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Pasikalbėjimas su UNRRA Team 155 
Direktore p. B. Churchill

Mūsų korespondentas rado p. B. Churchill 
privačiame bute besiilsinčią pietų pertraukos 
metu.

— Atleiskit, p. direktorė, kad drįsau Jus 
sutrukdyti. Patyriau, kad trečiadienį mūsų 
UNRRA mini metines savo įsikūrimo Mem- 
mingene sukaktuves.

Tamstos p. Direktore asmuo yra taip arti
mas mums, memmingeniečiams, ir taip su
rištas su mūsų stovykla, todėl norėčiau iš
girsti vieną kitą bruožą iš Tamstos gyve
nimo.

— Mielai. Esu kilusi iš dviejų šeimų, ku
rių vardai yra žinomi visame pasaulyje: iš 
anglų pusės pulk. Churchill ir iš prancūzų 
pusės pulk. Exufery — žinomo rašytojo ir 
garsaus lakūno, žuvusio garbės lauke. Stu
dijavau medicinos mokslus Anglijoje. 1922 
metais ištekėjau už prancūzo Berne. Turiu 
sūnų ir dukterį.

Jau iš anksčiau pamėgau socialinės glo
bos darbą. Taikos metu visą laiką dirbau 
šioje srityje. 1939 metais buvau paskirta 
Lijone socialinės globos mokyklos direktore.
Vokiečiams okupavus Prancūziją, iš tų pa
reigų buvau atleista, kaip anglė.

Po to globojau politinius kalinius. Susida
rius pavojui, 1942 metais, išvykau į Tunisą, 
kur įsijungiau į kovą dėl laisvės, į slaptą 
pasipriešinimo organizaciją.

1942 m. spalio mėn. 15 d. grįžau į Prancū
ziją ir perėmiau „maquis“ organizacijos in
formacijos skyriaus vadovavimą. Po 3 mė
nesių mūsų veiklą Gestapas susekė ir mano 
namuose įvyko krata.

ADAM BELINA-BRZOZOWSKI 
Administracijos Skyriaus Viršininkas

Manęs namuose nerado, bet suėmė mano 
sūnų ir dukterį. Sūnus buvo išgabentas į 
Buchenwaldo KZ stovyklą Vokietijoje, o 
duktė uždaryta Montlus kalėjime Lijone. 
Mūsų turtas buvo konfiskuotas. Po 2 mėne
siu duktė iš kalėjimo buvo paleista tuo 
tikslu, kad bendrautų su manim ir padėtų 
mane suimti, Aš dukterį iš namų išgabenau 
ir paslėpiau. Pagal rastus dokumentus ir fo
tografijas buvo suimti mano sesuo ir pus
brolis. Seserį amerikiečiai' išlaisvino, o pus
brolis pulk. Brault žuvo Neungammer KZ 
stovykloje Vokietijoje.

Kiti giminės suėmimo išvengė, nes jie 
buvo laiku perspėti. Visi jie vėliau prisidėjo 
prie slaptojo veikimo.

Gyvenau svetima pavarde. Vieną naktį 
mūsų centras Gestapo buvo apsuptas ir aš 
vos tik nebuvau suimta — man pasisekė pa
bėgti.

Sąjungininkams išsikėlus Prancūzijoje, 
aktyviai dalyvavau pasipriešinimo organiza
cijos darbe, centro štabe. Sąryšyje su tuo 
man buvo suteiktas kapitono laipsnis ir aš
buvau apdovanota „karo kryžiumi“ su 
palme.
Pries Vokietijos kapituliaciją, aš įsijungiau 

į UNRRA-os organizaciją tikslu vykti į Vo
kietiją ieškoti savo sūnaus. Sūnus vėliau 
parvyko iš Buchenwaldo KZ stovyklos į 
namus. Aš, pamačiusi daug nelaimingų žmo
nių, nutariau likti UNRRA-oj toliau dirbti, 
kad galėčiau jiems padėti.

Tuo būdu 1945 m. gegužės 29 d. atsidūriau 
Memmingene ir pradėjau organizuoti sto
vyklą. Joje tuomet gyveno lenkai ir rusai. 
Aerodromo pastatai buvo sugriauti. Teko 
tvarkyti ir kurti iš naujo.

Buvo įsteigtos mokyklos. To darbo rezul

Memmingeno-Airport stovyklos 
gyvenimas ir p. Berne Churchill asmuo 

gavo sau tinkamą vietą. Vargu, ar yra likęs 
koks nors kambarys pačios p. Direktorės as
meniškai neaplankytas.

Ponios Direktorės asmeniškas vizitas tie
sioginiai ir teigiamai veikė pačius stovyklos

Ponios BERNE CHURCHILL asmuo 
Memmingeno DP gyvenime yra populia
riausias.

Išsikėlus lenkų ir rusų stovyklai, praeitą 
rudenį Airporte pradėjome kurtis mes, pa- 
baitiečiai.

Pirmiausia kilo tikslingesnio blokų bei 
kambarių suskirstymo ir maitinimo klausi
mai. Ponia Direktorė sudarė sąlygas pasi
reikšti didžiausiai pačių stovyklos gyventojų 
iniciatyvai. Tačiau ir jos budri akis buvo 
jaučiama ten, kur atrodė, kad reikalai gali 
nesklandžiai susitvarkyti.

Buvo jaučiama šilta globa ir ne koks nors 
originalus, bet mums suprantamas raciona
lus ir tikslingas europietiškas šeimininkavi
mas Kūdikiai, ligonys, šeimos su vaikais — 
gradacijos tvarka ir pagal esamas sąlygas

Mrs. BERNE-CHURCHILL

tatas buvo tas, kad per 3 mėnesius lenkų ir 
rusų analfabetai buvo išmokyti skaityti ir 
rašyti.

. Kadangi lenkų ir rusų čia buvo perdaug 
(3.500) ir žiemą gyventi jie čia negalėjo, tai 
buvo iškelti kitur.

Tų pat metų spalio 5 d. pradėjo čia kurtis 
baltų stovykla.

Šiai stovyklai iki šiol ir vadovauju, steng
damasi kuo galėdama žmonėms padėti. Bet 
ši laikotarpį mums jau teko kartu gyventi 
ir dirbti. Todėl palieku jums «ir vertinti 
mūsų pasiektus laimėjimus — baigė pasi
kalbėjimą p. Direktorė. J. V.

gyventojus.
Po to p. Direktorei nereikėdavo aiškinti 

esamų negerovių. Ji pati būdavo „dalyko 
kurse” ir negeroves iškeldavo bei pašalin
davo.

Prasidėjo stovyklos kultūrinių institucijų 
kūrimas: teatras, mokyklos, sportas, kursai, 
bažnyčios. Čia matome p. Direktorę kaip 
skatintoją, sumanytoją, iniciatorę.

Ponios Direktorės asmeniško gyvenimo 
nematyti. Atrodo, lyg ji neturi jokių asme
niškų reikalų: ji visuomet yra su mumis.

(perkelta į 6 psl.)
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Azarbeidzane šeimininkauja Rusai? >
Naujorkas. 2inių agentūros Associated 

Press korespondentas iš Tebris praneša,, kad 
sovietų ekonominės ir kultūrinės organizaci
jos yra išplėtusios savo veiklos tinklą po vi
są Azerbaidžaną. Sovietų piliečiai vadovauja 
geležinkelių ir oro susisiekimui, transportui, 
naftos paskirstymui o taip pat perėmė savo 
žinion vienintelę provincijoje esančią ligo
ninę ir dvi mokyklas. Vie
nas sovietų valdininkas 
Azerbaidžane korespon
dentui pareiškė, kad so
vietų technikams iš Azer
baidžano išvykus, pradė
jo trūkti kvalifikuotos 
darbo jėgos. Dėl to dau
gumas bendrovių deda 
pastangas vėl parsitrauk-, 
ti šiuos specialistus iš 
Sovietų Sąjungos.

Bent kurių kitų valsty
bių įtaka Azerbaidžane 
yra praktiškai eliminuota. 
Anglų-persų naftos bend
rovės direktorius Persi
joje buvo prieš keletą die
nų iš 

. vytas.

PASIRAŠOMA NAUJA ITALIJOS KARO 
PALIAUBŲ SUTARTIS

Londonas. Keturių užsienių reikalų mini- 
steriams susitarus, naujai pasirašoma Itali
jos karo paliaubų sutartis. Iš Italijos pusės 
pasirašys ministeris pirmininkas de Gasperi, 
iš alijantų — Morganas.

SUIMTAS HIMMLERIO PAVADUOTOJAS
Londonas. Vakar buvo suimtas Himmlerio 

pavaduotojas Osvaldas Pohl. Jis slėpėsi prie 
Bremeno viename namelyje. Dėl nusižengi
mo nustatytai tvarkai buvo suimtas ir iden
tifikuotas. Artimiausiu laiku jis bus nuga
bentas Į Nūrnbergą, kur bus apklausinėtas 
kaip liudininkas. Daugumas teisiamųjų, na
cių parodė, kad Pohl buvo didžiausias kalti
ninkas dėl egzekucijų koncentracijos stovy
klose. Suimant Pohl pas ji buvo rasta tų 
pačių nuodų, kuriais nusinuodijo Himmleris.

Azerbaidžano iš-

Memmingeno DP stovyklos įėjimas

DACHAU TEISMAS KONSTATUOJA 
NACIŲ ŽIAURUMUS

Londonas. Iš karo nusikaltėlių bylos 
Dachau, kur yra teisiami 74 naciai — karo 
nusikaltėliai, generolas Hunt pranešė, kad 
net trimis atvejais yra konstatuota, kad fron
te prie Malmedy sužeistiems kareiviams bu
vo išbadytos akys.

SUIMTAS STAMBUS PRAMONININKAS 
— KARO NUSIKALTĖLIS

Londonas. Stambus vokiečių pramoninin
kas Fritz Thyssen, kuris yra įtrauktas į karo 
nusikaltėlių sąrašus, vakar buvo identifikuo
tas ir suimtas.

Pastovi taika ir mažosios tautos
BUVĘ LENKŲ KARIAI GALĖS PRIIMTI 

ANGLIJOS PILIETYBĘ
Londonas. Lenkų II korpuso kariai, kurie 

negrįžta Lenkijon, galės priimti, jeigu no
rės, Anglijos pilietybę.

Franciske išeinantis laikraštis „SanSan
Francisco Chronicle“, nagrinėdamas užsienių 
reikalų ministerio Byrnes pranešimą apie Pa
ryžiaus konferenciją, taip išsitaria neišspren
džiamų problemų reikalu:

„Dar ir prieš užsienių reikalų ministerių 
konferenciją Paryžiuje būta nuomonių skir
tumo su Rusija ir, reikia manyti, tų skirtu
mų neišvengsime ir ateity. Sprendžiant bent 
kokius reikalus vistiek turės būti prieita koks 
nors kompromisas. Tačiau yra reikalų, ku
riuos sprendžiant negali būti daroma jokių 
kompromisų. Tai yra klausimai, kuriuos mū
sų užsienių reikalų ministeris taip formula
vo: negali būti gyvenimo santykių pastovu
mo pasaulyje, jeigu jo nebus Europoje. Taip 
pat negali būti einama į jokius kompromisus 
-ir kitu klausimu, būtent: pastovi taika gali 
būti suorganizuota tik respektuojant visų — 
tiek didelių, tiek mažų tautų teises. Ministe
ris Byrnes yra pasiryžęs šiuose 
klausimuose į jokius kompromisus 
Tegu jis būna įsitikinęs, kad visa 
čių tauta jį rems.

KIEK YRA JAV BEDARBIŲ?
Vašingtonas. Vienas Jungtinių Amerikos 

Valstybių prekybos ministerijos pranešimąs 
nurodo, kad nuo praeitų metų gruodžio pir
mos dienos iki šių metų kovo 1 dienos civi
lių darbininkų skaičius JAV Valstybėse pa
didėjo 2,5 milijono. Kovo pradžioje JAV 
buvo 2.700.000 bedarbių.

dviejuose 
nesileisti, 
amerikie-

NUOIN-SUSITARTA DĖL RUMUNIJOS 
KLAVIMO

Londonas. Keturių didžiųjų 
užsienių reikalų ministerial, kurie nuolatos 
konferuoja Paryžiuje, susitarė dėl Rumuni
jos ginkluotų pajėgų dydžio. Nustatytas kie
kis sudaro minimumą, kuris reikalingas pa
laikyti tvarkai krašto viduje ir saugoti sie
noms.

valstybių

ANTROJI PASKOLA RUSŲ ZONOJE
Berlynas. Brandenburgo provincija kvie

čia gyventojus nuo liepos 1 dienos pasira
šyti 60.000.000 markių paskolą atstymo rei
kalams. Už paskolą bus mokama 4% ir ji 
bus išpirkta iki 1956 metų.

BERLYNE PALEIDŽIA NUTEISTUS 
KOMUNISTUS

Londonas. Generolas Clay pareiškė, kad 
šiandien Berlyne bus paleisti iš kalėjimo 
prieš porą mėnesių nuteisti 5 metus kalėti 
už tarnautoju prievartavimą 2 komunistų 
partijos vadai. Generolas Clay, peržiūrėjęs 
nuteistųjų malonės prašymus priėjo išvados, 
kad jie per ilgą priespaudos laiką buvo už
miršę demokratinius principus.

ANGLAI TAIP PAT SVARSTO VOKIE- 
TIJOS REPARACIJŲ KLAUSIMĄ

Londonas. Ryšium su Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės pareiškimu apie repa
racijoms skirtų įmonių išmontavimo sustab
dymą Vokietijoje, anglų vyriausybė oficialia) 
dar nepasisakė. Ministerių kabinetas dar te
besvarsto, ar anglai taip pat turi imtis pa
našių priemonių.

Franko nota del Ispanijos vidaus reikalu
Londonas. Madrido radijas pranešė, kad 

generolas Franco įteikė Ispanijoje reziduo
jančioms užsienio valstybių atstovybėms no
tą, kurioje pasisako prieš kišimąsi į Ispani
jos vidaus reikalus. Notoje tarp kita ko sa
koma, kad esą netiesa, jog Ispanijoje yra ga
minamos atominės bombos. Tačiau, jeigu 
Ispanija norėtų, ji turi pilną teisę imtis ato
minės energijos tyrinėjimo darbų, kaip ir 
visos kitos pasaulio tautos.

SUOMIJOS — TURKIJOS PREKYBOS 
SUTARTIS

Helsinkis. Helsinkyje šiomis dienomis bu
vo pasirašyta turkų — suomių prekybos su
tartis. Numatoma pasikeisti prekėmis bend
roje 600 milijonų suomių markių sumoje. 
Mokėjimams vykdyti suomių banke atidaro
ma speciali dolerių suskaite. z

SUDRAUDĖ...
Naujorkas. Kaip žinoma, Saugumo Tary

bos pasėdyje, kuriame svarstytas Persijos 
pranešimas apie sovietų kariuomenės atitrau-

kimą iš Persijos,, persų pasiuntinys dr. Hus
sein Ala pats abejojo savo vyriausybės pra
nešimo tikslumu ir savo paaiškinimuose ne
buvo linkęs ginti savo vyriausybės patiekto 
pranešimo. Dėl to šiomis dienomis jis gavo 
ministerio pirmininko Sultaneh raštą, kuria
me nurodoma, kad jis ateityje neįteikdinėtų 
jokių arba neduotų jokių paaiškinimų, prieš 
tai negavęs Persijos vyriausybės įsakmaus 
pavedimo.

JAV PAGYVĖJO SUSISIEKIMAS 
LĖKTUVAIS

Naujorkas. Laikraštis „New York Wall
street Journal” duomenimis susisiekimas leė- 
tuvais Jungtinėse Amerikos Valstybėse smar
kiai pagyvėjo. Metų bėgyje buvo atlikta 
350 kelionių, kurios nebuvo numatytos susi
siekimo linijų tvarkaraščiuose.

SUĖMIMAI ISPANIJOJE
Londonas. Reuteris praneša, kad Madride 

buvo suimta 18 demokratų ir 7 liberalų 
partijų nariai.
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G. B. Klausutis

~Taam 155 akimis yiuiint
Lygiai prieš metus — 1945 metų gegužės 

mėn. 29 d. — mes sulaukėme atvykstant į- 
Memmingeną pirmųjų UNRRA pareigūnų. 
Tad šiandien, minint 'metinę sukaktį, aš 
noriu kalbėti konkrečiai apie mūsų UNRRA 
Team 155 darbą ir DP gyvenimą UNRRA 
Team 155 globoje, taip, kaip aš pats vietoje 
visa matau ir išgyvenu.

UNRRA Team 155 būstinė yra Memmin- 
gene. Tai yra nedidelis pietų vakarų Bavari
jos dalyje — Švabijos būdingas senas 
apskrities miestelis, turįs šiuo metu apie 
18.000 gyventojų. Miestas turi daug senos 
įdomios architektūros pastatų ir turtingą, 
taip pat įdomią, savo praeitį. Istorikai laiko 
miesto pradžią siekiant 500 metus, kada 
istorijoje skaitome Ostgotų karaliaus Teodo- 
riko ir Frankų — Klodvigo vardus.

1. Maža demokratinė valstybėlė

Stovyklos sudėtis per tuos metus kelis 
kartus keitėsi. Pradžioje tai buvę pereina
mojo pobūdžio stovykla. Pereitų metų ru
denį, išvykus rusams ir lenkams, čia buvo 
apgyvendinti pabaltiečiai. Tuo būdu ir pati 
stovykla įgijo Pabaltijo tautų stovyklos 
vardą. Tokia ji pasiliko ir iki šiolei.

Šiuo metu Memmingeno stovykloje yra 
per 2.000 asmenų įvairių tautybių, amžiaus,

UNRRA Team 155 aukštesnieji pareigūnai su Direktore Mrs. Berne-Churchill viduryje

lyties ir profesijų. s
Stovykloje atskiros tautybės gyventojai 

savo reikalams tvarkyti bei atstovauti turi 
išrinktą tautinę tarybą šios sudėties: pirmi
ninkas, sekretorius, ūkio reikalams parei
gūnas, socialiniams reikalams pareigūnas, 
švietimo vadovas ir blokų vedėjai. Tautinė 
taryba tvarko visus savo tautiečių reikalus, 
būtent: skirsto ir kontroliuoja darbus, rūpi- 

naši apgyvendinimu, vaikų ir ligonių prie
žiūra, tvarko savo mokyklas, vaikų darželį 
savo teatrą, sportą, organizuoja jaunimo 
sąjūdį (skautai), rūpinasi visuomenine globa, 
spauda — radijo informacija ir kitais bėga
maisiais reikalais.

Aukštesnįjį administracinį organą sudaro 
Atstovų Taryba. Į ją įeina visų tautinių 
tarybų pirmininkai, be to stovyklos policijos 
bei ugniagesių viršininkai, stovyklos gydyto
jas ir inžinierius. Šiai Tarybai pirminin
kauja UNRRA Direktorius, ar jo skirtasis 
UNRRA administracijos personalo parei
gūnas. Atstovų Taryba svarsto bendruosius, 
visų stovyklos gyventojų reikalus, patiekia 
UNRRA direktoriui savo sumanymus, pro
jektus ir pan.

Pagaliau administracinių organų viršūnėje 
yra patys UNRRA administracijos personalo 
pareigūnai, tvarkantieji kiekvienas jam pa
vestąją darbo sritį:- Bendroji vadovybė, 
Administracija, Tiekimas, Socialinis aprūpi
nimas, Maitinimas, Transportas, Sveikatos 
reikalai.

Be šių pagrindinių administracinių or
ganų yra atskiroms stovyklinio gyvenimo 
šakoms tvarkyti atskiros komisijos (komi
tetai): darbo, teismo, socialinių reikalų, 
švietimo, teatro, sporto. Šios komisijos, su
darytos iš atskirų tautinių tarybų atitin

kamų pareigūnų ar atskirai išrinktų asmenų, 
tvarko grynai vienos specifinės jiems pa
vestos srities klausimus.

Visas stovyklos gyvenimas yra tvarkomas 
pagal minėtų pagrindinių trijų administraci
nių organų duodamus nurodymus, įvairias 
taisykles, instrukcijas ar įsakymus, kurie 
yra iškabinami kiekvieno bloko skelbimų 
lentoje.

Vykdomieji administracijos pareigūnai 
yra blokų vedėjai, kurie, nuolat laikydami 
ryšį su savo blokų gyventojais, tiesioginiai 
prižiūri visų išleistųjų instrukcijų ir duoda
mųjų bėgamųjų parėdymų vykdama-

Bendrajai stovyklos ribose tvarkai palai
kyti ir vidaus apsaugai yra savo policija, 
sudaryta iš savanorių stovyklos gyventojų. 
Policija aiškina įvairius kylančius vietinius 
incidentus ir, reikalui esant, perduoda kvo
tas savo vietiniam tautiniam arba tarptau
tiniam teismui, kuris formaliai sprendžia 
visas bylas ir, esant reikalui, kaltininkus 
baudžia. Tik tenka atvirai pažymėti, kad 
teismo organai mažiausiai turi stovykloje 
darbo. Sunku pasakyti, ar dėlto, kad gyven
tojai bijo „griežtos“ savojo teismo rankos, 
ar iš viso nėra linkę bylinėtis.

Lygia greta su sava vietine policija yra 
dar mišri visų tautybių savanorių ungniage- 
sių komanda, kuri rūpinasi stovyklos 
priešgaisrine apsauga: priešgaisrine profi
laktika ir, reikalui esant, aktyviai gesina 
kylantį gaisrą. Ugniagesiai sistemingai at
lieka pratimus nustatyta eile, budi stovyk
loje ir per viešus susibūrimus teatrę kon
certų bei spektaklių metu.

Trumpai tariant, visa stovykla yra nely
ginant mažo maštabo valstybėlė, kurios gy
venimas tvarkomas pavyzdingos demokrati
nės valstybės pagrindais, su tuo skirtumu, 
kad pati aukščiausia administracinių organų 
instancija — UNRRA administracijos perso
nalas — nėra renkamas, bet paskirtas.

Stovykla turi savo paštą, ambulatoriją su 
geru savo gydytojų personalų, auto remonto 
šaltkalvių, stalių dirbtuves, batsiuvių dirb
tuvę, siuvyklą, kirpyklą. Pastaruoju metu 
ėmė veikti ir prekybinė įmonė: įsteigta pre
kybos bendrovė „Nida“.

2. Kultūrinės lenktynės

Lygia greta su visais šiais darbais, liečian
čiais bendrai visus stovyklos gyventojus, 
vyksta ypatingai intensyvus darbas kultūri
nėse srityse: mokslas, menas, teatras, spor
tas, profesinis pasirengimas ir pan.

Šitas gaivališkas veržimasis dirbti kul
tūrinio gyvenimo srityse yra išdava Pabal
tijo tautų kūrybinio darbo per jų valstybių 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpį. Tai yra 
įrodymas, kad mes esame kūrybingos, tai 
yra mūsiĮ reiškiamas skundas dėl padarytos 
mums ir mūsų Tėvynėms skriaudos — atim
tos Nepriklausomybės.

Mes esame gyvi, mes turime jėgų, energi
jos ir pasiryžimo. Mus nuskriaudė, mus 
norėjo padaryti vergais ir pataikūnais, mus 
norėjo priversti atsisakyti savo nuomonės, 
įsitikinimo, bet mes nepasidavėme. Fizinės 
jėgos mums buvo per maža, ir dėlto dabar 
mes likome be Tėvynės. Bet čia stovykloje 
mes mokome savo vaikus gimtąja kalba, 
mes patys mokomės, mes dainuojame savo 
dainas, kuriame savo teatrą. Visa tai mus 
benamius jungia draugėn, ir tuo būdu mes 
pareiškiame meilę savo Tėvynei, savo kal
bai, meilę Laisvei, meilę Nepriklausomybei.

(perkelta į 4 psl.)
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Stovykloje kultūriniame darbe visos Pabaltijo trys tautos tiesiog lenktyniauja tarpusavyje, kiekviena jų stengiasi galimai daugiau ir geriau visą atlikti.Šiandien stovykloje veikia vaikų darželiai, pradžios mokyklos, gimnazijos. Suaugusiems yra suorganizuoti įvairus sistematiniai kursai: anglų kalbos, šoferių — mechanikų, be to yra rengiamos Įvairios paskaitos.Veikiančios stovykloje mokyklos — tai tikros vargo mokyklos. Jokių vadovėlių sava kalba nei mokiniai, nei mokytojai neturėjo ir dabar neturi. Trūksta būtinų mokslo priemonių. Mokytojai pasišventę dirba, rinkdami reikalingą mokymo medžiagą ir ją patiekdami mokiniams. Net pradžios mokyklos vaikai neturi pagrindinių knygų — elementorių. Mokytojai kiekvienam vaikui skyrium paišo knygas atskirais puslapiais ir iš tokių provizoriniu būdu sudarytų knygų mūsų vaikai mokosi skaityti. Panašiai ir kitose srityse.Bet Tėvynės meilė, pasiaukojimas darbui ir pareigos jausmas nugali visas kliūtis: vaikai mokosi, jaunimas lavinasi, tvirtai tikėdamas, kad pasaulyje viešpataus teisybė, ir kad jie galės dirbti produktyvų darbą savo Nepriklausomoje Tėvynėje.Kiekviena tautybė stovykloje turi savo tautinius meno kolektyvus, ugdančius dainos, muzikos ir liaudies šokių meną. .Parengtieji meno dalykai iškeliami per įvairius spektaklius bei koncertus aikštėn. Programos būna įvairiai sudarytos: mišriai iš visų tautų, ar tiktai kurios vienos. Galutinėje išdavoje šie visi koncertai — spektakliai parodo mūsų tautų kultūrinį lygį, tautų charakterį.Visuose šiuose koncertuose bei spektakliuose UNRRA personalas yra nuolatiniai svečiai. Be to, nuolat būna nemaža ir šiaip įvairaus laipsnio amerikiečių karių iš vietinės ir kaimyninių įgulų.Kokį jiems įspūdį padarė mūsų liaudies dainos, muzika ir šokiai, mielas Skaitytojau, paklausk, progai pasitaikius, pats — Jie visi geriau atsakys už mane.Be to yra rengiamos tautinės mokslo ir dailės darbų parodos, kuriose vaizdžiai parodoma mūsų krašto liaudies dirbiniai, audiniai, mezginiai, literatūra, krašto vaizdai ir t. t. Parodos eksponatai yra surenkami iš atitinkamos tautybės stovyklos gyventojų. Dalis eksponatų kaip - relikvijos yra atsivežtos iš Tėvynės, dalis jau padaryta išeivijoje.Informacijai apie įvykius pasaulyje kiekviena tautybė turi savo „žurnalistų“ — radijo klausytojų grupes, kurios užrašo nugirstus svarbesniuosius radijo pranešimus ir tas žinias kas dieną skelbia visiems periodiniame sieniniame biuletenyje. Paskutiniu metu čia gimė ir „Mintis“.Atskirą ir gana žymią sritį stovyklos kultūriniame gyvenime vaidina sportas. Pagal vietos sąlygas yra susidariusios įvairių sporto šakų komandos: kamuolio, krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šachmatų ir kitos. Sportininkai savo dispozicijoje turi aikštes, kuriose .dar žymu prieš metus kritusių

"Team 155 akimi* yuiint
(atkelta iš 3 psi.)bombų duobės, ir neblogą, kad ir nedidelę, sporto salę. Komandų draugiškų rungtynių dienomis, salė netalpina žiūrovų.Kartais atvyksta rungtynių sportininkai svečiai iš kaimyninių stovyklų ir tada mūsų komandoms tenka gerokai pasistengti, kad būtų apgintas savos stovyklos prestižas.Kalbant kad ir labai suglaustai apie stovyklos kultūrinį gyvenimą, dar turiu pažymėti skautų organizaciją, plačiai stovykloje aprėpusią ne tik mokyklinį, bet ir šiaip jaunimą ir net vyresniojo amžiaus žmones. Sparčiai plėsdamos! ir tvarkydamosi, ši organizacija, veikdama pagal jau senai išdirbtus skautų nuostatus, stovykloje organizuoja, moko ir draugsmina jaunimą, suteikia daugiau galimumo kultūringai ir naudingai praleisti laisvalaikį.Visam šiam kultūriniam darbui pasireikšti ir progresuoti žymia dalimi prisideda ir UNRRA administracinio personalo reiškiamas moralinis pritarimas ir medžiaginė parama.Iš yiso stovyklos vadovybė, suprasdama ir atjausdama mus, deda labai daug pastangų ir triūso mūsų sunkiai būklei palengvinti ir gyvenimo sąlygoms pagerinti. Šių pastangų ir darbo dėka mes turime galimumo grįžti į reliatyviai normalias kultūringo žmogaus gyvenimo sąlygas ir, kas svarbiausia, turime bent pagrindines žmogaus teises. Stovyklos vadovybė priima įvairius mūsų iškeltuosius sumanymus ir projektus vidaus gyvenimo reikalais ir juos leidžia realizuoti. To išdavoje, kad ir svetur, kad ir išeivijoje mes kartais sudarome jaukios nuotaikos iliuziją ir galime ugdyti dvasines vertybes, mes galime drąsiai pareikšti mūsų tautinius jausmus. Mes galime švęsti ir minėti mūsų religines ir tautines šventes. O tai mūsų sąlygomis yra jau labai daug.3. Tie, kurie mums nuoširdžiai padedaŠiandien negalima pasakyti, kiek dar laiko mes dar būsime laikomi UNRRA globoje, tačiau ir šito išgyvento, palyginti, neilgo laikotarpio pakanka, kad mūsų atminime paliktų visada nuoširdūs ir pasirengę patarnauti UNRRA pareigūnai: 'Direktorė - ponia BERNE-CHURCHILL - stovyklos širdis, energingai tvarkanti visą stovyklos gyvenimą, entuziastingai priimanti kiekvieną sumanymą, turinti švelnią ranką, bet kietai laikanti visą administracinį aparatą, mylinti visus, kaip ji pati pasisako, o labiausiai skautus, savo laisvalaikio metu labai mėgstanti žaistisu savo keliais mažais šuniukais. •Direktorės pavaduotojas ir administracijos skyriaus, viršininkas ponas Belina Brzozowski Adam — visada pasitinkąs malonia šypsena kiekvieną interesantą, nuoširdžiai atiduodantis mums ir savo sielą ir energiją, įgyjęs visų stovyklos gyventojų neribotas simpatijas labai jaudinąsis, kai atsitiktinai neturi cigarečių svečiui pavaišinti.Tiekimo viršininkas — ponas Kiekens Henry, mažai šypsąsis, nuolat galvojąs ir 

skubąs, visuomet užimtas, kaip lietuvių priežodis sako „darbo pelė“ Sveikindamasis visad klausius: „Wie gehts? Alles gut? . . .“Socialinės globos skyriaus vedėja-panelė Mac Guire, stovykloje dar nesenai dirbanti. Paskutinė jos darbo vieta buvo Havajų salynas, ir toji svajingai egzotiška nuotaika atsispindi ir dabar jos šypsnyje, kuriuo ji palydi kiekvieną į jos kabinetą įeinantį DP.Jos padėjėja — panelė Mettrier Maria Therese, ilgą laiką ėjusi skyriaus vedėjos pareigas — deja nemokanti vokiečių kalbos, nes tada neatsigintų nuo gerbėjų, kurie jai savo komplimentus ir simpatijas galėtų pareikšti (mat ji prancūzė, o mūsų publika prancūzų kalbą mažiau moka nei vokiečių).Stovyklos gydytojas — dr. de Lennoy — apie kurį baisu ką pasakyti, kad kartais kreipiantis į jį gauti kaip ligoniui padidintą maisto davinį, pastarasis neprirašytų dietinę disciplūią ...Tiekimo skyriaus tarnautojas — Deckers- macker Joseph — labai širdingas, atiduodantis su pasiaukojimu savo svečiams visa, ką turi susitaupęs: ponioms šokoladą, vyrams — gėrimus.Transporto skyriaus tarnautojas — Cor- dellier Marcei — šykštus išduoti kokį litrą benzino viršaus, laikąsis geležinio dėsnio — benzinas tai UNRftA kraujas . . .Sandėlio vedėjas — pohas Ray Attkinson, išviršiniai labai išdidus, tačiau iš tikrųjų labaį’nuoširdus ir draugiškas, atrodo nuolat šąląs, nes visada vaikščioja pasikėlęs tiek savo kailiniukų, tiek apsiausto apykaklę.Šių UNRRA pareigūnų darbas ir teikiama parama nesiriboja vien aerodromo stovykloje gyvenančiais žmonėmis. UNRRA Team 155 dar priklauso ir už stovyklos ribų gyvenantieji DP, kurių skaičius siekia 800. Dalis jų gyvena Memmingeno mieste, kiti apskrityje. Be to dar priklauso du mažesni, atskiri telkiniai — stovyklėlės Illertissen ir Babenhausen.Tikrai, mes visi' esame labai dėkingi mūsų UNRRA Team 155 vadovybei ir iš viso centrinei UNRRA uz teikiamą mums paramą ir materialinę bei moralinę globą.Kartu mes ypatingai dėkojame Jungtinių Amerikos Valstybių ir Didžiosios Britanijos Vyriausybėms, kurios skiria didžiausias sumas UNRRA reikalams, o tuo pačiu ir mūsų globai. Šios paramos ir globos dėka mes, atgavę dabar sveikatą ir žmogaus teises, tikime ateityje atgausią laisvų kraštų piliečių teises.Ateityje mes padėką pareikšime savo širdimi ir darbu.Tik duokite mums kelią į laisvąjį savo kraštą, mums mažiems Į mūsų mažas laisvas Tėvynes! Mums nereikės traukinių, mums nereikės mašinų —■' pėsti išeisim. Išeisim, palikę čia visą savo menką tremtinio turtą. Tą pačią valandą, kai kelias bus laisvas. Ir tenai laisvi atkursime karo nu- teriotą Tėvynę, o tą savo darbą skirsime kaip geriausią padėką Jums už visą Jūsų rūpestį ir globą mums esant išeivijoje.Ir ten po laisvu Tėvynės dangumi mes lauksime Jus — kaip brangiausių ir mylimiausių savo svečių! G. B. Klausutis.
f
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Augustas Malkas t~j -g •radangiu
(tęsinys)

— Per visą šunį — nuo galvos iki uode
gos — peršokom, tai šitą mažą galiuką dar 
savo kojomis įveiksiu. — Ir jis nusišpysojo, 
lyg būtų ką ypatingai malonaus išgyvenęs.

♦ * •
Kusta girdėjo lengvus žingsnius, neryškius 

balsus, kartais kažin kas sukosėdavo. Ne
trukus kažin kas atsargiai uždarė duris, ir 
pasidarė visai tylu. Šioje tyloje jis pajuto 
kažin ką svetima ir pramerkė akis. Kam
pas paliai rusvą koklių krosnį, storom si
jom lubos, švarios grindys . . . Kur jis yra?

Norėdamas apsidairyti aplinkui, jis pakėlė 
galvą ir pajuto pečiuose skausmą. Tą pačią 
akimirką jis vėl prisiminė kelionę jūra ir 
išsigelbėjimą, ir jo žvilgsnis nukrypo i se
ną vyrą) kemšantį prie ‘ lango pypkę — 
Tursa Simmu.

— Kiek . . . kiek laiko? — paklausė jis.
— Gana vėlu.
— O kur mes esame? — Jo akys klaidžiojo 

aplinkui po kambarį. »
— Vieno žvejo troboje. Bet gana toli! Mes 

pravažiavome net Kolko iškyšulį.
— Vadinasi, esame tikrojoje Latvijoje? 

Taip skambėjo kalba . . .
■— Taip, tikrojoje. Latvijoje. Bet kaip ten 

bebūtų . . . svarbiausia — žemė! Ir žmonės 
taip pat malonūs.

Kusta atsisėdo. Tai nebuvo lengva pada
ryti, nes atrodė, kad visi šonai buvo lyg 
stiklo šukių prismaigstyti. Nugara buvo 
skaudi ir nelanksti.

— Tai kad sustingo visas kūnas ,— juo
kėsi Kusta.

— Jaunas sustingsta. Bet kadangi mano 
kūnas jau prieš tai buvo lyg medinis, tai 
dabar, matai, pasidarė visai lankstus. Kalbė
jau šiandien pirties reikalu ir panašiai. Bet 
šitie čia tokį gerą daiktą nelabai vertina. 
Nori siųsti telegramą ir dar kažin ką.

— Mūsiškiams?
— Na, žinoma, tiems. Namie jau žino, kad 

audra ir ledai mus nunešė- Ir dabar jiems 
reikia pranešti, kad mus čia atvarė. Na, 
laikraščiai irgi turės apie ką rašyti. Aš taip 
pagalvojau: tegul jie siunčia!

— O Ludu? — Kusta akys klaidžiojo ap
linkui po švarų kambarį. Bet čia nieko dau
giau nebebuvo.

— Anie jį išvežė- Manė — gydytojo pa
galba . ,. ligoninė . . . Nevartyk dėl to taip 
savo akių. Jau nieko, blogesnio su juo neat
sitiks. Geresnė priežiūra, kas gi kita! ,

Kusta iškėlė kojas per ’lovos kraštą ir 
pradėjo rengtis. Durys paliai krosnį truputį 
prasivėrė ir pro jas pasirodė pora smalsių 
akių ir raudona, ant pakaušio surišta ska
relė.

— Jau vėl gyvas! — tarė senasis, ranka
rodydamas, kad galima (eiti. .

— Laba diena! — pasveikino mergaitė ir. 
Įėjo į kambarį. Ji atnešė dubenį su vande
niu, padėjo jį ant kėdės ir vėl išėjo.

— Man irgi tą patį patiekė - • • Sakiau, 
kad su tuo visai nenoriu prasidėti. Juk ne
atvažiavau gi aš čia tik barzdos skalauti...

Mergaitė sugrįžo) nešdama valgyti. Ji 
visą laiką šypsojosi. Tai buvo pilnakraujė, 
trumpų, stiprių kojų mergina.

prieglobstyje
— Kaip sveikata? — paklausė ji Kuštu.
— Ką ji ten kalba? — Jis nieko ne

suprato.
— E! Matai, mes kartais įsigėrę kalbame 

latviškai, bet čia tai yra iš tikrųjų būtina. 
Gerai, kad aš truputį moku. Ji klausia, kaip 
tau sekasi.

— All right! — atsakė Kusta. — Pasakyk 
jai, kad puikiai.

Ir senasis darkyta latvių kalba pranešė, 
kad Kusta gerai jaučiasi.

— Tai gerai! — džiaugėsi mergaitė.
Po to vėl kalbėjo Simmu, ir mergaitė, 

šelmiškai žvilgtelėjusi į Kusta, nusijuokė. 
Vėliau numojo ranka, jos žvilgsnis sužai
bavo ir ji .dingo už durų garsiai juokdamosi:

— Tai ne juokai!
— Ką ji pasakė?
— Kad tu nekalbėtum niekų! Kad tas 

„allerat“ yra puikus ir taip toliau. Ir aš jai 
pasakiau, kad tu dar esi bernas. Tada ji nu
raudo. Tai yra visomis kalbomis vienodai!

— Tu pats esi tikras senbernis, — niršo 
Kusta.

— E, aš juk nieko nepamelavau. Bet apie 
mano sveikatą ji visai pamiršo paklausti. 
Kas gi temps iš gardo sėną kuiną! Gal tik 
tam, kad vėl išmesti už borto, — pridėjo se
nasis ir juokėsi, kai Kusta, norėdamas nu
plauti veidą, jokiu būdu negalėjo pakan
kamai aukštai iškelti savo įskaudusių ir su
tinusių rankų. Pagaliau, jis tai turėjo atlikti 
tik su viena ranka, nes tuo metu, kai jis 
gulėjo, jo dešinioji sužeista ranka buvo 
rūpestingai aptvarstyta.

— Rankos lyg , grūstuvai, — niurnėjo 
Kusta prausdamasis, — juosmuo ir nugara 
kaip" nesavi.

— Taip yra tik pradžioje, bet pradėk tik 
jas judinti — tai septynias dienas gali vėl 
irtis. Jos jau išėjo mažą mokslą, — atsakė 
Simmu ir nusišypsojo, stovėdamas prie lan
go ir paskendęs pypkės dūmuose.

Netrukus į kambarį suėjo latvių vyrai. 
Pradžioje du, paskiau ir daugiau. Jie kalbė
josi su Simmu, degiojo pypkes ir spraudėsi. 
Simmu buvo didelis vyras. Jie norėjo 
išgirsti jį pasakojant apie nelaimingą kelionę 
ir apie daug kitų dalykų, apie kaimynų šalį 
ir jūrą. Bet tai nebuvo taip lengva via pa
pasakoti, nes Simmu kalba buvo labai dar
kyta, pilna klaidų. Tačiau jie suprato vie
nas antrą, ir tai buvo gerai, nes audra daug 
kartų buvo tuos vyrus nusviedusi į pakrantę 
su svetima kalba. K

Tad ir šiuo atveju teko griebtis įvairių 
ženklų, ir to pakako. Tas pats beribis van
duo skalauja abu kraštus ir, kiek toli siekia 
jūra ir jos krantai, pajūrio gyventojai su
pranta vienas antrą. Pajūrio gyventojo 
ranka yra pasirengusi teikti pagalbą, ir jo 
Širdis, nežiūrint į tai, kuriai genčiai jis 
priklauso, yra ątvira. Nes jis žino, kad vė
tros siaučia įvairiomis kryptimis, ir niekur 
nėra parašyta, kas bus tas kitas, kuriam 
yra lemta patekti į vėtros sūkurį ir ieškoti 
pagalbos.

Pabaiga.
Vertė G. B. K.

STATOMAS NAUJAS TUNELIS
Aostos slėnyje Italijoje pradėtas statyti tu

nelis po Montblanko kalnu, kuris yra pats 
aukščiausias Europoje. Tunelis numatoma 
naudoti autovežimių susisiekimui tarp Pran
cūzijos ir Italijos. Jis turės 12,5 kilometrų 
ilgo. Skaičiuojama, kad tuneliui iškasti bus 
reikalinga sunaudoti 10 milijonų darbo die
nų. Tuo tarpu tunelį kasa 1.800 italų dar
bininkų.

Memmingeno stovykl os lietuvės-skautėsį
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UNRRA ir DP
Švenčiant Memmingeno UNRRA-os meti

nes, tenka pažiūrėti į ją ne lokalinėmis aki
mis. Juk UNRRA yra pasaulinė organiza
cija, kurios uždavinys yra ne tik materia
liai remti išvietintuosius, bet ir padėti su
naikintoms, prislėgtoms tautorfis ir valsty
bėms atsistatyti. Ji, būdama ne politinė or
ganizacija, pirmoj eilėj rūpinasi žmonių ma
terialine globa, tačiau, be to ji vykdo tuos 
uždavinius, kurie iškyla, ryšium su tarptau
tine poltitine padėtimi.

Bevartydami ir beskaitydami užsienių 
spaudą, mes dažnai užtinkame gražius apra
šymus ir įspūdingus vaizdus, kaip UNRRA 
šelpia badaujančius jugoslavų vaikus, kaip 
ji aprūpina drabužiais apiplyšusius italiu- 
kus, kaip ji rūpinasi našlaičiais, sergan
čiaisiais. Jos globa siekia nuo Paryžiaus iki 
Tokio. Jos humaniškas žvilgsnis ir motiniška 
širdis yra nukreipta į viso pasaulio nuo karo 
nukentėjusius. Tai JAV ir Anglijos demo
kratijų humanizmo ir altruizmo paraiška.

Mes lietuviai UNRRA-os globon atsidūrėm 
dėl mūsų didžiųjų kaimynų agresorių kaltės. 
Lietuvių tauta siekė amžinos taikos ir viso
mis išgalėmis priešinosi karui, paskelbdama 
visišką neutralumą. Deja, į mūsų mažos 
tautos didžiąsias idėjas galingieji nekreipė 
dėmesio ir jėga sutrypė mūsų laisvę ir 
savarankumą. To pasėkoj šiandien mes esam 
UNRRA-os gyventojai.

Netekę savo tėvynės, turtų, svarbiausios 
vertybės-visos tautos laisvės, mes labai 
puikiai suprantam ir vertinam UNRRA-os 
materialinę globą, bet dar labiau brangi
name jos suteiktą moralinę ir dvasinę pa
ramą. Šiandien, materialiai aprūpinti, turim 
geriausias sąlygas kultūriškai kilti. Mūsų 
mokyklos veikia, mūsų studentija gali 
laisvai studijuoti savame ir svetimuose uni
versitetėtuose, mūsų meninkai, kiek galė
dami, kuria. Mes turime visišką laisvę kul

Baltijos tautų vėliavos stovyklos aikštėje

tūriškai veikti ir tautiškai augti, bręsti, 
stiprintis. Tiesa, ištrėmimo sąlygos, nors jos 
būtų ir geriausios, negali atstoti laisvų są
lygų savame krašte, tačiau, kas dabar yra 
UNRRA-os daroma mūsų kultūriniam kili
mui, yra didelis jos darbas, suteikiąs mums 
pažangos galimybes.

DP yra labai margas ir įvairiatautis. 
UNRRA-os pareigūnams teko ir tenka susi
durti su labai įvairiais, su skirtingų kultūrų, 
įvairios moralės, visokio išsilavinimo, viso
kių polinkių žmonėmis. Kiek DP buvo su
šaudyta už plėšikavimus, kiek jų sėdėjo ir 
sėdi kalėjimuose už spekuliaciją ir visokius 
kitokius nusikaltimus. Tai vis įvairių tautų 
karo išblokštos dirsės, kurios žaloja vešlių 
rugių laukus. 'Tačiau, tenka pabrėžti, kad 
lietuvių DP vardas yra išlaikytas tinkamoj 
aukštumoj. Tik gal vertėtų dar labiau susi- 
drausminti ir mažinti net ir tuos šešėlius, 
kurie temdo mūsų tautinį vardą.

Kaip pasaulinė politika prives pasaulį

Memmingeno-Airport stovyklos gyvenimas 
ir ponios Berne Churchill asmuo

(atkelta iš 1 psl.)
Spektakliai, tautinės šventės, minėjimai, 

pramogos, iškilmingi aktai, atidarymai neap
sieina be p. Direktorės.

Ponia Direktorė taria žodį. Kalba turin- 
ningai, nuosekliai, laisvai ir nuoširdžiai; jos 
kalboje jauti šilimą ir nerandi pasveikinimo 
formulių ar pamoksliškų frazių. Jos žodžiuose 
jauti žmogišjcą. širdį bei jausmą.

Susiduria skirtingos tautybės, skirtingi in
teresai. Poną Direktorė meistriškai valdo si
tuaciją, jauti jos taktą, diplomatišką klausi
mo sprendimą. Asmeniškos intrigos, egoisti
nės tendencijos p. Direktorei yra permato
mos, ir ji stovi aukščiau visų šių gyvenimo

prie amžinos taikos, taip UNRRA mus atves 
į normalų, atstatytą pokario gyvenimą. 
Šventai tikėdami į vakarietiškos demokrati
jos įsiviešpatavimą visame pasaulyje, taip 
pat tikime į visų DP tautų žmonių visišką 
laisvę ir< jų kraštų Nepriklausomybes.

Baigdami, norime pasidžiaugti, kad Mem
mingeno UNRRA, jos vadovybė, su prancū
ziškos ir anglo-saksiškos kultūros direktore 
Ponia B. CHURCHILL priešakyje, kuri 
myli laisvę ir teisingumą, mūsų troškimus 
supranta ir motiniška širdimi atjaučia savo 
vaikų nelaimės valandas ir būsimo džiaugs
mo, kuris pasireikš kartu su mūsų Laisvės 
saulės prašvitimu, išsiliejimą. Kiek kartų 
girdėjome Ponia B. CHURCHILL kalban
čią į savo vaikus, visuomet jautėme jos di
delę meilę žmogui, jos širdies balsą, praby
lantį humanizmo ir laisvės idėjomis. Juo 
brangiau, kad tas balsas mus šaukia nuolat 
kilti, siekti, kovoti dėl žmoniškumo, dėl 
tautinės ir pasaulinės kultūros, amžinos tai
kos ir visų tautų, visų valstybių laisvės, visų 
žmonių gerovės ir laimės.

St. Vykintas.

smulkmenų.
Ponia Direktorė yra įdėjusi į savo kūry

bišką stovyklos tvarkymo darbą visą sielą ir 
gyvena mūsų džiaugsmais ir skausmais. Ji 
jaučia mūsų gyvenimo pulsą.

Stovyklos gyvenimo prisiminimų centre 
stovės ir su pagarba bus minimas p. BERNE 
CHURCHILL asmuo.

Nėra abejonės, kad laikui bėgant likimas 
mus išskirs. O bus nelengva atsisveikinti!

Būčiau neobjektyvus, jei nepaminėčiau, kad 
ir „Minties” leidimo sumąnymas buvo pa
čios p. Direktorės paremtas.

Jeigu šiandien „Minties” skaitytojai, gy
vendami išsisklaidę po visą Vokietiją, turi 
kaikurios naudos iš šio laikraščio ir randa 
kai ką įdomaus jame, tai turi visuomet prisi
minti p. Direktorę BERNE CHURCHILL, 
kurios malonia globa „Mintis” ir jos „šta
bas” naudojasi.

J. V a s a i t i s.
• • •

JAV VYRIAUSYBĖ KONTROLIUOS 
ANGLIŲ KASYKLAS

Londonas. Streikams anglių kasyklose ne
sibaigiant, JAV vyriausybė nutarė perimti 
savo kontrolėn anglių kasyklų administravi
mą ir eksploataciją.

NUTEISTI PARAŠIUTININKŲ ŽUDIKAI
Londonas. Vupertalyje nuteisti 15 vokiečių 

karo nusikaltėlių, kurie buvo kaltinami dėl 
britų parašiutininkų nužudymo. Trys iš jų 
nuteisti mirti sušaudant, kiti dvylika kalė- 

, jimo bausmėmis nuo 3 iki 13 metų. -

ATIDARYTA ILGIAUSIA ORINIO 
SUSISIEKIMO LINIJA

Londonas. Iš amerikiečių šaltinių praneša
ma, kad atidaryta 12.000 kilometrų oro susi
siekimo linija. Kelionė šia linija užtruks 
2'/t dienos. »

07 ; 91 : 92 „Mintis“
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