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VĖLINIŲ PAMALDOS PARYŽIUJE.
, * *

Sekmadienį lapkričio 1d. 18 vai. bus pamaldos 
už mirusius mūsų koplytėlėje: "‘V

42, rue de Grenelle,42
Paris/7/ ,j

Visus lietuvius prašome prisiminti musų mirusius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti pamaldose.

..•■i-

Viršelis pieštas -J,DAUMANTO, 
"Partizanai už Geležinės Uždangos " 

Autoriaus
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VĖLINĖS ’ir .’-"L I SlT U V I S*

Kun,Jonas Petrošius

Rūškanas vėlinių vakaras.Prietemos apgaubtu thkeliu, sulinku
si nuo metų naštos motulė krepšeliu rankoje, artinasi į inieštelį. 
Šventorius pilnėja naujais ateiviais: antai ir seneliš palikęs vie
nišas gyvenimo saulėlydyje, ten toliau jauna mergaitė gedulo skare
le atskuba, štai ir jaunuolis atitrūkęs nuo arklo.Žodžiu, kaip kas 
išsigali-susibūrė.Rimtyje ir susikaupime jie eis į kapines.*.

’ Į Giliai religiškai pergyvendavo lietuvis vėlinių vakarą.Ypatin
ga nuotaika apimdavo visus žvelgiant į mirgančias žvakutes, suklu
pusius tikinčiuosius prie savo artimųjų kapų.Ne viena ašara nurie
dėdavo ’’jaunam ar senam prisiminus savuosius,Tyra malda veržėsi iš 
krūtinių.Kryžiai, kapai ir jųjąykuma priglaudžia žmogų gyvenimo 
pabaigoje.Žmogus -pakeleivis žemėje.Piligrimu jis gimė.Anot Braz
džionio: ’’Kaip vėlė, kaip vėlė nemarunė per pasaulį keliauja žmogus” 
Sunku dažnai žmogui mirties akivaizdoje, ypač netikinčiam.Jam mir- 
tis-pabaisa, nes viskas užsibaigia užmerkus akis.

Gilus buvo mūsų protėvių tikėjimas pomirtiniu gyvenimu.Mūsų 
tautasakos tyrinėtojų’ teigimu, po mirties siela įgijusi naujas 
formas atgimsta, sutampa su kitu kūnu.Ji sakalu, gegute, karveliu 
lakioja, kaip paukštis skrenda į dausas,Ji su liepa, lelija suauga 
ir lapo ja. Ji amžina, kaip amžinas pasaulis ..Mūsų senuolių buvo tikė
ta, kad ir žmogaus kūnas nenorįs ilgai išsiskirti iš savo artimųjų 
tarpo.Gyvieji laukdavę pargrįžtant savo žentelių, martelių, dukre
lių.Miręs kūnas tęsiąs žemės gyvenimą eteriniu vėlės pavidalu.At
rast i protėvių kapuose papuošalai, puodai, valgiai ir gėrimai, me
džioklės šunys ir sakalai, aiškiai liudija, kad senovės lietuvis 
tikėjo gyvenimo tęstinumu./’’Aidai”, I953,Nr.l/

Atėjusi krikščionybė į mūsų kraštą, atnešė tikrąjį pomirtinio 
gyvenimo tikėjimą.Krikščioniui mirtis- tik pradžia tikrojo gyvenimo 
Žmogus žemėje tik keleivis, besiruošiąs amžinam gyvenimui su Dievu. 
Ši kelionė trumpa: lyg lašas amžinybės okeane.Nejučiomis ji priar
tėja prie mirties slenkščio.Mirtis jam nebaisi.Giedriu veidu žiūri 
tikras krikščionis mirčiai į akis.' ”Ag esu prisikėlimas ir gyvybė, 
kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas ir kiekvienas, kurs 
gyvas ir į mane tiki, nemirs per amžius”-užtikrina Kristus,
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Vėlinių vakaras mus ir vėl užklumpa tremtyje.Svetur, toli 
nuo savųjų mintimis persikelsim į tėviškės.Senuolių sodybose 
liūdesys.Partizanų kapais apklotas mūsų kraštas.Už laisvę krau-

' . jo.aųkps broliai.Jie žūsta, kad mes gyventumėm.Sibi
ras’ priglaudė ne vieną mūsų sesę ir brolį, motiną ir senelį.

’’ Motina Lietuva rauda savo vaikų.Jos skausmo ir liūdesio Vėli
nių vakarą niekas neiššakys.Sūnūs išėjo iš namų ir negrįžta. 
Išverkusi akis ji žiūri ir laukia<Nuo Birutės kalno Baltija at
neša kančios atodūsius.Šniokščia ji nerami,nešdama pasauliui 
Rūpintojėlių šalies skundą.Loja, pasaulis kurčias ir nebilys. - 

Kas tą vėlinių vakarą uždegs bent menką žvakutę ant par- 
. < tizanų kapų.Kas atneš bent kuklią laukų gėlytę jiems prisimin- 

ti.Nuaidės gal tik šūviai klaikioj nakties tylumoj...Sibiro
. speigų nykumoj be ženklo išmėtyti kapai liks užmiršti tą vaka

rą.Sopuliu surakinta širdimi, partizanų, savanorių ir kalinių 
Motina žvelgs į Rytus, gaili ašara jai nuriedės.Mes išėjome iš
vyti į vakarus,Jauni mūsų broliai buvo įtraukti ginti svetimus 
interesuScNe vienas jau supiltas kapas Indokinijoje ar Korėjo
je.Kiti palūžę sugrįžo.Praūžusi karo audra supylė ne vieną kapą

• Kai kur mirtis ir šiandien išrauna ne vieną iš mūsų tarpo.Juos 
prisiminti mums niekas nedraudžia.

Vėlinių nykumoj lietuvis tremtinys susitelks savyje.Laiko 
dulkės gal j*am užgesino motinos išugdytas brangias tautines ir 
religines tradicijas.Bet amžių Lietuva, vaidilučių ir Rūpinto
jėlių Lietuva, prabils jo širdyje.Iš milžinkapių , iš samanotų 
trobelių, iš gintaro pakrantės atklydęs aidas sužadins jo pri
gesusius jausmus.

\ Ne verkšlenti lietuvis rinksis Vėlinėse,Ne beviltiškai
aimanuoti praėjusių laikų jis atufe.Ne.Tyra viltis, šventa vil% \ 
tis naujų laikų, teisingumo pergalės viltis neužgęs niekad jo 
širdyje.Lietuva amžiais liks nemari, nes už ją budi pilni ryž
to ir pasiaukojimo vaikai.Tėviškės dirvonuos išlietas kraujas 
išaugins naujas kartas,Po tragiško Didžiojo Penktadienio išauš 
Velykų džiaugsmo ir pergalės rytas.Lietuvis šventai tiki gėrio 
pergale.Lietuvis tremtinys Vėlinėse nupins nevystantį maldų ir 
pasiryžimų vainiką.Per tolius mintimis nuneš prie Motinos Tėvy
nės kojų.,Jos kenčiantis veidas prašvis-būkime tikri...

4



PASAULIO LI ET U V I V BENDRUOMENĖ
Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizavimu yra no

rima, kad dar šiais metais ir Prancūzijos lietuviai į ją įsijungtų 
Tuo tikslu Prancūzijos Laikinasis Organizacinis Komitetas kviečia 
visus lietuvius į Prancūzijos Krašto Tarybos rinkimus, kurie įvyks 
š./m. lapkričio mėn,I5d«

Rinkimams tinkamai pravesti Laikinas Organizacinis Komitetas 
tai yra Lietuvių Šalpos Dr-jos Valdyba ir Rinkimų Komisija yra pa
ruošę Laikinuosius nuostatus ir Rinkimų Taisykles, kurias žemiau 
dedame, kad visi susipažintumėte.

LAIKINIEJI PrLB KRAŠTO ORGANIZACINIAI NUOSTATAI ir - .
Pr.LB KRAŠTO TARYBOS jr GARBĖS TEISMO RINKIMŲ TAISYKLĖS. ■ •

Str.l Rinkimus į Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybą ir 
Garbės Teismą praveda Pr.LB LOKas, padedamas Rinkimų Komisijos, veį—. 
kiančios prie jo, kaip L.Š.Dr-jos Prancūzijoje sudarytos atskiram: , 
uždaviniui atlikti komisijos/str.8 L.Š.Dr-jos įstatų/
Str.2 Pr.LB LOKaS ir Rinkimų'Komisija vadovaujasi šiais.laikinaisias 
PiFTKrašto organizaciniais nuostatais ir rinkimų taisyklėmis, priimto
mis Pr.LB LOKo /L.Š.Dr-jos Valdybos/ ir LIT Valdytojo patvirtintomis.

Str. 3 Rinkimą-i į Pr.LB Krašto Tarybą ir Garbės Teismą yra visuotini, 
tiesioginiai ir slapti.Jie vykdomi korespondencijos keliu.

Str .4 Rinkimuose dalyvauja visi lietuviai turi 18 metų, kurie ne
kenkia Lietuvių Tautai, nėra priešingi Lietuvos Nepriklausomybei 
ir nepritaria bolševikinei, ar kitokiai Lietuvos okupacijai /Str. 
IO PLB įstatų/ Rinkimuose dalyvauja ir lietuviai priėmę svetimas, 
pilietybes, lietuvių žmonos svetimšalės/jei jos sutinka įsijungti 
į Pr.LB/ bei lietuvės ištekėjusios už svetimšalių ir jųjų vaikai/ 
jei įsijungia į Pr.LB/ sukakę 18 metų, gyveną Prancūzijos teritori
joje.
Str.5 Pr.LB Krašto Tarybos ir Garbės Teismo nariais gali būti ren- 
kamaš“kiekvienas lietuvis-ė, atitinkąs str .4- sąlygoms ir ne jaunesni 
kaip 234 metų, gyveną Prancūzijoje.

Str.6 Pr.LB Krašto Taryba renkama iš 11 narių.Garbės Teismas renka
mas iš 5 narių.Jie renkami dvejeriems metams,

Str.7 Pr.LB LOKas, ne vėliau kaip dvi savaitės po rinkimų dienos,
praneša Prancūzijos lietuviams išrinktųjų į Pr.LB Krašto Tarybą ir 
Garbės Teismą narių pavardes ir vardus ir kviečia Pr.LB Krašto Ta
rybą pirmosios nepaprastosios sesijos, pranešdamas sesijos laiką ir 
vietą. *
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Str.8 Pirmąjį Krašto Tarybos posėdį atidaro Pr.LB LOKo Pirminiu- , 
kas, arba LOKo įgaliotas asmuo Pirmininkui nesant ir pakviečia Kram
to Tarybos posėdžiams pirmininkauti daugiausiai gavusį balsų, narį 
kol Krašto Taryba priims galutinį Pr.LB Krašto organizacinį statu
tą ir išsirinks numatytus pagal statutą Pr.LB organus,vadovaudama
si PLB įstatais, kiek tai suderinama su Prancūzijos įstatymais ir 
potvarkiais tvarkančiais svetimšalių organizacijų gyvavimą ir vei
kimą .
Str.9 Pr.LB Krašto galutinio organizacinio statuto projektą paruo
šia "Pr.LB LOKas ir jį praneša Pr.LB Krašto Tarybon, išrinktiesiems 
nąr'-i ams, kviesdamas juos pirmajai nepaprastai Kraštą Tarybos sesi
jai. '* '
Str.IO Rinkimų data į Pr.LB Krašto Tarybą ir Garbės-^Teismą nustato 
Pr,“uB"‘LOKas su Rinkimų Komisija ir jąją praneša Prancūzijos lietu
viams ne vėliau, kaip dvi savaitės prieš rinkimų dityįą.
Str.ll Pr.LB Krašto Taryba ir Garbės Teismas renkami spagai atskirus 
EanTicTatų sąrašus, kuriuos sudaro Pr.LB LOKas ir Rinkimų Komisija,, 
alfabeto tvarka, iš pasiūlytų kandidatų ir juos paskelbia rinkėjams 
ne vėliau, kaip dvi savaitės prieš rinkimų dieną.Kandidatų sąrašuo
se nurodoma jų pavardėd, vardai,’amžius, Verslas ir. gyvenamoji vie- 

•.< tovė. «• • ■ • ’
Str,I2 Kandidatus į Pr.LB Krašto Tarybą, Garbės Teismą siūlo ki^k- 
vIGnas lietuvis atskirai arba grupėmis iš 5 ar daugiau asmenų,L.S.

. i?.: • Dr-ja Prancūzijoje, jos skyriai ir Komisijos veikiančios jos žinio- 
’ je,Lietuvių Sąjunga Strasburge ir jos žinioje veikią Lietuvių Koui-

• tetai bei kiekviena kita lietuvių organizacija, legaliai. Pyancuzijo 
■v.v; v'/‘je veikianti. Į Tarybą siūloma 11 kandidatų ir į Garbės TėisMi.5 

kandidatai.Kandidatai į išvardytus Pr.LB organus renkami aukščiau 
išvardytų sambūrių susirinkimuose ir jųjų sąrašai pranešami ne"-vė
liau, kaip keturios savaitės prieš rinkimus, Pr.LB LOKui.

8>»r.I3 Pristatant kandidatus reikia nurodyti jų pavardės, vardan^ 
gi nr no laikas, vieta, verslas, šeimos padėtis ir adresas,taip pat 
Carte d'identitė numeris, jos išdavimo data, vieta ir įstaiga bei 

-- galiojimo laikas.Kiekvienas Prancūzijos lietuvis ir sambūrių vado
vybės, prisiųsdami Pr.LOKui kandidatų sąrašus turi nurodyti, ar 
visi jų patiekiami kandidatai sutinka būti renkami-į Pr.LB Krašto 
Tarybą, ar Garbės Teismą ir ar jie sutinka, jei bus išrinkti, eiti 
pareigas.
Str.l4 Kandidatai atskirai siūlomi į Pr.LB Krašto Tarybą /ll/ ir 
į Garbės Teismą /J/ . y ,
Str.15.PrLB Lokas,ne vėliau,kaip dvi savaitės prieš rinkimus,sudaro 
ri:kčjų sąrišą p-g'! PruucūsZij -s lietuvių kartotekos d u ome niį. Kiek
vienas ?r r ne. gyvenąs lietuvis gali prtikrįntL PrLB.-LOKo raštinėje,ar 
jis įtr.ukt'.s į sąrašą.Jei nėra įtrauktas, jis gali reikalaut įtraukt: 
Str.I6 Skundai del neįrašymo į kandidatų ar rinkėjų sąrašus ir 
čtel prasilenkimo su šiomis taisyklėmis bei nuostatais gali būti 
duodami Pr.LB LOKui ne vėliau, kaip 7 dienos prieš rinkimų dieną.

Str.I7-Ne vėliau, kaip dvi savaitės prieš rinkimus kiekvienas rin
kėjas gauna iš Pr.LB LOKo ir Rinkimų Komisijos vieną kandidatų są
rašą %, bunbėvimo kortelę/ į Pr.LB Krašto Tarybą ir vieną kandidatų
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sąrašą į Garbės Teismą ir du voku, kurių vienas /išorinis/ su už
rašytu Ęt*.LB LOK0 adresu ir antrasis /vidujinis/ su užrašu "Pr.LB 
Krašto Tarybos ir Garbės Teismo Rinkimai 1955”

' ■ : ...

Str.I8 Kiekvienas rinkėjas/ja/, rinkdamas -
a/ rinkimams į Pr.LB Krašto Tarybą palieka kandidatų sąra

še į Tarybą ne daugiau, kaip 11 pavardžių, o kitas' pavardes išbrau- 
v ,kia; -

, . " b/ rinkimams į Pr.LB Garbės Teismą palieka kandidatų sąraše
į Garbės Teįsmą ne daugiau, kaip tris pavardes, o kitas išbraukia.

• Str. 19 Jei?kuriame rinkimų kandidatų sąraše liktų daugiau pavardžių 
kaip 18 str. pasakyta, tai skaišiuojant balsus bus užskaityta;

a/rijjkimams į Krašto Tarybą pirmieji vienuolika kandidatų iš 
-jųjų sąrašas

b/rinkimams į Garbės Teismą pirmieji trys kandidatai is jųjų 
sąrašo.!'rinkimų kandidatų sąrašą įrašytos kitos pavardės, nesančios 
kandidatų sąraše, skaičiuojant balsus nebus užskaitomos.

Str.- 20 Rinkimų kandidatų sąrašuose rinkėjas palieka tik pavardes 
kandidatų už-kuriuos jis balsuoja.Jokių kitų įrašų rinkėjas neturi'. ? 
daryti ir jis rinkimų sąrašo neturi pasirašyti. . /

Str. 2j* Atitinkamai užpildęs rinkimų kandidatų sąrašą rinkimams į-Pi?,.. 
'LB, Krąšto -Tarybą ir į Garbės Teisią, rinkėjas įdeda sąrašus į vidų* 
jinįzyoką Su -užrašu "Pr.LB Krašto Tarybos ir Garbės Teismo Rinkimai- 
1953"'ir voką užlipina.UžlipintąMvidujinį voką jis įdeda į išorinį-//m; 
v'.oką, su užrašytu Pr.LB LOK0 /L.S.Dr-jos/ raštinės adresu, uždaro--iš*- 
drinį voką ir užrašę-s kitoje voko pusėje savo pavardę, vardą ir adre
są pasiunčia, kad gautų ne vėliau, kaip viena diena prieš rinkimus.

, Pajojo išlaidas padengia rinkėjas.
^Str. 22 Gauti rinkimų vokai saugomi neatidaryti Pr.LB LOKo /L.Š.Dr- 

jos raštinėje ligi Rinkimų Komisija susirinks posėdžio balsams•skai
čiuoti. Rinkimų Komisijos posėdis balsams skaičiuoti yra viešas ir ja- , 
me gali dalyvauti stebėtojais lietuvių visuomenės atstovai.Posėdžio 
laikas ir vieta iš anksto pranešami visuomenės žiniai.

Balsai skaičiuojami šis ja tvarka: <-
a/ suskaitomi gauti vokai ir atžymimi rinkėjų sąraše; 
b/atidaroni išoriniai vokai ir patikrinama, ar visuose yra 
vidujiniai vokai;

c/išimami vidujiniai vokai, jie suskaitomi ir sumaišomi; 
d/atidaromi vidujiniai vokai ir patikrinama, ar visuose yra 
rinkimų kandidatų sąrašai rinkimams į Pr. LB Tarybą ir į
Garbės Teismą;

e/išimama rinkimų kandidatų sąrašai, suskaitoma atskirai
. rinkimų sąrašai į Pr .LB Krašto Tarybą ir atskirai į Garbės 

Teismą:
f/atskirai skaičiuojami'balsai.į Krašto Tarybą ir atskirai į 

Garbės Teismą;
g/suskaičius balsus, surašomas rinkimų protokolas.

Str.23
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Str, 24 Kinkiau protokole surašomi šie duomenys:
a/kiek-pilnateisių Prancūzijos lietuvių buvo įrašyta į rinkėjų są
rašą ir kiek turėjo teisę balsuoti;
b/kiek pilnateisių Prancūzijos lietuvių dalyvavo rinkimuose, at - 
siųsdami savo balsus;
c/kiek viso paduota balsų rinkimams į Pr.LB Krašto Tarybą ir į 
Garbės Teismą; '
d/kiek paduotų balsų rasti netinkami ir kodėl;
e/kiek kuris kandidatas gavo balsų į Tarybą ir Teismą;
f/kurie kandidatai yra išrinkti į Krašto'Tarybą ir kurie kandida
tai į Garbės Teismą.
g/ Rinkimų Komisijos protokolas perduodamas Pr.LB LOK-ui.

Str.25 Skundai del prasilenkimų su šių nuostatų ir taisyklių dės
niais vykdant Pr.LVB Krašto Tarybos ir Garbės Teismo rinkimus gali 
būti duodami išrinktajai Krašto Tarybai per Pr.LB LOK-ą ne vėliau 
kaip trys dienos prieš Pr.LB Krašto Tarybos pirmosios nepaprasto
sios sesijos atidarymą. Paduotus skundus Pr.LB Krašto Taryba.turi j 
peržiūrėti pirmosios sesijos metu,Tarybos sprendimai galutini,

. r ■. .
Str. 2 6 Pr.LB Krašto Tarybai patvirtinus rinkimus, priėmus galuti- 

.? ’ nį"Pr.EB Krašto organizacinį statutą ir pagal jį sudarius vykdo -
.muosius organus, ^r.LB lOKas likviduojamas .Visos jo bylos liečian- 

, čios suorganizavimą Pr.LB Krašto Tarybos ir jos rinkimus perduoda
mos Pr.LB Krašto Valdybai,

Št?.27 pr.LB Krašto Tarybos ir Garbės Teismo rinkimai finansuojami 
T'.S.br-jos Valdybos -LOKo
Str.28 Šie laikinieji Pr.LB Krašto organizaciniai nuostatai ir ein- 
kimų taisyklės yra priimti Pr.IOKo-L,S,Dr-jos Valdybos, jos I?53m.

■ r liepos mėn. I8d, posėdyje.Patvirtinti LIT Valdytojo jie veiks ligi 
'- Pr.LB Krašto Taryba priims galutinį Pr.LB Krašto organizacinį sta

tutą.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO IR VEIKLOS PRANCŪZIJOJE.

PARYŽIUS. Š.m, rugsėjo I5d. įvyko Lietuvių Šalpos Draugijos sbsirin- 
kinas Paryžiųje.8us-man atsilankė tuo metu posėdžiavę Paryžiuje: 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefas p.Ministeris S.LOZORAITIS, 
Vykdomosios Tarybos Pirmininkas p.K,ŠALKAUSKAS ir Lietuvos Minis
ter! Londone pavaduojąs p,V,BALTOKAS.Svečius į sus-mą atlydėjo Lie
tuvos Atstovas Prancūzijoje Dr.S.BAČKIS.Kartu su augštaisiais sve
čiais sus-man atsilankė Ponia V.LOZORAITIENĖ ir p.K.LOZORAITIS, i

Siis-ir-l nkiną atidarė ir svečius pasveikino L.Š.Dr-jos Pirmi
ninkė -O.Bačkienė paprašydama LDŠ'p.Min,S.LOZORAITĮ ir V.T, Pirmi
ninką p.K.ŠALKAUSKĄ tarti žodį. -
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Ministeris LOZORAITIS savo kalboje apibudino tarptautinę po
litinę padėtį ir ją įvertino., padarydamas išvadas, kas šiandie- r 
ną lietuviams tenka atlikti politinėje plotmėje.Vykdomosios Ta
rybos Pįrnininkas ir Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos Valdytojas 
atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į lietuvybės išlaikymo problemą 

r- ’ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės susiorganizavimą visame pasau- 
' lyje. Po to L.Š.Dr-jos Pirmininkė padėkojo augštiesiems svečiams 

už jautrius žodžius tartus Paryžiaus lietuviams ir pakvietė susi
rinkusius paaukoti VYDŪNO paminklui ir jo kurinių išleidimui. Su
sirinkusieji labai jautriai atsiliepė į Dr-jos Pirmininkės tartą 
žodį ir suaukojo apie IJ.OOOfr, Šiai sus-mo daliai Sekretoriavo 
L.Š.Dr-jos Valdybos sekretorius p.J.Masiulis.

Augštiarsiems svečiams palikus salę sekė antroji susirinkimo 
dalis, kur pirmininkais buvo išrinkti Ministeris 3,Turauskas ir , 
prof.Greimas, Sekretoriavo p.Svirmickas. Šio susirinkimo proga , 
buvo aptarti Prancūzijos PLB Krašto organizavimosi nuostatai ir 
pasiūlyti kandidatai į Pr.LB Krašto Tarybą bei Garbėj Teismą.

AMERIKOS KONGRESMANO Charles J. KERSTEN LANKYMASIS
Paryžiuje

//'".V • - ' : ....... ’ AT,

Š.m. rugpiūČio 26fl. Paryžiun atvyko Ch.KERSTEN su žmona ir 
dukterimi.Juos lydėjo ALTo Informacijos Biuro Direktorė p-lė Kl- 
ŽYTĖ, dalyvavusi 1919 m. Lietuvių Delegacijoje Taikos Konferen - 
Gijoje Paryžiuje.Rugpiūčio 2?d. lėktuvu atvyko Paryžiun p.Inž.A. 
RUDIS, Čikagos Lietuvių Prekybos Rūmų- Pirmininkas, specialiai 
ALTo deleguotas prie KERSTENO misijos.

Prieš svečių atvykimą į Paryžių vietos Ambasada suėjo į kon- 
|| taktą su Lietuvos Atstovu prancūzijoje Dr.S.Bačkiu ir Latvijos 

Ministeriu p.O.Grosvald, pranešdama jiems apie p.KERSTEN atvyki- I' -
mą ir paprašydama juos pateikti keliais klausimais informacijų ir 
dokumentacijos, kurios pagal JAV AMbasadą bus reikalingos ryšium 
su p.KERSTEN misija Europoje.

Dr.Bačkis ir p.Grosvald matėsi su p.Karsten rugp. 27 ir 29d. 
ir patiekė pageidautos dokumentacijos bei informacijų.

? * '
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Grįždamas iš Vokietijos bei kitų Europos kraštų p.KERSTEN 
su palydovais atvyko Paryžiun, š.ri, rugsėjo 25d. vakare.Sutiktuvėn: 
vėms L.Š.Dr-ja pasiuntė pintinėlę gėlių poniai Kersten.

Augštajam svečiui pagerbti Lietuvos Atstovas Prancūzijoje 
ir p.Bačkienė š.m, rugsėjo 24d. popiet surengė priėmimą į kurį 
atsilankė p.Kersten su žmona, ' ušLDS p.Min.S.Lozoraitis su žmo
na, Latvijos Ministeris o.Grosvald, su žmona, Latvijos Pasiuntimo 
nybės Patarėjas, Jo Ekscelencija Vyskupas Sioskans, buvęs Solov- 
kų politinis kalinys, Rėv.A.Conway, redaktorius AMERIKA” žur
nalo, ALTo specialus delegatas inž. A,Rudis,ALTo Inf,Biuro Di
rektorė p.M.Kižytė, JAV, Ambasados Paryžiuje atstovai, Kun. Ce- 
kavičius, buvęs pirmosios Sovietų okupacijos metu Lietuvoje po
litinis kalinys, Estų Komiteto Pirmininkas pastorius Ainsaar, 
Min,Turauskas su žmona, prof.j.Baltrušaitis, Pr.LB LOK0 nariai 
ir Paryžiaus visuomenės atstovai,. v’ .. .

Svečią pasveikino priėmimo šeimininkas Dr. Bačkis, o Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos vardu Min,S.Lozoraitis, Paryžiaus 
lietuvių kolonijos vardu p.Masiulis, Ponia Bačkienė kreipėsi į 
ponią Kersten kenčiančių ištrėmimą Sibire vardu prašydama, kad 
šioji imtųsi iniciatyvos supažindinti JAV moteris su lietuvių, 
latvių ir esčių motinų vargais ir ištiestų joms pagalbos ranką. 
]Be to,jinai įteikė Poniai Kersten simbolišką dovanėlę -lietu
višką ranskšluostį, išaustą jos sesutės, Sibiran ištremtos. 
Po to dar tarė žodį J.E, Vyskupas Slonskans, pabrėždamas, kad 
komunizmas ypačiai ryžtasi naikinti tikėjimą ir jo skelbėjus.

į kalbas atsakė p.Kersten ir p.Rudis. Ponas Kersten paža
dėjo daryti visa, kad Lietuva, Latvija ir Estija vėl atgautų 
laisvę; padėkojo visiems prisidėjusiems prie jo Komiteto darbų.

š.m, rugs.25a, bei 26 turėjo pasikalbėjimą su LDS Min, Lo
zoraičiu, Dr.Bačkiu ir Min, Turausku bei apklausinėjo keletą 
liudininkų -lietuvių, latvių, estų.

Rugsėjo 25d. vakare p.Kersten pakvietė specialiai J,E. Vysk. 
Slonskans, Kun.Čekaeeičių ir pastorių Ainsaar, kuriuos nufilmavo 
kaip buvusius trijų Baltijos kraštų politinius kalinius, dvasi
ninkus, - ' >>
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- p.KERSTEN suimona, dukterimi, Inž. Rudžiu ir panele 
Kižyte a fra.i lankė į Lietuvių pamaldas, kurias laikė Kun.R.Jucevi
čius, Lietuvių Katalikų Misijos Direktorius.Bažnyčioje poną Kers
ten pasveikina pamokslo pradžioje anglų kalba Kun.Dr. Gutauskas, 
Glasgovo klebonas tuo metu viešėjęs Paryžiuje. Po pamaldų, augštie- 
ji svečiai nusifotografavo prie Lietuvių Koplytėlės su visais da- 
lyvavusiaia pamaldose.

Rugs.27d. vakare p.Kersten su palydovais išskrido lėktuvu Lon- 
■ danan.Svečius palydėjo Lietuvos Atstovas Dr.Bačkis, L.S.Dr-jos 
Pirmininkė, Min.Turauskas su žmona bei Inž.Rudis, kuris išskrido 
į JAV rugsėjo 28dyakare.

KERSTSNO REZOLIUCIJA. Amerikos Atstovų Rūmai priėmė Keršte no re-' 
zoliuciją, kuria Atstovai nutarė ištirti Lietuvos ir kitų Pabalti- 
jos valstybių užgrobimą.Tam reikalingi dokumentai -liudininkų pa
rodymai. Tat, visi Prancūzijos lietuviai turį dokumentacinės medžią-* : 
goszar šiaip gerus paliudijimus nieko nedelsdami siųskite Lietuvos . 
Atstovui Prancūzijoje, kuris tuo reikalu rūpinas.

Ta pačia proga Pasaulio Lietuvių Archyvas prašo dokumenta- 
cinę medžiagą paruošti dviejuose egzemplioriuose ir vieną įteikti 
kaip aukščiau nurodyta, o kitą pasiųsti Pasaulio-Lietuvių Archyvui 
šiuo adresu: V.Liulevičius 260i W, Marquette Rd. Chicago 29, Ill

iri.**.'-.'*' '

Jungtinių Tautų Komitetas Priverčiamajam Darbui Tirti yra 
baigęs savo darbą ir pasiūlė dar šioje Jungtinių Tautų Sesijoje, 
šitą klausimą svarstyti.Tai yra svarbus įvykis, kuris nušvies So
vietų baisų nekaltų žmonių žudymą per deportacijas ir priverstino 
darbo stovyklas. Mūsų pareiga budėti, kad mūsų tautą liečią klau
simai būtų kuo palankiausiai išspręsti.
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SVEIKINIMAI JO EKSCELENCIJAI ARKIVYSKUPUI SKVIRECKUI. J o Eksce— 
lenciją 80 metų sukaktuvių proga sveikino Lietuvos Atstovas ir L.Š. 
Dr-ja Prancūzijoje bei Pr.LOKas. Garbingam Jubiliatui palinkėta 
sveikatos ir Augščiausio palaimos jo ganytojiškam darbe...

-Ponai Bačkiai š.m. rugp. I2d.'atšventė jų šeimyninio gyvenimo 
j 20 metų sukaktuves..

- Kun.Dr.-Jucevieius šių vasarą- lankė Prancūzijos lietuvius ir 
vieną savaitę praleido Šveicarijoje. . , .

■ ■•--’f
- Spalio 9d. įvyko Baltų Komitetų pirmininkų posėdis LIETUVIŲ..... 
SVETAINĖJE.Buvo išrištas Baltų folkliorinės parodoms ruošimo klau
simas.L.Š.Dr-jos pasiūlymas suruošti Paryžiuje folkliorinę Bal- 

: tų parodėlė atkrito, nes estai ir latviai negali gauti ukspon tų
. Ta pačia proga buvo aptarti kiti bendradarbiavimo klausimai.

Latvių Tautos Šventė įvyks lapkričio 18 d. Lietuviai bus kvie
čiami joje dalyvauti,

7j Lietuvių Š.Draugijos Reikalų Vpdėjui p.Zubriui išvykus į JAV, 
L.Š,Dr-jos Valdyba- nutarė pavesti Draugijos Reikalų Vedėjo parei
gas p.A.Švirmickui.

Tėvas KUBILIUS L.Š.Dr-jos Prancūzijoje garbės narys paaukojo - 
Draugijai 10 dolerių.L.Š.Dr-ja kuo_širdingiausiai dėkoja ir jo 
nuoširdžios veiklos Paryžiaus lietuvių visuomeniniam ir religi
niam gyvenine niekamet nepamirš.

PUŠKORIUS įjbnas buvęs studentų Sekcijos Pirmininkas uoliai 
Dr-jos veiklą remia moraliai ir materialiai.Jis šį pavasarį 
Amerika j e išlaikė' egzaminus Inžinieriaus laipsniui gauti.

VYDŪNUI- Mažosios Lietuvos Patriarchui mirus liko daug jo raš
tų dar neišleistų. Tat,jo raštams išleisti ir paminklui pastatyti 
yra renkamos aukos.Kas norite ir galite prašom siųsti aukas Dr-jos 
adresu, kuri perduos Mažosios Lietuves Tarybos Pirmininkui - 
SIMONAIČIUI
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LIETUVOS JAUNIMAS STUDIJUOJĄS PRANCŪZIJOJE

Paryžiuješiais mokslo metais studentų skaičius pasiliks tas pats, 
nes pasipildo naujais tik baigusiais gimnazijąlNumatoma, kad šie
met studijuos Paryžiuje: Bačkis Ričardas, Baltrušaitis Jonas, Kar
velytė Ugnė, Kaširenovaitė Nijolė, Matukaitė Angelika/gilina muzi
kos studijas/, Masiulis Petras, Pabedinskas Leonas.Žada atvykti iš 
Kanados skulptorė Gaputytė ir dar vienas lietuvis studentas.Salia 
jųjų specialias studijas seka Gailius Pranas /tapybą/, Huebneris

/muziką/, ir Strankauskaitė Birutė/vaidybą/
Stud. Klimas Petras išvyko iš Strasburgo Kolegijos ir žada

/ studijuoti Paryžiuje.

Strąsburgas. Šiais metais Laisvosios Europos Kolegijoje yra šeši 
studentai:Brinkis,Jasutytė,Macevičiūtė,Garbačiauskaitė,Čeginskas 
ir Norkaitis.Pastarasis praėjusiais mokslo metais už pažangumą • 
moksle .gavo Kolegijos skiriamą premiją. \ ,

Rugp.ISd. Strasburgo Kolegiją aplankė L.L.K. Pirmininkas Sidzi
kauskas, lydimas Dr.Karvelio ir Kun.Krivicko.Ta proga jis padarė 
pranešimą.

RŲgs. mėnesį lankėsi Strasburge prof .Ivinskis ir skaitė .pasfcai-. 
tą lietuvių tautiniam seminare.Tautinėms Lietuvių Studentų grupės 
studijoms vadovauja prof.Dr.Jonas GRINIUS.

Strasburge šalia Kolegijos dar studijuoja A.Aleksandravičius, 
o Nancy -lyaškėfičius Jonas.

PASAULIO LIETUVIŲ STUDENTŲ ATSTOVYBĖS Amerikos delegaciją sudaro; 
J.Šmulkštys,K.Kudžma,J.Bilėnas,R.Ošiapas,N.Gulbinskaitė• 
Vokietijoj įgaliotiniu yra J.Norkaitis, Prancūzijoj -R.Bačkis, 
Australijoj-P.Daukutė, Kanadoj -J.Kibirkštis.

L.Š.Dr-ja Prancūzijoje paaukojo Vasario 16 Gimnazijai 5.000fri 
ir tos gimnazijos simpatiškiems skautukams keliaujantiems po Pran- 
cūziją/didžiųjų streikų metu/ taip pat 4,500fr* Nuoširdžiai jiems 
pagelbėjo L.Š.Dr-jos narė p-lėJadkauskaitė Lyone.Iš jų yra gauti 
gražūs padėkos laiškai.
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MENININKAI PARYŽIUJE. - - ~ .
k' Vytautas KASIULIS, kuris tik penki me

tai kaip gyvena Paryžiuje jau ruošia septintą savo kurinių 
parodą.-feno kritikai jam priskiria naują savą stilių pasi - 
reiškiantį originaliomis formomis-.

S/m. spalio 27 dieną įvyksta V,Kasiulio parodos ati
darymas STIEH3L Galerijoje 250, rue de .Seine ir tęsis iki 
lapkričio 14 dienos.

Tai pirmoji Vytauto Kasiulio litografijos darbų pa
roda, kurioje bus išstatyta apie 14 spalvotų litografinių 
kurinių.Salia to dar bus išstatyta keletą paveikslų gouache. 
Su šia paroda, kaip ir ankstyvesnėmis,Vytautas KASIULIS dar 
kartą pasirodys su naujais laimėjimais meno pasaulyje...

Skulptorius MONČYS jau grįžo iš savo povestuvinių ato
stogų ir ruošia savo darbams projektus.Jis vedė prancūzų 
skulptoriaus MARTEL dukterį.

Pasiuntinybės personalo narys Antanas LIUTKUS išvyko 
į Vokietiją.VLIKe jis eis Užsienių Tarnybos Valdytojo pava
duotojo pareigas.Jo šeima pasiliko Villefrailche /Alpes Mat/ ■

- P-lė Bražėnaitė Nijolė išvyko į Ameriką.Ji sustoja 
Naujorke pas P-lę Kižytę.Paskui ji nori pradėti dirbti ša
šo specialybėje, kaip gydytoja.

— Dr.ZOEKES -geologės sveikata po metų intensyvaus gy
dymo nepagerėjo.Ji dabar yra Ville-Eyrard psichiatrinėje 
ligoninėje. J

-•/f
- Studijų tikslais iš Amerikos yra atvykęs į Paryžių 

profesorius John MOKENNA.Jis pasiliks vienus metus Pa
ryžiuje, rinkdamas medžiagą disertacijai.Jis yra mielas 
lietuvių draugas profesoriavęs Scranton universitete.
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SVEČIAI PARYŽIUJE_ Šią vasarą lankėsi daug svečių iš įvairių 
kraštų.Iš JAV viešėjo Tėvas VAIKYS-, Pranciškonų Provincijos Vado
vybės narys, politinis kalinys. Kun^ČEKAVIČIUS, p,p. Trečiokai ir 
iš Anglijos Škotijos lietuvių .Klebonas Gutauskas bei Inža Šalkaus
kas su žmona,

"* Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmininkui V,SIDZIKAUSKUI pagerb
ti LIETUVIŲ SVETAINĖJE įvyko priėmimas, kuriame be vietos atsto
vų dalyvavo Laisvosios Europos Delegatas Europai R.BULL, ir kiti. 
L.Š.Dr-jos vardu p.O.Bačkienė pasveikino svečius, padėkojo NORE 
už suteiktą paramą L.Š.Dr-jai ir pasidžiaugė LLK -o darbais, ku
riems vadovauja Min.V.SIDZIKAUSKAS,

-Prof.J.BRAZAITIS Paryžiuje. Š.m. rugs. 16 d. buvo sustojęs 
Paryžiuje prof.Brazaitis, Lietuvių Pronto Pirmininkas, vienas 
Lietuvių Rezistencijos vadų Sovietų ir Vokiečių okupacijos metu. 
Per trumpą buvojimą Paryžiuje jis viešėjo p.p.Bačkių pastogėje 
ir matėsi su kitais jam rūpimais asmenimis.

-Prof.A.GREIMAS dėstęs vasarą Sorbonos Universiteto Prancūzų Gi-- 
vilizacijos Kursuose prancūzų filologiją paliko Paryžių rugs. I6d. 
Jis su šeima pabuvojęs dar keletą dienų pas p.p. MATORĖ Pietų 
Prancūzijoje išvyko į Rgiptą_ Aleksandrijos Universitete jis dės
to prancūzų kalbą bei literatūrą.

- Šveicarijos PLB Pirmininkas Inz,STANKUS viešėjo Paryžiuje rugs, 
25d.Jis aplankė p.p.Bačkius ir padaręs vizitą tuo metu viešėjusiems 
Paryžiuje ponams LOZORAIČIAMS išvyko.

-L.D.Š. p.Ministeris Lozoraitis su žmona ir jaunesniuoju sūnumi 
aplankė Pietų Prancūzijoje ponią Klimienę, p.p.Liutkus ir Lansko- 
ronskius.Po politikių pasitarimų Paryžiuje su VLIK-o Atstovais jie 
išvyko į Romąi

-Amerikos Lietuvių Tarybos narys ir BALFo iždininkas TREČIOKAS 
buvojo Paryžiuje.Jam išvykstant Lietuvos Atstovas Dr.Bačkis prašė 
perduoti Prancūzijos lietuvių giliausią padėką ALTui ir BALFui už 
darbą ir paramą bendrajam lietuvių ir Lietuvos labui.
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MULHOUSE L.Š.Dr-jos skyrius

Š.m. birželio mėn. skyriaus pastangomis, Thanne, dalyvaujant 
Kun.Dr.Jucevičiui iš Paryžiaus, p.p.Diktanams iš Strasburgo, buvu
sių legionierių ir senų kovotojų Sąjungos sekretoriui -Simkowich, 

P ’ v v v 'latvių ir estų atstovams, buvo paminėta tragiškoji pabaltiecių iš
trėmimų diena.Ta proga, buvo padėtas vainikas ant nežinomo karei- 

.“ vio kapo. Tfcanno Maire pavaduotojas BETTIG pasakė kalbą, prisi - 
mindanaa Pabaltijo tautų ryžtingumą kovoje del laisvės.

Šv.Mišias laikė ir pritaikintą pamokslą pasakė Kun.Dr.Juce
vičius. Veikiau s Mulhouse skyriaus -nario Antano Prišmanto iniciaty
va, gražiai išpuoštoje salėje buvo bendri pietūs ir iškilmingas ’ 
minėjimas.Meninėje dalyje buvo išpildyta keletą liaudies dainų 

p- .palydint akordeono muzika.Taip pat buvo paskaitytas rašinėlis pa- 
sinaudojant partizanų dainų motyvais.Programoje aktingai dalyva- 
vavo: Šeikis, Prišmantas,Visockas, Vaičiulis, Darulis, Sidlauskas 
ir ponia Diktanienė iš Strasburgo.

Šventėje vyravo graži broliška nuotaika.Sugiedota visų 
trijų Pabaltijos tautų Himnai.

Visiems lietuviams gerai pažįstamas krepšininkas Vytautas 
Grybauskas, Mulhouse krepšinio-komandas kapitonas rugs. mėn.6d. 
su žmona ir sūnum išvyko į JAV, L.Š.Dr-jos Mulhouse skyrius su
rengė jiems išleistuves Lutterbache. Žun.Petrošius visų lietu
vių vardu padėkojo ponams Grybauskams už gražią veiklą tremty
je, primindamas, kad jis net buvo.pirmasis L.Š,Dr-jos Mulhouse'..

- skyriaus pirmininkas. .A
Be to, Prancūzijos Vyriausybė taip pat labai įvertino p į. 

Grybausko darbą"sporto srityje ir jįjį apdovanojo bronzos me- 
daliu.Tai pirmas svetimšalis sportininkas apdovanotas šiuo pa
sižymėjimo ženklu.Lietuvos Atstovas Prancūzijoje .ta proga pa - 
sveikino p.V,GRYBAUSKĄ, pasidžiaugdamas jo nuop&lnais Sporto 
ir Lietuvos labui..
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Sportininkas GAILIUS su šeima, išgyvenęs vienus metus Mulhouse, 
išvyko- į Vokietiją.Jis rūpinsis sporto reikalais Vasario 16 Gimna
zijoje, —

-Š,m. spalio mėn.6d. lankantis Mulhousoje J.3.Kardinolui PIAZZA, 
Ht.Bhia apylinkės lietuvių vardu buvo pasveikintas ir įteikta dova
nėlė. r

Dr.Aleksandravičienės paruošė gražų menišką pasveikinimą-vaiz- 
duojantį lietuviškus kryžius ir taip pat įteikė lietuvišką staltie
sė. Garbinga sis svečias savo kalboje jautriais žodžiais priminė ken
čiančią Lietuvą...

Skyriaus narys -Justinas AIDUKAS, dirbdamas fabrike susižeidė, ranką. 
Gydytojo parėdymu, jis negalės dirbti apie mėnesį laiko.

-Antanas JUŠKA išbuvęs 17 mėnesių Sanatorijoje dabar jaučiasi- ge- ' 
rai ir ruošiasi įstoti į elektro-technikų mokyklą.

-Š.M. lapkričio mėn.ld. įvyks Mulhouse skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas.Tą pačią dieną bus pamaldos ir mirusiųjų minė jimas, ..bei'.-" 
susikaupimas prie a,a.KRIŠČIŪNO kapo. •

VTT.TERUPTAS/M, et.M,/ Villerupto lietuviai džiaugiasi apsilan
kymu Kun.Dr.Jucevičiaus, kuris rugpiūčio menesį atlaikė ten mišias 
ir pasidalino įspūdžiais susijusiais su jų gyvenimu.

Ten yra pora ligonių: Prapolenis Bronius ir Šumskio sūnus.Jie 
yra reikalingi moralinės ir materialinės paramos.

MORHANGE /Moselle/ Dabartiniu metu ten yra apie 14 lietuvių.Visi 
turi darbo, bet kai kurie nusiskundžia menku atlyginimu.Nuo seniau 
ten gyvena p.JUCIUS, kuris tvarko tos apylinkės lietuvių reikalus ir 

į paskutiniu metu susirado dar dvi lietuviškos šeimos, kurios buvo pa- 
simetusibs nuo lietuvių būtent:

GALVOČIUS Juozas dirbąs staliaus darbą ir p.p.SEREVIČIAI dirbą 
prie ūkio darbų. -
'- į/HOPITAL/Mpselie/ L'Hopital-Freyming gyvenąs B.BEŠYS buvo kasyk
loje sužeistas ir apie šešetą savaičių nedirbo.Pagal naują emigraci
jos įstatymą jis ruošiasi emigruoti į JAV.L'Hopital yrav skaitomi šie 
laikraščiai •. ’’Naujienos”, ’’Garsas", ir "Nepriklausoma Lietuva”
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ROUEN /S.Inf./ - -
VIDŽIŪNŲ šeimą ištiko baisios nelaimės.Jis spalio 

?d. buvo operuotas ir tebeguli ROUEN ligoninėje.Vyro operacijos die
ną jo žmona pagimdė sūnelį, kuris mirė,Po kūdikio mirties p.Vįdžiū- 
nienę teko paguldyti nervinių ligų klinikoje.

-NORD dept. Ponas SIAURUSAITIS susižiedavo su panele NECKSTADT, 
JARASŪNAS išvyko į Vokietiją, o šeima liko Prancūzijoje.Šią vasa
rą rugp.mėn. mirė jų maža dukrelė Paulina.

— SAVOIE dept. Rugp. 2<j. Modane mirė ponia STANKŪNIENĖ iš Mariam- 
polės.Ją globojo jos dukrelė Mme BONY,Palaidota ten pat.

-SOMME dept Ieva BALŠAITYTĖ iš Raudondvario išteka už prancūzo - 
PĮament Isidore,Jie gyvens Vcilly /Some/

'SARDIEU Igere/ Ruibio Prano šeimoje gimė dukrelė.

MOSETJįE J.Buazes šeima iš St.Avoid susilaukė sūnelio.

. -MADAGASKARAS BEKETAS Vytautas -Eduardas nuvykęs į Madagaskarą rugs. 
5d. vedė panelę Lucie RAZANCELA,.. Mūsų-aktingam Dr—jos nariui lia

ukime daug laimės šeimyniniam gyvenime.

-LUKSYS Bruno iš Afrikos yra perkeltas į Prancūziją ir yra įsigi
jęs elektro-techniko specialybę.Dabar jis tarnauja kariuomenės da
linyje, kuris yra Mayenne departamente.

** ZAUGRA R., kuris gyvena Amneville paaukojo- Dr-jai I.OOOfr. L.S. 
Dr-jos Valdyba jam kuo širdingiaudiai dėkoja.Siųsdamas auką jis 
rašo:’’ Širdingai dėkoju už man prisiųstą Biuletenį, kuriame žinios 
apie lietuvių veiklą Prancūzijoje labai domina,B© to, mane paveikė 
ponios Bačkienės parašytas straipsnis "Motina liaudies dainose” - 
Kur man priminė mano mielą motulę ir sunkiai vargstančią Tėvynę”.

” Didžiojoj Britanijoj gyvenąs lietuvis M.USVALTAS paaukojo '
Dr-jai IGOOfr, Dėkojame jam kuo širdingiaudiai.

-Leg. PAULAUSKAS šiomis dienomis grįžo iš legiono.Jis ieško 
darbo Paryžiųje.L.Š,Dr-ja pažadėjo jį paremti.
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• lietuviai tarptautiniuose sąjūdžiuose,
Š,m. birželio mėn. 8d. JAV sudarytas Lietuvių Tautinis Komitetas 
Krikščioniškajai Civilizacijai ginti. Steigiamajam sus-me buvo priim
ti laikinieji įstatai ir išrinkta laikina vadovybė, kurion įeina : 
prof.J.Brazaitis, Dr.J^Kazickas ir tėvas L.Andrėkus.Sis sąstatas jau 
praneštas Tarptautiniam Krikščioniškajai Civilizacijai Ginti Komite
tui, kuriam vadovauja Belgijos Valstybės vyras Van ZEELAND,

Š.m. birželio mėn. Paryžiuje įvyko Centro ir Pytų Europos Konfe- ; 
rencija, kurioje buvo išrinkta Laisvojo Centro ir Rytų Europos Jau- , . 
nimo'Taryba.Lietuvių jaunimo tautiniu atstovu -išvardytos Tarybos. 
nariu yra p.A.VENSKUS.

Š.m. rugsėjo 4-6d.d. Prancūzijoje TOURS mieste, įvyko NEI/Krikš- ' 
čionių Demokratų Tarptautinės Unijos/ metinis Kongresas, kuriame ats-•; 
tovu buvo Min.E,TURAUSKAS,

Š.M. rugs.7-8 d.d. Tours įvyko NEI jaunių Kongresas. Jame lietuvius 
jaunuosius krikščionis demokratus atstovavo Kun.Dr.F.JUCEVIČIUS,

Š.m. rugs.26(j, Paryžiuje posėdžiavo Komitetas prie Kultūros 
Laisvei ginti Kongreso organizacijos. Lietuvius mokslininkus jame 
atstovauja prof.J,BALTRUŠAITIS,Į šį Komitetą individualiu titulu yra 
pakviesti : Ignas Jurkūnas-Šeinius ir prof.Maceina.

Š.M. rugs. 27 d. Paryžiuje vyko Acade'mie Internationale Libre 
des Sciences et des Lettres Tarybos posėdžiaiišios Akademijos Tarybo
je lietuvius atstovauja prof, J.Baltrušaitis.Išvardytame posėdyje Ta
ryba nutarė pakviesti šios Akademijos nariaisžLDŠ Min, S.Lozoraitį, 
LLK_to Pirmininką V.Sidzikauską ir Lietuvos Atstovą Paryžiuje Dr.Bačkį.

Š.M. spalio mėn.Royaumont mieste įvyko Pirmasis Tarptautinis 
Katalikų Juristų Kongresas , surengtas PAX- ROMANA, Lietuvos Ateitinin
kų Federaciją šiame Kongrese atstovavo Min.Turauskas.
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ANTRASIS EUROPOS KONGRESAS HAHOJE.
r . •

Prie Europejinio Sąjūdžio veikiąs Komitetas Vįrštautinei Eu- 
ropėjinei Bendruomenei įkurti š.ri. spalio 8 -10 d.d. surengė Hago
je antrąjį Europos kongresą.Kongreso tikslas buvo rūpintis, kad, 
kiek galima greičiau būtų sudaryta- nors Sesių Europos Valstybių . 
Virštautinė Politinė Bendruomenė /Mažosios Europos valdžia/ - /

Čia įdomu atžymėti tą Kcngrėsd priimtą politinės! reaoliuci- 
jos dalį, kuri liečia Sovietų Sąjungą ir pavergtuosius kraštus, 
būtent:’’Kongresas konstatuoja, kad nežiūrint kai kurių politinio 
atoslūgio ženklų, Kremlius nėra padaręs jokios konkrečios propo
zicijos, kuri leistų tikėti, kad yra įvykęs Europoje realus so - 
vietų politiko,s pasikeitimas”. Kįį^oje politinės rezoliucijos da
lyje sakoma: ’’Nepriimdamas statu quo Vokietijos ir Europos pada
linimo vir pasiryžęs visomis taikingomis priemonėmis padėti tau- 

?r, ; toms, esančioms po Sovietų jungu, atgauti nepriklausomybę ir 
Yt?* laisvę, Kongresas tvirtina, kad tik Europos Bendruomenė gali ga- 

rantuoti taikingą visų europėjinių problemų išrišimą ir suteikti 
Rusijai tinkamų nepuolimo garantijų".

’’ - :. '■ / ' ’

Lietuvos Atstovas Prancūzijoje Dr.Bačkis, dalyvavęs II-jame 
Europos Kongrese,kartu atliko Hagoje ir Briuselyje ir tam tikrus 
uždavinius susijusius su Lietuvos diplomatinės tarnybos pareigo
mis. ” „ . .Spalio I0d. įvyko Europos Jaunino manifestacija Hagoje
už suvienytą Europą.Dalyvavo apie 5.000 jaunuolių iš Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, Vokietijos ir pavergtų kraštų.Iš lietuvių 
jaunimo buvo pakviestas Studentas Rc.Bačkise

Š.M. spalio 27d. Paryžiuje įvyko Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
/MMM/ Tarptautinės Tarybos posėdis. Lietuves atstovavo O.Bačkienė, 
tos Tarybos narė.Vakare, Sveikatos Ministerial pirmininkaujant , 
buvo visuotinis sus-nas -mitingas, kuriame paskelbtos Briuselio 
Kongreso rezoliucijos platesnėms masėms.
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TAUTOS FONDO Valdytojas Šidiškis yra paskyręs Tautos Fondo Įgalio
tiniu Prancūzijoje Kun.J,KRIVICKĄ. Tat, Tautos Fondui aukas prašom 
siųsti jo adresu: 11, rue Toussaint, Strasbourg /Bas Rhin/

Visi lietuviai skaitykite ” EUROPOS LIETUVĮ”

Kad visų Europos lietuvių savaitraštis galėtų išsilaikyti 
yra skelbiamas prenumeratorių rinkimo vajus ir premijos:

Skaitytojas, kuris iki 1955 m. gruodžio I5d. užsimokės prenumeratos 
mokestį už 1954- metus, gaus nemokamai EUROPOS LIETUVIO kalendorių; 
Skaitytojas, suradęs vieną naują EUROPOS LIETUVIO prenumeratą'- 
gauna lietuvišką knygą; . Aj
Asmuo, surinkęs nemažiau 10 naujų prenumeratorių, gauna odinį, albu
mą su atitinkamu įrašu;
Asmuo, surinkęs 50 ir daugiau metinių naujų prenumeratų, gauna spe
cialią premiją.

EUROPOS LIETUVIO prenumeratos kaina metams 2,000fr. Kas- no-' 
rite užsisakyti prašom kreiptis tiesioginiai šiuo adresu: 
4-3, Holland Park, London, W.11 arba per mūsų atstovus Paryžiuje: 
A.Švirmickas, Lietuvių Svetainė -26, rue de Navarin, Paris/9/ 
J .-Masiulis -- 6, rue Massenet, Paris /I6/

Visais emigracijos klausimais, prašom kreiptis į BALF0 Įgalio
tinį arba Lietuvių Šalpos Dr—ją Prancūzijoje.

lęprimė comae manuscrit par 
1’’Association Lithuanienne de

L.Š.Dr-jos SVETAINĖS ir Bienfaišance en France,
raštinės adresas: 5, rue de Messine, 5
26; rue de Navarin, Paris/9/ Paris /8/
Telefonas :LAM 74-—O1
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