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L.Š.Dr-ja šį rudenį atidaro lietuvišką biblioteką.Šio tikslo 
siekiame suprasdami, kad knyga yra vienintelis kultūrinis veiksnys 
kuris padeda lietuvių kalbą išlaikyti bei kovoti prieš nutautėjimą 
Prancūzijoje, kur liė-tuvįai yra taip išsisklaidę, ypatingai tenka 
susirūpinti lietuviška knyga, kuri palaikytų ir formuotų sąmoningų 
lietuvių eiles. .

Lietuvių Šalpos Dr-jbs ir pavienių lietuvių įsikūrusių Pran
cūzijoje materialiai ištekliai gana menki.Todėl kreipiamės į visus 
mūsų Dr-jos narius, ar šiaip prietelius, kur jie bebūtų, prisidėti 
prie mūsų gerų norų įvykdymo.

Konkrečiai prašome, jei kas turėtų atliekamą lietuvišką kny
gą, ar du egz. tos pačios knygos - paaukoti vieną jų L.š.Dr-jos 
bibliotekai. x

L.Š.Dr-jos Valdyba iš anksto reiškia kuo širdingiausią
■ r

padėką.
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LIĘTŲVIŲ_ ŠALPOS DR-JOS_VĘIKLOS_BRUOŽĄI

Lietuvių Šalpos Dr-jos Prancūzijoje pagrindinis tikslas yra mo- 
•relinė ir materialinė .savitarpinė pagalba bei bendra mūsų tautiečių 
jungtis rrancuzijoje.Sio tikslo siekdama,Dr-jos valdyba,kurią dabar 
sudaro: pirmininkė-O.Bačkienė, vice-pirmininkas Tėvas Kubilius,sekre- 
torius-P.Dulevičius, iždinįnkas-Inž.A.Stankevičius,laisvas narys- 
J.Sakavičius, stengiasi L.S.Dr-jos veikimą vairuoti šia kryptimi.At
sižvelgiant į specifinius uždavinius L.S.Dr-jos ųstatų rėmuose gra
žiai- tarpsta STUDENTŲ SEKCIJA, kurios pirmininkas- A.Venskus, sekre
torius J.Rastenis ir iždininkas-J.Dočkus.Taip pat veikia MOTERŲ KOMI
SIJA, kurios uždavinys palaikyti santykius su svetimšalių moterų or
ganizacijomis.

Nepaprastos svarbos uždavinį atlieka L.S.Dr-jos juridinis skyrius, 
kur išduodama įvairūs pažymėjimai bei daroma reikalingų dokumentų ver 
timai. j-

Visuomeninėje, kultūrinėje srityje Dr-ja ruošia įvairius minėjimus 
šventes, rūpinasi lietuvišką knyga bei spauda.

Socialinės pagalbos klausimas yra ypačiai sukoncentruotas į ligo
nius, senelius ir vaikus. Dr-jai rūpi savitarpinė pagalba kuo plačiau 
išvystyti.

L.S,Dr-ja Prancūzijoje turi tamprius ryšius su tarptautinėmis glo
bos bei šalpos organizacijomis.Broliškai bendradarbiauja su latviais 
ir estais.

Principinis kiekvienos organizacijos sėkmingos veiklos laidas yra 
geras Centro ryšys su savo nariais,Taigi šio ryšio palaikymas tuo 
tarpu ir yra vienas svarbiausių L.S.Dr-jos Valdybos rūpesčių,Musų Dr- 
jos nariai vienur yra didesniais būreliais, o kitur išsklidę po ke
lius ar net po vieną.Grupavimosi klausimą gyvenimo apystovos spron - 
džia, mums tik rūpi ieškoti kelių, kaip gyvenimo aplinkybes palenkti 
mūsų tautinio išsilaikymo bei savitarpinės pagalbos naudai.bendrai, 
Prancūzijoje lietuvių skaičius sumažėję?,dauguma išvyko, o kiti dar 
ruošiasi palikti šį- kraštą, ieškodami geresnio gerbūvio.Nepaisant to, 
L.Š,Dr-ja auga, jos veikla plečiasi visoje Prancūzijos teritorijoje, 
steigiasi skyriai /Caen, Villerupt/.L.S.Dr-jos nariai nori kuo tamp
riausio ryšio su Centru, centras su jais, kas organizaciniame gyveni
me normalu ir būtina.Ypačiai tas ryškėja, kada Europoje lietuviško 
spauda silpnėja.Iki šiol musų tautiečius -esančius svetimšalių legio
ne Dr-ja stengėsi aprūpinti spauda iš Vokietijos, o dabar jau ir šis 
dalykas nebeįmanomas.

Susidarius tokiai būklei L.S.Dr-jos Valdyba mėginam leisti savo 
nariams BIULETENĮ, kuris padėtų palaikyti ryšius, ypačiai su nariais 
provincijoje.Del finansinių sunkumų šis biuletenis nebus reguliarus, 
bet vis dėlto numatome išleisti bent keturis Nr.Nr. per metus, kuriuo 
se tilptų Dr-jos kronika ir šiaip aktualesnės žinios.Sis darbas, kaip 
ir daug kitų, pareis nuo musų visų duosnumo ir bendradarbiavimo.

Lietuvių skaičius Prancūzijoje yra nedidelis, tad daug užsimoti 
negalime - pradedame nuo mažiausio.prisimindami lietuvišką priežodį: 
"Lašas po lašo ir akmenį prakala".

Tad visi į talką.

Paryžius,IDA?.X.19 d. L.Š.Dr-jos Pirmininkė
f Lietuvos \ 
į nacionalinė ] 
l M.Mažvydo / 
\Nblioleka /
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L I E T U y I V C H A R T A

LIETUVIŲ TAUTA, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir ne
priklausomai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo 
gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti 
ir ugdyti, kad sava tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažan
gai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus 
pašaukimo.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši 
LIETUVIŲ CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine 

bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasauli® Lie

tuvių Bendruomenę.

2.
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti 

savo tautybę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduo

da ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės rysys. 
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4. ' '' ’
Šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5.
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 

bendradarbiavimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savaimin-

• gą indelį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvių priedermė sudaryti sąlygas tautinei kul

tūrai.

6.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir 

išlikimo būtinoji sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad 

apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

x' Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kūrimusi,kiekvienam 
lietuviui yęa būtina pažinti bent principiniai šios P.L.B.dėsniai 
išreikšti Lietuvių Chartoje.
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7.

Mokykla yra tautines dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mo

kyklos rėmėju.

8.
Draugijos yra tautinės kultūros veiksmingos talkininkės.
Lietuvis kuria ir.palaiko religines, kultūrines, jaunime, sa

višalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9.
Musų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testa - 

mentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms.
Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius 
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų 

pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.

11.
Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygus tos pačios tautos vaikai, tarp 

savęs broliai.
Tautinio susipratim# ir lietuvių vienybės ženklan kiekvie

nas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.

12.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona - žalia - raudona.
Lietuvio tautinė šventė: Vasario I6-ji diena.
Lietuvių šūkis: "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais tu

rime ir būt".
13.

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir 

pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

1949.VI.14 Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
KOMITETAS.
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RUGSĖJO 8 DIENOS REZOLIUCIJOS.

Lietuvių Šalpos Dr-jos Prancūzijoje iniciatyva š./m. rugsė
jo 8d. Paryžiuje įvyko bendras lietuvių, latvių ir estų susirinkimas 
Jame buvo priimtos šios rezoliucijos:

"Jie reiškia savo dėkingumą Ponui Prancūzijos Respublikos 
Vidaus Reikalų IViinisteriui už jiems taip maloniu badu suteiktą prie
glaudos teisę, leidžiančią jiems laisvėje gyventi ir dirbti.

Jie yra laimingi galį naudotis svetingumu ir globa, ku - 
riuos visų kraštų prispaustieji visuomet Prancūzijoje rasdavo ir vi
suomet randa, ir jie laiko savo pareiga patikinti Prancūzijos Vyriau 
sybei visišką lojalumą ir prisirišimą prie Prancūzų tautos, kuri vi
suomet yra pareiškusi tiek draugiškumo jų kraštams.

Jie leidžia sau tikėti, kad ir ateityje Prancūzija jiems 
parodys tą patį jų reikalų supratimą ir rūpinimąsi, ką Latvių, Estų 
ir Lietuvių tautos visuomet su dėkingumu prisimins”,

II.
"Jie reiškia gilų dėkingumą IRO ir ypač jo Generaliniam 

Delegatui Prancūzijoje Gubernatoriui V.Valentin Smith už parama ir 
globą, kurias jie jiems teikia su taip geru jų teisių ir interesų 
supratimu.

Jie drįsta tikėti, kad ir ateityje taip pat jie jiems 
rodys tą patį jų tersių ir reikalų supratimą, ką estai, latviai ir 
lietuviai su dėkingumu prisimins".

III.
"Išklausę pranešimus šiame.susime apie trėmimus, įvykdys 

tus sovietų įstaigų jų kraštuose 1945, 1946, 1947 m.m. ir ypačiai 
1948 m. gegužės mėnesyje, kaip lygiai 1949 m. kovo ir birželio mėn., 
trėmimus, kurie neaplenkė nei vaikų, nei moterų, nei motinų, nei se
nelių, nei ligonių: ’

- turėdami galvoje, kad Jungtinių Tautų Charta turi ti.-e 
tikslą garantuoti "pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių visiems 
gerbimą, be rasės, lyties, kalbos arba religijos skirtumo" /str.l, 
P • 5/» - turėdami galvoje, kad Tarptautinės žmogaus Teisių 
Deklaracijos projektas,priimtas Trečiosios J.T. Pilnaties 1948 met. 
gruodžio 10d., tarp kitko skelbia, kad "kiekvienas gali naudotis vi
somis teisėmis ir laisvėmis, kurias skelbia šioji Deklaracija be 
skirtumo visiems.." /str.2/,-

Estai, Latviai ir Lietuviai, visų savo tautiečių, gyve
nančių Prancūzijoje, vardu priėmė vienu balsu šias rezoliucijas;

1. Jie atkreipia dėmesį ............ į tragingą tremtinių padėtį
ypač vaikų, motinų, senelių ir ligonių, kurie yra skirti arba žūti 
pakeliui, arba Sovietų Sąjungos koncentracijos lageriuose, ir prašo 
visais būdais jiems padėti;

2. Jie prašo..........intervenuoti į Vakarų Valstybes ir J.,T.,
kad pastarosios paskirtų Tarptautinę Komisiją ištirti gyvenimo ir 
darbo sąlygas sovietų koncentracijos lageriuose, kur Sovietų Sąjunge 
yra ištrėmus! užimtų kraštų piliečius;
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3’JJie prašo ...intervenuoti į kompetetingas įstaigas,kad jos 
pareikalautų Sovietų Sąjungą sustabdyti masinius Estų,latvių ir Lie
tuvių bei kitų tautų trėmimus’.’

f Lietuvių,estų ir latvių vardu rezoliucijas pasirašė susi-- 
rinkimo -specialiai įgalioti aameuę-seka parašai /.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA .

Tarptautinę padėtį trumpai galima taip apibudinti:kaskart skyli- 
mas tarp Rytų ir Vakarų "pasaulių” didėja,maža šansįį belieka,kad 
Vakarai ir Sovietų Rusija besusikalbėtų Vokietijos,Austrijos klausi
mais , nusiginklavimo bei atominės energijos kontrolės reikalais/’šal
tasis" karas tęsis...ir kaip ilgai-sunku yra pasakyti.Tiesa,yra dar 
Kinijos ir Tito problemos.Dabar tiek aišku^inija,komunistinė ,eis 
su °ovietų Sąjunga,Tito gintųsi prieš Sovietų Sąjungą,jei pastaroji 
jį užpultų,bet neįmanomas dalykas yra,kad Tito.eventualaus karo at
veju ,kariautų prieš Maskvos Vyriausybę.Bendrai,padėtį dar galima bū
tų taip paryškinti:iš vienos pusės Sovietų Sąjunga,su savo satelitais 
yra vieninga ir žino,ko nori;iš kitos pusės Vakarų pasaulis dar po 
karo neatsigavęs,pakrikęs ir,nors supranta pavojų iš Rytų,bet bejė
gis yra spirtis prieš Rytų užmačias.Mat,nėra ginkluotos pajėgos Eu
ropoje,kuri,reikalui- esant,galėtų užpulta gintis.Uėl to,derybos,gra
žios kalbos ir "šaltasis" karas...Pažiūrėkime dar trumpai^vieną kitą 
svarbesnį tarptautinį įvykį,nepamiršdami ir to fakto,kad Graikijoje 
Sukilėlių Vyriausybė/Komunistinė/paskelbė,jog nustos kariauti.Mums 
atrodo,tai tėra vienas eilinis komunistinis pokštas,dėl kurio dar 
per anksti yra pasisakyti.Ateitis parodys,ar tai realybė,ar tik lai
kinas manevras.Eikime prie tikresnių faktų-įvykių.

' Kaip bebūtų,svarbiaisiais šių metų tarptautiniais įvykiais,be 
suminėtųjų,/Kinijos,¥ito ir Graikijos sukilėlių gesto/,reikia laikyt 
Atlantikos Rakto pasirašymą.Marshalo plano vykdymą Europoje,Vakarų 
Vokietijos Valstybės įsikūrimą,Atominės bombos gaminimas Sovietų Są
jungoje ir Rytų Europos sustiprėjimas-Rytų vokietijos_Valstybės su
kūrimo faktu.Galima dar priduoti Europos Tarybos įsikūrimą bei J.T. 
/Nations Unies/ posėdžius ir Keturių konferenciją Raryžiuje.Stai po
vieną kitą žodį apie išvardytus tarptautinius įvykius.

ATLANTIKOS SUTARTIS. Neapsiriksime pasakę,jog tai svarbiausias 
XX amžiaus įvykisJf'aHIsIčai jis jau veikė 1917-1918 m. ,kada JAV ir 
Kanada buvo įsitraukusios į karą,ir 1939-1945 m.m.kare,kada JAV ir 
Didžiosios Britanijos visos dominijos kariavo.Bet juodą ant balto 
tik šiemet buvo pasiekta,kada JAV iš anksto,taikos metu,pasižadėjo 
laisvąsias Europos tautas ginti,jei jos būtų užpultos.Ta sutartis 
iš JAV pusės buvo lydima kreditų Europos karo reikalams suteikimu. 
Trumanas š.m.spalių 8 d.pasirašė kreditų reikalu įstatymą,o Kongreas 
jį priėmė š.m.rugsėjo 28 d.,būtent 1.314.000.000 dol.Žinoma,tai nedi
delis dalykas,bet pradžia gera.Be to,š.m.spalių 5 d.pradėjo darbą, 
pagal Atlantikos sutartį,nuolatinė komisija,© kiek bėliau ir specia
lus karinis komitetas.Šie fakteliai sukelia vilčių,kad Europa gal
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galės išlikti nepavergta,gal pajėgs ji,reikalui esant.apsiginti.Kitų 
smulkmenų nebeminėsime,visos jos žinomos iš laikraščių.

MARSHALS PLANAS. Pagal šio plano programą reikia laisvuosius Eu
ropos kraštus paremti,pakelti jų gerbūvį,kad būtų išvengta chaoso ir 
ekonominės bei socialines krizės.Europai to reikėjo,nes ji^viena ne
būtų pajėgusi iš nelaimių išbristi.To;Plano padariniai jaučiami,to
dėl Sovietai taip jo ir nemėgsta.Štai pora skaitlinių,kurios įrodo 
šio plano padaringumą:Europos atkutimui skirta 6.888.000.000^dol.Jei 
prie šios sumos dar pridėti JAV Kongreso priimtus kreditus užpirki
mams iš užsienio daryti-5.OB9.99O.OOO dol.tai susidaro sumos,kurios 
yra iškalbingesnės už tomus straipsnių ir knygų.Mes lietuviai tik ap
gailestauti galime,kad iškankinta mūsų tėvynė negauna.,dėl Sovietų oku
pacijos, nei skatiko savo gerbūviui.

ATOMINES BOMBOS GAMYBA SOVIETŲ RUSIJOJE.S.m.rugsėjo 23 d.TRUMANAS 
viešai pareiškė,kad'Sovietų Sąjunga žino atominės bombos gamybos pa
slaptis ir jau ji yra dariusi atominių bombų sprogdinimus.Aišku,jis 
negalėjo precizuot,ar Sovietai turi jau atominių bombų.Šis faktas la-v 
bai svarbus yra:iš viso,kyla dabar problema,ar bebus įmanoma atom, 
bombą kare panaudoti,Kada abu priešai ją turės ir abiems lygūs pavo
jai grės.Šiaip,nei militariniai,nei politiniai,nei moksliniai sluoks
niai šiuo Trumano pareiškimu nebuyo daug nustebinti:toki žinia turėjo 
juos anksčiau,ar vėliau pasiekti.Todėl tuose sluoksniuose tas dalykas 
ne taip jautriai buvo įvertintas,kaip spaudoje.Mes irgi neturime per
daug visokių išvadų atom.bombos klausimu daryti:naikinimo priemonių 
dar baisesnių yra.

VAKARŲ IR RYTŲ VOKIETIJOS VALSTYBES... Po visuotinių rinkimų Va
kar ų Vokietijos zonose-buvo demokratiniu būdu sudaryta Vokietijos Vy
riausybė :0r. T. HEUSS buvo išrinktas rrezidentu,o Ministeriu Pirminin
ku paskirtas- Dr.ADENAUERJįkarų- Vokietija pasirinko Eeder.Vokietijos 
Valstybės vardą,laikina sostine-laiko Bonn miestą.Taip,š.m.rugsėjo 
21 d. baigėsi karinė okupacija vakarų zonose ir tik civiliai alijan- 
tų komisarai paliko;pats Vokietijos Valstybės galva paprašė alijantus. 
kad jų kariuomenė paliktų Vokietijai nuo Rytų apsaugoti...Pridursime,•' 
kad VLIK—.s pasiuntė Dr.HEUSS ir Dr.ADENAUER sveikinimus.

Šios Vokietijos Vyriausybė tarėsi galinti kalbėti visos Vokieti
jos vardu.Dėja,Sovietų Šonos Vokietija panoro taip pat visos Vokieti- 

/ jos vardu kalbėti,feurs šioje zonoje tėra 18.000.000 gyventojų,o Vaka
rų zonose yra 49.000.000 gyventojų.Ir taip š.m.spalių mėn.7 d.Sovie
tų zonoje buvo sukurta ’’Vokietijos Valstybė”,atsidavusi Sovietų Są
jungai.Prezidentu buvo paskirtas-vV.PIECK.o Min.Pirm-O.GROTE'A'OHL.Rin
kimai įvyks tik kitąmet.Po kelių dienų STALINAS pasveikino šią Vy
riausybę ir priminė Vokiečių-^ovietų 1939 m.draugingumo sutartį.Po 
kelių dienų Sovietai ir kiti jų Satelitai pasikeitė su Rytų Vokieti
ja Diplomatiniais Atstovais,kada Vakarų Vokietija.neturi teisės už
sienyje turėti diplomat.ar konsularines įstaigas.Šis Rytų Vokietijos 
įkūrimas yra pavojingiausias įvykis Europoje,ypač tos Vokietijos 
draugingumas su Sovietų Rusija yra pavojingas Lenkijai ir Baltijos 
Valstybėms.1939 m.žinom,įvyko Lenkijos ir Baltijos Valstybių pasida- 
lymas tarp Vokietijos ir 'Rusijos, l'o reikia bijotis ir dabar, ne žiūrint 
kad Rytų Vokietijos Vyriausybė pripažįsta vakarų sienas enkijai... 
EUROPOS TARYBA IR EUROPOS SĄJŪDIS, Po paskutinio karo ypač pagyvėjo 
Europos jungimosi mTntišTKūvo pradėta kalbėti apie Jungtines Europos 
Valstybes.To siekia ypatingai svarbus sąjūdis -Europos Sąjūdis,į kurį
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įeina įtakingiausi visų Vakarų Europos kraštų Valstybės vyrai.
Tuo tarpu Europos darybą sudaro 12 laisvųjų Europos Kraštų.Jos orga
nais yra Ministerių Taryba ir Patariamasis Seimas.Ministerių Tarybą 
sudaro 12 -kos Valstybių Užs.Reik.Ministerial,o Pat.Seimą-102 tos 
dvylikos kraštų parlamentarai.Būstinė-Strasburgas.
Europos Sąjūdin įeina be 12 laisvųjų Europos kraštų Tautinių Europos 
Sąjūdžių Tarybų dar kelių pavergtųjų kraštų atstovai.Į šį Europos Są- 

> jūdį nori įeiti ir Lietuva,Latvija ir Estija.Tikimasi,kad visos kliū
tys pavyks nugalėti.Europos Sąjūdis yra daugiau visuomeninė organiza
cija,o Europos daryba yra daugiau jau valstybinio pobūdžio dalykas.

K_R_O N I_K_A I Š L I E T U V I Ų G Y' V E H I k 0 .

PERSIORGANIZAVO VLIK-as ir VYKD.TARYBA.Kaip žinome VLIK-ą sudaro vi
sų d emokrat inių "'Lietuvos partijų ir kovos organizacijų atstovai:Tau- 

j tinio Sąjūdžio,Lietuvių Fronto,Laisvės -kovotojų, Vienybės Sąjūdžio,
Darbo Federacijos.Social-Demokratų,Valstiečių Liaudininkų,Krikščio
nių Demokratų,Ūkininkų Sąjungos ir ukininkųPartijos.S.m.rugpiučio 
pradžioje buvo sudarytas naujas vykdomasis VLIK-o ir V.T.organas iš 
šių asmenų: ivlonsinj .M. KRUPAVIČIUS/, Pirm., Prof .J. KAMINSKAS, Prof .J. BRA
ZAITIS ir B. BAČIULIS-Vioe-Pirm-Kai,p. B. GAIDZILNAS-G'en. Sekretorius. 
šis persitvarkymas įvjko po VLIK-o ir Vykd.far.Pirmininkų kelionės 
į J.A.V.,kur Mgr.KRUPAVIČIUS ir V.SIDZIKAUSKAS išbuvo penkis mėnesius. 
Kaip žinome,VLIK-as yra aukščiausias Lietuvių organas,kalbąs Lietu
vių i'autos vardu užsienyje.Lietuvos Valstybės vardu tuo tarpu kalba 
Lietuvos Ministerial ir Atstovai užsienyje.Lietuvos Diplomatiniai 
Atstovai ir VLIK-as ankštai bendradarbiauja ir derina savo veiklą. 
LIETUVIg VEIKLA J.T.KULUARUOSE.Trys Lietuvių Inform.Centro koresp. 
seka U.TTdarbuš ir palaiko rysius su politikais ir žurnalistais.Per 
Baltijos Valstybių diplom.atstovus JAV,VLIK-as ir tolygios Estų ir 
Latvių Organ.įteikė š.m.gegužės mėn.memorandumą JT Baltijos ^autų

’ reikalais.S.m.rugpiūčio 12 d.ALT-as įteikė JAV Vyriausybei -Rietuvos
reikalu memorandumą,o„š.m.rugsėjo 17 d.Mgr.KRUPAVIČIUS,kartu su Bie- 
lorusijos,Bulgarijos,Čekijos,Estijos,Jugoslavijos,Latvijos,Lenkijos, 
Slovakijos,Ukrainos,Vengrijos Aukšč.Taut.Organizacijų Pirmininkais 
įteikė J.T,memurandumą,prašydami daryti žygių tų kraštų laisvei ir 
Nepriklausomybei ątstatyti.
LIETUVIAI J.A.V, S.m.lapkričio 4-6 d.d.įvyksta New Yorke visuotinis 
JAV Lietuvių"Kongresas,kurį šaukia ALT-as,t.y.Amerikos Lietuvių Tary
ba,apjungianti visų ideologinių srovių centrus ir abu didžiuoju fra- 
ternaliu ordinus:A.L.S.K.federaciją,A.L.Tautinę Sandarą,A.L.Social
demokratų Sąjungą,A.L.Tautinę Sąjungą,Susivienijimą Lietuvių Amerik.j 
ir Susivienijimą Lietuvių R.K.Amerikoje.Kongreso šukis-kova už Lie
tuvą ,protestas prieš Lietuvių Tautos naikinimą,ūkdyti ir išlaikyti 
lietuvybę JAV.Kitas sbarbus įvykis lietuvių gyvenime JAV-tai Lietusių 
vių Dailės Paroda,kuri bus iškilmingai atidaryta š.m.spalių 20 d. 
New Yorke.Parodai atidaryti yra iškviestas specialiai Lietuvos Diplo
matijos užsienyje Šefas-p.S.LOZORAITIS.Jis yra pakviestas dalyvauti 
ir Lietuvių Kongrese JAV.Tenka dar pažymėti ir Lietuvių Moterų daly
vavimą Tarptautinėje Moterų Parodoje New Yorke,kuri prasidės lapkr. 
7 d.Be to,tenka dar paminėti,kad Amerikos Lietuvių dienraštis ’’DRAU
GAS” švenčia šiemet 40 metų gyvavimo sukaktuves.Gausejant lietuviams
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JAV,vis kyla nauji lietuvių kultūriniam gyvenime pro; 1949, Nr.l 
keliama mintis įkurti Lietuvių Muziejų JAV,bei įsteik 
tuanistikos Universitetą /Lietuvių Kultūros Fondą etc.
Baigiant,tenka pažymėti,kad š.m.spalių 7-8 d.Filadelfijoje įvyko 
BALF-o metinis Beimąs.Visi žinomi,kokį svarbų vaidmenį lietuvių gy
venime tremtyje 3ALF-as yra atlikęs,todėl apie tai nekalbėsime.Ir 
dabar BALF-as tebetęsia savo veiklą visu intensyvumu.
LIETUVIU ŠALPOS DRAUGIJOS PRANCcZIJOJE KRONIKA. •

Š.m.spalių 2 d.įsikūrė CAEN apylinkės L.S.Dr-jos Prancūzijoje Sky
rius.Valdybon išrinkti:Z.KOLBA,Pirm.,M.BUIVYDAS,Sekr.ir J.ČERNIAUS
KAS,Ižd.L.S.Dr-jos nariai Villerupte taip pat organizuojasi.Rezulta
tai dar nežinomi.

L.S.Dr-jos iniciatyva įvykęs š.m.rugsėjo 8 d.lietuvių,latvių ir es
tų sus-mas bei jo priimtos rezoliucijos buvo plačiai paminėta "Nau
jienose” /’Darbininke” /Tepriklausomoje -uie tuvo j e" /’Lietuvyje” ,"Brit. 
Lietuvy" bei kitur .Prancūzų spauda taip' pat reagavo: "na Croix", "Re- . - 
vue Patiems ntaire’’/’L'Homme Nouveau" ir"Revue de l'Union Rationale 
de Femmes" atspausdino rezoliucijas.Vatikano Radijo lietuvių kalba ; 
rezoliucijas perskaitė ir nurodė.kuriuose prancūzų laikraščiuose jos, 
buvo atspausdintos._

"Nations Unies ” Žmogaus Teisių Komisija atkreipė dėmesį į rezo
liucijas ir pranešė L.S.Dr-jai,kąd duos atitinkamą eigą.

S.m.lapkričio 1 d.atidaroma L.S.Dr-jos biblioteka ir bus švenčia
mas mirusių lietuvių Prancūzijoje minėjimas.

L.Š.Dr-jos Vice-Pirmininkas,Lietuvių h-atalikų Misijos Prancūzijoj 
Direktorius Tėvas J. KUBILIUS,S.J. ir Tėvas A.LIUIMA,S.J.,uolus L.S. 
Dr-jos narys ir jos veiklos rėmėjas rengiasi apleisti Paryžių.Tuo 
būdu tepatiktų Paryžiuje tikTėvas K.PECKYS.S.J.

Papildydama savo š.m.rugpiūfciol? d.aplinkraštį,L.š.Dr-jos Prancū
zijoje Valdyba laiko reikalinga atkreipti dėmesį į tai,kad ir dabar 
yra-galima dar įsiregistruoti į I.R.O.,tik dabar įsiregstravusieji , . 
tegalės naudotis vien juridine I.R.O globa ir negalės gauti paramos,. « 
emigruodami iš Prancūzijos,ar pašalpos nelaimės atvejais.Paminėtame *, 
Dr-jos aplinkraštyje buvo nurodyta,kad yra vedami pasitarimai su ■ 
I.R.O. lietuvių legijonierių registravimosi į I.R.O. reikalu,kai le- 
gijonieriai po š/m.rugpiūčio 31 d.pasiliuosu&s iš Svetimšalių Legijo
no.Vietos I.R.O.Delegacija pranešė,kad ji ligi šiol dar nėra gavusi 
iš savo Centro/iš Ženevos/ atsakymo,ar Legijonieriąi po tos datos 
įsiregistravę galės^naudotis teisėmis,suteiktomis asmenims.įsire
gistravusiems ligi š.m.rugpiučio 31 d.

RANKRAŠČIO TEISEMIS-IMPRIME 
coMtep manuscript par i'association LITHUANIENNE DE BIEN- 
FAISANCE EN FRANCE,- 
5,rue de Messine,5,PARIS/8/.
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