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KALĖDŲ VA R P A I
Kur tu, sesuo gerd, kur jūs, draugai, likimo 
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti 
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei kloniues ir kalnuos 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos: 

-’’Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės 
Kur gimė Kristus,, tu, mažyte, nežinai. 
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės 
0 čia aplinkui - sniegas, uolos ir kalnai

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai 
Ir kaip šešėlis - tiesis juodas ilgesys j 
Ir, niekur svetimuos kalnuos neradus ramsčio 
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys 
atminty atgis Bernelių šventos Mišios, 
Kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 

Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus
Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti, 
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Tik bėgs pavasariu žiemos takai balti.

Ir
Ir

Brazdžionis
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- D R. V I N C A S KUDIRKA

/Pulk.Lsnskorcnskie paskaitos santrauka, kurią skaitė L.Š.Dr- 
jos sus-me, Vinco Kudirkos sukaktuvių minėjimo proga/

Kadaise politiniai galinga Lietuvos imperija XVIII a. sunikda
ma nepaliko lietuvių tautai, be valstybės tradicijų, jokių kitų di - 
dėsnių kultūros vertybių, nepaliko nei valstybinės lietuvių kalbos 
tradicijų nei rašytinės literatūros.Sulenksjus valstybei vadovavusia 
sluogsniui-bajorijai,visos socialinės ir tautinės idėjos nubluko, ne. 
lietuviškasis elementas dar nebuvo pajėgus išsiveržti iš nusistovė
jusios santvarkos formų.Tik XIX a. ypač panaikinus baudžiavą prasi
deda lietuvių sąmonės atgijimo procesas išsiplėtęs į milžinišką vi
sus sluogsnius apėmusį tautišką sąjūdį.Tai jau darbas naujos inteli
gentų kartos kilusios iš liaudies.Visas trumpas V.Kudirkos gyvenimas 
sutampa su tuo lietuviškosios sąmonės atbudime laikotarpiu ir jis 

■ pats yra vienas didžiųjų to proceso aktorių.
Vincas Kudirka gimė 1358 m. pasiturinčia Suvalkijos ūkininko 

šeimoje. Baigęs gimtojo Pažeriu kaimo pradžios mokyklą Vincukas įs
tojo į Marijampolės gimnaziją.Tiek pačiame mieste tiek dar nesenai 
surusintoj gimnazijoj vyravo tuomet lenkiškoji dvasia ir kalba.Len
kiško j e aplinkumoje lietuviai ūkininkaičiai dažnai "supenėdavo" t.y. 
sulenkėdavo.Taip atsitiko ir su jaunikaičiu Kudirka.Augo ir brendo 
jis toldamas nuo lietuviško kamieno, gėdindamasis kaip pats prisipa
žįsta lietuvių k'albos, pratindamasis kalbėti ir visame reikštis len
kiškai. Vyrėlesnį už save Basanavičių mintyje išvadino "chlopu" ir 
komedijantu kai tas mėgino lietuviškai dainuoti arba lietuvių k?Ibo: 
gražumą įrodinėti. *

Šešias gimnazijos klases baigęs, tėvo liepiamas ir nedrįsda - 
mas ir negalėdamas pasipriešinti, Vincas įstojo į Seinų dvasiškąją 
seminariją, bet pašaukimo neturėdamas po dviejų metų iš seminarijos' 
išstojo ir grįžo į gimnaziją.Gimnazijoje Kudirka pasireiškė mokslo 
gabumais, jautria siela, grožio ir meno pamėgimu.Išmokęs gražiai pa
griežti smuiku, mokėsi ir kompozicijos.Dailaus sudėjimo ir patrauk
lios išvaizdos jaunuolis, mėgstąs muziką, šokius, vaidinimus, mokąs 
ir eiles parašyti bei romansus sukomponuoti Kudirka visur jaunimo 
tarpe pirmavo ir visur buvo mielai kviečiamas.Gimnazijoje jis pasi
liko iki gulo lenkų kultūros įtakoje ir ją baigęs patraukė į jo šir 
dį viliojusią Varšuvą.Pirmaisiais studentavimo metais su lietuviai 
nesidėjo ir jokiais tautiniais klausimais sau galvos nesukė.Turopoj 
suklostėjusio romantizmo pasėkoje visur pasireiškė didelis tautų 
praeitimi ir jų kalba susidomėjimas ir visur įsigali nauja tautos 
sąvoka pagrįsta nebe vien valstybės idėja, bet tautybės ir kalbos 
principąis.Toj i romantiškoji aplinka kūrė palankias sąlygas ir lie
tuviškam atbudimui veikdama mokslus einantį jaunimą.Toks sąjūdis ir 
nuotaikos noromis nenoromis palietė ir aštrų Kudirkos protą.Greitai 
jo sąmonėje snūdurnojančios Lietuvos ir lietuviškumo sąvokos pradė
jo belstis į jo neramią lietuvišką sąžinę, tuo labiau, kad palik
damas Varšuvos linksmybes vasaros atostogas praleisdavo Lietuvoje, 
kur jį veikė atbudusio lietuviško kaimo moralinė plinkumą ir ta 
tautiniai - patriotinė nuotaika kuria alsavo tada musų kaimas. Pakt 
ko pasirodyti pirmam "Aušros " numeriui su Basanavičiaus paveikslu, 
kaip giliai susijaudinęs Kudirka apgailestaudamas savo praeities
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tautišką pakrikimą prisiektų pats sau visas savo jėgas pašvęsti lie
tuviškam darbui. Priesaiką -ištesėjo.

Baigęs universitetą grįžo į Lietuvą ir ten nors per trumpą sa
vo 10 metų gyvenimo laikotarpį padaro tiek kiek daugelis net iš did
žiųjų" misų vyrų vargu ar per visa amžių įstengtų padaryti.Dar Var
šuvoje būdamas įsteigia Lietuvos Draugiją, paruošia jai įstatus su 
labai plataus užsimojimo tikslais.Tegul ir nevisus draugijos uždavi
nius galima įvykdyti, bet tai esančios guirės ateičiai.

Užsidarius "Aušrai” ir išjudintai Lietuvos visuomenei nebega
lint likti be laikraščio, Kudirka išleidžia naują laikraštį "Varpą" 
Suskambėjusio Varpo" gaudimas perniek nežuvo.Jis subūrė apie save 
visas inteligentiškąsias pu jėgas.Tarė jo apie 150 bendradarbių'.’Var
pe" atsispindėjo visi lietuvių visuomenės sluogsniui ir jų reikalai, 
visos gerosios ir blogosios gyvenimo pusės.Jame išsiryškino visos 
socialinio ir idėjinio gyvenimo mintys, jame atgimė, konkretizavusi 
ir bendra mūsų valstybės idėja, jame išsiryškino ir visos vėlyvesnės 
ideologinės srovės.."Varpas buvo lyg koks atgimimo metraštis, kur už
rašytos visos kančios ir visos pastangos mūsų kylančios tautos. 
Be "Varpo" redagavimo nudirka rašė ir daug kitų r1 aštų: jis ir pub
licistus ir grožinės literatūros autorius ir lyrikas -poetas ir 
stambių veikalų vertėjas ir kritikas ir pedagogas.Nuostabus ir mil
žiniškas Jo darbas. Dar Varšuvoje būdamas apsikrovęs darbais ir me
džiaginiai vargingai gyvendamas susirgo džiova.Ligos palaužtas pas
kutinius 3 metus beveik lovos neapleisdamas jis bd pertraukos rašė 
ir rašė.Dr.Staugaitis,P.Leonas, K.Grinius savo atsiminimuose beveik 
Vienodais žodžiais pasakoja "ankštai kambarėlyje guli lovoje su

džiūvęs kaip šešėlis žmogus stiprios milžiniškos dvasios, su degan
čiomis akimis ir vis rašo, rašo...” Užgęso vienui vienas plunksnos 
iš rankų nepaleisdamas.Jis buvo dvasios milžinas ir vienas iš did
žiųjų mūsų tautos sūnų.Tautai sukūrė iškilmingąją maldą-himną ir „ 
tuo pačiu sau amžinąjį paminklą.

Al A N I E S -1 E M G / Vincas Kudirka/

Jei audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius-iš baimės jus^neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tą pačią dieną 

Tuoj kitą statykit.
Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar likimo
Viens tų, kur augiu garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit - tegul jus širdis drąsoms neatstoja, 
tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 

■Tegul kits kartoja.
Lietuva mano priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Gnįvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi tik į bydrą gyvumo pavirtus, 

Nors priešas nestygsta .
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TARPTAUTINIU ĮVYKIU APŽVALGA.'

Baigiantis I9A-9 metams, pravartu yra paryškinti kai kuriuos daly
kus, kurie mums lietuviams svarbūs yra,Praeitame L.S,Dr-jos Biulete
nyje buvome išvardiję svarbesniuosius šių metų įvykius,Dabar tenka 
tik charakterizuoti stebint tarptautinę padėtį.Iš vienos pusės paste
bima didžiausias visų susirūpinimas, kad Sovietų Sąjunga, tuo atve
ju, jei ji pradėtų karą - neužimtų Vakarų Europos, ir, iš kitos pu
sės, dėjimas pastangų,* kad taika būtų išlaikyta ir taikiu būdu butų 
visi nesusipratimai likviduoti.Trumpu i galima būtų tai pavadinti Va
kartį Europos saugumo organizavimu, bandymu Europą sujungti į vienin
gą vienetą bei noru teikiu būdu Sovietų Sąjungą priversti pusitr- ūk
ti atgal į Rytus.

Vakarų saugumo organizavimo reikalai. Vakarų Europos saugumo or
ganizavimus yru siejamas su JAV saugume garantijomis, todėl JAV taip ? 
smarkiai yra suint.rasuotos, kad Vakarų Europa butų pajėgi gintis ir 
apsiginti, jei Sovietų Sąjunga pultų.Del to, po Atlantikos sutarties 
pasirašymo, dažnai susirenka dvylikos valstybių, pasirašiusiųjų Atląr** 
tikos sutartį, Užs. Reikalų ministerial., tų valstybių Krašto Apsaugot 
•Ministerial ir kariuomenės štabų viršininkui, kurie sudaro taip vadi
namą Karinį^Komitetą.Pastebim, kad Krašto Aps. ministerial sudaro va
dinamą Siaurės atlantikos Gynimo Komitetą.nesileisdami į smulkmenas 
pažymėsime, kad pagal paSKUtinį to Gynimo Komiteto posėdžio, įvykusic 
š.m. gruodžio 1d. Paryžiuj.;, pranešimą tam iiomitetui pavyko susitart: 
šiais klausimais: a/nustatyta strateginis planas, kaip galima butų, 
bendrai apginti Siaurės Atlantikos zona, b/ sudarytu kariuomenės tie
kimo, karo r.iKm nų gamybos bei jų pristatymo programa,c/ sutarta koi 
diųuoti regionalinių grupių gynybos planus ir d/ sutarta.parengti 
Siaurės Atlantikos sutarties organizacijos.pagrindus.Ateitis parodys,, 
kaip greit šie visi planai bus įgyvendinami.Tuo tarpu žinome, kad vi
si kraštai, pasirašiusieji Atlantikos sutartį, turi dar kiekvienas 
atskirai pasirašyti sutartį su JAV karo reikmenų gavimo reikalu.Numa
tyta , kad Prancūzija turėtų gauti daugiausiai karo reikmenų iš JAV.- 
Nors ir numatomi dideli sunkumai, bet neabejojame, kad visi kraštai 
šiuo reikalu sutartis su JaV pasirašys.Vertindami Vakarų nuropos pa
dėtį saugumo reikalu, turime konstatuoti, kad šiuo tarpu karinės nu
ropos pajėgos, palyginus su Sovietų Sąjungos ir jos Satelitų.pujėgo
mis yra labai menkos,Kalbama, jog tik 19?4 metais,.Europai ginti bus 
gerai ginkluotos 75 divizijos, kurių 25 bus amerikiečių.Kitas.daly-, 
kas, susijęs su Europos saugumu t: i eventualus Vokietijos kariuomenė.- 
organizavimas.Ligi šiol Vakarų Vokietija teturi tik ginkluotą polici
ją.Šiuo klausimu einu dideli ginčai, bet faktas lieka faktu, kad nei 
Prancūzai, nei Anglai nėra teigiamai nusiteikę.Vokietijos kariuome
nės atžvilgiu.Nesileisdami į smulkmenas tik pridursime^ jog žiūrėda
mi į karo reikalams skirtus kreditus mes randame, kad Prancūzija ka
ro reikalams skiria 18 procentų savo viso metinio biudžeto, Sovietų 
Sąjunga ir Olandija po 19 procentų. Angliju EJ.proc., o JAV -5>pro- 
centus.Sie skaičiai vaizdžiai parodo, kokį vaidmenį saugumo klausi
mas šiandieną vaidina. ... ' t

įvairūs bandymei Europos Jungtinėms Valstybėms sukurti.Vakarų 
Europa,“Būnama silpnu, ieško kelių sustiprėti.Karinėj e srityje ji 
šliejasi į JAV ieškodama saugumo garantijų.Sovietų Sąjungos kojos 
įkėlimas į Europos širdį—privertė visus vakariečius susimąstyti ir
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.skubėti jungtis... Del to kilo įvairūs sąjūdžiai siekią sustiprinti 
Vakarų Europos tautų bendradarbiavimą. Stipriausias jų yra Europos 
Sąjūdis kurį sudaro visų Vkarų Europos tautų žymiausios pajėgos.Šis 
Sąjūdis rūpinasi kaip būtų galima Europą apjungti politinėje, ekono
minėje, kultūrinėje bei juridinėje srityse.Palikdami nuošaliai visus 
klausimus, susijusius su šiuo sąjūdžiu, mes galime tik pasidžiaugti, 
kad lietuviai uoliai šį 'Sąjūdį seka.Be dalyvavimo Haagoje 1948 m. 
lietuviai dalyvavo I949m. Strasburge, o dabar dalyvavo pirmutinėje 

*■ po karo intelektualų konferencijoje Lausanoje, taip vad. Europos kul-
■<e , tūros Konferencijoje, kuri įvyko I949m. gruodžio 8-12 d,d.Ateitis 

pasakys, kiek šis Sąjūdis bus pajėgus Europą apjungti ir įnešti naujų 
pradų į jos gyvenimą'.

Susirūpinimas taiką išlaikyti.Dar nenudžiūvo ašaros ir neišnyko 
I9.59-'I94> metų karo griuvėsiai.Bex visos .Sovietų Sąjungos pavergtos 

' ' tautos Šaukiasi pagalbos, Vakarų Europos Valstybės nerauda rinkų sa-
' vo gaminiams ir geležine uždanga atskirtos nuo Vakarų tautos velke

į nežmonišką vergijos jungą, kuru prancūzų rašytojas -žurnalistas, bu
vęs nacių politinis kalinys - David ROUoSc-T, pavadino "koncentracijų” 
pasauliu...Puolat iš Pytų pasiekiančios šiurpios žinios gąsdina va- 

. ’ kariečįus ir jų neramios sąžinės bijosi, kad ir jie nesusilauktų to
kio pat likimo kaip pavergtieji Rytuose...Dėl to, daugelis vakariečių 
mano, jog reikia ieškoti kelių taikai išlaikyti nėužrūstinant 3ovie-> 
tų Sąjungos.Beto, kuriamos įvairios organizacijos taikai išlaikyti.

< . Pagaliau, paskutinė priemonė taikai išsaugoti yra gyvas noras sustip
rėti ir taip pajėgiems būti, kad niekas nedrįstų Vakarų Europą pulti, 

j ~ Ta linkme vis toliau einama ir, atrodo, Jog šis kelias yra tikriau
sias.Bet mums taip galvojant tektų pasmerkti idėją, kad ttikiu būdu 
būtų galima priversti Sovietų Sąjungą pasitraukti iš ten, kur ji jau 

«. yra koją įkėlusi.Tat, kol Europos žemyno didesnėje dalyje viešpataus
vergija ir jėga, o ne teisė ir teisingumas, kol pasaulinėje arenoje 

; nesiliaus arši dvikova- su gailesiu turime pasakyti, jog netikime,
‘ 'kad taika galėtų ilgai išsilaikyti.

; LIET U V I Ų G 1 VES Iii 0 BRUOŽAI.
*-■’ •

!■ Neįmanoma yra šiame Biuletenyje suminėti visi lietuvių gyvenimo
įvykiai.Tenka tik apgraibomis vieną kitą svaresnį dalykėlį apibudinti 
Atgarsiai iš,Lietuvos.Šiais metais patyrėme kokiomis datomis vyko

* lietuvių masinis trėmimas iš Lietuvos.Tos žinios įskaudino mus ligi 
gyvo kaulo ir mes visi protestavome tiek atskirų organizacijų susi
rinkimuose, tiek memorandumus įteikdami Jungtinių Tautų Organizacija: 

. bei atskirų valstybių Užsienių Reikaų Meisteri joms. Ta proga tenka
j - paminėti, kad Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto įteiktas memo-.
;-Ę . - randumas-raštas J.T.Q susilaukė labai rimto dėmesio ir jo tekstą pat.1

' -J TO Sekretoriatas išdalino visiems delegatams dalyvaujantiems posėd- 
žiuose.Sia proga uereiKia pamiršti ir L.3.Dr-Jos iniciatyva priimtos

• - rezoliucijos į kurias JTO taip pa.t atkreipė atitinkamą dėmesį.
Antras dalykas patirtas iš Lietuvos gyvenimo tai priverstinas mū- 

sų. ūkininkų varymas į"kolukius”/kolchozus/Pagal pačių sovietų žinias
•* • -'t * * ■’ ’ ■ \ ' • ' ' “ - • *- • * ** ’ ' ' -* ' • . •' • ,. t ■

i i**' * ’ '* \ ‘ * * . • v ,Y'\ ’ / • į
/'/■.•-.L.’---' ■ ■’ ■■ ■' '■ 7 ■ , 'j _ ... .'..j.'’. s
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jau pusė ūkių sukolektyvinta - tai yra didžiausia žala Lietuvos 
ūkiui.

"Dievo Paukštelini"-DP.Nuo 1945m. ligi I949m, pradžios musų 
tremtiniai bei pabėgėliai’, gyveną Vakarų Europos kraštuose nepapras
ta energija ir gajumu reiškėsi visokeriopai Lietuvių gyvenime užsie
nyje. Jų darbai, jų valstybinė sąmonė ir kilnus patriotizmas, gera va
lia ir sugebėjimai patvirtino tai, kad Lietuvių tauta yra ne tik pa
sigailėjimo ir užuojautos verta, bet taip pat pagarbos.ir lygių.tei
sių su kitomis laisvomis tautomis.Tu keturių- metų bėgyje lietuviai 
DP nors gyvendami sunkiose sąlygose ne tik įnešė daug turto į mūsų 
tautinės kultūros lobyną, bet dar privertė visą.pasaulį kalbėti apie 
pačią Lietuvą ir lietuvius.Dabar vaizdus pasikeitė: vietoje kultūri
nio lietuvių DP gyvenimo -viešpatauja emigracijos įkarštis.Pagal.pa
skutines statistikas -lietuvių nebedaug liko Vokietijoje ir kitais * 
metais tas skaičius sumažės ligi 7-6.000 t.y. teliks ligoniai, inva
lidai, seneliai, kuiie negalės emigruoti. 1949 metus galima.būtų pa-, 
vadinti DP tautinio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo krize, kilu-, 
šia del emigracijos. .. Tr . . ;

Iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Šiemet J.A.V.lietuvius aplankė 
visi ntsakomingesnes pareigas ėję ar einą asmenys: Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo atstovai, vyskupas Brizgys, Diplomatijos Šefas ir 
kiti,Ateity paaiškės, kiek šie aplankymai įneš naujumo į musų seno
sios emigracijos visumčį.Be suruoštos aieuo parodos ir kitų smulkesnių 
ųvykių, svarbiausiu faktu reikia laikyti Amerikos Lietuvių.Kongresą, 
įvykusį New fork ■ 1949.aI.h—6d«d., nuris buvo tikru lietuvių vienin
gumo manifestacija.Siame kongrese dalyvavo VLIKo atstovai, Lietuvos 
Diplomatijos vyrai, visų lietuvių visuomeninių srovių delegatai.iš
skyrus komunistus.Kongresą pasveikino Prezidentas I’rumanas, atsilankė 
JAV Teisingumo Ministeris bei eilė senatorių.Siąme lietuvių Kongrese r‘ 
buvo priimti sveikinimai Prezidentui Trumanuį, Šventojo Sosto.Dele
gatui JAV ir Amerikos ukrainiečių Kongresui.Salia to buvo priimta pa
grindinė rezoliucija-deklaracija, kuri pasiųsta JAV Prezidentui,.Vals
tybės sekretoriui ir Kongreso nariams.Be to, buvo priimtos rezoliuci
jos genosido Konv ncijos reikalu, DP įstatymo klausimu, Jungtinių 
Tautų Organizacijos r'įkalu, Amerikos Balso /Voice of Amerika/ klau
simu, VbIKo atžvilgiu, visų lietuviškų.žemių susijungimo reikalu ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atžvilgiu.

Po n o Minister io B.K. •'alučio sukaktuvės.
Š.m. gruodžio 29d. sueina 70 metų J..E..Ponui Broniui BALUČIUI, Lie
tuvos Ministeriui Londone.Šia proga L%Š.Dr-ja Prancūzijoje linki 
Ponui Meisteriui ilgiausių metų ir didžiausios sėkmės kovoje uz 
Lietuvos teises ir jos laisvę. .
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LIETUVIJ ŠALPOS DRAUGIJOS PRANCŪZIJOJE KRONIKA.

L.Š.Dr-jai tenka apimti vis platesnius visuomeninio-tautinio darbo 
barus.“Esant vienai oficialiai organizacijai tenka jos įstatų rėmuose 
paliesti visus aktualesnius klausimus,susijusius su musų šiandienine 
lietuviška veikla. . . .

Šia proga tenka paminėti lčlgruodzio Paryžiuje įvykusį Tarptautinu 
Kermessą,suruoštą M.M.M.,kuriame dalyvavo 16 tautų ,jų tarpe ir.Lietuva 

• L.š,Dr-jos Moterų Komisija ,sudaryta iš p.Baltrušaitienės, Bačkienės ir 
p.Galdikienės paruošė ir lietuvišką kampelį.Ypatingą padėką tenka pa
reikšti Vykdomajai Tarybai už prisisįstust^sponatus ir nuoširdžią parai; 
Ponia Binkovičiutė-Gučieiiė vakaro programoje, dalyvaujant Informacijos 
Ministeriui TRITGEN ir kitiems aukštiems svečiams, su pasisekimu.padai 
navo keletą lietuviškų dainelių,akompaniuojmt latvių kompozitoriui - 
Okula-Kulaks.

Iš Lietuvių Šalpos Dr-jos Prancūzijoje Studentų Sekcijos 
gyvenimo

L.š.Dr-jos Studentų Sekcija Paryžiuje š.m, lapkričio 8d. visuo
tiniame susirinkime išrinko naują 1949/50 metams studentų valdybą, ku
ri pareigomis pasiskirstė sekančiaisA.Venškus-pirmininkas, B.Slepetytė 
sekretorius, J,Puškorius -iždininkas.

Tai šeštoji iš eilės lietuvių studentų valdyba Paryžiuje.S.m. gri. 
džio 28d. sueina keturi metai nuo pirmojo studentų visuotinio susirin
kimo Paryžiuje, kuris buvo sušauktas tikslu įsteigti Lietuvių Studentų 
Dr-ją.Buvo manoma, kad Dr-ją galima bus legalizuoti atgaivinant buvusi 
panašią Lietuvių Studentų Dr-ją /įsteigtą Paryžiuje.1922.m. ir veikusi 
iki karo pradžios/. 1945.XII,28 naujai įsteigtos Lietuvių Studentų 
Dr-jos tikslas buvo teikti nariams materialinę, moralinę ir mokslinę 
paramą.Lietuvių studentų pilnateisis veikimas, betgi, tegalėjo būti pi 
dėtas vėliau, kada Lietuvių Šalpos Dr-jai Prancūzijoje.buvo duotas ofi 
cialus leidimus veikti.Studentui prie šios Dr-jos prisijungė,kaip ats
kira Sekcija I947m. gruodžio mėn.IOd., sudarydami vidaus veiklos regu- 
liaminą.Nuo šio laiko Studentų Sekcija—energingai veikia palaikydama 
kuo tampriausius ryšius su lietuviškąją visuomene, rupiriaamasi studen
tų gerove, dalyvaudama lietuviškame kultūriniame gyvenime,’prisidėdama 
prie Paryžiaus kolonijos minėjimų-kaip Vasario 16 -tos, ^otipos Dienos 
ir kitų Švenčių parengimų, ruošiant paskaitas, įv=irių tautinių šokių 
ir dainų pasirodymus.Bendradarbiaujama su'Lietuvių Studentų Centrine. 
Atstovybe Vokietijoje, su lietuviais studentais J.A.v., užmegsti ryši; 
su Prancūzų katalikų Studentų organiz-.cijomis Paryžiuje, Accųeil Cathę 
liquu, YMCA, Comitė Libre de la Resistance des Etudiants a l opressio! 
su studentais svetimtaučiais "už geležinės uždangos" Paryžiuje ir t.i 
Visur stengiamasi garbingai atstovauti lietuvio studento vardą.

š.m. gruodžio mėn.IOd., .naujosios valdybos iniciatyva, sušauk
tas lietuvių, latvių ir estų studentų atstovų susirinkimas, kurio meti 
plačiai aptarti bendro darbo klausimai, išdirbtas veikimo planas ir si 
darytas laikinas /iki visuotinio sus-mo/ Pabaltijos kraštų studentų 
Paryžiuje ryšio Komitetas, kurio pirmininku išrinktas A.Venskus.

Studentų Sekciją, remiantis jos vidaus reguliaminu, sudaro Lietuvi
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Šalpos Dr-jos Prancūzijoje nariai, studijuoją universitetuose, aukš
tesniojo ir aukštojo lavinimo mokyklose, ar giliną studijas savaran
kiškai, atsižvelgiant į specifines tos asmenų grupės sąlygas bei kva
lifikacijas ir remiantis Lietuvių talpos ^r-jos Prancūzijoje įstatų 
8 str.

Lietuvių Šalpos Dr-jos CAEN škyriusCaen lietuvių koloniją sudaro 
70o/o prieš'karą-atvykusių ir JO .0/0 DP. Ji pilnai išsijudino organiza
ciniame darbe: 95 0/0 jau yra L;S.Dr-jos Caen skyriaus nariais.

8.n.spalių 25d. laikinoji valdyba gausiame visuotiniame susirin
kime buvo perrinkta ir papildyta.Dabartinis Valdybos sąstatas toks: 
Pirmininkas -Z.Kolba, .vice-pirmininkas -J.Ambrasas, sekretorius-M.Bui
vydas, iždininkas -J.Černiauskas ir narys -P.Rekašius.Ji jau užregist
ruota kompetetin-gose įstaigose ir apie jos ir skyriaus egzistavimą 
prancūzai paskelbė vietos laikraštyje.Asmenišku lankymu Valdyba palai- 
tamprius ryšius su šios kolonijos tautiečiais ir kiek galėdama remia 
reikalinguosius materialiai ir moraliai: gautomis BALFo gėrybėmissu 
aukotais pinigais bei patarimais,Del stokos lietuviško spausdinto žo
džio ir išsimėtymo lietuvių po plačią apylinkę neįmanoma pilnai kultū
riniai veikti bei kovoti su nutautėjimu.

Del ypatingos stokos lietuviško spausdinto žodžio L.S.^r-jos 
Caen skyriaus Valdyba prašo Prancūzijoje ir kitur esantį kiekvieną * 
geros valios lietuvį nenaikinti perskaitytų laikraščių bei atliekamų 
knygų -atsiųsti skyriui.Tuo padėsite nepasiturintiems tautiečiams su
grįžti prie savo tautos kamieno.

Valdybos Pirmininkas -Z.Kolba
Breville-les Monts, oar Bavent /^alvad.

Villerupte išrinkta iš Lietuvių Šalpos Draugijos narių Komisija, ku 
ri rūpinsis vietoje einamaisiais L.S.Dr-jos reikalais.Tą Komisiją su
daro: J.Dženkaitis, A,Matulevičius, 0.Adomaitienė, ir J.Šumskis.

HAUT REIN /Mulhouse/ P.L.T.B Apylinkė persiorganizuoja į Lietuvių 
Šalpos Dr-jos skyrių Prąncūzi jo je

Paryžius.L,Š.Dr-jos Prancūzijoje Valdyba reiškia kuo širdingiausią 
padėką aukavusiems Dr-jos bibliotekai bei spaudai -Biuleteniui,^kurie 
buvo su džiaugsmu sutiktas,tik musų nariams pageidaujant,kad.dažniau 
pasirodytų.Šia proga ypatinga padėka tenka pareikšti lietuviams le
gionieriams esantiems Afrikoje, ypačiai leg.Šimuliui Pauliui, kuris 
visu atsidėjimu bendradarbi-uja ir uoliai remia.musų lietuvišką veik
lą.Beto ,ryšium su lietuvių legionierių pasiliuosavimu iš legiono 
L.Š.Dr-jos Valdyba rado reikalą įdėti buv. legionieriaus p.Zebertavi- 
čiaus laišką, kuris pagyvenęs Paryžiuje ir susipažinęs su padėtimi 
taip rašo:

Mieli Ginklo Draugai,
Visų mūsų tarnybos Svetimšalių Legione eina prie galo.Greitu lai

ku jau būsime civiliai, tad pradėkime galvoti apie pirmuosius žings
nius, kuriuos žengsime.

Aš gyvendamas Poste Recruteur de L.E., Vieux Port de Vincennes,
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reforms 75 o/o ir susipažinęs su padėtimi,noriu ir Jus visus šiek 
tiek painformuoti.

Daug.kas iš_musų,ir aš pats, galvojome, kad atvykus į Prancūzi
ją—Paryžių ar kitur, tuojau bus gaunama darbas, kambarys ir 1.1. 
Galvojome, 'jog čia esantis ji lietuviui ir L.S.Dr—ja padės mums greit 
įsikurti-parųpins darbą.Bet tikrumoje, nei čia gyvenantieji lietu
viai, nei L.S.Dr-ją neturi galimumo greitu laiku parūpinti darbo bei 
po mėnesį išlaikyti, nors šiaip mes čia. esamo nuoširdžiai sutinkami, 
gauname pirmuosius patarimus, bei svarbiam reikalui esant ir mažą 
materialę paramą iš L.S.Draugijos.

Prancūzijoje, ypatingai Paryžiuje yra didelis sunkumus su dar
bais, o dur sunkiau su kambariais ypačiai žiemos sezone.

Taigi^atvykus teks.apsigyventi viešbučiuose, kas brangiai kainuo
ją, ir reikės pagyventi apie ^iiLą'-ar vieną su puse menesio, kol su
sitvarkysim dokumentus, susirasim;; darbą ir kambarį.Kud neatsidurtu— 
mėm tragiškoje padėtyje?, Kaip jau čia su kai kuriais yra atsitikę, 
pradėkime .Kiek galimumai leidžia .atsidėti po keletą frankų į šalį. 
Afrikoje esantiems, tas yra velniškai sunku, bet kovojantiems Indoki
nijoje yra galimumo šiek tiek susitaupyti.Tat, kad pirmieji žingsniai 
nebūtų taip sunkus .turėkime šiek tiek lėšų b :ut mėnesio pragyvenimui. 
Per tą laiką susirasime darbą, kambarį ir paskui gyvenimas sueis į 
normalias vėžes.

Iš valdžios nesitikėkime jokios paramos ,nr privilegijų darbo gavi
mo atžvilgiu.Kurie turite specialybes, steugkitės išgauti iš kuopos 
vadų specialius ,pažymėjimus -tas labai naudinga.

Emigruoti iš Prancūzijos ų U.S.A, Kanadą.Australiją ar kitus kraši 
tus yra galima, bot reikės palaukti gerokai ir patiems kelionę apsi

mokėti.
Tai tiek trump-'-i norėjau jums pavaizduoti įraip čia viskas vyksta 

ir kad tą žinotumėte.Jeigu kuris norėtumėte parašyti, aš mielai jums 
atsakysiu ir paaiškinsiu plačiau.

Visiems jums linkiu laimingo baigimo ir greito susitikimo bei 
geros kario laimės.

Jūsų Gediminas Ž^bsrtavičius

PKANEŠIKAI
1. Komostetingos įstaigos praneša, kad legionieriams tebus išduodami 

Lietuviški Užsienio pasai, kai jie bus baigę karių tarnybą.
2. ”LIETUVIU KALBOJ VADOVĄ” galima užsisakyti per L.o.Draugiją. Jo kaina 

irancūzijoje yra 6u0fr./šeši šimtai/, be persiuntimo išlaidų.

3. L.S.Dr-jos.Valdybos narys Juozas ^akavičiųs su šeima išdyko į Ameriką. 
Taip pat šiuo m-tu išvyko ir kiti asmens:Dr,Židonytė,p.Cižienė ir
p.Gruzdines.Gr°it rengiasi mus palikti L.S.^r-jos vic®-pirmininkas 
Tėvas Kubilius ir teisininkas Petras Vidutis.

Ponui Jr.A.Greimui, išvykusiam į Aleksandriją profesoriauti, dėko- 
jameuž auką L.S.iir-j-i lOOOfr. sumoj- .Tai bene pirmasis iš musų na
rių., kuris išvyko apsimokėjęs nario mokestį,

Imprimė comme manuserit par 
1'Association Lituanienne de
Bienfaisance er. France
5, rue de Messine,Paris/8/
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