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JT sesija po mėnesio
Paryžius. Užsienio reikalų ministerių 

taryba nusprendė siūlyti JT sesiją atidėti 
spalio 23 d. Siūlymą parėmė sovietų, 
prancūzų ir kinų delegatai. Amerikos 
atstovas Byrnesas susilaikė. Tačiau jis 
pareiškė, kad JAV nesipriešins sesijos 
nukėlimui, jeigu ji bus priimta JT narių. 
Britanijos delegatas Sir Alexanderis bal
savo su rezervu, kol galės pasitartis su 
ministerių kabinetu. Posėdyje dalyvavo 
ir Belgijos ministeris Spaakas, kuris taip 
pat buvo už sesijos nukėlimą.

Toliau nutarta, jeigu JT sesija tikrai 
bus nukelta j spalio mėn., tai“ užsienio 
reikalų ministerių taryba turės lapkričio 
mėn. susirinkti svarstyti taikos sutarties 
su Vokietija. Nebuvo išspręsta, ar bus 
svarstomas ir taikos sutarties projektas 
su Austrija. S į reikalavimą jsakmiai kėlė 
Britanijos atstovas, bet susidūrė su Mo
lotovo pasipriešinimu.

JT generalinis sekretorius Trygvė Lie

GALUPPO ANKETA
Vadinamasis Gallupo institutas anketos 

budu atsiklausė D. Britanijoje, ar gyven
tojų simpatijos Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms padidėjo, ar sumažėjo, 11% 
atsakė, kad padidėjo, 32°/o — kad suma- 

, žėjo, 51 % — kad pasiliko tos pačios ir 
6% — kad nežino. Prieš 9 mėn. atliktas 
atsiklausimas davė tuos pačius rezultatus.

Kiek kitoks vaizdas anketoje apie sim
patijas Tarybų s-gai. 8% pasisakė, kad 
simpatijos padidėjo, 41% — kad sumažė
jo, 41% — kad pasiliko tos pačios ir 10% 
— kad nežino. Prieš 9 mėnesius už tai, 
kad simpatijos Tarybų s-gai sumažėjo, I 
pasisakė 19%.

SĖD pirmauja
Londonas. Tueringijos ir Saksonijos pro

vincijų paskutiniai duomenys rodo abso
liučią SED-o (Vokietijos socialistų vieny
bės partijos) daugumą. Iš 2070 valsčių 
provizoriniai duomenys: SĖD — 752.396 
balsai — 50,5%, LDP (Vokietijos lybera- 
lų partija) — 383.004 balsai = 25,7% ir 
CDU — 270.882 = 18,2% visų balsų, kitos 
partijos gavo 83.500 balsų. Rinkimuose 
dalyvavo 91,5%. Negaliojančių atiduota 
balsų 8%.

Pagal neoficialius duomenis Saksoni
joje gavo balsų: SĖD — 1.234.120, LDP — 
487.889 ir CDU — 325.109. Berlyniškis 
„Spandauer Volksblatt“ rašo, jog SĖD 
kaimuose daugumą gavo dėl to, kad dau
gelyje vietų rinkikai tegalėjo pasirinkti 
tik vieną kandidatų sąrašą, daugelyje 
kaimų kitos partijos negavo leidimo 
ištatyti kandidatus. 

užsienio reikalų ministerių tarybos tei
kimą JT sesiją kviesti spalio 23 d. išsiun
tinėjo JT nariams.

ATSISAKO NUO REPARACIJŲ 
I§ ITALIJOS

Paryžius. 4 užsienio reikalų ministerių 
pavaduotojai po lig šiol nepasisekusių 
diskusijų Triesto klausimu, nutarė susi
rinkti posėdžio, kad padarytų vienokį ar 
kitokį sprendimą.

Italijos sutarties ekonominėje komisi
joje Britanijos delegatas pareiškė, kad at
sisako nuo 111 mil. dolerių reparacijų iš 
Italijos. Reikalaus tik nedidelės sumos.

Olandijos atstovas pasisakė, jog Olan
dija reikalausianti tiesioginių nuostolių 
atlyginimo, kuriuos Italija padariusi 
Olandijai.

Brazilijos atstovas taip pat pranešė at
sisakąs nuo reparacijų, išskyrus teisę į 
Italų turtą Brazilijoje.

Londone - konferencija,
Londonas. Londone prasidėjo D. Brita

nijos sušaukta Palestinos konferencija, 
kurią atidarė ministeris pirmininkas Att
lee. Konferencijoje nedalyvauja nei Pa
lestinos arabų nei žydų atstovai, bet tiki
masi, kad ji nebus be naudos. Konferen
cijoje dalyvaujančios'7 valstybės yra to
kios žymios ir įtakingos, jog nebeabejo
jama turėsiant pasisekimo.

Tel Alyve vėl aktyviai pradėjo reikštis 
teroristai. Nukovė vieną britų saugumo 
karininką ir vieną policininką. Eilė as
menų, tarp jų vienas žydų policijos kari
ninkas, sužeista.

Palestinoje 40 vietų išsprogdinti gele
žinkelio bėgiai.

LA GUARDIJOS APELIACIJA Į STREI
KUOJANČIUS JURININKUS

Londonas. Unrros vyr. direktorius La 
Guardią kreipėsi į streikuojančius Ameri
kos uostų jūrininkus, prašydamas iš strei
ko išskirti laivus su Unrros siuntomis. 
Profesinių sąjungų pirmininkas pareika
lavo savo narius išleisti iš uostų atitinka
mus laivus. Nežinoma, ar šį nurodymą 
įvykdys jūrininkai. Dėl streiko negali 
išplaukti per 3.000 laivų.

PALEISTI 39.000 INTERNUOTŲJŲ
Frankfurtas. Amerikiečių zonos karinio 

gubernatoriaus pavaduotojas gen. Člayus 
viename pranešime sako: amerikiečių zo
noje paskutinėmis rugpiūčio mėn. savai
tėmis paleista per 11.000 civilių inter
nuotųjų. Lig . rugpiūčio 31 d. gauta 52.000 
prašymų atleisti ir atleisti 39.000.

KALTINIMAI IŠ PIRŠTO IŠLAUŽTI
Naujorkas. Saugumo taryboje svarstant 

Ukrainos skundą prieš Graikiją, Austra
lijos atstovas pareiškė, kad jį reikia at
mesti, nes kaltinimai yra iš piršto išlauž
ti, smulkmeniški ir nereikšmingu Ameri
kos atstovas pasisakė dėl Ukrainos kalti
nimo, kad Graikijos plebiscito duomenys 
esą sufalsifikuoti ir kad radikalų monar- 
chistų partija sudaranti pavojų taikai. 
Mus nori įtikinti, pareiškė jis, kad karo 
nuniokotas kraštas grasąs taikai. Ameri
kos vyriausybė esanti nuomonės, kad bri
tų kariuomenės dalinių buvimas Graiki
joje esąs stabilizuojamas veiksnys tenai.

Albanijos atstovas - pavaizdavo taria
muosius graikų žiaurumus prieš albanus. 
Britanijos atstovas Alexanderis Caddog- 
hanas protestavo, kad Albanijos atstovui 
duodamas žodis, nes čia nesą jokio ginčo 
su Albanija. Taryba tačiau 9 balsais prieš 
vieną nusprendė Albanijos atstovui žodi 
duoti.

Palestinoje - incidentai
REPATRIACIJOS SIŪLYMAS

ATMESTAS
Paryžius. Brazilijos atstovas buvo įne

šęs siūlymą, kad praėjus 90 d. po taikos 
sutarties su Italija ratifikavimo turi būti 
visi Italijos karo belaisviai repatrijuoja
mi. Prieš šį siūlymą protestavo Britani
jos ir Jugoslavijos delegatai. Britanijos 
delegatas motyvavo tuo, kad repatrijacijos 
nesą galima įvykdyti apribotais terminais 
dėl tonažo stokos. Be to, Italijos karo be
laisviai jau kuris laikas, repatrijuojami iš 
Anglijos, ir ta repatrijacija tolydžio ei
nanti toliau. . **

ŽYMI DAUGUMA UŽ RESPUBLIKĄ
Londonas. Rugsėjo 8 d. Bulgarijoje įvy

kęs referendumas dėl valstybės santvar
kos persveriama balsų dauguma pasisakė 
už respubliką. Sofijos radijo pranešimu 
už respubliką balsavo net 92%. Sofijos ir 
kitų didžiųjų miestų rezultatai nežinomi. 
Balsavimuose dalyvavo apie 98%. Balsa
vimai ėjo visai sklandžiai.

DU SKRIDIMO REKORDAI
Londonas. Pranešama, kad du meteori- 

niai turbininiai naikintuvai pasiekė grei
čio rekordus. Vienas nuskrido 991 km va
landoje, o antrasis — 988 km valandoje. 
Ligšiolinis 975 km valandoje greičio re
kordas buvo pasiektas-taip pat anglų.

TARPZONINĖ KOMISIJA
Frankfurtas. Berlyne susitiko britų ir 

amerikiečių karinės valdžios ir abiejų zo
nų valstybių atstovai pasitarti tarpzoninės 
komisijos reikalu. Taip pat bus svarsto
mas ir susiekimo tvarkos klausimas.
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Gerai tvarkomi medicinos reikalai
Hanau Unnros pastangomis jau pr. me

tais buvo įsteigta nemaža ligoninė. Ligo
ninei patalpas patys DP atitinkamai atre
montavo ir šiuo metu turime gana gražią 
ligoninę, kuria naudojasi lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, anksčiau ir lenkų tauty
bių išvietintieji asmens. Ligoninei vadovau
ja dr. Kieman, o medicinos kitą personalą 
sudaro minėtų tautybių daktarai specialis
tai, akušerės ir gail. sesers. Ligoninėje 
veikia chirurginis, vidaus, gimdymo, in
fekcinis, rentgeno skyriiai. Gimdymo sky
rių gražiai tvarko lietuvė dr. Kesiunaitė, 
o jai padeda prityrusios akušerės — Stri
maitienė Genė, Statkuvienė Halina ir se
suo Jurkšaitienė. Rentgeno skyriui vado
vauja dr. Plečkauskas, laboratorijai *— dr. 
Damijonaitis. Kitiems skyriams vadovauja 
latvių, estų ir lenkų gyaytojai'. Vaikų svei
katingumu nenuilstamai rūpinasi žvmūs 
specialistai dr. Tercijonas, Luinienė ir 
Kasakaitienė. Be to, prie ligoninės 
veikia dantų ambulatorija, vadovaujama 
dr. Svalbonienės, chirurginė ambulato
rija ir venerinių ligų ambulatorija. Pas
tarosiomis dienomis atvyko žymus ausų, 
nosies ir gerklės ligų specialistas prof. 
Žubkus, kuris vadovaus ausų, nosies ir 
gerklės ligų gydymo darbui. Salia ligo
ninės veikia dar ambulatorijos: Lietuvių, 
kuriai vadovauja ir yra atsakingas už sto
vyklos sanitarinius bei medicinos reikalus 
dr. Ankudavičius, gi antroji aptarnauja 
latvius, estus ir ukrainiečius. Lietuvių am
bulatorijoje dirba lietuviai daktarai ir per 
dieną atleidžia 70—90 pacientų. Be to, rū
pinasi gyventojų skiepijimu prieš epidemi
nes ligas, ko pasėkoje stovyklos gyventojų 
tarpe nebuvo epideminių ligų atsitikimų ir 
sveikatingumas yra geras. Po paskutiniųjų 
nuodugnių patikrinimų konstatuota TBC 
nuo 2 iki 3“/o susirgimų. Venerinių ligų % 
labai mažas. JBC sergantieji daugumoje 
gydomi įvairiose sanatorijose. Sanitarinė 
ir mitybos būklė stovykloje gera. Mirtin
gumas nežymus. Iš dvylikos mirties atsiti
kimų, keletas įvyko nelaimingų atsitikimų 
pasėkoje.

Ligoninėje veikia ir vaistinė, iš kurios 
vaistai teikiami ligoniams nemokamai. 
Bendrai, medikamentais aprūpinimas pa
tenkinimas.

Nemaža dėmesio rodoma nėščių ir 
bendrai moterų gydymui. Kas savaitę kon
sultacijų metu motinos nuodugniai apžiūri
mos ir paruošiamos gimdymams. Moterų 
skyrius gražiai sutvarkytas. Jaukus nau
jagimių kambarėlis, dvi erdvios patalpos 
gimdyvėms ir gera priežiūra užtikrina
ma gimdančioms ir naujagimiams gerą 
sveikatingumą. Moterų skyriuje kasdien 
guli po 7—8 ligonės. Iš viso gimimų įre
gistruota 185. Per tą laiką lietuvių gimdė 
42. Iš pasikalbėjimų sų mūsų medicinos 
personalu gaunasi įspūdis, kad mūsų gy
dytojai rūpestingai atsineša į sveikatos už

tikrinimo reikalus ir nuolat kovoja už ge
resnį medicinos reikalų sutvarkymą. San
tykiai mūsų daktarų su Unrra ligoninės 
direktorium dr. Kieman yra nuoširdūs ir 
bendradarbiavimas su kitų tautybių me
dicinos personalu geras.

Šia proga negalima nepaminėti ligoninės 
gailestingosios sesers šveicarietės, iš Švei
carijos Raud. Kryžiaus, kuri parodo ne
paprastą jautrumą ir DP reikalų suprati
mą. Ji savo nuoširdumu ir dideliu palan
kumu daug kur padeda tvarkant sveikatin
gumo reikalus.

Tie bendri bruožai rqdo, kad Hanau DP 
ligoninė yra puikiai tvarkoma ir nevienam 
tremtiniui grąžino paįrusią sveikatą. To 
nuopelno didelė dalis tenka ir lietuviams 
gydytojams bei visam medicinos perso
nalui.

J. Janušaitis

LIETUVIAI PAS SENAT. VANDENBERG
Gauta žinių, kad rugpjūčio pabaigoje, 

Amerikos Lietuvių Tarybos Prezidiumas:

LTB švietimo valdybos žodis studentams
Malonus Jaunime!
Mokslo metams gimnazijose pasibaigus, 

gausus būrys abiturientų papildo mūsų 
studijuojančio jaunimo eiles.

Iš DP aptvertų stovyklų, iš ankštų gim
nazijų, jie išeina į platesnį bendravimą, su
siduria su kitų tautų profesūra, akademi
niu jaunimu, su kitomis kultūromis.

Vyresnieji kolegos, priimkite. į savo nuo
širdų tarpą ir įveskite mūsų jaunimą į tą 
naują gyvenimą.

Kaip Jūs reprezentuositės, taip sveti
mieji vertins Jus pačius, mūsų tautą ir mū
sų kultūrą; Savo darbu ir elgesiu atsakysite 
norintiesiems mus pažinti, kas mes esame, 
ar mūsų tauta yra kultūringa, darbšti, hu
maniška. Tolimesniame plane — ar mes 
esame verti laisvės ir nepriklausomybės.

Ieškokite draugų ir užmegskite bičiulys
tės ryšius su kitų laisvų ir pavergtų tautų 
studentais. Matome, kaip mūsų priekiniams 
kovotojams už tautos laisvę ne retai pade
da asmeniškos bičiulystės ryšiai, seniai 
jaunatvėje užmegsti studijų metu su vy
rais, kurie šiandien jau stovi valstybių pa
reigose ir mūsų kovoje padėti mums gali.

Gimnazijose mes neišmokstame gerai sve
timųjų kalbų. Tą spragą reikia papildyti 
visais būdais visiems studentanjs be fakul
tetų ir specialybių skirtumo. Tas reikalas 
yra taip pat mūsų inteligentinės reprezen
tacijos dalykas ir kovos priemonė.

Studijuodami smetimuose universitetuose, 
atsiminkite reikalą neatsilikti lituanistikos 
dalykuose.

Studentų atstovybės turi pasirūpinti, kad 
lituanistinių dalykų kursai būtų suorgani
zuoti taip, kaip numato LTB Švietimo

Šimutis, Grigaitis ir Vaidyla, lydimi keleto 
kitų vietos lietuvių, lankėsi, pas JAV sena
torių, Taikos Konferencijos Paryžiuje de
legacijos narį, Vandenberg, prieš pat jo iš
vykimą į Paryžių. Lietuvių delegacijos pri
ėmimas praėjęs labai šiltoje nuotaikoje ir 
užtrukęs per valandą laiko. Jos metu pa
aiškinta senatoriui, dideliam lietuvių tautos 
draugui, Lietuvos okupacijos neteisėtumas, 
o taip pat nūdienė padėtis krašte ir oku
panto sauvalė. Kartu, sąryšy su vykstančia 
Taikos konferencija, įteiktas memorandu
mas.
, Susipažinęs su visu tuo, Senatorius Van

denberg, dar kartą patikino savo nusistaty
mą kovoti už visų tautų laisvę ir nepri
klausomybę, kaip yra numatyta JTO char- 
toje, kurios paruošime pats senatorius ak
tyviai dalyvavo. Nuolaidų politika turi 
baigtis. Pabaltijo klausimas turės iškilti su 
visu panašių klausimų kompleksu ir turi 
rasti teisingą sprendimą. Jei jį šioje Pa
ryžiaus konferencijoje keltų sovietai, tai tik 
paskubintų jo išsprendimą. Pats senatorius 
pažadėjo Lietuvos klausimu aiškiai pasisa
kyti, delegacijos norima prasme. (Smulkes
nis pranešimas tilps vėliau).

nuostatai, ir kad tuos kursus eitų visa mū
sų studentija.

Glaudūs ryšiai ir bendradarbiavimas su 
mūsų gerb. profesoriais, kurie labai sun
kiomis sąlygomis garbingai -reprezentuoja ii 
kuria mūsų mokslą tremtyje, yra būtinas 
reikalas. Tais ryšiais turi rūpintis studentu 
atstovybės ir visi studentai.

Akademinis jaunimas negali nutolti nuo 
mūsų bendruomenės, užsidaryti universi
teto sienose ar pasilikti vien stebėtojais: 
jaunimo dinamiškumas ir idealizmas reika
lingi, kad skaidrintų mūsų sunkų gyvenimą.

Švietimo Valdyba kviečia studentų atsto
vybes palaikyti nuolatinį ryšį su Švietimo 
Valdyba, informuoti ją apie visus vargus ir 
džiaugsmus.

Švietimo Valdyba laiko savo uždaviniu 
paremti lietuvių studentų darbą ir studentų 
atstovybės pastangas tinkamai reprezentuo
ti ir ginti mūsų tautos reikalus.

LTB Švietimo Valdyba
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