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■.:■ balansą yslima apibūdinti dviem sakiniais: re 
laušimu ir visi svarstytieji klausimai atidėti

u konferenci ja turės svarstyti visus penkių ml ■ 
eitus klausimus; manoma, kad trys arba penki r i

gruodžio m padarys svarbiu s

pasisekimas kai kurias v?lstyo<-' sypač Ameriką,- 
atviri: to niekas nela'-kė„ J Londono konfercnc^ 

j e ji kla.usi.ni3i, a t rod oi nėra, jau tokie neišsprc.;-- 
nų nustatymas r italų kolonijos, Balkanų valstybių 
a tatai buvo ramstoma n sspręs ti bo trumuų ais>.uv' 
neimąs* / i . S

ija pareikalavę ?aų -’Tripolio Sevo-c
s del tarptautinių Tripolio vdldyino mrnddto arba 
i šią. koloniją; Soviptų^ prstsnr.l ja-Į Tripolį buv' 
užsimojimų vi -oje' -Vič urlev1 į^jūroje, Buvo įeiti - 
1 ne tiktai išėjimo iš juodujxi jūrų, vadinasi ps- 
a;ųj'!. padėtį; bet taip pat sau pasitikrinti visis- 
'■ -‘zi ei jai Viduržemį <z juroje, kur galėtų laisvai 
luotA tos juz'us vartufc c BeJ šios priežasties 2.
ūalyv~uti Tabšero zonos kontrolėje, dėl to pa

nti Italijai priklausiu:lą Sueco kanalo akcijų u-; 
chekanseų saloser del to parėmė jugoslavų pret 
Bosija žvelki e nė t toliau už Viduržemio jūros ir 
;■ i sau kelią per Tranų į Persijos Įlanką ir Indi- 
ovėje tatai butų bet>->rplnis rusų išėjimas į lai " -V*

- /
1

Lozoraičių 
biblioteka
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Tokie S«Ru si jo- siekiai nuteikė p?5,gs cavę Ang.'.t,ją, kurą eonu 
silpninti Italijos ir jos vietoje įsigyti kur ..as "gylinge.-oi r 
vojin.gesnį. konkurentą 'Viduržemio jaroje{ J.ą. fValstybė s , kurios

v turi bendrų interesų Viduržemio juroje ir- Jyit'jrs dažnai vaidindavo 
tarpininkės vaidmenį tarp Londono ir. Maskvos}. š.į k/rts visai k?, t 5 
pasielgės’iferi.ue kiuriai stojo Anglį josptsf/n ir Pati keliai-- ąt<-.-- 
jail pasipriešino S.Rusi jai* ’ * , į * į

.^Bsrlka parėmė italų pažiūras kalu Ttįestft* taip ir Tri'ooli,. klaur: •• 
sai?. Rusai pare.lka.iavo; kad. ir jie- būtų prileisti-prie' Raponi-j o a 
kontrulis, tuoJokiai uutaiM&kil prieš save gėriką, legaliau J, .-/

, VL pureni' anglų ■ nuomonę dėl Baiauanu"\>ai=tybių- manyda mos « jog šuo 
vietinė kontrolė sutrikdytų įsteigti demokratines santvarkas tan 
tikrofie-žalyse, o ypač &ulgįtj*L jo Je ..‘„c RumuniJojev
PasV'fc.li.t'Xiis konferencijos dienusis kilu dar naujas ne auta rimą c-: . 
Rusi...te* pareikalavo.- kad penkių dalyvių sta* čl.usbutų sumažintas 5 ui.

'i-iiUių,, kaip buvo Jaltoje bei Potsdame, išjungiant ^renetuiJą ir K.1- 
niją,, Amerika tam griežtai . pa slprlpAinu , i
Taigi., liepai sort jtpklų •atžuujd.ujlį j r geros vs-i/.ftn rejJkv-lų iš vie-

■ nos. ir kitos pa?uls? atrodė; griovus tarp anglosaksų ir sovietų yra* 
pagilėjęs ► -ienoje ir ’vi uj.e puss je-. pažitirus vargini b-> suderina.;■».p 
kaip del aen^krati Jus s/r’e-kos. taip ir dėl jėgų pa -.kirsirtro pa b a v ■ 
lyje< 1 '■

i •■ •

Anglija ir .^4-rika pasiryžus los atstatyti ekonbniinx p? Jė^umo. Hali-- 
.toje ir tuo'ja ;■ t ra ulptl į 'avo orbita/ /

•< ' ' i ' I

nZ’ ta- susitari mo politika? gunzu pat iketi, Si politika -j —> b jyj- - 
nys kd’.'Os dėl pf«i oj, jų... kuries 'atsidūrė pavojuje.; Šia.!, kovai už- 
maskuota diplumyt'aį. bąnūyg sekančiai/ m/nėšiai $ vėl susitikt:- ir 
v. ė.'. i n s i -a t tj. 1 a i r i h:_ą f a m': ulę.

. - / . ) ' . Patrls /J-IO/
j / - ■ • ;

JJ.ega vy ko... lr_. Jurpuiį k yta

Londono -kart s.’'.'- /roi jos sekretoriatas psruoė-/ irj. -iama Jį kotiur-:-- 
kat.!'?; panašiai., kaip tai ouvo daroma Lotsdarec Tačiau rusu ..-..-.r', 
sijai pareikšta msf torio komunikatu atsisakyta ir buvo priimt? ą 
visai timpas pi-anešlso t/kstar, Sovietai savo- reikal-avimą -r-r.d- 
tuo, kad punktų ?:inl«terių tarybai kaip ’nuolat i ne i įstsl..<al bū.t'ų 
J.abal nepatogų, jn^nęfrbl viešumai -apie nepilnas sus i tz?.r.* rnų nuotru
pas; kurios tiktai pabrėžtų pirnojy diplomatinio -snivelo nepaeise- 
Iriisn, .>
Tačiau, dički ausi, sunkumai kilu redaguoji et protokolus., SekmaoJerAi- 
naktinis posėdi o vyku ne slepiamai ’i-..-vingu J ė nuotaikoje buvo no ■ 
paprastai aštrių momentų..
Sovietų delagac.1 Ja gr: užtai laikosi nuomonės, kati svarstant taikos 
sutartis su b ■■Ika.ririomie vaisto,’bėcis» Prancūzijai ir Kinijai uuių. 
atimt-?../ net patariamasis balsasc Šis reixal-avimas - staiga pareikš
tas rugsėjo f.2 d- buvo priešingas rugsėjo 11 d-, nutarimui* pagal ku
ri Prancūzija ir Kinija gali dalyvauti visuose svarstymuose be 'G-.i.- 
sės-balsuoti svarstant talkos sutartis su tomis valstybėmis.;, su ku 
riomis nė-va k a r i a v u s io 3 = ’
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—-„užandytg.^iMal^Ja^Jatunlni^^riifpa-sita rimai, tikintis 
lengviau pasiekti vieningų sprendimų# taplau-P^atango s J>-lgėal tuš
čiai. Vėliau šios. proced«įFaa__buj«>-^rfrsd’sakyta, bet sunkuniai vė past- 
kartojo, kai Prancuzrfjex ne'ęuvo leidžiama paširąsyti kai kurių pro
tokolų. Tuomet'M-s riko s delegacija pasiūlė kompromisą : nutarimus,_ 
pradžioj e'ap£V5r^pyt-»s--trlJų--minlsiterių posėdyje, po-'to •svarsto vl»- 
si penki mini" serbai ir.be,. jų dar' visų_auint a Tušuotųjų tautų /P'jv., 
domi ni jų/ a t stovefl ■
Tačiau go 
komunikat 
se ti ■ . x 
liečianti 
komunikat 
ir kad jų

vietai 
r, pa’ga

CXJfjO f °? "t#

eutarč 
e sakom 
uždąvi

nepr.ieme ir šio pasiūlomo* Jie remiasi^Poteoemo 
1' kuri, girdi, Pr.->Mcūsi’>a gali dalyvauti posedti 
<- H "t f, r. £• S irt 9 A*"t» ~ £ V. Z t» 3 Z •” C P •*• ^‘L"‘ *
iv :-i kitomis va i štvbėmis. Tikru/eje gi Potsdamo 
i; kad bus sušaukta penkių ’tiri st erių konferenci 
nys parengti taikos sutartis su Vokiitljos satei

tai s e
Amerikos 
11 d. nut. 
z i jc-s- UŽ S

kalų mid

ų mini

visų penkių mini et 
...-tegal ’■ būti- vi arba

Tuahtįarpu kai dabZ 
fepenei jos dalyvis 
Paskutinis pos-dls

mą atsau!

rug

deyacij.oe varnu paor 
,ci j o j e buvo vi ends. 1 s 
v i e ta ni s re i ks. ia u v a no 

! e i .'a 1 a u ja p ro c edū ra , 
kalauja. tik vienas k

naujo 
tinęs

o labai ramioje 
q tiktsx kartojo

j s ir c.ex egaiai 
m t maitų savo

opa ..u.c
kuriame
tyli draugiškoje nuotaikoje i 

i galima bus susitarti 
skelbia, jo J.I.V. yra 

ku,ria-s pararus labai.

vakare j

ra

Ims.

esmml s* s 
pasiryšę P

lbė s ■■ vo komungsatą , 
iešingumal buvo apsva 
. kad e u kantrybe ir ‘ 
Šimais■» Komun.ik.atas ta
rti paruošiamosioms su
lų jų valstybių skaiČii-

tO rfoyis 
pasitarusi 
4£ liejimų.

+
raus svarbiosios s> 
a re i Š liė, kad ji p r. 
be nsaallnti -šiuo • 

o s

m Ii

,-jvo susitarta penkių mlnist&rlų taries 
arimu dąrbus pavesti specialiem-? nuodai

tiems 
naujo

atsius darbo ggi

no s

ai si. viskas reikee uaryti 
su*Italija, Balkanais ir

i jos bankrotas t bet b?nK.ro 
s likviduoti karo pavojui.

ffian-t’. U paŽiūvomla bus keioiame.fcu p-xpx.
'-omatiniu keliu, oet. tenfca oris-oijoti, x?.g. - -

ras laikykis savos .Vbač Sesija nesUolks, -<ad šit

eiki et
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in-nkpl dalyvautų jos okupuotojų sričių kontrolėje.
nNouvelle$ de France et du Monde

Ohorąs .

,, .,*Tryu Sąjungos "urttemberi o Apygardos Valdyba, suorganizavusi 
^Lx" +, ' sekciją, . „rodė, ka<_ kultūros ir meno reikalais ji šie- 

ir rūpi’-1'Lietuviai menininkai, kurie gyvena šiame uni- 
ver^i’eto i- dic/lųjų poetų 1iette, vis daugiau ir daugiau ijun- 
.3a-ųV darbą. Sunarna prie 1.0, kad visoje apygardoje meninei 
veikla7 Pr;t^ sudarytos pulan. los darbo sąlygos, suorganizuota vic- 

j't-- kitokia parama ir si rasta aiškesni ir tvirtesni, keliai.
HU ei J. 3 3. j-

ic
VI

tų ,
■v a i C O O

vaisių. 
tu. Trū 
globoti 
kad ‘ 1.
nuosa 
o ra n e i

jau a. 
kijo j

., r o

a.07? U
ii- kJi 

■i a m

alyvavo 
aiškira

pu ryškiausiai pasirodė muzikai. Prie 
rus itis /Vilniaus operos solistas/ su 
ų. Choras jau yra surengęs keletą kone 
palankių vertinimų. Muz .71 ;.Ba 1 trušai 

a toliau ir yra pasiekęs puikių darbo 
pats cnoras gieda ir b žnyšioje lietuviškų pana 
čia vargorxinink >, bet tikimasi ir jį surasti. C 
xx.'-i r...p. .apygardos Valdyba. Tas ręt

; choras bus nevien tik Tūbine.e 
Apygardos vietas, rengs konce 
ji tuose miestuose.
i tų soxxlu „šokt J4.enis 

.r Aline k s. Tiibingeno tautinių, šokių 
ibinge.no ..ietuvių choro koncertuose, 

v. j. Freudenstadtą> kur prancūzų ka 
.vertinimo* Šokėjai ir toliau uoliai 
aišku, ,.le- visada bus įspūdingi mūsų

"16

rių p ai.

Dailė

ca r s į r 
į p?_ .vdąą c 

ginė lietuvių dailės paroda 
ta š.m. gruodžio 15 d. ir t 
iš ifiincheno toji paroda bus 
lietuviai 
paroda bu 
vasario 16 die na

Buvo kilu: udenį 'surengti Tiibingens apzvalgin 
BeV.šloa dienom paaiškėjo, kad apžval 
-jra rengiama žflincnene. Ji bus ati 

ęsis vieną mėnesi. Jau susitarta, 
perkelta Tubingenąf Joje dalyvaus 

ininkal, kurie gyvena, ir dirba ištremtyj. Tubingene 
apie kitų"metų sausio pabaigą ir liks čiž 

Tiibingeno paroda bus perkelta į Hamburg*

Tubingcne g-/ena k B-Gražulio inlcla"
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‘A 31 On

----------  _ _ o' x^Ttwx-^oaJUir^ a 
gaunamas veltui iš prancūzų Karinės Valdžios ar Prancūzų 'Raudono • c 
Kryžiaus tam tikslui ^įsteigtų valgyklų. Kai kuriose LoS. skyriuo--^ 
se maitinimą yra perėmusi UNRRA. Visose stovyklose gyvenančių lie- ’ 
tuvių maitinimus! rūpinasi UNRRA.

Įsteigtas List ..Raudono jo Kryžiaus Tiibingend 3 yrius.

Spalio 7 d. Tūbingene Įvyko Liet.Raud.Kryžiaus Ttibingeno Skyriaus 
steigiamasis susirinkimas, kuriame išrinkta. Ttibingeno miesto L, R. 
K. Skyriaus Valdyba šiame sąstate: dr. Trečiokas, kun. Kazlauskas\ 
p. Kuraitis, dr. Kisieliūtė ir^inž.Tarnoalūnas; Revizijos Komisija’’.- 
p.Kavoliūnas, p6 Kavolis ir inž.Brizgys.
Pagal Liet. Read. Kryžiaus organizacijos sc .emą gali būti steigia
mi Raud=Kryžiaus skyriai tik tiesioginėje R.K.Centro Valdybos 
priklausomybėje. Todėl ir iki šiol veikęs Tubingene R.K. Wurtt„A'y 
gardos skyrius, jungiąs visus Wrttemberge įsisteigusius skyri 
išrinkus Tubing eno.. R.X, Skyriaus Valdybą, nustojo veikęs -
WUrttembergo Apygardos R.K.. Skyrius. vadovauja'- ,c energingo jo pii 
mininko gyd.P.kiši šliauš, per trump- so veikimo laiką nuveikė p 
lyginti .did®'5 ė o-^rantama, juto daugiau
olai, sačlau ir kiton Vūr-tombergo vietovės nebuvo už.:i .T '..ps.
pai aptariant, d-rbų balansas yra toks: įsteigti 6 skyriai Rdrttem- 
bergė, sušelpta pinigais visa eilė būtinai pašalpos reikalingų t a v 
tiesių, sutvarkyta daugiau negu patenkinamą! Tūbi..^er.o lietuvių sa
nitariniai reikalai. Išrūpinta Tt.bingeno ir artimiausių 1,»8, skyrių, 
nariams po keletą paketielių, užmegzti ryšiai su prancūzu Ha-.i-j Kry
žiumi ir K9rine Valdžia,, išpopuliarintas L.R K.vardas kitataučių 
tarpe, įsigijo inventorių ir susisiekimo priemonių tolimesniam sek- 
mingesniam darbui.
Kultūrinėje srityje, nors ir net urėdamąs savo tiesioji rb 
R,Ko išvarė žyseų’ bar", fu ruošdama s du lietuviškus ko u-- s r t u s. 
meno vakarą, 1 vieną literatūrinę valandėle.

.Simbolini ai susižinojimo į. enk'

Ekonominė Apygardos? V? Įdubos- būkle 
gerinama. Apygardos skyriai * ’ r& - 
rlo mokesčio'ir kitu ’’-.j', v. pstys irr n^ra surinkę. Tas reikalai-.” 
ateityje nedaug * , nes nario mokesčio išrinkimas- sunkėjant
tautiečiu mavcrisllnel būklei,cteityje dar pasunkės dar labiau. Ten
ka griebtis kitų pajamų šaltinių, todėl Apygardos Valdyba nutarė 
imtl^mokestį už savo patarnavimus - įvairių pažymėjimų, autentiškų 
parašų tvirtinimą, tautybės ir aąmeng pažymėjimų davimą ir kt.
Už smulkesnius patarnavimus, ypatingai už susižinojimą laiškais,- 
persinčiant juos estafetiniu būdu, vietoje pakvitavimų bus imamas 
mokestis, išleistų tam tikrų simbolinių ženkliukų pavidalu, vaizduo
jančių mūsų kraštą ir. lietuvių pabėgėlių gyvenimą Vokietijoje. Šie 
ženkliukai jau platinami.
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Adademijcai pradeda dirbti *

Aukštujp mokyki* mokslu personalo at s t-ovę--^urtt embargo Apygardoj" 
yra apie 20= Akademinio jaunimo - apie 150 lr tas skaičius nuulal 
didėja* Dalis aukštėju mokyklą lektorių jau skaito paskaitas rug 
Sėjo 50 d... atidarytame Lietuviu liaudies Universitete* Stengiama.-, 
prie to darbo pritraukti Ir kiti.' Nemažas studentą skaičius yra 
įstojęs i jau veikiančio Tubingen-'-' universiteto R-.Kat.- ir Reform 
geologijos fakultetus * Spalio 15 d* TUbingeno universitete prade .- 
darba visi fakultetai StutTgarto Aukštoji Technikos mokykla nu?, 
to darbą pradėti att lai augioje ateityje* Šicse^ dviejose aukštos., 
se mokyklose galės studijuoti ir Žymi dauguma lietuviu studentą.1 
lis studentą rūpinasi išvykti studiuoti į PranoUzl jos yaniversit- ,

Lietuviu Liaudies Universitetas..
■ v

pat

tos mok: 
nos ir <

literat 
is uore

. sue trinko Schlat-. 
iriniam gyvenimu

;as

1 v vai dmen3a p. lys egos

k vi

DOOUJ

dr

o lietuvi’

borui- y

rros

kas pulk 
Po oflci

Rugsėjo 30 c 
bau s a 
mes

Lmu kalbėjo ]
GUVO'-

Užbaigai 
choras d 
ros soli

VI SUOK-'- 
dėstyti 

svetimoji i 
lis

module- bet 
metu, 
ši t et

pelu..
T.t kr - sis

šit
Šimą ani: 
brėžtu
Gimbut

buvo praae

t e EumatjJ’ J V i d mę

•ilgus t 
i y. tok 

vidurinioJ 
ypa$ svarbu š

Lektor ii

lldyti. 
duoti pa

orre.i
joi. hl£i 

ne •
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nonio žodžius parašyta Miko Petrausko giesmė "Kovoj jus jau kritut..
Iškilmės buvo užbaigtos senu akademikų himnu -’Gaudeamus
Spalio 4' d. Liaudies Universitete buvo skaitoma pirmoji dipl.aroheoi 
Marijos Alseikaitis- Gimbutienės paskaita: "Lietuvių tautos kilmė"; 
spalio 9 d. doc.Gedimino Galvanausko paskaita: "Revoliucijos psicno- 
logija".
Paskaitos skaitomos du kartu savaitėje: antradieniais ir ketvirtadi ■. 
niais Tūbingėno Universiteto Romanistikęs Seminaro auditorijoje.
Toliau bus skaitoma visa eilė įdomių paskaitų, kaip tai:dipl.chem.Ci
plijauskas - "Naujosios chemijos raida ir atominė ouevgija",. dr.PaJ'' 
jis - "Individas ir bendruomenė", dr.Paplauskas -- "Naujieji keliai 
dągogikoje", pulk.,adv.blepetys - "Administracinis Lietuvos sutvarky
mas" ir kt.
Paskelbtoji programa nėra galutinė, ji bus plečiama. Be jau pasižad 
jusiu bendradarbiauti lektorių, kviečiami nauji. Numatoma kviesti 1 
torių ir Iš kitų okupuotų ’’bki«?ti jos sričių.

K

A 8

Sportininkų. s.ąskrydLis. TU’ping-'ne.

Abu oerga

Rugsėjo 2J-25 dienomis Ttlbingenans buvo suvažiavę Hanau ir 
lietuviai sportininkai. Tai buvo pirmasis didesnis lietuvių 
ninku sąlėkis prie Neckaro. Nors oras nebuvo palankus, r.ingtyriau• < 
noriai ir parodyta gražių dalykų. Didįjį dėmesį palenkė krepšinio 
rungtynės tarp pirmųjų Hanau, Kempteno ir Tiibingėno penketukų, kur 
ttl'oingenie šiai parodė subrendimų įsiterpti į stipriųjų lietuviu ko
mandų tarpa, Vokietijoje.
Sąlėkio metu Ttibingenu sporto klubąs_"Vytis" pateikė štai 
tingoj dvikovėj |.velkįs Hanau "Perkūną" *54-31 /17-1.5/- T 
masis Hanau krepšininkų pralaimėjimas. Vytiečiai stebino atkaki 
puikiais metimais iš tolo. Taškai :Tubingeno "Vytis.'1; Saladžius- 
Alinskas - 10,Gružauskas - 5, Oerkeliunas - 4, Ponelis - 4; Hanau 
"Perkūnas": Paransevičius -- 9, Andruli s — 8, -Andrulis III - 8 
donas - 4, S’ipronae - 2- Kitose rungtynėse Tūbingėno "Vytis", p?

. si pavargimo žymių, pralaimėjo Kempteno "Šarūnui" 
čia! sukruto antr^- ’’A '' 
ypatingai brolių " 
xuxą rungtynių prl

■aruniečiai

xurą rungtynių prieš svėčiussužaidė ir TUbi 
kuriai buvo naudinga turėti vertingų r>” . į. suv<

• ir prieš Herrenberge apsistojusi*- T. aiu;: 110 diviz
ba tali jono krepšininkus. -Ar' - - .'.i kr-i *•.. «axde prieš
Po c min. žaidimo. J .-i-.----r'■ : __<.uuvių naudai 10-8, dėl lietau
rugtynrs tiko n utį- C-ti. Kitą dieną amerikiečiai rungtyniauti neat 
ko ir tal^ vytieciams buvo atimta proga atsirevanšuoti, kas, atrodo 
tikrai būtų pavykę.
Be krepšinio, sąlėkio metu buvo futbolo rugtynes tarp TUbingeno "Vy 
ir Hanau "perkūnas". 8ans gyvo .-aidimo "Vytis'1 laimėjo 2-1 /l—0/ 

o iš Hanau pusės gę
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atsakė Karosas. Abi vienuolikės žaidė nepilnų- sudėSiLų,

Užsieni’? sportas. ' ■ '
\ / ' . • . ‘ '

- Tarpvalstybinės lengvosios atletikos rugtynės Prancūzija - Anglija
Paryžiuje biagėsi prancūzų pergale ■’'i^-S^-s-Anglaž.u.laimė to-Xik vieną pi^v, 
mą vietą / Woodersonas,, ±50Q,_m/. . - '~ .
- Tenise Prancūzija su Petra priešaky įveikė Šveicariją. 10—5^.0 vandon- 
svydyj šveicarai gavo pylos 8-0.
- Futbole Anglija įveikė Airiją 1-0, Švedija - Daniją 4-1, Danija - Nor
vegiją 5-1? Budapeštas - Vieną 6-^. ir.5-0.
- Jaunas prancūzų plaukikas Jany 200 m laisvu stiliumi praplaukė per
2 : 09,8 /naujas Europos rekordas/. Senas Europos rekordas priklausė 
švedui Bjorn Sorgui - 2 : 10,8.
-- Atnunta ir Italijos furboliniukai. PC Torino -■tūlai viešėjo Šveica
rijoj ir nugalėjo Pontaise 3-1. Susitarta 'unytynių Šiaurės Itali
ja - Šveicarija B rinktinės.
- Armijas vado įsakymu, Visi Kanados ledo ritulininkai profesionalai 
atleisti iš karino-snė3 ir pradėjo ruoštis pirmenybėms.

Švedai Hardmo ir Karlssonas palėkė eilę pasaulio rekordų ėjime: 1500
m Karlssonas pražingsniavo per 5 : 48,8, c 10 km Hardmo sukorė per 
42 : 40,4 '
- Graikų-romėnų imtynėse Prancūzija nugalėjo Šveicariją 5--2.
- Amsterdame -įvyko eilė sporto rungtynių, kurvietoj bilietų buvo ’ 
namų anj’vcko-s- reikmenys: lėkštės, šaukštai, rankšluosčiai, paklok,
kt. surinkti daiktai buvo atiduoti nuo karo'nukentėjusias Arnheimo mies
tui . ' -
- Stockhdme posėdžiavo tarptautinis lengvosios atletikos komitetas ir 
sutarė 1946 m. rengti Eurppos* l.atl. pirmenybės.
- Motainlų valčių lenktynininkas Campbell!s /Amerika/ Conišono ežere 
vėl pradėjo bandymus su savo peržiūrėta valtimi "Blue Bird”*
- Be kitų ižymybių, Vengrijoj per karą žuvo futbolininkas dr,Sarosis ir 
Berlyno olimpijados laimėtojas plaukikas dr.Cslkas.
- Anglijoj futbolo pirmenybės vykdomos ėgimm grupėmis: šiaurė ir pietų.
J abi grupes suplaktos buv- T ir TT lygos k. . . . ..'iš viso 44;.
Daugkartinis meisteris Arsenai dalyvauja pietų; grupėj, o Everton, Sun
derland^, Liverpool ir kt. - šiaurės grupėj.

Lietuvių gimnazija Tubingene.

Nors Tubingene daugiausiai yra susibūręs akademinis jaunimas, tačiau 
šalia to, gimna i jos klausimas buvo labai aktualus. Todėl mokyt.Ant-Ba
kaičio iniciatyva š.m. rugpiūčio 21 d. buvo sukviesta mokytojų kolegija 
gimnazijos steigimo reikalu* Tame posėdyje b’’vo iš rinkta ~gimn. vadovy
bė, kurios direktori umi buvo išrinktas p .A.Bakaitis. Pradžia-c-uvo gana

, H. ' /^ /
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sunki, tiesai buvo tikėtasi dtvųg parat-co rrarcūzr. pu&ė’sį vIaV.dėl-
to, tos paramos nesulaukus,';darbas buvo pradėtas "vargo’mokyklos” prin
cipu. Negaunant reikiamų patalpų,, klasės buvo sudarytos privačiuose 
butuose, pas mokinių tėvus* .. , ■. •'r '•
Dabar reikalai yrk žymiai pagerėję f gimnazija-turi savo* pktžlpas’i ’pilu 
nas mokytojų sąstatas* Gimnazija tuo' tarpu nėra pilna;, yra atidarytos 
ligi šiol I,. II,.III, 1V ir VII klasės ir dirba 18 mokytojų. Darbas 
vyksta labai sklandžiai: yra jaučiama tiek.iš mokinių pusės didelis 

"„entuziazmas, tiek iš mokytojų pusės idealizmas ir pasiaukojimas. La
bai. sunku verstis be vadovėlių, bet ir šis reikalas,, atrodo, netru
kus pagerės.
P.dir.Bakaitis reiškia vilčių, kad ilgainiui nebus apsiribota tik tomiu 
klasėmis, kurios šiuo metu veikia. Reikalui esant ir susidarius atitin
kamam mokinių skaičiui, bus galima atidaryti ir kitos klasės. Sąlygos 
kas kartą gerėjo. Susisiekimas su tolimesnėm vietovėm taisosi ir numa
toma, kad mokinių skaičius padidės. Tiesa. — "’fjbiręene rr’-j-
nius apgyvendinti. m->?*<* u yrą pabirta, kad Reu*»llnfl"'"tv yra u.,..

ir.iie’t galimumo Įsteigti mokinių oendrabut? e suslg^ekimas su Re u v 
lingenu šiuo metu yra labai patogus: tr*v’:L . .•! eina per dieną net 7 
kartus ten ir atgal.
Dar tikimasi paramos iš UFTuA. Tačiau t? - yra netolimos ateities reika
las o

Lit eratūrinįs.. gyyenimęs.

Fore šiais laikais žr?cr-i<• turi Luisai daug kasdieniškų rup Si , nn- 
čių visą energiją, vis dėlto randa laiko pasidomėti iv litera■tū. . 1
Įrodė prieš pusantro mėnesio suruoštas literatūros vakaras- Turi...
vai sekė ir išgyveno kūrybinį žodį, tuo e. ut s ikdama mora ..mos paramos 
tolimesniam literatūros gyvenimo v stymuisi.
Vienu iš didžiausių Ttibinge.no Ii tr ra tūrinio gyvenime Įvykių žada būti 
ruošiamas išleisti literatūros aimanaonas "Tetai”, kuriame bus stengia
masi suburti visi emigracijoje gyvenantieji mūsų ras"tojai_ir kuris pa
vaizduos" vienerių metų klajūnišką mūsų tautos gyvenimą, .Įvairiuose pa** 
šviežiuose. Metraštyje bus poezijos, oel* tristikos, J„rsratūros kriti
kos ir iš mūsų kultūrinio gyvenimo. LIedžžaga Jau siunčiama ir tai rodo 
gyvą susidomėjimą šiuo sumanymu. Metraštį redaguos rašytojų kolegijas 
P.Andriušis, B.Gražulis, St.Santvaras ir Nyka-Pyliūnąs.
Knygų leidvkla "Alka” leidžia J£.Alseikaites~GĮkbuti eilės dlz staciją 
"L?.idoeėna“ Lietuvoje priešie ••.oriniais laikais-, ituosiasa spardai -.-d- 
tuvių liaudies meno pavyzdžių 12 atviručių Serija. Viriau numatoma iš
leisti daugiau lietuviškų leidinių.
Wrttembergo Apygardos Švietimo Sekcijos rūpesčiu bus išleista vadovė
lių mokykloms, kurių trūkumas šiandien taip ryškiai jaučiamas.
Gal pats didžiausias Įvykis būtų vietos lietuviško laikraščio pasirody
mas, tik šiuo metu tuo klausimu nieko konkretaus dar negalime pranešti*
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