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LIETUVA

v "Kalbant apie mažasias valstybes,
negalina panirsti Pabaltijo tautu. Dvidešimts treji Nepriklauso 
nybos metai buvo per trunpas laikotarpis,vkad jos sugebotięaduo- 
ti kt nors universaliniu naštų. Tačiau įsižiuroję arčiau, neg na 
tome visur nepaprastu tvarkingumu ir tiesiog stebuklingu pažan
gu visose gyvenimo srityse.

v ■ v "Lietuva yra gamtos atveju vienas
is neturtingiausiu kraštu pasaulyje, o be to ji dar buvo nualin
ta ir apgriauta karo metu. Tačiau savo nepriklausomybes laikais 
ji sutvarkd savo materialinę būklę, beveik naujai pastatd dide
lį miestą (Kaunjį), pravedi daug nauję. keliij, pastato daug moder

niu. tiltę., sukuro du universitetus ir n i e k a m neliko sko
linga nei skatiko.

"Joi-lisas pasaulis tvarkytus! kaip 
Pabaltijo valstybes ir Suomija, pasaulyje .jau seniai viešpatautji 

ne tik politine ląisvd, bet "laisvo nuo bado, nuo skurdo ir nuo 
baim<5s,"- tikslas, kurio ateityje nori pasiekti prezidentas Tru- 
manas." v

Is prof. V. Stankos straipsnio, 
t^oiisie ..’ietreštvie"T>iteratura, 
"Pikto saltihis"p: 94.

SAULINGA LIETUVA
i ■ ir

* tokie pat Lietuviai.

Svetinę. istoriku 4įtakoje vis dar 
kartojam- Jogaila Lietuvą krikštijo. Visę Lietuvę.. Nesusimastom,

* nerasdami nei Kaunijoje, nei Žemaitijoje nei vienos Jogailos , 
statytos ar apdovanotos bažnyčios, vis vytautinds. Nesistebim ,

< Zemaicię. vyskupiją priklauso tiesiai nuo Romos, o Vilniaus nuo 
Gniezno vyskupijos. Esam vieninteld tauta, kuri turėjo dvigubę 
per ilgus šimtmečius bažnytinę organizacija tik 1926vn. konkoi 
datų panaikinta. 0 Rygos vyskupo 1317 metais pareikštas tvir
tinimas, kad lietęvię. daugumas jau katalikai, kaip iy tai kad 
1370 metais Popiežius siuntė į Lietuva net 25 pranciškonus mums

’ atrodo tarytum butę skirti byle. kuriai kitai tautai tik ne mums.
Šiandien paskutinįuju tyrinėji

mu šviesoje- Jogaila norą Lietuvos (visos) krikštijojas. Ne. 
Jis yra tas, kuris paskelbi visiems, kad katalikę, tikėjimas, jau 
giliai jo laikais saknis įleidęs yra pripažįstamas valstybes
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tikėjimu. Ja proga ’buvo" daug žmonių pakrikštyta" ir viena Vil
niaus ■bažnyčią buvo pakelta į katedra. Vilniaus katedros Jogai
la nestato. Tai Vytauto darbas.
v v . Todėl ypatingai mums yra brangus ir
švęstini šie metai, kuriuose sukanka septyni šimtai metų nuo 
pirmojo Lietuvos krik-š.toe

v ” 11251 metais liepos 17 d^ . • J-
Popiežius, priimdamas mus į katalikiškųjų tautų seimą, sutiko 
Mindaugą vainikuoti. Mindaugas, kuris rasosi - Primus rex Lith- 
vanie-, yra viena nuostabiausių-musųvtautoje figūrų, viena di
dingiausiu asmenybių, toli į ateitį įžvelgianti, gal net per to
li ir todoį greičiausiai,, tuose nutarimuose kur jis buvo labiau
siai pranašingas - aplinka jau jojo nesuprato, tauta jo neparėmė, 

~ Tauta gyveno pries~jį, Bet kai mes 
kaįbam apie ja, amžių glūdumoje, mes pradedam musu, valstybės,tuo 
pačiu ir musųvtautos gyvenimą nuo idaugo, musu valstybės pir
mojo kūrėjo.4 v Jis pradėjo nuo nieko, nei valsty
bės, nei jos. iždo,vnieko nebuvo. Turejovturėti begalinę en • • t, 
tokia valia , nemažesnę meilę savam kraštui, typings. saulingam 
lietuviui i.y. sveikų ambicijų jProtas,’ koks protas/ koks sugebė
jimas informuotis, kas dedasi pas kaimynus, sugebėjimas, jiems sa
vo valia primesti, priverčiant juos taip pasielgti, kaip jum psto 

*gu ir reikalinga. Ardo priesųv sąjungas nugalijį juda pluša,$esu 
todamas, rodos nuovargio nepažinodamas -^MINDAUGAS, pirmasis musų 
tautos krikštytojas, senosios Lietuvos valstybes kūrėjas. •

Trisdešimčiai metų nuo ■ staigios i: 
paslaptingos mirties, praėjus,Lietuva valdo Vytenis, savo^darbai; 
žygiais, artimas Mindaugui. Taip valstybę survarko, tokį izda pal 
ko, kad,po jo mirties,jo brolis Gediminas,gali kultūra domėtis, 
puikias pilis statyti, nauja sostinę-Viįniu steigti, kur it v ’n-’. - 
kiose menėse, savo patarėjų apsuptas, iškilmingai ir Popiežiaus 
ir kitus atstovus priiminėti. v v

To maža Gediminas laįskus rašo, 
' amatninkus kviesdamas, žadėdamas jiems, kad per dešimts .metų jokii 

t mokesčių valstybei nemokės.. Tik tegul atvyksta. Mirė,, atrodo laba: 
». • senas, priešo strėlės pašautas. v :• 1
t ■ K e turi, oi ik t ame amžių je, amžių je, kur

. nuolatįniai karai, klasta, piktis., žudynės, nesantaika ir neapy - 
•. kanta žydėjo, musu tauta dupda, ^gražiausi kokį tik v žmonijos isto- 

ri‘ja-'nazista -broliškosios meilės pavyzdį*.
, • Algirdą ir Kęstutis i Kęstuti^ į r

Algirdas. Ji§ buvo tiekvvieningi, kad netik tolimesni kaimynai, 
bet net kryžiuočiai nežinojo, katras įs jų vyresnis. Or_„uę šal
tiniuose jiems viešpataujant vis rasema apie Lietuvos karalius 
-Regeš Lithvanorum-. Neatskiriami,neišskiriami. Tokie skirtingi!

‘ Algirdas tylus,- paslaptingas, artimieji nezzino,kur jo§ rytoj, pa
siruošusi, kariuomenė. Nebijo vadas neapvils. Valdovas žino ka dart
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Neklausia, kur Jos. žino laimėti, tai valdovuifvalstybei, o sau 
šilko skaros, valdovo malonė,

Kęstutis,atrodo visa gyvenimų ant 
.žirgo praleido, nei minkšto guoli*, nei skaniu vaįgių neieskoda 

- rias. Bet vne čia. jo garbė. Stabmeldis, mokė krikscionis tauru- 
mo j riteriškumo * • Gerbė ir bijojo jį priešai, betvkrnujo veltui 
neliejo.Jei paimdavo riterius įnelaisvę, tai dažninusiai gaben 

' davo juos į Trakųvpilį: is kurių daug nuostabiu dalyku išgirsda 
‘ vo apie' svetimas šalis, daug naujų dalyku išmokdavo, kas leido 

Vytautui tapti vienu labiausiai*savo gadynėje^išlavintu valdovu 
Mokėjo daug kalbų, skaityti, rašyti, ko nemokėjo Jogailos sūnūs 
jau nekalbant apie jį patį. v

Kai vien?} kartų, kryžiuočiai bai
gė paikinti viena musų liko paskutinė saujelė karžygiu ,
mir cįai pasmerktus Kęstutis prašė jų pasigailėti.Magigtra įsa_ 

,kė išžudyti. Pabaiga savo kraugerįnga misija, kryžiuočiai nu - 
jojo, o Kęstutis kroniakininko žodžiais nuėjo pas savo mirusius.

Žuvo ne karo lauke,ne priešo nu
galėtas, tas kurs iš anksto, už metų kryžiuočiams pranešdavo , 
laukite, atvyksiu į sviecius, t.y. su karu, tas kuris du syk 
paimtas į nelaisvę dusyk dėkojo Ordenui uzvgerų priėmimą ir ap
saugą. Žuvo nuo savųjų,klastingos rankos, žuvo nes pasitikėjo, 
nes buvo įsitikinęs: - prie*sui reikalingas garbingas kardas ir 
tokia pat kova, o savam pasitikėjimas ir meilė, ant kurios au 
kuro per visa savo ilgų gyvenimu,tiek auk4i ir įrodymų sudėjo.

Jo mirtis tai pirmas, aiškiai žino
mas mėnulingo lietuvio nusikaltimas saulingam. Kas baisiausia, 
žudikai nebuvo nubausti.

Ateina Vytautas.Politinę gavo karj-. \ 
jerų pradėjo svetimais, tarnaitės drabužiais. Prado jo įs nieko, 
į svetimus atsirėmęs,svetimus Įtikinęs savo tiksli} šventumu 
didumu, ėjo savus tvarkyti, vaidyti, Lietuvų- galingų daryti, to 
tokia kuriai visi su džiaugsmu tarnavo', kurių visi gerbė. Tas 
kuris paskutiniaisiais savo gyvenimo metais',tapęs Lenkijos glo
bėju turėjo jos politiniam" gyvenimui kur kas daugiau įtakos nei 
Jogaila. Neveltui, didžįaugias lenkuti patriotas, didysis 15-jo 
amžiaus istorikas Dlugos traukia- kaip gaila, kad Jogaila o ne 
Vytautas buvo musų valdovas,, tas musų laikų Aleksandras Makie- 

donietis. ; , .. l1
Imperatorius, vyriausioji pasauli

nės valdžios galva,ne pas Jogaila, pas Vytautų atvyksta.įdomiau 
šia neyvienas, bet sų sav;o žmona- lygybei pabrėžti ir didelį 
-draugiškumų ‘ p pareikšti. v -v '

-’Miršta palaužtas, nes savi nebudi 
tada, kai svetimi šunybes daro.

Pagaliau Švitrigaila, taįį iškone
veiktas, o gal labiausiai saulingas, bet be kompromisų.

Dr. J. Beveikė.
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•' Musu korespondentas turėjo progos 
pasikalbėti su Maz.Lietuvos’T Ta 
rybos Prezidįumovnari^ p. V, Pit

♦ kūniniu, griztanciu is D. Britanij 
įjos , į Vokietiją. Tikime, vkad musę.

v . Skaidyto jams bus įdomu išgirsti a;.
pie M*L»T* veiklu ir jos nusista
tymu, :ka£ kuriais politiniais 
klausimais#

1. Kas yra Maz, Lietuvos Taryba ir kokie jos tikslai?

M.L.T. yra M.Ž.lietuviu politiniu 
aspiracijų reiškėją. Nuo jos įsisteigimo -’(.1918 m. Tileje) ik 1 
sukilimo t.y. iki Klaipėdos krašto susijungimo su .-Lietuva.Ta 
ryba atlikę vįsrę viešuosius ir vidaus politinius uždavinius, 
išplaukiančius is jos tiksltf'.- visa M.L. prijungti prie D. Lie 
tuvos. Tremtyje, Tarybai 1946 m. atsikūrus, jos pagrindinis tik
slas liko tas pats tik padidėjo uždaviniai, atsizvęlgiantvtiei 
į specifinę M.L.’ lietuviu tremtiniu būklę, tiek į pačia krašto 
padėtį. Šiandien M.L.T. rūpinasi, kad M.L. lietuviai liktę: iš
tikimi lietuvybei- išsaugotu tautinį susipratimą, kad M.L. lie 
tuviu politinės aspiracijos butę. bojamos 'ir galiausiai, kad vi 
sos M.L. lietuviškos jėgos butę. pajungtos lietuviškam krašto 
išsilaisvinimui.

2. Kokius sunkumus turi M.L.T. '"šiuos uždavinius vykdant? _
• Supransttama, kad M.L.T. veikla

šiandien yra kur kas sunkesnė negu, kad ji yra byle kuriuo’ lai 
ku buvusi. M.L. lietuviu masėj šiandien yra tremtyje- Vokieti
joje, ję veikla pasidarė rezistencinė, lygiai taip pat kaip ir 
iki 1923 m. ar ir dar vėliau pietnemunio srityje.

v . M.L.T, lietuvįę. teisiniu-klau
simu- ypacv pilietybės statuso oficialus neišsprendimas, sočia 
lūs bejėgiškumas, priklausomybė nuo vokiečiu ūkio ir vietos gy
ventoją, Vokietijos vsvoris.vis kyląs, tarptautinėje plotmėje, 
musę zmonię išsiblaškymas po visę. vakarę, ir rytę Vokieti ja-tai 
yra sę.lygog, kurios sunkina tautinį .daęba, kurie stabdo poiitiv 
nį pasireiskima ir stumte sfuma musę žmones atsižadėti tautiš 
kūmo. M.L.T. pastangas sunkina nemažiau ir nesutarimai vida u3 
politikos plotmėje.. Nerandant VLIK; yį b.endros kalbos su M.L.T. 
yra sunku įsivaizduoti, kad M.L.T. žmonės ję rastę.

3. Kur daugumoje gyvena M.L.- lietuviai, koks jiį‘J politinis

' ‘ statusas?
M.L. lietuviu politinis statusas 

buvo’ savo laiku neišspręstas, kodėl tik apie 2$ visę M.L. lie

7



8

tuvių pateko į stovyklas ir galojo emigruoti. Visi kiti yra 
' išsiblaškę po Vokietiją kaimus ir miestus, miestelius, gyvenda 

mi sunkiose darbo ir dažniausiai nepakenčiamose buto sąlygose.
* ' . Žinoma, kad,tokiose aplinkybėse ,

aiskus lietuviškas tautinis nua statymas, o dažnai net liet- 4 
viško laikraščio skaitymas reiškia ir šių ganavmenku privile - 
gijų netekimą. Dideli bedarbe, 7vmilj. su viršum grynų vokie
čiu pabėgėlių krašte, kyląs vokiečių nacionalizmas, yra dažna 
priežastis, kad lietuvis ūkininkas turi savo pastogę ar berno 
vietų užleisti "geresniam vokiečiui".

4. Kokie M.L'.T. santykiai su musų politiniais reprezentantais?

•a Su širdgčla.turime konstantųoti,. •
kad su VLIKČ M.L.T. jau ilgokas įaikas, kaip neturi jo ..Jfių 
santykių.Įvairus mėginimai tiek, is M.L.T. tiek is kai ku ,'jĮų 
' d -u z ' politinių grupių pusčs nepri
vedd prie santykių sunormavimo.,

Jau eile metų kaip M.L.T. nežino, 
ka galvoja VLIK' as Mažosios Lietuvos politines dabarties ir 
ateities klausimais, taip lygiai ir VLIK as vargiai susigaudo ko nori M.L.T. kę ji dirba. ~ v

Su musų diplomatija, o ypač su jos 
šefu p. Mių. Lozoraičiu M.-LvT. dirba glaudvziame kontakte, ti
kime, kad šie santykiai netolimoje ateityje dar pagerčs.

5,. %oks Tamstos .keliones Į D, Britanija tikslas ir kokius įs- . 
pudzzius parsivezate? ..

. , ■ Be ryšių užmezgimo su D, Britani
jos jaunimo organizacijomis, kurios mane į ten ir atl£viet<5, — 
ęano keliones tikslas buyo paingormuoti B. Britanijoje gyvenan 
cįus įietuvius- tiek Didžlietuyių, tiek Mazlietuviųv padėtimi, 
rūpesčiais, Vokietijoje liekančių lietuvių ypač’ Mazlietuvių r<5 

mimo galimumais bei bendrai susipažinti su tenyksčiomis poli
tinėmis nuotaikomis. v

Man taip pat rūpėjo susipažinti ir 
sueiti i sąlytį su~D. Britanijoje gyvenančiais lietuviais , 
besisielojan ciais musų krašto- išsilaisvinimo reikalais. Tu
riu pabrėžti, kad Britanijoje gyvena lietuviai musų laisvinimo u 
uždarinius ir darba kiek kitaip supranta, negu tie ęolitikai su 

kuriais teko Vokietijoje susidurti. Yra pagrindo tikėti, kad^D.
Brit. lietuvių darnus sugyvenimas be politinių ir pa saule z iu-^ 

ros skirtumų bei jų didelis susipratimas duos naujų impulsą - 
krašto laisvinimo darbui lietuvių bendruomeneje.

6. Kokie M.L.T. ateities uždaviniai?/
. v išeinant iš minėtų tikslų,-M;L.T.

ir jos prezidiumas, reikšdamas ir vykdydamas M,L. lietuvių norus, 
■ kaip iki všiol taip ir. ateityje stovės lietuviškos tautines s a-
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monos sargyboje. Savo istoriniu siekių vedama ir žinodama,, kad 
busima Lietuva be Vilniaus ir Klaipėdos valstybiniai egzistuoti i. 
negali- M.L.T. veiks sutartinai su tais~lietuvįvskais veiksniais 
kurie tai supras ir jdsyveiklų rems . ~Butųvdidžiausįas nusikalti
mas, jeigu,Klaipėdos krašto 'įr Pietnemunio lietuviu šimtmečiu pas
tangos, kelių metų bdgyje butų pasmerktos mirčiai. Yra reikalin 
ga atlikti rimtas, metodiškas ir kartu-nuoširdus tautiniai-poli 
tinis darbas, kad negikartotų istorines klaidos, ir kad Lietuv s 
vakarai butų .lietuviški. / . • •

y ~ M.L.T. deda ir dės visas pastan -
gas, kad gis ..musų' noras taptų realybe.yM,L.T. tacciau viena 
siūue troškimus realizuoti negaliV"'Mes šaukiamos todėl visų lie- 
tuvių pagelbos lygiai kaip-ir apeliuojame šiandien į- visus gs* 
roj.. valiog lietuvius , kur jie ybegyventų ir iš kur jie bebūtų 
ktiė: ar is ^venęionių,- ar. Švėkšnos-., ar Labguvos,- dirbti ir ko
voti po viena vėliava, vienam ir pagrindiniam tikslui - Lietuvos 
atvadavimui lygių pareigų ir lygių teisių principu.

K.M.

^+¥^>+-H~*+++++++4-+++'4-+++4*4-+ . :1 
■. * . ’ C " * " "

JULIAUS ADAMONIO Vatdū ALĖJA, SEULE

m

’■ Neparodžius musų tautos kovingumo, 
taip neskoningai visarii pasaulyje nuskambėjusio, lenkų ultimatumo 
metu ar per pirmųjų sovietų okupacija, 1940 metais, galima buvo 
pradėt galvot apie musų perdėta pasyvumų ir nenorą laisvai ir ir 
garbingai gyventi.Tačiau tai buvo tik laikinas lėtoko musų ttatt-e 
tos budo pasireiškimas.Nepraėjo nei 12 mėn. ruskių okupacijos 
Ir 1941 m. ^sukilom kratytis engėjų. Nuo. :tų mėtų liejasi žvšva- 
riausias musų brolių ir seserų krauj'as ne. tik krašte, bet irir 
visame pasaulyje, kur tik kovojame šu kultūringo pasaulio mir
tinu priešų. -

„ , Vienas- paskutiniųjų :lietuvių,pa-
- sižymėjęs . toje žūtbūtinėje kovoje ir kurio vardų išlinksniavo

• pasaulio spauda yra JULIUS ADAMONIS,
Grandinis JULIUS ADAMONIS tarnauk 

ja USA karo laivyno elito-marinų eilėse. Pereita rudienį, per 
Seulo kautynes (korėjoje),- jis gavo įsakymų, persikelti suy.savo 
amfibiniu tanku. į kitų.Kanos upėų.ypušų ir.į pirmąsias mūšio Ii 
nijas pristatyti vienam daliniui šaudmenų ir paspirties.Ieško
mas marinų dalinys buvo kaž.kur- Seule,.bet niekas negalėjo jam 
tiksliai nurodyti-.kur. Adamonįs persikėlė per-ūpų ir atsidūrė 
prieš "marias" susiglaudusių^ šiaudais dengtų priemesčio trobe 
ii$ų ir būrį smalsių ^orejiecių, kurie paklausti, kurioje pusė
je yra marinai rodė is karto ir į siaurų ir i vakaraus ir į ry
tus. Adamonis nenusim. aė, pavilge seile piršta, pakėlė jį į era,

(nukelta į 15 psl)
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" Ir tapau savosios.lietuviško
sios visuomenes tarnas'": ne,dau
giau; jos vergas.del jo.s. met .tj 
metais nębmatęs,'kaipvskais u i 
saulutė šviesia ir džiugina.Sur 
tik kas man liepė eiti? ėjau,ne 
atsiklausiamas kas ji įgalio jo 
man liepti eiti: bet "tik visuo; 
menės labui.Sjau ir dirbu be a- 
todairos..." y

Tumas-Vaižgantas.

Kiekvienas gali būti savo TAUTOS AMBASADORIUS

v v "Britanijos Lietuviu* nr. 32-me
tilpo šitokia antraštė? straipsnis, kuriame aprašomas sekan
tys įvykis! vienas lenku žurnalistu, aprašydamas savo pasi — 
kalbejima su musų diplomatijos šefu Min. St„ Lozoraičių, pa
minėjo, kad Min. Lozoraitis paikiai kalba lenkiškai.Kitas 
žurnalistą Stambrovskis, greičiausiai Lietuvoj įenkas, "^zien 
nik Polski” "Laisvosios Tribūnos" skyriuje rasė " koks vcia 
girdi nuostabumas, kad Lietuvos Ministeris,«gerai lenkiškai 
kalbas, es^. kiekvienasygeras lietuvis lenkiškai kalba lygiai 
gerai, kaip ir lietuviškai". Jo nuomone-Lenki ja^ tai.yra vi
si^ bendra motina. ■ . y V

Rašytojas Neveravicius apsakė la
bai rimtu ir iissamiu straipsniu, kurs tilpovtame pačiame 
"Dziennik Polski" laikraštyje, kuriame pabrėžė,kad,"lietuviai 
nuo lenk/u tiek skiriasi, kiek nuo prancūzu,. belgių ir kiti]. 
tautiįi’. vzmoniY« Tik tada, kai mes pripazinsim, kad esam vie— 
Iii nuo kiti^ skirtingi, rasim bendra kalba ir gražu sugyvenimą.

y " Dziennik Poįski" redalr į.ja t
įaoiame numeryje paęyjtfėįjo, kad Fc Nevęraviciij, pažįstaiti kaip 
garbinga Lietuvių tautos asmenybe-rašytoja. Pažymėdami,kad A. 
Stambrovskio galvojimai tilpo laisvės tribūnos ’skyriuje,kur 

. i ej ėdama'laisvai pasisakyti, ne visad sutinka su ten
pareikštomis mintimis.

V v Silsdenaitis^ kuris visa taiį
vykį’.aprašo, prideda"dziugu, kad nes turime šiame krašte žmo
nių, kurip-budriai seka ne tik savąją, bet ir svetimom kalbom 
spaudu o jas F. Neveravicius,, šituo pavyzdžiu^parodė kaip 
kiekvienas lietuvis, gyvendamas užsienyje, gali būti savos tau
tos ir valstybės "ambasadorius". Uz budriu’musTp.tautos reikalų- 
saugojim/ pagarba jam." “ *
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v. v Pats įvykis sukelia ne tik
džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad turim Nęveravicius, kurie 
reikalui esant, nelaukia kol juos kas paragins ar duos pat?. 
rimą,giną musąv garbę ir reikalus. Patsvstraipsnis irgi sukę 

• Įįa jjemazą mincią visą pirma kas draudžia mums, kiekvienam 
is musą savo aplinkoje, musu sugebėsimą ir galėjimą ribose 
tapti savo tautos ambasadoriumi Į!! (.Dėl lenką kalbos reiktą 
atskirai pakalbėti). Budą ir kelią eibes, apsimoka ties 
jais sustoti ir aptarti. Bet visą pirma krinta į akis Sils- 
denaicio sakinys:... Neveravicius...parodė, kad kiekvienas 
lietuvis gali būti savo tautos ir vąlstybės "ambasadorius"

Kas liečia tautą, visuomenę vi
sai teisingai ir visai priešingai su valstybe.
„ TAUTOS, jos visuomenės, jos kuli

turos, jos reikalu "ambasadoriumi" gali būti gali kiekvienas, 
bet ne tiek kįek jis nori, bet tiek kiek savo sugebėjimais , 
darbais, pasišventimu ir laimėjimais sugeba juo būti.

v Valstybės vardu, i kurios apara ■ 
tą,kad ir nedideliame nuošimtyje bet pataiko tie, kurią di - 
dziausios ypatybės yra karjerizmas, lankstymasis ir pataika- 

' vįpi??. jos vardu tegali kalbėti ,:tik tas, kuris turi tam spe- 
' bialiuB įgaliojimus ir tai dar ne byle kaip ir ne byle kurio 

je-_ formoje. Kiekvienasv sąmoningas lietuvis" galėtą, ir privalė 
tą palaikyti ne tik išsišokėliais, bet ię nusikaltėliais tar 
plautinio bendravimo protokolui, o tuo pačiu ir savai valsty
bei tuos, kurie ne duok Dieve patys pasišovę arba net ir įga- 
liuoti, atvykę į tokią valstybę, kur mes turime musą diploma 
ttus, įeškotą ryšio su Ankstaisiais tos valstybės pareigūnais 
patys omo-per musą įgaliuotus ministerius ir darytą vizitus, 
vestą derybas, nebūdami palydėti ir pristatyti tiems parei

gūnams musą akredituotą tai valstybei diplomatą.
i. -Per tokius pasimatymus paprastai 

sprendžiami'taip vadinami politikos klausimai.
Kultūros t.y. tautos dvasinio 

veržlumo reikalams atstovauti prie, ambasadą ir atstovybių 
• .yra: specialus■ taip vadinami kultūros at.age (attache cultt. 

rel. Visos valstybės juos turi ir labai vertina* tik deja, 
nors netruko karo atašė, mes ją neturėjom. Pradžioje gal ir 
nebuvo reikaįingi,vo paikiau užmiršom^ kad jie patys svarbiau 
si. Šitokį užsimirsimą šiandien skaudžią! apmokame ne tik ats 
kirą autorią neturime^ bet Vyriausybėj žinios, Enciklopediją 
ir visą Aiandien taip reikalinga medžiagą iąformacijai apie 
Lietuvą didesniuose Europos centruose ir su žvake nesurandama.

. „Liūdna, pikta ir skaudu, kad nemokėta musą atskirti pirmaei - 
liūs nuo antraeilią dalybą. Bet bepriklausoma Lietuva taįp , *•?. 
daug yra padariusi, kad šiandien vietoje dejavimą priekaišta
vimą kyla tik vienas klausimas- ką reik daryti, kaip reik ju
dėti kad kiekvienas musą savo aplinkoje taptų stiprus ir
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nuoseklus savos TAUTOS, savos KULTŪROS ”ambasadorius”.
Nebijokim mėginimu, nebijokim klaidu

- . ; Bijokim vieno - nieko nedaryt... *
Visi žinom, kad paprascciausio 

amatownegalima gerai išmokti, nesimokiusvt.y.per darba neat- 
sikracius klaidu, neįsigijus reikalingų, žinių. Tik nuolat mė 
ginant, nuolat ruošiantis, galima viena diena pasiekti to - 
kių rezultatų, už kuriuos galima gauti ta didziausį atpilda- 
įšitikinima , kad atlikau savo tautai ~savo pareiga.

■ 9 0 mums rpimu klausimu, nėra ge
resnos mokyklos ir pąvyzdio, kaip Prancūzu tauta, savo kultū
rinėmis viršūnėmis vienų pirmųjų pasaulyje tautų. Pasiteiraukim 
ir mes nustebsim, kaip eilinis prancūzas mažai žino pavardžių t 
tų., kurie daro politikų.„Retai kuris nežino kas yra Jouvet, Etau 
rois, Dior ir 1.1. Prancūzų spaudoje dažnokai aptinkame sekan
čius tvirtinimus: Jouvet Barault įįuv-”įf§ ten ir ten tapo ge
riausiais musų teatro ambasadoriais. Dior,siuvimo namas, savo 
parodyta (svetur) kolekcija tapo musų mados ambasadorius. Karo 
metu Maurois buvo geriausias musų literatūros ambasadorius USA.

C.F.T.C. rūmuose teko išgirsti 
viena karta:- c ėst le meilleur ambassad.eur de notre, cause.-

Prancūzai ne tik puikiai skiria 
tuos Prezidento aktu skirtus aukotuosius valstybės pareigūnus 
nuo tų kuriuos tautos genijus pažymėjo kūrybingumo ugnele. 
Sąmoningai ne vienodai jais domisi ir su nevienoda pagarba jų 
vardus kartoja. Tai todėl, kad Prancūzai individualistai ir gar 
rbina vertina tuos,kurievsugeba būti savaimingi, nesistengia 
taikytis prie viduti/i o žmogaus, bet stengiasi ji kelti,~janų 
'duoti naujų minčių. Kas yra drąsesnio politinės ar kultūrines 
minties atžvilgiu jie viską drąsiai patys išbando. Todėl taip 
mėgsta Prancūziją visi kūrėjai.

Taip kyla klaidos, bandymo ir nucp 
pelno klausimas. ■ 

'’■Neseniai mirė Bernard Shaw, savo 
aštriomis pastabomis, daug.kraujo sau ir "ramiam” piliečiuivpr± 
gadinęs. Dėl savo per didelių: sketųyčiuojimosi kartais ir ziau 

“ rios pašaipos susilaukęs.. Laikui bėgant tas viskas buvo į jo as 
meniška saskaitą įrašyta. (1 viįsų tuo, kas sudaro tikrąjį Bernard 
Shaw geni jų,minta ir mis neėt'ik jo tauta, bet ir visas kulturin 
gas pasaulis. ’ r '

. ' ' Tautai ir jos vardu kiekvienas pa
gal savo išgalės privalome judėti, o.lygiaį privalome jai savo 
dvasinę ir protinę duoklę atiduoti. Nęuzmirskim, kad labiausiai 
bus vertinamas tas ^beveik dažniausiai po mirties), kurs bus to
liai šiai nuo žmogiškojo vidurkio-nušokęs t.y. stipriau nei ku
ris kitas tautos ateities kelius numatęs, paskelbęs dar nežino
mas idėjas ar teorijas, naujus atradimus padaręs (tik pagalvokim 
kiek aukų kiek pasišventimo reikėjo, kol aviacija tapo tuo kuo
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ji yra dabar). Visur kai dirbama tautai yra tik auka pasišven- 
mag.

Kas kita yra su valstybe. Kaip jau 
paminėta, josios vardu tegali kalbėti tik tasai, kuriam tai pa - 
vesta.Čia vertingiausias bus tas, kuris tuo vidutiniu piliečiu 
pasikliovęs, tiksliai savos valstybės pajėgumą įvertindamas,ats 
tovaus ne sveikai kunkuliuojantį visuomenės ar tautos judrumą , 
bet valstybės rimtį irvjėga, n- už -ngažuodamas jos į jokias,kad 

ir labiausiai vyliuojancias avantiūras.
Tauta, tai nuolatinis veržlumas , 

judrumas, nuolatinis ir juo drąsesnis, juo stipresnis,juo gėrės 
nis šaukimas ...esu gyva...esu gyva...

Valstybė, tai rimtis, taiklus at
sargumas, bet tik< ne.išgverus pliepsiskumas. Sveiki finansai , 
nėr skolų, geri santykiai su kaimynais, bet be kvailo nuolaidu
mo. ’ '

.-.as Darbo Rankų skaitytojau, 
skaitydamas šias eilutes,~gali klausti savęs ka gi aš bendro tu 
riu su tomis visomis kultūrinėmis ir politinėmis aukštybėmis,as 
dirbąs fabrike. Ka gali mugu-, valstybė, kai ji yra mažai!!

. 0 Suomija argi didelė? Ne. Bet turinti^visų pagarba. Taip. Nes 
kiekvienas suomis yra didys. 0 juk ir jnusuose buvo g. dynė, kai 
ne tik musų valdovai, bet kiekvienas musų protėvių buvo didys. 
Mes jų palikuonys, kuo prastesni už juos? Jie iš nieko pradėjo, 
norėjo, laimėjo. Niekas mums nedraudžia, tokį pavyzdį turinti.

tiems. v
Esi svetur, apsidairyk aplink, sa

limais dirba kitųųtautų žmonės. Nežinai jų pavardžių,jie tavo
sios nežino, bot žinodavo tautybė. Ta.ve stebi, seka, pa^.1 ta
ve, tavo darbų sprendžiama apie musų, Lietuvių tauta. Nori, ar 
nenori, bet esi savo aplinkoje musų tautos "ambasadorius’’. Esi 
Lietuvis. Ar paaiškinai, kad mes nesam nei slavai* nei pravosl-’ 
vai, nedevim vilko kailinių. Kad mes kovojam su musų šiandieni
niais engėjais ne tik todėl, kad jų ideologija mums nepriimtina, 
bet, kad mes , taip kaip prancūzai su naciais, kovosim pries by 
le kokį okupantų* Esam savos žemės vseiminikaįs, buvom -jais ir 
busįm. Jei mus veža, tai ne todėl,^kad mes buržuajai, vaikai to 
krašto, kurs padarė nuosekliausiu gemės reforma ir stambios in^į 
dustrijos neturėjo. Ne todėl, kad mes patriotai. Jeigu net mu

gu liktų tiek kiek yra svetur, visvien mes turim teisę į savo 
žemes, nepriklausomybę.O tie kurie tvarkys Europos ateities liki
mų mums pirmo je .srieto je, už musų tokias didelės aukas u* - 
kratijęs, turi suteikti ir politinę laisvę ir paramų.

Prancūzai nemėgsta prekyboje tar
pininkų^ Gyvu žodžiu prisimink Maistų, Pienocentrą, Lietūkį ir 
kitus kooperatyvus, kurie mus išgelbėjo, nuo kainų svyravimo 

• I’ranoužai mėgsta klausytis, apie jų ir kitų tautų kul 
turinius santykius ir ryšius. S. Mikutavičiaus, Galinio straipj 
niai, nepatingėk juos paskaityti, tikrai padės.
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Ėjo artojėliai, ėjo is namą 
Širdy sviesi Ifū svė- 
Ginklas ant pecią..

VIDURNAKTIS JAUJOJ

It slibinai- ugnies liežuviai ry
ja įmestu pliauska ir kildami aukštyn,laižo juodą pečiau^ kak 

. tą,skaidriai apsviesdami prirukusią pakurąv(zem. linams dzio - 
vįnti patalpą). Nuo skrahdu ir sermiegu, padžiautą ant £grėdą 
(zem. kartys1paluby), krinta stambąs lasai, nuo kuriu snypscia 
įkait^ pečius. Spragsėdamos kibirkštys krenta į,spaliais pti- 
barstytą, aslą ir ant,aplink gulinčiu, raukšlėtą batą ir ne-gi' 
nią. . v v
w Balčius, vaikydamas nuovargį ir ’•

' zovulį, lotai suka bankrutkę ir dėbteli į greta jo sėdintį užp 
raudusįi Samošką. Tą linksmą pasakorių apie knygą gabenimą is 
Prusą, kuriam dabar pypkė,įstrigusi' dantyse,užgeso, nukritusi 
kepure, atidengė nusvirusią, siuabruotą galvą, spindinčia, lyg 
mėnulis juodame pakuros fone.vSamoška dęr vikrus ir greitas, 
Įjaip zuikiu, nors septįntą kryželį jau nesą. Tai svarbiausias 
žmogus Hfalolf.us bury, žino kiekvieną akmenį ir krūmą, juros 
pakrantes įr klaikius miškus; nekalbant apie vienkiemią ir 
miestelią žmones.

Baloiucį vis traukia durną ir dairosi. 
Aplink pecią, šalimais jo, riečiasi ratu, naginėtą ir klumpėtą ko 
ją vainikas. Vandens balutė spindi ant pluktos aslos. Nuo ^pe 
oiaus kylanti šviesa, kliudama avalynės smaigalius, krinta ais
triais liežuviais, ant glaudziąi sugulusią kūną, nuo kurią kyla 
drėgmė ir prakaito tvaikas. Nesimato, tamsiuos^ pasieniuose,ją 
veidą. Miega nejądėdamį. Jos esančius gyvais, išduoda tik įvairi 
riaba.lsis miego sniaukstimas. v

Vieno Balc&iaus neįveikia nei mie 
gas. nei nuovargis. Rytą, išvejantvprusus iš Bątakią, daug laimė
tą. šypsosi prisiminęs, kai vokiečiai pasiruošę"eier"ir "spėk"me 
dziokleį po gretimus sodžius, Balčiaus būrio užklupti tepaleidą 
keliusvsuvius, greitai sugulą ant traukinio platformą, ska
biai išdūmė atgalios, Tauragės linkui. Miestelis .tuomi nepap
rastai džiaugėsi, vyrai, bet kuri ginklą pačiupę, stojo Balčiaus 
buryn. Ilgai negaišdami, pasidalino mažesniais buri& s ir pat - 
raukė Tauragės link, per Spindžio gatvę.-..Šlapdribos mirkomi,iki 
keįią brisdami šlapiam snięge, ti£ temstant priėjo girios pa

krašty. Ra$ę jaują, j09 sugužėjo, užkando, suruko po bankrutkę 
kiek paąidzioyino ir issitese duobėtoje asloje. Visi miega....i 
Tik Balčius budi ir su porueniko p iy t ir imu svarsto veikimo ga
limybes. Sukilo, kad ir nuteriotas, okupantą ir gaištą kr
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tas negalėjo bepak^sti vokiečiu plėšikavimą. Pakalniškiuose atė. 
mė ginklus ir išvijo forsteri (mišką kirtimo prižiūrėtoją) panau 
doję 2° Paties bizūną. Šiandien Skambalinėje pašalinu traukinio 
prižiūrėtoj, us, paėmė ten esančius ginklus ir maistą. Daug gerą 
žinią. Bet Šiauliuose, Kretingoje, Tauragėje ir kitur dar laikė 
vsi gausios Bermoįįninką gaujos. Ir jos daro Baletui daug rūpės 
oio. Žiūrėdamas į zazaruojancias baltom liepsnom žarijas^ir vis 
galvoja t -rizikuoti ip pulti Tauragėje, esančius, prusus. ^Jen 
galima butą laimėti grąžą kiekį ginklu. Taciaą ar ne per menkos

■ musą jėgos,dairosi aplink, o be.to dar neaišku ar jau laikas 
atkirsti Bermotininka^gkelias atgal? Gal geriau palaukti net 
atsitraukti įlaišką}Juodupio vįenkiemyn? Ir laukti Sam^skjsdrau 
gą pranešimą apie prusą judėjimą o lygiai ir žinią is besiku
riančios Lietuvos Vyriausybės. v v

. ■ Girgždant žemą durą vsąnariams ,Bal
čius, svyruodamas, žengia jaujon. iš kampo blįzga žalios arelio 
akys ir vceza šienąs. Per aukštą slenkstį, is pakuros veržiami 
•judantį §viesa, apšviesdama šlajas, jaujos vidury, is kurią kyšo 
grasinančiai kulkosvaidžią vamzdžiai. o

Balčius išeina laukan, . tenai jį pa
sitinka žvarbus vejas. Kaip ir kiekvieną vasario mėnesį- potato 
drėkio stipriai sala,galima laukti naujo sniego. Juodi,sunkus 
debesys gula^yirš balto sniego ir vaidokliškąi šmeksancią kadu 

ęią. Šiaurėje ūžia, braška nuo vėjo tamsus miskas, rytuose ar - 
ciau vieškelio maža pirkelėj piėtuosevis miestelio sklinda antra 
siss gaidžią giedojimas ir dešinėje is po sniego keliasi kuprota 
jauja, kiek tolėliau pirtis. Abejose ilsisi ir pirty porą 
rą budi. Reik juos pakeisti...v’ v

Balčius grizta jaujon. Įmetą, naują 
pi Luską, ugnis gliaudzįai ją apglėbia. Kampe Jančiauskas, visą 
jauniausias, glamonėja šautuvą.ir sumurma- Onu t-e! Balčius,nusi 
sypsoj^s prieina prie jovir ragina, keltis. Netrukus Jančiauskas 
su Vaičiuliu, kad ir .• .ydamiesi, išeina pakeisti.-budinčią pir

V* ę> v — Y

Į juos atydziai pasižiūrėjęs Balius 
pagalvoja:- Na ir vyrai... Ir staibiai, nesvyruodamas nutaria: 
N^nelauksim jokią žinią. Kai prasvip, zygiuošim. Pla.čiai per
sižegnoja ir pajunta nuovargį ir norą nors kiek nusnūsti.

P.E.

(atkeltasis 9 p slTJ “ 7
pajuto is kur vejas puciair nudardėjo, v iena Isiaurąją gatvelių, 
miesto centro link. Besistumiant pirmyn, de ja^įp tvelė
siaurėjovir tiek, o esančios jos aoiejose pusėse bakuzė^ ėmė 
griūti, žmonos gelbėtis, triukšmas, panika. Tačiau niekas Adamo
nio nesulaukė- griuvo namukai, telegrafo stulpaij kampinė aptiek?

■ -Adamonis atakuodamas kliūtis veržėsi pirmyn ir pagaliau pasieki 
is Įtvirtinusį.dJS bataljono sparną, Uždavinį atlikus, kelias atg?

buvo lengvas. Prie upes, ant kranto bestovi kiti tankai, pašinai 
' dojo Adamonio pramintu taku. Dėkingi sumarinai, pagerbdami ne

paprasta dra są visą ta kelią nužymėjo lentelėmis- "Juliaus 
ADAMONIO Alėja? .

v Vieno telinkim, kad Adamonis, vėl 
gautą savo Alėja, pasivažinėti. (Pasinaudota Daily Mail 

1950-10-10)
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Tautos, kaip ir atskiri žmonės, 
yra dažnai^apibudįnamos įvairiu vaizdu ir simboliu pągelba : 
mums Prancūzija iššaukia madoą sąvoką* vokiečiui po šio karo, 
pagal vieno ją? mokslininku išsireiškimu, naująjį amerikonu 
simbolizuoja konservą dėžutė. Viena karta susidaręs toks 
vaizdas nelengvai išnyksta.

Prancūzu mintyse Lietuva yra 
snieguotu mišku kraštas. Tam vaizdui sudarytivdaug prisidėjo 
lietuviai ir lenkai savo 19-ame šimtmetyje išleistuose v^ika 
luose. Somantizmo įtakoje, Chojecki Kankinėje Lenkijoje(La Po . 
logne captive, Paris, I83O) Lietuvą vaizduoja maždaug tokia,ko 
kia ji buvo prieš kelis šimtmečius j. tik paslaptingesnę, pagra 
žinta:nepereinami miškai, liūnai, kurią praryja raitelius. Ta 
vaizdą dar labiau^sukonkretino Mickevičius Pono Tado " žvėrių 
karalijoje. Jam išpopuliarinti daug padarė Ostrovskis Mickevi
čiaus rastu vertimu ir komentarais,kurie nuo 1841-ją metą isė. 
jo kelios’ laidos. ____

Tas pat L i etuvod vaizdas buvo' at
gaivintas 186?m. parašytoj Merimėg novelėj Lokis, Lietuva ten 
parodoma kaip lokiu, raganų, gyvačių- mišku kraštas.

Kaip tokia "slavu" ir"miską" Me. 
‘būva atšįrado novelėje, galima spręsti iš jos autoriaus lais 
ko, parašyto 1867-m. gegužės 11 d^ vienas Nepažįstamajai: " 
-Ponas X., kurs buvo atėjęs manęs aplankyti, kai sirgau gri
pu, ilgai is manęs ty'ciojosij nes aš jam buvau pasakęs, kad 
lietuviu kalba yra slavu dialektas. Jis tvirtina,kad tdi yra 
visai atskira kalba. Bet as ką tik kreipiausi į didžiuosius 
autoritetusMax Muller ir kt. Lietu, vią kalbą yra slavu dia
lektas, vendu.-grupėsJi labiausiai yra panaši į sanskritą '..-i 
iš visij. Europos kalbu"... Apie patį kraštą,, jis teiravosi Lie
tuvos bajoruose, bet įsėjo ne-geriau, kaip jis sako lapkričio 
16 d. laiške: "Pasiunčiau naująjąvluidą p. Turgenevui vietos 
•koloritui patikrinti, apie kuri aš nenusimanau. Bet velniavą, 
kan nei jis, nei aš neradome lietuvio, kurs mokėtu savo kai— 
bą ir pažintu savo kraštą" . v v •

* J Maždaug panašią Lietuvą matome
ir didžiuliame 22 tomu Vidal;de la Blache geografijos veika
le.’ 'Ten cituojamas Mortensen o,-pastebėjimai apie Lietuvą ir 
jos gyvulininkystę, kur sakoma, kad "visur galima matyti, vi
suose, miškuose, nendrynuose, dirvonuose klaidžiojant kiaules 
įlgom±svkojomis, siaura nugara, .tamsios spalvos, labiau pana
šias į šernus, negu į kiaules1'-, (V t, 32 p.)« Tomaš, kuriame 
kalbama apie Lietuvą, yra išleistas 1932m.4 kai Lietuva uzė 
mė 3-ią vietą Europoje bekonu eksportovatžvilgiu. Miškingos 
primityvios Lietuvos vaizdas išliko, nežiūrint, kad Lietuva
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RELIGINIO MENO PARODA'
RELIGINIO MENO PARODA PARYŽIUJE.

Norint kalbėti apie religinį me
ną , reiktu kalbėti apie visą Vakarę Europos mena ię joevoliu-' 
ją iki musę laikę. Tai be galo įdomu, bet sį kari užsukim į taip 
plačiai spaudoje minimą ir aprašoma religinio meno parodę. v

Reiktę pabrdzti, kad XIX-j o amžiaus 
pradžioje, religinis menas buvo kiekvnusmukęs. Bet į 3°

. atsirado yel genialięir religin£ęi zmonię. Religinis menas isy 
plaukęs iš impresionizmo, paome nauja kelią. Susikūrę nauji.judė
jimai, kaip neo-impresioniznas, futurizmas, kubizmas...pakeitė 
vięą "bendrai imant meno pasauleziurą ir davė taip pat nauja kry] 
tį religinio meno kūrybai. v

Šiuo laiku esančioje religinio mene 
parodoje, mes ęasim kurinię religinėmis temomis, nuo Corot ir 
Delacroix iki się dienę tapytoję,kai*. Clijiąltji Buffet, Chagall 
Manessier ir kiti. v

Nenagrinėsiu giįiai sitę kurinię^tii 
žinodamas, kad šiandien pasaulyje yra daug zmonię, kurie nuošir
džiai pavydi Paryžiaus gyventojams negalėdami sitos parodos ap~ 

■ lankyti. Patarčiau pasinaudoti tą nepaprastą laime ir pirma lai 
va sekmadienį jęvę.plankyti. Jos lankymui palengvinti ja apibudir 
siu keliais bruožais.

Pirmoj saldje randasi COrot ir dvi
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Delacroix kompozicijos. Maurice Denis, figurupja trim pa
veikslais, iŠ kuriij -Lę my3tere catholique- yra tikras ma
žytis religines kūrybos^ šedevras. Toliau seka Gauguin,ir 
šitame paveikslu žiede žiba Van Gogh garsus paveikslas-Le 
samaritain- kuris dvelkia jautrumu ir religiniu užsidegimu.

Antra salė, kuri yra paskirta v 
vien tik Georges Roualt paveikslams ir kurioje randasi - 
apie keliasdesimts jo kuriniu ir tarp kuri^ mes rasim taip 
■vaisia v Sainte Face Čia mes gal®simv jausti stipria 
kHrėjo ^ėga: Roualt,vkurio paveikslai yra išbaigti iki pas
kutinio teptuko brūkšnio. Jo kūryboje yra, toks tvirtas dva
sinio pasaulio klimatas, kuris lyja didelėm irvplaciom 

spalvų dėmėm ir baigiasi kaz kokia slapta mystiska, raus
va sviesa paveikslo kampe. La Sainte Face? kodėl tas paveik 
skas yra pasidaręs tiek populiarus, kad jo reprodukcijos 
randasi antvbutY sienę, paprasčiausiose maldaknygėse. Tos 
<Jo akys, jo žvilgsnis į mus veikia, keista ir tokia gaivinau 
čia dvasine jėga. v

Treciojoje saloje- visa eilė 
šiY dienę. Paryžiaus mokyklos tapyįoję kuriniai- Fernarfl ■ 
Leger,Grommer kompozicija, Marchand o irvCharles Walsoh 
paveikslai. Paskutiniojo paveiksluose jaučiasi buržuazinio 
žmogaus nuotaikos, spalvos labai liuksusinės, bet kažkodėl 
duoda dirbtinumo jausma.

Ketvirtojoje salėje Marc Cha
gall. Šitas tapybos muzikas ir poetas, kuris mus nustebins 
jeigu mes jausim ir mokėsim atidaryti duris ir pasinerti į 
jo platY vaizduotes pasaulį, kuriame jis randasi vienas. 
Chagallavyra vaizduotės kūdikis, dar daugiau jis yra vaiz

duoto. v
Šita taip mujjis pažįstama ^lietu

viško kaimo muzikę, su didele izraelitiskosvChagall io 
vaizduotos doza duoda puikp spalvoms išsireiškiantį poetę. 
Norėčiau patarti lankytojui nesistengti ieškoti Čhagall io 
kurybo ; išsorinos išvaizdoj, ngeiskoti puikios rafinuotos 
formos, bet eikim^giliau, užmirškim visas nuo seno žinomas 
akademiškas pavziuras ir leiskimės-būti vedami Chagallio 
į jo puikę ir gilę. vidinį pasaulį, tik ten mes jį rasim ir 
suprasim. y

Sekančioje salėje, abstraktin;s 
tapybos menininiai, kurie duodavvisa eilę religinėmis temo
mis abstraktynės kūrybos. Pabrėžti reikia - Pieta- de Manes- 
sier, labai turtinga spalvomis, kontrastais ir harmonija.

Eiliniam lankytojui ypatingai 
reiktu atkreipti dėmesį į Buffet -Piėta- Albert Gloizes kom
pozicijas. Paskutinėje salėje lankytojas bus

nustebintas vienu kolosalisku Lursat kilimu, kuriame meistrts 
nukelta į 19-ž?si.
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ATVIRAS .LAIŠKAS.

Didz.Gjrb. Pone
Redaktoriau,

Tamstos, vedamame laikraštyje
• '"Darbo Rankos" Nr. 5-6 ti^po

■ Černiausko J. atviras laiškas 
šmeįziasciane. Vardan teisybes 
prašau įdėti Aį sekantį Dar^o , 
Ranku numerį sį mano pareiškimu,

Teisingai "Darbo Ranku"Redakcija 
pavadino ana atvira laiska šedev

ru, nes jis savo kalboj ir foruost styliumi demaskuoja patį au - 
'toriij. Lietuviams yra žinoma kięno yra tokie darbai ir. mexodai- 
drumstame vandenyje geniausiai žuvis gaudyti..

v v v ■" &. -J. laiške minėto'suširinkimo-po,
sėdzio protokole sestas punktai taip skamba:"Valdybos nar^s (pm 
įr vardas) pasiūlė pašalinti iš Dr-jos Černiauske} J,, nes sis vit 
šai prie liudininku yra denonstratyviaivgareiskę.s4 kad' reikia v: 
sus. lietuvius ukį-ninkus ir valdininkus iššaudyti, sme^įz'damas Lie
tuvį ir buvusia' tVa-rka. • ' ’ . ’ .

; - v •<"; « Todėl visiems yra be koifentar^
suprantama. kodė^: ir lietuviŠku Dr-^j^itvanka discipline, bei j^ 
pirmininkai tokiems nepatinka.45

Breville-les-Mohts, ' • ' ' dailr Z“ K?Iba . ' •
'• "28-12-1950.

atkelta is 18 psl. ’’ '•<
' V i valdoma viens}. penkiasdešimties metm} kompozija.

ju ' ‘ • Šitos parodos kilnumas, tapybiniu
judėjimu Įvairumas ir kurioje tikra sii} di en^ religinės kūry
bos vaizda. yra vienintelė ir verta'meno megė^i} domesio.

Ūką.

Si paroda randasi L znusėe d 
a.rt moderne, Avenue de President Wilson. Metro Alma.

Atdara kiekvieną diena, isskyris 
antradienį, Sekmadieniais pusė kainos.

y J Patariame pasiskuboti, nes greitu
laiku bus uždaryta. ‘k _ - _ ' *• *, I _■ ■' _ - - - t

1 Patariame aplankyti paroda -Les
? trėsbrs dės musėes de Berlin- Petiį Palais.

Sekančiam "D.R. numery tilps jos
* aprašymas-
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METINES MININS*

v Pernai, sausio 15 diena, mu§ų Tau
tos vienam džiaugsmingiausiu įvykiu - Mažosios Lietiivos, siauri
nes dalies su protėviu žeme susijungimui pagerbti, pasirodė <. .• 
pirmasis Lietuviu Darbo Sąjungos leidinys.

v Nuo antro numerio pasišaudamas
tapti periodiniu, sig leidinys pasivadino"Darbo Rankoj" pasi- 
šaudamos skalbti t- žinia Lietuva nėra turtingas kraštas, bet 
pries trisdešimtu metu pradėjus jų savo rankomis lipdyti, sta 
tyti, puošti ir sviesti-, pasidarė viena pavyzdingiausiu vals 
tybių. Tai nebuvo koks pripuolamas dalykas, nes šiandien trem
tyje lietuvis per savo darbia Svetimiesiems, juos turtindamas 
atiduodamas jiems savoygyvybingiausias jėga^4 kuo plačiausiai 

skelbia- priklausąs sąžiningiausia^ ir darbščiausiai tautai. 
Adamonis Julius herojiškai prasįverzęs pirmyn, jokiu pavojų ne
bodamas visam pasauliui šaukte saukia - jeigu lietuvis žinos, 
kas jis yra suprastas, pa. remta s, senoji karžygio dvasia jame ■' . i. 
atgims ir pasaulis daug adamonių pažins.

v Musų tremties spauda turi devynias
- dešimts periodinių leidinių, kaivsvetimiesiems tai pasakoma, 
tai net aikteli nustebę. 0 koks džiaugsmas, koks pasididžiavi
mas. Jis tampa dar didesnių kai galima parodyti, dienraščių di 
durna, zurnaįų iliustracijas, jųjpopįeriaus geruma. Darbo Rankos 
norėdamas šia taip garbinga musų seimų~ sustiprinti ir kad ir 
silpnomis jėgomis prisidėti prie šito musų didžiausio ginklo, 
.pasiyyžo ir tapo nuo ketvirto numerio - pirniuoju lietuviškuo 
ju periodiniu dvinenėsiniu zurnaLujPrancuzijoje. Pasirodė la
bai volai t.y. tada, kai kolonija del emigracijos nustojo visų 
pajegingesnių, kurių buvo labai daug, plunksnos darbininkų. To
dėl ir trukumų žymiai daugiau ir paruosimas sunkesnis, bet ge - 
riau per vėlai negu nieko.

v Kaip "Darbo Rankos" buvo sutiktos? 
Entuziastų netruko^Bet pradžioje jie lyg paskendo nepasitenkini
mo juroje, toje pačioje, kurioje skandinama ųuo Jogailos laiku 
kiekvienas kūrybingesnis, drąsesnis lietuviškai kultura| ar vau . 
tai žygis ar darbas,o lygiai ir mintis. Taip buvo užmiršta pasi 
džiaugti, kad varomas ęau^s baras, kad atsirado dar viena, kad 
irvlabai kukli, techniškai nevykusį, bet visdėįto pauja lietu - 
visko žodžio, lietuviško veržlumo mokyklėlė. Užmirko, kad prie 
jos pritapo ir su laiku dar pritaps vienas kitas įs tų,vkurie 
iki šiol laikėsi nuošaliai. 0 gal vienas kitas is pradžioje
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tik bekritikuojančių po truputį susidomėjęs, vėliau prisidėjęs 
taps vienas ramsčiu ię pavaduodamas pirmuosius budos ir žiū
ros, kad šitoji kibirkštėlė neuzgęstų, bet, kad ji plėstus! , 
augtų. Jei ir pagalvojo, tai kitaip kalbėjo ir įspėjinėjo.v

~ Na ir pasipylė... Žinom Paryžiuje
ir net Prancūzijoje gyvenų kas pasipylė. Visas tas* kiekvienai 
musų kartai atrodąs nauju,' bet jau per šimtmečius išbandytas 
ginklu arsenalas, kuris arba tiksliau, kuriuo pagelba lietuviu 
tauta buvo nuvalyta, visko kas sudaro mugę kaimynų pasidi
džiavimą- nuo savo šventųjų, savosios kultūras, savo senosios 

didingos valstybes. Bet žinant, kad nuo Valančiaus, kad ir la
bai lotai, kad ir per daug svyrduliuodama, bet lietuviu tauta 
neabejotinai eina. į saulėta laikotarpį. Darbo Rankos vietoj 

Įcovos* atsakymų įsivedė skyrių - "Šypsenos” įr tiek lygiagre 
ciai šaukdamos, dra šia u pirmyn, kad kuo greičiausiai atsikra- 

tytumėmo mums primestų ir sveikajam tautos branduoliui svetimu 
mėnulingę savybių.

v Darbo Rankos jau svonoia mętiųes. 
Tikėkimės ir toliau pasiryzelię netruks ir eis iki sugrizimo 
tėvynėn.

Nuolat girdim spaudos darbas sun
kus, neįvertintas, nedėkingas. Yra visko. Nevisad tas malonu 
bet tautos dvasinię syvu„cirkuliacijai, tai yra lygiai reika
linga, kaip oro temperatuuros pasikeitimai musę kraujo cirku 

liacijai. Bet kas gali mums šiandien tremtyje suteikti didesnio 
džiaugsmo, kaip spausdintas zodi§. Koks džiaugsmas, matant 

buri žmonių,gyvai besišnekučiuojančių ir tvarkančių^ nauja nu
merį ekspedicijai. 0 tas didelis didelis glėbis, nesamas į pas
ta’ redakcijoms.„Mieli sunkumai, kai galima tokį dziaugsma pa
tirti ’.Tai techniškoji puse. v v

Bet žurnalistas yra žmogus ir ne 
rašalu,o duona gyvena. Lietuviai labai dįdziuojasiysavo spau

da, ir,greiciausiaivdėk to per .didelio džiaugsmo>užmiršta uzsi 
prenumeruoti, užmiršta, kad jei. negali vienos dienos kas mene 
šiitai nors kas met turėtų vienęs dienos uždarbį skirti period 
dinei spaudai. Jei kiekvienas tai padarytų! Kas gautųsi? Musų 

tauta taptų periodinės spaudos srityje viena pirmųjų.
Baigdamos savo metines "Darbo 

Rankos" nuoširdži.ai kviečia visus s§vo skaityto jus,laikyti 
savo tautine garbe - vienos dienos uždarbis kas įpėt skiriamas 
lietuviškai periodinei spaudai. Nuoširdžiai ragina, issirasyti 
viena kurį ĮJPsųv laikraščių ar žurnalų ir tuomi kas liks Dar
bo Rankas neužmiršti.

v Mieliems bendradarbiams , talkinink
kams nuoširdus AČIŪ. Lygiai dideliu ačiū C.F.T.C. perso
nalui, g ypač tiems, kurie atlieka techniškąjį darbų, visad 
paslankus visad mieli ir palankus. į .

Redakcijoj kolektyvas.
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y P. Bahuaud, praleidęs vieną mč-
nesįv USA, jau grizo, nepaprastai patenkintas savo kelione. 
Pries išvykdamas mėgino-sueiti į kontaktą §u visomis sąjun
gomis, kaį galėtą Amerikoje steigti panašą tarptautini or
ganą. -Gjrizęs apgailestavo, kad lietuviai neatvyko, į .:iim- 

.• • i.j4 t Darbo Sąjungą primįninkui grizus prasidėjo vėl 
didesnis aktingumas. Baigtos išdirbti tarpusavio bendravimo 

taisyklos, nutarta daryti didele foįkloro švente (geguzds 
menesį. Visuotinieji delegatu posodziai-susirinkimai vyksta 
kaip ir anksčiau kas menesį. Vykdomojo komiteto posėdžiai 
kas sąvrit.. .. J a o

, • Nutarta ruošti vieną šeštadienį
ir sekmadienį visą Darbo Sąjungą konferencija. Ji bus sį pa
vasarį ir labai svarbu, kad lietuviai gausiau dalyvautą.

Buvo bajorą gadyne, buvo kapi- 
. talizmo gadyne, dabar ateina syndikaligmo gadyne. Tenka la
bai pasidžiaugti, kad lietuviai Prancūzijoje buvo pirmieji 
kurie įdjo„ į oficiaįą tarptautinį organą. Normaliai mes e- 
sam del musą liurbiškumo, kuris vadinamas apdairumu, pasku
tinieji. Ši kart mes buvome vienį pirmutinią tarp trylikos 
■tautą' ketvirtieji. Tai mums didžiausia dirva pasireįksti, x • 

nęs nie^s neklausia, nei turto, nei. ki mes, $ei gražaus^ dra 
buzio, is visą tarptautiniąu organizacijąu musą ^abatinėse 
sąlygose sindikatai - profesines sąjungoj- yra pa<. • svar

biausi, reikalui esant organizuotą darbo žmogų labiau užta
ria nei pavienį. Bet kas svarbiausia mums reik kuo daugiau: 
šiai turėti rysiąuir draugą. Nepriklausomybę atgaunant, vi- 
keriopį draugai ir parama bus reikalingi. Žinodami, kokįą' 
įtaka turi visose demokratiškose valstybėse vsyndikatai, veng 
darni ją patys sau kenkiam, nes pasiliekam uz aktingo gyveni 
mo.

Jau yra baigiamas svarstyti klau 
Simas Confederation Internationale des Syndicats Chretiens 
apie visu esančią uz geležines sienos tautą priėmimą.

Atgavus nepriklausomybę, naują 
įstojimo formalumą nebus. ■

' I.R.O baigia savo darbą^ Kuriamos 
dvi naujos įstaigos. Abi bus Prancūzą vyriausybes žinioje. 

Viena .užsiims tik šelpiau. 0 antra -tvarkys_juridinius ir 
emigracinius klausimus. Daug buvo, niekad tiek inteligentą 
intoligentą nebus kiek buvo. Neturijoip. no vieno savo tautie 
cio tarp tos įstaigos tarnautoją. Dabarvpirm;enybe teikiama se 
niesiems IRO tarnautojams. Ir vėl mes uz durą. 0 lenkai 5.
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LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE.

Praeiti} meti}_ gruodžio non. 15 d. 
advokatas Indriekus apgydo Paryžiaus Teistu Fakultete diserta
cija tema- Klaipėdos krašto Statutas,įsigydamas universitetinį 
doktoratu. Nelengvas jan buvo gyvenimas Pa-
ryziujg, bet niekad nesi skunde ir jokii}uvmaterialinit} skoll} 

lietuviškosios visuomenes at žvilgiu neuztraukė. Neėmė nei 
pašalpos ,nei stipendijos. 0 atliko didelį darba. Dar karta į 
rodydamas , kad gabus lietuvis, moka įyykius^apvaldyt, kai rei 
kia moka skurdą • pakeli;! ir savo kultūrai butivnaudingas*

v v Naujam doktorantui šiandien jam,
esančiam USA nuoširdžiai linkime gražaus pasis kimo ir laimės.

Praeiti metai mums buvo itin lai. 
mingi- liettnriai gavo vPi*a4oSzi jo
ir atrodo iš viso, ne tik po šio karo kunįgąs-^ Drx Luima.

Šios dįdelos šventės must} spau 
doje nebuvo paminėtos, nors iš Paryziausvvis ir vis pasięylia 
trumpos informacijos, perpildytos nereikšmingomis pavardėmis 
J.r kartais suteikiant nesamas dorybes ar nuopelnus.

0 apie tuos, kurie tikrai yra vert 
ir pagarbos ir dėkingumo, buvo nutylima. Skaudu ir pikta. Ir ky' 
tik viena§ klausimas, kada gi , kada 6i pagaliau baigsis must} 
tautoje šita moralinė vakchanalija???

v Tunjise gyveno Liudmila^Vaiiuįienė,
labai skaudžiuose aplinkybėse, buvo triji} tunysiecit} nužudyta.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS.

• . . Š.m. Nepriklausomybės minėjimu
rengia L.Šalpos Draugija. Gustav Dorė salėje, kampas .rue 
de Gustav Dorė ir Impasse Ch. Gehrardt, Paris 17-me, metro 
Wagram.

Minėjimas bus Vasario 16 d. 8 vai. vakaro.

' Pamaldos bus vasario 18 d. 11 d.,
must} koplyčioje , 42 rue de Grenelle mėtro Sevres Babylone ar 
rue *du Bac.

. ■ ♦ v Nepriklausomybės šventės prog^.,
susįkaupdami, neuzmirskim, kadv Prancūzijoje turim dvieju 
didžiu ji} lietuvi!} Milosz-Milasiaus Pontainebleau ir -f, Bal 
trušaicio Montrouge kapinėse- kapus. Lietuvy, jei tau pasidary 
liūdna ar neviltįnga nueik prie ti} kapt} ir ten pajusi, kad ryž
tingos tautos nežūsta.
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U K R A I IT A

Malonu yra, baigianį s į numerį, 
skirta musu valstybes opumui ir musu tautos veržlumui pager
bti,prabilti į ukrainiečius, kurie per ilgus šimtmečius gyve
no kartu su mumis. vienoje didingoje Gediminaicių valstybėje.
Prisimena tuos laikus, kaip geriaųsiuę.ir maloniausius ji^; tau

tos gyvenime. Buvo ir yra musu nuoširdžiausi'draugai.
1918 metais sausio 22 dieną jie pas

kelbė savo Nepriklausomybę. Deja jų atžvilgiu likimas buvo pik 
tesnis, bolševikams ir lenkams puolant, jie neaįlaikė.

Jų Nepriklausomybėsvsventės proga 
linkime visai, mums ne tik prietelingai bet amžių tolumoje 
giminingai tautai daug sėkmės ir laimės.

C.P.T.C. ribose jie pajėgė ęukurti 
labai stiprią ir veiklia Darbo Sąjunga, kuri yra pavyzdžiu vi
soms. kitų tautų Darbo Sąjungoms. v.

Tenka labaivpasi<3?iaufltį j. sąmo
ningi lietuviai skiria juos nuo Baltgųdzių, kurie, būdami šian
dien musų artimiausi kaimynai, nepasižymi dėl savo per didelio 
i” itfeode-.atsiradusioguobšuto į Vilnių, draugiškais■ ‘ '’i-o ■ ° ’ *
gausmais musų atžvilgiu.

Lietuviai prancūzų vaizduotėje, 9
• •» atkelta isv16 psl.

nežiūrint, kad Lietuva yra vienas labiausiai numįskintų^krastų 
Europoje (Proporcingai imant, Lietuvoje yra du kart mažiau 
miškų) negu Vokietijoje).

Lygiai keistas vaizdas yra. susidaręs 
ir apie pačius Lietuvos žmones: jie,pagal iki paskutiniųjų lai
kų išlikusį’ ^Įsitikinimą, yra ge.lt onodziai, slavai ir protestan-’ 
tai.Šiai legendai sudaryti prisidėjo estų sumaisymųs su lietu - 
viais ir baltais aplamai. Ji sustiprina kartais išgirstami fi
lologų pastebėjimai, kad lietuvių ir suomių kalbose yra keli šim 
tai bendrų žodžių (kelias, kirvis, laivas ir kit., nuėję daugu- , 
moję isvlietuvių kalbos į suomių). Galėjo taip pat siękią to
kią reikšmę turėti Dostojevskio ųukters tvirtinimas, rašytojo bi- 

esą giminės”su ugro-finais.* < 
ir§i stipriai laikėsi iki pat šiol. I>r prieš šį kar“ -----------
mokykliniuose geografijoj vadpvėliuose lietuviai rasės --------

giu buvo laikomi geltonodziais (u, ' - ■*-
tais. Tokiame pat lygyje 
mijos j

duomens, lietuviai esą slavaiJ 
rius vaizdus bei simbolius pažįsta ne tik minia, bet ir patys 
cionalistiskiausi mokslininkai. Galinis.

išgirstami fį- 
“* " “ *---Į

nuėję daugu- , 
; šiękią to- 

ografijoje* kad jis esąs lietuviškos kilmės ir kad patys lietu -

Šis etniškasisy įietuvio vaizdas 
v‘ . I>r pries si karą prancūzų 

uose lietuviai rases atzvil- 
iais (.ugro-finais) ę tikybos^protestan 

____ tebėra A. Siegfried o, Prancūzų Akade- 
nario, garsaus politinės geografijos veikalų autorius;, 

—1, susimaišę su ugro-finais.
^aip matome, tautas pagal populia- 

. — J L — — — -L- -t 1— —. 4 .2 1— _ -L m —.n -4-tt« ♦ a
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turinys .
1. Mindaugų portretas (p. Gailius).
2. Trys rožes 3’ Ipsl.
J. Prof. Stanka Lietuva 4- -
4. Dr. J. Deveikė, Saulinga Lietuva ir lietuviai 4- 6psl.
5. N.M, Interwiev su p. Pitkunigiu. 7- 9psl.
6. N.N. Kiekvienas gali būti savo'tautos ambasa

dorius. 110-rl3psl.
7. P.E. Vidurnaktis jaujoje „ 14-15psl,
8. A. Galinis. Lietuviai prancūzu vaizduotėje 16(2£psl.

i 9. Okaa. Religinio meno paroda 17-18psl.
“10. Atviras laiškas s 19- psl.
11. C.F.T.C. - 21-23psl.
12. Ukraina 24- psl.
13-* Turinys  25 psl.
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Lietuviu Darbo Sąjunga kviečia 
I 10 d. 17 vai. savo kamabary.

Sekantysis visuotinas susirinkimas 
bus balandžio mėn. 14 d. . '

Sekantysis Darbo Rajįk^ numeris 
j>spiso balandžio mėn. 15 d. ir bus įkirtas Lietuviu Darbo 
Sąjungos dvieju gyvavimo metu, sukakčiai paminėti.

Prašo. . ~Vienas Darbo Ranku skaitytoj, pra- - 
so jei kas turi parduoti jam pirmaji leidinio (Darbo Rankos) 
numerį. Kaina nesvarbu. Pranešti redakcijai. .
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DARBO RANKOS yra PIRMASIS LIETUVIŲ PERIODINIS 
LEIDINYS PRANCŪZIJOJE.

Dalį. V. Gurausko 
viršelis: rankos yra 
reikalingos— talkai, 
Tėvynei, varpai, knygai.

Išeina kas du mėnesine 
Perkant vietoje kaina JO fr. 

provįncijojev 45fr. 
į Eį-tus kraštus ir žemynus 
persiuntimui valįutos paleng
vinti patariam uz kiekvieną 
numerį siusti tarp, parfee 
^enklus-viena vietinį vien^
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