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Apsaugok, Augščiausias, tą mylimą salį 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai 
■Tuk tėviška Tavo malonė daug gali 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai
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£.Š.Dr-jos Informacinio Biuletenio

Turinys:
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. • ĘL Monsieur Zibuntas Mikšys

1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Prancūzijoje

2. Juridinės globos klausinei it 
emigracinės žinios.

3. L.Š.Dr-jos Prancūzijoje kronika..

4.Įvairios žinios iš lietuvių gyvenine
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PRANCŪZIJOJE

Kiekviename krašte Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizavimas 
turi skirtingas formas ir metodus.Tai priklauso nuo kiekvieno krašto 
įstatymų, kurie tvarko svetimšalių organizacijas ir nuo pačios lietu
viškos visuomenės bei jų vadovų. Yra kraštų, kur svetimšalių organi
zacijoms yra privalomas turėti to krašto Vidaus Reikalų Ministerio 
leidimas norint vesti bet kokius viešo pobūdžio pasirodymus, ar šiaip 
leistis į visuomeninę politinę veiklą.Tokia padėtis yra Prancūzijoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įdėją Prancūzijos lietuviai su 
dideliu palankumu sutiko ir ypačiai organizuotoji visuomenė ėmėsi 
viena pirmųjų šį klausimą rutulioti.Lietuvių šalpos Draugija, kaip 
oficiali Prancūzijos lietuvių organizacija, I950m. spalių 22d. su
kvietė Prancūzijos lietuvių suvažiavimą Paryžiuje, kuriame dalyvavo 
Mgr.M.Krupavičius ir visuose departamentuose gyvenančių lietuvių ats
tovai.Šio suvažiavimo -ir buvo tikslas aptarti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės klausimą Prancūzijoje ir numatyti būdus jam realizuoti.

Diskusijų metu buvo iškelta du pasiūlymu:!/ ryšium su numatomais 
sunkumais gauti leidimą PLB}. siūlyta šiame krašte jau oficialiai vei
kianti organizacija - Lietuvių Š. Draugija perorganizuoti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę; 2/ prašyti Vyriausybę duoti leidimą PLB kaip 
atskirai organizacijai.veikti.Sustota prie antro pasiūlymo t.y.kurti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę kaip atskirą organizaciją.Tuo būdu buvo 
sudarytas ir laikinas organizacinis komitetas, su būstine Paryžiuje, 
į kurį įėjo:Tėvas Pečkys pirmininkas, Kun.Krivickas vice-pirn. Pr.Du- 
levičius sekretorius, nariais Inž.Stankevičius, advokatas Paramskas 
ir nariais kandidatais: M.Galdikienė ir prof.Baltrušaitis.

Praėjus porai metų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės klausimas Pran
cūzijoje pasiliko visiškai neberyškus.Nevienas klausia kas dab^r de
dasi su Prancūzijos Lietuvių Bendruomene.Šia proga tenka patiekti 
kai kurių paaiškinimų, kodęl tokiu lėtu.žingsniu einama pirmyn ir ne- 
paslinkta toliau, kaip tik laikinų įstatų paruošimas.Pirmoji kliūtis 
juridiniai sunkumai sutinkami šiame krašte, antra Laik. Orgrnizaęinio 
Komiteto narių išsiblaškymas distancijos atžvilgiu ir emigracija.Pr. 
Laik.Organizacinio Komiteto klausimas.atsidūrė gana painioje būklėje 
ypačiai kai emigracija praretino Prancūzijos lietuvių eiles.Išemigra
vo adv.Paramskas, Inž.Staiicevįglls/lruris Kanadoje mirė/ ir galop pats 

Pjrni ninkas Tėvas Pečkys.
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Po ilgos tylos šin,- gegužės nėnesįKonitetns persitvarkė, pakvies

damas kandidatus prof.Baltrušaitį ir p.M.G-ldikienė/kuri irgi jau išvy
ko į J.A.V./Dabar Prancūzijos Laik.Organizacinį Komitetą vietoje septy
nių narių sudaro tik trys s Kun.Krivickas, Pr.Dulevičius ir prof. Baltru
šaitis/ kuris išvyksta keliems mėnesiams į Ameriką/

Prancūzijos lietuviai su dėmesiu sekdami Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės raidą norėtų, kad ji ir Prancūzijoje būtų ne popieriuje, o gyvas lie
tuviškos visuomenės junginys.Matant kaip organizuojasi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė kituose kraštuose, pas Prancūzijos lietuvius pavienius ar or
ganizacijas jaučiasi f ip pat noras išeiti iš tos rutinos ir pageidautų, 
kad Laikinas Organizacinis Komitetas nedelsdamas imtųsi vienokių ar kito
kių žygių, kurie laiduotų Prancūzijos lietuvių normalų įsijungimą į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės vienetą.

Ryšium su tokia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės būkle Pr ncūzijoje, 
Tautos Fondo reikalai taip pat neturi tikrosios atramos.Aišku, su Pr. 
Lietuvių Bendruomenės įkūrimu vienokia ar kitokia forma ir Tautos Fondo 
funkcionavimas išsiryškintų ir būtų sėkmingesnis.

Prancūzijos lietuviai mėgsta organizuotą darbą ir tėvynės reikalams 
pagal jų skaičių gana duosniai aukoja.Tas parodo, jog visi yra pasiryžę 
atlikti jiems uždedamas visuomenines tautines pareigas, tik visi norėtų, 
kad ir vadovaują asmenys parodytų, jog ir jie atlieka pareigas, kurios 
jiems yra patikėtos.

O.Bačkienė 
L.Š.Dr-jos Pirmininkė.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI Prancūzijoje prašant,L.Š.Dr-još Valdyba 
davė Dr-jos skyrių ir Komisijų adresus, kurių pagalba būtų pasiekti visi 
lietuviai gyveną provincijoje. ■

Tautos Fondo Atstovybės pranešimą Lietuvio Pasų ir ženklų platin
tojai yra šie asmens: Kun.Krivickas-Pr.LOKo pirm.Strasburge;/B"s-Rhin/, 
Aiv.Sl'bė-St.Fohd -/Rhone/; O.Gaudešiutė-St.Olle aCambr^i/Nord/; M.Giedrai- 
tienė -Loos en Gohelle /P~s de Calais/; O.Gečaitė-Peruche, Rouen /Seine In 
J.Grybauskienė, Mulhouse/Moselle/; Dirmeikis J.,Hay”nge/Moselle/;A.Liut
kus, Villefranche/Alp.Merit./; J.Šumskis, Villerupt/M.et M./; V.Vengelis, 
Stiring Vendel/Moselle/.

Visi platintojai yra prašomi nesiųsti perlaidų, kol bus Tautos Fondo 
Atdbvybės nurodytas naujas pinigų persiuntimo adresas.
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PRANCŪZŲ ĮSTAIGA' PABĖGĖLIAMS IR APATRĮDĄMS GLOBOTI.

/Office Francais de Protection des Rė^ugids et Apatrides/ 
7, rue Copernic, PARIS/I6/

Nuo š.m. rugsėjo 22d. Prancūzijoje pradėjo veikti pabėgėliams ir apat- 
ridans globoti įstaiga į kurią interesantai gali kryptis kiekvieną 
dieną nuo 9val. iki I2val.

Šioji įstaiga yra Įgalinta pagal š.m* liepos 25d. įstatymą specia
liai rūpintis pabėgėlių ir apatridų administracine bei juridine globa. 
Per jąją suinteresuotieji galės apsirūpinti įvairiais pažymėjimais/ 
gimimo, vedybų, skyrybų/ bei kitais kasdieniam gyvenime reikalingais 
dokumentąis.Ši įstaiga nors grynai prancūziška, veiks artimam kontakte 
su Augštuoju Pabėgėlių Reikalams Komisaru.Pagal įstatymo straipsnį 4bis, 
prie kalbamos Įst'igos įkuriama Apeliacinė Komisija, kurią sudarys, 
vienas Prancūzų Valstybės Tarybos narys/iš Adm.Teismo/, vienas Augšto- 
jo pabėgėlių Reikalams Komisaro atstovas ir vienas įkurtosios Įstaigos 
atstovas.Į šią apeliacinę Komisiją galės kreiptis pabėgėli'’!, k-da 
jiems kalbamoji įstaiga, atsisakys pripažinti pabėgėlių statusą,arba 
k"da pabėgėliai ar npntridai Prancūzų įstaigų bus tremiami iš Prancū
zijos.Suinteresuotieji g-lės pateikti ši-i Komisijai paaiškinimų bei 
turėti gynėją.

Kas darytina darbo netekus.Nežinant kada pavyks kitą darbovietę su
sirasti reikia tuojau įsirašyti į darbo biržą/office public de place
ment/. Tai svarbu dviem sumetimais s1/per ją darbo kartais galima suras
ti,2/ jei darbo negaunama įsirašymas reikalingas norint bedarbės para
mą gauti.Be šios sąlygos darbo pašalpai gauti dar yra kitos dvi sąly
gos :a/reikia kad darbininkas būtų dirbęs bent šešis mėnesius prieš dar
bo netekimą; 2/reikia kad bedarbis būtų nors tris mėnesius išgyvenęs 
toje vietoje kur darbo pašalpos'prašo./Didesniuose miestuose reikalau
jama šešių mėnesių, o didmiesčiuose-netų.Prašymus bedarbės pašalpai 
gauti reikia įteikti vietos Maire/viršaičiui/.

Prancūzijos įstatymai d^rbo, socialinio draudimo srityje visų tau
tybių pabėgėliams vienodai taikomi.Neprityrusiems tremtiniams lietu
viams Prancūzijoje reikale patartina kreiptis arba į lietuviškas įs
taigas prašant patarimo, arba tiesiog į prancūziškas ypač Į SERVICE 
SOCIAL dftlDE AUX EMIGRANTS.

L ;k-
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EMIGRACINIAI REIKALAI.

BALFng Europoje paskyrė vieną asmenį speciali.”.i rūpintis enigra- 
cini”is reikalais,būtent-Dr.A.RUKSĄ} kurį galim pasiekti šiuo adresu: 
U#L,R,P. of America,Ino.Central European Office, Pienzenauerstr .15 
Munich, Alleiiagne.

Kur galina emigruoti.Balf-o Pirmininkas Kan.J.Končius yra prahešęs, 
kad tremtiniai gyveną Danijoje, Belgijoje,Prancūzijoje,Ispanijoje, 
Portugalijoje, Šveicarijoje, Olandijoje bei Luksenburge gali dar gau
ti vizas į JAV pagal DP įstatymą, kuris galioja ligi 1954.VII.ld. 
Nedelsiant visi norintieji emigruoti turi įsirašyti į JAV konšul-tus 
ir jie galės gauti lietuvių kvotos sąskaitom pagreitintu keliu viz^s. 
Pagrindinė sąlyga p: sinaudoti DP įstatymu yr a ta, kad tremtinys bū
tų atsiradęs Vakarų Europoje po I959n. rugsėjo 1d. ir ne vėliau I949n. 
sausio 1d.Lietuviai, kurie neatitinka šiai sąlygai gali emigruoti į 
JAV tik sulaukę vizos pagal kvotą,Normaliai vizos tenka laukti 4 net.

Kanndon gali vykti visi iki. 50 ne tų. Pirmenybė teikiama namų sta
tybos specialistams.Jei šeimoje yra 2_5 dirbantieji tai su jais gali 
vykti ir jų tėvai nors būtų ir virš 70 metų,Tokiais atvejais reikia, 
kad kas nors kviestų iš Kanados, bei parūpinėtų butą ir darbą.Asmens 
neturį pažįstamų bei giminių Kanadoje gali kreiptis į Balfą, kuris 
tarpininkauja geradariams surasti.

Iš kur galina gauti paskolą emigruojant.Pagal Dr.J.Končiaus susita
rimą su NCVC Generaliniu Direktorium Europoje -lietuviai emigruoją į 
JAV ir turį vizas g”Ii paskolų reikalu kreiptis į NCW6 Vokietijoje, 
arba Paryžiuje 140f rue du Bnc, Paris /7/. Beto, emigracijos pasko
loms g'uti dar galina kreiptis į ši"s organizacijas: 1/ Secours 
Catholiąue, 120. rue du Cherche-Midi, Paris/7/. Per čia galina gauti 
paskolą emigracijai į visus kraštus; 2/Internrtion”l Rescue Conittee, 
55 T Bld, des Capucines, Paris/2/ šioji organizacija rūpinasi ypač 
padėti liberalams ir socialistams.5/0.T.M.A.D.S, 25, rue Blanche ,/9*/ 
Kreipiantis reikia, nurodyti asmenis bei organizacijas, kurios emigra
cijos krašte galėtų už emigrantą paliudyt.P”skolą reikia pradėti grą
žinti šešiems mėnesiams praėjus nuo įvažiavimo d”tos. Paskolos g-vino 
procedūra gali užtrukti nuo 4 ligi 7 sąv^ičių.
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IŠ B A L F p VEIKLOS PRANCŪZIJOJE,
Š,m. kovo I9d. atvyko į -Europą KGn. Dr,J,KONČIUS, BALFo Pirmininkas. 
Pravažiuodamas pro Paryžių BALF0 Pirmininkas susipažino su lietuvių 
padėtini Prancūzijoje ir parūpino Prancūzijos lietuviams drabužių, ba
tų ir šiek tiek maisto,To pasėkoje Prancūzijos lietuviai š.m. gegužės 
mėnesį gavo 55 irisus vartotų drabužių, 5 statines vartotų batų ir 
penkias kartonines dėžutės maisto konservų.

Parana CARE pakietais. Šalia paramos betarpiškai gautos iš BALFo, 
Prancūzijos lietuviai nuo š.n. vasario galo ligi dabar yra gavę 41 
CARE pakietą, kurie buvo paskirstyti po visą Prancūziją gyvenantiems 
lietuviams,, ypačiai skaitlingoms šeimoms, seneliams, ligoniams, stai
gios nelaimės ištiktiems ir motinoms.

Tuo tarpu BALF_0 Įgaliotinis. Prrncūzijoje dar neturi žinių, nr 
ateinančiais metais bus dar gaunama CARE pnkietų, bet tikimasi jog 
dar bus, nežiūrint, kad CARE pakietai darbnr siunčiami daugumoje į 
Tolimuosius Rytus/Korėją, Indokiniją ir t.t,/

Piniginių paramų BALFas Pr^ncūžijon nebesiunčia, išskyrus smul
kias sumas siuntų bei susirašinėjimų išlaidoms padengti.

Bendrai, BALFo dėmesys daugiau nukreiptas Į Vokietiją kur yra 
likę dar apie 8 tūkstančius lietuvių ir daugumoje ligoniai.

Šalpos reik-’lu tenka pranešti, kad dnb^r nei BALFo Įgaliotinis, 
nei Lietuvių šalpos Draugija Prancūzijoje jokių CARE pakietų rezerve 
nebeturi ir todėl gautų prašymų patenkinti tuo tarpu negali.

Tas pats yra naujagimių kraiteliais, kuriuos L.Š.Dr-jci parū
pindavo motinoms laukiančioms kūdikio.

Bendrai, Prancūzijos lietuviams tenka daugiau susirūpinti savj- 
tarpine pagalba, kuri yra^buvo ir bus reikalinga.Kiekvienas j^uskime 
pareigą sąžiningai nario mokestį sumokėti organizacijai, reikalui 
esant net paaukoti, kad tuo būdu bendromis jėgomis galėtumėm pagelbė
ti broliui nelaimės ištiktam.
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lietuvių šalpos draugijos kronika..
Paryžius. Lietuvių Š, DrnUgija Paryžiuje šįmet rodė ypatingo jud

rumo savo veikloje,Ji judino veik visą lietuvių visuomeninį-kultūrinį 
gyvenimą, nekalbant apie materialines paramas.Suruošta šventės, minėji- 
nai, pobūviai bendrai su baltais ir atskirai paįvairinti sutelktinėmis 
programomis.

Beto, š.n. kovo 50d. buvo suruoštas lietuvio -ės teismas Prrncū- i ’ ’v
zijoje.Teismo sąstatą sudarė: prokurorąs-A.Svirmickas, ginėjas -pulk. 
J.Lanskoronskis; teisėjai-M.Galdikienė, Dr.P.Karvelis, dipl.teisininkas 
A.Michelevičius, J.Huebneris, B,Vaicekauskas.

■ . TE IS M_0___S_P_R-£_N_D_I_M_A_S .

Teismas, išklausęs prokuroro ir gynėjo kalbų ir išnagrinėjęs kalti
namąjį aktą, rado, kad nusikaltimai prieš lietuviškumą asmeniniam ir 
šeimos gyvenine Prancūzijoj pastebėti, nes yra lietuvių vengiančių 
organizacinių įsipareigojimų, o taip pat lietuvių vaikų nemokančių 
lietuvių kalbos.

Sunkiu nusikaltimu pripažinta nusižengimas prieš lietuvių visuome
nės konsolidaciją-vieninguną, skleidžiant piktus gandus, keliančius 

V' nesantaiką. " *
Kiekvienas lietuvis, atsidūręs svetimame krašte, turėtų visuomet 

prisiminti, kad vietos gyventojų akys nukreiptos į jį ir savo pavyz
dingu elgesiu kelti, lietuvių tautos garbę.

Nusikaltimai prieš lietuviškumą yra skaudūs ypatingai šiais lai
kais, kuomet mūsų tautos didelė dalis išblaškyta po platųjį' pasaulį, 
mūsų Tėvynė kenčia žiaurią priespaudą.

Bet šių dienų sunkus gyvenimas ir bendras egoistinis bei mate
rialistinis žmonijos nusiteikimas, neduodąs idealizmo pavyždių, leng
vina virš minėtus nusižengimus ir nusikaltę nuteisiami sąlyginiai, 
•duodant vienus metus laiko pasitaisyti.

Pasirašo teismo pirminipkas ir nariai.

S.m. rugsėjo 28a. sušauktas susirinkimas Tautos Atgimimo 
Dainiui MAIRONIUI paminėti, Paskaitą apie MAIRONĮ laikė Kun. Dr. 
Jucevičius.
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STUDENTŲ SEKCIJA IR JOS VEIKLA.

Jau greit bus septyneri lietai kaip susikūrė Lietuvių Studentų 
Sekcija Paryžiuje.Per tą laiką ji išvarė didelę vagą Paryžiaus lie
tuvių kultūriniame bare ir būrė lietuvišką studentiją ir šiaip pra
silavinusį jaunimą.

Dažnuose susirinkinuose būdavo suruošianos paskaitos įvairiomis 
mokslo, meno ir šiaip aktualioms temomis,Be to, jiems rūpėjo meni
nių programų ruošimas atitinkamuose lietuvių susibūrimuose ir šven
tėse .

Netikrųjų studentų skaičiui mažėjant ir atsirandant naujų stu
dentų, daugiausia prancūzų mokyklų paruoštų, Sekcijos pobūdis pra
dėjo keistis.Senųjų narių nuošalumas ir jaunųjų neprityrimas sudarė 
net tam tikrų plyšių, kurių pasėkoje Sekcijos veikla susilpnėjo.

Ryšiun su pastaruoju metu iškilusiais naujais uždaviniais, kaip 
tai Pasaulio Lietuvių Studentų Sąjungos kūrinas ir kita,tenka pa
galvoti apie Sekcijos reformą.Sekcija turėtų apglobti tik tikrus, 
studijoms atsidėjusius studentus.Tai būtų pirmutinė Sekcijos arti
miausio susirinkimo problema.Trumpai apžvelgus praėjusių .metų veik
lą, tenka konstatuoti tam tikrą Sekcijos narių apatiją ir Sekcijos 
Valdybos sutinkamus organizacinius sunkumus.Jau vien susirinkimų 
vietos klausimas dažnai darydavo nemaža sunkumų, būstinės ieškant 
įvairiose prancūzų organizacijose.Iš kitos pusės, nemaža narių, pa
kviestų sekretoriauti susirinkinuose, nesiteikdavo net paruošti 
ir patiekti susirinkimų protokolų.

Kovo 4d. buvo suruoštas susirinkimas su p.Liutkaus paskaita 
apie dailininką Ad.Galdiką.Po paskaitos įvykusiose meniniais klau
simais diskusijose ypačiai išsamiai pasireiškė dailn.V.Kasiulis. 
L.Š.Dr-jos pageidavimu ir Studentų Sekcijos Valdybos iniciatyva, 
gražiai veikė chorelis ir orkesrėlis nuz.S.Užpolevičiaus vadovau
jamas, kuris pasireiškė Vasario I6d. minėjime, Motinos•Dienoje ir 
Pabnltiečių pobūvy.

Eilė S tudentų Sekcijos narių buvo pristatyti Entraide Universi- 
taire Franęaise, kur buvo aprūpinti rūbais. Deja, stipendijų skyrimo 
klausimuose visada daugiau lemia studijų rezultatai ir asmeninė i ni- 
ciatyva.Tenka pasidžiaugti jaunųjų Sekcijos nerių: Ugnės Karvelytės, 
Bačkio R. ir Pabedinsko L. šiais nokslo neteis atsiektais rezulta
tais, sėkmingai išlaikytais egzaminais.
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Reikia, kad ateityje Studentų Sekcijos nariai, neaplenkdami visuo- 
x neainių pareigų, atsiektų kuo gerinusius nokslo rezultatus ir pra

turtintų save, o netiesioginiai, ir Studentų Sekciją, intelektualiniu 
pajėgumu ir visuomeniniu pasiruošinu.

Išvykdama į J.A.V. visiems kolegoms ypačiai to linkiu.

Inž.Jonas Puškorius,
Studentų Sekcijos Pirmininkas

Dabar Paryžiuje.studijuoja šie studentaijBaltrušaitis Jonas, 
■ Bačkis Rič., Karvelytė Ugnė, Lanskoronskytė Danutė, Matukaitė Ange
lika, Markevičius A,,PabedinskasLeonas, Švirnickas Albinas, Vensku— 
vienė Birutė, Venskus Adolis. Menininkai: Gailius,Kasiulis ir Moneys.

■' ->f' -■ •

Panelė Matukaitė,atvyko iš Kanados pagilinti muzikos studijų 
Paryžiuje,kaip pianistė.

i
Nancy studijuoja mediciną Jonas Ivaškevičius ir k^rtu jis dirba 

ligoninėje externu.

Strasburge laisvosios .Europos Kolegijoje šinet studijuos šie 
studentnisR.Gnrbačinuskaitė, S.Garbačiauskas,K,Jasutytė, P.Klimas, 
J,Macevičiūtė,J.Nork?itis, Kvietelnitis jau baigė.

Birutė Strankauskaitė lanko dramos mokyklą, kuri paskutiniu 
metu buvo susilaužiusi ranką dirbdama kino studijoje.

Huebnerio sūnus pradėjo uoliai studijuoti muziką.Jų dabartinis 
adresas: 1, rue de 1'’Industrie, Nanterre/Seine/.Ten pat' gyvenap.p. 
Vaicekauskai. ___ :_______________

Strasburgo unoversitete studijuoja techniką Dr.Aleksandra
vičienės sūnus, O' ji pati dirba seselių ligoninėje Mulhouse.

S-.
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MULHOUSE, Lietuvių Šalpos D r - j o s 
skyrius,nep-isydams sunkumų tremtyje, tęsia lietuvių subūrimo ir 
lietuviškumo išlaikymo darbą. L.Š.Dr-jos skyriui vadovauja: pirmi
ninkas -Kum.J.PETROŠIUS, sekr,J.Grybr'uskienė, ižd.St.Visockąs ir 
A.Prišmnntas.

Skyriaus pastangomis š.m. birželio mėn. I5d. Mulhouse paminė
ta kartu su latviais ir estais tragiškoji pabaltiečių ištrėmimų 
diena I941m.T-i pirmas pabaltiečių susibūrimas Mulhouse apylinkėje. 
Prof.ERETAS,atvykęs iš Šveicarijos, šiame minėjime pasakė l^bai 
įspūdingą kalbą.Pirmasis susiartinimas su pab^ltieči'-is praėjo 
labai gražioje ir broliškoje nuotaikoje.Tikime, k"d užmegstas ryšys 
tarp pabaltiečių šioje apylinkėje nebenutruks.

L.Š.Dr-jos nariai Dr.Pragulbickas ir p.p. Valiukaičių šeima 
š.m. spalio mėn. pirmomis dienomis išvyksta į JAV.J.Aidukui del 
sveikatos JAV konsulatas vizos išdavimą atidėjo.Juozas Vaitulevi- 
čius taip pat tikisi neužilgo gauti išvykimo vizą į JAV.

-Žemaitaitis,Vaitkevičius ir Gaurilovas įstojo į amerikiečių 
suorganizuotas darbo kuopas Vokietijoje.Jie yfa 'buvę legionieriai.

-A,Juška vis tebesigydo Colmaro sanatorijoje.Po operacijos svei
kata gerėja ir tikisi netrukus apleisti sanatoriją.

- L.Š.Dr.jos iždininkas Visockas keletą'mėnesių išgulėjo ligoni
nėje, dabar jau vėl pradėjo dirbti.

—Buvęs L.Š.Dr-jos sk.pirmininkas Kazokaitis sukūrė šeimą ir da
bar gyvena Issenheime.

-Prieš keletą sf vaičių surasta mulhouse apylinkėje dar viena 
lietuvių šeima gyvenanti mažame kaimelyje -Oberdorfe prie Altkircho, 
kuri nuo 1945 metų čia gyveno nieko nežinodama, kad esama apylinkėje 
lietuvių.Tai p.Naujokai iš Marijampolės, išvykę iš Lietuvos I941n

-Legionierius Vaičiulis Kazys užbaigęs savo tarnybą svetimšalių 
legione atvyko į Thann ir Kun.Petrošiaus ir Prišnanto globojamas 
mano jis tenai susirasti darbo ir apsigyventi.

- L.Š.Dr-jos skyriaus Mulhouse lietuviams gerai pažįstamas med. 
stud.Kvietelaitis š.m. liepos 31d. sėkmingai apgynė Strazburgo

11



-12 - 
universitete nedicinos fakultete disertaciją .Naujasis nedicinos 
Daktaras paskutiniais metais gavo stipendiją iš ’’Laisvosios ^uropos 
Kolegijos” Strsburge.Malonu, kad pirmasis užbaigęs studijas šios 
Kolegijos globoje yra lietuvis.Š.n. lapkričio nėn. I4d. Dr.Kviete- 
laitis su šeima išvyksta į JAV,

MARAIS dės DECINES/Isėre/

L,Š,Dr-jos Marais dės Decines skyrius šįmet yra gavęs ofi
cialų leidimą veikt i. Skyriau s pirmininkas NARBUTAS Viktoras jau 
ketvirtas mėnuo kaip guli ligoninėje.Valdyba jam linki greito sustip
rėjimo.

Šio skyriaus narys buvęs leg, Ruibis Pranas š.m. rugp.mėn. 
vedė.Jo dabartinis adresas yra toks;Sardieu /Par la Cote St.Andrė/ 

/////////////

' VUJjERUPTAS /M.et M./ Čia susigrupavusi didžiausia lietuvių ko
lonija dar iš prieškarinių laikų.Visi aktingieji lietuviai yra su
sispietę į ^.Š.Dr-ją.Jiems pirmininkauja Jonas Dženkaitis, susipra
tęs lietuvis.Šumskis Jonas yra Tautos Fondo atstovas Villerupte.

NORD depart. L.Š.Dr-jos Komisija praneša, kad Nord departamento 
lietuviai savyšalpos reikalams moka į mėnesį po 20fr.Kasoje turi 
3t7^0fr. Nario mokesčius Dr-jai taip pat gražiai apsimoka.

Ponams Pylipaičiams gimė sūnus Kęstutis.Jam suteikta dovanėlė 
900fr. sumoje.vietos lietuvių.

Dr-jos narė GAUDEŠIUTĖ Ona š.m. spalio 11d. išteka. Jos tėve
liai yra gražiai įsikūrę Canbrai.

Greit išvyks į Ameriką p.p.Aleksandravičių šeima, kuriai Nord 
departamento lietuviai linki sėkmės.

Ponų Cesniauskų šeimą yra ištikusios baisios nelaimės. Pats 
Česniauskas buvo darbe sužeistas, p.česnieuskienė taip pat turėjo 
operaciją, o jų dukterį Gražiną suvažinėjo sunkvežimis.Gydosi ligo
ninėje.

Marija Jarašūnienė susilauž.ė koją -sveikata gerėja.

12
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PAS de CALAIS depr. Ten yra išrinkta L.Š.Dr-jos Komisija iš 
trijų asmenų: pirn.Giedraitienė, nariais V.Bojarskas ir Šneiderai— 
tis.Jų pranešinu ten yra susispietę apie 40 lietuvių.Dauguma jų 
dirba anglių kasyklose, kuriose darbas gana sunkus ir pavojingas.

Didelės nelaimės yra ištiktas mūsų Dr-jos narys Julius Geiliū- 
• ' nas,. kilęs iš Gudžiūnų miestelio, Kėdainių apsk.Jis važiuodanas 

natociklu susidūrė su kita našina ir to pasėkoje sulaužytos abi 
rankos ir abi kojos.Gydomas Lenco ligoninėje.Lietuviai labai soli
dariai jį užjaučia ir lanko.

MOSELLE dept. Nilvange L.Š.Dr-jos pirmininkė p.Jaknevičienė 
yra'susirgusi ir nuo spalio 5d. išvažiuoja į Sanatoriją.Nilvange 
apylinkėje gyveną lietuviai visi pavyzdingai yra sumokėję nario mo
kestį Dr-jai ir gražiai eina platinimas Tautos Fondo ženklų.

Dr-jos nariaisKuprinskas Juozas grįžo atgal į prancūzų sve
timšalių legioną.Zablockis Povilas liepos nėnn.išvyko į Kanadą. 
Solovjovas Jonas š.m, rugsėjo 2d. vedė Mariją Andrė.Jam. linkima 
laimės. -----------------------

FORBACHAS /Moselle
1948 metais ten buvo 4? lietuviai, o dabar yra likusios tik 4 

šeimos.Del sunkių įsikūrimo sąlygų dauguna išemigravo į kitus kraš' 
tus.Forbacho Komisijos Pirmininkas yra Vengelis Valerijonas.

Ponas Kleinas tebeserga nervų liga, o jo žmona vargsta su 
keturiais mažais vaikučiais.

LzHopital-Freyning/Moselle/.Paskutiniu metu šioje apylinkėje 
randasi tik kelios šeimos. • Š.m. balandžio mėnesio pabaigoje iš
vyko į JAV šios apylinkės pirm.V,Paulauskas.

§,n. gegužės mėn. įvykusiam sus-me buvo perrinktas Konįt;etas 
į kurį įėjospirm.M.Bešys, sekr.Garbauskas irnarys j.Bundzė.Jie yra 
apsirūpinę lietuviškais laikraščiais, kuriuos dalinasi ir skaito.
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ROUEN /Seine Inf./Š.n. Vasario I6d. mirė A,A. Pranas NAVICKAS. 
Jo šeima randasi Lietuvoje. Pono Mačiulskio pasta ligonis ant jo ka
po pastatytas kryžius.

-Mačiulskis ir Ulrichai tikisi greit gauti vizas ir išvykti 
į JAV.

Š.n. rugsėjo mėn. Vidžiūnas vedė prancūzaitę.Visi jan linki 
lainingo gyveniuo.

CAEN /Calvados/. Šis L.Š.Dr-jos skyrius buvo uždarytas išvykus 
jo pirmininkui Kolbai Z,

Š.m, birželio I5d. įvykusiai! sus-ne jie vėl susiorganizavo 
ir išsirinko L.Š.Dr-josKomisiją įkurią įeina : Černiauskas Jonas, 
Herna na s Juozas, Dambrauskas Matas, Bendzvolenkienė Janina.

Buvę L.Š.Dr-jos nariai iš Amerikos ir Kanados yra atsiuntę 
Draugijai aukų: Bulota Juozas Inžinierius -5000fr./penki tūkst./ 
Brazauskas Kazys - 10 dol./dešimt dol./ Dr.Pavilanis iš Kanados 
5dol. /penkis dol/. Dr.Pantienis iš Amerikos’ 5dol. /penkis dol./ 
Vilutis Petras iš Kanados 5 dol. /penkis dol/.p.p.Vėbros iš Ameri
kos 20 dol./dvidešimts/.

Jiems Lietuvių Š.Draugija Prancūzijoje,už šį brolišką gestą 
reiškia kuo širdingiausią padėką.

Baigę kontraktus svetimšalių legione yra atvykę į Paryžių 
šie legionieriai: Jasiškis Pranas, Benetas Eduardas, Grinevičius, 
Petraška ir į Thann Vaičiulis Kazys.

Taip pat atsiliept iš Indokinijos šie legionieriai:J.Vazen- 
liauskas, S.Alaciauskas, p.Būdvytis ir D.Martinkus.

Be to, Pesanko Lionginas ir Vrublevicius buvę legionr. yra ap 
sigyvenę Orane /Aigerie/.Ten pat gyvena ir p.Ripoll-Puzinaitė.
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Įvairios žinios iš Prancūzijos lietuvių,gyvenimą*
• » ’

LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA. Š.m. rugsėjo 7d. vėl pradėtos lietuviš
kos pamaldos 42, rue de Grenelle, Paris/7/ Jos bus laikomos kiek
vieną sekmadienį 11 vai.

Misijos Direktorium yra paskirtas lietuvis Kun.Feliksas 
Jucevičius,atvykęs iš Ronos. Visi Prancūzijos lietuviai religi
niais reikalais prašom kreptis į Jį šiuo laikinu adresu:

Monsieur j/Abbė F.Jucevičius
36 rue Guilleninot, Paris/I4./
” Telf. Seg.13-44

Kun.Vytautas Balčiūnas,-lietuvių Šv.Kazimiero Kolegijos Romoje 
dvasios vadas,yra atspauzdinęs savo disertaciją "La Vocation Uni
verselie a la Perfection Chretienne selon St.Franęois de Sales’,’ 
už kurią yra gavęs Teologijos Daktaro .laipsnį.

Kun.Juozapas Lukošiūnas,kilęs iš Užpalių /Utenos apsk./, 
laikė pirmąsias mišias rugpiūčio 3d. Liėge /Belgijoj/

LIETUVIŲ MOTERŲ KOMITETĄ prie PaSaulinio Motinų Sąjudžio- 
/M.M.M,/ sudaro: pirn.O.Bačkienė, Genralinė Sekr, B.Venskuvienė 
ir nariai-M,Galdikienė,J.Matorė ir E.Turauskienė.Komitetas rūpi
nasi Tarptautine Studijų savaite, kuri Įvyks I953n. gegužės men.

Š.m" lapkričio nėn. įvyksta Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
Tarptautinis J jKermesas, kuriame lietuvės taip pat ruošiasi daly
vauti.

Lietuvių š. Draugijos Valdybos narė Ponia Pagnier gavo 
iš Lietuvos žinią, kad Radviliškyje mirė jos manytė. Reiškiame 
Jai Dr-jos vardu užuojautą.

Panelė Nijolė Bražėnaitė išvyko į Vokietiją.Ji dirbs Vykdomo
joj Taryboj, kaip sekretorė.
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SPORTININKŲ GASTROLĖS. Š.n. rugsėjo nėn..Anglijos Lietuvių 
Sporto Klubo. Krepšinio Konanda ’’KOVAS 'iš Mančesterio gastroliavo 
Prancūzijoje. Deja, šios gastrolės pasižymėjo tik pralainėjinais.

Prieš vykstant ’’anbasodoriauti" yra reikalingas didesnis apdairu
mas bei susiorielitavimas savo pajėgume. Juo labiau, kad prancūzai 
iki 'šiol į lietuvius krepšininkus žiūrėjo,kaip į pirmaeilius žaidė- 4 
jus. ■

Ministeris E.TURAUSKAS š.n. rugsėjo 12 — 14 d.d. dalyvavo
N.E.I./Krikščionių Demokratų/ kultūriniame Kongrese Friburge /Šveiz./

Prof.Dr.J.Grinius š.n. rugsėjo 24d. atstovavo Lietuvių Federa- 
listų Sąjungą Europos Federalistų Sąjungos Centro Komiteto posėdžiuo 
se Strasburge. _______________

Dp.SįBačkis š.n. rugsėjo IOd. buvojo Londone, kur dalyvavo 
Europinio Sąjūdžio Centro ir Rytų Europos Komisijos Prezidiuno po
sėdžiuose. Aptarta tolimesnė tos Komisijos veikla pavergtųjų kraš
tų labui. ---- ----------- ----

Prof.Baltrušaitis išvyksta keletai nenešiu į JAV su pas- 
kaitonis apie neną.

Genr.Št. pulk.J.Lanskoronskis įeina į Tarptautinęs buvusių 
karių Sąjungos Valdybą,

...................... ............. *

- Skulptorius Moneys Antanas yra padaręs restauruojanai bažny
čiai stacijas, kurios nors moderniško stiliaus, bet pesižyni reli
giniu gilumu.

- Dail. Kasiulis gavo iš Frie Europe dalinę stipendiją.Jis da
bar studijuoja’ir kuria.

’- Stud.Markevičius verčia į lietuvių kalbą l'Etranger’’/svetima
sis/ -Canus.

-Ponia Einaitytė tariasi su prof. Krėve Mickevičium del jo kai 
kurių knygų vertino į prancūzų kalbą..
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Petras Klimas ir Norkaitis, studijuoją Laisvosios Europos Kole
gijoje Strasburge, š.m. rugsėjo 23d, atstovavo Jaunųjų Lietuvių 
Federalistų Sąjungą, Europos J.F. Centro Komiteto posėdžiuose 
Strasburge.

Šiuo rietu Jaunųjų Lietuvių Federalistų pirmininku yra 
skulp.A.Mončys,

Ministerio Klir.10 duktė Eglėrugpiučio mėnesį ištekėjo už pran
cūzų Ambasados sekretoriaus Komoje Renė Fourier -Ruelle.

Geologijos Daktarė Zoeke Marga/klaipėdietė/, kuri dirbo 
Museum d z Hist o ire Naturelle yra sunkiai susirgusi.Ji gydoma 
daktaro Chanez,

Stonio Ildefonso broliui mirus reiškiame jam užuojautą.

Lietuvių Š,Draugija ir toliau lieka Knygos Bičiulių Klubo 
nariu.Draugijos biblioteka gaus su nuolaidomis ateinančių metų 
bėgyje išleidžiamas ’’Gabijos" leidyklos knygas.Taip pat ji už
sisakys knygų ir iš kitų leidyklų, kuriomis visi lietuviai ga
lėsite naudotis, Biblioteka veikia .. šeštadieniais nuo I5-I7v.

Imprimė comme manuscrit par 
lrAssociation Lithuaniennė de
Bienfaisance en France, 
5, rue de Messine, 5 

Paris/8/
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