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šniokščia 'sraunos„upės, ašarom patvinę, 
Kur ištroško kraujus, stiebiasi’rugys.. . .
mokinę išvežęs, tėvę nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs kremliaus kraugerys...

Žemę tvindo kraujas, lai'sto margę ziedę . 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu...
motinai per veidę ašara nurieda- ‘
movoje neseko ji kelię Sūnę

Tave sgsL&udo, spardo, gatvėse paguldo, "...
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy..,. . 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo, jie ieško jie tavy...’.

u anie arei i ai z emię ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūnę, sietuva mana, 
Set gyvent ar Žūt sūnūs p.asiryzb, .....

. Kraujo siaubo smurto .Tau, šalie, gana.
Nedejuok, Tėvynė, neparodyk skundo- .' . ■■ ,

■, -Amžiais vargus kentus- vienę kart gana.
Grioviuose, brūzgynuos karžygiai vėl bunda-
IŠ kupskeliu'kyla Rytmečio >)iena. . . .. .

Plauks iš ruko kryžiai Tėviškės eglynuos, •
Rasoje paskendę mėlyni šilai.... ’ - 
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvynė, 
kad iš kraujo juros Tu. gyvent kilai. r.

Susiburs i gretę sūnūs nuoL^ybartę, 
Juozas, šviesiaplaukis Lriezelio sūnus... 
kas, kad juoda žemė pridengė juos kartu, 
Dirbti, kurt, laimėti jie ir vėl išbus..

Žemė krauju soti kels į saulę diegę,
Uosis plačiašakis vėl išskleis kapus...' < 
Jūs ne amžiams žuvot-Jū.s pailsę miegat, , _ 
Ir kiekvieną žingsni šeksit. ,{ broliai, mūs.
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LIETUVIŲ DARBO SĄJUNGA

z Lietuvių Darbo Sųjunga, nuo ba
landžio mėn 30 d. , gyvendama jau antruosius meįus, daug ko gali 
pasidžiaugti,, pasididžiuoti ftet pigigitti. Gal' svarbiausiai ir 
todėl, kad iki šiolei ne tik negavo, bet ir neprašė nė vieno 
cento ,is lietuvįskų organizacijų,

, Ir vis dėl,to taip susitvarkė, kad 
turi'savo kambarį ir telefonų, kur šeštadieniai s pries niet yra 
dežuruojama’nuo 10 iii 12 vai.

. Jos paraginti Latviai ir Ėstai
įkiirė savo Darbo Sujungus, ypač pirmieji jau labai gražiai vei 
Klcl* • - • Sudarė ryšius su vienų-Kitų
lietuviškų organizacija,, ir kas dar svarbiau su keliais tarp- 
tautiniu organas. Ir aUstf Et|bd_
tijos tautų dideliam džiaugsmui aKiinJai prisidėjo prie 
Estų, Latvių- ir Lietuvių -Darbo Sąjungų Unijos steigimo.

Jos atstovai dalyvavo Keliuose 
tarptautiniuose susiėjimuose, ir kur niekad Lietuviai nebūtų 
dalyvavę, lygiomis su Kitais, .jei^u neturėtumėme Darbo Sąjungos.

*• .^jungos vardu buvo perduotas
C.I.S.C. prašymas ,kad SSRS ' kaž'ant 1100 kanalų ten dirbančių 
jų darbo sųlygoms ir jų sveikatai. patikrinti, būtų pasiųsti 
į vietų J. T. ir Tarpt autini o Raudonojo xtryziaus atstovai.
Sį prašymų’' bus perduotas.- J. Tautų sekretoriatui,

y Leidžia -t-tų Darbo Rankų nume
rį, h.urių ketvirtasis, kad vis dar šapirografuotas jau eina pe
riodinio sp’auzdinio- teisėmis* . v

v Tti yla is viso pirmas lietu- 4
viskas periodinis leidinys, leistas 1 ^anc;. zų valdžios, Vadin- 
KiA dalykus tikrais vardais - tai vis dėlto istorinis įvykis , 
sukėliųs nuoširdaus džiaugsmo visiems tiems, kam yra brangus 
lietuviškos kultūros veržlumas^ o kitiems.......... jų reikalas.

v - Butų gera, kad K c.i p galima
graiciau Darbo Rankos būtų spauzdina^os spaustuvėje. Tam yra 
reikalinga visų Srancuzijoje gyvenančių lietuvių reali parama, 
ypač kad atrodo, turėtumėm elgtis, taip, Kaip kad yra padarė 
Britanijos Lietuviai įkuria knygoms leisti įsigijo savo maža, 
spaustuvėlę, Jei pradžioje tai brangu, tai velaiu labai apsimo
kėtų, »

Nors ir kiek pavėluotai, bet 
laiku susigaudę, kad gėlimą gauti "prime de reinstallation^. 
Apskaičiavus lietuviai gaus apie 100,000 ir. Is viso prašymų 

i (tųsa pask, pslf)
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Jk • /j. JA"'-'.* t. A č-i?”' ’’sa.r.'^-■•;/ '^.^' S- -■/v’“1'-‘ ••• » - -O ■ -
/ ft-^ -- .■*■■ ’"■ ■■' '' : t al onu ft yra, sia.ae Darbo

i;-r ft'.ft ft : ■■ ■’'■■'■ ';V ’ ■’'■Rankįftnuinpry^e,' pateikti
■.■■■'.'•»'• '.•• . ?'A L*-"- :•': nV Jkeletgi“Stums* specialiai'''pa-
;l '-:c v - : v '" . ruoštu minčių, generalinio •

■ft- , "■-■■.■■? ; /i;;' ft-ftftll-i 1 ' -Tarptautinio Darbo judėjimo
S.5.-'i-■. ' .. seirretOriausįdnO- Theo

~ •.' cr-m. ■< ;.-ft^ato > >•/••.-,• .> i ’ Gri ne vai <1 ’o.' 1 *' ?rft!-
.'V r ■.a ft v a o t'" • L't *ft -ft; •.i’AL't' :i.vft!:" utvcftf

-^7 • •■•:> \ II f aut faire une .Lurope" Uniėy C’
■ėst. un?±mpęrhtif categorique. II faut ‘lą f aire’ Vite, ■ C^ėStft indi s-

<; pensable. m&isi il ne faūt'-.pasi.faire n< importe quelleftdurope.Les 
•ft?. peuplės- nVacce^teraient ftpa'ė: qu’’ aux"ėčonouiid^ftcapitalištėb"et li-bė 
Itifiifhėrples ,dų hationalės.■•etfqufisi‘,dūtarcihi|ūė^i«i&ift^fft»-:s« supplan-
8 >'ier'-une ėeoridifliė non-moiris dapivdliste'-et-liberale, Sars .d’ une
?* puissance ;tiranriiquė-ė1; Aį’dpression 'socials ducūįluu "ii’faut a- 
; 'Voirh; .Iįl organisation-‘d'-čiri /■■■plusft grand 'marchė pour une ėcoriomi e

-en . extension*''in ai s la-cieStfon de cette ėeqnoiaie'r ce .larchė 
tie " peuvent ;etre les buts en soi į oar; a quoi šervirait cet t e 
organisation Sir'-auėurie 'aa ei i oration nė s1 en suivait'pour 4es• peu» 
plės qu’ eile interesse, Hėlas sur ce terrain la b'ataille n' ėst

. pas gagnee. Les declarations solennelles de certaines personalitė.s 
tės du iflonde patronai europėen sur la riecissitė d'une politique 
d'elevation des standards de vie et du pouvoir d'achat des masses 
ne d-Qivent pas nous tromper, Il est peut etre trop ambitieusc de 
vouldį. r obtenir d'un coup un renversement des positions et re - 
faire ' 1*Europe economiquement, socialement et politiquement tel 
le que nous la souhaitons. Nous devrons peut-etre nous contenter 
de conquerir petit-a-petit tslou tel secteur, avancer progressi- 
vement. Si tel 1’avenir et il est tel rorcement dans une curtains
assure, quelle immense tache et cells des travailleurs de 1’rlu - 

. rope, tour cela chacun e.st toujours et des .aujourd'hui mobilise 
car c’eSt 1’ efxort de chacun et chaque jour, le seul qui nous 
rapprochera du but. . ; ; ■' ■' - ■ Jft?’

' 5 » .. . . . ; Ainsi chaque. travailleur.^qui. fljppi-
tule sur le, chantier. de 1* Lurqpe’ fait perdre a: tous. les l^?uvail- 

...leurs une bataille et chaque travailleur qui deserte devient un
■ ’ Que veut. dire ce langagė pour un

travailleur,Lithuanien, refugie-, exild, bani?
pi:. ' ft.'ft'. V h* abord que viv ant. -dans une’ commu-r

hautė son ftbien-etre -’depundi tfeftdeite comufunaute Lt 'surtout dė son 
' bien-etre.Or il Sait que ce bien-etre est une' victoire cbnst.ante 

’. dės įraVailiuU'rs'groupės dans uhu sociėžė et un monde du lės pro- 
”• *' greS" technique et la prospdritė' qu profit de tous. J , ...

1 ft-.4.ft- ; - "ft ’ . , ' . aais d’ est daVantage,’ que nous le
v / "voulons’oil ft non, 1’ hurope unie, deinocrati que et libre,’ se. hetlrte

- a un "rideau de'fcr"- " voiis le connaissez mieiix’que nous. 1?iSurope
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6
actuellement possible et ainsi limitee est au dėla de la vot*. 

re patrie, mais cette situation ii ne faut pas considerer comme 
definitive, Aussi chaque travailleur refugiėe sait-il que toute 
construction a laquelle il participe dans l’immėdiat sera celle 
qui pourra dans l’avenir beneficier a sa Patrie, 

, ■ Il est possible que 1’ oeuvre soit
longue, idais la participation du tous ut de chacun dans 1’ organi
sation de la sėcurite collective dans le domains du la justice 
sociaie • n’est-elle pas indispensable a la liberation,

Dans cette oeuvre il faut que 
tous nous muttons nos intelligences divurses et nos bras dis- 
poni>les, non pas avec indifference ou par craint, mais avec ei> 
thousiasme et espėrance,

Pairu 1’.durope Unie ce n*est pas 
simplement batir une maison pour nous preserver des elėments de 
la nature, o’est construire ou ruconstruire, aux dimensions- qui 
s’ imposent en ce milieu du XK-e šiedu, un lieu qui permette ' a 
1* etre le plus fragile en meme temps que le plus sublime de s’ 
epanouir, aux peuples du devenir de veritablus c ommun aut ė s- d* hom
ines. Des hommes et non pas dus unites impersonrielles, dans une 
societe assurant effect!vement sa dignite.

Des HOmmiJS, quelque soit votre 
li'eu de residence actuellement, vous pouvez tous tendre a 1’etre 
totalement. Jt chacun du nous, plus nous aurons conserve de notre 
Xignite, d’a,vantage notre courage, notre ardour a partioiper a 
1’ »euvre qui nous . reclame la <u nous trouvons nous duviendra 
une mystique. % ■ Il peut p arai t re atroce de pari er
raison a nos freres Lithuanient en exil il peut partitre une es- - 
croquezde de parle-r de sentiment. Je pense que le language qui 
convient aujourd’hui est celui qu’il faut parįer a^tous les hol
mes quelqulils sci^nt. Le respect;que nous^.devons a.lavpn«?sh*nei •. 
humaine ne Se snesure pas. Il he peut etre plus ou moins grand se- 
lon que 1’un est plus dalhoureux ou miserable que 1’, autre, il . 
prend simpleaent d*autres modes d’expression mais.il rests, le me
me, toujours totalement. ,C*est cette mesujee, la meme, dans tous les 
domaines et sur tous les plans qui est’justement le tresor de for
ce de notre civilisation europėenne commune, c’est a dire le chri- 
stianisme authentique. •, ■ . ;

■■.‘■.Jans le respect de nos diversites 
dans la force de nos diversi.tės rėunies, en appliquant la frater- 
nitė et la solidarity qui'.: ne sont que des synonimes de la chari
te chretienne qui serait une capitulation perpetuelle dtvant les 
puissances de ce monde. ..lus riches et les puissants d’ argents, 

! , ' ' • * ' '• . - Ju;he veux rien savoir d'?une cha-
ritėchrėtienne qui serait uh constant abandonnement du pauvre et 
de 1’opprime. " C’esj meme une guurie du liberation,.. c’ est- sla 
viellle resistance a I’oppression (Ch.J>eguy).-
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Čia pateikiame didžio moks
lininko Jr. alexis Carrel* 0 14 
punktu, Kuriuos jis surašė savo 
gyvenimo .pabaigoje ir kuriuos 
jis vadina socialiniu kodeksu.

JUL Ls u i m e s.

žmoniy Bendruomeniy moksliniai pagrinde

1. .Pagrindiniai žmonijos gyvenimo įstatymai yra aiškiai, tie, 
Kurie tvarko zmoniy gyvybės islaikymę, rasės tęstinumą ir dva 

> sios kilimę.
v 2, žmogui reikalinga , kad jis galėty gyventi, daugintis ir dva

siniai vystytis, atitinkama aplinkuma.
3, Tai aplinkumai • sudaryti žmogus privalo organizuoti visuomenę 

Visuomenė, kuri nesugeba Kiekvienam savo nariui duoti sęly 
gas,v.pagrindiniems gyevimo dėsniams prisiderinti, yra pasmerk 
ta išnykti.Nes ji neatlieka jai paskirto vaidmens.

4. - Visuomenę, o lygiai ir tautę, sudaro, visi gyvieji, visi'.-miru-
sieji ir visi tie,,kurie dar gims, kiekvienas privalo. turėti 
joje savo vietę. Nes Kiekvienas visuomenės narys, jai prik
lauso ne dėl kurios sutarties, bet dėl. visai paprastos prie
žasties- jis yra joje gimęs.

51 Žmones tarpusavy skiriasi, pagal lytį, amžiy, sveikatę bei pro
tinius .sugebėjimus. Vieni &ali ir atlieka tokius darbus, kuriy 

. kiti atlikti negali- taip jįe sudaro ' smirtingę grupę, bet jos 
visos tik papildo.vienę kitę. Tokia visuma yra panaši į įvai
rius .organys. esančius gyvame organizme, pay. žmoguje.
Jos paprasčiausia forma yra šeima sudaryta iŠ tėvo,, motinos 

ir vaiky, fai yra Kiekvienos visuomenes pagrindas. Tokię 
pat formę, tik žymiai tobulesnę turi pav. vieno kaimo ar 
miesto gyventojai.

6. Bet yru ir tokiy bendruomeniniu. Jormy, Kurios vienę kitos ne 
■ ■ papildo, kaip pav, žmogaus -organizme smeginis .nepapildo virš

kinimo organy. Jas įprasta Vadinti - (prancūziškai) "associa 
tion” .arba organinėmis grupėmis. .
Jad atstovauja pav. vaiky klasė, gydytojo arba teisininky 
draugija, darbininkę profesine sęjungu. šitokios organinės 
grupės yra naudingos tik tada, Jeigu jos bendrauja sw kito-

. mis panašiomis grupėmis, tam kad galu gale susidarytęu. v har
moninga- visuma, kiekviena organine grupė, kuri egoistiškai 
pati vystosi arba kas jau dcug blogiau trukdo kitoms norma
liai vystytis, turi toki pat vaidmenį, kaip veži s
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7 Visi visuomenės nariai yru tarpusavy lygus dėl savo visiems 
bendros zmogizkosios prigimties. Bet tuo pat laiku, jie nėra 
lygtis dėl paveldėtą fizinię ar dvasinię-jegę, dėl įgyto moks
lo, įgimtę dvasiniu gabumę, lyties ir amžiaus.
Asmeniskę gabumę ir visuomeniniu pareigęfnelygumus neturi biiti 
ti pagrindines, dirbtinu nelygumu del padėties įvairumo,su 

sidarymui.Viduriai ir žarnos yra lygiai tiek butini žmogaus 
sveikam kiinui, kaip smegenys ir akis 
nuo širdies^ kaip lygiai sirdis prixclauso nuos visę kitę or
ganu, Trip seimininkas tarnauja- darbininkui, kaip ir darbiniu 
kas tarnauja šeimininkui. Gerai organizuotoje bendruemenėje 
menkiausias darbas yra lygiai garbingas, kaip ir pačios 
aukščiausios pareigos. f
Bendruomenės formaar išvaizda, lygiai kaip ir sienos forma 
priklauso nuo pavartotu ,jos .sudarymai arba jos statybai me
džiagą kokybės.

10. Žmonėms sujungti - meilė yra stipriausias .cementas . Visuo
menės rolė yra uždaryti arba pasalinti tuos, kurie nepajėg
dami būti kūrybingi, sėja savo-dvasios menkystei prideng
ti nesantaika ir neapykantą.

11. kiekvieno visuomenės nario, kokybė susidaro iš to kę jie pavel
di ir pagal tai ka jie savo aplinkoje savo kiinui, savo protui

8.
padėties įvairumo,su 

’ ’ * _ i
Visi organai priklauso

9

ir savo dvasiai gauna.
12. mandagumas yra lygiai butine.s kiekvienam žmogui ir bendruome

nei, kaip alyva mašinai.
13. Tik suaugę arba tiksliau, tik tie kurie, yra psichologiniai

pasiekę suuugusięję amžię, gali dalyvauti balsavimuose, o 
lygiai ir vadovaujamuose organuose. •

14. . • v .. . •
meilės įetfity<itfs duoda kiekvienam žmogui du esminius ir pa
grindinius įsakymus, .

Pirmas yra norėti gero kitiems.
Antras - pačiam nusikratyti trukumę ir tę ydę, kurios 

trukdo kitiems jam velyti gero.
I

Jei mes sutoebesime šias gilias 
mintis pritaikinti musę lituviskosios .visuomenės- bendruome
nės gyvenimui- išnyks tada iš musę tarpo melas, nepa/kanta,.nepa
sitikėjimas, šnairavimai, apkalbinėjimui, pletkai ir kitos ydos 
o ję vieta užims meilė, tiesa, suturimas, pasitikėjimas, bendra
darbiavimus. Aišku, kad tik tokię programę įgyvendinę, gulėsime, 
visi, kad ir liūdnomis, bet kupinomis vilties ir svariomis akiai 
mis žiūrėti į savo gedulo šydu apgaubta, kad irw kraujo klane 
skendinčia, žiauriausiai Kenčiančia, laisves ir sviesos spin
dulio bllauKiancia, tokia mums brangi ir šiandien kitę tautę 
tarpe tokia moraliai didingę musę TBVYN$ LIETUVA.

J
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Iriįsy L I JS 1 U V I:A ii S į pagalb'ę.

O-.ras .Povilas uazeika, Vienybes 

35Nr. taip rašo- " iries uaie guli jaudinantis atsikuriisio Prii- 
sy lietuvio laikraščio,, 'Keleivio redaktoriaus laiškas. Jis ra
šo, jog, besistengiant išleisti 'Keleivį'", buvo uėginta gauti pa
galbos jau, tačiau be patekuiy. Priežastis- niaipėdos išrasto 
(uazosios Lietuvos) probleuos nebuvimas.

Toliau straipsnio autorius dėsto, 
kad vien iš Klaipėdos krašto .Vakary Vokietijoje yra virš ±00,000 
o prie lietuviu prisilaiko tik jįJOO. Kur tada yra kiti?... Uz ky 
pasisakys, kai bus.atsiklausti?... Gal but jy*niekas nesiklaus. 
Bet jeigu?. Ar pasisakys jie tada prieš vokiečius, kurie’pila 
jieus propaganda per specialiai suorganizuotu spaudy senojo "ue- 
ueler Baupfbootv pavidale. ir, visokeriopai juos globoja ir ’’globo- 
j*an? t i.. .. .„t. Zinouas vokiškos veiklos sulas Prii
sy Lietuvoje dr. Schreiber,>-,budaua’s pabegdliy reikalaus viceuinis 
trešy turi progosvdalyvauti’uiet tarptautinėse konferencijose ir, 
zinouįi, nepraleidžia’ progos'', nustatyti p rūsy Lietuvos reikalo
vokiečiais palankia linkue.įtakinguose krantuose, pas įtakingus 
zuones. •. . i.:- . į . ,

. „ .^aip tai?__ Nėra Prusy Lietuvos pro
blenos? Ir dar klausiaus: Kas gi prisiius atsakouyby ant save^ 
kai visuotinai paaiškės, jog probleua yra ir, kad ji jau, praįąįuė 
actą del lengvabūdiško pasitikęjiuo. ,

» (Taip Priisy Lietuvos sargyboje at
sistoja 'Keleivis" ir anų o t redaktoriaus’ "Taigi* 'Keleivio" at si 
kuriuo turėjoue ilgai laukti. Tačiau laiuė nusišypsojo nulaiuėje 
kada VLIKaš patarė uuus (nutyt, mažosios Lietuvos -Tarybai) ir tau 
tau paskyrė kiek pinigy, o vienas kooperatyvu^ paaukojo lOOOLu. 
tuoj ėuėues darbo 'Keieivį "-išleisti. Laikraščiui kainę nusta- 
tėuo tokiy, kad jis kiekvienau.- buty*prieinamas) Tas turi veį sa
vo uinusy, nors zuonės atsiskaito uz laikraštį, tai betgi is įj 
lauky ueš. negalinę visy išlaidy spaustuvei padengti, iviekvienau 
nuneriu! reiuty, apskaičiavus auerikoniskai^ pinigais, 50-60 dol. 
priedo. Taigi, vien savo laisvy. valandy pašventimo tau darbui 
neužtenka. Turint onenyj, kad kiekvienas* "keleivio" nuueris uuus 
kaštuoja 500±u. , tai "n. ei ei vi s", lesou užsibaigus, po keliy nuue- 
rįy užsidarys. Pauatykin šio didelio ir svarbaus .
uiisu tautai taip begaliniai sunki;, ir suuęakintę. padėtį 

• T ~ - Ateikiu į pageltę 'L1LEIVIUI "l
Jis buvo Klaipėdoje, o dabar tremtyje tvirtovėlietuvybės ir lie
tuviškos kultūros tarp Prusy Lietuyiy, ir jo atsikūrinąs yra kaip 
sveikata. Atitraukiu nuo prauogy vieny kitę, centę, tai nesudarys 
uuus joki y sunuuuy, tereikia p-- sįryziuo suoaisti*penkias uįnutes 
paste.0 jei esi dar daugiau pasisventys savo kraštui, parasyl
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įaiska 'Keleivio'* redaktoriui, ir jis atsius Tau.saraša varggttn- 
ciy Priisy Lietuviu, Kurie gyvena daug sunkiau nei kiti uiiisy žmo
nės stovy£Losg, ir Tu,-gerasirdi„skaitytojau- galėsi paraginti 
savo geraširdžius kaimynus ir pazistamus pasiusti siuntinėliy
su drabužiais ir maistu.

• < Gelbėkim ir gelbėkimesl , ■
Juk kartais tiek nedaug tereikia 

parodyti širdies palaikyti artimumo kibirkštį tautiečio sieloj, 
kuriy priešingos jėgos visu savo noru ir svoriu stengiasi nut
raukti į savo gelmes. ■ •>. .m r- . v

Tai tik tereikia pasiryžti kar
tais užsukti į pašty. Adresas 'KiLKEVIS" (20a) Haiinover-Stoucken, 
Garbsener Landstr. -7.

. (Laisvo ištraukos iš Vienybės
. Lithuanian National Weekly Hr. 35)

* • ' •

Vienybės "r.^38 skiltyje ku»s rašo 
/ tilpo sekančios pastabos, kurias

porspaūzdinalc be pakeitimy.

"Vilkas gaiety būti taupesnis"

■ Šalia savo atstovo-korespondento 
Švedijoje (žinoma kataliko) yhiko pirmininkas turi privaty ats
tovu kurį retkarčiais pakviečia į Jrancuzijy'ar Vokietiją papo
litikuoti. Lėktuvo ir fcitas kelionės’išlaidas apmoka VLIa-o kasos. 
Nežiūrint, kpd juos riša malonus prisiminimai is ty laiky, Kada 
Kun. Krupavičius buvo Klebono padėjėju Kalvarijoje, o jo dabar 
tinis Stockholūo kurjeris jam tarnaudavo uisiome, tokios išlai
dos iŠ visuomenini y lėsy vargu, ar gali bilti .pateisinti s. *

‘ ' Švedijos lietuviy sluoksniuose
stebimasi, Kodėl ALT, kuri yra VLIko finansuotoja, nereikalauja 
iš VLIno didesnio taupumo. Vienos grupės sendraugiy susitiKinejim 
uo finansavimy negi gulima vadinti • .

, , LIETUVAI vaduoti veikiy.
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Neskambės gitara vėlais vakarais..........

-Virs Paryžiaus lietus, lietus nuolatos...
Gal jau neuiatysiu tėviškės brangios,.
Nežiba a an akys, džiaugsmo žiburį ai s.
NeskaMbės gitara vėlais vakarais.

Toli nuo tėvynės'vienas aš .įiiidžiy
Per sapnę,- gitaros balsę-as girdžiu 
Rodos ūyliuioji , ska-nba gitara^ • .. 
Ir atskrenda' aidas is tenai .į- čia.

Virš, juody ariray, virš placiy lauky
Dar garuoja kraujas- krituliu d'raugy 
Tad sudiev mažytė’, skarabink^gitaral 
Prisiaink, kad.ueilė yra aažįna.

Virš Paryžiaus -lietus,įlietus nuolatos 
•bauginus nematysiu tėviškės brangios

.: Toli nuo tėvynės, kurios taįp ilgiuos 
Tad sudiev mažytė, .airti as žvan
ile s brangiu tėvynę aš pasiekt einu .... •

Partizanas, grįžtąs į Tėvynę .
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IŠ V E N E C U E L O S.

Jau beveik mėnuo, kaip esame Verf 
cueloje, o tik dabar pradedam atsigauti, bei sukaupti išblasky- e 
tas mintis. Dėka dramominui okeanu perplaukėm sveikos ir vaizdu 
per jį plaukdamos, prisižiurę jom nuostabiausiu. Tiesa laivas bu
vo labai prastas, mažas, bei pritaikytas kariuomenei vežioti,bet 
maistas buvo puikus, bei labai mandagus patarnavimas. Treci^die 
nę atplaukėm į Ispanijos uostę>- -Vigo, kur mums buvo leista islip-1’. 
ti. Sekantysis sustojimas buvo Lisbonoje, bet be išlipimo.vIs Li 
sabonos išplaukus, devynias dienas matėulf tik beribį, bekraštį, 
pagaunantį savo majestotiškame didingumu okeanu. Sį vaizdu pa 
invairindavovtai nuostabios skraidančios sparnuotos, tai nakties 
tamsoje šviečiančios žuvys, tai puiktis saulėlydžiai, tai ne mix; , 
sy lietuvisk®jo dangaus sietynai, Dėvintį.jj dienę sustojom Gua 
deloupe, kur poręi valandą praleidom mieste. Čia pagrindiniai gy
vento jai-juodžiausi juodukai, o statyba bei visa mieste tvarka- 
laukinė, nors»ir mūriniai namai. Sekančia dienę sustojome prie 
uartinikp sali/, aiduliame, prie uosto, skvere pirmiausiai me
tėsi į akis didelė, puiki Jozefinos stovyla. *Č±a gyventojai, 
kiek Šviesesnės spalvos, mulatai,, p ir bendras vaizdas primena 
Europos miestus. . -

lšvčia plaukėm į la Guairj, kurię 
pasiekėm birželio 9 diėnj t.y, šešioliktoj£ kelionės dienę.Uos
te mus sutiko ir taksiuku vykom į Caracas’ Turėjom 35 klmtr. 
nepaprastai vyngiuoto kelio ir labai kalnuoto,vkol pagaliau at
sidūrėme savo naujame lizde, kukliausioje bakūžėje Caracas' o 
priemestyje. "

- ,7 ■" ~ . Pirmas dienas tik ilsėjomės^ juo
labiau, kad dėl neįprasto kalnp.oro jautėm lengvu galvos svaigi
mu, na ir žinoma, negalėjom atsikalbėti su saviškiais, be to, rei 
kėjo sudoroti antplūdį įvairiausiu įspūdžiu. Vėlaiu ėmėmės tvar 
kyti dokumentu reikalus. Ir vėl reikėjo pakartoti, nemaloniu, 
įvairįy. skiepijimu, kraujo tyrimo, plaucip fotografavimo proce
dūrą, bei atlikti bėgaiy popieriniu formalumu ir tam sugaišom 
kelias dienas. Teko ilgai bastytis siaurutėlėmis, dulkinomis, ne
svariomis gatvelėmis, kuriomis zuja ir,zuja tukstanjciai įvai
riausiu automobiliu, debesimis durnu uztersdami, įkaitusiu nuo 
saules gatvelių orą. v .

mes gyvenam pačiame vieno prie 
mescio gale, beveik aukščiausioje Caracas'o viršūnėje. 0 tie^ 
priemesciai čia baisus. Tai v m ainy no guburiai nusėji, lyg paukscip 
lizdais, lūšnomis iš netikėčiausiu statybiniu medžiagą, ^,y» nuo 
ploniausiu lentų, bei senos skardos, kartono, net storo popie 
riaus maišu, čia svarbu tik sioks^toks stogas nuo lietaus ir nuo 
saulės apsisaugoti. Tokie priemesciai....».Ill „

..liesto statyba is vien muro, o jo
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arčiau centro rimtesnė.; Uiesto centre daugybė didziausię iedur- 
niškiausiy. pastatę, tačiau taip viskas sugrusta šiury t C: _at- 
vekėsse, kad ję vaizdas pranyksta.

Bet Kai kur gatvės smarki ../^pla
tinamos, • griaunami seni pastatai, o ję vietoje išdygsta didžiu
liai blokai, automobilię susisiekimai kasami tuneliai: vienas ję 
jau veikia, kiti -3-4 statomi skubiai. . _ v

• ' Nuo kraštutinio iki kraštutinio 
miesto galo apie JO Klmtr. Bet, per aukšti kalnai ir kalnagūb
riai; neleidžia plėstis į plotį. ■'

’ » . v v Gyventoją, rodos, pusė mil-jono.
Pagrindiniai-indėnai ir klasišku ir grazię šios rasės atstovu 
čia gausu. 0 Šiaip gatvėse spūstis žmonię , įvairiausiu rasię, 
spalvę ir tautybių f

v ; Sutvarkius dokumentus, pradėjom
susipažinti su vietos gyvenimo sąlygomis, bei dairytis po 
miesty. Vieny sekmadienį, nuvykome į^botanikos sody. Jis įreng- 
tasmiesto centre pakraštyje ant aukšto kalno. Turi du puikius 
įėjimus: vienas-didelė, v±storinię vaizdę bareljefais, arka, nuo 
Kurios iki pat kalno, viršūnės eina meKSfaituotas kelias automo
biliams, antras įėjimas tai grandioziniai, pusiau apskriti.kyla 
laiptai irgi'iki pat viršūnės,0 viršuje milžiniška ^olumb.o sto- 
vyla. Pats sodas didelis, augmenija tropikaiinė, bet ne vešli, 
nes čia dirva - suakmenėjęs-Įiiblis. iš sodo vaizdas į žemiau 
išsidriekusį miesty. ^ity Karty aplankėm vieny puikę miesto 
Kvartaly. šia -ir erdvu,ir žalia,ir beveik tvarkinga, Bsy to- 
kię Kvartaię yra ir daugiau. Šiaip, kad ir Juose sugrustuose 
kvartaluose yisgi “pasitaiko sodelię bei grazię paminklu, taip 
pat daug grazię baznycįę.......... »

‘ Regina J.-............"

metraštis.

i.iek patirta metraščio paruošimo 
darbai progresuoja. Teįy. Ant. Diržys, kuriam pa- Ketas Vene- 
cueįos lietuviu metraščio redagavimas energingai varo priekin 
medžiagos.koedifikavimolir klasifikavimo darbus. Jau yra pasi
telkęs visa eilė bendradarbiu ir surinkęs dalį reikalingos me
džiagos .

. Beidimy finansuoja, Kaip garbės
.leidėjas aaracay gyv. Verslininkas Jurg. SZILIUNAS, kuris tam 
reikalui yra paskyręs apie 3000 bolivaru (900amer. dol.)
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NAUJI SPAUDOS NaRIAI.

N L m U N A S . ' >

Per praeitu 1950 pusmetį pasiro’ 
dė keli periodiniai spauzdiniai iš jy visy’ tepaminėsime du svar • 
Diausius. Pirmasis tai -Nemunas- tai kultūros žurnalas, labai 
gražiame kreidiniame popieriuje, su labai gerai atliktomis ilius
tracijomis, leidžia miisy vienas geriausiy prozaisty Liudas Dovydė
nas 22 cntr. iš 30.cntr, -32 p si. Pirmas numeris pasirodė gegužės 
1. dieny. Žodyje saviesiems randame šias mintis: •

Dabartiniame gyvenime mums reikia 
aukotis, ryžtis ir ištverti.

' ■ Šiandien mtisy Kovojančiai tautai 
tenka garbingas, bet sunkus uždavinys: -drauge su visi kultūringa žm 
žmonija kovųti pačiose pirmose eilėse dėl savo ir visos žmonijos 
laisvės ir kultūros. ?«'

_ ■ išleisdami nepriklausom į. kultūros,
visuomenės žurnalu NiidŲNį, ryžtamės sunkiai lietuvi skus spaudos 
veikiai, tačiau miisy gyvenimo uždaviniai,' kultyros ugdymas ir Nemune 
šalies laisvės atstatymai, įpareiguoja ir Šviečia laimėjimo viltį., 
kos ■ ’ IfaLiUNAS bus nefriklausomas lietui
kos spaudos balsas, keliys, ugdys ir skelbi y š visiems lietuviam^ 
brangius idealus.

Prie NDmUilO kviečiami visy sroviy 
ir konfesijy Lietuviai broliškai ugdyti ausy tautinius, kulturi 
nius idealus, būti budriais ausy diuny uždaviniuose.
•’ . • Naujieji ir senieji tremtiniai ne
nusikaltimu prarado tėvy tarnus'po kojomis ir tėvynės-uan^y viršum 
galvos, bet neteisėtumo, brutalumo issiveržimas mus nubloškė į patį 
dugny. Daug ausy tautos veterany, mokslinimcy, rašytojy, me-nininky 
Ukiriinky, darbininny senuose metuose pradėti ^yvenim, is naujo jiem 
neįprastuose darbuose ir sąlygose. v vV

' Toj šiurkščioj gyvenimo retlybėje t
rėsime persvarstyti savo teises ir savo pareigas,

NlliUNAS ryžtasi būti tremtiniy tau
tos suny ir duktery duoklė ir atpildo reikalavimas.

. N1UŲNAS nori būti paprastas, aktu
lus^ie suprantamas kiekvienam. lietuviui, kuriu Širdyje ir mintyse 
•neužgeso meilė ir gera valia į

. • NiliUNO &LIAI- L I L T U V z. I
.====5sė===BBESSSBiaė8SMBBl:BE6»B5»BBMB|«BBBB«

> Utį-1
Adresas: Nemunas- magazine 22-t8 west Coulter Street, Chicag

III. USA. metinė kaina ^,80.
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LIETUVOS Ji bliu gražėjo s in su suiro 
PRAIiii&L^Š.

Darbo Rankos dar negavo nė^vieno 
tv^įjJIVIO numerio, nuoširdžiai 

jo pasirodymu sveikindamos,patei 
kia savo skaitytojams ištrauka 

iš nuostabaus laiško,prūsę lie
tuvio P. Petriką parašyto.

keleivis'. ’Tu uitus padarei : 
apsakomai didelį džiaugsmę, k$.d aus aplankei, iš tikfp mes tavęs 

. jau labai laukėme. kad musę rašymas, kaip matai, ir biskį klaidingas 
Sle skaityti musę brangioj iotynos kalboj Dėvu dėkų dar labai gerai 
galim... Ydedu 11L., daugiau dabar negaliu. Jau nuo pat 19-r8i. nega
liu dirbti. Nuo vien bedarbiu pašalpa gyvs biiti negaliu, na tu žinai 
.... mano tėviškė ten, kur 1-okaJ.aa, kur musę upės Nemunas kairioji 
Saka Gilgė ištaka išteka į ^ursię mares. Ten, mur marię kaimuose - 
Tavu,Gilgė, IJemonija, Ta velniukai, Rastaunįd. ir kitur gyvena gryno 
kraujo lietuviškos Šeimynos.......likimas isbalskė mus į visus Vajus

" Tavo šventa pateiga miels keleivis 
yra, kad ta mažuma, kuri mums paįiko, uzykę musę tėvai kovojo ir 
kentėjo, kas kiekvienam musę yra šventa i si .ainy tumėm miisę vaikams.

" Linkiu tau, miels a-eleivis, ir tavo 
draugdarbininkams viso geriausio iš Dievo. Jis teduoda tau pilnę 
pasisekimę tę išpildyti, ko mums ir miisę.' tautai taip reikalinga...

Per piru į. 1950. m. pusmetį pasau
lyje pasirodė, be okupuotos Lietuvos 57 naujos lietuviškos knygos 
29 USA, 21- nuropoję, 6-Pietu *aeriKoje, l-«ustralijoje_,

Atsirado 2t periodiniai leidimai:
iu tarpe ir Darbo Rankos, 2-Pietę «merikoje ir 
r----- per t, patį laikę, pasirodo 63 knygos

T.T. marijonams padedant spauzdina-

12-USA, 9-nuropoję,
1- Naujoje Zelandijoje. 19-r9 
ir 11 periodinię leidinię.

. ma mašinėlė, per kalkę a egzempliorius -i?nygę Lentynos, kurię gauna 
visos-'didžiosios Bibliotekos JV terpe kelios Paryžiuje, v

Dėkoja uz Darbo Rankas, praneša, kad 
straipsnius registruoja.Todėl ar nevertėtę kas galima pasirašyti 
pavardėmis“
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du Jiesiai rusijojd.

-Prance Soir , 1950 m. birželio 
26 dieriy pradėjo spausdinti vienintelio prancūzo žurnalisto, 
MI.CHdL -GOHDiSY, .•ci-sĮto 1945 u. Rusijon, įspūdžius. . . .

atvykus lėktuvu Maskvon, jį pasi
tiko gausus muitininku ir 'slaptosios- ’policijos . būrys. .pastarie- 
ji Vėliau jį sekė ištisomis dienomis ir tik -vakdraip pasijusdavęs 
laisviau, Dsy kremliuje dirbama . iki vėlyvo vidurnakčio, jis yra 
apsuptas pūkštos sienos ir. gausiy policijos bei karluo-idnės bu
ri^ turineiy aliarmo signalus, 1-sios gegužės proga pries pat f y-*1 
kremliaus-vartus , Raudonojoje, aikštėje šoka moterys, brezentiniai3 
sijonais apsirengusios ir vyrai, trumpais vatiniais apsivilkę.

aibinę s šokėjas, vėliau valgyk
loje studentus, norėjęs-miesto plany knygyne nusipirkti, bet niekas 
kė s nenorėjęs su juo. kalbėtis , nei kasdieniškomis mintimis pa
sikeisti. Nors ir kalb/s neblogai rusiškai, bet iš rdby visi ma- 
tė ji esant svetimšaliu ir nuo jo nusigrįždavę. Si| padėtį taip 
apibudina- konferencijoj, pažintys: prisitatydinimai,- visi numa"! 
tyti-oficialtis , II šešios dianos, kai čia vaikštau, bet dar •* 
neteko, nei su vienu maskviečiu, issikalbeti«v : g _ 

Tarpininkaujant Užsieniy Reikaly 
Ministerijai "TroudJ1 (Darbas) redakcijoje, jam buvo prist ati
di nti- du. stacnanovieciai- plieno 1ėjikus- dikhailoff, gaunęs 
mėnesiui 2500 iki 50G0 rubliu (b2Aki 750 dol.) ir tekstilės 
aydejas'Vorychine gaunęs vidutiniai 2000 rubliy (500dol). Jiedu 
išvystė didžiausius gamybos rekordus ir apdovanoti Stalino pre
mijomis po. 5000 rūbl (1250 dol) . Jiū turi aar be to į v ai ri y 1 
lengvatų , priyilegijy ir. galimav juos drysiai pavadinti- nauj au
si ai s aristokratais kilusiais is durbininky klasės.- Jie savo • 
gyvenimu labai patenkint^, entuziazmo pilni ir žinant, kad tokiy 
prekiju Stalino vardu išdalinta 1950 metaįs virš pusantro tuks 
tancioy gaunasi jau nebe;propaganda, bet jėga gal svarbesnė nei 
atomine bomba.

•; į- Į Staliiigradę, jį lydėjęs ..asluff,
ir rodęs ten namę, kuriame buvęs suimtas kaip belaisvis von Pau
lus. mieste kiekviename žingsny pilna sviedinįy, duobiy ir griu- 
vėsiy, atstatymas buvo-varomas pilnu tempu, panaudojant darbaus 
daugybę moterų. Per miesty naujai buvo vedamas Stalino prospek
tas 80 utr. pločio ir 50 klmtr ilgio- mitą alėja "bėros" į20 
mtr. pločio vedama skersaiv,Volgęi. "Stalingradas bus grasesnis 
kaip pries, kary, kad buvo, žino..ia jeigu ausy neuzpulsite irlnekel 
kelsite kžru" - Taip pareiškė Gordey, vyriausia Soviety Seimo 
atstovė ir Stalingrado valylo ir atstatymo pirmininkė-Cerkasova.
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Dr. ...lexis GARRisL apie darbininkija.

•' ■ Darbinininkijos elitas Kenčia del
stokos pasitikėjimo savimi. Tas ^pasitikę ji..\o trukumas atsiranda 
dėl darbininkijos pajutimo savo'Žemesnio xulturinio"lygio. Dar
bininkija mano, kad išmokslinti žmonės yra uz jy aukštesni pra- 
nešesni. Ji kenčia del stokos išsiaukle^imo-dėl mokslo stokos. 
Betgi, iš kitos pusės,darbininkija viršija tiek moraliniai. tink 
įgimtu taip vadinamus inteligentus, nes pastaryjy pranašumas yra 
žodinis ir dėl įgyto proto.

-• . Reikėty, kad darbininky profesinės
syjungos padidinty savo piniginius išteklius- tai padaryti nebūty 
per daug sunku, Taip jie gaiety paskui išleisti į mokslus kai ku
riuos gabiausius savo narius, vienkart pasirinkti Oerosniy tech- 
niky jy vadovavimui.

. ‘ . Taip pat reįkty sudaryti bendravi-
. mo-net draugystės ryšius tarp darbiniai jos elito ir padoriausiy 

Zuoniy, svarbiausia ne politikeriy iš kity profesijy tarpo.

■ Taip žitiri į darbininkijos elity
ir į susipratusius darbininkus ir kalba garsusis prof. Dr. Alexis 
Carrel- gilus katalikas ne politikierius, bet gilaus mokslo ir 
širdies žmogus, visy savovgyvenimy pašventys ieškojimui budy ir 
priemoniy, kaip išvesti žmonijy į laimingesnį g^venimy ypač at
kreipdamas dėmėsi į paties sayys ir savo žmogiškosios Kiekvieno 
žmogaus pažimiimy J»n»

tysa iš lo psl. v « v
Šiaip m. Gordey aiškiai ir bešališ

kai atpasakoja savo keliones’įspūdžius tik gaila, nad jam netekot 
matyti baisius tremino kelius Sibiran, stovyklas be* grizino į 
iaisvy, kankinimy kameras, su elektros adatomis leidžiamom! s*po 
nagais, su tūkstančiai enkavedisty, ištroškusiu kraujo ir isda- 

- vimy. t >
Tada jis susidarymu daug pilnesnį 

Stalino "rojaus" vaizdy ir ne-sistebėty kodėl visy laiky Jį slapta 
tai sekė, arba oficialiai visur lydėjo, tada jis suprašty. kodėl 
niekas nenorėjo su juo kalbėtis be partijos leidimo ar įsakymo. 
Tada jis žinoty, kad uz toyį paprasty vakariečio akimis ziūurint 
pasikalbėjima tenai grisia galėjimas, kankinimai .ar trėmimas į 
Sibiry; •k • ■ . _ .

18



18

J J Ii G Į R 1 O___ ? I al) I .a! Ii I S,

Sekmadienio popiečio saulė tokia 
skaistivir liejantišvelnius spindulius ant piacię įauitę ir medumi 
Kvepiančiu pievę. Jongirdas brenda per sodriu Soly į su jaunino bu
riu į Šiaučiūnus, vakarusKon, Urnai juos užpuola rudi pikti sunieš 
Lyg iš žemės išlindę. Jongirdas bėgą, bet-pabėgti negali, Pajuda* 
ir staiga nubunda... .Tai tik'sapno butą... • A

0 realybėje, pro banguojančias 
kviecię varpas-, mato žydrę dangę, netoliese loja sunies ir gieda 
gaidžiai, bet tai ne Lietuva. 0 keliama garva suaki ir nepaklus 
rrf - Per visę ktinę eina šiurpuliai nuo Vėsaus ryto dvelkimo. Šonas 
ir^i skauda nuo neseniai padarytos operacijos Indokinijoje, kur 
ii ėmė du šonkaulius. v ' .. t

' h Pamaži besibiaivydamas, Jongirdas
prisimena, pražydusię jaunystę Lietuvoje. Raudonęję okupantę per
sekiojimus, sunkius darbus ie badę Vokietijoje ir ypatingai rizi
kingus penkerius metus Azijoje- Svetimsalięjlegi jone. Daug svajo
ta, kurta ir tikėtu atuitimivir padaliau griz.us skaudžiai apsįvil- 

. ta. Niekas jo nesutiko su išskėstom rankom ąei su gėXtXm. .nrastas’, 
už kurį Kariavo skaito jį svetimšaliu kaip^ir kitus. v

Bet vakarykštė diena jam uz vi s 
labiausiai nepatiko,, Nuėjus pus Gizunus rado daugiau tautiecię, 
vasaroti atvykusię -vasaroti... Visi Linksmai dainuoja senas ir-nau— 
jds dainas, tik nė vi enos Legij orderiams’’pagerbti. Galę gal© kad 
užtrauks visi pilnomis gerklėmis:’ v

’Lietuvil ar tau negaila?-’Prageętę marskįidę’. *.‘
- Tai išgirdęs iongįrdas susijaudino 

no ir užraitęs rankoves ėmė klausti- tai kę ar as tavo , pavogęs 
pragėriau? kada tau nę pavogiau? ir nusikeikė- x^ad juos kur ba
la,- Nė vienas dalyvię nenusigando, bet priesin 'ai daug; su juo 
nedidi rojo ir išprašė lauk. įr tas šuo, lyg pasityčiodamas jam 
praeidamas , lojo. Tai perviršijo Jongirdu sunkaus g venimo taurę 

„ ir,užėjęs į pirkę naręjįamę, patraukė raudono, taip kad ir visi 
skausmai ir nelaimės išnyko.

i Sekantį rytę sutiko lauke, kol
u.aus Coluubėlle fabriku sirenos stuUgi auš, pertrauku jo ..ąintįs, 
Ražyduuasiš, pakilęs nuo griovio, leidosi plento link. 0 virs 
plačiu vasarojumi banguojancię Normanui jos laukę kyla.balta, skai 
sti'saulė. Gaivus vėjelis, pakiięs-nuo ..lėlynęs juros ir skrisdamas 
per kviecięlaukus lydėjo susigraųzusįir įtuzusį Jongirdę. Pajų - 
tęs alkį, pasuko kepyklos link it.kartu pri$i..dnėvsįupatingę su 
pešiotais antakiais padavėjj^Jaąuelinė. Siekdamas sušukuoti plau
ku®, - užčiupo kaliteje pra-iusinę, nad juos kur v...,..,, stambiai 
nusikeikęs pamatė, kad ir drabužiai purvyni bei dulkėti po sekma-
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m . . -E E S. ir C.E. T. C. '
■i . >• ■ . ' . ‘ ~ . . ..♦

. -Il faut que dans le .aouyement pour
1*Europe, vous soyez presents- •

Theo Grinevald’ o straips-
i . nio, (žiur. 5, 6 psi) paskutinysis

• . sakinys,

• ESTŲ, LATVIŲ ir LIETUVIŲ .U14IJA ’ ’ .
prie C. E, T.G.

• , . . - Atsakydami į šį p, Grihevald’o‘ saki
nį? tada, kai norima, sugriauti gėry tarp Čeky ir SLovaky,o lygiai 
tarp Sorby ir'krdaty sugyvenimy, Pabaltijo® tauty įgalioti,jyvDar
bo . Sajungy,atstovai, rugsėjo 16 d. pasirašė Unijy, ir ne žodžiais 
ar pažadais,■bet veiksmais įrodėm, $ad norim ir esam ” presents 
dsns lę Ęouvement pour 1’Europe Uniei1-

. Savo deklaracijoje Unijos steigėjai 
pareiškė,- Trijy (Pabaltijo) tautu C,E,f,G. ribose geresniam darbo 
sutvarkymui ir per tai norėdami, savo pavergty tėvyniy greitesniam 
išsilaisvinimui pasitarnauti, sudarėm - Unijy,

. ; . ' ' spalio 5d, per visuotinę visy
tauty Darbo Syjungy atstovy ‘susirinkimy, pranešimas^ apie. jos įsis- 
teigimy buvo labai nuoširdžiai priimtas. Pirmininkas čia pat pareiš
kė, kad Unijos į si steigimas bus ir tarptautiniu atitinkamy orgąniza- 
cijy priimtas labai palankiai, . v

.. ... kiek teko patirti, sips Unijos įs
teigimas yra iš viso pirmas, po šito karo, miisy trijy tautu organi
zuotas bandymas- ,naujoje plotmėje, eiti is vien, ,_

. Pirmininkas.-V. Peterson (latv).
' Sekretorius -J. Navakienė (liet).

Būstinė- 26 rue iiontholon ,. Paris '>

n

. S.m, .birželio m. 17d... buvo C.E.T.C 
riimy iškilmingas pašventinimas. Paryžiaus, ark vyskūgu^ sufraganas at
liko pašventinimo speigas. Dalyvavo visy kity krikscibniskyjy baz. 
nyciy aukšti . dvasininkai. D ai y vi y tarpe matėsi-. "1* Armee de Salut

• generolas, ministeriai, Šiaip daug auksty sviecfy. Progrumy painyai- 
rino U^rainieciy ir Petits-Chanteurs a la Coiombe chorai. Iškilmes 
buvo užbaigtos jaukiomis vaišėmis, ■

Lie tuvi y Darbo Sy -jungo s, paraginimu 
liepos 14d. oficialiai įsisteigė Latvi.y Darba Syjunga, jos valdybę
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Pirmininkas V, Peterson (amat), Sekretorius- Ilona Leimane-rašyto
ja, žurnaliste, IždininKus- Arvaldė Boviers (geogr. mok.), Sociali 
niems reikalams atstovas Prof, H. Pesmanis. Valdybos narys- Aug. 
Sveics (dipl. Teisininkas), Lat'vi’ę Darbo Sęjunga, turėdama tokį rim- 
t^ Valdyboje kolektyvu ypač spaudoje lyra- daug didesnį barę nei mes 
išvariusi.

v

Š.m. birželio mėn. pirmomis dieno
mis vyko Tarptautinis iiotinoS Judėjimo {kongresas, Dr. Navakienė 
dalyvavo jame,kaip įgaliuota visę burbo Sęjungu atstovė.

L* D. Sgijungos nariais , >
■— -- ............. . — ...... . .

■ iŽerckis Vienas keturię pirmęję L. D. Są
jungos steigėję ir uolus Darbo Ranku bendradarbis, gavęs stebuklin
gu biidu dviejų kambariu ir virtuves butelį, iškėlė savo pirmagimio 
krikštynų progę labai grąžę pobūvį, o naujiems mokslo metams prasi
dėjus, kad ir grįždamas iš*fabriko pavargęs pradeda lankyti antruc 
sius ,vienoje technikas ’vakarinėje mokykloje , mokslo metus.

■ Dr.J. beveikė buvo pakviesta da
ryti pranešimą į tarptautinį Teisės Istorijos Kongresę Sienoje 
Italijoje, neturėdama net 3-ios -klasės bilietui pinigo turėjo nuo 
Kelionės atsisakyti. Laimei jos pasiustas paskutinę dienę pranešiau 
mas , buvo pripažintas tiek įdomię, kad Prancūzę Taisės Istorijos 
Draugijos Pirmininkas prof. Petot , jį paskaitę- Justiciarius a tra- 
vėrs l’iiuroper Tik apgailestavo, kad autorei neatvykus nebuvo . ati
tinkamu diskusiją. Tarptautiniame Istorijos kongrese, jos buvo 
padarytos keturios intervene!jos, kurię vienę yra per USA radio 
pranešta, o dvi tilps Kongreso darbę antrame tome. Yra pakviesta 
į Tarptautinį /rideriko II-jo Imperatoriaus garbei ruošiamę Long: 
•resę daryti pranešimui apie -Justiciarius Sicilijoje. Dėl lėšę 
stokos atsisakė dalyvauti.

opelio 12 d. Paryžię apleido 
.. ilgametis C.P. T.C, narys inž. k, Bulotę, išvyko per Angliję 

iėanadon. L,D.Sęjungos sekretariatas linki jam gerovyėjo,.prade, 
dant kelionę į nauję pasaulį ir tikisi kad kaip anksčiau taip ir 
toliau liks uolus syndikalistas. • ’ • ♦

'.Į Austrai!ję su šeima išvyko
P. Skirka. Jo godomis žada pasekti labui sąmoningas L;D. Sę jungos 
narys Zenkevičius. Naujoje ir.taip musę prigimčiai neįprastoje 
žemėje linkime patogiai susisukti laikinas gūžtas ir taip, kad 
grįždami Hevynėn, kuo daugiausiai parsigabentę zemiskę gerybię.
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Cho, Che, atsiprašau, l^et Tamsta nežinai į kurię 

pusę aą noriu joti.... *

Teisėjas: Neapsimoka daugiau meluoti, yra čia trys liu
dininkai, kuiie Tamsta mate vagiant.v 

kaltinamasis: Trys liudininkai mane matė? Dideliovčia daikto’..
0, aš galiu pristatyti tris tūkstančius liudi
ninku, kurie manęs nemato.

- Atsiprašau, Tamsta esi kaunietė?
- Pusiau,
- kaip tai? pusiau?

Taip, Kai atvykau į kaunę svėriau tik 35klgr.
o dabar sveriu jau 70. _
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■ Piruasis Vedybų Skelbiaas.

\ D, Britanijos Lietuviai, norėdami 
išsaugoti _iiisę viengungius nuo nisrię seiuę,įsteigė Vedybę Biur^, 
visu Labai palankiai priimta. .

Bet vienaue Londono nuzėję neseniai 
rastas vienas "Week Manchester" 1727 a. nuuuris, kuriane til po 
sekantysis skelbikas:

11 Dievas dove Adouui uoterį. v
" AŠ esu viengungė ir ieškau istikiuo ir 
"panaldaus draugo.- MLleūborgy ■ Morrison" 

Ranka ten pat padarytas,prierašas 
sako: ULlenborgy buvo suinta ir gydytojas specialistas, apzięrejęs 
ję, ieškodauas beprotystes pazyuię, neradus buvo paleista.

- Kį daryti? Apie Lietuviu.Darbo Sujungę visaip nušneka?
- Nieko.
- kaip tai nieko?
- Labai paprastai, los, los, nusibos ir nustos...,.
- 0 jeigu nenustos? v
- Lietuviais reik daugiau pasitikėti, jie puikiai žino pagrindinę 

ties^ - juo liežuvis ilgesnis, juo darbai aeukesni, Kas Lietuvai 
naudingiau irgi aigku ir kai pritrukę kantrybės klaus - o kę ge . r 
resnio ilgliezuvis padarė, savaine viskas susitvarkys.

- Bet yįsdėlto reik k§t nors daryti,
- Į tuscius plepalus, riutais ir kūrybingais darbais atsakyti.

n »
- k an tos Darbo Rankos reikalingos?

Turiu tiek gražios spaudos, geriau kurį kitęt laikrasįtį išsira
šyti. f

- Tvarkoj, išsirašyk Įausta du ir pristatyk aboneuento kvitus, 
lygiai tau paęiau laikotarpiui gausi "Darbo Rankos "vdovaiaę.

- Dėt tarp uudvįeję nebus šnektos,jeigu ne vieno neissirasydauas 
gaili lietuviskau žodžiui, kas antrę.uėnesį dvieję netri bilie
tu pinigu. 0 gal blogiau*, nepirkdauas pats,kitę; atkalbi?

- - Po kelię uihucię tylos, .^eteris klausia daktaro:
- Argi uano gražuolėlė pavojingai serga?
- Pavojingo nieko nėra -atsako ironingai daktaras
- Jusę gražuolėlė turi reuaatjzuę’.
- Oh*. k§t reik daryti, kad jį išvytę
- Svarbiausiai, apsaugoti ja nuo dreguės, daktaras taria.

IŠsitįesusios per du puslapius "šypsenos" laukia "šyęsnię" 
sekanciau nuneriu!, nepagailėkit-"Darbo Rankos" pačiups.

t
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•SOCIALINIS S u 1 R I U S.

Tarptautine Socialinė Konferencija,

’ Penktoji Į'arpatautinė Socialinė 
Konferencija įvyko Paryžiuje šm. liepos mėn, 23-28 dienomis. . 
Konferencijoje dalyvavo L. j}. Sujungus atstovas lygiai Kaip ir ki
ti Uarbo Sųjungų atstovai. Jų svarbiausios intervencijos buvo:.

1) Kad DP, Kuriame k-ašte jie- bebūtu, &alėtų mokyti savo
vaikus gimtojoje Kalboje. .. ■ , v v . .. . ,\

2) kad. HP galėtų persikelti pas‘šžvo. seimas, gyvenančias USA
be jokios kvotos eilės. " ’ ......... • ■ •

3) $ad LB? galėtų pasinaudoti skiriama, jų uabar gyvenamo kra 
sto piliečiams, parama buto pagerinimui ar statybai.

šie reikalavimai buvo ne tik priim- - 
ti bet ir įtraukti į baigiamąjį konferencijos raportų.

Musų atstovai reikalavo taip pat:
1) kad UP atstovai galėtų pareikšti savo^nuo^enų ir įnešti rei 

reikalingas pataisas į įstatymo,'liečiančio UP statusų, 
projektų dabar diskutuojama Vakarų Vokietijoje.

2)kad tie patys atstovai dalyvautų tam reikalui.Vokieti jos 
vyriausybės įsteigtuose organuose ir galėtų ir atstovauti 
ir ginti likusiųjų UP teises.

<3) Kad UP biįtų mažiau kilnojami ir grupuojami pagal tųuty-
4) kaž’liekantieji Vokietijoje UP:

v a) galėtų naudotis kultūra ir mokslu atitinkan
čiu jų tautinius principus, • ;

b j turėtų teisų 'į pragyvenimo minimumų,
c) dalyvautų socialiniame ir ekonominiame krašto

. gyvenime* . ■■■»
d) pasinaudotų teikiamomis lengvatomis ir krėdi- 

tais (uiar.ssalU planas)
..... e) biitų aprūpinti pasais ir nebūtų trukdomi ke-

lionėse, '
1 . f) eventualaus konflikto atveju galėtų pįrmie-

> ■ .:f.: ji apleisti karo grasomas vietoves, kraštus,
.5) kad invalidai ir seneliai kuo greičiausiai butų perkelti 

į tas valstybės kurios apsiima juos priimti. /
6), kad pagaliau butų skriauda ir neteisybė buvusiems ’ Vo

kietijos koncentracijose stovyklose ir kuriems?jei jie ap-
• leido-Vokietijų pries 1947 metų sausio dienų, yra nvprį 

,t‘z pažinta . .reparaci jos teisė. , ■
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Šalpos reikalai

labo

p-lė Anastasov 
Brembati Algi so, 
Prof, Pestmalis Herbert 
iiikolajczak Pel ik s 
Masiulis Jonas,

Mehes ,Mirko
Si ar a Eugen 
Pedorovski michel

,Poliszczuk Petro 
Serbek Joseph.

Visi žinome, kad IRO baigia savo 
veikla, jo Šalpos skyrius yra perimtas Pranciizijoje - SOCIALI
NES MIGRANTAMS GELBSTI TARNYBOS (Service Social d» Alde aux 
Emigrants). Si organizacija dirba glaudžiame kontakte su C.P.T.C. 
Kuri ryšiams su SSAE paįaiktytį ir.atstovauti esančius Prancū
zijoje svetimsalius įgaliavo, kad’kiekviena.tauta viena is Dabo 
^įj^ungos nariu-' įgaliuotę tiems ryšiams palaikyti kas ir buvo pad<.

y Bulgaru....
Italy. ’....

3) Latvię.....
- . 4) Lenku......

5)Lietu-5iu ...
6 (Kroatu......
7) Rumunu ....
8) Rusu.
9) Ukrainiaciy.

10) Vengru.. .

8

šie visi, virš paminėtu tautybių atstovai, buvo,SSAE pjiimti ir t 
patvirtinti,v$e to Ci’TC susitarė su SSAE. kad visį šaipos ir 
pagelbos pr&symai turi siunčiami savo tautiniam~prie SSAE atsto
vui ir jis perduoda SSAE. m „•+•? t •Tam.tikslui yra paruostos special 

lįos ankietos.
Ankieto.s gaunamos Lietuviu Darbo 

Sąjungoje, 26 rue Montholon, metro Cadet .(Paris 9-e) kįmibarys 101 
sestadieniais nuo 10 vai iki 12. Galima Kreiptis ir raštiškai an_ pietos tuojau bus issiustos’ * >•

IRO. pagania sergantiems, invalidams ir seneliams DP.

Generalinė IRO Direkcija' yra numa
niusi'teikti pįniginę paramą privačioms ir valstybinėms-įštai.- ' 1 
goms, sutinkančioms priimti globoti visam gyvenimui '■’esančius Ii.

. goninėse ir privalančius*jose pasitikti, kurie dėl lįgosy 'kitos 
kurios nesveikatos ar amžiaus, be seimos ar ja pakeičiančios įs- 
nti^'08 materialinės ir,moralines.. paramos negali patys pragyven 
IRO teiki • Tokia vienkartinę piniginę paramę

- Džiovininkams ............................1000 dol. ’
- Chroniškiems ligoniams............................ 800 dol.
- Protp ligomis sergantiems................ 650 dol.
- Visiškai ar dalinai akliems............ .. 650 dol.
- Netekusiems rankos ar kojos.............. o50 dol.
- Seneliams...............<>.................................  500 dol.

.. n v • ^-s nuttirimas taikomas DP, esan
tiems IRO globoje ir IRO įregistruoti į virs minėtas kategorija.

(nukelta 29psl)
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, O.V.de L. Milosz-Milasius
z k: Venez, je vous conduirait en ešprit

vers une contree etrange,vaporeuse, voilėe, murmurantę. Un coup 
dail, et nous suvčlurons uh pays ou toutes choses ont la couleur 

. ėteinte du souvenir. Un sunteur*de.nympheas, une vapeur du foret 
mois'sissante nous enveloppe. C*ėst Lietuva, la Lithuania, la ter- 
re de tfedymin et de Jagęlįon, Lepelei tiedu et pale de 1 a- pensive 
cbntrėe <įui s' ouvre duvaht nous a toutes les fraichuurs du re - 

■ gįrd ;dęs races primitives, ii ignore-la somptueuse tristesse de 
murir. Apres la lethargic des sept mois d'hivur^ 11 s’eveille en 
sursaut 'a la buautė soudaine du printemps’et, des la mi-septembre 
Ce renouveau fėcond qui n*a point bngendrb d'ete, pappelle par la 
volx des corbeaux le long hi ver de sppt-mois. Mors le parfuia de

‘ miel de 1*ėtė Lithuanian fait de nouveau place a Cette odeur d*au. 
tomne qui comae 1’ame de la Lithuunie, Sehteur douęe-amere, com- 
me d1 un vieil arbre renversė et ensevuli sous la mousse, comae d' 
une ruine aprus 1’‘averse de fin d' ėte. Unu lumiure blafarde envu- 
loppe la plaine, urie brume de souffre se .couche sur les f orėtus, J. 
la paleur de 1’idee fixe noie la farce siluncieuse du soieil. Lta 
traineau, bi era qu' il n‘y<ait pas du neige elicore, rempl-ace la Cha
rette sur fes chemins hoyus, L'odeur dii lin: pourissant dans la ri
viere s’ėtand sur les caqpagnes. Enfin'la neige de novembre fait 
son apparition et les čhiens de„garde reprennent ‘lours intemiha' 
blue colloques avec les gloups de la vieille foret dans' le brouil ’

u * ' ‘ ” si, LStrayka tilpo I’utit, bcho dels
Diode, naujos apie- Milašių ‘ knygos, parašytos Rousselot..o proga. 
Ha jos atsiuntimu širdingai dėkojame pj Bahuaud.

. /J. Aspųravięius.
-v i * ■* ' \ \ ■ o -

- iMlosz-Wilasius Jean Rousselot’ o knygoje • .. '• -

‘ Neseniai pasirodžiusioj 'Jean Rous- 
selot’o knyga yra naujahsia ir pilniausia iš vis^ iki šiol Iran- 
ciizijoje išleistu vis gausujuncįy studįjy aęie idilasiy.

i ' , .» iiilosz-u.il a sius yra 1 aikomas^Cl au
dei' io pirmatakUnu. Abiejyt poetai kelias turi siek tiek panašumo. 
Prieš -/arę .Claudel'is, vienas guriausiu Prancūzijos diplomatę, bu-

:.W
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vo garsus , bet neskaitomas. idil o sz-Milašius mirė mažai skaitomas 
ir mažai žinomas. DomėjimUsBtiai abį^em poejiis prasidėjo»karo metu, 
skaitytojams beieškant ko nors nauja uz įprastinių racionalisti
nio galvojimo ribųf Tekia nuotaika ‘buvo t reikalinga nSiloSZ-ĮĮJilaši 
aus ir is dalies Glaudei’io -poezijai suprasti, ar bent pamilti, 
nes ta poezija turi intuityvų pobūdį ir atsisako nuo savo juslinio 
bei intelektualinio atžvilgio: rimas, ritmus, garsų durna, simetri 
nė posmų ir pueųų sandara.

ioan Rousselot1 o veikaį"a išėjo po 
kelių jau matytų, kuro ir pokarinių metu, kdilesz-milusiaus poezi
jos rinkinių ir jo kuueritaturinįų'darbų, tarp kurių ;yta pažymėti
nus: Armand Godoy - Milcsz-dilasius-"meilės poetas (194*4) ir iean 
de Bušchere -luomas (1944). ' - ■ " :< ;■

; ’ ; Dabartinę Jean RuubSeįut'o knygų...
sudaro ilga įžanga (9^ pšį. ) i r, į vairių ulįlosz-milasiaus'poezi
jos rinkinių bui veikalų eilėraščiai ar ištraukos, laiko tvarkė, 
daugiausia vietos paskiriant .geptyniuAts vienatvėms ir Poemoms, 
kiek mažiau Lemuel'iu išpažinciai.7 iš /‘kitų rastų (migueį Manara, 
uįephisobeth, Ars iflagna, 'Arcanes). paimtus tik trumpos ištraukos.

„.Bibliografių, knygos gale pridėtu, yra nepilna.
■ ’i". Pati kritikė įžąiiga yra suskirs

tyta į aštiionius skyrius,-kuriuose parodomi atskiri poeto gyvenimo 
laikotarpaiai, pradedant bendromis pastabomis ap'į'e j o kurybų, pas
kui jaunystės istorijų ir baigiant serf Žveje paukščius belesinan
čio žmogaus vaizdais* Kartu gu tais gyvenimo tarpsniais yra nagri 
nėjama ir poezija, ieškant rys-* * tarp abiejų dalykų.

- Kų naujo duoda šis veikalas? Ar da
bar uiilusz-uiilašius bus guriau p aži štamas? v įkaityto jai poeto atž
vilgiu iki Šiol,jautė nerimą: idiliosz-idiiasius nėra racionalisti 
nis poetas ir neišsiruiškia nusistoyėjusįaįs kūrybos pavydul-ais. 
Kritikas čia pasiūlo tos poezijos aiškinimų.1 .......

Baugumas juvpateikiamų davinių bu
vo žinomi. Daug, kreipta dėmėsiu"; į poeto gyvenimų, bet jame naujų < 
duomenų nėra:. milosz-wlilašiusv apie savo daug nešnekėjo. Plačiai 
paliečiama Lietuva, ^aip. Milašiaus gimtinis kraštas, kurs turėjo 
padėti suprasti tų‘mistinu poezijų. Bet kritiko vaizduojamoji Lie
tuva yra tokia pat, aaip Jų įsivaizdavo poetas, perdaug nesirūpin
damas tikrove, rfean Rousselot* o poezijos supratime irgi nieku nau-j 
jo. Apie poezijų sunku ir išrasti naujų teprijų." . -•

'•••■A •, Šia veikalas, panaudojant jau žino
mus ir ankščiau’ minė.jųų kritikų pažymėtus davinius, juos labiau J 
susistemina, pagal biografinį duterminiBtįnį ’ Dubus'o ir Sainte- 
Beuve* o bei Taine'u.mętodųj jis duoda bent is isotės žiūrint aiš
kesnį vaizdų apie tdiiosz-milasių, ‘nustatydamas griežtesnį ryšį s , 
tarp "žmogaus ir’jo kūrybos.,-Kilusz-4aiiasiaus poezija , pagal ' , 
autorių buvo nesuprasta,: ji-yra -už Jusų liaiku rįbų, nes -pats

y . i’Ą .V ’■ (iiuK>ei*ta ,į29 :psl.)
' ■' .'V. - ui-'- ' . - .
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L I jį T U V I A I P R A C U Z I J O J K

Biržulio mėn 4-7 dienomis vyko 
Paryžiuje Tarptautiniu ilotiny Judėjimo kongresas (muuvement 
Bundial de la idere). dus atstovavo Dr. k,arvelienė ir buv. y-*ukyt. 
Seminarijos Direktorė Galdikienė. Dr. narvelienės pranešimas 
buvo vienas rimjėsntyi ir is vi^u- Lietuva buvo labai rimtai atsto
vaująs, Retkarciaįs tarp“šviečiu teku'matyti Šalpos D-jos pirm. 
BaCkieny jr zurnalisy GeSgaudę ,

Vienas geriausiy musiji rašytųjų ir 
ilgametis musę įgaliotas minister!s, paskutinis' pustas-»Dani ja, 
dabar gyvenas Piety. Prancūzijoje šiais metais atšventė savo 

. gyvenimu 60-tieS mėty' sukaktį. - -■ *
į. ’ Darbo Rankos ir visa Lietuviy Dar

. bo Sąjunga nuoširdžiai sveikinu jubiliatę, kįiris anuut visai dar 
šviežio kal£.jBabjausku oareiSkimo nėra parašys nė vienos blogos 
knygoj, u rase daug, bet kas isvarbiausįa, bat kas dar svarbiau, 
dar is laistos ‘ Lietuvos aidi, kaip gražiausias skambus s, tai 
svarui kaip krikštui as žmogus, nesusitepus nei moraliai, kuriai . 
partijai, ar režimui pataikaudamas, nei materialiai- blogai ar ne
atsargiai besielgdamas su valstybes ar visuomenės pinigais. Vienas 
ty Lietuviu su kuriais susidūrus arba net apie kuriuos pagalvo
jus darosi šviesiau, vii tingiau.. >. . ■?

’Šiandien, kada-jau yra Prancūzijoje 
trys vienetai, dvi S.,jungos ir viena Šalpos.Dpaugijd, visus sa
vo pasirinktoje srityje, gana stipriai veikiančius, P.L.B. Pran
cūzijos skyriaus steigimas bręsta ie būty gera, kad mus visus a% 
atsutvauty tokia didelu ir šviesi asmenybė', kokia kad yra Dr. J. 
Savickis. Ir bus Skaudu, jeigu panašiai, kaip ir vienoje kitoje 
kolonijoje, geriausias bus aplenktas dėl ."patogesnio ".

1 11 " ■ v 1 ,
Amerikieciy ualdininky arupė, buvo 

sustojusi Paryžiuje rū^piūaio 24-26 dienomis. Jie labaivnustebo, 
kai sužinojo, kad čia esama tautieciy liutuviy, nuoširdžiai pasa
kojo savu spūdžiui. Vienas senukas, dar lt»bai vikrus. , jau pries 
40 metu pašėgęstį Š. Amerika nuu Caro valdžius. Aplankė, Portugal 
liję, Ispaniją, Italijy Šveicarija Austrija ir Vokietijy. Du kar-

■ tu vykę kunigai keturiose Ru.uos katedrose laike misiąs. Apžiūrėję 
Paryžiaus įžymybes, šventovės, muzėjūs, rprisipirk* konjaku įlink
am! ir patenkinti išvyko Bostonan.
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mUsę menininkai.
Gul ikus kiek ilgiau pabuvęs Vi

duržemiu juros pakraštyje, toliau nepailsdamas dirba.
v, Kasiulis, pajėgė tiek prasimušti,

kad jau visai pakenčiamai pragyvena is sa u kaip menininko d&rbo.
Gailius, jaunus, penkerius autus 

pasimokęs Strasburgo Hunu mokykloje, dabar atvyko į laryžię. Ne
turėdamas kaip Dievy paukšteli s nė cento, sava minimaliam gragyve 

. nimuivpu§ę dienos uždarbi&uja o kitę pusdienįm mokosi. Gražus jau 
natviskos meilės darbui ir tolygaus pasiryžimu pavyzdys./. — *

: %eima tautos' pagrindus'ir stiprybė., . .
r*

v.mes džiaugiamės vienį, ypatingai 
pavyzdingę gerbiamę Stankuvicię Šeimę, sulęukusię šioje audringo
je gadyne j e, 25- ri ę mętę sukaktį. Nuoširdžiai sveikinamu ir lin
kime sulaukti sekančiu sukuktuvię Lietuviję, lydint sunarna, t 

**-*. ciums ir anūkams • ■ , . ■
& Šeima, tai brangus pavyzdys bekii 

riantiems ir jau sukUrusiemš savo šeimas.kad ir vargdama, nelai
miu. apnikta, labai graliai tarpusavy sugyvena, gelbsti; artimę, ak 
tingai dirba organ! žadi jose, auklėdama, sūniję Dievo ii1 tėvynės 

' ■ meilėje. • • •' __ _________ \j
, '• : prsga sveikiname visus jaunavec

džius, linkėdami jiems gražaus sugyvenimu ir dar didesnio užsidegi 
; mo dirbant Lietuvos issilatini^ū durbę. v________ ■

v v '1 v Visiems isvykusiems ir isvyksjant
tiems^ nuo širdžiai limkirne gražiai nauju si) pastogėse įsikurti ir ne 
užmiršti pasilikusiu ir juos‘lankyti savo laiškais.

———— -----——————----- —————7-----  U.y..—, • - . '

• Strasburgo Lietuviu Sąjunga,
t vadovaujama labai gabaus ir sumanau

naus Sun. KriyiCko, atšventė Šiemet savo penkerię gyvenimo metę 
sukaktį. Nuoširdžiai sveikinime ir linkime ir toliau su nepails
tama energija; nežiūrint tokiu mažo bendradarblę .skaičiaus varyti 
ir toliau tokį nepaprasto aktingumo burę. *

Sekančiame Darbo Rank'ę numeryje tal
pinsime straipsnį apie StrasburgorLietuvię Sęjungos nuveiktus 
darbus. . .

Lietuviu Darbo Sąjungą spaliu mėn. 14 Šaukia 
nepaprastę susirįnkimę, 16 vai. savu kambaryje. * 

-j ^ylecia ne tik narius bet ir ju
draugus apsilankyti, yra nemaža įdo^ię prunesimę.

Š 26 rue-monthulun, metro Cadet
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Atkelta;
iš 4-tu p si. yra apduota apie 

4000, išmokėta kol kas tik 400. vįJuvu daromi žygiai, kad Lietu
viai greičiau jauty, bet toje praęymy gausybėje labai sunku su
sigaudyti »ir jei ilgai negaus, patys bus kalti, kad nedavėper 
Sįi jungę. Bet . jaus Visvien.

' Neturėjom prie IRO miisy tautiniu de
legato, Tai nuts.dabar turėsimu prie SS&S. Zad ir kaip norėda
mi ir besistengdami, negalėsim jauti materialinės paramos tiek 
kiek kįtus tautos, turinčios savu tautinius delegatus yra ga
vusios is IR0» „ x-ra neuJa^a visokiy sumanymy, daromi
žygiai vienai kitai lietuviškam reikalui naudingai pozicijai užimti 
bet pasidžiaugti pries laii'ę, tai lyg pralaimėti ir todėl tylima.

LIETUVIU DARBO SĄJUNGOS 
sekretariatas

Is 18 psl. Jungirdo pirmadienis, 
dieni®, visai prablaivėjo, ėmė lyG suvys gėdytis, atsargiai aplenl 
kė pazistumę kepyklą, Skubėdamas į-darby, u gaivuje sukėsi viso
kios, ’’visokiausius mintys, tik nubuvo jos linksmus.

r.g.
iš 24 psi, Siam tikslui IRO rūpi

nasi steigti specialius namus, iš kredity tam tikslui skirty* 
3u naujai stėigiamy, bus įrengta ir pataisytu visa eilė jau esn- 
ciy prictįlaudy. Nors virę Suminėti Kreditai yra skiriami namy pir
kimui bei įrengimui, bet isimtinaię atvejais, pateikus visas rei
kalaujamas garantijas nurodytus pašaipus ^alės būti duodamos pri
vačioms įstaigoms arba net privatiems asmenį.s sutinkantiems pri
imti gluboti. Prancūzijoje į prieglaudas priimamyjy išlaikymo 
išlaidas padengti apsiima Assistance Pranęaise, Biity gera, kad 
Vokietijoje es, Šiy katugurijy Lietuviai, norį atvykti Pranciizi- 
jon skubiai pranesty, gal, gal pavyktų padėti graięiau atvykti 
ir į geresnes syljgas patekti.

- - " . iš 26 psl. milusz-jiilbšius.

poetas, užaugęs šalia savo tėvo, keistu LietuVuS bajoru, "tarp 
tamsiy mūry Šėrėjuje (psl.22) šiaurės ęalyje kur "ruduo yra l^g ir 
Lietuvos siela", kaip saku milpsz-^ilasiuš., pats poetas yrą sia- 
me euklidiniame pasaulyje "isski.rtasįs" (p ,10). Taigi tokia,ir 
jo poezija nes nepritapdamas pne siu pasaulio, poetas , pagal 
savo veikėjo <šsįru-iškimą. "lemtus prisiminimui" (p.25) ir todėl 
nuolat gyvena1vaikysius prisiminimuosef aplinkoje. v

v Sis iiiiluS^—įdU-t-siciU.2 puuzijus tiis— 
kinima.s yra logiškas, tik nežinia,var jis padeda prie tuS poezi
jos priartėti,ji negali biitil Išaiškinama i^-ciunalistiniu biidu 
i,i ie neišaiških&auae ir gludi uilusz-uilasi aus. naujumas, Jei .Ji- 
lasius ir.toliau liks nesuprantamas,.vadipęsi, įdomus, jį mylįn-. 
tiems skaitytojams nebus ko deltų nusiminti; nesvpuetuš.nė tiek rūpinai 
pinasi aiškiomis mintimis, kiek stengiasi apipavidalinti savo pa
saulėvaizdį________________ ________________________________ ____________
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Gareli apie darb

. TURINIS
Lietuvio Pfertixano daina

Iv ’ Atlikti-darbat-
2. Thėo ,Grįntfv£UL 1< /urope
3. Dr. C arelif o 14 punkty
*• Priisy Lietuviams į pagalba _ ■ ' ' -.d ;
5. mes svetur

IŠ VenecueloS
. 7. Nemunas

8. i. ei ei vi s
9. Liet, dibl. Inst,

10. Deux
" HDr,
12. P./. Jongirdo pirmadienis
13. “es ir C./, T.
14. šypsenos
1 Socialinis skyrius
16
IT. Asperavicius
18 Lietuviai Prancūzijoje

• 19 atkelta

TABL/S des jhTIbRbS 
•Chant de maquis

]{. ’“os t r; vaux -..-CCo mpli&u

Dr. Carell A. 14 points,
II faut aider les Lith. d</ 

l^Ss^e^l Stranger

De Venecuela ' - :
Nemunas - magazine 
Keleivis ~ hebdomadaire 
Instit. Bibl. Lith.

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10, Deux .aois en Russie
11. Dr. kL. Carell- travuilleur
-*-2, ^.L. le lunai de Jongirdas
13. Nous a la C./.T.C.
14. Les sourirs
15' Les questions Socialus

La Lithuanie v
Jean Rousselut apie milosz-milasiy • . - .

; 18 Juos Lithuaniens en /rance J
19 /in df articles.

v v Visai eilei persitvarkylę įvykus,
sis Darbo Ranxy numeris išeina labai pavėluotai ir del skubutumo 
nėra taip kaip buvo- norima fttliktas. , v

v „Del vietos stokos Siame numery ne
tilpo skyrius-zinotina- . Sekančiame numeryje bu§ praplėstas.

------------------1----------------------------\ ,

Pageidavimai

•daugiausiai žinių apie 
tą^ubaimėjimus ir 1.1.

U3 Šį pageidavimu. Iki
—. —"i *- • * . 4 T .*•. • . % ■

nutaręs'kol

■ Darbo Rankose reikėty duoti kuo 
C./.T.C. įsitei^im^, veikimy, pasiektus Tu- 
Prancūzijoje ir kituose kraštuose.

J-ž.

Redakcinis kolektyvas labai dėkoja 
šiol nebuvo beveik nieko duodama rupimu 

uzklausėjui klausimu, nes Lietuviu Darbo Spjun^os sexretariatas buvo 
nutaręs’kol rimty rezultaty nebus pasiekta, nevarginti skaitytojy 
sumanymy dėstymu arba dalyviy pavardėmis.

* Labai prašom kuo daugiausiai prisi 
dėti savo pageidavimais, rasiniais, piešiniais. Taip, kad jy ne ti 

leidžiama^ numeriui užtuktu, ^et dar ir sakančiam likty.
* Darbo Rankos Sus tokios, kokias jas 

mes savo rankomis nulipdysime.
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