš stovyklos aktualijų, ir pa
dainuodami skautiškų ir tautinių dainų. Laužą 
tenka laikyti visai gerai pavykusiu žinant, kad 
’’vaidinimų” tekstus rašė ir ’’režisūros” bei 
pastatymo darbą atliko tie patys skautai, 
daugumoje pradžios mokyklos ir gimnazijos 
mokiniai.
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