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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMO PARYŽIUJE

PROGRAMA

Iškilmingos pamaldos 11 vai.
Iškilmingas aktas 20 vai.

I
Atidarymas
Lietuvos Atstovo kalba

11
Pianinu solo - A.MATUKAITĖ
Smuiku solo —E.KUPRBVIČIUTĖ

Choras
Per šilą jojau
Oi, žiba žiburėlis
Tykiai tykiai... .

Darželį rūtų išdabinus- Vaičaičio /deklamuoja-J.Sirtautaitė
Einu per dvareli
Šalia kelio vieškelėlio
Ant kalno gluosnys
Gieda gaideliai ryliuoja...

Chorui vadovauja — S.JŽPOLEVIČIUS

Partizanei -Žilvino /deklamuoja -B.Strankauskąitė/

Tautiniai šokiai - vadovauja V.Augustaitytė 
akompanuoja B.Venskuvienė

/Šventės minėjimą ruošia š.m. vasario I5d« 
L,ŠeDr-ja Prancūzijoje/
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LIETUVOS ATSTOVO PRANCŪZIJOJE Dr.S.BAČKIO ŽODIS Į LIETUVĄ 

1955 metų proga per "Amerikos Balsą”.

Brangūs Broliai ir Seserys Tėvynėje,
Žengiame į 1953 metus.Laisvės Varpas nepraneš Jums Tėvynėje ir mums gy- 

nantiems užsienyje džiaugsmingų Naujųjų Metų, kaip tai būdavo pirmaisiais 
Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės metais.

Kreipdamasis Prancūzijos lietuvių ir savo vardu į Jus, Brangūs Broliai 
ir Seserys Tėvynėje, Naujųjų Metų proga norėčiau šiomis mintimis pasidalir.

Mūsų archyvuose guli eilė dokumentų ir raštų, kurie liudija Jūsų pasi
ryžimą ir apsisprendimą atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, nepaisą*:J 
sunkiausio vergijos jungo, kurį Jums tenka pergyventi.Tie dokumentai ir raš
tai yra plačiai paskleisti Laisvojo Pasaulio organizacijoms, Vyriausybėms, 
parlamentų nariams ir viešajai opinijai, kad visi žinotų, kas jums tenka 
pergyventį.Būkite tikri, jog mes dar plačiau Jūsų vergijos ir žiauriausios 
okupacijos vargus atvaizduosime Laisvajam Pasauliui, kiek tik sąlygos ir 
mūsų jėgos leis,Būkite tikri, jog mes sekame Jūsų engėjų ir okupantų žygius 
ir jiems atsidavusių tarnų darbus.Mes juos tinkamai atžymime.Ir ateis valan
da,,kada sovietinio imperializmo tarnai ir pasekėjai turės atsakyti už sa
vuosius žygius, kaip turėjo atsakyti Hitlerio ir nacizmo tarnai ir pasekėja:

DrįstuJus patikinti, Brangūs Broliai ir Sesės Tėvynėje, jog mums užsie
nyje gyvenantiems ir kovojantiems del Lietuvos Laisvės Jūsų Tėvynėje gyve
nančių, ar ištremime kenčiančių vargai -yra mūsų dvasios kančių didžiausio
ji dalis.Mes gerai suprantame, jog mūsų kovos sąlygos nelygios:Jūs vergijo
je gyvenate ir kiekvieną sekundę rizikuojate gyvybe ir laisve,o mes kovoja
me už Lietuvos teises, nerizikuodami savo gyvybe nei laisve.Mes suprantame, 
kad Jūs norite, jog mes daugiau padarytumėm, kad tik greičiau būtų atsikra- 
tyta Lietuvos okupantais ir kad Laisvės diena greičiau ateitų.Mes tvirtai 
tikime, kad greit Laisvasis Pasaulis sutvirtės ir privers vergijos pančių 
nešėjus klausyti Teisės ir Teisingumo principų ir laikytis savo duotųjų pa
sižadėjimų - nesikišti į kitų tautų vidaus reikalus ir nesikęsinti į jųjų 
teritorinę neliečiamybę ir politinę, ekonominę, socialinę, kultūrinę ne - 
priklausomybę. Ateis diena, kada Laisvasis! Pasaulis nebeleis tyčiotis iš 
švenčiausių žmogaus teisių ir laikyti vergijoje pusę Europos Tautų.Kaip 
prieš šimtą metų Europa.buvo susijungusi užkirsti rusų invazijai kelią ir 
kaip prieš šimtą metų jinai viena sustabdė rusų imperializmo Europoje in-

/Lietuvos\
j nacionalinė l

. VM.MažvydoJ
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važiją, taip ir dabar jungiasi Europa ir jungiasi visas laisvasis pasau
lis, galingos Amerikos padedamas, kad būtų sustabdyta komunizmo invazi
jos banga ir kad žmonija būtų išvaduota iš vergijos pančių.Tiek Jūs, tie 
mes puikiai žinome, kad ne nuo mūsų vienų priklauso laimėjimas, kad nepa 
kanka mūsų vienų karštų ir šventų pasiryžimų, bet kad reikia laukti tarp 
tautinių įvykių, kurių dėka mūsų ryžtai realizuosis, mūsų kovos įsijungs 
į bendrą didžiąją laimėjimų, pergalės ir laisvės kovą, nešančią visai pa 
vergtąja! Europai ir Lietuvai Laisvę ir Nepriklausomybę,

Ir Jūs ir mes, Brangūs Broliai ir Seserys Tėvynėje, neturime pasi - 
duoti netikriems pranašams: į gyvenimą turime žiūrėti realiai,Taigi, nei 
Jūs nei mes negalime vieni kitiems Naujųjų 1953 metų proga pasakyti, jog 
šiais metais visi susitiksime prie Gedimino kalno, ar prie Laisvės statu 
los.Bet galime tvirtai Jums patikinti-mūsų Laisvės valanda artėja, nors 
nežinome nei dienos, nei valandos kada laisvės varpas suskambės.Tausoki
me mūsų jėgas, mūsų gyvybes, enetgiją.Naujųjų Metų proga pasilinkėkime 
vieni kitiems -nepalūžti ir ištverti.Turime ištesėti, kad Lietuvių.Tauta 
išliktų ir kad LIETUVA del kurios tiek gyvybių netekome, tiek kančių ir 
vargų pakėlėme -keitusi amžiams gyvuoti Laisva ir Nepriklausoma.

Iš"JAUNOSIOS LIETUVOS ” prologo...

0 vienok Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo/ 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs;
Nes Kryžius gyvybę žadėjo.

Siausmuos jėgos suaugs,
Atgimimo sulauks:
Jau blaivosi oras aptemęs. • -
Tik į darbą greičiau t

Tik mylėkim karščiau
Tik vyrai, pajudinkim žemę /

/Maironis/
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''A.A. Jurgį SAVICKĮ palydint.,.

1952 metų gruodžio m.22d. mirė visiems gerai pažįstamas, buvęs ligi 
1940 mo liepos mėn.Lietuvos Ministeris prie Tautų S-gos, rašytojas Jur
gis SAVICKIS.Trumpame laikotarpyje jau trečią Lietuvos Ministerį pri - 
glaudžia vaišinga Prancūzijos žemė /O.L.Milašių, Jurgį Baltrušaitį ir 
Jurgį Savickį/.Bu pasaulinio masto poetai ir trečias beletristas, gyve
nęs arčiau žemės, ją karštai mylėjęs, nors ir svetimą -bet tos pačios 
saulės šildomą.

Mirė prieš pat Kūčias, tą didžiausią ir įspūdingiausią šeimos 
šventę Lietuvoje, kur, šaltam, tamsiai mėlynam danguje, pirmoms žvaigžč- 
dams pasirodžius, prie bendro stalo laužoma plotkelė.Per visą karą ir 
ligi pat paskutiniųjų metų tradicinės Kūčios buvo švenčiamos pas mus, 
bet šį kartą dalyvavo tik viena ponia Ingė Savickienė - nebuvo Jurgio.. 
-Jis-atvykdavo visuomet iš savo "Ariogalos” linksmai nusiteikęs ir kokią 
lietuvišką knygą po pažasties, dovanų pasibraukęs; atvykdavo Klimai iš 
Graso, per karą ir poetas Aistis atvažiuodavo per Alpes iš Grenoblio... 
tai ir visa '"mūsų" pajūrio kolonija.

Šį kartą Kūčias J.Savickis praleido Mentono koplyčioje, karste. 
Laidojome Kalėdų antrą dieną, Roquebrune miestelyje, kalnuose tarp 
Monte -Carlo ir Mentono.Karstą atvežė į bažnyčią pridengtą trispalve 
lietuviška vėliava.Roquebrune klebonas atgiedojo gedulingas mišias ir 
palydėjo laiptais ir kalnų takeliais dar aukščiau į kapines, iš kur ma
tyti mėlyna jūra, Italijos Alpės ir.apačioje n.a.J.Savickio "Ariogala", 
su ką tik pražydusiom auksinėm mimozom.

Karstą į duobę nuleidome suviniotą-į lietuvišką vėliavą, kad pa
siimtų su savim nors simbolį savo tėvų žemės.

J.Saviškis buvo daugiau negu vaišingas žmogus.Jis. mokėjo pasida
lyti duoną, nors jai pirkti tektų skolintis.Kiekvienas atklydęs lietu
vis buvo maloniai priimamas ir vaišinamas, kaip žemaičių žemėje.

Jurgis Savickis gimė Ariogaloje I890m. gegužės 2d.Sūnus Augustino 
ir Marijos Barauskaitės; mirė I952m. gruodžio 22d. 19 vai.Palaidotas 
gruodžio 26d. Roquebrune miestelio kapinėse.Vainikus sudėjo Dr.S.Bačkis 
Vlikas ir V.T. P-kas Zaikauskas.

A.Liutkus
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LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS PRANCŪZIJOJE VALDYBOS METINĖ 

APYSKAITA .

Kiekvienos organizacijos klestėjimas priklauso nuo Valdybos jai pa
tikėtų pareigų atlikimo ir nuo pačių organizacijos narių susiklausymo, 
bei nuoširdaus atsiliepimo į kiekvieną Valdybos pakvietimą -prašymą atlik 
ti vieną ar kitą darbą bei uždavinį.Draugijos nariai ir Valdyba sudaro or
ganizacijos vienetą, kuris yra pajėgus veikti tik tada, kada yra visiškas 
visų Draugijai priklausančių narių solidarumas ir pasiryžimas vieningai 
atlikti užsibrėžtus uždavinius ne žodžiais, bet konkrečiais darbais. 
Kiekvienas organizacijos narys aktyviai įsijungęs į jos darbą labiau susi
riša su pačia organizacija ir daugiau gali patarnauti bendram lietuviš
kam reikalui.Su L.Š.Draugija susirišti labai nesunku.Jos nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis, kuriam tik rūpi lietuviški reikalai ir visų lietuvių 
vieningas d^rb^s ir bendradarbiavimas.Nei išsilavinimas nei ideologiniai 
skirtumai nesudaro tam kliūčių.

Lietuvių Šalpos Dr-jos Valdybos vedamoji mintis yra labai kukli - 
religinės, tautinės ugnelės palaikymas svetimoje mums aplinkumoje, keliant 
patriotizmą,skatinant tėvynės meilės ir Lietuvos laisvės idealus.Užtat 
Dr-jos Valdybos vienas pirmaeilių uždavinių įtraukti kiekvieną lietuvį į 
šią organizaciją ir lietuviškumo principais vaduojantis, sudaryti vienai• 
lytį, stiprų Prancūzijos lietuvių vienetą, kuris būtų pajėgus organizuo
tai sudėti Prancūzijos lietuvių auką ant Tėvynės aukuro.Esant mažam lie
tuvių skaičiui Prancūzijoje pavieniui ar susiskirstę mažais būreliais ne
bepajėgiame atlikti net eilinių visuomeniniu ir tautiniu požiūriu būtiniau
sių uždavinių.Valdyba jau pastebėjo, kad mažėjant lietuvių skaičiui Pran
cūzijoje, ir Paryžiuje nebelengva yra atlikti didesnius užsimojimus, ypa
čiai kultūrinėje srityje, kur yra reikalingas būrelis žmonių, norinčių ir 
galinčių bei sugebančių įvykdyti numatytus dalykus.Užtat iš paskutiniųjų 
stengiamasi suburti visus į bendrą krūvą ypačiai ruošiant minėjimus, šven
tes, paskaitas, ar puoselėjant lietuvišką dainą.Prie mūsų kultūrinio dar
bo priskirtina lietuviškų knygų, laikraščių platinimas, Biuletenis, meni- 
niai-folklioriniai pasirodymai tautinėje ir tarptautinėje plotmėje ir 
L.Š.Dr-jos Biblioteka, kuri jau turi 342 tomus knygų.Draugija jau antri 
metai yra Lietuviškos Knygos Bičiulių Klubo nariu ir gauna metų bėgyje 
’’GABIJOS” išleidžiamas naujausias knygas papiginta kaina.
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Seniau kultūrinėje srityje ir visuomeniniame darbe Valdybai daug 
talkininkaudavo STUDENTŲ Sekcija; tenka apgailėti kad praėjusiais 
metais Sekcija, kaip kolektyvas, gal kiek per mažai rodė iniciatyvos.

Lietuvių Š.Draugijos Valdyba niekuomet nežiūrėjo į lietuviškus rei
kalus iš savo Draugijos egoistinio taško, bet ji ieškojo galimai pla
tesnio visuomeninio akyračio.Tuo tikslu ji darė pasitarimus ir su kitų 
būrelių valdybomis, talkininkavo Tautos Fondui ir ypačiai sielojosi 
Prancūzijos T - Pasaulio Lietuvių Bendruomene, nes Draugijos inictyva
ir buvo sudarytas jos branduolys -LOKas.

Minint konkrečius darbus, Dr—jos Valdybos veiklą liudija šie 
duomenys: praėjusių metų eigoje buvo sušaukti 5 visuotiniai susirinki
mai su paskaitomis, 20 Valdybos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami 
visi aktualieji dienos klausimai. Suruošta Kūčios, Eglutė, Vasario 16- 
tos minėjimas, Motinos Diena su paskaitomis bei meninėmis programomis, 
nepamirštinas ir Prancūzijos Lietuvio -ės Teismas bei kiti pobūviai. 
Išryškintas su latviais estais broliškas bendradarbiavimas visuomeni . 
nėję ir politinėje plotmėje.Palaikomi ryšiai taip pat su tarptautinė
mis organizacijomis.Net politiniai minėjimai, kaip deportacijų bei ati
tinkamų visuomeninių politinių reikalų gynimas vyksta kartais juridi
nėje L.Š.Dr-jos globoje.

Visuomeniniu požiūriu L.Š.Dr-jni pavyko apjungti Prancūzijos lie
tuvius.Provincijoje L.Š.Dr-ja turi dabar du oficialiai veikiančius 
skyrius:Mulhouse ir Marais de Decines.Kituose departamentuose, kur 
lietuvių mažesnis skaičius ar labiau išsiblaškę , Dr-jos veikla reiš
kiasi per L.Š.Dr-jos Valdybos žinioje veikiančias Komisijas, kurios 
pavyzdingai atlieku joms patikėtus uždavinius tiek šalpos, tiek visuo
meniniame darbe.Tokios Komisijos yra; Moselle: Meurtre et Moselle, 
Nord, Pas de Calais, Seine Infėrieure ir Calvados departamentuose. Dr- 
jos Vnldybn gali tik pasidžiaugti jog , nežiūrint emigracijos,Draugi
jos narių skaičius nesumažėjo. Dabar Dr- ugijoje yra 283 nariai iš ku
rių Paryžiuje apie šimtą, o visi kiti provincijoje.Praėjusiais metais 
į JAV. ir Kanadą išvyko apie 30 narių, o su šeimomis apie 50 galvų. Į 
dnrbo Kuopas Vokietijon išvyko keturi.Drau-ja palydėjo į amžinąjį po
ilsį šiuos narius:Inžinerių Stankevičių, Praną Navicką ir Steponavičiu- 
tė-Kostrickienę.Taip pat Dr-jos Valdyba su liūdesiu apgailestauja, kad 
šalia civilių ji yra netekusi ir kovos lauke -Indokinijoje Žuvusių
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lietuvių legionierių - Draugijos narių kandidatų: Aleksė j uno Jono,Blis- 
kės Broniaus, Sargio, DiAkio-Brontou^Grigaliūno Jono,Gustainio- Svnpe- 
lio Jono, gĮihiiimifl>Tonfr Lazingos, Maskvyčio Juozo, Milerio, Navogroc- 
kio, Oželio Povilo, Pranašus, Sinkevičiaus Algirdo, Koko Prano,Ulevi
čiaus Stasio, Venckaus Alfonso, Znirio Stasio ir Zndeikos Broniaus - 
viso 19 asmenų; taip nnr t^nka.dar paminėti vieną žuvusį tėvynėje už 
Lietuvos laisvę.

Grįžtant į k-sdienybę!'. tenka paminėti L.Š.Dr-jos iždo reikalus ir 
šalpos darbą.Praėjusiais metais pajamų būta 108.977 fr. ir 6G doleriai: 
Dolerini buvo įnašas buvusi^. L.Š.Dr-jos narių, dabar gyvenančių kitur 
užsienyje, kurie pareiškė savo solidarumą su mumis ir prisidėjo mate
rialiai prie mūsų darbų.Išlaidų turėta 81. 265 fr. ir 5 dol.Tuo tarpu 
ižde yra 27^664 fr. ir 6i dol.Svarbiausios pajamos yra aukos ir nario 
mokesčiai,Stambiausios išlaidos buvo pašalpos, salių nuoma, Biuletenis, 
korespondencija, knygos. ■

Valdyba niekuomet nepamiršo vargo, nelaimės ištiktų lietuvių. 
Jei Draugija nevisuomet galėjo padėti kiek ji norėjo, bet vis dėlto gali 
pasidžiaugti, jog neatmetė ne vieno lietuvio prašymo, kuriais buvo šauk
tasi jos pagalbos.Prancūzijos lietuviai turi būti nemažiau dėkingi BALFui 
iš kurio praėjusiais metais per BALFo Įgaliotinį, Draugijai tarpininkau
jant, yra gnvę: 105 maišus vartotų drabužių, 5 statines vartotų bntų ir 
5 kartonines dėžes konservų.Šie dalykai dviem atvejais buvo išsiuntinėti 
į provinciją ir kiti vietoje išdalinti.! provinciją siunčiama tik kur 
didesni susigrupnvimai viename ar kitame departamente yra.Beto, buvo iš
rašyta 116 CAPE pakietų, kuriuos gavo kiekvienas betarpiškai iš CABEor- 
ganizncijos.

Baigiant pranešimą tenka paminėti ir keletas netikslumų mūsų kas 
„dieniniame gyvenime, kurių negalime išleisti iš akių ir kuriuos reikalin
ga pakreipti tinkama linkme .Yra mūsų tnrpe žmonių, kurie ateinu į Dr-ją, 
ar pasirodo lietuvių gyvenime tik tada, kai nori ką gauti ar yra nelai
mės ištikti.L.Š.Dr-fros Valdyba nenori įtarti, kad tai būtų daroma grynai 
egoistiniais sumetimais, bet jai atrodo, kad lietuviškas solidarumas ir 
teisingumas reikalauja, jog visi lygiomis prie Draugijos pajamų ir vi
suomeninio lietuviško gyvenimo prisidėtų ir visi solidariai tuo naudotųsi. 

Galutinoje išvadoje L.S.Dr-jos Valdyba gali tik pasidžiaugti jos na
rių duosniu ir širdingu atsidėjimu bendram labui.Juk visa yra įvykdyta 
Valdybos rūpesčiu, Dr-jos lėšomis ir jos narių gražiomis iniciatyvomis.
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IS MUSŲ STUDENTU VEIKLOS. ' " ’ r ■ • ■■■- "

Šiais metais Paryžiuje turine dvylika lietuvių studentų. 
Trečdalis jų gilinasi meno studijose;Kasiulis Vytautas, Moneys 
Antanas, Bielskis Albinas ir Gailius Pranas. Karvelytė Ugnė stu
dijuoja Humanitariniane Fakultete kalbas ir Politinių Mokslų 
Institute Tarptautinių santykių sekcijoje.Bačkis Ričardas - 
studijuoja Politinių Mokslų Institute ekonomiją ir Teisių Fa
kultete -teisę. Venskuvienė Birutė ir Švirmickas Albinas stu
dijuoja prancūzų kalbą ir literatūrą.Pabedinskas Leonas -archi
tektūrą, Venskus Adolfas pritaikoną chemiją,Kun, Jucevičius seka . 
College de France paskaitas iš istorijos ir filosofijos. Augus- 
t"itytė Vanda klauso Prancūzų Civilizacijos kursą Sorbonoje. A.Ma- 
tukaitė lanko Konservatoriją.

Šalin studijų Paryžiaus lietuviai studentai ima aktyvinu 
dalyvauti :visuomeniniame darbe ir domisi visais mūsų tautos 
gyvenimą liečiančiais svarbiausiais klausimais.

I952m. lapkričio 11d. įvyko visuotinis Studentų Sekcijos 
susirinkimas, kuriame buvo patiekta metinė S.S. apyskaita, svars
tyti Sekcijos organizaciniai reikalai ir pravesti valdybos rin
kimai.Nauja Valdyba išrinkta sekančios sudėties: Kun.Dr.F.Juce
vičius —pirmininkas, Bačkis R. —sekr., Pabedinskas -Leonas —Ižd.

Naujoji Valdyba nutarė šių mokslo metų eigoje pravesti pa
skaitų eikią tema: "Lietuvių Tautos dvasinis veidas**. ■ I952mf 
gruodžio 19 d. laikė Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dr.S.Bačkis 
pirmą paskaitą, kurioje buvo paliesta ryškesnieji Lietuvių dva
siniai bei fiziniai bruožai ir iškeltos kai kurios Lietuvių Tau
tos dvasios formavimosi sąlygos.

,■ Be to, šiais metais Studentų Sekcijos rūpesčiu buvo su
daryta tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja Augustaitytė Vanda, 
akompaniuoja p.Venskuvienė.T-ip pat studentai aktyviai dalyvau
ja Br-jos chore.Vadovaujami energiško Pirmininko studentai rodo 
dnu-giau dinamiškumo.
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TARPTAUTINIS STUDENTŲ POBŪVIS SORBONOJE,
Š.m. sausio 24d. Sorbonos amfiteatre įvyko studentų folkliorinis 
vakaras.Daugelio tautų studentai dalyvavo programoje su tautiniu 
folklioru.Ypačiai organizuotai pasireiškė.Amerikos, Vokietijos, Švei
carijos, Olandijos, Argentinos, Anglijos ir Lietuvos.Mūsų šokėjų 
trupė su dideliu pasisekimu pašoko tautinius šokius.Puiki reprezen
tacija, nes visi šokėjai-jos buvo pasipuošę lietuviškais tautiniais 
drabužiais ir maloniai nuteikė publiką.mūsų krašto atžvilgiu.

-Vakarą organizavo Prancūzų Civilizacijos Kursų Vadovybė ir stu - 
dentai.Tų Kursų direktorium yra pakviestas mūsų tautos mielas bi - 
čiulis prof, J.MATORĖ,

LIETUVIŲ ŠAIPOS DRAUGIJOS PRANCŪZIJOJE KRONIKA.

1952m. lapkričio 9d. Lietuvių Šalpos Dr-jos visuotiniame narių 
sus-me Paryžiuje išrinkta nauja Valdyba: pirm.-O.Bačkienė, vice pir
mininkas -V.Baranauskas, sekretorius -J.Masiulis, Iždininkas -V.Gra
velis, bibliotekos globėjas -Kun.Dr.P.Jucevičius.

Valdyba išsiuntinėjo L.Š.Dr-jos skyriams ir Komisijoms aplinkraš
tį atkreipdama dėmesį į šias pagrindines veikimo gaires-;
1/įtraukti visus lietuvius į organizuotą lietuvių vienetą;
2/padėti grupuotis vietovėse, kur yra susispietęs didesnis lietuvių 
skaičiss, skatinti lietuvius branginti gerą lietuvio vardą, palaiky
ti kuo draugiškiausius santykius tarpusavyje -užjaučiant viens kitą 
nelaimėje, varge; teikiant reikalui esant moralinę ir materialinę pa
ramą:
3/ ruošti šventes, pobūvius /pav.Kūčias, Kalėdų eglutes, Vasario I6d. 
minėjimus, Motinos Dieną etc./, puoselėti religinius tautinius papro
čius, lietuviškas liaudies dainas, tautinius šokius etc...
4/raginti lietuvius tėvus per paskaitas., pasikalbėjimus, kad jie skie
pytų savo vaikuose gintosios kalbos meilę ir jos juos mokytų;
5/platinti lietuvišką spaudą - laikraščius, knygas, kaip priemonę ap
sisaugoti nuo ištautėjimo;
6/prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo kovų.
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-Kalėdų antrą dieną Dr-jos Pirmininkė suruošė pas save Pary
žiaus lietuviams'vaikučiams eglutę.Dalyvavo L,K.Misijos Direktorius ir 
vaikučiai su tėvais, Provincijos vaikučiai Šv.Kalėdų proga buvo apdova
noti lietuviškoms knygutėms.

- Draugijos iniciatyva įvyko lietuvių, latvių, estų bendras Naujų Metų 
sutikimas.Naujieji Metai buvo sutikti visų trijų tautų himnais ir la - 
bai drugiškoje nuotaikoje.

- Š.m. sausio 11d. L.Š.Dr-ja paminėjo Klaipėdos atvadavimo sukaktį. Pa
skaitą apie Klaipėdos Konvenciją skaitė pulk.J.Lanskoronskis.

- L.Š.Dr-jos rūpesčiu ir dainos mėgėjų dėka, Paryžiuje garsinasi cho
ras, kuriam su dideliu atsidėjimu vadovauja muzikas S.Užpolevičius.

- L.Š.Dr-jos ir Latvių Estų Komitetų sutarimu yra numatyta suorg^ni - 
zuoti BALTŲ SPORTO KLUBAS "Imkos" patalpose.Šiuo reikalu iš lietuvių 
pusės rūpinasi p.Venskus ir p.Baranausko.s.

, . ■ • .... >

- Kitais metais L.Š.Dr-ja švęs savo įsikūrimo dešimtmetį,Ruoškimės su
kaktuviniam sąskrydžiui.

- D>S-,Pr-jos nariai dosniomis aukomis remia DraugijąsLukšys Bruno < 
2000fr,Laukevičius 2000fr., Nevulis Jonas 1.500fr.,,Zaranka Petras 
lOOOfr., Kaširenienė 500r.Draugijos Valdyba jiems reiškia kuo širdin
giausią padėką.

“TomkusJonas paaukojo Draugijai 5000fr./penkis tūkstančius/, o Dr-jos 
Pirmininkei strauso kiaušinį.Jis vasario pradžioje lankėsi Paryžiuje 
gavęs iš legiono 10 dienų atostogų.Visiškai baigia kontraktą š.m. lie
pos mėnesį. Padavė prašymą g~uti stipendijai Strasburgo Laisvosios Eu
ropos Universitete.Reiškiame jam padėką

- Šiais metais Draugijos nario mokestis pasilieka t"s pats:250fr. me
tams,Kas negalėtų ir to mažo mokesčio metinio užsimokėti užtenka k~d 
tik praneštų. ■
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L. Š,Dr-jos narini.
- Panelė 0.Šimaitė buvusi Vilniaus Universiteto bibliotekininkė šio
mis dienomis išvyko į Izraelio valstybę,Ji ten mano pagyventi kele
tą mėnesių arba ir visai pasilikti,Dr-jai pareiškė padėką ir gra - 
žiausius linkėjimus,

- Lukšys Bruno iš Villerupto dabar atlieka savo karinę prievolę pran
cūzų kariuomenėje.Jo adresas: 2e T. Lukšys B., EAT/AFN XĮ RRjAumale, 
Algerie.

-Serg.Grinevičius yra pasirašęs kontraktą pasilikti legione dar porą 
metų, bet tik Prancūzijos metropolyje.

- Leg.Rekštys buvo sunkiai sužeistas į galvą.To pasėkoje visiškai pra
rado regėjimą kairiąja akimi.Buvo gydomas ir operuojamas Paryžiuje.
Dabar išvyko į Marselį - Karo vadovybės įsakymu,

-Dr.M.Zpekes -geologės/ sveikata šiek tiek gerėja, bet Daktaro nuo
mone, dar gali gerokai užtrukti.

- Studentas A.Švirmickns jau mėnuo kaip serga burnos uždegimu.Gydosi 
Necker ligoninėje.

-Janinos ir Eduardo Vaicekauskų šliubas bažnyčioje įvyko Vasario I4d. 
Valdyba jiems linki palaimos kupino gyvenimo.

- Panelė Grigas Reine -Prancūzijoje gimusi ir augusi jauna lietuvaitė 
su tėvais gyvena Troyes ir ten dirba kaip buhalterė.Ji mielai norė
tų susirašinėti su rimtais lietuviais.Jos adresas: 6, Chemin dės 
Blossiėres a Troyes /Aube/

-Magd.Stankūnienė iš Marijampolės ir jos duktė Aldona -/Mine Bony/ 
gyvena: rue de la Concorde, Mpdane /Savoie/,Joms būtų labai malonu, 
jei kas nors iš pravažiuojančių•lietuvių jas aplankytų.

—P.Ministeris E.Turauskas su ponia jau grįžo iš Ispanijos.Jie ten lan
kėsi Tarptautinės Diplomatinės Akademijos prašymu.
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-L.Š.Dr-jos BIBLIOTEKA yra gavusi šias naujas knygas:’’Paklydę Paukš
čiai" I ir II dalis -Jurgio Jankaus; "Neramu buvo Laisvės Alėjoj" - 
B.Daubaro; "Petras ir Liucija" -Remain Roland; "Per Klausičių Plyte
lę" -Liudo Dovydėno ir žurnalus:"Aidus’’ir "Gabiją/ 2 '

Beto,yra užsisakiusi.LIETUVIŲ PTTGTKTąOPėDTJĄ ' •

4 Britanijos Lietuvis" yra pasidaręs Europos lietuvių savaitraš
čiu,Jis yra palaikomas visų Europos bendruomenių„Norintieji šį laik
raštį užsisakyti prašom kreiptis į poną J,Masiulį 6, rue Massenet,6 
Paris/I6/.Kaina prenumeratos 2000fr, metams.

MULHOUSE L.Š,Py-jos skyrius,/Ht.Rhin/

Pavyzdingai veiki” šis skyrius.I952m. lapkričio 2d. buvo su
ruoštas mirusių minėjimas, pietūs ir po to įvyko visuotinis sus-m”s, 
kuriame buvo išrinkta 1953 metams valdyba,Naująją Valdyba sud-ro: 
pirmininkas -Kun.J.Petrošius, sekr.K.Vaičiulis, Ižd.P.Šidlauskas, 
kand.Visockas,Revizijos Komisija: Gailienė, Dumarkas ir Seikis.

- I952.Xi.I6d. Mulhouse lietuviai dalyvavo Latvių Nepriklausomybės 
šventėje.Atitinkamą kalbą pasakė Kun.Petrošius.

-Kun,PETROSIUS kiekvieną mėnesį laiko lietuviškas pamaldas Mulhouse 
ar Thnnn.Kalėdoms pagal lietuviškus papročius buvo suruoštos Kūčios 
su Bernelių mišiomis. Uolini tvarko Dr-jos reikalus jos sekretorius 
V.Vaičiulis, kuris praėjusiais metais grįžo iš legiono.Sis skyrius 
įsigijo rašomąją mašinėlę ir kitus Dr-jos reikmenis.

- Skyriaus nariai JUŠKA Antanas tebesigydo ir iš sanatorijos Lutten- 
bach yra perkeltas į Altenberg/Ht.Rhin/.Aidukas Justinas, kuris del 
sveikatos negalėjo gauti vizos dabar gydosi Schirmeck /B/R,/

- Plačiai garsina lietuvių vardą Mulhousiečiai lietuviai krepšininkai: 
GRYBAUSKAS ir GAILIUS,Grybauskas dirba kaip treneris F.C,Mulhouse Klub.
- Mulhouse skyrius ruošia 16 -tos Vasario minėjimą ir kviečia sve
čius iš Šveicarijos ir kitur.
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MARAIS de DEGINĖS skyrius kiek apsilpo, nes jos pirmininkas NARBUTAS 
jau keli mėnesiai kaip serga.Jis Fabrike apsinuodijo aršeniku.Ten 
ruošiama I6-tos Vasario minėjimas ir kartu įvyks naujos valdybos rin
kimai. /Isėre/ __________________________ 

-NILVANGE /Moselle/. L.Š.Dr-jos Komisija veikia ta pati vadovaujama 
"'J! '
ponios Juknevičienės, kurios sveikata tuo tarpu gerokai pašlijusi. 
Visi Nilvange L.Š.Dr-jos nariai yra jau sumokęję nario makesčius 
už 1955 metus,Gražus pavyzdys visiems kitiems lietuviams.
-Ponų. NORVILŲ padidėjo šeima -gimė sūnelis./-Nilvange/ 

-Kybartas Albinas buvęs legionierius iš civilio gyvenimo vėl grįžo į 
legioną.
- Mikaitis Vaclovas yra ištiktas nelaimės.Darbovietėje nupiovė
visus dešioniosios rankos pirštus.Širdingai jį užjaučiame.

NORD departamentas . Ponia Gaudešienė praneša, kad buvo šauktas Nord 
departemento lietuvių sus-nas, bet esant dideliam atstumui tarp vienų 
ir kitų nedaug atvyko. Atidėta sus-nas ir rinkimai sekančiam kartui, 
kur: : > bus renkama Komisija.L.Š.Dr-jos reikalams tvarkyti.

- PAS de CALAIS- deprt. 1952 metais gruodžio I4d. ten perrinkta L.Š. 
Dr-jos Komisija.-Pirmininkė-Gįodraitienė, iždininkas -Ubartas ir na
rys Šneideraitis. Bethune p.Bajarskas, kuris rūpinosi ten gyvenančių 
lietuvių reikalais dabar serga. /Girdėjosi, kad jau taisosi/

- Ponią BAILLEUL -Indrulionytę dabar gyvenančią aGrenay /P.de 0/ svei
kiname kaip Dr-jcs narę ir dėkojame jai už paslaugas lietuviams ypa
čiai jiems turint reikalus su įvairioms įstaigoms.

-ROUEN /S.Inf./ ir le HAVRE gyvenanti lietuviai yra susigrupavę į 
krūvą ir gražiai tvarkosi.L.Š,Dr-jos Komisiją sudarosPirm.-Mme Peruche 
'•Gečaitė;, nariai:Andriušis iš le Havre ir Vidžiūnas/Epreville/
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BAT.Fn PASAKA. Nuo rudens ligi šiol BALFo dėka yra išrašyta skaitlin
goms šeimoms bei nelaimės ištiktiems lietuviams 62 CARS pakietai. 
Yra asmenų, kuriems "buvo pranešta,,jog pakietai jiems išrašyti, bet 
jie jų ligi šiol dar nėra gavę.Dabar yra įvesta nauja tvarka CARE 
paskirstymo pačioje CARS organizacijoje ir užtat tenka ilgiau-palauk
ti.Greičiau gaunami pakietai tik kuriems duodama skubos keliu,.

-Kalėdų Švenčių proga, BALFo įgaliotinis susitaręs su L,S.Dr-jos Val
dyba suteikė piniginę paramą seneliams prieglaudose ir ligoniams bei 
.invalidams.Buvo išsiuntinėta 26.000fr,Be to, BALFas prisidėjo prie 
Kalėdų'Švenčių praskaidrinimo vaikučiams skirdamas šiam reikalui 
6.730fr. .
- BALFui tarpininkaujant šiomis dienomis yra gauta iš NCWC 25 
maišai vartotų drabužių ir batų.Šie daiktai yra pasiųsti provincijoje 
gyvenantiems lietuviams pagal departamentus; būtent: Bas Rhin, Raut 
Rhin, Moselle, Meurtre et Moselle,Nord, Pas de Calais, Calvados dept. 
Kai bus kita siurita-bus aprūpinami kitur gyveną lietuviai.

EMIGRACIJOS re ikalai.
Emigracijos kelionės išlaidų padengimo reikalu yra patie

kiamos šios žinios:a/ visi lietuviai pabėgėliai, kurie gauna vizas į 
JAV pagal DP imigracijos įstatymą par.3 raidė C, gali gauti apmokamą 
kelionę, b/ lietuviai, kurie vizos į JAV’negauna pagal DP įstatymo • 
parg.3/ raidę C -gali gauti tik paskolas kelionės išlaidoms padengti. 
Paskolą gali gauti kiekvienas lietuvis, nesvarbu kur jis emigruotų. 
Bet ir paskolos ir šiaip kelionės apmokėjimo reikalu reikia kreiptis 
tik jau gavus vizą.Adresai buvo nurodyti mūsų Biuletenio 2/8 Nr.

Affidavitų, arba darbo ir butų garantijų reikalu galima 
kreiptis į BALFą arba į NCWC .Tuo būdu yra išvažiavę p.p.Mocevičius 
ir Vaitulevičius.t,y. asmens, kurie neturi giminių bei pažįstamų.
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Pagal Įgijusi galios įstatymą 1952a, gruodžio 24d, -lietuviai, 
kurie negali gauti vizos į JAV pirmenybės tvarka kaip DP /sakysim 
turi Carte d'ldentitė dešimčiai metų/ ir yra vedę prancūzes gali iš
važiuoti į JAV pagal prancūzų kvotą, jei jie emigruoja su žmonomis. 
Prancūzų kvota nėra taip pripildyta ir galima išvažiuoti daug greičiau.

Vasario pirmomis dienomis lankėsi Paryžiuje ponas S.Sirutis -PLB 
Bogotoje /Kolumbijog/ pirmininkas.Iš jo patirta, kad į Kolumbiją gali 
emigruoti vislų sričių specialistai -technikai.Kelionės išlaidoms 
padengti duodama paskola penkiems metams.

- Konvencija tvarkanti pabėgėlių ir apatridų statusąPaugeliu atvėju 
Prancūzijoje ši konvencija suteikia lygią padėtį pabėgėliams su vietos 
gyventojais,Pabėgėlis turi gauti pažymėjimą , kad jis tikrai tokiu yra 
ir paskui reikalauti lengvatų gydymo, socialinio draudimo bei kitais 
reikalais.Ši konvencija praktiškai jau taikoma gyvenime.

- Praktiškas vadovėlis svetimšaliams darbininkams. Jis vadinasi: 
’’Guide Prat iąuet ari'usage des travailleurs ėtrangėrs e n France et 
de leurs families”. Jis yra gaunamas Darbo Ministerijoj ir provin
cijoj prefektūrose ,svetimšalių skyriuje,

- Vaikų stovyklos.Yra gautas raštas iš Vokietijos PLB Pirmininko, ku
riuo pranešama, kad šią vasarą yra ruošiamos stovyklos lietuviams 
vaikučiams Vokietijoje.Jos bus vadovaujamos prityrusių lietuvių pe
dagogų ir truks 10 -14 dienų.Dalyvavimas stovyklose yra galimas šio
mis sąlygomis:a/Vaikų išlaikymo kaštai bus padengti PLB Vokietijos
K,V. rūpesčiu, .jei bent daugiau pasiturintieji tėvai savanoriškai prie 
vaikų išlaikymo prisidėtų. b/Kelionės išlaidas padengia patys tėvai. 
c/Vaikai Į stovyklas priimami nuo 10 iki 18 metų.

Jeigu rastųsi tėvų, kurie interesuotus! šiuo klausimu, tai smul
kesnės informacijos jiems bus patiektos vėliau.
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Yra gauta žinių, kad jauni vyrai gali įstoti į fiarbo Kuo
pas Vokietijoje, kurias tvarko lietuviai karininkai.Jei kas norė
tų pasiteirauti prašom kreiptis šiuo adresu:

Capt,J.Venckus , 6950 Lab.Serv. Ce,
Kaiserlautern, Panzerkaserne /Allemagne/

HENRY de CHAMBON daug nusipelnęs Lietuvai publicistas atšventė 
82 metų sukaktuves būdamas sunkios ligos prislėgtas.Sukaktuvių pro- 

kJga jį sveikino Diplomatijos Šefas Ministeris S,Lozoraitis, e.Lietu
vos Atstovo p. Dr.S.BačkiSjL.L.K.Pirmininkas V.Sidzikauskas,Vlikas 
ir Vykdomoji Taryba.

Smuikininkė'E.KUPREVIČIUTĖ su dideliu pasisekimu koncertavo Pary
žiuje I952.XII.22.

Vasario I6-tos proga maloniai sutiko pradžiuginti Paryžiaus lie
tuvių koloniją savo muzikaliniu pasirodymu.Kovo mėnesį D.B.L.S-gos 
kviečiama ji koncertuos Londone.

Vasario I6-toji ir Prancūzų spauda. Patiriama, kad Vasario I6-tą 
atitinkamu komunikatu bus painformuota prancūzų ir egziliečių spau
da.Tai atlieka "Bulletin Lithuanien" direkcija.

Imprimė comme nanuscrit par 
1'Association Lithuanianne de 
Bienfaisance en France.

Auka už BIULBIBHĮ 5, rue 3e M«SBino> Paris/8/
50fr.
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0
VISI Į TALKĄ $

L.S.Dr_jOs Valdybos, apskaičiavimu dar 
yra Prancūzijoje lietuvių, kurie nepriklauso L.S.Dr-jai. 
Čia kreipiamės į Draugijos narius, prašydami kiekvieną - ... 
tokį atsiskyrėlį, bičiuliškai pakviesti ir įrašyti į na- 
Tių eiles.

Vienybėje - galybė taip šaukė 
mūsų senosios kartos darbuotojai, taip kartojame mes. 
Mūsų Prancūzijoje nebedaug jau liko.Spieskimės visi į 
krūvą, bendromis jėgomis, organizuotai skinkime Tėvynei 
laisvės kelius.

Tenelieka nei vieno lietuvio, kuris nebūtų organi
zuotame vienete, nes čia glūdi mūsų pasisekimų ir laimė
jimų paslaptis.Tėvynės ištroškusios laisvės šauksmas ir 
kovojančių brolių ryžtas tegu mus įpareigoja laikytis 
organizuotai belaukiant jos laisvės dienų.

L.Š.Dr-jos Prancūzijoje
Valdyba I
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