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VASARIO 16-oji ir Dr. J. BASANAVIČIUS.

Šių metų vasario 16 d. sukanka lygiai 25 metai nuo a.a. Dr, Jono 
Basanavičiaus mirties. Velionis, kuris visų lietuvių, išskyrus komu
nistus, buvo pripažintas, dar gyvas būdamas, Tautos Patriarchu, kuris 
visą savo gyvenimą buvo paskyręs tautos gaivinimui ir prikėlimui,, ku
ris buvo susilaukęs tos laimingos 1918 m. vasario 16 d. ir su kitais 
tautos vyrais pasirašęs Nepriklausomybės paskelbimo aktą, kuris, ne
paisant svetimos okupacijos ir įvairių patirtų asmeniškų nesmagumų, 
buvo apsisprendęs pasilikti mūsų amžinoje sostinėje su savo archy
vais, su L. Mokslo Draugijos biblioteka, nuostabiu Apveizdos spren
dimu, ir mirė Vilniuje 1927 m, vasario 16 d.

Patyrusi tą skaudžią žinią Nepriklausomos Lietuvos visuomenė, 
deja, tegalėjo pasiųsti į Tautos Patriarcho laidotuves tik mažytę de
legaciją. Rūsčią,, speiguotą žiemos dieną ta mažytė 12 asmenų delega
cija nuvyko į Vilnių atiduoti paskutinę pagarbą visos tautos vardu 
mirusiam patriarchui, tautos apaštalui, kėlėjui, žadintojui, laisvės 
pranašui. Laidotuvės buvo iškilmingos, kokios tik įmanomos svetimoje 
okupacijoje. Karstą dengė mūsų trispalvė. Iš Vilniaus Katedros per 
visą miestą kūnas buvo palydėtas į Rasų kapines. Buvo graudžių, san
tūrių kalbų. Visi dalyviai intensyviai jautė, kad velionis, fiziniai 
mirdamas, tačiau savo brangų, turtingą, patriotinį, gyvą tikėjimą sa
vo tauta, jos ateitimi paliko visiems laikams, visiems amžiams visoms 
būsimoms lietuvių kartoms. ' ’ *.

A.A. Dr. Basanavičius ir buvo didis savo tikėjimu. Jis visą sa
vo gyvenimą, nuo jaunų dienų ligi amžiaus galo, tikėjo lietuvių tau
tos ateitimi, jos kalbos gražumu, senumu, jos folkloro, /pasakų, dai
nų, patarlių ir priežodžių/’originalumu, pranašumu ir turtingumu. Jis 
visą savo dėmesį buvo nukreipęs į praeitį, net į praistoriją.,Senų 
amžių glūdumoje jis visą gyvenimą ieškojo, rinko, apdirbinėjo, skel
bė ir komentavo mūsų senovės turtus. Kur begyvendamas, net Bulgarijo
je, jis vis tegyveno, ta viena mintimi, tuo'vienu tikėjimu, Medicinos 
daktaras iš prpfesijos, jis tapo,' savo tikėjimo, savo patriotinio už
sidegimo spiriamas, kalbininku, etnografu, etnologu, archeologu, žur
nalistu, redaktoriam, leidėju, bibliotekininku, archyvaru, visuomeni
ninku, mokslininku, —X _■
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Jei šių dienų mokslas ir nebegalėtų priimti visų filologinių, 
etnografinių ar etnologinių a.a. Dr, Basanavičiaus sukurtų teorijų 
už gryną pinigą, tačiau iš jo turtingo palikimo išplaukia ir švie
čia visiems laikams jo neišmatuojama meilė savo tautai, jos praei
čiai ir vis tas jo tikėjimas tos praeities turtais, kuri turi 
laidas savitam, neprįklausomam būviui ateityje.

Vaižgantas Basanavičių apibūdina, kaip tautos romantiką, 
tikrai ir buvo,
Basanavičiaus pavyzdys turėtų būti ypačiai vertinamas ie 

šiais tragiškais mūsų tautos kančių, išgyvenimų, persekiojimų 
tam tikrai jos,daliai, tremties laikais. Šiuo sunkmečiu mums 

visiems ypačiai reikalingas .-tvirtas tikėjimas ir pasitikėjimas lie
tuvių tautos atsparumu biauriausioms persekiotojų užmačioms, jos 
gajumu ir jos savitumu.

Nors negalima lyginti anų laikų, kada Basanavičius pradėjo sa
vo apaštalavimo darbą, su dabar gyvenamais, nes tada nebūta tokio 
siaubingo bolševikinio sužvėrėjimo žmogaus asmens atžvilgiu, tačiau, 
kita vertus,.laikai tada buvo labai tamsūs ir desperatiški. Lietu
vių šviesuolių būrelį galėjai ant vienos rankos pirštų suskaityti, 
spauda "buvo uždrausta, lietuvių tautą buvo užgulusi ir pasišovusi 
surusinti bei supravoslavinti ta pati■"didžioji tėvynė". Tautiniam 
atsparumui palaikyti ir kelti Basanavičius 1885 metais išleido Prū- t -
suose pirmą lietuvišką laikraštį "Aušrą". Jo pradėtą kovą galima pa
lyginti su Šventraštyje vaizduojama Dovydo kova su Goliathu. Ir lai
mėtoju iš tos kovos išėjo Basanavičiųs-Dovydas.

Minėdami visiems lietuviams brangią Nepriklausomybės Dieną, 
prisiminkime įr susitelkime ties a.a. Didžiojo Lietuvio Patriarcho 
'Dr. J. Basanavičiaus pavyzdžiu, ties, jo gyvenimu ir jo darbais. Sem- •J ■-*».. I
kimės iš to gyvenimo ir turtingo palikimo jėgų ir ryžtumo išlikti 
ištikimais savo kalbai, savo tautai, o labiausiai semkime to tvirto 
tikėjimo mūsų tautos ateitimi, kuriuo taip švytriai, taip ryškiai, 
taip įsakmiai šviečia visu savo (gyvenimu a.a. Dr. j. Basanavičius.
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•Lietuvos Atstovo Prancūzijoje. Dr.. Bačkio. žodis pęy(luo
tas į Lietuvą iš Paryžiaus per "Amerikos Balsą” Vasario Še- 

■ • šioliktosios proga

. ^^aUgūs^Broliei ir Sesers Tėvynėje,
, i -r.y.£?.i 195.2 metais Vasario Šešioliktosios minėjimas nėra nei Jums tė- 
•. vynėje, nei mums laisvės kraštuose gyvenantiems, džiaugsmo šventė.

■ Jums tėvynėje, ar mūKs broliams ištremtiems, ar kalinamiems Va
sario Šešioliktoji yra priminimas / jog amžiais Lietuvio kelias buvo 

' ir yra kruvina'kova už Laisvę, už Nepriklausomybę. ■
Mums gyvenantiems tremtyje Vasario Šešioliktoji yęa priminimas, 

jog tėvynėje vergija, jog ten laisvės nėra, jog mes turime visa pa- 
' • daryti, kad Jūsų kančios palengvėtų., greičiau, laisvės varpai pra

biltų.
■ Šių metų Vasario-Šešioliktosios minėjimas, nors jis vergijos 

skraiste dar dengiamas, vis dėlto daugiau mums sustiprinimo, padrą
sinimo ir'vilčių teikia, negu ligi šiol.

Šiemet visuose kraštuose, visose konferencijose, visur spaudoje 
mūsų Lietuva, lygiai Latvija ir Estija, vis dažniau prisimenama ly
giai su kitais pavergtaisiais Europoje kraštais, vis dažniau apie 
mus kalbama, vis daugiau Lietuviiį Tautos kančios minimos. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse mūsų brolių veikla šalia Lietuvos Pasiuntinybės 
ir Konsulatų plečiama, stiprinama, vis daugiau jėgų įtraukiama į 
darbą; Didžiojoje Britanijoje š. m. sausio 21-24 d.d. įvyko Centro 
ir Rytų Europos Kraštų Konferencija, kur Lietuva lygiomis su kitais 
kraštais dalyvavo ir kur buvo parengtos gairės, kaip Lietuva ir kiti 
pavergtieji kraštai po išsilaisvinimo turės tvarkytis; Europos žemy
ne, Prancūzijoje, iš kur į Jus kreipiuos, pradės veikti ’’Prancūzų 
Komitetas už Laisvąją Europą”, kaip kad JAV veikia Amerikiečių "Tau
tinis Komitetas už Laisvąją Europą".

Brangūs ^Broliai ir Sesers, Jūsų ryžtas būti laisvais, mūsų bal
sas užsienyje keliąs aikštėn visus mūsų krašto okupacijos žiaurumus 
nebelieka balsas tyruose. Jį pavergtųjų tautų veikėjų žodis stipri
na. Tarptautiniai įvykiai, Indokinijos keras, Korėjos karas, Persi
jos, Egipto neramumai yra taip pat dalykai, kurie aiškiai parodo, 
kad tol nebus tikros taikos ir laisvės, kol pavergtieji kraštai ne-
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bus išlaisvinti ir negalės savarankiškai tvarkytis..
Šie visi reiškiniai ir faktai, kad Europa yra padalinta pusiau, 

kad Vokietija yra pusiau laisvėje, pusiau vergijoje,, kad viso pasau
lio ginklavimasis, susirūpinimas Sovietų Sąjungos ekspansija, pasi
ryžimas realizuoti taiką ne bet kokia kaina, o 'tik laisvės ir tei
singumo pagrindais, kaip šiemet TRUMANAS pasakė, - yra dalykai, ku
rie mus sustiprina, padrąsina ir mūsų viltis didina. Tai parodo., 
kad mes kovoje už laisvę nebesame vieni. Su mumis yra pavergtieji 
kraštai., su mumis vienodai galvoja ir laisvojo pasaulio - tiek Eu
ropos, tiek kitų žemynų — organizuoti vienetai ir net vyriausybių 
nariai.

Baigdamas perduodu Jums Prancūzijos'lietuvių ir savo vardu mū
sų broliškus sveikinimus, pabrėždamas, kad tiek Jūs nešdami vergijos 
jungą, tiek mes Jūsų skurdo ir kančių skelbėjai laisvuose kraštuose 
tvirtai tikime, kad nutrūks vergijos pančiai ir kelsis vėl LAISVA 
LIETUVA.

Pavergtai tėvynei.

Daugel vargo ir skausmo pakėlei 
Daug vergijų ir vėjų šaltų, 
Kiek laukuose pilkų akmenėlių, 
Tiek krūtinėje tavo žaizdų,*

Kas surinks tavo kraują ir gėlą 
Ir tas ašaras, laisvės kančias...
Nemažiau gal vandens Nemunėlis 
NUpluKdeno į jūras plačias.

Neraudok, pavergtoji tėvyne, 
Dar gyvi sakalai milžinai. 
Jie išvys šiuos kranklius' iš gimtinės 
Ir parneš šviesią laisvę sparnais,

/Iš partizanų dainų "rinkinio/

/
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PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO STATOTAS

Viso pasaulio lietuviiį spaudai buvo pranešta apie veikiantį 
Lietuvių Tremtinių Archyvą. Šiam Archyvui VLIKo Vykdomosios Tarybos 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos Valdytojas nustatė statutą. Statutas 
susideda iš 16 punktų, kuriame be administracinių santykių nustaty
mo yra ir visiems žinotinų dalykų. .

Minėtame statute Archyvas iki šiol vadintas Lietuvių Tremti 
nių Archyvu pavadintas PASAULIO LIETUVIŲ' ARCHYVAS.' Jis veikia VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos žinioje ir pri
klausomybėje, Archyvui vadovauja minėtos Įstaigos paskirtas direk
torius. ... - ■

Pasaulio Lietuvių Archyvo /sutrumpintai PLA/ tikslas - rink 
ti ir saugoti lietuvių istorinę medžiagą., esančią už Lietuvos teri
torijos sienų. Darbas vedamas ta kryptimi, kad iš jo ateityje išsi
vystytų trys įstaigos: archyvas,, muziejus ir biblioteką. Kiekvienas 
Archyvui atsiųstas dalykas laikomas paaukotu, 'jei nebuvo kitaip su
sitarta.

Archyvo išlaikymo lėšas sudaro: VLIKo, PLB ir kitų organize 
cijų subsidijos, pavienių asmenų aukos, palikimai.

• Archyvas, gavęs šį statutą,.įeina į normalias darbo vėžes. 
Jo užsibrėžto tikslo vykdymo pasisekimas yra pasaulio lietuvių ran
kose. Iš visų laukiama istorinės medžiagos. Tik visi po šapelį sune 
Šime didelį skruzdėlyną.

Istorinę medžiagą siųsti šiuo adresu:
Pasaulio Lietuvių Archyvas 

2601 A', Marquette Road 
" Chicago 29r~Ill~. •

TREMTINIŲ GLOBA IR EMIGRACIJOS KLAUSIMAI.

/Pagrindinės žinios, paimtos iš Dr». S, Bačkio pranešimo/

I. \ AdminiStratyvinė bei teisinė pabėgėlių globa.-Šiuo reikalu 
padėtis yra tokia,, jog nėra jokios tarptautinio pobūdžio organiza
cijos, kuri-Prancūzijoje galėtų pabėgėlių reikalais rūpintis. Bū-
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tent: 1/ I.R.O., kurios delegacija buvo Paryžiuje, 7, rue- Copernic, 
Paris /16/ baigė faktiškai savo darbą š.m. sausio 25 d. Š.m. vasario 
11 d. susirinko Ženevoje I.R.O. Vyriausioji Taryba I.R.O. organizaci
jos likvidavimo reikalais; buvo tikėtasi, kad po I.R.O. tuojau pra
dės kita tarptautinė organizacija veikti, bet deja tuo tarpu taip 
nėra. 2/ Aukštasis Pabėgėlių Reikalams Komisariatas, kuris teoretiš
kai egzistuoja, per įvykusią Paryžiuje J.T.0. sesiją negavo tiek kre 
ditų, kiek norėjo ir todėl jis-negali savo veiklą pradėti bei atida
ryti savo biurus įvairiuose kraštuose, kur yra nemaža pabėgėlių. To
dėl ir Paryžiuje šiuo tarpu šis Komisariatas jokio biuro neatidarė 
ir dar nežinoma, ar jis galės atidaryti. J.T.O. galutinis nutarimas 
šiuo reikalu yra šis - prašyti Vyriausybės paskirti šiam Komisaria
tui kreditų, o pastarųjų ne taip lengva gauti... 5/ Šiuo tarpu nėra 
net jokios tarptautinės sutarties pagal kurią pabėgėlių globos rei
kalai galėtų būti tvarkomi. Sutartis buvo parengta pernai vasarą. 
J.T.O. š.m. sesijoje Paryžiuje buvo nutarta prašyti visų kraštų vy
riausybes šią sutartį patvirtinti. Kada minima sutartis bus patvir
tinta ir kada įsigalios - šiuo metu taip pat nieko tikslaus niekas 
negali pasakyti; 4/ buvo anksčiau planuota, kad I.R.O.- darbą baigus 
tuojau pradės veikti Prancūzų Tautinė Pabėgėlių Reikalams Įstaiga. 
Iš visko atrodo, kad greičiausiai taip ir Įvyks. Bet šiuo metu dar 
biudžetas šiam reikalui Parlamente nepriimtas ir todėl šioji nauja 
organizacija tautinio, bet ne tarptautinio pobūdžio, dar negali veik 
ti. Kompetetingi lietuvių reikalų gynėjai šį reikalą atydžiai seka 
ir tikimasi, kad tiek lietuvių, tiek baltų reikalai, jei šioji Įstai 
ga pradės veikti, bus geriau tvarkomi, kaip-kad ligi šiol buvo. Ti
kimasi, kad tas dalykas paaiškės gana greit - už poros ar daugiau sa 
vaičių. Tas reikalas Prancūzijos lietuviams bus laiku praneštas. Kol 
pradės speciali įstaiga rūpintis pabėgėlių reikalais - Prefektūros 
yra paprašytos atsižvelgti į tai ir pabėgėliams, reikalui esant, pa
lengvinti asmens dokumentų tvarkymąsi.
II. ^migracijos ir jos finansavimo reikalai. Ligi šiol I.R.O. - 
palengvindavo emigraciją, apmokėdama transporto bei kitas išlaidas. 
Šiuo metu, I.R.O. nustojus veikti, nėra jokios įstaigos, kuri būtų 
pajėgi pabėgėliams transporto išlaidas padengti. Tikimasi, kad dali
mi tai gal galės atlikti Tarpvyriausybinė Migracijos reikalams Komi-
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sija, kuri jau-savo Biūrą'Ženevoje atidarė. Bet šios naujos organiza
cijos darbo programa nėra dar^ smulkiai parengta ir manoma, kad darbo 

. planas.paaiškės tik po š.m. vasario 20 d., kada baigsis šios Komisi
jos posėdžiai Ženevoje. Kai tik kas konkretaus bus patirta, tuojau

- apie, tai Prancūzijos lietuviai bus painformuoti.
III. ' Kiek liečia pačią emigraciją, šiuo metu žinotini dalykai 
yra šie: 1/. Į J.A,.V. galima iš Prancūzijos emigruoti pagal D.P. 
įstatymą ligi 1954.VI.50 d. tiems asmenims, kurie Lietuvą yra aplei
dę po 1959.9.1 d.; kitos svarbesnės sąlygos yra šios - reikia kiek 
galima greičiau įsirašyti /naujas J.A.V. Konsulato adresas - 1, rue 
de Presbourg, Paris /8e/, apsirūpinti darbo ir buto garantijom bei , 
kitais dokumentais, kurių J.A.V, reikalauja; 2/ Į Kanadą galima emi
gruoti, tik nebėra finansinių lengvatų, Kanados Konsulato adresas - 
58, avenue.de l'opėrą, Paris /2e/,

■Šis tas iš Žurnalistų Veiklos.

Lietuvių žurnalistų skyrius nėra juridinis, bet vien tik mora
linis asmuo. Kaip toks, jis Įstojo į kitų pavergtų tautų Paryžiaus 
Žurnalistų Uniją. Tos Unijos iniciatyva 1948 m, buvo sušauktas Pary
žiuje "Laisvųjų Žurnalistų” pirmas kongresas. Kongreso pagrindinis 
tikslas buvo įsteigti pavergtų tautų laisvųjų-žurnalistų federaciją, 
pasivadinusią "Centrinės Europos,' Balkanų ir Pabaltijo Kraštų Lais
vųjų Žurnalistų Federacija", Kongrese lietuvius žurnalistus atstova
vo Paryžiaus skyriaus kolegos. Pagal žurnalistų Centro Valdybos įga- 
liavimą jie pasirašė konstitucinį statutą ir tuo būdu įrašė Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungą į tarptautinės federacijos narius. Paryžietis J. 
Lanskoronskis ir londoniškis rašytojas Neveravičius Centro Valdybos 
buvo paskirti atstovauti lietuvių žurnalistų reikalus Federacijoje. 
Jų įgaliavimai dar neatšaukti ir jie tuos reikalus tebeatstovauja.

. Federacijos buveinė yra Londonu. J, Lanskoronskis yra jos Vyk
domojo Komiteto vienas rinktųjų vice-pirmininkų, Federacija jau yra 
pasiekusi-tam tikrų laimėjimų. Ji turi savo spaudos agentūrą su ži
nių rinkimo centrais Stokholme, Vienoje, Romoje, Mew Yorke ir kitur. 
Kas. svarbiau, tai yra vienintelė tremtinių organizacija, kuri yra
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išsirūpinusi konsultatyvinį statusą prie J.T.O. Ekonominės ir Socia
linės Tarybos ir prie U.N.E,S*C.O. Pažymėtina, kad vykdomojo komite
to nariui lietuviui du kartus buvo pavesta garbė ir pareiga atstovau
ti Federaciją tose tarptautinėse įstaigose.

Federacijos Vykdomasis Komitetas, ryšium su paskutine J.T.O. 
sesija Paryžiuje, parengė J8 puslapių memorandumą apie spaudos lais
vės suvaržymą pavergtuose kraštuose ir jį įteikė J.T.O* įstaigoms.

Paryžiaus Žurnalistų Unijos Vykdomojo Komiteto vice-pirmininkas 
yra lietuvis. Unija retkarčiais šaukia bendrus narių susirinkimus ir 
rengia bendrus pobūvius, per kuriuos nariai turi progos arčiau susi
pažinti, pasidalinti informacijomis, pasikeisti leidiniais, aptarti 
specifines profesines ar politines problemas ir tt. Vykdomasis Unijos 
Komitetas atstovauja Federacijos reikalus Paryžiuje. Jis yra užmez
gęs- glaudžius ryšius su Prancūzijos ’Informacijos Ministerija ir spau
dos akreditavimo direktoriais. Nuolatiniai lietuvių spaudos bendra
darbiai akreditavimo kortelėmis yra apsirūpinę.

Šiomis dienomis, ryšium su Žurnalistų Federacijos įJ\T,O. įteik
tu memorandumu, Komitetas rengia platesnio mąsto spaudos konferenci
ją prancūzų ir Paryžiuje gyvenančių kitų kraštų žurnalistams ir pra
šys jų talkos, atkreipiant viešosios opinijos dėmesį į spaudos būklę 
anapus geležinės uždangos.

Komitetas taip pat nutarė paremti lietuvių žurnalistų prašymą, 
kad Vasario 16d. Nepriklausomybės šventė būtų paminėta per visas Pa 
ryžiaus radijo-emisijas svetimomis kalbomis. Trumpas tekstas įteik
tas visoms radijo-sekcijoms.

Lietuvių žurnalistų įnašas į bendrą pavergtų tautų kovos frontą 
nors kuklus, bet vis jau ir čia lietuviai tuščios spragos nepalieka. 
Būsimam šį pavasarį Kongresui jie ėmėsi iniciatyvos parengti medžia
gos dviems naujiems memorandumams: 1/ Komunistinės spaudos vaidmuo 
nuasmeninant Lietuvos tautinę kultūrą ir bolševikinant kraštą ir 
2/ Lietuvių spauda laisvuose kraštuose. Abu .memorandumai tilps bend
ro Federacijos memorandumo rėmuose. Jie, bu to, bus siunčiami J.T.O, 
Socialinei Tarybai.

J. L.

Su
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LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA PRANCŪZIJOJE. •

Tėvas Pečkys išvažiuodamas sudarė bažnytinį, komitetą, į kurį 
įeina: Ministeriš Turauskas, Oi Bačkienė ir Inž. Jonas Puškorius,

Tuo tarpu belaukiant lietuvio kunigo Lietuvių Misijos Direkto
riaus; pareigas eina Tėvas Braun - Secours Catholique Direktorius. 
Pamaldos būna kiekvieną sekmadienį 11 vai. 42, rue de •Grenelle, Pa
ris /?/.

Lietuvių Katalikų Misijai išlaikyti anketų rezultatai.' Iš grį
žusių anketų paaiškėjo, kad dauguma lietuvių yra pasižadėję, pagal 
savo išgales, skirti metinę auką - Šv. Petro skatiką savo Lietuvių 
Katalikų Misijai Prancūzijoje išlaikyti.

Bendra suma'siekia 80 tūkstančių fr, Šis faktas parodo gerą 
'mūsų žmonių valią ir tvirtą jų norą turėti savo religinį - tautinį 
židinį. ■ . •

.’k — — — — — —— — — —— — — —
e t *

LIETUVIŲ ŠALPOS' DRAUGIJOS PRANCŪZIJOJE KRONIKA.,,.

Šiemet sausio 25 d. suėjo lygiai penki metai, kaip yra gautas 
L. Š. Dr-jai’Prancūzijoje veikti oficialu?. Prancūzų Vidaus Reikalų 
Ministerio leidimas., nors ji yra įsikūrusi daug anksčiau,, t. y. 
1944 m. rugsėjo 15 d.

Per visą savo veiklos laikotarpį ši- Draugija laimėjo vis di
desnių simpatijų visuomenės tarpe ir galop pasisekė apjungti beveik 
visus Prancūzijos lietuvius. Nors šalia Dr-jos yra dar ir kitų' sam
būrių, bet tų sambūrių nariai yra kartu ir Dr-jos nariai. Dr-jos 
veiklos konkretūs uždaviniai - lietuviškos kultūros kėlimas ir sa
vitarpinė pagalba sujungė senąją ir naująją koloniją vieningam lie
tuviškam darbui. Šių dienų akyvaizdoje tai yra retas dalykas ir 
gražus Prancūzijos lietuvių solidarumo pavyzdys. Dr-jos Valdybos ir 
jos narių pozityvus darbas neleidžia įsibrauti jokiai nesantaikai 
bei tarpusaviam nepasitikėjimui, kuris silpnintų Dr-jos orumą. Ji 
kaip oficiali tautinė organizacija vilko-ir iki šiai dienai velka 
visą Prancūzijos lietuvių visuomeninio, kultūrinio bei savitarpiiaės 
pagalbos naštą-. Kultūriniame darbe stipriausia® ramstis - Studentų
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Sekcija, kuri veikia Dr-jos globoje. Iki šiol jaunimas, tautinių 
švenčių ar šiaip tarptautinių pasirodymų atvejais, parodė labai daug 
širdies bei jaunatvės entuziazmo... Chorai, tautiniai šokiai, baletai 
buvo iš jų sudaromi ir jų paruošiami. Provincijoje lietuvišką gyve
nimą judino Dr-jos skyriai: ypačiai Mulhouse, Caen, Marais-les-De- 
cines, Nilvange, Villerupt, Rouen ir kiti..

Apskritai, kai ryšium-su emigracija lietuvi;^ skaičius vis mažė
ja, Dr-jos gretas papildo dar nauji, tolimuose Prancūzijos kampeliu© 
se -išsimėtę, lietuviai, kurie iki tol dar nebuvo susiradę ar įsitrau 
kę į darbą. Gal tik po poros metų Dr-ja vėl grįš į savo pirmąjį lai
kotarpį, kur senoji emigracija Ims viršų. Tikrumoje L. Š. Dr-jos stei 
gėjai.buvo senosios emigracijos lietuviai ir studentai, kurie, norė
dami pagelbėti naujai atvykusioms broliams ir su jais tampriau susi
jungti, ir įkūrė šią lietuvišką organizaciją. Tikslas pasiektas. Ši 
organizacija neapvylė nei senųjų, nei naujųjų emigrantų ir, jai pa
dedant, suradę visi bendrą kalbą, gražiai tarnaujam mūsų tėvynės ir 
tautiečių labui.

Studentų Sekcijos veikla. -
•Prasidėjus naujiems mokslo metams, Studentų Sekcija lapkričio 

26 d. susirinkime įvykdė valdybos rinkimus. Ligšiolinis Sekcijos pir
mininkas A.'Venskus, sumaniai vadovavęs Sekcijai trejerius metus, dėl 
laiko stokos laikinai pasitraukė iš aktyvios veiklos. Naujai išrink
toji valdyba, susidedanti daugumoj iš naujų ir jaunų jėgų, pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - J. Puškorius, sekretorius - L. 
Pabedinskas, iždininkas - R. Bačk-is.

Šiuo metu Sekcija turi apie 20 narių, tarp kurių aktyviai stu
dijuojančių yra apie 10. Kiekvienais metais narių skaičius po trupu
tį mažėja, bet veikimo plotmė ir svarba .gyvėja. Ryšium su šiais me
tais įkurtu Strasbourg'^ Tremtinių"Universitetu, jame studijuojančių 
lietuvių yra šie: S. Garbačiauskas, K. Jasutytė, P. Klimas /jr/, B. 
Kvietelaitis ir J. Norkaitis /jr/. Daroma žygių, kad ir jie įsijung
tų į Sekcijos veiklą.'

Naujiesiems mokslo metams prasidėjus, Sekcija, palaikydama tu
rimas tradic-ija's ir tautinius bei tarptautinius ryšius, .drauge sulau
kė naujų uždavinių, kurių svarbiausi yra šie;
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Šiuo metu vyksta pasaulinis lietuviškos studentijos ’Persigrupa- 
vimas su tikslu sukurti Pasaulinę Lietuvių Studentų Sąjungą, ffą tiks
lą atsiekus, Studentų Sekcija įgautų dar daugiau prasmės ir naujos 
išvaizdos ateities veikloje.

Ryšium su Europos Judėjimo ruošiama šiais metais Jaunimo mani
festacija, Studentų Sekcija yra užmezgusi ryšį su to judėjimo tarp
tautiniu sekretariatu, kurio paraginta, ji.yra užsimojusi suburti 
visą Europoj esantį lietuvišką jaunimą, kurio tikslas būtų įsteigti 
lietuviško jaunimo Tautinį Komitetą, kuris galėtų, pagal sąlygas, 
įsijungti į Europos Jaunimo manifestaciją. ■'

L. Š. Dr-jos dėka vėl buvo atgaivintas lietuviškas choras Pa
ryžiuj , kuriame aktingai dalyvauja Studentų Sekcijos nariai.

Sekcijos p-kas „

Lietuvių Šalpos Draugijai Prancūzijoje vadovauja: Pirmininkė - 
0. Bačkienė, vice-pirmininkas - Pr. Dulevičius, sekretorius - J, Ma
siulis, iždininkas - V. Gravelis, bibliotekininkė - S. Pagnier.

L. Š. Dr-jos Moterų Komisiją sudaro: 0. Bačkienė, J. Matorienė 
ir B. Venskuvienė. Jos rūpinasi tautine reprezentacija prie moterų 
sąjūdžių.

Š.m. sausio 15 d. įvyko visuotinis L. Š. Dr-jos susirinkimas, 
kuriame Dr. Bačkis padarė pranešimą apie dabartinę tremtinių globą 
Prancūzijoje ir emigraciją. Studentas Markevičius papasakojo apie 
lietuvius, įsikūrusius ir gyvenančius Amerikoje. Pulk. Lanskoronskis 
patiekė sus-mui projektą atsišaukimo, kuris įteiktas Jungtinių Tau
tų Organizacijos įvairių tautų delegacijų pirmininkams.

Šiame sus-mo priimtame atsišaukime apžvelgta mūsų krašto būklė 
i.stori irių įvykių eigoje ir šių dienų priešo užmačias - sunaikinti 
mūsų tautą deportacijomis bei kitomis žiauriomis priemonėmis. Ryšium 

• su tokiu mūsų tautos naikinimu ir pasaulio tyla, ypačiai J. T. 0.
sesijos metu, atsišaukimu pareikštas prašymas, kad laisvosios tautos 
atkreiptų dėmesį į mūsų skundus ir pareikštų realių sugestijų,, gi
nančių mūsų tautą ir brolius nuo išnaikinimo.

Jau ateina atsakymai is mums draugingų tautų.
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Kūčios. L. Š. Dr-ja šiemet ’ suruošė šaunias Kūčias, kuriose da
lyvavo beveik visi Paryžiaus lietuviai. Jos praėjo tikroje švento va
karo nuotaikoje. Materialiai tas. gana brangiai kainavo, bet užtat 
lietuviškų tradicijų ir lietuviškumo palaikymui yra didelis įnašas. 
Ta proga dėkojame BALF-ui ir jo įgaliotiniui, kuris malonėjo padeng
ti išlaidas, susidariusias ryšium su dalyvavimu vaikų ir asmenų, ne
galinčių užsimokėti.

L. Š. Dr-jos Pirmininkė, mirus Lietuvos bičiuliui Generolui 
de Lattre de Tassigny, pareiškė užuojautą.Dr-jos vardu ir pasirašė 
į knygą.

Muzikas S. UŽPOLEVIČIUS su dideliu atsidėjimu ir energija vado
vauja mūsų chorui ir sekmadieniais lietuviškų pamaldų metu groja baž
nyčioje. Lietuvių Katalikų Misijos, L. Š. Dr-jos ir Studentų Sekcijos 
vardu reiškiame jam kuo širdingiausią padėką.

Mūsų menininkai A. GALDIKAS ir V. KASIULIS ruošiasi pavasario 
parodoms. Ponia KASIULIENĖ audžia savo vyro pieštą paveikslą, kuris 
bus išstatytas Kasiulio kūrinių parodoje. Skulptorius MONČYS kuria ir 
studijuoja. Be to, uoliai dalyvauja kultūriniam, visuomeniniam darbe.

Ponia GALDIKIENĖ laukia vizos į Ameriką; šiuo metu baigė reda
guoti knygą apie katalikių moterų veiklą Lietuvoje ir tremtyje.

Dr. Marga ZOEKE /lietuvaitė klaipėdietė/ sėkmingai dirba Moks
linių Tyrinėjimų įstaigoje, Geologijos skyriuje.

Dr-jos nariai: agronomas Tallat Kelpša su žmona ir dukra išvyko 
į Ameriką, o mokytojas Jonas Kudirka į Kanadą..

Seneliai: Eduardas DOBRILA /buvęs mokytojas/ dabar gyvena sene
lių prieglaudoje - La Bronche /Iširo/; Konstancija TATARŪNAITĖ gyve
na 85, rue Foix, Blois /Loir et Cher/; senelis ?.iAURAS randasi Pary
žiuje seselių vargdienių prieglaudoje - 45, ruc Notre. Dame dės Ch., 
Paris /6/ ir Ona KVIETKAUSKIENĖ gyvena 25, rue de Varize, Paris /16/. 
Dr-ja prašo lietuvių juos aplankyti ir tuo būdu praskaidrinti jų se
natvės dienas.

Kanadoje, Inž. Stankevičiaus šeimoje mirė ponia Polikauskienė.

14



■ Žinios iš Haut Rhin Departamento .t ,
L. Š. Dr-jos MULHOUSE skyriaus valdybą sudaro: K. J. Petrošius - 

v ' ' pirminink'as, J. Grybauskienė — sekretorius, S. Visockas - iždininkas, 
Prišmantas - valdybos narys. Kiek sąlygos leidžia, stengidWs "išvys- 

E tyti-pradėtą skyriaus veiklą, Marių taipe -vyrauja- susiklausymas ir 
drausmingumas.-Visi-nariai-prisideda prie skyriaus veiklos, Darbą ap- 

t" -'. sunkina narių išsimėtymas po Ht. Rhin departamentą. Met skyriaus vai- 
: < h dybos nariai gyvena -išsiskirstę, kas nuolat sudaro sunkumų šaukiant 

valdybos posėdžius ar vykdant numatytus planus,
, Valdybos tikslas - suburti visus tautiečius Ht. Rhin departamen

te į vieną lietuvišką šeimą. Tam tikslui ruošiame susibūrimus, gilin-
■ į * '•

darni tautinius ir religinius jausmus tremtyje. Kas mėnuo suorganizuo
jame lietuviškas pamaldas Mulhouse. Buvome suruošę ir bendras lietu
viškas kūčias, kurias praleidome gražioje nuotaikoje. Turėjome svečių 
ir iš Šveicarijos:'•buv. ministerio Šaulio žmoną ir panelę-Šaulytę. Po 

, • kūčių kartu dalyvavome ir šv. Kalėdų Bernelių Mišiose,
Š.m. vasario mėn, 17. d. Mulhouse ruošiame Lietuvos Nepriklauso-

. mybės minėjimą-, kuriame dalyvaus mūsų garbingi' svečiai iš Šveicarijos 
- ‘ \ 5 K. J. 'P.

' Prof* Dr* J» ERETAS L. Š, Dr-jos Mulhouse skyriaus garbės sve
čias. Lietuvai daug nusipelnęs prof. Dr. J. Eretas L. Š, Dr-jos Mul
house skyriaus prašomas laikys paskaitą Vasario 16 d. minėjime.

’Prieš Kalėdas iš Vokietijos atvyko žymus lietuvis krepšininkas 
p. GAILIUS, kuris žaįs krepšinį p. Grybausko treniruojamame FC Mul- 
.house klube. Vietinė spauda plačiai aprašė jo pasiektus laimėjimus 
krepšinyje, pažymėdama, kad tai žymus lietuvių rinktinės žaidėjas, 
kartu patalpindama ir jo nuotrauką.

v Birutė -ŠAULYTĖ, pernai mirusio ministerio Šaulio duktė, nors gy
vendama Šveicarijoje, maloniai dalyvauja lietuviškuose susibūrimuose, 
mielai įsijungdama į L. Š. Dr-jos Mulhouse skyriaus veiklą.

Krepšininkas GRYBAUSKAS garsina lietuvių vardą Alzase, Jo vardas 
ir gražūs atsiliepimai, kaip apie žymų lietuvį sportininką, dažnai 
matosi vietinėje spaudoje. - . .

Męd.’ Dr. ALEKSANDRAVIČIENĖ-'sėkmingai dirba Vienoje Mulhouse vai-
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kų ligų ligoninėje. Ji čia žinoma kaip sąžininga lietuvė gydytoja*

Dr. PRAGULBICKAS dirba Aubure sanatorijoje. Ruošiasi išvykti į 
J.A*V,.

Buvę L. Š. Draugijos Mulhouse skyriaus valdybos nariai - KAZO- 
KAITIS ir ŠEIKIS, susižeidę spalio mėn, 10 d, motociklo nelaimėje, 
tebesigydo dar Thann'o ligoninėje. Paskutinėmis žiniomis p. Kazokai- 
tis vasario 1 d. jau paliko ligoninę, bet dirbti tegalės tik po 2 mė
nesių. BALF-as suteikė jam 5*000 fr, paramą.

VALIUKAIČIŲ šeima, gyv, Huningue, vis dar tebelaukia išvažiavi
mo į J. A. V.

L. Š, Dr-jos Mulhouse skyriaus revizijos komisijos narys JUŠKA 
gydosi Colmar'o sanatorijoje.

L. Š. Dr-jos Marais dės Decines Skyrius./Isere/
Skyriaus valdybą sudaro: pirmininkas - Narbutas Viktoras, sekre

torius - Elbė Alvinas ir valdybos narys t-Kubilius Vladas. Revizijos 
Komisijom įeina Jadkauskaitė Jadvyga ir Šlenteris. Skyrius labai gra- 

' žiai veikia ir globoja buvusį mokytoją Dobrilą Eduardą, gyvenantį 
senelių prieglaudoje - La Tronche,

Į šį skyrių yra susibūrę Isere ir Rhone departamentų lietuviai. 
Jų paskutinio sus-mo nutarimai, kuriuos prašo paskelbti: 1/ Kiekvie
nas narys turi teisę gauti pašalpą pagal valdybos nustatytą normą. 
Vaikai atleisti nuo mokesčio ir gauna tik pusę pašalpos. 2/ Kiekvie
no nario pareiga įmokėti kas mėnesį 100 fr. vietos skyriaus kason, 
skaitant nuo 1951 m. rugsėjo 1 d. Sudarytas pinigų rezervas yra lai
komas, kad nelaimės ištiktiems nariams būtų galima suteikti piniginę 
paramą. 5/ Išlaikyti lietuvių kalbą ir organizuoti visus tautiečius 
į vieną Draugiją, ypačiai kurie dar nėra jos nariai.

ROUEN /Seine Inf,/ Gražiai lietuvių reikalus tvarko L. Š. Dr-jos 
Komisijos Pirmininkė ponia Pėruche-GEČAITĖ. Jai talkininkauja: p. A. 
Andriušis ir p, Pr. Mačiulskis. .

NILVANGE /Moselle/ yra gerokas skaičius lietuvių, susibūrusių į 
L. Š, Dr-ją..Komisiją sudaro ponia Juknevičienė /buvusi gailestingo
ji sesuo/, Mikaitis Vaclovas ir Peteraitis. Komisija labai gyvai ir 
aktingai dirba. -
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VILLERUPTAS /M. et M./ L. Š. Dr-jos villeruptiečių lietuvių veik 
lai vadovauja Dženkaitis Jonas' ii? nariai: Šumskis ir Adomaitis.

■ WORD Departamente lietuvių reikalus tvarko L, S. Dr-jos Komisi
ja, kurios pirmininkė yra ponia Gaudešienė, o nariai: Bliumas Alber
tas, Jonaitis Kazys ir j?ylipaitis Albinas.

PAS DE CALAIS,Departamente, kol bus išrinkta nauja L. Š. Dr-jos 
Komisija, lietuvių reikalais rūpinasi p. Šneideraitis, gyvenąs Los- 
en-Gohelle įr p. Bojarskas - Bethune. , •

CAEN /Calvados/ L. S. Dr-jos skyrius prefektūros suspenduotas. Jo 
nariai laikinai yra tiesioginėje Centrinės Valdybos žinioje.

MORHANGE'/Mošelle/ L. S. Dr-jos narys Jucius Bronius rūpinasi - 
ten esančių lietuvių globa ir jo vardu yra siunčiamos BALF-o dovanos.

STIRING VENDEL /Moselle/. Tos apylinkės pirmininkas- Valerijonas 
Vengelis maloniai atlieka Dr-jos jam pavestus uždavinius.

Lietuvių S, Dr-jos nariai, parėmę Dr-ją aukomis: Nevulis Jonas 
- 1.000 fr., Zoeke Marga - 1.000 fr., Lukšys - 1.500 fr., Michelevi- 
čius Antanas - 1.600 fr., Jucius Bronius - 1.000 fr.

Lietuvių Šalpos Dr-jos Valdyba už jų nepaprastą duošnumą reiš
kia kuo širdingiausią padėką.

Lietuviai legijonieriai /svetimšalių legijone/ yra prašomi lai
kas nuo laiko atsiliepti, paduodant savo adresus. Tik nuo jūsų geros 
valios priklauso susižinojimas. Adresams dažnai keičiantis, Dr-jai 
nebeįmanoma turėti pastovius ryšius.

Gautomis.žiniomis, Lietuvių Sąjunga Strasbourg's, padėdama stu
dentų, studijuojančių Laisvosios Europos Universitete Tremtyje, ruo
šiasi iškilmingai minėti Tautos šventę - Vasario 16-tąją.

♦
Š.m. sausio mėnesį Prancūzijos Vyriausybė apdovanojo Lėgion 

d'Honneur ordenu p. H. MALLET, Lietuvos Konsulą Marselyje^, kaip nu
sipelniusį rezistencijos reikalams.
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Kronika iš politinės bei visuomeninės lietuvių veiklos .
. Tautos Fondo Valdytojas p. T. ŠIDIŠKIS paskyrė Prancūzijoje Tau

tos Fondo Atstovybę: p.p, Dr. N. Bražėnaitę, A. Michelevičių ir Inž,- 
J. Puškorių. Pirmininku paskirtas Dipl. Teisininkas A. Michelevičius. 
Ateityje šioji T. F. atstovybė rūpinsis lietuvio pasų platinimu bei 
aukų* rinkimu ženklelių pavidale. Lietuvio pasai yra po 100 fr. ir po 
50 fr. Aukų ženkleliai- yra po 1, 2, 5, 10 ir 20 litų. Lito vertė Ptan 
cūzijoje yra 50 fr. fr. Lietuvio pasus aukotojai galės laikyti su sa
vim ir į juos galės įklijuoti, atitinkamai paaukavę, ženklelius. Lie
tuvio pasų ir ženklelių reikalu prašoma kreiptis į p. Dr. N. Bražė
naitę, T.-F. Reikalų Vedėją Prancūzijoje, 81, av. de la Bourdonnais, 
Paris /7/.

Lietuviškų transliacijų klausimas per Prancūzijos radiją. Iš 
kvalifikuotų lietuvių atstovų patirta, kad lietuviškų transliacijų 
klausimas per Prancūzų radiją visą laiką buvo keliamas kompetentingo
se įstaigose, bet,kaip ir Anglijoj, taip ir čia, nebuvo palankių są
lygų tokioms transliacijoms gauti. Dabar, kiek yra patiriama, sąlygos 
yra pagerėjusios ir tikimasi, kad vienokiu, ar kitokiu būdu gal pa
vyks lietuviškas emisijas gauti. Kada tai įvyks, sunku dar pasakyti.

Maršalui de LATTRB de TASSIGNY mirus, Dr. S. Bačkis, Lietuvos 
vardu, pareiškė užuojautą Prancūzijos Vyriausybei ir našlei. Be to, 
VLIK-o vardu buvo padėtas prie karsto gėlių vainikas su atitinkamu 
įrašu.

Pastaruoju laiku Paryžiuje pasirodė keletas leidinių, liečiančių 
Lietuvą, būtent: ’’Bulletin Lit-huanien" 2-3-4 nr,, "Cahiers Critiques 
du Communisme” 7 nr., pašvęstas Baltijos Valstybėms ir brošiūra - 
’’Peuples Opprimės-La Tragėdie dės Ltat©”. Šie leidiniai pasirodę J. 
T. 0. Šeštosios Pilnaties sesijos Paryžiuje proga.

J. T. 0. - 0. N. U. Pilnatis baigė savo darbus Paryžiuje š.m, 
vasario 5 d. Šioje sesijoje Lietuvos reikalais nuolat rūpinosi Dr.-S. 
Bačkis, prof. J. Baltrušaitis, pulk. J. Lanskoronskis ir Įgal. Minis- 
teris jį. Turauskas. ,

J. T. sesijos proga ir jos metu Paryžiuje lankėsi daug žymių
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lietuvių diplomatų, visuomenininkų ir buvusių paryžiečių: LDŠ Min. 
Lozoraitis, VLIK-o Pirmininkas Mgr. Krupavičius, Prof. Brazaitis, 
Dr. Karvelis, Prof.'Žymantas, Stepas Mackevičius, Laisvosios Europos 
Lietuvių Patariamosios Grupės- Pirmininkas V. Sidzikauskas.

J. T. Pilnaties darbams pasibaigus, Paryžiuje įvyko svarbus 
Baltijos Kraštų Diplomatų pasitarimas. Iš lietuvių pusės dalyvavo: 
Dr. S. Bačkis, prof.-J. Baltrušaitis ir V. Sidzikauskas, Lietuvių 
Patar. Grupės prie NCFE Pirmin. 'Iš latvių: K. Berends, 0. Grošvald, 
Latvijos Ministeris Paryžiuje, V. Masens, Latvių Patariamosios Gru
pės prie NCFE New Yorke Pirmininkas ir Zarinš, Latvijos Ministeris 
Londone /Latvijos Vyriausybės Specialus Įgaliotinis/. Pasitarime bu
vo apžvelgta tarptautinė padėtis, bei 0. N, U. sesijos darbai ir pa
daryta atitinkamos išvados, kas eventualiai ateityje reikėtų pada
ryti.

' -Š.m. sausio 21 - 24 d.d. Londone įvyko Europos Sąjūdžio rengta 
Centro ir Rytų Europos Konferencija, kurioje dalyvavo.ir Lietuvos 
delegacija. Priimti nutarimai buvo transliuoti per AMERIKOS BALSĄ į 
pavergtuosius kraštus.. "Amerikos Balso" pakviestas Dr. Bačkis šios 
konferencijos nutarimus tiesiog iš Londono perdavė į Lietuvą.

J.T. šeštosios sesijos darbus Paryžiuje aktyviai sekė Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos, Paryžiaus skyriaus nariai. Jie plačiai pain
formavo visą svarbesniąją lietuvių spaudą tremtyje apie JT darbus 
ir apie Lietuvos Diplomatijos bei politinių - visuomeninių veiksnių 
žygius JT lietuviškais reikalais.

Tarptautinė Krikščioniškųjų Sindikatų Sąjunga, kuri yra pata
riamasis JT organas, sausio mėn. pabaigoje pakvietė aukštąją Pran
cūzijos bažnytinę vyriausybę ir JT prezidiumą, ■sekretariatą ir de
legacijas susipažinti su Krikščioniškųjų Sindikatų veikla. 'CFTC Rū
muose, Paryžiuje, įvyko iškilmingas aukštų svečių priėmimas, kuria
me dalyvavo ir Darbo Lietuvių Sąjungos vadovybė. Lietuviai sindika- 
tininkai buvo pristatyti J. E. Kardinolui Gerlier, J. E. Paryžiaus 
Arkivyskupui Mgr. FeItin, p."B. Cohen ir p. Cordier - JT generalinio 
sekretoriaus pavaduotojams ir eilei JT delegatų, su kuriais kalbėjo, 
pasakodami apie lietuvių darbininkų padėtį Prancūzijoje*
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IŠ BALF-o VEIKLOS PRANCŪZIJOJE.
Atsižvelgdamas 'į sunkią lietuvių tremtinių ir senųjų emigrantų pa

dėtį Prancūzijoje,BALF-o Įgaliotinis visą laiką rūpinosi,kad BALF-as 
kiek galima daugiau Prancūzijos lietuvius paremtų.Tenka pasidžiaugti, 
kad tiek BALF-o Pirmininkas J.Pr.Mgr.Dr.J.B.KONČIUS,tiek .BALF-o Cent
ras visuomet atkreipė ypatingą dėrnseį į Prancūzijos lietuvių būklę ir 
labai daug’padėjo. • ' ••

ŠALPA'DRABUŽIAIS IR DAIKTAIS.Šiomis dienomis BALF-as atsiunčia 50 
maišų vartotų drabužių ir batų.Jie paskirstyti po visą Prancūziją,kur 
tik yra didesnės lietuvių grupės.1951 m.rudenį buvo gauta 50 maišų cuk
raus ir' 50 maišų drabužių bei 5 dėžės vartotų batų.

ŠALPA C.A.R.E,PAKIBTAIS.Šiomis dienomis sudaromas sąrašas 25 C.A.- 
R.E.pakietams gauti.Sąrašan galės patekti skaitlingos šeimos,džiovi
ninkai bei jų šeimos su vaikais ir seneliai bei asmens atsidūrę stai
gioje nelaimėje. • . .

Dabar išrašomi pakietai pasiekia adresatus tik 6 savaičių maždaug 
laikotarpyje.

Anksčiau,1951 m.rugsėjo mėnesį buvo sudarytas sąrašas 60 C.A.R.E. 
pakietams gauti.Į sąrašą pateko skaitlingos šeimos,našlės su vaik'is. 
1951 m.spalio mėnesį buvo išrašyta 20 C.A.R.E.pakietų vien seneliams, 
t.y.asmenims virš 60 metų.Gruodžio 12 d.buvo išrašyta 50 C.A.R.E. pa- 
kietų skaitlingoms šeimoms ir skubios paramos reikalingiems,kurių at
siranda nuolat įvykus kokiai netikėtai nelaimei.

ŠALPA IŠIMTINAIS ATVEJAIS.Kalėdų proga BALF-o Įgaliotinis buvo pas
kyręs iš likučių po pakistą kai kuriems sunkioje padėtyje esantiems 
asmenims,o Kūčių proga apmokėjo L.Š.Dr-jos Prancūzijoje padarytas iš
laidas ryšium su vaikučių ir neturtingųjų dalyvavimu.

BALF-as DALYVAUJA LR KONFERENCIJOJ,KUR SPRENDŽIAMI PABĖGĖLIŲ REI
KALAI.BALF-o Įgaliotiniai Europoje,Dr.S.BAČKIS,Kons.S.GARBAČIAUSKAS ir 
Inž.Pr.ZUNDE,Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas- dalyvauja 
C.A.R.E. įeinančių organizacijų posėdžiuose,bei visų savanoriškai dir
bančių šalpos darbą organizacijų'konferencijose.Taip,pr.metų gruodžio 
10 d.Dr.S,BAČKIS dalyvavo vienoje tokių konferencijų SAINT-CLOUD,kur 
dalyvavo ji.R.0. atstovai ir pats J.T.0.Aukštasis Pabėgėlių Reikalams 
KOMISARAS.*,pateikdami visas informacijas apie pabėgėlių globos ir šal
pos reikalus.
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"BRITANIJOS LIETUVIS".

Vykstant emigracijai Europoje sumažėjo skaitančios visuomenės 
ir laikraščių skaičius.Vienintelis Europoje savaitraštis yra "BRITA
NIJOS LIETUVIS".Jame bus įvestas ir Prancūzijos lietuviams skyrius. 
Visi,kurie norėtų ar parašyti ką nors,ar užsisakyti-gali kreiptis tie
sioginiai į laikraščio administraciją-^J Holland Park,LONDON,W,11. 
Prenumeratos kaina metams -1.600 fr.fr.Pinigus galima siųsti šiuo 
adresu:p.Pulk.J.LANSK0R0NSKIS,7,Blv.Julien Potin,NEUILLY s/SHINE /Sei
ne/.

Lietuvių Šalpos Draugija Prancūzijoje yra KNGOS BIČIULIŲ KLU
BO narys.Jau yra gauta "GABIJOS" išleisti šie leidiniai:Naktis Vir
šum Širdies-Krūmino;Raudoni Batukai-J.Savickio;Mėnuo Vadinamas Medaus- 
Nėlės Mazalaitės.

Knygų skaitymui ir laikraščių galima gauti L.Š.Dr-jos Bibliote- 
koje-šeštadieniais nuo 15 vai.ligi 1'7 val.-5,ru« de Messine,PARIS/8/.

ILIPRIMe COMMeI MANUSCRIT PAR L'AS
SOCIATION LITHUANLENNE DE BIENFAI- 
SANCN NN FRANCnl.-5.rue de Messine ,5

PARIS/8/
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