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huo Redakcijos'^

Vietoj laiško.
Pagarba Bri.tanij.sjs Lietuvio Redaktoriui

■i mielas Redaktoriau, mėginsim rašyti
. Tamstos styliumi, jei nepavyks neužsigauk.. -Vieną1 diena", 

buszo jau ne taip seniai, 'Įsikandęs savo didžiule cigarą 
tĮmi i darbo stalą, ir pritrenkei ne tiek fiziniai, 1.Ž 
gsa' Pavaža’. 0 jis’to trenksmo perblokštas tapo 
gaf ir pal§ geriausias musu gyvenimo reporteris 
kas , kumščio trenksmo rezultatas, persirite’s per kanąlb 
iki iiarbo ’ lanku’ stalo, jos paęĮupo, glamonėjo ir Įsakė ą_ „ 
paskaityti ir netrukus daug ka’;joms nusirašyti, nei leidimo nepapra
šius. Matyt, uz toki’ nedovanotina paprasčiausiu mandagumo taisyklių!

. apėjima ir uz svetimos idėjos pavogimą t.y paties i pasauli paleistos,
. atSipraąūpi.pasisayinįma', paties sukelto triukšmo "garsas "poliau ke- 
' liavo rundinai ir-^p-sisukes apie1 vieno kojas nutempė ji bicioįio li- 

gonies lankyti. TaiilM'kė-.pirmasis. "Lietuviai Prancūzijoje "repbrtafcas
f'- ‘ 'b1' Pykši ar nepyksi pats kaltas ko tran

>jsaisi,*kp smarkauji;tai dabar žinok, taip.ilgai, kaip Darbo Rankos eis 
m.Pkiekviename numeryje. bus po toki reportaza’.

v v " Mielas ^ėdeuctoriau, nepatingėkį pade J
jes cigarą i sali',pranešt ar negaili taip smarkiai trenkęs. 'o1'

kadaise, tai 
trenkei kumą- 

, klek moraliai var
vi enas geriausiu1 o 
Bet tai dar ne’vis- 

atriedėjo 
p avartyti, 

mandagumo taisyklių: . . - - -I -2 -
"toliau ke-

v ’«•/ *

Numeris pavėlavo
Darbct flangu sfs numeris tuįė-jSKpą 

si rodyti, kaip buvo praeitame numeryje pranešta*balandžio 1.5 
deliotinas* būtinumas,- -paruosti du dvoksi o pranešimus, viena apl^Liė'tlįfc* 
tuvos krikštą, buvo -pagrindiįa priežastis, kreipiantis i viena *
n ari ir jo prašant" paimti si to numeriu faktis^a’ji redagavimai-$ua*&»a<* 
medžiaga buvo Įteikta kovo 11 d. ir numeris turėjo pasirodyti r&alfJh- 
dzic 1 d. I-si<5s Konferencijos garbei arba vėliausiai balandzio-^5 d«? 
.Ta* dieną paaiškėjo, kad numeris dar neigėjo, nė vienas sakinys kobiniu', 
atžvilgiu nebuvo patikrintas.Bsa numeris’ neišėjo del......... bet lygiai ii
todėl, kad Darbo Rankoms netinka' istorini si straipsniai, o lygiai ir Ii- 

v 9 V *’
teraturiniai, kaip "Trijtt rašytoju’ mirtis." Atsiradus pažiūru skirtumui 
tarp kandidato i faktiškuosius šio numerio redaktorius ir atsakomojo be
liko du„keliai: ieškoti nauju Darbo Rankoms formų' ir atidėti šio nu
merio Isleidimd neribotam laikui ir tuo pačiu nusikalsti po periodišku
mui arba išleisti jau Įprasta forma, su labai bloga mašinėlė, su eibe ko 
rekturos*klaidu! taip pat irsbyliaus, out suskubti L.D. Š. dvieju! metu su 
kakties šventei. . ’

* ' Vienam skaitytoju’ pareiškus^ kad "D. R»
tuo ir žavingos, kad jos yra tokios kokios jos* yra"ir reik šventei iš
leisti. Taip sis numeris išeina toks kaip iki šiol, kad ėjo t.y. su is- 
ttriniais ir literatūriniai-s stripsniais, bet užtat priedu

nuKuivt.. 1' 3? p si.
X-
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Saulėto nesulaukęs ryto, • 
Kuklus kary, tautos sūnau. 
Tu užges ai, k si laisvė švito 
■laimėjai kovę, tik ne sau.

/kis ne motina užspaudė.
Prie kapo neverkė sesuo.
Kovu lauke patrankos gaudė
Raudojo ūkanas ruduo.

Sesės atėjo prie tėvo kapo. 
Bežino jos kur tu guli, 
Tėvynė motina tau tapo, 
0 tavo broliai mes visi.

Tapt a tau gražu v arda skyrė, 
Nežinomu kariu’tapai,’
SarBė per amžius tau didvyri, 
Mirtimi laisvę atpirkai.

+

+ + + +
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B ^fiBO R JINK O S

i>Il'!U7IŲ JAR30
1949- IV-30d.

SAJU.J Gc 3 pyį e c, jį?, T. C į
- 195L-IV-30d»

dviejų gyvavimo jutu sukakties proga 

nuoširdžiai sveikina
paoij S^JUNG^

jos narius
visus prijausiančius 

visus rėmėjus.

Ypatingai sveikina tuos kurie jai dirbo ir 
aukavosi, neklausdami ji duos, bet tik 
vieno noro vedini:

per LIETUVAI pasitarnauti.
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5.

D VI E J I METAI.

Rodos tai buvo vakar ir jau dvieji
metai praėjo nuo tos dienos kai Lietuviu Darbo Sąjunga gimė.

oloje pradžioje buvo pradėti pasixarimS°sSefe???ifil cįii^&iRfo 
-biuro at.q‘iri-r si « nariais. Ta proga -t a, kad nebūty

nereikalingu . trynimo si miisu tarpe buvo atsiklausta gal kas 
is lietuviy’yra mėginęs užmegzti kontaktu. Atsakymas' buvo — niekas.

- ' Tuo metu’ tįk trys Sąjungos dar bu*
įsteigtos, o ketvirtoji tapom mes. -uygi agj-ecj. ai buvo pradėta tar-e 
tis su vienu kitu lietuviu, kaip geriau sį’visg. reikalu tvarkyti 
Didelis "iejuviu Darbo Sąjungos įsteigimo- rėmėjas buvo prof. Vėb
ra. Jis nun M vd'zi ai ragino paskubėti. Kovo ‘menesį kas sekmadienį 
po pamaldų buvo ’ tuo reikalu tartasi. Ir mažoji kavinė prieš baž— 
nyęia buvo liudininkas ir įvairįu pasikalbėjimu ir svarstymu kaip 
organizuoti L. D. S... betruko įr tokiu kurie kėlė jos prasmingumo 
klausima- kartais net pareiksdami, o kam ji reikaxinga.

- fEgaliau buvo isiuntinėti septy
niems lietuviam^ kvietimai.. gitas skaicpLus buvo pasirinktas dėl 
mano butelio mažumo o lygiai ir todėl "kad prefektūra normaliai 
reikalauja septynių steigėju parašu.

5’ v
Atvyko tik trys : Ezerskis, Kuz

necovas ir Stonys, f a aiškinimus davė ir nuoširdžiai patarė sudary
ti brandblį, dabartinis visu svetimšaliu Sujungę prie C.mVi.C. 
pirmininkas - Bahuaud. . ” '

Tai buvo balandžio 3®
Todėl toji diena, neįrA^yta į jokius protokolus ir yra 
l.S. įsteigimo diena, .

dienj. 
laiko m & L.

w , ‘Iji dieiij. isįsiaifkinus
technišku klausimu ir atsizyelgus į tai, kad prancūzu 
kėjimas buvo būtinas susirinkusieji pavedė Kusnecovui 
ganizubti Sąjungą, u Ij&l 
su kuriais ouvo susitarta 
trukusį musu bendru ir tokį 
v akar£» 

patyrimo, bet su jaunatvišku 
ganizuoti Darbo. Saj ui 
su susirinkimais, posėdžiais

Šiandien jau yra pluoštas gražiy 
atsiminimu, bet uz vis svarbiausiai , tai didelis ir realus rėk 

zultatas. I-epast o vf ai s laikais, nepastoviose sąlygose Sąjungą jau

viSji eilę 
kalbos mo- 
pradėti or- 

o lygiai ir įeiti į kontaktu su ukrainieęiais su 
, prisieinant ilgais jimtmeci&is 

gražy sugyvenimu, suruošti bendru

, **ad ir neturėdamas visuomeniško 
užsispyrimu Kusnecovas pradėjo -or- 

.H'rtrukus prasidėjo normalus t.y.
vi suooeni.skas gyvenimas.

Šiandien
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Sąjungos bendravimą 
yra "Darbo 

ai el a yra prisi-

jau turėdama dvieju metu balansą turi nemaža nuveiktu darbu ir 
tolygiai nuopelnu keliant Lietuvos vardą tarptautinėje plotmėje.

3 ■ Kas liečia Py 1 J *“*
.su lietuvišką visuomene,vtai svarbiausias dalykas 
Rankos1’ kuriu štai jau išeina 8-si s numeris 
mintį, k ai v vi erta vakarą pries išeinant antrajam numeriui, kiek 
stipriau uzsikandusz su' tuo .metiniu pirmininku kuzne?ovu ir meni
ninkais Kurausku, veseiausku buvo svarstomas Sąjungos leidinio 
vardas ir jo viršelis. Labai gailiuos, kad savo užrašuose neturiu 
kis buvo tas pirmasis kas šita pavadinimą sugalvojo. »£o kiek lai- 
yįrselis,-kurį visi Darbo Ranku skaitytojai pažįsta, buvo linoleume 
išplautas. Na prasidėjo multiplikavimas, geru tentu geru buteliu 
ieškojimas, poteriaus gadinimas, laiko gaišinimas? Popieriaus ar
ba tiksliau dažu džiovinimas, net jo laidimas. ir 1.1 ir 1.1.

\ ‘ ’ Viskas buvo daroma su didele mei
le su saulėta nuotaika. Ujo į talką nauji žmones, nesdaini su savim 
ne tik norą padėti, pagelbėti, ką nors padaryti, bet ir nuotaikin
ga žodį ir džiaugsmą, kad musu dabartinėse sąlygose, kur koloni
ja nuolat juda dėl per didelio emigruojančiu kiekio, kai visakas 
taip nepastovu, kai kiekvienam atrodo; kad nėra čia ko per daug 
ilgai trunkančiais dalykais pradidėti, štai kelią puslapiu pirma
sis biuletenis išaugo į periodinį,dvimeiiesinį ir pirmąjį ’lietu
viškąjį leidinį, Jrancuzijo je. v

• K a s liečia bendravimą su sveti > 
maišiais, su kitomis Darbo Sąjungomis yra tikrai daug padaryta.
iik i tenka labai apgailestauti, platesniam bendravimui su kita

taučiais ir diskutavimas įvairiu misų tautas liečiančiu k'i ausi .,m 
nėrss galimas platesniu mąstu dėl nepakankamo prancūzu kalbos mo
kėjimo. . Bet u< vis yril tai kad

mes lietuviai paprastai mėgdami-būti visur paskutiniais, čia pas
kubėjome ir buvome vieni pirmųjų.

v • įfc proga negalima apeiti tylomis
nepaprastai nuoširdaus priėmimo, kuri patyrėme iš C.R.T.C. vado 

vybės. Viskas yra daroma, kad mes jaustuiiėmes kaip pas save.’ 
Nieks neklausia, su kokiais drabužiais ateini, ar tavo nagai iš
blizginti, nieks į mus nežiūri, k'dip beturčius pabėgėlius, essin 
tarytum šeimininkai ir tas jausmas yra labai malonus ne tik asme

niškai, bet žinant kaip sindikatai vis labiau ir labiau įeina į 
ekonomini',o per jį ir į politinį gyvenimą, tas jausmas dar stip
rėja, žinant, kad’toje’naujoje dar daug kieno nesuprastoje arenoje 
mes esame užėmė kai kurias pozicijas. 0 tai jau daug. Vien dėl šito 
Lietuviu Dafbo Sąjunga ne tik pateisina savo egzistenciją, bet 
yra verta kuo didžiausios paramos. Žinoma pajutus jos svarba atsi
ras daugiau norinčiu joje dalyvauti. užtat Sąjungos nariu ir mu
su kolonijoje nuolat turi rusenti dėkingumas ir pagarba tiems 
pirmiesiems pionieriams, kurie nebijodami nei kritikos, nei prie- 
kaiątu bet didelio noro pasitarnauti Lietuvai vedini pravėrė duris 
į labai didelį ir tarptautiniame gyvenime labai svarbu organizmą.

Dr, J. Navakienė
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G. 7.

I-ji TARPTAU^INB DARBO KONĮ'BRkNCI JA .
, v . *• * - .*

Tos konferencijos sušaukimo ini
ciatyva, kaip ir kas svarbiausia pats siuanymas yra Popovico (uk
rainiečio, Priėmus jojo pasiūlymą buvo pradėta jai ruoštis. Ir 
visu p i-na a susirūpinta organizaciniu komitetu* Visu pirma buvo nu- 
tarat, kad jis susidėsiąs iš trijų nariu ir iš atstov; tu sekcijų 
Kurios kasdien dežuruoja t,y. bumgaru^ lenku ir ukrainiečiu. 

Paruošiamieji darbai buvo pradė
ti apie Kalėdas. Atsižvelgiant i tai, kad sios Konferencijos ruo 
simas jau buvo ne be pirmas, buvo pasinaudota kity. tarptautiniu, 
suvažiavimu. ir kongresu patyrimu. Ypač buvo pasinaudota Žurnalis
tu Sąjungos (Konfederacijos) patyrinu. Žinant kiek ji. silpnai vei 
kia buvo iš karto atsisakyta principo, Kad įvildybą , į^ipa nuo 
tautos po atstovą, kas daro valdyba labai didelė ir nelanksčia. . 
Norint pakelti valdybos (comitė permanent) darbingumą buvo nūtar— - 
ta ją rinkti tik is penkių, nariu. Be to buvo nutarta, kad commission 
sion mere,į kurią Žurnalistu Sąjungoje įeina tie paryš, Kurie -yra 
išrenk arai, buvo nutarta į ją nekviesti siūlytu kandidatu. Taip 
nuo pat pradžios buvo visakas daroma, kad apsaugoti busimos vai- - 
dybos darbingumą o lygiai ir savarankiškumą.

■■ Visi .projektai. buvo aptariami ir 
paruošiami rengiamojo komiteto ip laikas nuo laiko^specialiuose 
pasitarimuose į kuriuos buvo kviečiami visu Darbo Sąjungų atsto
vai. Nuo vienu"‘Darbo Sajungu dalyvavo tie patys atstovai Ka ir 
Sąjungų delegatu pasitarimuose dalyvauja, nuo..kitu dalyvavo Kiti. 
Tas buvo paliktą Darbo Sąjungų, valdyba nuožiūrai.

kiek buvo rengiamojo komiteto pa
sitarimu šiandien sunku ir sužinoti, garima sakyti jie vyko kas
dien. Antrieji vyko pradžioje rečiau o i galą kas dvi savaites^ 

v - ■ Is anksto buvo paruosti jei taip
pasakyčiau reikalingi dokumentai,' tarp kuriu buvo tiek mandatą 

kiek tik'ruuju delegatu galėjo būti, be to lapas ant kurio turėjo 
būti.irašyti’delegatai pavaduotojai ir observatoriai. Delegatu i 
skaičius priklausė nuo nariu skaičiaus. Visos mažos Darbo Sąjungos 
prie-kuriu ir mes priklausom turėjo teise į du pilnateisius dele
gatus, du’pavad uoto jus (suplėantįį įj ^vosŽ^Mltas lapas ir 
įsakmiai prasytą kad ypač jis buty kuę ankščiausiai paruostas ir 

bendrojo _j?ranesimo pilnumui kuo greičiausiai įteiktap, šitame la
pe buvd vi Ša^ėil ^klausimu apie kiekvienos Darbo Sąjungos veiklą. 

Normalu, kad tu Sajungu ’veikla, karies neiteikė šito pranešimo, 
nebuvo Konferencijoje paminėtos, Jfrie tckiū ir mes priklausėm,

Buyp susirapinta finansais, kuriu 
tikrai reikėjo tokiam dideliam suvažiavimui suruošti. Č|a aes buvo 

me patys pirmieji ir jau vasario 12 d. reikalaujami is masy 
nigai buvo įteikti. Kas nekartą buvo priminta Kitoms Sąjungoms, 
kaip pavyzdys.
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io i
Dr* J, DeveiKė 

ules ir I-ji Tarptautinė Darbo Konferencija;

Tuo momentu, Kai daug kas kritika
vo Lietuviu Darbo Sąjungą, keldami net jos nereikalingumo Klau

simą arba tvirtindami, kad darbininkams užtenka, prie Šalpos drau
gijos vienos sekcijos, L.D. S. tyliai varė savo vagą, gilią vagą.

Padaryta tikrai daug, jau nekalbant 
apie tai, kad vienas kitas jos narys per ją pirmu kart susidūrė 

;su tarptautine' veiklą, svarbiausia dėka jai nebuvo apleista vie 
* na labai aūms’svarbi tarptautinio darbo sritis. Per ją lietuviai 
Įėjo dar įvvieną tarptautini judėjimą ir tai tokį, kuris yra jei 
lai p pasakyčiau suaugės su ze^e, persunktas realybe, apimąs dau
gelį pagrindiniu gyvenimo sričių. Jame mes nesam nerealiu projektu 
tekėjai ar marionetiniai dalyviai, bet esame tikri dalininkai, ".'e 
tiek kiek esame tikri dalyviai to, kas šiandien net už auksai pri
pažįstama svarbesniu- darbas® Vienintelis dalykas per kurį Ir ku
rio" vardu mes turim teise į baisa ir vienintelis Kelias, kuriuo 
mes galim pasiekti norimu laimėjimu.

Antras dalykas ir tai labai svarbus 
L.D. S. įėjo į judėjimą, kuris apima visą Europą. Tai yra tokią 
kokią ją norime turėti po karo, neskaldant jos’į vakaru ir rytu. 
G-ai todėl §i konferencija ir susilaukė tokio susidomėjimo ir to
kio paLankuaoi. Visi kas dalyvavo juto, kad gimsta kaz kas tikrai 
"rimto, darbingo ir kūrybingo.

Musu įnašas į tą konferenciją labai 
nelygus. Bet svarbiausia, moraliai pralauktas į mūs įaugės įsitiki
nimas, kad kiekviename tarptautiniame judėjime-mes turime būti 
paskutiniai, o tuo pačiu.ir mažiausiai aktingi; Mes buvome pirmie
ji kurio.parėmėm konferenciją materialiai, įnešdami mums skirtą 
sumą., išį-kartoą apie ką dar ir po konferencijos buvo su džiaugsmu 
pastebėta. Pirmieji sutvarkėm parengiamos spaudai medžiagos iš
siuntimą. 0 povto kalbėkim atvirai, įėjom į mums Įprastai vagą t",y. 

„kaip Sąjunga išnykom. Neturėjom oficialiai' paskirto atstovo daly
vauti konferencijos paruošiamuose darbuose. Nebuvo sudaryti ir 
įteikti sąrašai tu kurios mes norėjom kviesti. Negavom ne i enovs 
sveikinimo. Pranešimas apie Sąjungos veiklą buvo Įteiktas pries s 
pat pranešimą. Normalu, kad mes visai nebuvome paminėti; Netu
rėjom, kaip kitos delegacijos, paguostu keliu delegatu, Kurie bū
tu aktingai dalyvavę komisijose, būtu stebėją, kas vyksta kulua
ruose. Laimei, kad pries pat balsavimą buvo susigaudyta ir gautas 
leidimas Eąerskiui (dėleguė supplėant) balsuoti, nors balso nepra
radom. Tas buvo itin svarbu nes estai nedalyvavo, latviai u 
'. j ,dėl jyvpirmininko uzsispirimo,arba dėl prancūzu Kalbos nemokė 

kėjimo, neišnaudojo antro’ balso.
Šitokiems apsileidimams esant, "pik 

ta ir Liūdna" kaip vienos tautos laikraštyje rašoma, "bet normalu ' i 
ir teisinga kad mes neįįom į komitetą".’Ir vietoje būti tarp pen-
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kiu tautu, Kurios Įėjo į komitetą, esam tarp aątuoniu, gurios ncįjo. 
i komitetą. v ’

. . . keliu situos klausiaus, pady^s^’S- 
ta daug griežtesniu pareiškiau kitu tautu spaudoje, ne Jam kad. 
tiems, kurie atsako už L.D. S. priekaištaučiau; ke tas čia man rupi. 
Visuose tarptautiniuose dalykuose teko tą patį apsiteidįmą stebė’ 
ti, mėgstąm būti neskaitlingi ir ateinam paskutinę minutę, kai dis
kas paruosta, tik į nurodytą kėdę atsisėsti.• ‘. u

s * . Visuose pasaulio Kraštuose šian
dien turime pakankamai žmonių, visur turint geros valios ir noro, 
galim tinkamai pasiruošti, maniau įgudusi eras pądedant, ir skaitlin
gai dalyvauti* kai yra toksv tarptautinis suvažiavimas ruošiamas, 
tai net adresu ant voku užrašymas jau yra mokykia, nes tuo momentu 
čia pat kalbama apie visa eiį-ą ir nartais labai. svarbiu organizaci
niu klausimu, o ką bekalbėti apie statuto paruosimą area ,apie jo 
patobulinimą, apie paruosimą pranešimą komisijose ir-t^t.- 
dokykimės is lenkti, kurie tokiais atvejais jokio uarbo, jokiąppa- 
reigą nebijo, visad atvyksta neproporcionaliai skaitlingi ir vi 
sad gerai ^asiruose, ir niekad neleidžia net savo nesveikai perdė
tu interesu pažeisti formalu, kad jie visur perdėtai pirui;

* 'Juo momentu,.kai skaitytojai tu
rės šį leidinį savo rankose, jau bus sukurtos komisijos tik pen
kios, kiekvienoje turim turėti po atstovą.

Gegužės 12,15-,14. dienomis' vyks 
2į> tautiniu C.k. T.C. kongresas. Visos Darbo Sąjungos yra nūosir- 
dgiai kviečiamos dalyvauti. Bus kelios komisijos ir mums ypatingai 
svarbi - Commission des rėfugiės.- ‘ ‘

Pirmasis, balandžio 1-ą dianą 
įkurtos tarptautinės Darbo i'ederacijos, posėdis Vyks baland...iio 

2c diena. -

v ,
Nuo sekančio numerio, vis bus . . 

dedami straipsniai apieu si ridikai i nį judėjimą kitose valstybėse, .
pirmasis bus skirtas Italijai. ’ 1 ' .

Nuo.23 iki 29 gegužės netoli Pa
ryžiaus vyksta sindikalinio pasiruošimo kure&Į, antroji pamaina , 
bus" ąuo gegužės 29 d. visi svetimšaliai Darbo Sąjungą nariai yra 
kviečiami dalyvauti. Bus visa eilė paskaitą, diskusiją.
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LIETUVIAI P- R A N G U Z I J O J E.

i-šis reportažas. .
i P.E,

M E V U I ir .TĖVYNEI 
++++++++++++++++++++++++++++++++

Besidairant aplink, rodos, neatsi
rastu, musu tarpe toksai, kuris atsisakyt^: cierkj išmesti^sušokti 
suktinį arba samba ir šiaip, sakysim, pramogų- malonumu isšizadėtt 

“ Bet... bičiulis jau kuris laikas
serga. Aplankau jį, kalbamės apie pasaulio įvykius ir svarstome 
karo galimybes bei Lietuvos ateįtį. Viena slaugytoju^ maloniai nu į 
Tebindama mils, prakalba lietuviškai. Tai rudu,pyanciskonės,abitu.
ir balta priejuoste apsirengusi, vidutinio amžiaus^ gailestingo- 

-ji sesuo. Kuri, pirmajam džiaugsmui praėjus, lietūvisku nuoširdu
mu , teikėsi atsakyti į.sekančius klausįmusj

Ar jau seniai Prancūzijoje ir kaįp čia patekote?
- Esu čia daugiaus kaip dvidešimts 

metyi. Yra ir seni aus atvykusią.. Nuo 1927 iki 1938 atvyko vipd1 
virs penki^sdesimčs. Musu visu tikslas ir npras buvo susipažinti 
su Vienuolišku gyvenimu ir medicina, kad grįžusios tėvynėn galėtu 
mėm-pasisvesti Dievui ir artimui. Tai praloto Julijaus idaciejatis- 
kę> idėja, jis mumis, grupėmis ar pavieniui, sugabeno daugiausiai 
ią Žemaitijos. Del kilusio karo gr/ižti nebegalėjom, vėliaus 
ir pats pral. Maciejauskas mirė ^Amerikoje). v

Kaip patinka pasirinktas pasaukimas ir užsidėtos pareigos?
/ - Aukoti save, savo jėgas, sveikatą

tiems, kuriems to trūksta, rūpintis^ pabėgėliais, našlaičiais, 
ligoniais džiovininkais- visa tai miela ir tuo esu labai patenkint 
ta irvlaiminga. Žinoma yra ir tokiu, kurioms tas nusibodo, nera
do pasaukimo ir grizo į civili gyvenimu. Kitos perėjo i kitus orde 
nūs iy daug yra mirusiu: (RoževBumbulytė, Uršulė Gęc.ai^ė, Zosė, 
Valiusytė, Anastazija Pilipaviciutė, Juze Stankėvicį-ute, Salomėja 
Matelytė, Anastazija Lileikyte ir 1.1, ir 1.1.). Visos pavyzdin
gos vienuolės ir didelės patriotės, kai kurios ir aukštesnį moks
lu pasiekusios. Teikė grazįui vilčių vienuolynui, tik negailestin
ga mirtis jas per anksti ’pasiėmė. * Dievo keliai nėra žinomi.

Kodėl toks didelis mirtingumas?
- Gal ir dėl neįprasto klimato,At

vykome jaunos 15-20 m., amžiaus ir vasarotais kuomet karštis siekia
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45+ vilnoniai abitai ir gaubtuvai troškina. ALpdavom žiūrėdamos į 
vienmarškinius £r besimaudančius.Dauguma džiova pakirto, neįpras - 
tas maištas, neįprastas ir sunkus darbas kalbyklose, vyštidėse,- 
virtuvėse ir 1.1.

Esate visos viename vienuolyne ar paskirai?
- Šv. Pranciškau^ ordene ir Šv. Jė

zaus širdies seserų tarpe lietuvaičių, galima užtikti visuose vie- 
nulynuose (Communautė): Auteuil, Charenton,St. Mandė,St. Sais,Cham 
rouge, '“randris. Lyon (centras), Pusignian, Toulon, Monaco, St. Poe 
ęain, St. Mathine.St. Lėonard,St. Maxime,Vareppe,Hyėrės,Haut Savoie 
Maroc.- ”

ir yra lietuvaičių, ir Afrikoje? .
- Taip, kelios pasiaukojo skleisti 

artimo meilę ir pagalbu tarp necivilizuotu arabų, beduinų, tautelių.
.Ar greitai išmokot prancūzų kalbos? „

- Naujokyne mokino kalbos, baznyęios 
istorijos,tikėjimo tiesu, liturgikos, ordeno regulas( sxatuta) ir 
medicinos pagrindus.Kai’kurios nevisai gerai išmoko kalbos. Bet vi*, 
visur ar tai aukas rinkdamos, ar šiaip su žmonėmis bendraudamos pasx. 
sak$ esančios lietuvės, tuo pa^iu prisidedamos prie musų tėvynės 
graznas,tarp svetimų, atstovavimo, ^ra is. musų ir pasižymėjusių .
Pav.^ Emilija Stankevičiūtė (Mere St. Gertrude), Helio Marin kau

lų džiovininkų sanatorijos viršininkė. Kelios tapo diplomotomis 
slaugėmis ( infermiėres diplomėėh). Kitos , kurioms sunkiau sekasi 
apsiprasti su vienuOlyno tvarka ir varžymais, lieka šiaip sau 
darbininkėmis. ' ■ :

Kaip atrodo vienuolių kambarėliai? v
v -Mazos svarios celės, maža baltai pa

klota lova virs kurios Dievo ...an ei a, staliukas, spintelė, prausykla 
ęsotis suwanueniu. kėdė ir tualeto smulkmenos.

Is ko issilaiko vienuolynaį?
-Is valdžios vienuolynai nięko negau 

na. Renkam aukas gyventoju tarpe, auginam našlaičius, daržoves pauk 
šaius, slaugom ligonis ligoninėse ir namuose.išsimaitinimas ir ap
sirengimas, asketiškai gyvenant ir bendrai dirbant ne tiek daug ir 
kainuoja. v . v ’ ,

Kas šiaip įdomesnio ir kokie įvairumai vienuoliškame gyve
nime? v v •

-Retkarčiais einame pasivaikščioti, 
daroiios ekskursijos.Vasaromis buna rekolekcijos 8-10 dienų -dvasi
niai sustiprinimui. Šiaip jokių pramogų nėra ir būti negali issiza- 
dėjus visų malonumų ir savęs. . ‘

Kokie jūsų rūpesčiai ir sielvartai???
- Musų didžiausia kančia- Tai TEt 

VYBES NELAIME, kurių gyliai pergyvename ir musų likusių seserų, 
brolių, tėvų likimas, nuo kurių negauname jokių žinių. Taip pat kiek 

(nukelta į 18 psl.)
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* -.. . . j-teveikė.

J 0 GAI L I IT I S {mėnulingas) LIETUVIS 
ir 30 L I d T U V A.

3- ji ištrauka

■ i .v . ’ ' ’ / . Praeitame numeryje suminėti valdova
.... ?£ s^- J P vi en ę p agri ndine s avy b e • - LIBTUVA jiems lys; altorius
ir nešė jai aukas savo darbais, nebodami nuovargio, neėiskodami 
pasilinksminimu:, saves issi^adedaai, o jos ■ vardu vyKdė taikę ir" 
teisingumę geros valios pavaldiniais. • •

’ $et tame pačiame soste sėdėjo, tos> 
pat pilyse gyveno»toje pačioje' valstybėje viešpatavo ir tokie Ged: 

. aįnaiciai: *
' Gedimino įpėdiniu,Vilniaus soste,

yra laikomas Jaunutis. Tik užmirštama, Kad jojo vyresnysis bro
lis, netrukus po Gedimino mirties, .'žuvo kovoje su Ordinu. vAtrodo 
tada Jaunutis, motinos remiamas, užėmė tėvo sostę.O pamažu susid 
darė, arba tiksliau buvo dirbtinai sudaryta,tradicija, kad Jaunu- 

,,.tį tėvas skyrė. Jaunutis, tas motinos numylėtasis, tiek ilgai ' 
viešpatavęs kiek motina gyveno, buvo malonaus veido, nulankaus 
elgesio. Tik gimė per anksti, layta dar buvo sveik a. h’e reik žįavp 
jinai is savo valdovo malonios išvaizdos, neklausė ar jis be ydų, 
bet kokie jo darbai Lietuvai, kiek sugeba valstybę tvarkyti, .kaip 
dera sveikai tautai ir visuomenei ji parėmė kėstutį ir Aįgirdę'ir 
nęcpsiriko. Jaunutis bėgojį tfiaskva ten nieko nepešęs grižo ir per 
vi s ę likusį gyveninę pasizyjĘjb. neturėjimui jokięT ryškiu ypatybių.

"Toks mažas „judantis ir kalbantis niekutis. Buvo .ar nebuvo visvie: 
Nors susipažįstant su jo valdymu, atrodo, geriau outę buvę, kad 
jo visai nereiktu minėti. -į. . .. » v Taip mėnulmgo lietuvio pirmasis
ata^ovas po nevykusio švystelėjime, turėjo laukti net 1382 metu

_. Kli£'2UClO 'AIR'HBS. v
: - Kiekviena politinė žmogžudystė at--

neša tam tikrus sukrėtimus. Kęstučio nužudymas ypatingai jais
_ .turtingas. Jis užbaigė vienę laikotarpį tam, ka$ Kitas prasidė

tu. Ir jie abu susitiko jo mirtyje. Pirmasis uzsioaigė jojo nu- 
•žudymu, antrasis prasidėjo kai žmogžudžiai nebuvo nubausti;

~ -1382 metu mėnulingas lietuvis^fis^emingai^ir Be^ptifiovos nir 
daugiau moraliai negu ii žiniai žudė saulingąjį lietuvį ir iki 
musę: senosios valstybės nepriklausomybės praradimo, per -i 1 gus 
Šimtmečius, atgaivindamas ąi-tę žmogžudystės momentu vis karto 

v jo kaip tas Pilotas- as nekslta&r “enorėdamas savyje jokios -' kal- 
’ -tės pajusti šaukė: Kataliku Bažnyčia Lįetuva sugriovė, jei 

buvp netikintis, ar priklausė Kitoms bažnyčioms. Lietuvę lenkai 
n...- pražudė, kartojo tikintysis. UŽniršdmas vienę,kad valstybė, tauta 

kaip žmogus,be stuburkaulio ir aiaKaus proto,klumpa ir sugriū 
va net ir be svetimųjų parauname;
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Koks nepaprastas supuolimas?
Vytautas savo garbais, laimėj!- • 

m ai s- e aulirgi tusias ir Jogaila mėnulingiausias tarp mėnulingu. 
gyveno vienu metu o nuo ję. vardu kaip įpratau nuo‘daugelio setu, 
vadinsis pirmęjį - VYTAUTIKIU, o ahtręjį’ JOG/ĮLINIL^t ’ - -

v Jogaila Lietuvoje viešpatavo nepil
nę desists setu (1377-1386). i»aikas jau atsisakyti*nuo.mums į— 
pirstę prasimanymę, kad Jogaila, išvykęs Lenkijon, liko Lietuvos 
valdovu ir net es^ buvęs geras auginistratoriUs. i'aip tvirtinant 
reik įrodyti. Pasirodo, kad jam išvykus Lietuvos, valstybės kance 
lįarija neišdavė nė vieno rašto -‘■ogailbs vardu, kurtę netrūksta 
is to laikotarpio kai jis Lietuvoje višpatavo* L ar įdomiau išvyk
damas į Lenkija jis nustojo visos savo asmeniškos nuosavybės* Ir 
po to kai 1387’’aetais pavasarį Skirgaila tapo Lietuvos valdovę, 
Jogaila netsteigė nė vienos baznyclos,nepadovanojo nė vieno žemės 
metro, jokio namo. Jis išvyko,kaip tikras užkurys t.y* atsisakęs 
nuo visu pretenzijų ir teisię į nejudomęvtcrtę, pasitenkinęs^jei 
taip galima apie valdovę pasakyti, kraičiu bet liekęs savo seimos 
pilnateisis narys', pasilaikęs jos pavardę, mums rūpimu atvėjū la
bai keistę titulę- princeps supremus Lithvanie— kurio išnagrinė
jimas geriausiai įrodo Jogailos užkurystę. Kaip seimos narys jis 
dalyvayo visuose $.eimosvpasitarimuose, visuose pasikeitimuose 
sprendžiamu bals3. Jo šeima tai didžiulės valstybėsvdinėstija,» 
kurioje jo vaikai turi realiu teisiu į jo tėviškę* Šito viso • 
pasekmėje, mums tylint, svetimi pridarė tięk painiavos!

xxoks jo viešpatavimo Lietuvoje ba
lansas?

. likrai nekoks. Jokię socialiniu, 
teisiniu reformų. Nė vieno garbingo karo žygio, kėstučio nužudymas 
negarbinga, o žiūrint valstybės reikalu, išdavikišku sutartis su 
Ordenu; Dėl Kęstuci-e nužudyme Jogailos šalininkai kelia nemaža 
klaust ūkę, pateisinimu.. Visai galimas daiktas,.kad jie pagrįsti'. 
Jogaila tikrai nėra, savo rankomis Kęstutį pasmaugęs, let Birutė 
jos giminės, daug kitu artimuję ir bajo.rę’buvo-’nužudyta, vandeniu 
kankinta, •’temenitchen’iaesta. Kieno įsakymu tas masinis perse
kiojimas buvo įvykdytas* Vienas atsakymas- Jogailos! Nepatogu 
tiesa, apie tai kalbėti, kai. Jogaila, anuot bendro įsitikinimo 
Lietuvę, dargi visę Lietuvai tr utmirątama, kad katalikybę į 
Lietuvę atnešė Mindaugas 1251 metais. /Jis yra tikrasis ir visos 
Lietuvos krikštytojas. 0 Jogaila* jei likti prie senę tvirtini
mu tėra įsteigęs septynias bažnyčias ir nė vienos Žemaitijoje, 
Suvalkijoje, Kaunijoje. Kodėl? Labai ’paprastai tai Vytauto dc.rba^ 
£o Llindaugo, kai visos mūsę valdovės, isskyrus birutę, buvo kiiks 
ci on23.? nieks niekam nedraudė tikėti kaip patinka, bet nenorėta 
pripažinti kataliku tikėjimu - valstybiniu. Tikėti, kad tik. Or- 
denas sutrukdė katalikybės įsįgalėjimę Lietuvejer butu per daug 
nayvu, žinant apie Gedimino asaras po to kai jis vidaus opozi—' 

+ krikštijo.
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zicijoš paveiktas turėjo atsisakyti nuo oficialaus krikšto.
Jogailos, neabejotinas nuopelnas— 

aciii jam kataliku tikėjimas buvo pripažintas valstybės religija* 
Bet tai mažiau apaštalavimas nei juridinis aktas. Tiesa ta proga- 
ga jis , kaip šaltiniaivtvirtina pakrikštijo "daug” žmonių 
(apie 30,000). $et ir čia neapsiėjo be nekalto žmonių krauj-o 
pralėjimo. Du lietuviai didikai, pravoslavai, atsipamę Japi-i 
katalikais, buvo Jogailai įsakius kankinimuose nužudyti# Prie : 
Žastys dėl kuri^ jie buvo-nužudyti neaiškios bet sit^įvykį/ 
XEX-jo amžiaus rusu istorikai snūdžiai išnaudojo.pries aus. . 
Lygiai atrodo ir įsakymas, kad kataliko i'r prayoslavo vaikai 
turi būti katalikai atsirado tik po to, kai is šaltiniu buvo 
sužinota, jogv °ogailos privilegijoje, duotoje Vilniaus kate 1 
drai, buvo pažymėta, kad lietuvis katalikas turi, teisę vesti 
tik' kataliku.

Balandžio mėn, 1387- metais Lietu
vos' sbstan buvo p’ak eit as Skirgaila, tas pats kuris padavęs 
ranka kėstučiu!, tuo pačiu užtikrindamas, kad jam nieko bloę 
go nuvykus p's s Jogailą neatsitiks. Vargu, taip- elgdamasis, zi 
no jo, kad Kęstučiui ir jo ’artimiesiems ruošiama mirtis.

1 ■ Tai ../buvo elegantiškas, daug kartu,
į užsienius keliavęs diplomatas- Gediminaitis. Jadvygos ir 
Jogailos vedyby. piršlys. Labai judrus. Puikiai suvirskin^s 
aiškius dalykhs.. Nepaprastai gerai mok§;s perduoti valdovo vali£ 
Nė -vienoje, Lietuvos, atstovo kalboje nėra tokio didelio net 
iki Kvailumo p ašį did Ai avimo Lietuvos galybe, kaip jo kalboje, 
Krėvos akte surašytoje. Atrodo geresnio Jogailai įpėdinio, kaip 
Skirgailą ir būti negalėjo. -db-t Kai valdovu tapo,tai,pasirodo, 
tinginio butą ir 'nesugebančio logiškai galvoti ir nuosekliai
aoįSW-b®EBH«aanSteJi5d.!>žr<5di:aus ir vylyti

. ’ Penkeriu metu užteko, kad visi įsiti-
tikintu, • kad Skirgailos tolimesnis viešpatavimas yra Lietuvai 
kenkimas; Beik atiduoti Jogaila pagarba, pats Vytauto ieškojo 

'.ir prašė į Lietuvą grįžti ir padėjo Skirgailą. pas4alintiį.-

’ - - - - : ./Vytautas, o po jo Švitrigaila (1392 
-1432} sutrukdė keliasdešimčiai me.tu jogailinio lietuvio į-., 
siviespatavimjd £et 1432 aetai's Žygimantas Kęstutaitis atsirė
męs į lenkus pasalino Švitrigailą, jo su juo ir visatai kas darė 
musu sen£j£ valstybę, tokig: didinga, tokiai nepaprastu

; ' ... Jo viešpatavimo balansas* (1432-1440)
a) pasikvietimas lenkę, kad jam padėtu įkopti į protėviu sps- 
t£,b) negarbinga ir keista sutarčių su Vladislovu Jogailaiciu 
virtinė, c) patriotinės opozicijos naikinimas žudynėmis. Žudė 

be pasigailėjimo. Kol pagaliau • "i* u.ę lietuviai patrxo
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riotai pritrukę kantrybės jam toki£ pat M rti priteikė;

Po to atėjo Kazimieras, gabiausias 
. iš visu Jogeilęs palikuoniu. Pradžioje, Vytauto praitikinėje mo

kykloje paruostu patarėju remiamas, patariamas. Lietuva niekad, 
nebore^taip garbinama, -tokia galinga, kaip per pirmąjį jojo 
vį^žpatavimo laikotarpį. Nesusipratimai prasidėjo nuo 1452m. kai 
is Krokuvos riimu staigiai buvo paskinti, ten per daug įsigalėję 
Lietuviai. Tuojauspp to jis pasirasė lenkams privilegijkurio
je ,tiesa,labai neaiškioje formoje, garantavo, kad patvirtins vi
sas buvusias lenku teises, tarp- kuriu buvo ir tos, kurioj tvir
tino lenku pretenzijas į kai kurias Lietuvos pietryčiu, žemes. , 
Mazasvobjektas, bet dar buvo laikas, kai lietuviai nesileisdavo, 
būti žeminami. Ir tu pat metu seime lietuviai taip- primuąė kaži— 
mier^f kad jis kelias dienas gulėjesvmirties patale. Atsipeikėjas 
išvyko Lenkijon, kur ilgesnį laika’išbuvo. Turėjo vali j. ir protp, 
betvVytauto protingus uzsispiriaus ir tokius pat nuolaidumus ar 
pykčius, pakeitė kvailais uzsispirimais ir lygiai tokiais pat kom
promisais. . Be to prisidėjo Jogailos paskelbtas
arba tiksliau sakant nuo jjiosunu gimime vykdytas nuostatas: sun^. 
gerovė', aprūpinimas ju sostas yra pats savyje tikslas e Lietuva ak 
ar kitos valstybės tėya objektas privaląs jiems tarnauti. Taip 
Kazimiero antroji viešpatavimo pusė visu, pirma pasižymi val
dovo sunums sostu, ieškojimu. Vladislovas - gavo vengriją ir ?o 
heaij|r- apverktinas valdymas ir valdovas. Jlazai ko geresnis Len 
kijoje Jonas Albrechtas. Lietuvoje Aleksandras ir vėliau Žygi

mantas Senis. p0 nup&Vy£Usį0’ 1431 lėtais pervers
mo Kazimiera vis labiau ir labiau supa pataikūnai. 0 po visokie— 
tuvj ulna naujas obalsis - karjera, karjera... vietoje^buvusio: 
pasiaukojimas ir valstybės gerovė. *en Naugarda maskviečiai sau 
ima. Tiek to, Lietuva dar tokia didėlė ir galinga, kad dėl toki® 
mažmožio nėra ko jaudintis, kai valdovo malonė ar nemalonė svar
biau. Juk šiaip viską? eina, kaip sviestu patepus, mokesčiai plau 
kia, dideli ponai, kaz kur ten aukštose pilyse posėdžiauja ir tvar 
ko valstybės reikalus.' Žmonės juda,skuba, mokesčiai tvarkingai 
plaukia.Bet vienas nepastebima, tai tik J'asadaš, proseniu pašiau 
kojiniu, saves išsizadėjįmu išdailintas, išdabintas, o ten viduje o 
jau viškas’byra. f o maži auga nauja generacija, jai juokingai 
atrodę, kad dėl mažo sėmės sklypelio jos tėvai galėjo valdovu 
primušti ir pyktis su tokiais mielais, tokiais paslaugiais ir 
nuolaidžiais lenkais ir dargi prieš, juos kar^ ruostiį Jį stebino 
neturėjimas su lenkais nuo 1446 Jokiu sutarčių jokiu santykiu.

Tai generacijai priklausė Aleksan
dras (1492-1506) kurio atstovai 1£99 metais pasirasė arb^ tiks
liau patvirtino vien «enuj sutarčių su lenkais. Rodos mažmožis, 
bet rodo aišku lietuiiskošiės politikos pasukimo kelij.
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Aleksandras nesutepė savo valdymo ne
keltu amoniu krauju, bet buvo toks p&t t&utzudys, o gal net ir 
didesnis, kaip Jogaila ir Žygimantas Kestutaitis. Norėdamas Ven r 
grijos sosto, ė jo prieš. Vladislovu į brolžudiška karį, puikiai Ži 
nodamas kad tai nėra Lietuvai naudinga, dargi kenksminga* Užsi

manė būti Lenkijos karaliumi siuntė savo kukmistrių dar su ke
bliais, kurie paširasė'garsiąją melniko sutartį, Lietuvos savaran^- 
kiskumį palaidojusiu Lietuva jos nepriėmė, bet jos pasekmių dar < 
ir šiandien atsikratyti negalime.

Lietuva jos garbė, jos orumas jam an- 
",J traeįlis dalykas, daro tik tai kas jo karjerai, jo geram,pagal 
‘ jo. mazįąu r negu vidutinįprota, vardui nauayngp.Nemėgstam mes 
jo viešpatavimu prisuminti,bet neturime užmiršti- niekad viduti
nis lietuvis taip sočiai ir gerai negyveno, kaip jo laikais. Vil
nius pasipuošė puikiais dar iki dabar islikusiais mūrais kaip 
Aušros vartai r ’"Ifi.sipuzjsųi uolinius Lietuvos valstybėje atrodė, . *p 
kaip puiki moderniška skrybėlė, ant žmogaus apsirengusio gerais, 

’ bet visai sudėvėtais drabužiais. Aleksandras įs arti žiūrint atro 
do pavyzdingas valdovas, lygiai kaip yra menisižL, ranka tapyti 
ir Paryžiaus^bulvaruose sekmadieniais isstatomi paveikslai. 0 is 
tolo? Kam iš tolo? Lenkai, kurie nuo Kazimiero Didžiojo laikų 
įėjc įvsaulingoji laikotarpį.,, maldavo Dievo, kad jis , tas tautos 
dinamiškumo trukdytoj as,greičiau numirtu.

1506 metais Lietuvos sostai užėmė 1 j- 
gakojis Gediminas - Žygimantas.Senis. Nuostabiais pastatais puoqė 
savo pilį ua lietuviška pinigu ’lik ja statė ir pousė ne Vilniu-Je 
ar Trakuose, bet Krokuvoje. Architektūra buvo jo džiaugsmas, jo 
pasididžiavimas, tapyba menkai domėjosi, knygos nemėgo. Is pri
gimti e sf^buvo puikus administratorius, nepaprastai teisus ir tešin— 
gas. Kiek p^valdįnių tiek kaimynu Labai mėgiamas. Bet dėl AL ek s and., 
sandro zemaziurisko karjeringumo, visas savo geriausias jėgas, iki 
40 metu skyr^ svetimoms Opavos ir GLogovo kuni-gaikstytėns. 
Lietuva paėmė valdyti antrojoje savo gy .nimo pusėje, turėdamas 
didelį patyrim^ bet ir kiek pavargęs ir susirupines įpėdinio 
neturėjimu; Jauna graži itale jam davė sunu ir is, antrosios jo 
viešpatavimo pusės pauarė pragaru ir jam ir jo Y&lstybėms. Dar 
kartį lys pabrezciamas, kad malonus, geras būdas ir tokie pat no
rai, kai nėra valios nesą tik nelaimes.

v Jo sūnūs Žygimantas Augustas
(1544-1572) 14-ame anziuje butu buvęs pavyzdingiausiu valdovu. 

Nuoseklus labai protingas. Nė vienas iš Jogaįlos įpėdiniu nemb-_ 
kėj» taip užsibrėžto tikslo siekti, taip gražiai intrigas narplio
ti, gal tai motinos italės palikimas dėl kurios gavo aniems 
laikams tikrai skandalinga auklėjima. Dėl kurio nemokėjo ats
kirti esminiu nuo antraeilių dalykų. Svarbiausia nemėgo daryti 
griežtų įr skubių dalykų, sprendimu vis tvirtindamas , kad jis 
laisvj uz vis labiau mėgstąs. Lenkai ji pavadino valdovu "do
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jutrka” es| kartais net skubiausiu rastę. pasiraąymę palikda
vęs rytdienai! Po jo^liko? Atsiminimas apie jo keturias aistras: 
moterys, arkliai, medžioklė ir knygos, priedu Liublino Unij

Unija atnesusi abiens valstybėms 
bendra valdovu, bendru seimę, užsienio politikę,vbendrus ir la
bai negarbingus dvejus bendro sugyvenimo šimtmečius ir lygiai 
tokį p at negarbinga gal ę« > '

Pagaliau kitaip ir bpti negalėjo 
jei turėjom valdovus, kuriems l»ietuva buvo it ta melžiamu karvutė 
arba pamatai jiems, nebojant jos gyvybiniu reikalu, aukščiau pa- 
sistebti.

Bet sitasv laikotarpis davo mums 
didingiausia figurę. Ir be galo Įdomu ±£ šaltiniu atkurti, kaip 
egoizme paskendusi, suburąuazejusi,musisk&L tariant, aplinka ne 
tik jo nesuprato, be ta argi’ persekiojo ir laike nepaklusniu ta— 
kuris vėliau tapo Šv. Kazimieru, padėjęs pamatus busimai vytau- 
tinei Lietuvai. Jos p£įK£įs nemirkys taikai viks-
rę, juodojoje juroje, kaip tai darė Vytauto kariu žirgai,Jos lėk
tuvai neskraidys kaip užkariautojai ties svetimomis sodinėtais. Ne.

J Bet ji atsirėmusi Į Sv. K^zimierę, 
pirmu kart savo lietuviškas akis pramerkusi vysk. Valančiaus as
meny, duos proto, kultūros ir dvasios pasauliui Vytauto Casto dv&- 
^os galiūnus! Prieš kuriuos byrės nereikalingos valstybių sienę 
užtvaros, atsidarys visos kultūringojo pasaulio durys tam^kad 
pagarbiai klausytis ir vertinti ju dvasios didumo pasireiškimus.

Kada gi taip bus? atrodo gana </ . i 
greit. Bet daug kas priklauso nuo musu. Galim suvėlinti,galime 
pagreitinti. Jeigu sveikoji tautos dalis dės

visas pastangas kad darbščiausieji gabiausieji butu re.aiani, o tin
giniai, bet titulu ir garbės garbintojai tramdomi midijų. kartos 
vaiku vaikai galės jau būti liudininkais nepaprasto dvasinio 
Lietuviu tautos galingumo! • , -

Atkelta Lietuviai Prancūzijoje.
galima domimės lietuviu "D.P. “ išikurimu įvairiuose kraštuose ir 
Irancuzijoje« Labai pasigendame lietuviškos spaudos, kurios mums 
vis mažiau beprileidziama.

yra v^°“t?Wskas ka^atalna ir išeina iš vie- 

molyno yra tikrinama; laiškai,, laikrasęiai,vknygosf siuntiniai 
pasimatymai. Tas buyo dar musu atžvilgiu pagrieztint^ kai daug lie
tuvaičiu is,stojo is vienuolynu, kur trūksta kandidaęiu. v

- Tur biit patinka sambę šokti? Įsidrąsinęs užklausiau. 
Tai galima taikyti prancūzėms, gi 

lietuvaitės kad ir išstojusios lieka doros religingos ir g$jros 
SeTmi nikės, /s ir kitos 27 lietuvaitės esame tvirtai pasiry^usios 
X^apsisprendusios dirbti Dievo garbei, aukoti jėgas ir sveikatą 

artimni £ ' v Tai tvirtina jos veido išraiška ir
abejingumas vi s ak am kas žemiška, laikina. Norėjosi dar daug ko 

lovos, £ur ligonis prasėsi vandens. 7
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0. V.L. udiloez-fiį'ilašiuso

LES - TERR A; IN S -- V A G U E- S.

.Comment m,-,es tu. veriu, 6 tol si humble, si chagrin*?
(Je ne sais plus.

Sans doute comme la pensėe de la mort, avec la vie Meme.
Mais,de ma LITHUANIE cendreuse aux gorges d’ enfer

(du Rummel,
De 3ow-Street au Marais et de 1* eniance a la vieillesse,
J’ aime (comme jf aime les homm.es, doun vieil amour
Use par la pi tie, la cohere et la-solitude) ces terrains

(oubliės
Ou pousse,- ici trop lentement et la trop vite,
Comme les enfants biancs dans les rues sans soleil,

(une herbe ....

O.V.L. Mil osz-milasiaus vardas o su 
juo ir Lietuvos vardas vis plačiau ir plačiau minimi pa
saulyje. Juo labiate su juo rastais susipažįstama juo la
biau Kape Įžvelgiamas, genialus rašytojas, mno pačiu kyla 
vis didesnis susidomėjimas ta tauta ir ts' žeme kuri davė 
tokį nuostanų rašytoju. • • -

Jo gerbėjai prancūzai per kelis savai 4 
tęs trečiadienio vakarais per radio skyrė po $5 Jin. 
Tai buvo viena įdomesniu programų sukėlusi nemažu diskusi 
ju ir komentaru Prąnncūzijos literatu sferose.

Tenka pasidžiaugti, kad Argentinos lie lt 
tuviai pirmieji ir iki šiol vieninteliai ruošė, Milosz- 
Milasiui pagerbti, k art u su argentinieciais, minė jimus- aka
demijas, tuo pačiu pasitarnaudami ne tik Milosz-Milasįtaas 
ponuli arizavimu!, bet taip pat ir Lietuvos , kaip kuiturin 
g s tautos propagavimu^.

Paryžiuje šiais metais pasirodė ' vei 
kala’, apie Milosz-Milasiu tai J ' . T.

x_o * Irenos-Genevaitės* Židonis veikalas O.V.de L, 
Mil o sz. Tai yra kiek pertaisyta daktaro laipsniui 
įgyti disertaciją. v

Autorė bus is viso pirmoji, kurio 
lietuviu vardu prabilo apie miisu didįjį tautietį tar
ptautinei publikai.

Už tai kiekvienas lietuvis patriotas 
privalo būti jai dėkingas.

Tos knygos recenzija tilps sekančiam 
me Darbo Rankai numeryje, bet nuoširdžiai patariame, kiek 
vienam lietuviui, o ypač tiems kurie bendrauja su sveti 
timsaliais j£ per artimiausi knygyną užsakyti. Išleido 
Perrin leidykla, kaina f r.
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S. Galinis.

TRIJŲ Rm^ITOJŲ m I R T I S.

Paskutiniu savaičių bėgyje vienas . 
po Kito mirė trys dideli prancūzu rašytojai, ule yra skirtingi 
savo talentais , bet visi trys turi benarę zymę-» . neo arrant 
č.arlįngum^A kylanti is no Po sup avi d. alinti savo mintis, išryškin
ti savo pasaulio suvokimą ir, kiek tai leidžia ję gyvenimo metai 
jį perduoti kitiems žmonėms;

Renė Guenon* as (15.XI.1866- 7»I»155L, 
gimė Blois mieste, mirė Kaire, nežinomas, neziiiurint savo 16 vei- 
KalVj kuriai keli yra labai svarbus (x'as pats buvo su 0< mil o s z— 
Milašium $ed, ) kuriu keli yra labai svarbus, Jau savo pimuoju 
labai didėliu darbu, Bendru Įvadu į Indu doktrinas (192l), jis 
pasirodo subrendęs galvotoje^, kuys besipilėsi^danas sumateria- 
lėjusi. ai Vakaru'kultūrai, iesko„išeities indę.išmintyje, betru
kus po to išeina eilė kito pobūdžio veikalu: Ryt ai i r V ak arai 
(1924)7 Modernaus pasaulio Krizė (1927). Juose Guenon* as kriti
kuoja Vakarus naujai^priimtojo galvojimo požiuyfriu, nors jis šiuo 
atžvilgiu nėra vienišas? daug mintytoju nagrinėjo Vakarę Krįeę, 
dvieju karu laikotarpyje, Kiekvienas savaip. Tos avi kryptis Žy
mi visa Guenęn* o veiklą, iki pat mirties: modernaus pasaulio Kri
tika, indui išminties atskleidimas.

vKodėl Vakarai pykdė.Guenon*ą? Jie jį 
pykino tikrai. Jis atmetė šię laiku gyvenimą ištisai, nerasdamas 
jame nieko gero, Kalbėdamas apie jį su palieka/ kurtos jo bendra 
laiKiai negalėjo suprasti ir pakęsti ir uz tai stengėsi apgaubti 
tyla jo^jo rąstus, Tirpo t jo Vakaru mokslas yra^ pa^al vieno indo 
issireiskimą, nemokšiškas žinojimas: pats to žinojimo pagrindas 
yra klaidingas, jis pasitenkina atskiru smulkmenų nagrinėjimu, h 
nežinodamas, kur bus ju nuvestas. Bar Diegiau su’Vakarę kultūrą 
bendrai imant z ji griuuna, nes pagrįstu klaidinguipasaulio suvo- 
iimu.lšeitį žmogus gali rasti tik grįždama^ įtinau tradicijas,.

Jo pasiūlytieji išeitis vargiai ga
lėtu biiti miisu ąmogui priimtina. Jis teisingai pastebėjo, kad 
Vakarai griūna, •''žmogui nebegalint susitelkti savo dvasioje ir pa
sitenkinant savo suišorinto gyvenimo sėkmingumu. Bet senuję 
žmonijos tradicijų tikroji saugotoja yra ne Indija, o Kinijai In 
du^išmintis pagrįsta tuo paęiu sėkmingumu,dvasiniame gyvenime, 
ieškojimu, kaip Vakaru medžiagini ame. Indai savo dvasios tobu
linime vadovaujamai lygiai tiksliais metodais, kaip vakariečiai 
biznyje.? alyginant su kinui išmintimi, seno si o s tradicijos induose
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issigimsta Vakarams bUainga dinamiškumo kryptimi, 0 visikas 
yra geriausio indo kontempliacijoje/ Vakarai tai rado krikščiony
bėje ir religinėje kontempliacijoje. Užtektų tik tai įgyvendinti*

daxence Van dėr Beersch (19O7-195LJ, 
miręs sausfio 14 d. tik 43 metu amžiaus, yra Sue non1 ui griez 
tai priešingo mastymo žmogus: jis ne tik gyveninę suvokia kaip 
ve Įkirtę, bet net stengiasi tę suvokiau pritaikyti menui, kuris 
kyla is kontempliacijos ir neturi nieko bendra su veikimu, nė 
minties įgyvendinimu veiksmo pagalba.Per savo trumpę gyveninę jia 
parašė 10 veikalu, savo rusies romanu, skirtu socialinio gyvenimo 
kritikai, mokslo populi ari z acij ai. Ši. ’ kryptis jau matyti Namuose 
ant kopų (1932 ...ir dar geriau sekančioje knygoje: k ai sirenos nu 
tyla Tl§33). Nežiuuririt savo peruaug savotiškos pažiūros į rona- 
nę,jojo Dievo žyme (1936) laimi Concourt’o preniję,’ o Kūnai ir 
sielos (Corps et ames) 1943 sukelia didelį susidomėjimę.

v Vieni Van der šAeersch’ -g skaito tarp 
geriausiu prancūzu rašytoju, kiti tarp blogiausių. Ir vieni ir ki 
ti turi tiesos, antrieji,turbiit,daugiau, Sis rašytojas norėjo bu 
btiti romane visuomenės kritikas ir mokslįninkas.^et siu dienu 
visuomenei pažinti reikia ypatingo atsidėjimo.Dar daugiau jo re 
>5 a mokslui, taip susiskaldžiusiam į spedalybes.kaip sociologas 
ar mokslininkas, rašytojas, dėl savo nepakankamo isilavinimo šio
se srityse, negali duoti nieko nauja. Rašytojas pasirinko klaidin 
gę kelię ir tapo neilgai trunkančia garsenybe.

v .Andrė Gįde (22.XE. 1869 - 19vII.
1951) griežtai skiriasi nuo abiejų rašytoju. Jis buvo ir pasįliko 
laisle. Neturėdamas Guenon’o galvojimo gilumo, jis pavergė žmo
nes savo mintimis. Negalvodamas, kaip Van der liaeerscn, būti vi^uo 
menės teisėju ar mokslininku, pakreipė nauja linkme daugybės zmo 
niu gyvenimą.

Tiesa visuomenė pati Gide asmeny' 
susirado teisėja. Jei jo pirmieji rastai Andre Walter’io užrašai 
1891; A tf. Piles, 1892) ir tebebuvo tradicinėj linijoj, jie pasii 
liko be atgarsio. Tikrasis Gide prasideda, po savo persilaužimo 
Žemiškuoju maistu, 1897, Blogai prikeltu promotejuni. 1899 ir_Ne 
moraliu ziaogtuai,1902 « Tuose veikaluose visuomene įžiūrėjo sa
vęs smerkiau, naujos aoržlės siulymę, guriai dėl jos iškrypimų 
priešinasi medicina ir atitinkami baudžiamųjų kodeksu •''straips
ni ai r Kuo to laiko Gide pasiliko savo gausioj kūryboj’tas pats, 
nors vip atsinaujindamas, Jo sukeltas triukšmas didėjo, garbintoj 
jų skaičius augo, kūryba gausėjo, Biidingiausias jo kūrybos formos 
buvo, trumpi romanai: Si auros durys, 1909; V atik ano rusi ai, 1914 
(nuotykių romano pirmtakunas); Tini gų.,dirbėjai, ',192b. JTs tain, 
pat mėgo savo asmeniškų pergyvenSBIĮisrdiŽki&ra (Dienoraštis 1959 
su’ savo tęsiniais) ir’ivairiu rusių kritinei* darbę, kuriami 
tarp daugelio kitų veikalų priklauso ir paskutinysis : Istparei„ 
gojusi literatiira (1956)
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Gide garbinimas ar smer/kimas buvo 
dažniausiai pagristas nesusipratimu. Jame reikia skirti poet į ir 

mąstyto jąr Kaip mąstytojas,, jis priklauso Prancūzijoje gausiai, 
skeptiku eilei t i srei ski ancfLęd atskiromis, žvilgančiai apdirbtomis 
kartais gilioais mintimis} negalint jy suglausti *į sistemą.^is 
neturi jokios kūrybinės galios, net jokio oiiginalumo, J-o riioso..a J 
fiją, apie kurią buvo tiek kalbėta,neegzistuo ja. v

„ Bet kaip tik savo mastymu Gide z avė., 
jo porą kartu, Nuo pat ~Že.aiskojo .raisto jis tapo pranašas i r, kaip ' 
manyta^ naujos filosofijos skelbėjas. Jis nuolat Keitė ’savo mintis 
kiekvieną kartą aistringai skelbdamas naujus gyvenimo dėsnius, 
juo aistringiau, kas jis norėjo ką norsvtikėti ir nieko netikė
jo., Be to-■ tokia yra daugelio garsiu rašytoju nelaimė-reikė jo pa—z 
laikyti minios vaizduotėje sukuriejįavo paties uitą, fa minia rei
kalavo kaskart energingesnių zodzpu! Juo sv Gide tieke naujais veika
lais^. nevengi amas paradoksu skandalui atšviežinti. Paskui artinan
tis įiai karui’, staiga viskas nutilo. Gide neteko mokiniui, pasekė
ju, 2>ė skaitytoju.Jo senatvė prabėgo užsimirsimo tyloj, neįvairia-

•iU0
’ v ’’ Nežinia, ar tai įvyko talentui, isse i

kus, ar norint kurstyti atsąlanti vuinios. susidomėjimą, oer pas
kutinius keliolika metu Gide neterase kūrybiniu veikalu’nė poezi
joj,nė romanu- bet leido.vieną po kito asmeninio ir.kritinio pobūdžio knygas. • Gide rodėsi miniai, kaip žmogus ir kaip mąstytojas, 
gaminąs atskiras minčių nuotrupas, bet tylėjo kaip poetas ir kure— 

teikėjo daug laiko, kol buvo paste
bėta, kad ne minties gilumas buvo sužavėjęs Gide mokinius,- tose 
jirktyse nėra jokio oiiginalumo,— bet nuostabiai poetiškoj jos isa? 
raiškoj. Pik minia poezija nesidomi.**i susidomėjo, kaip^tai jau 
buvo įvykę su Victor Hugo, dirbtiniąusiu Gide kūrybos atžvilgiu, 
jo filoso&ja ir padarė jo pranašą, nes pranašai jai buvo rei
kalingi, Paskui ji jį uęmirąo.

. Bet Gide buvo vertingas poetas ir 
romanyi rašytojas. Šiuo atžvilgiu, jis buvo kūrėjas ir jo kūryba n 
nebus užmiršta,

? Keistas yra lasytojo likimas.Guenon*
as įuvo gilus filosofas,^nedominąs skaitytoju. Bet filosofijos, 
minčių, pamokymu visi Ieškojo ven dęr Uerrsc£.»o ir Gide kūryboje, 
kur -tegalima buvo rasti tik poetiško įkvėpimo.
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■ 0, Šimona.

Paroda fiziniam darbui pagerbti.
Prieš tris metus Paryžiuje įsiku 

re Draugija : Les tėmoins de notre temps. Tiksliau ja; butu pava — 
dinti " Darbas menininku' akimis.” Šitos draugijos tikslas :pasis 
tengtiy paveikti įvairiu pažiūru, krypčių neninninkus, kad jie 

.susipažintu fabrikuose,’^arboviėtėse su ’sunkiu fiziniu darbu ir 
pavaizduotu svarbiausia siu dienu proolema-darbas.

Vasario mėn.ysiais metis "Art 
modern" muzejaus patalpose ši draugija suruošė labai įdomia paro 
dj, kurioje dalyvavo virš 60 meninininku, keL-etas skulptorrii- 
Kiekvienas teisstatė po viena kurįmi, žinoma ju meninis lygis . i. 
nebuvo vienodas. Juo labiau kad foto-riuotrauku buvo nemažai 
Viskas vaizdavo darbinipka darbo metu ir menininkus pas.darbi- 
nininkus. Paveikslu didžiuma buvo skirta statybai. Čia daug nuos
tabiu paveikslu, ypatingai ju tarpe reikia išskirti ‘ Jonnar* o , 
kurio paveikslas nuostabiomis spalvomis gieda didįnga giesme dar
bui. ^et jokia kita darbo ąaka nebuvo irgi pamiršta, ulatėsi kėd ' 
dziu taisytojas gatvėje, lėliu dirbtuvė ir didelis nuovargis mote 
ru gaminančiu puikias lėlės, d greta ferechko/icnt paveikslas— ke 
liaujantis lėliu teatras, gatvėmis. Net ^dykaduoniai" aistringi 
auvu meškeretojei susisėdę prie poetiškai fantastiško ežero,rado 
savo meriininkįf-išreiškėju. - ?
'■į - - ■ Sunitu atsitraukti nuo Henri Hatisse
paveikslo -^Audėjos” vargingoje pirkioje, žiūrint į t a\ paveik si d 
mintys skrido prie dailiu drobiu ir spalvingu priejuošciu lietu
viško kaimo audėju. y Mare ęhagai "Rugiu plovėja" žėri purpuyo ir 
aukso’spalvomis ir žavėti žavi savo potiska muzika lietuviško 
kaimo fone. Gaila, kad daugiau nebuvo nė vieno dailininko is Lie
tuvos. Crommer* io paveiksi aš '^oilsis laukuose" garbina sunkiu praks 
prakaitu persunktu duonele, o spalvos švelnios ir gražios*

• Dailinink-ap Sen-Sensf as-'Pečkuryje " 
žavi ugningu spalvų gama, per kurias jaučiamas nepaprastai sunkus 
darbas, kuris isciuipia yvisas jėgas is darbininkui Colen* o dar
bininkai atrodo -fantastiškomis šmėklomis.

’ -Paveikslas SAngiiakasiai" vaizuuo 
uacias angliakasius užgriuvusius į>o žeme. Šiurpulingos akys pir
mojo, nenori vis dar tikėti, kad išliko gyvas ir jau praaeda ne- 
vsąmoningai džiaugtis atgauta gyvybe. Antrojo akys, tai akys pami
šėlio. Kiti bė sąmonės sužeisti. Nepaprastas paveikslas, mokinės gerr 
•geriau negu vis pamokymai’ nusilenkti šiam pavojingam darbui.

kiekviėnamv "Jjrbo Ranku?’ skaity u-lb 
tojui davė giliu’ meniški! Išgyvenimu , minčitf, pamokino tikro zmo 
nisnumo, broliškumo ir darbo žmoni d gerbimo’.’ ’
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Les chefs d* oeuvre des įJusėes de Berlin*

Paryžius šitas privilegijų miestas 
"turėjo laidės prigiausnt -savo:ribose,turtingiausias pasaulio mu— 
sėju parodas, Dabartiniu laiku puošiami. jis Berlyno auzejaus 
garsiausias kuriniais, o dideles aiis.us i skanintos visame mies- 
te kviečia tave,mano brangus skiitytuj-au atsilankyti i Petit Pa
lais. y

Vos "oraveredidziules r~mi duris 
randam mytu,istorijos irppsichollginiaį labai turtingą pasaulį 
kuri, jei galėtumėm laikyti rankose, išeitumėm su pagarbą i aangu-r 

' Tikrai nieks negalėtu susilaikyti 
ir nenueiti aplankytivsitu kuriniu, kuriais,darbo ir, dvasios ga
liūnai , kaip dievai zi'uri. į mus.

Pirmojoje salėje lankytoją pasitin 
ka Veli der Weyden it Van Dyck, kuriniai. Koks vienalytis portreto 
analizavimas, technikos bei psichologijos atžvilgiu; Kuriniai ku
riuos taip retai tenka matyti. v

.Antrojoje salėje, kurioje užtektu, 
vieno tiktai Petro Christus* o - Jaunos^-iergaitės portreto, lai 
duoti visai- salėj ledo atmosferą. Jos išbalęs, tamsiame fone, vei
das, saitas žvilgsnis ir be pasigailėjimo, nors tas paveikslas to
lis mažytis,kad galėtumėme-pasiimti ir nusinesti, jeiou jaustumė
mės verti tokio turto. Kerą galina kiekvieną paveikslą
aptarti. Sustosiu tties kai kuriiis patikdamas lankytojui pačiam 
atidengti visa, nepaprasta tos parodos groži'

* • * Bet negalima susilatkryti nepasa
kius kokia mistiška tyla yra aplink Jean i'ououet ir Goog devla 
Tour paveikslus, kiek reikia vietos, kad galėtumėm pasivaiksęįoti 
kartu su Watteau jo elegantiškame parke. Koks Įspūdis prie Goya 

Toliau Rubensas, didelis Rubensas ' 
ir visa eilė diviskd Rembrandtu, taip kuriu garsusis "žmogus 
su au^so vkaske " i'r’iiti. Kokie portretai tartum is gyvenimo .kny4" 
gos išpiešti lapai. . . v

- J= Treciojoje salėje, mažytis Bruegel
’Dvi. beždžionės" Situ dvieju^gyvuleiiu ekspresija, kompozicijos . 
nuostabumas yra neregėto grožio, nors paveikslas tapytas pilkomis 
ir rudomis spalvomis, mos van Clewe, Gossaert, Van Hearne s sen į- da 
Uostaeet portretai mums rodo,kaip iVImšat. olandu ir flamandu 
meninkai laikėsi savo tradicinės teknikoš, pasiduodami didelei' 
italu Įtakai.

IV-je salėje .les rasim viena! Du— 
rer epokos meninio tris paveikslus:"D-ro Reuss žmona,jaunystės 
kūrinys, tapytas XVI-jo amžiaus pradžioje,© greta jo "Apolonas . 
ir Diana, vienas jo geriausiu kuriniu, šalia lukrecijos", Kurios 

. . v. * v •
dieviškas kiinas, keistomis proporcijomis issikerpa is juodo fono 
Šie Durer paveikslai mums visai neduoda pilno vaizdo apie gitą 
geriausi vokiškos Kokyklos meninką. *

legaliau patenkam parodos garbės 
SElėje kuri randasi tik du Watteau paveikslai.
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LfEnseigne de Gersaint - tapytas prieš pat 
jo mirti’ (1720)^ ir padarytas per kelias dienas ir mums duodq 
tii laiku’melonu ir nerūpestinga’ Paryžiaus gyvenimą. Šitas kūrinys 
toks tyras, duodp mtisu’ akiai horizontalinė bei spalvinė muzika* 
Ji’ lyai lyg pažai au mažiukai paveiksi ei: ’ ’

* i 'V amour au theatre franęais" ir
•V amour au theatre italien"

„ Ten pat sužinosim,kad ispanai,kaip
.niekas kitas , mokėjo ištraukti is juodos spalvos gražiausius ats
palvius ir ispudziusx V-elascuez Goya. 4

ilamanau’ mokykla VII-j o salėje. Tai
Rubens, rafinuotas ir elgantiskas Van Byck.. VIII-jo salėje Holan- 
duč mokykla, o ypač Erans Hals portretai pilini gyvumo ir judesio.

3 Šita paroda, kuri turi di del Į
ir pelnyta’ pėsisekimą’ ir kurios salese kiekviena diena’ yra pilnd 
lankytoju, greit baigsis. Reiktu’ paskubėti ir kartu’su paryžj e— 
ciais pasidalinti šita gal vienintele proga, kada diebii vai Kai, lank 
pasaulio sostinė, - * .

Sekmadieniais pusė kainose

Le 62e Sslon des Independents,
Grand Palais,

Siatas salionas, kuris savo paro
dose turėjo garsi ausi d šito amžiaus menininku’ paveikslus, šiandie 
ne‘ duoda ubago vaizdą’. ‘ •

Galionas, kurio sūkys yra - nei pave 
veikslu’ komisijos,vnei premijos, šiandien tikrai^' nereikalingas 
premijos, bet priešingai reikalirigas^lab&i griežtos komisijos,

. Ir iš viso^ sitos minios bpk tai
"jaunė menininku’”-' išrinkus kas geriausio uztektū vienos mažytės 
riim^t salės, is žurįošf mes galėtumėm išsinešti žymiai daugiau is- 
piidzi^ ir būtumėm žymiai mažiau nuvargę. - -

- . - Nepatarčiau skaitytojui prarasti
vieno popiečio šito saliono lankymui, bijodamas, kad nesusidaryti 
labai blogas Įspūdis apie modernuju meną.

■t

25



27.

G.
Ljn:^.A£.

Pervdu kartu ėsu gavės,.. Įsiustus 
"Darbo Rankai" numerius. Laikraštis yra patrauklus visais pož

vilgiais: originaliu, visai nenuvalkiotu turiniu, atsidėjimu,gi 
Ii a mintimi, ir nusistatymais.Vis-gana reti dalykail Ir pagaliau 
savo technišku, jaudinančiu,' paprastumu beivkorei;turos klaidomis 
•..i Tik iš tokiu žurnalu-prasiskleidžia ir žmonėse paplinta didi 
dalykai.. an o tikras sodzionės- aciul Tirmojo ir II-jo numerio 
nė neprašau, matau is vien} skaitytojo sopulingo baiso.- numeriai 
negaunami. IlI-me buvo rašoma ir apie tūlę Savickį, žmogų, ne
įprasto baltumo ir tyrumo,’’ kaip staltiese per veselijęl Jk, Tams
ta nsvy^ėlisesnu ir griesnasj rask tu man kur si ai s laikais azen- 
telmenę^ Bet dirbti tai noriu dar ir dirbu kartais,

Jurgis Savickis.

v ' Zciū labai, už prisįuntimę žurnalu
Labai nudžiugau juos gavusi. Jau keletas mano pažįstamų lietuviu 
skaitė juos besigėrėdami. Tai‘buvo maloni naujiena ir staigmena. 
Prisiųstieji žurnalai skiriasi nuo visu kitu, daugeliu atžvilgiu 
Tikiuos, kad netrukus Jus gausite įvykdyti savo sumanymus ir-jie 
dar daugiau išpopuliarės, ir bus spauzdinamas, kaip, visa miisu 
kita spauda; įdomu ir siuaclien mums yra aktualiausia, o taip’pat 
ir tolimesnėje ateityje žinoti apie po visę pasauliu issiblaskiusiu 
sius brolius ir seseris ir ju kryžiaus kelius, ju džiaugsmus, 
ašaras, laimes ir nelaimes, ju mintis, ju^planus. 0 sitęm spauz 
dint am, kuki i ai atrodančiam, -bet kilniu užsimojimu turinčiam —tur 
tingsa spauzdiny, rLąancjiaae ne vien musu brolius ir seses, bet . 
taip pat ir jungiančiame mums artimus ir to pat likimo ištiktus 
kaimynus. Skaitantysis pasijunta ne vienas, bet drauge su visu musy. 
miisu lietuviu ir musu broliu kaimynu seimą, tiek daug jame sili- 
mos*ir lietuviąkumo; v

b Skaičiau ir verčiau .gavo p riet ei į a-
liams latviams, kurie taip pat gėrėjosi žurnalu. ” -*

Tai dar sykį aciii.
1 s

G. E. (Montreal, Canada)

, Vienas miisu mielųjų bendradarbiu
uztfl austas, kokius pageidavimus jis turėtu Jei Darbo Ranku, atsakė 
ke, kad: iliustracijos gadina leidinio’isvaizdę ir geriau ji£ 
nedėti.Jo pageidavimas yra Įtrauktas į ankietę. pe to jis paged--, 
davę, kad Darbo Rankose neturėtu būti vartojami- los, los tos o 
nusibos ir nustos... Visu pirma šitie žodžįaivtilpo
skyriuje "Šypsenos" t.y. jumoip. t.y. skyriuje kur ^odzįo laisvė 
yra kur kas’didesnė ir net būtina, palyginus su norm d. i u spaudos 
tekstui , v 0 antra tas sakinys jau beveik prik
lauso liaudies iąainciai, kaip-ant vagies kepurė dega, juk logiš. 
kai galvojant tai’yra nesąmonė, lygiai kaip ir -rami kiaulė gilię 
šaknį knysa.
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Ukae.
Strėlė Danguje.

_ ’t Js nestatau ngąa,as nevedu tauctos 
" &s sėdžiu .po šakom akacijos baltof

: , ...........ii........i.....*į»..įįį.

Ir skamba medyje melodija tyli 
’ ■ 0 as klausausi jos ir uzraštu

, , - smėly;

■ r _ Heeiskodamas mus nustebinti,
paprastai įr su. tokia paprasta daina-H. Radauskas savo racijos 
rinkiny, išėjusiame siais metais Anerikoje ir pavadintafte-

Strėlė Danguje
’Plis žavi, miis verčia nusilenkti jo neeiliniam talentui ir su 
lialondmu sekti, kaip jo strėlė atsiranda danguje, ir jo tokia tik
ra pasaką smėly. Kuo to kaip jo lupose gimė daina, mes jį lydim 
iki sutemą ir kartu su juo......_ randam tiek daug turto jo pap 

. rastume,jo didelėj elegancijoje. Kaip muips malonu, kada jis vaik
što su Orfejumi ir Homeru, povmusu tėviškės laukus,tai taip tik
is, taip vaizdu ir tokioj gražioj’formoj -ir mes visai nęnustebtu- 
mėmė jeigu Raibeau butu Radausko tėviške matęs ir panašiai pra
bilęs; 0 kartais poemas ir taip prabilai ’

—Jo profilis vskaudus ir plonas 
. - ’ Kaip kardo asmens,ar žinai

Čionai praėjo Apolonas 
‘ Ir pasiliko amžinai...

• v Taip jo profilis skaudus ir
plojas, jis pasiliko amzinaij bet strėlė, kuria paleido vaikas su 
grieti nenori t.y. nedrįsta. 4pleidęs ja Radauskas veda per pa
saulį miis, su naktim, su vėju, su lietum^ o jo lietus toks puikus 

.. ir tokiom ilgom stiklinėm kojom, tarytum skulptorius iškala ru - 
dens veidai . !

- Jis mačiau šiandien veid|: rudens, 
Liiidnd veida^tarp lekiančiu lapu 
Gilumoj geležinio vandens 
Jam nuo ašarų akys sušlapo

Dainuoja-rudienį, bet jo dangaus 
žydrumas toks vyliojantis, toks pagaunantis kaip ir pavasaris, 
kuris . pagauna Radausku, atrodo jo gyvybingumo esmę pakeičia ir 
pagaliau priverčia jį taip dainuoti:

- Velniop nueina aukštas menas 
Ir nebegalima judėt 
Kada pavasarį kas.tanas 
UŽ lango pradėda'žydėt.

• *
(tęsė sekančiam numeryje)
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TECS......

S. m. kovo kovo aenuę> apms yra
ypatingai ak audus. Mirė žy.ius istorikas prof-.- Doro^enko, kuris 
1932 m. kandidatavo į istorijos Profesosrius malino universiteto, 
Lietuvos istori jai dėstyti.-

Mirė Jean Mauclere. Nemaža .khygU 
apie Lietuvos praeiti1 paresis nuoširdus Lietuvos draugas, -nors 
labai paviršutiniškai ir dažnai gana klaidingai, ras4ė gana ’ daug 
apie Lietuvos praeitu. f . ‘ -

' Netekom ’prof, prelato' Lenkausko, t
dėsčiusio. KaunovMokytoju seminarijoje Lietuvos istorija’. Yidnas 
geresniu musu bažnyčios istoriku.

w Reikšdami nuoširdžiausi <f užuojau* 4
tU ju šeimoms, skaudžiai apverkdami toki nepakeliama' musu praie 
ties’tyrinėjimui nuostoli tikimės .sekančiame Darbe Ranku.numery
je duoti jut veiklos ir darbu’ pagrindinius bruožus.

....................... Ši m. balandžio .28 d. geštęidiėni’.
' 20 vai. 15 min. C.E, T.C. riimuo.ee, s ai ėję 13!>, antrame-’aukste bus

SUSIRINKIMAS - MINĖJIMAS,
Lietuviu Darbo Sąjungos dvieju! gyvavimo me$u sukakčiai pažymėti 
Meninėje dalyje bus pirmas, pirmojo lietuviško orkestro pasiro
dymas, Bus Įstatytos visos iliustracijos
ioriginaluose, kurios tilpo Darbo Rankose. Taip ir visa lietuvib-. 
ka spauda, kuri gaunama teiti Darbo Rankoms ir kuri yra perduodama 
Paryžiaus bibliotekoms, kUriošė is nepriklausomos Lietuvos Laiku 
nėra ‘visai periodinės spaudos, net Vyriausybės žinių. ' . *

Šis Darbo Ranku numeris yra skirtas 
darbai ir L.D; S. veiklai atžymėti. Sekantysis bps skirtas musu’ 
krimsto bylai ir musu’ santykiams su vakarais atžymėti.

V V * '
Išvykstančiai i Kanada’ Inz; Stan

kevičiaus seimai linkime geros kelionės, geresnio gyvenimo', pei 
čia -o svarbiausia nenustoti būti tais mielais lietuviškumo širdin 
gumovžiburėliais, kokiais jie sugebėjo būti per visoju’ buvimą Z 
Paryžiuje;
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VILNAS DIRBA,. KITAS GIRIASI.

v Pakutiniuose "D arbo Rankai" nuimeriuo.
se tilpę-laiškai rodo, kad Normanaijoje tarp lietuviu kas tzi 
Vyksta. Nesant vietoje, sunku daryti bešališkas išvadas,tačiau 
yla išlenda is kito galo. v

Argentinos lietuviu laikraštyje - 
J* LAIKAS'’ Nr. 16 rašo" Z. kolbos iniciatyva 12,Paryžiuje dirban
čiu, lietuvi y. turėjo geros progos drauge prakeisti atostogas Nor
mandijoje".

Tikrumoje tai ne kolbos iniciatyva, 
nes jis tepriėmė vasaroti tik X Šiaaviciu, A.ir.X Stankevičius 
Viso tik trys bet ne dvylikę.

’ • ^&La proga paminėtinas Ji ; Černaus) 
kts priėmęs vasaroti: B. Jįir D. Vaitįekauskus, P.B.ir Pi Ezers- 
kius, J. ir. A. Puskorius, A. Stankevičių ir J. Dukterį - viso 
Lo lietuviu. Normandijoje dar vasarojo:- Dabuzinskiai, Graveliai, 
Langans ir Janavičiai. Pas Černiauskus jie visi mielai užeidavo, 
lankėsi, kai su kolba nenori reikalu turėti. . . -

Taip pįit pažymėtina, kad 1945-1547 
metais Černiauskas daug gelbėjo voKiėęiy. kankintiems’ lietuviams ; 
kaip antai J. Bukeyiciu, A.J. Germaną,’ J. Dukterį, V. Sravelį, 
lencorę, D. Janavičių, Miskuti, Dabužinsza ir kitus..

Nejaugi Z. Kolba ir tatai visa nj 
rėt^i priskaityti savo nuopelnams?

Ezerskis.

M 0 T INOS D I L NO S ' AIN/JIMAS.

v v _ minėjimą ruošia L.Š. D.-ja
sm. .gegužės 6d. 15 vai 30 min. vienuolyno salėje 11 rue Lon.-. v.u 
ceau. Paris -8 Metro.St. Philipe du Roule,

V 
. Visi kviečiame savo atsilankymu

motinas pagerbti.
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1. Nuo redakcijos........... ...............................32psl»
2» Nezinouni kariu kapai...................;................. ........... 3Psj-*
3. Sveikinimas.. .......... .. - . ■.... ..... 4psl.
4. Dvieji metž.1......................... .................... 5 -op si.
5. I-ji Tarptqutine Darbo Konferencija.7- 8psl.
6; Lietuviai I—joje Tarptautinėje Darbo Konferencijoje.^, 91&1 
7; Mes ir I-ji Tarptautine Darbo Konferencija • ............ lo—11
8. Lietuviai Prancūzijoje . I-sis reportažas..IS-tlSp3^*
9- Jogailinis (menuLingas ) lietuvis ir jo Lietuve . 14—19Ps^-i.

10; 0, 7. Uilosz-liiilasius.;i.. . • 20psl» 
Ui Trijų rašytoji mirtis. .............................į..;......;. 21— 23p®L*
12. Paroda fizini era darbui pagerbti........................ ’................. 24psĮ»
13; Les chefs dfouevres ci.es įausėes de Žerlin ' 25-26 psl.
14; Laiškai..........-27psl‘
15. Šerdie Danguje......’......................................................................... 28? si.
16. Trys..,. •—291sl*
17. Vienas dirba kitas giriasi............ .. .................  30psl*

Tables des matieres.• .... <
1. De la part de la redaction. . ................  . 32 P»
2. Le toabeaux des soldats inconnus ......................
3. Salutation...;........................................................................................................ 4p;
4 Deux ans....................................................................... ....Sr^p;
5; La I--re Conference Internationale dssfravaiHenrSi... . . • 7—8p.
6. Lithuamens et la I~re Conference Int. dasTravailleurs.. * • 9p«
7. Nous et la I—re Conference Int. ticsTravai H evrs,,;; ♦; .10 -Up.
8. Lithuanians en Erance  .......... .11—12p,
9; Lithuanien jegellonien et sa įithuanie.' 14- 19p;

-10. 0. V. De. L. Milosz-blilasius........į........... 20pi 
11; Mort de trois ecrivains.SL-'ŽJp.
12; L’artiste et le travail........................................... ............  24p; .
13. Les chefs drouevres des musees de Berlin ...........25 —26p.
14. Lettres..,...i».i,.........ii.į«,..l;ii..įį..i.-..iii • 27p.
15. La fleche........................... ...įt 28p«
16. Qii travaille et qui se vante............. .................................  30p;
17. Trois........................................................................................................... .  2?p;,

Si to numerio mecenatas yra Dri S.
Noel- Te! nepaprastai sviesi asmenybe. Daug lietuviais ir mate
rialiai ir seraliai pacįejusi,nuolat besidominti aiisu gyevnimu, .
kur galinti mums padedanti; Ąaie plakiau sekančiame numeryje, 

v w Darbo Banku redakcija reiškia gi-
ddkinguma’ ir nuoširdžia’ pagarbai
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52,-

yra ankieta. 1 kuri į labai prą^ome^ visus musu skaitytojus •». •• 
' - - 'i'/.,.atsakyki, .ja’uzpildant; ....'............ .. •’

... . .Tdoaesni’,.griūtesni . .Etsakyaci pageidavimai bus ' ;
•spauz^inami . .Darbo Rankose. .Det .redakcijos kolektyvas, fprasyda- 
laašj užpildant. ankięt^parašyti .savo .pavarde’ ir -adresa’, siūlo tiems 
kurie ‘.nęųori, kad . jų pavardes tilptų laikraštyje duoti dar sla- 
pyvardę-į •• *

- ' = salia' aiškiai statomu klausimu1 yra palikta pak'an-
kaimai vietos ‘ 'atskiroms pastaboms.Labai norėtumėm žinoti, kuris 
’straipsniti labiausiai skaitytojams patiko, labiausiai juos sujau-

• dino, arbS .pradžiugino.- - H-uŠu baugumas g&un£aae nemaža lietuviuos 
spaudos ir tie',’ kuriems Darbo Ranku vedama linija arba ^.straips
niu rūsys nepatinka,' prašytumėm nurodyti kokio tuyinio butu pa- 
geidauj-ami, ir koks lietuviškas laikragtis arba žurnalas, gsle- 
tū tarnauti' Darbo' Rankoms kaip pavyzdys. ' •

* • • ’ ’ ’ ’ ' Ypač' labai prašome’ atkreipti dėmėsi’ ir pareikšti 
savo'p ažiūras dėl 4 l‘4il9psl. ”21-23 P ai.. ir 24 pat tilpusiu straip
sniui ■’v - Labai prašome*, yp a® is nuropos,kuo
greičiausiai at si ū’stiv atsakymus, kad rudsiant sekanti numeri, 
jau outū galima atsižvelgti ir pasiremti ankietos duotais rezul 
tateis. . Taip ilgai kol bus toks mažas skai
čius .prenumeratorių-, Darbo Ranku' išorė vargu ar pasikeis geresnėn

• pusėn,kas .labiausiai kenkia tai’neturėjimas geros mašinėles ir 
. rašymas, su.mayte portatyvine, ^amę numeryje' dėl. per gausios 

■vertingos medžiagos netilpo - Šypsenos- ir nėra visai iliustrar- 
cijtf; Prašom ir tais Klausimais pareikšti savo pageidavimus;

Atscl.'.y”ui’ palengvinti,-antrojoj
je pusėje yra .atspausdintas Darbo Rankū iždininko P. Ezer^ki.o 

‘adresas. Vadinasi .užpildžius ankieta7 ir priklijavus peslio, ženkiį. 
jai. galima sįūsti. Dėt D^R. Redakcija bus laiminga jei gaus 
ankieta idėtdi voką’ ir dar su Laišku;v v ’ v ' .

” v* - Atsiprašom uz tr^ikdyndbėt čia pat dz
’džiaugianės, kad šitoji priemonė mums padės suzin/o'ti, kas reik 
'daryti, kad D.R. atliktu skaitytoju’- skoniui o taip ir tam tikss- 
’1 užkuriam jos yra leidžiamos; ■

___ ____________________________\, i. - -'

’■ „ Darbo Ranku’ normalus numeris yra
24 psį. Šitas numeris yra keliais puslapiais didesnis ir su 
sekančiu *bus tas pats, nes vasaros atostogoms užėjus vi enaą 

. nųmeri-s bus pažymėtas dvigubu skaičiumi. Jeigu ’skaitytojai 
gaus ąicis metais kaip^ir pernai vietoje qė^iu penkis s^siuvynit 
nius, tai puslapiu skaičiumi nuostolio neturėsi* ‘

——————-
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Nri 2 (B) 195Lni; • balandžio 30 di .
le 30 Jkvril 1951

DJRBO RANKOS yra PI BOSE S LIETUVIŲ PERIODINIS 
LEIDINYS PRANCŪZIJOJE; .

Dali, v; Kurausko 
viršelis: ranko s- 

alk f kraštui ginti* knygai, varpai.

Išeina kas du mėnesiu
Perkant vietoje 30 fr. metams 180 

provincijoje. .45 fr. metams 275
J kitus kraštus ir žemynus, 
valiutos persiuntimui paleng 
Yinti. patariam az" kiekvieną 
numerį siusti tarp, paąto 
ženklus: viena vietini ir viena 
užsieninį;

fr;

Leidžia L.D.Si pri-e C.E. T.O* 
nerims ir prijaučiantiems
Vyr. Redaktorius Dr. J. Navakienė

Imprimė Nr. 12839
^kliteur ffravailleurs Lithuanians 
a la C.E. T.C,
rėonotypė 26 rue de Montholon, Parįs 9-e 
Directeur-rėdacteur Mme Jį Navakas;
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