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Rankos* sįlineliuos pastų* 4 *<«»» 
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. - DARBO LIBTUVįįj S^JWGj.-
Da&b<š Lietuvių Sąjunga j 

džio 30s dienų mažame pritarianc: 
norėdami aar vietoje srityje 
je ir kjad* jų tarpe jrra 

i 
biau netrikdė

mas visas mdsų tiutostgyvenimas.

judėtų.
□eteri clines si*-

4*

tau atšventė metines: pernai bdan- 
pritariančiųjų ^ratelyje gimė Jinai. Gim ė, 
srityje skelbti, kad lietuvių esama Darysiu 

_ ____ * „r —„_u sugebančių veikti.
Pradais buvo kUkli, norai tokie patyši Niektu nekenks jUo 1.6 

biau ndtrtkdė t«sti jau dirbama darkę, grįsdama savo veikimų^ to 
kisLs pat krikščioniškos moralės pagrindais,’kuriai*s yra jrindsxft 
mas visas mtisų tiutostgyvenimas. .»

Musų tarpe ar buvo sutikta palankiai? Atrodb -nė. Tai skin
ti tai galima įvairiai, b.et tik vieno ne jaliaa? tMė ’ įžiūrėti* no 
ro, ka£ lietuviai kur tik gali pasireikštų ir y*-'

Praėjo metai. Be išteklių,be moralinės ir mate: 
temingbs paramos Darbo Sujungs išgyyeno sunkiausių, si®®y<X aikotar 

l)aybo rezultatai: aŠįUu nįųširdaiėms rempjLis įsigijo Vyt^ 
dvi gražias vėliavas, leidžia ’treciu uDarbo Rankų numerį , jeigu 
visi valios lietuviai vienokiu tf kįtgkiu budu rems, tai 1 
lankys sesis kartuspar ^ius ^uusU liutuyįskas^pastoges. Aktin
gai dalyviu ja Tarptautiniame ’ Darop; kekšei oniskaąe ■ judė jime, 
nuo vplandzio 13 dienos tapo .gariu f diekę įkurto organizmo(psl 
10 )• ; *’ ’ f . # j* j •'-v - A 5 ' . .

Pernai suruošė bendr, sujukrainiečiais, nuosirdziaUsiais miiaų 
draugais, bendra vakarai Šiemet paminėjo savo metinys sukakti 
Pradėta buvo jos intencija atlaikytpmi^.-mįsiomis, -,kast buvo paskelbi 
ta ant durų. Reik tikėtis, kad at si žvelgus »į* tai, jog-daugumas uii 
su dirba ne protu _p rankomis, kad tsekanęių uętųu sukaktis bus pe
rinėta atitinkamu ’pamokslu, minint tuos,»kurių ' grižų svyrduliiM 
darni nuo nuovargio, po fabriko, dar dalyvauja kultūrinėje rezis
tencijoje. • .

: Vakare tikraį gražioje salėje, labai-geram orkestrui grie 
ziant buvo suruoštas "inkaras. . Buvo per rnaŽa šviečiu. Kokių? j 
Lietuvių, Set jųftarpe kritikų.netruko. | >

Kritika , sveikas daiktas, bet su sęlyga, jei kritikuojant 
pateikiamas geresnis sumanymas, ateinama su pagalba, kai kritikuo
jama tik tau kad griauti, tai yra kenkįias; t • ’;>

, Kenkimas’. I Ne miela, bet reikia kartais dalykus ir tikrais 
vardais pavadinti.

Daug kas klausė - kų Darbo sąjungą duos. Atsakymas- niekoi 
Ir tai todėl, kad mes išvykome ne išmaldauti, savimi rūpintis, 1 
dirbti, auKotiSvir eikvoti visas seto jėgas skelbimui, kad □«« gyvi 
vi,i kaj mes kenci&n tam , kad kiti geriau gyventų, tam kad laisvi 
tautų žmonės jjstų pareigų mums uz tai atsilyginti ir visa daryl 
ti^kad mes griztu.dė.aė į savo TLVYNjfj į laisvų, tokių kokie jie

'Nieko nezad-ėjo, bet jau ši tame, numery jo yra skelbimas, kad at
vykusioms sudarbo sutartimi,.bus išmokamos premijos, jeigu tokių
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ILSIU V i ’ ?

• 1. Tave visokia aš regiu. / • . : >
. ’ . • t- : . ■ ■’;< . ' . ■ '

Matau.Tave, kaip Motina brangiausia, prie lopšio- sayo 
ir visos Tautos.

Štai, jau Tu prie', židinio*,gausiu vaiky bury.
Kartais maloni, kartais*.; oi rusti. j-
Vis vien brangiausia Tu esi! ...Į ; > •' v'- <

Matau Tave, močiute, nuo vargelibį amželio palinkugia, 
jaunyjy jau nebesuprantancia,bet dėl jy^vis budinčia, 
vien tik jy džiaugsmais, vargais gyvenančia. " :■■■

MatauTave puikiuos^ rūmuose,zpuošniuos drabužiuos, 
tarp kity pirmaujančia, irį-rįV." . • ’n-
rudens keliu, paprastam myle, kl etapuojančia.

Karališkais vainikais vainikuota, į puikius sostus at- 
ten... taigose, Tave,LIETUVE, aš regiu. $ sisedusid ir

Matau Tave į miestus tolimus, ^svetimas žemes vaikus is- 
jiems laisvęs, mokslo trokštančia, (leidžiančia
kad ir labai dėl jy gyvybėsį "gero0 ju gyvenimo drebi, » 
nors ir labai dėl- jy meldėsi ir budi.
Ramiau, neteik nei ašary, nei nemigo nakty*
Tavoji šventė bus.
Gal kunigu^ gal daktaru pargris? v -
Saviesiems sviesy neš ir rukus išbįaskys. . ,

Ar garbės, ar kančios vainiku papuošta, vis ištverminga, 
vis susikaupusi, prie savo žemės prisirišusi, '(vii sava 
LIETUVE!
Tautos didžioji karžygė’,
Tav^jy globy aš visur jaučiu.
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Ir vėl artėji Tu,
Dabar jau siu dieny»

atsieit, modernioji*
Ir^dabar, kaip seniau, kai jauna Tu esi, Tave myli visį • 
pažady pažaduose skandina, meilės dainas Tau dainuoja* 
Bet po mėty kitu, kai per ištisa naktį Tu, ...prie lopšio 
Nieks Ę>;ric jienriei.s ... . .. ■ (budi.

Ki Jks-Tuvys nebeyavuuuuji..
Rožėmis keli y Tau klojo. ..i:, bet lyg ranka numojo...
Taip ir Tu, kaip senuolė tavoji, vien rūpesniams tegyveni

' Ir dėl jy Tu pįl^ėji, m^žėji,; kartais net esmės pastebėt neb~ 
bet vis judi, vis įcrutįi, ‘vis budi, vis sargyboje esi* (gali, 
Tu bevardė šventoji’. ’

Štai turi jau veidaaraukslety,. Jei pilkoj drobėj/Tave nutapo, 
tada Tavimi grožisi, žiūrovai d rysi ai sakoj * '
“Charakteringa Tu esi" v
Bet nieks, oi nieks neklausia, kodėl tiek rauksliy Tu turi?

. Tiek pavargimo savyje kaupi?
UŽmirstama, kad Tą kančioj taip daug virpėjai, 
kad nemigo nakty tiek daug' turėjai, /
per jas net džiaugsmo valandy nepastfebėjail ■' 

' Užmirštama, kad Tu visad budėjai ir vis budi, ■
Re^iu Tave ir uz seimos riby... i 

Kartais matau Tave dar mažai raštinga
Plunksna lengvai vadžiiojanojoms pavydinčia
Čia pat visais mokslais apsišarvavusiu, ir
dar toljiau besiekiančia Tave regiu. w •
Sau platy kelia akinančia, daug laimin čia, daug norinčia, 
daug ZEidančia Tave regiu..., . , r-

Girdžiu Tave lietuviškai tik šnekančia ir daug kalby pramokusi 
daug žemiy apkeliavusia, ..bet su tėviške visad sutapusia (šiai 
jos besiilgstancia, jai betarnaujančia Tave regiui

■ . . •.< * v' •'

Girdžiu Tave... puikiai dainuojančia,
Miisy gražiąsias pasukas karto j ancia,
per jas Tėvynės meily ugdančia .

legiu Tave, t k . •
BetU v skausmo valandose Tave matau kartais nesusi tvardančia, 
rugojuncia, vilties nustojancia.
Sėtuvė’, Lietuve, kodėl ir tokia aš Tave regiu???
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2. Kos bus?

iXutV.Vul
K--ui dylvyrius augine, jei Tu drąsos nortcrtum? -

pavy-daiu auois bus, jui juo Xlt'
K j»’ y* atuusrt*—Tuxta, J«i ^u pusi butealHį wrHfttjM/H
K-a iIaokys pakaitį sunkumus?
J-I Tx UirUli^k’d kartotum? - _■

ŪU3 bus Lietuvei v „
us. Ku3 lu , ku.j bus, jei Tu sugrLzt uswiir<^
4ub vriliuiccj papuos SmIMaoUIV'ir t^vV kt*’*»‘
fcua žaliuoji aižiu riit^pases? . ~ **' - »-
Kos pro l&ngu^rynxuoe ir ziUurės?
K&s,pur latlsaįjį praeitį, į utui'tį.ęia? v
Kas žvilgsniu mils laukus ir uiiskD^tfij^iUdS?
Kus brangiausios taUsu aoiaes vaid^ aindšĄuo&Ajr aylotfj j-
Kas gi, oi K&s^wUsy. \ivasioju"^axsatus.ir katam

• Kpš gi liutuvisko .boksi o pradai ji uiums duos? »
Juifav^di airiis nebeplaks d&L savos?

□dl Savosios Tautos?
Jlaęiau pusauljr-isaikltAduiusi Livtuvu,

Kas bus? Kas bus? v
. -^si -SfU.uWretWLkuliji įt4vl9ke«-V6Urtua?^ ..•■*

3. Viskęrištversi. ' ’

Listuve,
As nužinuufkji lutos Tau atuitis? '
As nu žinau, koki a bus Tavoji buitis? ‘ 
Nulungva bus,žinau ir Tu taip zinsi*. .
Bet ar dėlto, rankas nuleidusi, nuriūsiT 
Bet ar dėlto vilties,neteksi?
Ne...
žinom, kad sunkumus visus Tu pažabosi-,
Save Tu nugalėsi, kitus paguosi, 
0 kai reikės naujy jegy, ’
Tu pasislėpsi, savyje susikaupsi, 
Dantis sukandusi, bežade virtusi 
Visu pakelsiu Tu.
Ir ateitin iseisi vis nauju
Daug didingesnė ir oresnė nei buvai kada« •

Ruguvė,
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“UŽAUGINO MANE MOTINĖLĖ*

IŠNEŠIOJO ANT BALTŲ RANKELIŲ. "

Kiekvienas prisimename ir slėpiau e savyje neužmirš
tamus vaisaus ir . l’pu kūdikystės sapnus. Jei neatsimena
me, kaip žeme šliauzdavome ar motinos andarakon įsikibę da
rėm pirmuosius žingsnius, tai užtat puikiaivatsimename,kaijį 
pavirtusius ar užsigavusius, mamytėj tokia švelnia rankajbe 
glostyai a. nuramindavo skausmu, Susalusius.^susildy d a vo 
savo glėby, o nusiminusius stiprindavovsavo žvilgsniu.Ka ip 
Angelas sargus lydėjo musų pirmuosius žingsnius ir tokia Ii 
ko. Akis pražiur 'lama, naktis prarimuodąma kol mils užaugino 
0 vėliau vis nerimdama. kad mŲsujpargrižtancių, ne sul auki ai

Patsai užaugai, sakytum, ąžuolu virtai ar gražuole ra u- 
donskaiste. Taip atėjo "kiti metai?.;o su jais ."kiti lįpai*.

Dienos rūpesčiai^ persiėmęs,'o už vis labiau besidziaug- 
dames^ kad,is piktojg Juozapo skraistės, pasprukai- pamirš
ti dažnai , k~l ir m a* u s sutvėrimas esi buvęs.’ Tik Moti n oš 
vaizdus nedylai ' .

Kokia laimė ją turėti, bet kaip skaudus Daug kas is‘mUsŲ:. 
turime dar gyvas'motinas, bet negalime nei savo brangios mo 
tinos aplankyti. nei jos’senatvėje paguosti. Kiek skausmof 
kiek nerimo piešia josios krutinę,, begalyojant tik apie vie 
ną - ar sulauksiu savo vaiką, Kiek drebi,. Motin, nuo Sibi
ro saloto? Kiek pckeli^vargo todėl, kad as laisvas esuį kad 
nepslu j-s tėvynėn grižciąu, nepalūžęs ir ;,ąi naudingasi 0 
Tavo lupos, jaučiu, vis šnabžda maldos žodžius, dėkoda m os 
Dievuifkad tavo vaikas už pavojaus ribų. i.

Nemaža Motinu jau užmerkė akis. Gerai jei Lietuvos žeme
lė jo. kur vakarių vėjas atriša vaiko sukauptas meldas ir 
mintis, demoniško fabriko’už?šio palydėtas.

Jau visame pasaulyje, gražiausiame metu., gegužės mėnesy
je vienas ar kitas sekmadienis yra skiriamas Motinai pagerb 
tio , . . „

Sį. mėnesi stipriau negu kurį kita jaučiamas Motinos ar 
tumaš, per Ji ieagviau pagaunama ii- Liet .vės-motiaos didy
bė. u su ja, per ja ir musu tautos didybė. Jei Lietuva bUM 
vo nuo Baltijos i>i Juodųjų jurų, viona galingiausių valsty 
bįų, jei tamsiais pirmosios., rusų okupacijos laikais, bau
džiavos palyčiais, neužmiršom lietuviškai kalbėti ir skai
tyti, jeigu tdkstančiai . savanorių guld.^ savo galvas, kad, tik 
Lietuva butų laisva ir nepriklausoma, jei taip greit atkiu- 
tgm ir tapom viena pavyzdingiausiu. Valstybių.' Vvi‘5 di
džiausias nuopelnas Motino s-Lietuvė s, ' "

E.
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Muma yra malonu eupazindin 
ti musę skaitytojus su p.August 
3AHUAUD mintimis. Jis yra visi^ 
svetimšaliu darbo Sąjungą pir
mininkas ir dalyvavo miis£ stei
gime.

w Džiaugiamės galėdami išrei
kšti jam padėką kad, į mus pir
muosius jis prabylo.*

Dans l’histoire du monde, les examples sent nombreux de 
1*influence de petites nations sur le cours des evenements in 
temationaux. 11 en est de ces pays comma des glandes qui,Son 
sidėrėes apparemment negli’geables par rapport aux organas es
sentials du corps humain, n’en sont pas moins indispensahles.. 
pour assurer I’dquilibre physiologique et mental de I’homme . 
Qu’on les supprime ou qu’on^ entrave leur activite, aussi tot 
1’dtat general se trouve tres gravement compromise

Mais la foree morale, oulturelle ou spirituelle, si gran 
de soit-elle, ne peut, helas, opposer de resistance efficace 
quand une puissance dtrangere manifeste un esprit de domina- 
tionttotalitaire et fait abus de sa supėrioritė materialie in 
contestable.

La LUHUANIi:, comme plusieurs autres ėtats europčens, a 
subi oette douloureuse experience et eile paie, aujourd’hui, 
un lourd tribut aux consequences de la deuxLeme guerre mon
diale qui a bouleversė le Continent.

Un certain nombre de patriotes ont pu, dans les circons 
tances les plus diverses, fuir le nouveau regime et truuver 
refuge dans les pays d’asile, en France en particulier.

Travailleurs par profession ou par nčcessite prdsenteils 
sont venas demander a notre centrale chretienne, assistance 
et protection.

Restant^dans la tradition de son histoire et scrupuleuse- 
ment fidele a sa doctrine, la C,i*.T.C,, qui veut le respect 
de I’homme dans la dignite, la libertč et le pr?gres social, 
a acceuilli ces camarades d'axil į une section li*thu an ni n 
vient d’ etre constituee au sein de notre grand mouvement syn
dic al. Comme les neuf autres suctions etrangeres similaires , 
eile aura charge d’organiser des services d:entraide, d'as
sistance materielle, social?, juridique, culturelle, entre 
ses membres et d’ assrer lemr defense professionnelle par l’in«
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Sermėdicire des fėdėrations et syndicats de la C. E. T, C. J

Ba dehors de toute preoccupation d* ord®e politique ou re- 
ligieux, en pleine independence et autonome. la C.F. T.C. sur 
le plan profess!onnel et social, apri 1’engagement de dėfendre 
et de protdger tous cetuc qui quel? qu’ils soient et d’ou qu’ils 
viennent, ont, en eile, mis leUr confianoe; :

A' BAHŲAUD.

DARBO SVBTIiA^ALĮy prie .C.j^T.C. ATSIŠAUKIMAS;

C.F.T.C-i Konfederalinis biuras priėmė Tarptautines '.Komi
jos pšsiulym, Darbo’Svetimšalių-atškirai organizacijai steigti

Site, organizmo viuaus kontfolei ir jo santykiams su uzsiei. 
ni'u laidoti, yra įsteigtas Generalinis Sekretoriatas, kuriam vad 
vauja, vienas . kan^dtraliniu sekretorių.

Tautinės C,’ T.C. ribose sekcijos yra steigiamos tauti
niu principu, w •

Visuotinas JĮ/arbo Svetimšalių įgaliotų atstovų susirin 
kimas įvykus balandžio 15 d. 'pafciras^ė sekantį atsišaukimų:

Darbo Svetimšalių atsakingi Atstovai, susirinku Paryžiuj
- siunčia savo; vbroliškų pasveikinimų konfederacijos ba

dams ir visiems Krikščioniškųjų ^rofesinįų Sųjungų nariams.
- pareiškia visūi sutinka su Krikščioniškųjų Profesine

Sųjunga Praneksijoje, j
- išreiškia savo padėka Kofederaliniam Biuuriii,sutikusiam 

ir leidusiam Darbo Svetimšaliams susiorganizuoti C, jf. T. C, 
ribose savo profesinicms interesams ginti, savytarpinei pagalbai 
lygiai socialiniai, ^ulturiniui ir juridiniai.veiklai organizuot

- daro at si sauki-*, į visus tautiečius emigrantus ar ęa 
begalius, kad jie kuo skubiausiai prisijungiu prie Krikščionisk 
kojo Profesinio judėjimo kuris yra laisvės ir socialinio progre 
so laidas,

i sal Ukruf Ilginių
; B&Ltjudžlu 
Stain . ;
' Bulgaru 

LecQcu.’ 
Lietuviu

• lYgng^ų 
KroLtų 
Rusu 
Rumunų
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Gegužės • mėnesyje Prancūzija švenčia ne tik lotinos dieną, 
bet taip pat ir šventę SkirtąPrancūzijos globėjai, Joa
na d*Ark. Tai yra ne tik bažnjrtinė, bet ir didelė valsty
binė šventė. Visa tauta, nežįurinttpažiury skirtumo, nusi
lenkia save moralinei motinai, kuri'priespaudos, okupacai- i 
jd-s,' didžiu nelaimiu valandoje išgelbėjo savo tėvynę nuo 
priešu. Taip ji tapo Prancūzu tautos atsparumo, nepalenkia
mumo šymboliuį ■ •

Jos garbei, Akademijos narys Gabriel Hanotaux 1929m. pa-’*-* • 
sakė tuos ?įsidemėtinus ir mums žodžius-’’tarp vyrą, kurio ko '*• • 
voja, Jeanne d'Arc yra moteris. Dėl šifios jos savybės vie- J 
na diena, visas pasaulis supras'ir bus, jos nepaprastos mi
sijos nugalėtas.

: Kovoti-vyrę reikalas.
Set jie buvo jau be jėgę.-Jie nebegalėjo daugiau. Tebuvo 

xik-neviltis, nusivylimas, nebeliko nei vilties, nei tikėji 
mo-} nei drąsos. _ .

Ir šitose nevilties valandose ateina mOTDRĮS ir sav o 
silpnomis rankomis pavaduoja vyrą- ji dirba, užtikrina vi;' . 
siems miegą ir maistą, atgaivina jėgas, stiprina doryb es, 
išgelbsti vaikus ir ateitu.

•Jui-na tyrume ir nekaltybėje, kovojanti ir kankinė Jean
ne pasirodo mums kaip viskas kas yra žmoguje kilniausi o . 
ir gražiausio. . ,

Ji eina, ji nieko neturi, išskyrus tikėjimą ir tiek ii 
gai kiek jis bus tos savo misijos minties palaikoma,tiek 
ilgai josios tikėjimas nugalės visas kliūtis,"

Atrodo, kad nė vieno šventojo likimus nesu taip arti - 
mus Dieviškojo SĮnaus likimui. Tie kuriems ji skelbė Die- ■ 
vo valią, ją suėmė, atidavė okupantui ir reikalavo jos 
mirties, O amžiams bėgant jos aukos, jos asmenybės didin
gumas vis augu vis kyla. . ■

- _ "Dr» J, Beveikė

<3
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PAJŪRIAIS, PAMARIAIS...
U,ūįU, -staugdamas ir šniokšdamas juodas ir dvokias gar

vežys, nesą mus vienę^grazįię vasaros dieną , is^toki.o pat 
nemalonaus ir dvokiančio didmiesoio, Pro riikst ančių f stonily 
radonus, patenkam į priemiestį, aarbininkų apgyventa. Koroms 
nrnbrdias imi žmogus svajoti. Ak, kad taip, kaa ir svetimo je 
žemėje būdamas, turėtumei sau tokį Jaukai ^namelį, kur po lan,' 
gaiš: lelijos baltuoja, jazminu krūme lakstutė čiulba ir, lin 
kdama, kriaušės šaka tiesia vylipjantį vaisiu, pro langę,., 
Taip besvajojant, traukinys skruodzia lygumas, aplenk da mas 
kalvas ir pušynus. Kai kur matyti ir senesniu, su siaud i- 
niais stogais, namų, bet ir ant jų pasigendama, piausty tų 
žirgeliu, kraigo gale ir gandrinės su raudonsnapiu gandru , 
taip gyvu kūdikio vaizduotėje ir tokiu brangiu ir dabar.Tk- ■ ■ 
besvajojant prisimeni Baranausko šilelį - Kelmai kelmuoti...

0 garvežys įtempia ir išvelka lauk jau ią kelinto tunelio, 
beciaudėdamas durnai.*, staiga pamatai puikų ’slėnį ir ant vie
no jo šlaito, virš nameliu, baltuoja didinga Sv. Petro kiated 
ra. Tai Lisieux, kur gyveno, kentėjo ir ilsis §v. Teresėlė . 
Vaikščiodamas pačiu šlaitu, bazilikos požemiuose ir po jos 
skliutais. Visur jauti galinga Sv Teresėlės dvasiu, vyks - 
tancius stebuklus ir Dievo galių. Gausu^Sia maldininku, ligo 
nių šiaip keliautojų, besidominčiu gražia bazilikos archi - 
tektilra ir gražiomis apylinkėmis. ♦

Susijaudinęs,tautietis Ji rodo savo ranką, kuri buvo nu- 
džjuvusi, stebuklingai čia pagydyta ir dabar kilnojanti , 
lezinius bėgius. v v

Vėl traukinys^ kai po pakaytotinų užkandžiu, len^" vė ; ja 
čemodanas ir ant šono guli tuš-La alaus bonka, garvJzys,? ka
daise ’’ugniniu žtirgu" išpranašautas, sustoja Caen mieste.

Caen visai sugriautas, tik uplink išliko keli fabriku ka 
mynai. Ten dirba ir keli tautiečiai, senesnieji emigrantai , 
kiti vokiečiu atvežti ir buvę legionieriai. O jeigu nori nuo 
kelionės dulkių liežuvį nuplauti - burnelę ismesti?'t&i čia 
rasi tautietį, turintį restoraną.

Vėl traukinys. Pagaliau ugninis žirgas, įnirtęs purtosi,o 
netrukus iš vagonų byra, nenuormuoti, keleiviai, apsikrovę i 
tie kupranugariai, kuprinėmis, palapinėmis ir guminių valte
lių ryšuliais. Vėl skubamą. Pro vėjo siubojamus barakus į r 
miestelio griuvėsius, perįiįdytas autobusas suka Gark o urg 
link. Kopiant per mišką kalnan, dėmesį]p-' trt.ukia gražios vi 
los... Jų tarpe vienai Ii Jau iš tolo, matosi kiemas pilnas vi 
šokių gyvūnų. Ant stogo vovierAitės ir gandrai. jžLdamas pro 
vartus, šoki issigandęs atgal^ pasitinka du baisus sūnys.Ta
čiau išgąsti gydo stori retežiai, kuriais jie prik.'a b inti 
prie budos. Ir kai norijuos paerzinti, tai matai, kad nejuda
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nei uodegos, nei dantys, pamatai Kad tai... x-o čia tik ner&ll— 
Va, raudona kepuraite, su uogę krepšeliu ir vilkas pilkis o is 
medžio tiko į tave su riešutu voveraite., toliau darbininkas 
pasilenkęs ir ateina raudonveidi su liepiniais kibirėliais... 
Sęmojus ir originalumas. 0 garsiai besistebinčius pasitinka su 
skaptuku rankoje dailininkas Z.Kolba, toražiai savo skulptūros 
Kuriniais pasižymėjęs, o dabar nemaža pagedęs Hdypukams",Ka d 
ju kuo daugiausiai atvymtu is germany. krasžo.

Toliau uŽ miško Kelias duobėtas, kaimai sugriauti, sody bos 
apleistos. Vaiduokliškai riogso Klaikios Jrvirtovės-bunke riti 
ir dar klaikesni prisiminimai. Daug kę i§ miisy spardė vokiš
kas batas, Koliojo ir runKeliais nuodijo. Nors atmintį, uz liū
liavo laikas ir daug jėgę reikalaujęs svetimame krašte gyveni 
mas, bet kaulai ir niidien SKauda, prisimindami vergę;darbę,sta 
tant "Nauję Europy ",

Norint pasiekti jurp, reik pereiti dar^vienę^ Franceville , 
kuimę, kur,taip griuvėsiu, baraky ir bakužiu, išdygo palapinių 
miestas. Ten prisiglaudė naujoviški čigonai^ siiraus vandens is 
troške.Tąsi akus kuopos viršūne pasitinka -gaivinas savo ęlv^lKi 
mu vejas. nry^sjaujanejos žuvėdros ir platus mėlynas nonzw”- 
tas, nusileidzięs neužmatomoje Juros oegalybėje. Stipri lieptu 
no jėga ima fave ir nesą Klampuojanti per minkstę smėlį^ ko 1 
visas pasinėri, sidabru pūtuojančiose, bangose. Alpsti is dzia 
ugsmo, lyg motinos glėby, supamas liuliuojunčię.bungę. Dairais 
aklink, tolumoje laivelio baltos burės tai pasineria, tai vėl 
iškyla... Kairėje matosi okeaniniu laivę siluetai ir uostas,žu 
vėdroms raižant padangę, prisimeni Jūratę ir i^astytį ir imi 
niuniuoti: . *. .,Jura,juruze-mylimu močiute 

mus tavo per tulžius vaikai’. v 
Nesą dainę vėjas per kuopas, užsimiršęs, ieSKti birutės kalno 
o akys užkliuvo už jįriuvėsię ir uztvarę. Skausmas spau-'dį ia 
krutinę, .ašaros temdo uitis* Dieve*, juk tai ne numylėtas t al an 
gos krantas, apibarstytas gintaru-žvėjo žmonos ašaromis,, virs 
kurio ošia lieknos pušaitės. Toliau dunkso uostamiestis,bottai . 
ne Klaipėda, tai tik -le Havre. *

Saulutė vis aukščiau kopdama, Kaitina raustančius sonus 
kasėsi gilyn į smėlį, koI belieka tik nosies gulusi Ireiai 
dar kartę pasineri bangose, burnę prisipildo vandens sūresnio 
užjankelio silkes. Ir bematant išverti visę kuprinę, kad lik
viduotum dugne pusislėpusię limonado bonkę. Saulės ritulys 
didėja, pagaliau, miglos supamas, krintu jūron, jure, tolrsta 
nuo kranto, skubėdama paskandinti saulę. Padengtus blizgant 
cio druskos sluogsnio, pasirenki kartu su vaikais margę kria 
uklijj įr trauki miško link. Prie put miško, eįnant per vįena 
priešiškų jusiu vienkiemię, pasitinka juędus šuo. uloterisk e 
pakėlusi galvy.- Nu Dikui, eik gult, ko skandalihil
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ištinruję Kur tik nesama, svetimoje žemėje, taip brangi
tautiečiui'.

Džiaugėsi, nepaprastai džiaugėsi, užkliuvęs pas tautietį 
o užėjus ir vos pasisveikinus,»ima ant^stalo rikiuoti skilanl 
džius, sūrius, puikiai kvepiančius barsčius.GfiŽyę šeiminiūk aė 
kviečia jaustis Kaip namie ar pas tėtę ir supažindins su Galvį 
dos (degtines) bonu-ę. Palengva imi atsipeikėti ir, kai skilai 
dissu raugintais agurkais užpildo visas "paliepęs" pradeda me| 
ztis kalba, pergyvenimę, bėdę įvairįę įdomesnię įvykię atpasa- 
Kojž-jag, kai vadinė -karti ir oi dr.ro savo’, netyčiomis imu dai-| 
nuoti: Geriau dienę, geriau naktį I

Pas kaimynę plikakaktį
Dėkui jam ir vaikam, - I

Bačkos dugnui ir laukam...
Seimini^as ne plika kakta ir dar jaunas žmogus, vietoj pyk-g 

teiti susižavi ir prisideda prie dainos. m
Jurgut? Kinkyk, kinkyk, paplak, paplak, ^igdarciai liuliuo 

ja lakštingala, tolumoje girdisi šuo ir nejučiomis nuklystisap- 
nę ^aralystėn. Kai mėguistus vertėsi ant kita šono, šiaudu tr'. 
traškėjimas nustebina tave, vos besusivoki kur esęs- Bum’.aua,J 
palapinės stogę smūgis, tai krenta rasos nuplaunami, prinokę t 
obuoliai. 'Ka-ka-rie-ku-u-u sušunka visai netoli1/ Rodos susilitį, 
su gauta, kaip anais laikais, kai palikęs suolę gimnazi jo je,sk‘ 
bėdavai į klausučius ar Buivydzįus pas tėyus, bet atvykęs \ v& 
veržeisi^į laisvi ir vietoje miegojus ’gricioje skubėdavai kluc; 
nan ant šieno. Vėl girdisi pempės klyksmas ir žiogeliu muzik c 
Klausaisi, kaip gaidys išveda kieman vistas, Kaip, skambėdama -s 
savo giesme, vyturėli s,kyla, ganykloje bliauna ėriukai. Stai£ ai 
nelauktas beldimasis ir pro palapinės plyšį matai genį-svecię 
margaplunksnį, rūpestingai«. kalantį medį, ir »

Laikas bėga nuostabioj. greit ir smagiai. Bet kai voratink
liai kloja rugįenas, kai sailė vis sunkiai kyla, vėlilu beis 
sine .a iš tirštėjančio yiiko o juru darosi vis audringesnė,rln| 
kdau’ nuo»kran$o vėjo nesamus lapus, ateina atsisveikinimo va- 
laida. Pats jau įdegęs it pajuodavęs it tas-Afrikos gyventojas 
privaišintas visokiausiu gerybių net liepę medaus ir vos pakui 
damas pripildyta Kuprinę: obuoliais, riešutais ir Kitomis Die
vo dovanomis suliudesiu tari -sudiev-sa#o pamiltiems šeiminiu 
k£US~Vcikeli, aplankyk mus senus, taip liūdna ilgu cia'mums vii 
niems-susigraudinęs,sako netikėtas tėtė ir slėpdamas ūso galan! 
nuriedėjusiu • ašarę priduria - Jeigu ten mieste nesisektę ar j 
Kpkia vaina iškiltu ateik čia pas mus vaikelį-duonos ir vandeni 
cCiu •Jj^vu^0jbu^j,^|oit^ksi^e^is juokia taivdidulė Dievo dovani

■Taip Redukuojant lipi į Krauki nį o geležinis žirgas nesuldl 
komai nesą Paryžiaus link. «.ur laukia rarrakua^ !*•••••■

niems-susigraudinęs,sako netikėtas tėtė ir slėpdamas ūso galan!
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DURNAS NESUPRAS ... RAZMINAS Niff AVYm/S.

Bolševikini auu režime mtisy. meninkams. literatams, poetams su 
sidarė naujos sąlygos ir jy kūryba kaip ir visas "naujasis gyvu 
nimas" kyla kaip ant mieliy.

Štai "Švyturio" žurnalas spaUždina parsiįavulio Churgino net 
tris eilerascius: 1) -As palei Šmuliu vaikščiojau

Ii 2) Petro Cvirkos garbei iri
‘ , j)'Šešiolikos broliu būrys, kuriame tarp Ijit- 

ko poetas su •’pakelta dvasia" iššireiškia " nieko man šioj ze • 
mė j nestinga,- visi man keliai atdari.. J..... '"

£ai buvo Stalino 70 mėty sukakties minėjimas ypatingai pusi 
reiškė muzikai. vPo krašty skalbėjo naujai sukurti hymnai, kantatas 
tos| poemos didžiajam, genialiajai Stalinui,-vadui, ialoisyinto 
jui... Pažymėtinas Klenickio kūrinys "Aciu Stalinui*, ■ o Račiūno 
poemoje apie Stalina taip dainuojama^ •

"... o kur, o kur saulelė iš -ryty?!'•• 
neverk sesute neraudok...
Raudonys yeliavds Siūbuoja 
visa tėvynė apdainuoja...

• ♦ • • • w
Dainuoju, kadmius tėvišku apgynė, 
ir žemy liaudžiai sugražino, 
Dainuoju pergiJ.es dainę 
tavo vardas per amžius skambės....

Neperseniausiai įvykusi ame Vilniaus iii amoni jos koncerte 
Konradas Kaveckas dirigavo Aleksandrovo kantatą apie Staliny,•• 
ir daugiau kuriniy kaip pav,. Švedo ’tirmyn laisvoji Lietuva* , 
žodžiai Montvilos, kurioje dainuojama:

i ’ ' Jau baigias kruvina puota 
pirmyn teisybė eina...

Andziulio 'Uanoji Lietuva, žodžiai Šimkaus
... "ar girdit* kaip džiaugias 

utis tėviškės siręis,"
Kavecko'^abaigtuviu daina".

. ,,-iea tarybiniai artojui 
kolektyviniu lauky... * *

Dar Račiūno "Skaaba Stalinui Jiusu^daina" -žodžiai Grybo.
Raciun! ’fcaukuįplaukeliai.., " zodziaį Tylvyęįl.M
Kayecko , ’ties išeisiu e i darby, žodžiai itiičzaicio
Pabalio "tėvynė*. Pažymėtina, kad pagal naujojo ieruinologiJį> 
Tėvyne galima vadinti, tik placiyjy tevyny atsieit Rusijy-# 0 
Lietuvy tegalima vadinti tėviške arba gimtine .

Poetai yra apie Staliny parašė:
Vladus tsiozeliunas : Didysis vadas,

16

pergiJ.es


„ 16.
Vaclovą Reim^ris- Daina iŠ sirč&Lę gilmes, 
Juozas riacevičius - Daina^apfe Stalinę, 
Ta Jjonu Rostovą!tė- eilrastis Stalinui
Vladas Grybas - Prie itrealiaus

... "stvojnė m^no štai jinai |vyko*.
* štai žvaigždė rubinu priešaky...

Raciono oratorija -Tarnybų• Lietuvai “ iayildė ntseniai choras ir 
Vilniaus ^Harmonijos orkestras, dalyvaujant aolistamst Varant k 
Dalelytei, Juozui Mažeikai, Kaziui Gutauskui. Dirigavo Kleniek&s, 
Chormeisteris -Konradas Kaveckas.

Poetas Antanas Rjoa-^nas vra_.parašęs eilertatį "Didžiajam Vadui* 
_ .... "tu apsveitci mano kaiua •

skaisčiausia konstitucijos šviesa".,.
0 Šėtras Gaule rašo apie Lenipę

" ...'Lenino didžios idėjos
dega miisę Jširdyse,., 
žemės likimę islaikoa 
Stalino vedami.., *

Solistas Stasiūnas dainuoja apie Stalinę rusiškai- w
"... seičas maršai Stalin (dibar maršalas Štai.

nad kartoj dumajet v Kremle ( durnuoju tie! žemėlapiu 
Krealiuje), 

litai keli kolukišfcię dainę pavyzdžiu^: v
Svędfc : Bendrojo darbo daina" Kolektyvo maršas", "Ki į darbę* 
Račiūno i kolektyvinio darbo daina" 1
Kavecko: ’Mes išeisime | darbę "ir

' " Pabiiigtuviędaina:
Mes tarybiniai artojai, kolektyviniu laukę 
šiandien švenčiam pabaigtuves 
ir mums linksla ir smagu.,,.,

žodžiu -smagu mus LlkTUVOJiS
. R. K.

PRANCŪZIJOS D^RBO uiOTJRU TAUTUIįS Dli&A .
Gegužės 14 dienę Prancūzijos globėjos Jeanne d’Arc šventėj* 

C.A T.C. moterys susirinkowį savo tautinę ’Šventę^ Tar> kitko 
ten teko išgirsti siUos žodžius:- dano kovos pradžioje, kai buvo 
pradėta reikalauti ap-iokamęlatostogų mano tėvas tarė,* Tu manai , 
kad =patron= mokės už tę laikę, kai jam nieko nepadaroma. He.* 
Tiis tada toks nerealus reikalavimas virto ne tik realybė, bet 
ir butynybe. Tas pats atsitiko su ligoniu kasomis, draudimu, tas 
pats bus ir su kiekvienu rimtu ir gražiai pateikiamu reikulavij'l 
vimu- gakė p, TTvii-s-Gros. I

Sindikalizmas tai dręsę -kalbėjo kita.
Jei kvailas drąsumas yra beprotystė, tai rimtos 

ir prasmingas drąsumas ugdo galiūnus ir lai-ili
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I KAI? YIL1IIUJB STALIŲ GRIuVjž.

Maskvoje veikia Stalino ir kitų sovietų vadu pakinkly fabri
kas. Tam fabrikui vadovauja rusų skulotorius Tom skis. fabrike dir 
ba keliolika skulptorių, ov Tom§kis visus pagamintus pamink.’.! u s 
tik pasirašo. "fabrikas" išleidžia į apyvartų didelius kiek. 1 u s 
Stalino statulų ir biustų ir unitai yra apdovanotas Stalino’ pr e- 
,n-' ja. Skulptorius. Tomskiš neseniai davė spaudai žinių, apie sa’ko 
darbus, pažymėdamas ir Lietuvos Respublikos v "skabius" užsakymus, 
pagal kuriuos tarp kitko baigiama: lieti milžiniška generolo Ger 
nichovskio statula, ji vaizduojanti generolų* vi same jo "grožyje11 t 
su visais ordenais ant krutinės .ir su, pagal visus reikalavimus 
atlapotu nuo vėjo plošciu-ai. Tas paminklas bus pastatytas Cer- 
nichovskio aikštėje, kur kol kas stovi tik obeliskas, Mųt bolševi 
kai įaiko jį Lietuvos išvaduotoju- pirmas į Vilnių įvažiavo tik 
užmirštama, kad kiek pavažiavus žuvo. i

Runų caras Vilniuje buvo' pastatęs garsaus lietuvių kori ko, 
generolo uuravjevo paminklų stovylos žiar' ' .
lietuvių vaikus. ' <

Dabar tie patys rusai stato antro Lietuvos pavergėjo “* Četnii 
chovskio stovyla, kuri bus dvigubai didesnė nei Muravjovo. Lie
tuvės motinos turės vėl kuo gąsdinti savo vaikus. -■

Kitas Skubus ir svarbus Tęmskio vykdomas užsakymas yra did-, 
džiulis Stalino biustas, kurio "skubiai" prireikė Rumunijos val
stybiniam muzejui. Rusai nepasitiki net rumunų skulptoriais, bi
jodami, kad , vaizduodami jų "dievų",gali ko gero nuo nusta ty 
tos linijos nukrypti. . .

Caristinėje Rusijoje pravoslavų cerkvė buvo nustačiusi sven 
tųjų vaizdavimo ikonografijų, nuo kurios nei per milimetrų nebu 
vo galima nukrypti. Caristinėje Rusijoje pravoslavų Šventųjų iko 
nų tapymas buvo tam tikrų cechu rankose, kurie gerai žinojo tų 
tvirtai nustatytu formų' kurios šimtmečiais buvo laikytasi. S o- 
viety valdžia dabar teprieažįsta , tik fienų "sventųjį" -Stalinų, 
kuriam vaizduoti yra išdirbtos taisyklės. Jei-Stalinas yra vaiz
duojamas drauge su Leninu, tai oficialiai net centimetrais 'yra 
nustatyta kokio dydžio turi būti nutrpytas Stalinas ir kokio Le 
ninas. Vaizduojama taip, kad Stalinas visuomet atrodo žymiai di 
dėsnis uz kitus. Be to Stalinas turi visuomet būti pirmame pla 
ne, 0 Leninas stovėti užpakalyje jo.

- Kalt bolševikai ...pirmų kartų okupavo Lietuvų, jie tuoj suskato 
statyti .Stalinui paminklų Vilniuje, nes pas juos jau taip priia- 
ta, kur tik jie kojų įkėlė, tuoj ten ir stato vpaminklų Štai i- 
nui. Atsirado komunistų agentėlis, kuris atsivežęs virš min ėto 
Stalino paminklų "fabriko" albumėlį. Jame buvo nuotraukos, vais 
duojancios Stalino įvairaus dydžio biustus ir paminklus, kuriuos
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buvo galima tuo jaus fabrike nusipirkti, nes jie buvo gaminamisss 
rijomis, masiniai. Vistik lietuviams komunistams pavyko atsikalh' 
bėti nuo importinio irvmasiniai pagaminto paminklo, kurio projekr 
tas buvo pavesja paruošti vienai gabiau skulptoriui. Bet kadangi 
projekto paruosiias o ypač jo priėmimas reikalavo daug laiko, tai 
buvo’ nutarta pastatyti laikinę paminklą , vaizduojanti Stalina ir 
Leninį kartu, Vilniuje , hiuzejaus aikštėje, Aikštėje buvo įkastas 
didelis; stulpas ir ant jo užmautas šiaudu kūlys. Viskas ouvo ap 
drepta stora betono mase ir joje gražiai išmoduliuotos Lenino ir 
Stalino statulos,

Praėjo žiema, snigo, lijo, šiaudai statulą tfiduje puvo. Netruko 
kus puvėsiai prasimušė.į pavirsiu ir*.. Stalinui ant galvos pradė jo visokie grybpalalkiai ir sumines augti. w

Visas miestas ėmė bėgti tokio liuksusus stebuklo pasiziUrėti, 
Vietos komunistai susiriipino, kad labai negeri dalykai vyksta.Ėmė 
siūlyti paminklą nugriauti. Tačiau niekas nesiryžo, nes bijojo bU 
ti apkaltintas Stalino paminklo griovimu. Vistik atsirado žydeli® 
komunistas, kuris apsiėmė uz tau tikrą atlyginimą Stalino pamin 
klą nugriauti, žinoma jis pats to darbo nedirbo, pasisumdėvk«letę 
darbininką ir pavedė jiems tą ti darbą". Darbininkai ėmėsi šio at- 
sakingo^''uždavinio " su ypatingu upu. Pirmiausiai pasiekė gera vir 
vę ir užmetė Stalinui ant kalcio. )Liė traukti stabą žemyn. Tacitu 
nors siatula ir buvo iškimšta,jau supuvusiais,šiaudais , bet už
sodinta ant gero baslio, nuo traukimo negriuvo) o tik svyravot» : 
Apie darbininkus susirinko žmonių minia, kuri greit įsi&aagino^ 
patarimus davinėti. Girdėjosi: "Nesigailėk, trauk stipriau, veržk 
geriau, temk it įkaire^ ir pan- ir pan* Darbininkai pajutę, kid 
tas viskas sudaro miniai tau tikrą w vaidinimą, ėmė traukti dar 
su didesniu upu ir net niuniuoti rusiškai: ej, uchnen,.,..dinioy 
pasigirdo ir juoko ir katučią. 0vStalinas vis dar negriuvo, tik 
siūbavo su kilpa ant kaklo*. Neužilgo atsirado ir enkavedistai ir 
kelis labiau įsismaginusius darbininkus nusivedė su savin, Ją 
likimas nežinomas. Buvo ieškota kaltininko, bet kadangi darbus 
vykdė geraŠ komunistas, tii didelės bylos ięj to nebuvo sudary)«a.

SĖJOS REPETICIJOS.
pavasarį visi kolūkiai Lietuvoje ypatingo dėmesio atkrei

pė į sėja ir į pasirengimus jai. Pirmiausiai komunistai liepė pra 
vesti repeticijas kaip bus sėjama. Visi kolūkiečiai, komunistą su 
varyti ir ją priežiiiuro je, ėjo su dainomis į laikus, pagaį i* ankst 
sto nustatytą grafikę (dabar Lietuvoje viskas daroma su is aAksto 
nustatytą grafikę). Per radiją ir laikraščius kalbėta ir ias./ta f 
kad tokios repeticijos yra labai naudingos ir per kelis kirtus 
įsakmiai buvo patariama tokias sėjos repeticijas pravesti, kur 
jos nebuvo dar atliktos*
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L I iž TUVI AI PRAHCUZIJOJjJ.

S.m. Šv. Velykų proga, balandžio mėn. 8 d. pasirodė antrari.3 
Darbo Dietuvię Sąjungos leidinio- Darbo Rankos- numeris. šį 
kartą įsivilko į labai vykusį, dailininko p. Aurausko piestą 
virbelį, kuriame autoriui puikiai pavyko išreikšti vieną įdo
miausią min’ci ę - rankos yra reikalingos knygai pį'imti, varpai 
užauginti, tautai tarnauti ir talkoje dalyvauti.v „

Tenka labai apgailėti, kad, matyt, dėl technišką kliucię 
viršelis nebuvo pakankamai ryskus.

' įai nuotaikingas 24 psl, 1židinys.____________________ '
Tą pat dieną* pasirodė ir 'Šalpos Draugijos biuletenio 3 nr, 

14 psl. su -įprastu vir^eliu-
Jame tarp kitko yra pacituotos kelios mintys ią p. Backio 

paskaitos ir viena ju esą yra ir tokią, kurie "silpnina Lie
tuvos Išsilaisvinimo kovai vadovaujančiu veiksniu-bei Lietu
vos valstybės pareigūną veiklą" i . r .

Tenka 3,abai pasidžiaugti, kad pagaliau pradeda kilti balsai 
kad per mažai rodoma »susidomėjimo musiji diplomatiniam, korpusui 
o'lygiai ir pagarbos ir kuris yra ne tik musą, bet ir visą de
mokratiniu valstybių pripažįstamas, kaip teisėtas miisą neprik
lausomos. v.-l stybės"tesėjas* Jo buvimas yra šiandien pagrindi
nis įrodymas, kad Lietuvos Respublika ne tik buvo, yra bet ir 
ir busį

Husu diplomatinio korpuso buvimas, teikia mums ypatingo oru
mo ir stato^musvį labai priyilegijuota ęadėtį* kasdienybėje pas
kendę, tai užmirštame, bet užtat kitę, uz geležinės sienos, esanti 
cią "tautu, .DarŠo žmonės primena mums tai nuolat, apgailestau- • 
darni,kad jie yra žymiai blogesnėje padėtyje.

Baland'zio mėn. 13d. įvyko Darbo Sąjungą tautinią įgalioti 
tinią susirinkimas, kuriuo metu buvo įsteigtas naujas tarptau
tinis organas ir pasirašytas atitinkamas atsišaukimasi (psl.10)

Balandžio 20 dieną p.vČ. Gedgaudas darė reto įdomumo prane
šima, skirtą musę praeičiai. To pranešimo pagrindinė mintis-

11 Iki dabar musą isterija buvo pradedama nuo Mindaugo, o vi- 
Tsa kas buvo anksčiau priklausė archeologijos J iškaseną) moksl’. 
lui. Nepaprastai šk adai se didelės tautos, kuriai mes priklausom, 
istoriją ~ galima atstumti iki pirmąją amęią po Kristaus. "

Savo šiai pagrindinei mincįai*paryškinti pateikė nepaprastai 
įdomios ir gana įtikinanęjios»mądziiago 0̂

Dalyviai pranešėjui ndoširdžiai plojo, linkėdami ir to
liau tęsti savo tyrinėjimus su Nenuilstama energij3 ir užsidegi 
mu-__ .___________________________________ __ ________________________
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The Slavonic and East european RdVIUW (published for the I 
University of London) vol. -XXVIII No 71 tilpo Dr. J,Deveikis 
studija - The Lithuanians diarchies-

Balandžio menesio 30 dien^ Darbo Lietihrię Sąjunga šventė 
savo metinės sukaktuves. Jos prasidėjo pamaldomis, atlaikyto-- 
mis kun. klebeno Sąjungos intencija. Vakaru buvo šokię vakaras.

Šiais šventaisiais autais balandžio 22 dienę Barbe 
Lietuviu, Sąjungos narį ir uolę Darbo fiankę bendradarbį ap
lanke garnys, padovanodamas jau puikai siinę* savo atsilanky- 
uu suteikdamas daug džiaugsmo ne tik tėvamė bet ir visai ko- 
lonijaii .

................. .... .............................."V----------------------- - ■ ■ ' —’ ....................................

Pirmoji gegužės sekmadienį lietuviai pagerbė lietiny 
Prezidiume sėdojo, isvyksjancios Motinos.

Meninkas V. Kasiulis, savo laiku pasižymėjęs lengvaat
letis, sulaukęs tiek gražiu Prancūzę spaudojefatsiliepimę dėl 
jo antrosios parodos įvykusios šiai s metais kovo mėnesįt ' 
jau vėl pasirodė vienumoje dalyvaudamas su savo dviejais pat 
veikslais (moteris su bukietu ir dailininkas) Salon des In- 
dėpendants. Dabar turi istatęs tarp kitę meninkę ir savo 
kulis paveikslus |9areiro galerijoje,rue de la Seine 30.

Meninkas Kurauskas, Darbo Rankę viršelio autorius daly- 
vavo "Salon de Sur Ipdėpendants i^statyiamas dvi litografi
jas ir du medžio raižinius.

, ; Vesemauskas dalyvavo tame pačiame saliune, t
isstatydamas lino raižynį ir litografijai *

Gegužės 21 diengi įvyko Baltę arbatėlė, Šalon Jean Goujon 
Žatalpose; ?5uvo gana daug sviecię, šiokia tokia programa, 

abai gražiai pasirodė latviu vyru kvintetas.
Tai-rvvo t?.?:;;2 mielas savybės pobūvis.

v Gegužės 25 diena Prancuziję apleido p. Statkienė su 
seimą Pavyzdingiausia kolonijoje motina, kuri laikėsi 
griežto nusistatymu, niekad,, nei kalbėti, nei elgtis grieę 
tai tu vaikais, kad tuo pačiu nebūti atmokėtai. •
taffiininžės?£ii'1CUt^S asmeny,^Darbo Rankos nustojo svarbios

C;7, T. C, moterys gegužės 14d, turėjo savo tautinę dieių 
Gegužės 24 ir 25 -dienomis Darbo krikščionię judėjimo Europai 

tov^ujažaf^<iz:i’&VO ?aryziu^a ir vienur i$|kitur Lietuva buvo "*•'
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T A 3 1 H O S.
Nebsulaikyti upes bėgimo, 
Kad ir jis b eg t y pamažu...

- Buvo laikas, vyresnieji jį atsimena, kai Nepriklausomybes 
pradžioje, ėmėsi tvarkytis ir musu visuomeniskas gyvenim a s. 
Vis juto,kad is viso ir visur ir .juo labiau pas rniis valstybės 
administracijos aparatas, kuris .tada buvo, kad ir labai dina
miškas, bet lygiai netobulas, negali nei vadovauti, nei^uzpil 
dyti visas gyvenimo sritis, Taip ėmėsi steigtis pirmo'S i os 
draugijos,sąjungos. Netrukus buvo pastebėta, kad ty draugij ę 
darbas ir tikslai neapėmė vis labiau kunkuliuojančio ir kylan 
cio gyvenimo, o be to liko perdaug, organizaciniai pajėgaus* 
bet neišnaudoto elemento.

žinoma tai žmogiška* NaujįijLi steigėju atžvilgiu, senie ji 
nepagailėjo nei tulžies, nei kaitinimu, esę skaldoma vienybė, 
kenkiama lietuviškam darbui ir t.t.ir‘'t.t. iletruko net skau
džiu įskundimu,itoks elgesys atbaidė vienf kitę ir kartais 
gabiausį včikėję, tas darė dažnai darbę nelygiu, truko sut. ri 
mo, bet darbas nesustojo ir lyg plačiausia upė vis plito...

Praėjo daug metu... ir jau 1938,kę šiandien visi atsimena 
kaip grybty po lietaus buvo pridygę visokiu visokiausiy drau
gijų, bet tada tesigirdėjo, kad reikalinga ar steigtma dar 
nauj-j tokiam ar kitokiam reikalui tvarkyti, draugi ja. ir tada 
net ir į galv'ę neatėjo, kad naujos draugijos steigimas gali 
būti palaikytas kenkimu, anaiptol buvo džiaugiamasi,kad. dnrv 
nauja sritis, kol kas likusi neišnaudota, Amiisę užimta,tvarko • 
ma, kad musu kūrybinis darbas,aria tiksįisu, pajėgumas tlrr 
vienu atvejft stipriui ir gražiai pasireiškia,

Tadę. juokingai'.atrodė pasakojimai apie ty pirmęj^ dienyi 
kivirčius, kaltinimus. Rodos, buvo gėda net ję klausytis.

0 feandien, kai žiūrim atgal, viskę apžvelgdami visumoje 
vienas lieka aišku, reikėjo dar daugiau judėti, dar daugiau 
rodyti miisu tautos sugebėjimę vis kilti ir kilti, o lygi ii 
vis įvairias ar visuomenines ar kultūrines sritis užgimti.

Sakoma istorija kartojasi, bet jei ir tokios istordj'os 
kartojasi, sprendžiant iš vienur kitur tilpusiu žinučių 
musui periodikoje, tai..... ;

Dr. J. Beveikė
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{ , kad;* • • s
■ .„vyskupas *ncanas Samorė. neseniai.pakoneekryotas.vyskupu ir išbuvęs septynerius metus Kaune, kaip apastaliskosios nuncia

tūros patarėjas, tapęs ausųdraugu, yra paskirtas nunciumi t - 
lumbiję, kurios sostinėje dorotoje yra nemaža lietuviu.

Lietuviu radio valandėlė, vadovaujama Ginkaus,Neseniai šventė 
savo gyvavimo dvidešimts mėtį
- " - ■..... fr .....■1 *• ■ — > • > ■*..... ■ ■ ..........

Ecos de Lituahia , lietuviu radio valandėlė Argentinoje, 
' švenčia savo trijų metę sukaktį; .Radio rejkalu vedėjas yra Juk. 
, nevislus. Po plačiųjų Argentiną isssiblaskę lietuviai, gal

dar kabiau jos reikalingi, nei gyvena U-S4Ą- ..
Lietuvoje labai trūksta siūlę.

Belgijos lietuviai sugebėjo pasiųsti į Lietuvę savo artimie
siems siuntinėlių. Jie gauti.

Prof., Tadas Petkevičius ir Kaz. Šleževičius abu profesoriavę 
Tarybai Lietuvoje yra ištremti į Sibiru. f

Lstonijoje eina labai dideli valymai4 viena svarbesniųjų au
kų yra iistų Tarybinės respublikos užsienių reikalų ministeris.

' ----------------------------------- | - . ■ . -j r
$ada pasirodyti Mažosios Lietuvos Sarybos leidžiamas laikt 

raąti.3 'keleivis", Dėl lėšų stokos, jis bus neperiodinis. Radagu 
gu£s Ansas Lyaantas. ... »
Dr. Anysas parašė knygų apie člazosios Lietuvos veikėjus

Prieš trejus metus miręs būvi Reichstago narys ir ilgametis 
Vytauto Didžiojo universiteto ptofesofius Gaigalaitis paliko labai įdomius užrakus, kuriuos stengiamasi išleisti.. 
------------------------- ,----------------------------------- ------------------------------------

Anglijoje pasirodė jumoro laikraštėlis, spaudos atsilie- 
mu esųs labai įdegus, jo vardas "Apuokas * o

adresas/ ’ 38, mellvile Rd, ’ Coventry, England.

Dail. K, 2«romskis surengė velias savo kurinių parodas 
Madridas Ispanijoje, kur jis dabar gyvena.

Australijoje yra 7,000 lietuvių leidžia, leidžia keturius 
laikraščius ir turi ketupias v^du^ijas.Įdvi sekmadienines mokyklas Jkuriose mokama lietuvių kalbos ir istorijos.
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SKELBIMAI

Lietuviai, kurie yra , pagal darbo sutartį, atvykę į Pran
cūziją po 194? metų balandžio aen Įdienos, gali gauti, jie ir 
jų išlaikomi šeimos nariai,?kaipo įvažiavimo premiją 3372 ir. 
asmeniuii ~ f

v Prašymo blankus reik atsiimti Lietuviu Darbo Sąjungoje, 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. pries piet. adresas 
* i 26 rue Montholon,mėtro Cadet i kambarys 101, ga
lima gauti^pastu, pridedant 25 fr. žęnklg. Sąrašas turi būti 
įteiktas šio mėnesio gale,todėl prašome «?arbo Rankų skaityto
jus, įspėti paliestus asmenisi V

V

Narių demėsiuį_

Pranešamo, kad C.E.T.CX kooperatyvo, kurs randasi 26 rue 
Montholon, mėtro Cadet, Darbo„Lietuyiu Sujungęs nariai gali 
pirktis visokias prekes, drabužius, baldus imtinai gaudami, 
nuo 10% iki 40% nuolaidos.

Gėrimai, nuolaida yra tarp 12-18% , pristatomi veltui į 
namus, jeigu iškart užsakoma 15 bonkę.
. , Ateinant pirkti reik turėti nario knygutę
n^rio°jŽožes’iiš^Uri uz P&skutinį trimestrą įmokėtas ’

-♦■++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PARDAVIMAS

Nice gražioje apylinkėje,^prie pat plento 
parduodamas 1,5 žemės sklypas 

teirautis pas. p. Isbachienę
32 rue du Chateau , Paris 14 

+++++++++++++++++++++++-H-++++++++++++-H-+++++++++++++++++++++++

Prenumerata

, TĖVIŠKĖS PASTOGĘ, savaitraštį įeinantį Kanadoje, galina 
užsiprenumeruoti peri L. Stanlevicių , 11 avenue Gėnėral 
Leclerc, Paris 14.

Kaina metams 1412 fr.
pusmeęiui 882,5 fr.

BRITANIJOS LIETUVĮ užsiprenumeruojama^- Darbo Lietuviu 
Sąjungoje.
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bus tik dvidešimts
Yra taip pat skelbimas 

gauti 
nimui, 
bet ir 
knygai i si gy ,

Darydama 
negali nuslėpti.to džiaugsmo ir gilaus-dėkingumo visieks savo

tai gausis visai rundina suma.
kad C.F.T.C. kooperatyve galima

su nuolaida , viskį, kas reikalinga mus# kasdienisk&m gyvei 
'fen perkanjt ne tik gana aukštas nario mokestis apsimokės 
perkant daugiau galima bus sutaupyti, -kuriam daiktui ar 

‘sigyti, ar šiaip malonumui. -. •/
. lama savo meti n# apyskaitą. Darbo Lietuviu Sąjunga , 

____  ’ \ ir gilaus-dėkingUmo visiem® savo 
m'^jams, bendradarbiais, visiems drąsuoliams, kurie padėjo jai i 
gyventi pirmuosius metus ir atsistoti ant koj#, Ji tikisi, ka 
ir toliau j# ratas didės; 1

“■
n

Darbo Lietuviu Sąjungos 
Sekretoriatas.

S V D I K J.M I Ai A S

Nuoširdžiai sveikiname musu.miel# bendradarbį ižzerskį , 
su siinuai ir linkime kad garnys it toliau neužmiršt# jo pas
togės aplankyti; ' ’ i . f •

“ ’DARBO ■- Rj^kOSl’

Trasos
•Darbo Rankos” prašo vis#, kuriems bangus lietuviškas žo

dis, prisidėti savo straipsniais, žiniomis. »
But# gera, kad sekantysis numeris but# skirtas atostogoms 

prisiminti, taip Įvyks, jeigu redakcija gaus kelis nuotaikiu* 
gus, kaip - rajūnais, pamariais- straipsnius.

Ateitis^neabejotinai priklausys. Darbo* žmogui. Lietuviškajam 
krikščioniškajam Darbo veikimui pradžia padare Paryžius.

Vienasisvarbiyjy to veikimo irodya9 yra Darbo Rankos. Jos 
leidžiamos labai mažam kiekyje. Betrukus tai bus bibliografini 
retenybė. Labai prašome Įsigyt# numeri# nenaikinti, paskaičius 
si#sti, kuriai lietuviškai bibliotekai, arba net ir to^krą’ęto^' 
kur gyvenama t didesnei -’bibliotekai; ‘ Nepamirškim, kad. grįždami Į 

'Lietuva turime kuo daugiausiai parverti Įrodym#, kad buvime akį 
tingi kultūrinėje rezistencijoje.

Vietoje juoko
Manę kaimynus, pamatas pas mane Darbo Rankas 

neprpso paskolinti, bet skuba pats Įsigyti; '
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