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R_B D A K C I J_O_S_ ž_O_p_I_S_A

DARBO RANKOS, kurias su didėlėmis Tiltinis ir entuziazmu 
. pradėjo pries du metus redaguoti D.L.S-gos steigėjas Kusnecovas 
Sąjungai teike ir džiaugsmo ir nusivylimo.

Džiugu buvo galvoti apie sava darbininkiška laikrašti, sa
vo organa, kuris turėtu rūpintis sindikalistų profesiniais rei
kalais vienkart skirdamas vietos kultūrinėms temoms visa tai 
perleisdamas per lietuviška prizme, ir pateikdamas skaitytojams 
krikščioniškoje dvasioje.

Didžiai buvo nusivilta, kai DARBO RANKOS tapo priekaištu 
D.L.Sąjungai, ir aiškia kliūtimi jos normaliam veikimui beorga- 
nizuojant lietuvius' sindikatininkus .

D.L.Sajungos Valdyba turėjo vilčių paveikti DARBO RANKU
• redaktore ir.jai davė atitinkamus nurodymus. Deja, Valdybos de- 
rektyvu. nebuvo paisomą, priešingai — paskutinis DARBO RANKU nu
meris buvo išleistas visai be Valdybos Žinios ir Valdybos pir
mininkui griežtai pasisakius prieš numerio išleidimą tokioje for
moje kokioje jis išvydo pasauli.

Susidarė konfliktas kurio pasėkoje Valdyba buvo priversta 
pakeisti laikraščio redaktorių. Kitos išeities nebuvo, tačiau 
geriau pakeisti laikraščio redaktorių negu visai netekti savojo 
"oficioze".

Sis DARBO RANKU numeris išėjo kiek pavėluotai buvusiai re
daktorei,. nepaisant keturių apdraustų laiškų, iki šiol negrąži
nus Valdybai nei DARBO RANKU viršelio, nei kitos medžiagos. Tai 
didžiai apgailėtina, tuo labiau, kad p. Navakiene negražina ir 
kito Sąjungos turto kaip: pas ja del turėtos laisvps vietos lai
kinai padėto Sąjungos archyvo, inventoriaus ir net antspauduko. 
Be to Sąjungos adresu pradėjo plaukti p. Navakienes be Valdybos 
žinios padarytos sąskaitos... Del tokio nedrausmingumo Valdyba 
bUvo priversta p. Navakiene iš viso sindikalinio veikimo išjungti, 
įš narių ta±po išbraukti ir bandyti ieškoti pasisavinto Sąjungos 
turto kitais keliais. s
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Darbo Lietuviu Sąjungą sutikdama, kas įvairiais klausimais 
gal •> būti įvairiu nuomonių ir tuo išpažindama spaudos ir žodžio 
laisve nusistačiusi gri&žtai prisilaikyti pagrindiniu savo egzis
tencijos principu. — Jei nes nesugebesine išleisti kitu neužgau- 
nancio, neerzinančio bet džiangsna ir pasitenkinimą darbininkijai 
ir iš viso lietuviams nešanti, laikrašti, tai geriau jo visai 
neleisti. D.L.Sąjungos Valdyba skaito, kad reikalinga laikrašti 
išleisti ne bet kaip ir bet ką į jįddedant, bet ji padaryti kaip 
galina, prie, esančiu sąlygą, geresnio turinio. Mes butune la
biau už kokybe, nei už kiekybe. Tai įvykdyti bus labai sunku, bet 
toks bus imsi} siekimas.

Musą. motto ne skaldyti, bet vienyti lietuvius. Musu sindi
katas juk ne ortodoksiška jokią kitu lietuvišku organizacijų ir 
lietuviu vadovybes užsienyje nepripažįstanti draugija. Mes esame 
lietuviu visuomenes nariai, esame lietuviai, lietuviai tolerantai, 
nori dirbti bendra lietuviška darba ir įsitikime, kad busime vi
siems naudingesni susijungė į krikščionišku C.P.T.C. sindikata 
savo darbo reikalams ginti. D.L.Sąjungą C.F.T.C. globoje veikia 
visiškai nepriklasomai ir jokios kalbos nėra-apie musą narią su- 
prancuzinima, priešingai, C.E.T,C. skatina ir labai remia takti
niu grupių veiklą, tautiniu grupiu kurios turi visiška autononi— 
ja savo veiklai ir moraline ir materialine C.F.T.C. parama. Taip 
nebutu jei sindikatas butu ne krikščioniškas, o politinis ar na
ci j onalistinis vienetas.

Mes esame isitikine kad lietuviu dalyvavimas C.F.T.C. sin
dikate salia visą. kitą tautą (15') yra naudingas visais atžvilgiais— 
Tuo tai pat pasireiškiama tarptautinėje plotmėje, nes užsieniečiu 
sindikatininku Sąjungos sudaro savo tremtiniu Federacija kuri be
tarpiai ieina į Tarptautine Krikščionišką Sindikatu Unija. Kon

takte, kuri savo ruožtu ieina su patariamuoju balsu į Jungtiniu 
Tautą Organizacija. (U.N.O.). Vienkart lietuviai sindikatininkai 
turi galimumu naudotis sindikatine globa - sindikatiniu patarimu 
ir už t a-r i m j - sindikati duodamu, kambariu, telefonu, patalpomis 
susirinkinams, biblioteka, rotatoriumi ir kt.w v

Tiesa, kad lietuviai darbininkai per mązai parode iki šiol 
susidomėjimo, D.L.S-gos Valdyba tikisi, kad dabar DARBO RANKOMS 
bus surasta lietuviu tarpe daugiau simpatijų ir sulaukta skait
lingesnio dalyvavimo.

D-R.
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KAIP į S I S T E I G E D , I ,.S A-.J.tt H C Ą_.

Tuoj po karo Paryžiaus lietuviu kolonijoje kylo mintis su
organizuoti Lietuviška Darbininkija, šio tiksiu kai-kurie asme
nys teiravosi C.P.T.C. (Confederation Pranęaise dės Travailleurs 
Chretiens). Ir suėjimose ši reikalą svarstė,- bet deja,- nesu
sitarė del vienos ar kitos priežasties, išsiskyrdavo palikdami, 
ši klausima atviru.

Tiktai 1949 metų ankstyva pavasarį buvo imtasi konkrečių 
žygių. Keli asmenys susirinko gegužes men. 18 diena 19 vai. JOmn. 
pas J. Kusnecovą, 8, rue Barye, PARIS 17e. kur buvo išrinktas 
steigimo bei oganizavimo Vygdomas Komitetas, kuris susidėjo iš 
trijų asmenų, tai buvo: J. Kusriecovas, (Reikalu Vedėjas), J. Ma
siulis, (Sekretorius), ir J. Dočkus, (Tarėjas).

Tuo pačiu laiku buvo nutarta pakviesti dar daugiau lietuviu 
į susirinkimą, kuris ivyko 1949m. gegužes mėn. 25 d. 19 vai. Ca
fe "Royal Villiers", Porte de Champeret, ir ten jau buvo praves
tas pirmas-praktiškas nariu verbavimas.

Po šio susirinkimo Steigimo ir organizavimo Komitetas., nu
tarė sušaukti susirinkimą toj© pat kavinėje 1949 m. birželio men. 
10 diena 20 vai. ir pakviesti įvairiu lietuvišku organizacijų bei 
sambūrių žmonės. Siame susirinkime Reikalu Vedėjas savo kalboje, 
isdeste bei paaiškino D.L.S-gos tikslą, ir be to pabrėžė: "Kad 
D.L.S-ga yra apolitine — į ja gali istoti kiekvienas lietuvis jei 
tik jis nėra komunistas".

Nors susirinkime dalyvavo įvairiu padėčių bei organizacijų 
asmenys, nors ir teko išgirsti įvairių klausimų ir argumentų už 
ir prieš, bet vistik, susirinkimas baigėsi entuziastiškoje nuo
taikoje, ir tuo pačiu laiku daugel lietuvių papilde D.L.S-gos 
gretas.

1949 n. birželio mėn. 26 diena, jau buvo sušauktas visuo
tinis narių susirinkimas - Valdybos rinkimams. Asmenys kurie bu
vo išrinkti į Steigiamąjį Vygdomaji Komitetą, tapo patvirtinti ir
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nariais:

j. Valdyba, tiktai Valdyba buvo papildyta dviem naujais. F. Einin- 
giu (Iždininkas) ir E. Vaiciekausku (Tarėjas).

Nuo issisteigimo dienos D.L.S—ga parode nemažai iniciatyvos 
veikdama už Darbo Lietuviu interesus, ir pasireikšdama tiek tau
tinėj ir tarptautinėj plotmėj. Ir šiandien jau daug kas gerai 
supranta, kad D.L.S-gos žygiai yra tikslus ir sąmoningi Lietu
viškos darbininkijos kultūros kėlimui ir kovai už; jos gerbūvi!

Sąjungą pasirinko Savo šventei 30—taja balandžio — pirmiau
siai todėl, kad tą dieną yra Prancūzijos Svetimšaliu Legijono 
Švente ir dauguma D.L.S-gos nartą yra buvę kariai legijonieriai- 
tad į krūva suburiamos dvi šventes-jau abi tradicines.

Antroji priežastis, del kurios pasirinkta 30-toji balandžio 
tai ta. Kad, ta diena yra kitos švetes - 1-mos gegužes išvakarėse— 
tad kaip šeštadieni lengviau pavakaroti prieš nedarbo diena. 
Pagaliau 30-tosios balandžio data labai artima Pirmajam Vykdomo
jo Komiteto Susirinkimui-Sajungos Steigiamajam Susirinkimui.

Praktiškai Sąjungą C.F.T.C. centre buvo patvirtinta tik 
vėliau Reikalą Vedėjui J. Kusnecovui ir Sekretoriui J.. Masiuliui 
prašant.

Šias kelias datas sumine jom tik ta£, kad pataisyti kai ku
rią blogos valios, asmenų paskleistus neatitinkančius tiesą pra- 
simanims, ir teisingai nušviesti Sąjungos narius apie netolimą 
praeiti, kuria daugumas dar gerai prisimena.

D.L.S-gos Valdyba...

++=H-F
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JUNGTINES EUROPOS IDĖJA IR SINDIKA LIZKAS.

Pokariniai įvykiai ir sudėtinga tarptautiniu santykiu rai
da giliai paliečia netik atskiru valstybių politine struk
tūra, jos ekonomini ir socialini veidą ir tarpusavio santy
kiavimo formas,bet visiškai keičia ir tas valstybes bei tau
tas sudarančiu individu ir bendruomenių galvosena ir gyven
sena ir laužo iigailnusistovejusias tradicijas.

Kad ir labai tingus protai srauniai kitejancio gyveni
mo aplinkybėse nebegali nesidomėti tarptautine padėtimi,so
cialiniais sąjūdžiais,technikos išradimu perversmąis,ekono
mišku fermi įvairenybėmis,naujai gimstančiu kulturiniu ir 
dvasiniu išraiška: tiek įvairus gyvenia’ sąlygoją veiksniai 
vienos tautos atsiliepia i kita,tiek musu laiku pasauly vi
si tie veiksniai glaudžiai siejasi ir priklauso vieni nuo 
kitu! . ■

Visi tremtyj pa1 irę lietuviu tautos trupiniai su dide
liu susidomėjimu turi atydziai sekti,kas darosi aplinkui. 
Visi esame musu Šventosios tėvu žemes išlaisvinimo bylos da
lyviai. Visi tai žemei esame prisieks,visi ne karta iškilmin
gus izadus padare,kad kėl musu gyslose lietuviškas kraujas 
tekes,bendro kovos baro neapleisime.Pasilikime lietuviais. 
Husu ryžtumo ir musu vienu jegu tačiau nepakanka.Mes dėda
mės su visais kitais,kurie tu pačiu laisves idealu vedini 
taip pat kovoja uz savu tautu islaisvinięa.

Paskutiniojo karo sukrėtimu bangos dar neatslūgo.Audra, 
kaip matome,tebesiaucia,naujas karas ir vėl gresia ir graso
ma .Taika ir su ja susijusi visu tautu lausve nėra užtikrin
ta ię apdrausta.Bauginanti šmėkla kietai sugniaužė visa Eu
ropa ,ne kalbant apie kitus kontinentus.Visa Europa buriasi 
ir ieško ksiiis išeities kelmu ir toliau gyventi.

Tur but nėra nei vieno lietuvio,kuris nebutu girdėjęs 
ar kur nors skaitės apie Jungtines Europos idėja.Europos vie
novės mintis nėra nauja.Jau Romos imperija,jau Karolis Didy
sis iki tam tikro laipsnio ja buvo apjungė.Po kiekvieno ka
ro netruko kilniu pasiulymu ir mėginimu vienokia ar kitokia 
forma ja suglausti.Buvo mėginimu,kaip pav.,Napoleono laikais 
ja sujungti prievarta is viršaus.Visi tie mėginimai,politi
niai ir ideologiniai,visada sutinka ta pati pagrindini sun
kuma: kiekviena valstybe amžių begyje yra isryskinusi tik jai 
budingus bruožus,kurie sudaro jos individąlybe ir nuo kuriu • 
ji nedrįsta ir negali atsikratyti.Kieviena nori sau gyventi: 

čia mano žeme,čia mano žmones' ir čia as Viešpats! As esu su
verene! Šitaip suprastas absoliutus suverenumas yra tarptau
tiniu santykiu anarchijos priežastis.Absoliutiniu suverenumu 
vadinamas tas faktas,kad valstybes nepripažįsta jokios ant- 
valstybinės teises ir vaduojasi išimtinai savo egojistiniais 
interesais ir siekiais,nepaisydamos,kad taip elgdamosi prieš
tarauja kitu tautu interesams.feno gerove - auksciausias įs
tatymas! Tuo sukiu vaduodamosi jos nepripažįsta jokiu jas . 
varžančiu teisiniu bei moraliniu-pareigu kitu tautu link.
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Teise neišvengiamai pagrindžiama jėga .Tokia būsena negali ilga 
gai restis be sukrėtimu,prievartavimu,jegos demonstracijų, 
tautines garbes uzgavimu.Dabartiniam pasaulyj,o ypač mažoje 
Europoje,kada erdve ir atstumai sumažėjo,arba praktiškai ju 
nebera,kada tautu sienos,strategines ar gamtines,prarado sa
vo reikšme,kada tautu ekonomine savitarpio priklausomybepa- 
salino skirtumus tarp savu ir svetimu interesu,tokiam pasau
lyj absoliučiai suverenas valstybės,susirūpinusios vien sa
vo krašto politiniais,ekonominiais,strateginiais interesais, 
yra jau pasenusio pasaulio koncepcija.Priežasčių verčiančiu 
Europa eiti apjungimo keliu yra daug.

Kai Sovietu Rusija uzeme veik puse Europos,subolseviki- 
no nepriklausomas valstybes ir visur pastate komunistines vy 
vyriausybes,vienur kitur savo kariuomenes vadus,uždraudė 
toms vadinamoms liaudies Respublikoms bet kuriuos santykius 
su laisvaisias vakarais,iterpe jas i savo ekonomine sistema 
ir visas tas satelitines valstybes_sujungė i viena milžiniš
ka totalitarini bloką,visa vakaru Europa susijaudino ir pasiju 
juto moraliniai parblokšta tolei s milziniskos potencialines 
jėgos akivaizdoje.

Kaip reaguoti?Kaip a .sidrausti nuo eventualaus tolimesnio • 
sovietu eksp-nsijos plėtimosi ir kokias jėgas pries pasta
tyti?

Kas yra ta likusi Europa T'fe eretiška i kalbant dar labai 
didele jėga: apie 150 milijonu gyventoju,didžiausi neišseku
siu ir naujai atsirandančiu žaliavų šaltiniai,milžiniški pra
mones ir energijos šaltiniai ir rezrvai,geriausi sausumos 
ir juriu keliai,didžiuliai miestai,labai ankstos vertes tech
nika ir technikinis personalas.Europos tautu genijaus pranasum 
sumas ir daugybe kitu medžiaginiu ir dvasiniu rezursu.Visa 
ta išbarstyta lobi sutelkus išvien gaunasi milžiniška,galima 
sakyti nenuveikiama jėga.Bet tai teorija.Praktikoje matome tas 
tas jėgas suskaldytas tarp didesniu ir smulkesniu valstybių 
ir visiška nesugebejima jas sutelkti vienam tikslui.Europa 
is vienos puses"yra geografine realybe su atskiromis tauto
mis ;su politinėmis sienomis,įvairiais tu tautu polinkiais, 
su ju skirtinga istorija,dažnai skirtinga tikyba, kart a is ir 
skirtinga civilizacija,0 is kitos puses ji yra smulkiu ekonomi 
miniu vienetu skaidinys kur_e kiekvienas atskirai nebepajėgia 
savarankiškai gyventi ir palaipsniui i vis didesne krize 
ritasi.Europos nykimo procesas j u prasidėjo senai.Vakaru 
Europos vyravimas pasaulyj kadaise rėmėsi jos pramones ir 
jos prekybos pranašumu.ialiavu pigiomis kainomis įsigijimas 
ir pramones dirbiniu brangiomis k inomis pardavimas,kurie 
praeitam amžiuje užtikrino Europos gerbūvijpnklauso nebegriztan 
tanciai praeičiai.Kolonijų nebera ir nebebus.Karo nualinta 
Europa nebesugeba atsikurti be Amerikos pagalbos.Šita ekono
mine Europos valstybių priklausomybe nuo Amerikos,savo 
ruožtu,iki auksciausio laipsnio sąlygoją visa Europos poli
tika.Tik būdama savarankiška ji gales atsipalaidoti nuo Ame
rikos globos ir tartis kaip lygi su lygia.

Sunkias ūkiskas,socialines,ginybos"ir kitokias peoble- 
mas Europa gali isspresti tik susijungusi.

Suprantama,kodėl tuoj po karo,suirutes,netvarkos ir bai
mes perspektyvoje,vieningos. ir vienos Europos idėja sustip 
prejo.Visuose kraštuose gaivališkai isisteige labai didelis 
skaičius Įvairiais vardais ir Įvairiu tendencijų,fe<?eralis-
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tiniu sąjūdžiu" skaičius.Po keliu kontaktu didžiuma tu sąjū
džiu susijungė i milžiniška tarptautine Europos .^^eraįįstu 
UiĮija_beį Sąjungą.lygįagre’ciai kūrėsi ir veike dar Įvairios 
kxtos tarptautines sąjungos siekianci~s įgyvendinti vienokioj 
ar kitokioj formoj Europos apjungimu i viena valstybe.Visos 
tos sąjungos tarp suves susitariusios isteige bendra Tarptau
tines Koordinacijos Komitetą,kuris 19-'. Į m.susauke Hagoje'Eu
ropos Kongresą,kurio tikiifas buvo iškilmingai pareikšti ir 
priimti tam tikra kieki paprastu,bet pagrindiniu visus euro
piečius jungiančiu principu ir jiems vykdyti-aptai-ti ir įs
teigti nuolatinius organus.Kongresas nutarė,kad atskiru vals 
tybiu suverenumo dalis turi būti perleidžiama įkurdintiems 
fėderaliniams organams., kad muitai turi būti pana i kinti, kad 
ITaujoje Europoje europiečiu politines,socialines ir ekonomi
nes teisie butu laiduotos ne vien iškilmingomis deklaracijo
mis,bet ir politine bei ekonomine s+ruktura,socialinėmis ins
titucijomis ir anttautinio organizmo veikiančia kontrole.
Visoj eilej'rezoliucijų buvo paliesta daugybe ir kitu socia
liniu, ekonominiu, kult urmiu problemų ir pareikšta atitinkamu 
siūlymu bei nutarimu.Kokios praktiškos reikšmes turėjo tie 
nutarimai? .e kis nepamiršti,kad Haagos Kongresas nebuvo kuris 
nors parlamentas.Jame oficialiai vyriausybes nedalyvavo.Vadi
nasi Kongreso nutarimai niekam neprivalomi.Toki rezervą pada
rius reikia atsižvelgti i kongresistu sudėt i. Ju tar .e buvo 
tokie valstybes vyrai kaip Churchill,Ramadier,Eden,3eynaud, 
Van Zeeland,buvo visu politiniu partiju,išskyrus komunistus, 
ir parlamentu atstovai,d ug buvusiu ministeriu,diplomatu,uni
versitetu profesoriu,mokslininku,dvasininku,rašytoju,itakin- • 
tu žurnalistu ir publicistu,žymiu sindikalistu praktiku ir 
eoretiku ir kitokiu darbininkija a-'-Ft o vau j ančių atš’ovu,sa

vivaldybininku,teisininku,ekonomistu ir pan.Kiekvienas atsto
vavo tik jas siuntusias organizacijas,bet visumoje kongresas 
atvaizdavo,nereikia abejoti, europine sąžine ir įvairiu ten-- 
denciju nuotaikas.Jau vien ta "apTinky'be ,"kad'valstybių galvos

- iki prezidento Trumąno iškiltinai siuntė kongresui sėkmingo 
darbo linkęjimus ,rodo ,kxd iki kurio laipsnio Vyriausybes do
mėjosi darbais.Niekuomet dar Eur.opa nebuvo mačiusi tokio ga
lingo laisvu žmonių susirinkimo ir tokiu stipriu balsu pareikšto 

, stos valios del jos apjungimo?
Ir Vyriausybių sluoksniuose,kurios,tuometinio belgu min. 

pirmininko žodžiais tariant,telaukia,kad "tautos jas pastum
tu pirnyn", įsivyravo įsitikinimas,kad Haagos Kongreso nuta
rimai Europos istorijoje pažymi nauja posūki.

Ir istikruju tai yra posūkis.po Kongreso visuomenini dar
bas buvo sucentralizuotas,jis derinama ir vadovaujamas vieno 
centro i kuri įsiliejo visos uz SarsyBseJungtines nuropos 
Idėja dirbančios organizacijos.Vyriausybes eraesi iniciatyvos 
ir vykdo-tarptautines reformas palengvinančias palaipsni Euro 
pos sujungimą.Strasburge veikianti Europos Taryba jau yra uz- 
uzuomazga' t krojo busimojo Europos darlamento.Darbas priešais 
dar sunkus,ilgas ir didelis.Vieno straipsnio rėmuose negalima 
plačiai ir visapusiskai tokio klausimo aptarti. Reikia visiems 
tvirtai žinoti,kadEuropa isliks gyva tik susijungusi arba jos 
visai nebebus,bus tik menkas szijos priedas,jei nemokės issi- 
gelbeti-. •

Kas mano pasakyta to pakanka bendro orientavimosi reika
lui .Klausimas dabar, ar mes,lietuviai,turime i ta bendra są
jūdi Įsijungti .<.r ka j> me galime laimėti.

’ . LASKARONSKIS.
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A H T A H A S M O N Č T S PARYŽIUJE. ====================y====--------------------------

Jaunas skulptorius Antanas Moneys — Lietuvoje pradejas stu- 
dioti architektūra, o treaty j e "baigės Freiburgo Sailes Instituta- 
atvyko ų Paryžių pereitu metu rudeni, kaip Prancūzu valdžios sti
pendininkas studijoms gilintis,

Antanas Moneys lankozinuno meno profesoriaus žadkino studija 
ir intensyviai dirba savo atelier vakarinėje Paryžiaus dalyje. Ši 
pavasari jis dalyvavo garsiojoje Nepriklausomuju Meninkų Parodo
je— Sulion. Nors jo kuriniai — dvi skulptūros — "Pauda” ir”Fleiti
ninkas” paskęsti mariose išstatytu darbu (parodoje dalyvavo per 
1000 meninkų) — vist ik — neskaitlingu iškilusiųjų , spaudos Įver
tintųjų tarpe musų tautietis užėmė gera vieta. Meno sayaitrastis 
"Arts" atžymėjo Honcio darbus, kaip atkreipiančios dėmesio ir geros 
laikysenos. Vienas jo išętatytujtu darbu parodoje buvo nupirktas 
ir tokiu budu musų skulptoriaus kūryba buvo paremta ir dvasiniai 
ir materialiniii.

Moncio kūryba galina priskirti prie realistines, siekiančios 
išsireikšti daugiau kūrybiniu stiprumu, pačios gamtos linijomis, 
ir dvasia — nei konvencialionis gamta kopijuojančiomis formomis.

Skulptoriaus atelier gausu stambesnių ir mažesnių darbų, 
pradėtu, Įpusėtu ir užbaigtu. Salia iš Vokietijos atsivežtos aukš
tos Egles su Žalčiu čia randame Paryžiuje sukurta Diana, Ceres, 
Phryne,,Jieva, Kristaus galva, Pavasari, Mąstytoją, didele pagal 
specijalu užsakymą atlikta, iš bronzos jau nulieta kompozicija 
Dvyratininke ir ktk. Skulptoriaus vykdomu užsakymu tarpe pažymėti
na didele iš akmens nukaitina Šv. Juozapo stovyla Laon Katedrai 
Prancūzijoje, taip pat užsakyta skulptoriui nukalti iš akmens jo 
kūrinys Mąstytoją. Šalia skulptūros darbu ant sienų kaba spalvoti 
eskyzai — mozaikos projektai, didelis labai patrauklus medžio 
bareljiefas — Šv. Jurgis — lietuviškame liaudies drožiniu sty— 
liuje, ir, pagaliau, keramikos darbai - labai vykęs stalo servy- 
zas, kuris, anot skulptoriaus, jo leidžiamas į apyvarta sudarymui 
geresniu sąlygų kitiems daug išlaidu reikalingiems darbams finan
suoti.

J, M.
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P. Ezerskis.

LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE• ** 1 ' ’•* •• <-• «i. . «w ■ i I . n. -

Kur dinamitas daužo kalnus.

Klaikiuose požemiuose dirbančiu lietuviu yra nemažai 
ir veik visuose kraštuose.Tačiau musu bendradarbio kišenes 

’tevarios" ir pasiekia arčiau esančius.’

I vakarus nuo Paryžiaus,kitapus St.Germain miško, 
matosi kalnu kalneliai.Ten beragaudamas pirmąsias - vyšnias 
kalno atšlaitėj netyčiomis atsirandi prie didelio urvo,is 
kurio veržiasi ir žvangėjimas lyg liucipieriąus retežiu. 
- "Beta proga pamatyti‘pragara" - nusprendžiau.Tačiau mane 
angoje sulaiko, vtsipeikejes nuo pirmo išgąsčio p mačiau;k 
kad tai ne smakas,nei ragocius,o šiaip sau pilietis ’taip 
ir visi.Tai cheminiu akmenų kasyklos $S.A.M.C.) tarnautojas 
saugas anga nuo pasaliniu smalsuoliu.

-Ka galėtumėt papasakoti apie šita imone? - paklau
siau.

-Čia kasamos ir trinamos uolos is kuriu veli us gau
namas gipsas ir cementas.Per viena para dvi permainos iskasa 
apie 6600 tonu uolos,kuri daugiausiai gabenama nglijon. 
Šiuo metu dirba apie 250 darbininku,daugi-usiai afrikiečiai, 
lenkaijcekoslovakai,jugoslavai,rumunai,keli prancūzai (pri
žiūrėtojai) ir du lietuviai.

-Ar esate patenkinti lietuviais?
. -Taip, tai visu geriausi ir tvarkingi’usi darbininkai 

Blogiausi afrikiečiai,kurie pasigėrė virsta laukiniais ir 
savo staugimu primena Afrikos džiungles.

Nieko negelbėjo pakartotinis prašymas įleisti kasyk
lom,nei kreipimasis i Įmones direkcija. Vėliaus pasitaikė 
proga nepastebėtam išraukti vidun.Tai tamsus,saltas siera 
dvokias urvas apie 4 klra.ilgumo,nuo 5 iki 15 ratru aukščio 
su stulpais,kolonom ir skersiniais paremtu trikampiu vir
šum. Is k'ires puses sk"indą duslus bildesys.Čia išgriau
tas didenis įdubimas ir kraunamos uolos g balai i vagonėlius 
kur dirba vienmarškinis Antanas -Tocevicius 59 metu amžiaus, 
kilęs is Garliavos,vokiečiu atgabentas 1944 metais Prancu- 
zijon darbams.

- Ar senai dirbi šitoj kasykloj?
- Bar tik pusmetis,bet jau ikyrojo baiminimasis,kad 

savom kojom kaita gali nebeišeiti. Siryt kaip tik suzeide 
musu tautieti antana uskoriu.Ji nug”veno ligoninėn. Užgriu
vo akmenys jam ant kojų,laime,kad nenukirto,bet matyt skaus
mas buvo begalinis,nes saukė lyg nesavu balsu.Laime,kad iš
girdau (dirbu kitoj vietoj),tai nubėgės aliarmavau prižiurę 
tojus,kad suteiktu pirmąją pagalba ir išgabentu lauk. 
Pasitaiko,kad visiškai pas'febraoma" nusiunčia,ar netenka ra 
ranku ar kojų.Va tenai aukštai kabo oulos gabalas dvieju 
jaučiu didumo ir-j eigų, krisdama s pataikytu ant pakaušio,tai 
liktu tik slapiė vieta. Anksčiau dirbau pas ūkininką,bet
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uždarbis menkas - tik avalynei ka sudėvi.Čia dirbdamas 
gavau darbo knygute,su kuria galėsiu dirbti kokiam nors fab 
fabrike arčiau Paryžiaus.

Is kitos puses aidi sauksmas - "PooviI,poovi!" - 
ir ima staugti sirenos.

- Rengiasi sprogdinti - sako Antanas temdamas mane 
i sienos įdubimą.

Vienas po kito surauniojo galingi sprogimai drebin
dami visa aplinka.Visus apkurtindama oro srove bloškia 
prie sienos ir užgesina visas lempas.Dar >pora smugiu ir 
aidai pasikartodami skrieja dar karta urvais.lygiai taip, 
patglausdavausi prie drebančios žemes,netoli Berlyno,ka
ro metu,ir lygiai toks pat jausmas,lead esi toks menkas 
sutvėrimas ir taip lengvai sunaikinamas.Sprogimu kanona
doms nutilus,tautietis iziebia lempute ir juokiasi,kad 
as ciaudau nuo durnu,kaip katinas pelenuose.

- Pradžioje as irgi tokiu linksmybių bijojau,lindau 
lindau net po vagonėlisis,bet vėliau apsipratau.Buvau po
ra kartu sužeistas,tačiau nepavojingai.

Aitrus parako durnai ir dulkes sklaidosi nuo a lemenu 
mases.Keli is ju gabalai ne ka mažesni uz Puntuką.

- Juos dar karta sprogdins ir vėliau reikes loiju 
daužyti,nes vagonėliai iki smakro aukštumo ir per diena 
privargstame bekilnodami, - aiškina tautietis žengdamas

, gretimon aikštėn,kur ilgais (10 metru) motoriniais grazt 
tais gręžia uolon skyles ir deda užtaisus sprogdinimui. 
Eitoj vietoj užimąs nesiliauja ir nykioj lempos šviesoj, 
blizga kunkuliuoja vanduo.lai požeminis upelis krintąs 
kriokliu i bedugne.

- Gaudytis ir arčiau eiti' pavojinga, - pasakoja An
tanas, - nes yra du jau nuskendę ir vanduo su priemaišom. 
Ine sitos kolonos uoloje rado žmogaus griaučius,sako, 
kad gulejes bent pora tukstanciu metuęnes virs susidaręs 
visas kalnas.

-Ziurek kita karta,kokia Ievos slauni rasi,-$ pasijuo
kiau.

- rfenkos baikos,sunku net viską suprasti.
Didesnėj sankryžoj gūdžiai uzia didele turbina ve

dindama kasykla.Apvali skyle sauna per žeme aukštyn baig
damos! mėlynu dangaus disku.

- Tai svarbiausia probleraa-tyro oro trukumas,nes 
parako ir traktorių durnai troškina.Lieki juodas ir nuo 
akmens dulkiu po keletos metu užsikemša plaučiai.Šito 
ventiliatoriaus nepakanka,gi kito per keturiasdešimt me- 
kai kasykla veikia neprisirengia pastatyti.

Sirena praneša pasikeitimo laika.Nutyla Įrankiu ir akm 
-į akmenų dužiai .Raumeningi sulinkę vyrai nusipurto dulkes,

užsimeta švarkus ir skuba lauk.Juos pasitinka skaisti saule 
saule;žaliuojąs šlaitas,kur pilna medum kvepiančiu lau
ko geliu.

- Popietine pamaina daug sunkesne,kai reikia palie
kant toki gražu pasauli,lysti urvan - sako Antanas gesin
damas lempa ir stengdamasis kuo daugiaus ikvepti tyro 
oro.

Valgykloje didelis pečius viduryje, s’-alai ir suolai 
a^lik. tian primena Panemunes kareivines.Puskapis vyru god
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Valgykloje didelis pečius viduryje - stalai ir suolai 
aplink, man primena Panemuhes kareivines.Puskapis vyru go
džiai kranitp keptus jautienos gabalus,be kuriu neįmanomi 
pietus Prancūzijoje.Dar bulviu koše su salotom ir ketvir
tis litro raudono vyno. Kitoj pusėj kelio buvusiam tvarte įrengta 
įrengta mažom duso kabinom pirtis.T-"Tai neblogas"israislas” 
darba baigus galima nusipra. sti,tada galima ir tarp žmonių 
pasirodyti.

Prie plento barakas kur apgyvendinta dalis darbininku. 
Sienos is medžio ir cemento.Maži kambarėliai su dviem su- 
krypusiom lovom ir kariškom spintom rūbams.Kedziu nėra, 
stalas imituotas is deziu.

- Kaip brangus eitas kambarys?- paklausiau.
- Menesiui 360 franku.Duoda čiužini,miegama maisa ir 

dvi antklodes.
- Kiek uždirbate per menesi?
- Per 8 valandas prikraunu apie 13 tonu akmenų,o uz 

viena tona moka po 49 fr.,tai susidaro apie 900 fr. - su 
premijom apie 1100-1200 fr. dienai. Menesiui bus 28 - 30 
tukstanciu franku.

■- Kokios išlaidos?
- Socialiniam draudimui atskaito 2000 - 35000fr;mene- 

siui.Du kart valgis per diena po 80 fr. - menesiui 5400 fr. 
Pusryčiams tenka patiems ka nors pirktis.Bendroms išlai
doms puse uždarbio ir išeina.Reikia ir parūkyti ir ”atra- 
mento" (raudono vyno) išgerti. Kitaip bijotum ir urvan lys
ti.

- Ar lieka koks skatikas kišenėj?
- Taip.Suriu keliolika tukstanciu juodai dienai,dvirati 

ti,kiek rubu ir šiaip smulkmenų.Puskorius turi motociklą 
■pas mergeles važiuoti.

- o patsai,ar negalvoji zenytis?
- Galvoju ir ieškau,tik,kad jokio lietuviško sutvėri

mo nesigirdi.Jau ir laikas ’utu,pakaušis plinka ir su puo
dais vargti nusibodo.Čia gyventi irgi menkas malonumas.Kai 
po išmokėjimo pasigeria afrikiečiai 'ir lenkai ir pasiunta 
triukšmą kelti,tai net barakas dreba ir miegoti negalima.

Ant sienų nuogos gražuoles žurnalu iškarpose liudija, 
kad čia kavalieriai gyvena.Lietuviską.Vytis užima garbin
giausia vieta, po ja skustuvas barzdai skusti ir kitos 
smulkmenos.Spintose pora eiluciu,skrybėlės ir išeiginiai 
batai.

- Ka manot veikti,kai grisit i Lietuva?
- Arsiu teviskes žeme,kuri is tolo traukia ir kvepia. 

Draugas dažnai kalba apie likusia lentpiuve netoli Klaipė
dos .

-Kokios darbininku organizacijos čia pasireiškia?
-Yra ‘du sindikatai ir galėtu daug kame pasireikšti 

naudingai.Tačiau yra komunistu Įtakoje ir ju delegatai daza 
nai girt i.Paskutiniu la. ku-visgi laimėjom - atlyginimas 
pakeltas apie 20 - 30 %.

-Kokie santykiai su administracija?
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- Kontoroj ir šiaip lauke tai sunkiai sukalbami. 
Kasykloj kas kita,labai nuolaidus ir niekuomet nesigin
čija.Gal bur yra kuris nebeišlindęs,nes su gyvybe nesis
kaitoma .

-Kai/ sugyveni su kitais darbininkais?
-Labai gerai.Išgeriam kavinėj ar šiaip kur po cerka, 

lenkiškai ar arabiškai uždainuojam ir viskas gerai.
-0 šiaip sau kokiu pramogų pasitaiko?
-Pasivaziflejam upeje valtelėmis,nuvažiuoju i Paryžių 

i lietuviu susiburimus bei pamaldas.
-Ar pasitaiko kokiu nuotikiu?
-Vienam išeinant is kasyklos užgeso lempa.Neturėjo 
užsidegti ir gavo laukti iki 5 vai.ryto,kol eme rink- 
kiti.Sako žiurkes užtektinai prigąsdinusios ir sal- 
prikentejes.Nors dirba jau 13 metu,bet del gausybes

kuo 
t is 
cio 
urvu,be sviesos nesurado išėjimo.Kita karta as pats'noredam 
damas daugiau uždirbt i, ate j-u 4- vąl.ryto kasyklon. Visur 
tylu kaip kapuose.Pasikabinu lempa ir nusimetęs svarka 
daužau akmenis.Tik kas tai sušneko.Atsisuku ir žinotum 
Jackau! Jaučiau kaip kievienas plaukas dreba.Stovi koks 
tipas prie manes,is kazinkur atsiradęs ir pro kaukes (ap
saugai nuo dulkiu) sity les žiuri i mane .Pagaugais niežti 
nugara, o jis man sako: "Votre nom,s’il vous plait" ("ju- 
su pavarde,prašau).Ach tai jau šitaip,vadinasi žmogelis 
nepavojingas kaip ir visi,tik nori mane isgazdinti.Rodau 
jam pakeles kuji (apie 10 kg.) ir klausiu - ".Ar matai ši
ta?" - "Taip,matau", - "0 šita ar matai?" - rodau kirka.
- "Taip,matau" - atsako. - "Gerai tai tada spausk is čia?" 
Treti karta pakartoti nereikej o.Apsidairė ir taip prapuo
lė nematomai,kaip ir buvo atsiradęs.Vėliau sužinojau,kad 
tai buvo ne velnias, o vienas 
anksti dirbti negalima.

is prižiūrėtoju,nes perdaug
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ji tau bus saldi paguoda, 
tik ji tau bus širdy gyva, 

balta baltųjų vyšnių soduos 

senoliu žeme Lietuva.

BRAZDŽIONIS^
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•- ' PADĖTIS LIE T U V O J E

(Laiškas)

Jei užtektu tenkintis materialiniais klausimais, negalima 
"butu pasakyti, kad gyvenimas Lietuvoje — miestuose - "butu ne - 
Įmanomas. Miestiečiai dabar jau turi ir prekių ir maisto...bet, 
n-noiatim'o baimes jausmo nusikratyti negali. Baisiosios, pir
mosios rusu okupacijos metu vygdytos, deportacijos tęsiasi ir 
kas met, po kelis kartus per metus, buvo vygdjahiš didesnio ir 
mažesnio masto vežimai. Kartais buvo daugiau vežama is vienos 
vietos - kartais iš kitos. Visi miestai ir miestukai atidavė 
savo duokle, o paskutiniuoju metu deportacijos visu savo .svoriu 
krito ant ūkini riki jos, kuri yra nelaimingiausias musu ktašto 
elementas. Visi gali suprasti ka ūkininkai reiškia kolchozas.... 
Buvo baisių tragediją - nusižudimų, padegimu, ,iše j imu į mišką... 
Žiauri okupanto ranka nekreipe dėmesio į jokias reakcijas ir 
kraštas šiandiena veik ištisai sukolchozintas . Daug ūkininkų 
bevelijo persikelti į miestus, kur uždarbiai didesni... kiti 
su rezignacija priėmė savo likimą... ..

Lygiai su rezignacija priėmė Šimtai tūkstančių deportuo
tųjų. Deportacijos nukreiptos į. Sibirą, išvažiavus iš Lietuvos . 
ribų, jau apie Minską, vagonų durys atidaromos ir langai atka
lami — iškabinami užrašai; Laisvanoriai ^Rusija ir pan. Betgi 
galima pakeliui ir kas susidaro pinigo gali ir iš tokio.. Altajaus 
nusipirkęs bilietą grižti atgal, bet kas iš to... toiuos sugauna 
ir vėl deportuoja, nes gyventojų kontrole žiauri.

Blogiau yra nuteistiesiems į darbo stovyklas. Čia sąlygos 
buvo neisivaizdinamai sunkios ir tik po 1949 m. rugpiucio men; 
pagerėjo — spėjama, po to kaip užsenyje buvo pradėtas kelti So
vietų koncetracijos lagerių klausimas.

Rusai vistik, darosi Įspūdis, privengia užsienio opinijos 
ir dar nesijaučia gali daryti visur ka tik nori. Jie lietuviu 
nekenčia ir visi isitikine, kad krašte jau senili nei vieno lie
tuvio nebutu like - jei rusai butu skaitė savo laimėjimais ga
lutinais.

Dabar kaip kate su pele okupentas žaidžia su padlemžtasiais 
Tai vienoje, tai kitoje srityje norima sudaryti gyventojams šs- 
pudis, kad jie gyvena savo kultūra, kad' ramiam! teatrai, chorai 
artistai, biblietekos, rūpinamasi jaunimu ir t.t. Visa tai lie
tuviai kiaurai permato ir supranta.
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Rusę kolonizacija tuo tarpu vyksta "beveik išimtinai mies

tuose ir Vilnius jau baigia nustoti lietuviško charakterio. Kau
nas, mažiau nuo kari nukentėjas, dar daugiau lietuviškas, kai - 
muose rusę kolonistę nėra - išskyrus tarybinius ir valstybinius 
ukius, kur darbininkai yra rusai.

Antrosios okupacijos pradžioje Lietuvoje pasirodė apdriskę 
rusę kolchozninkai ir "miesocniki" (spekuliantai) greit dingo - . 
buvo surinkti ir išvežti.

MaŽdose provincijos miestuose ir miestukuose rusę irgi ma
žai — tai daugiausiai milicijos pareigūnai, saugumo karininkai, 
sovietę igulę kariai.

Didziuję geležinkeliu stocię viršininkai - rusai, bet ma
žesnėse stotyse darliĖtuviai, žemesni geležinkelio tarnautojai 
taip pat lietuviai.

Bendrai imant - rusai Lietuvoje sudaro priviligijuota klase. 
Besiek visas geresnes vietas užima rusai ir jei kur lietuvis va
dovauja ten yra ir rusas pavaduotojas...,su didesne galia už savo 
viršininką.

Akštosiose mokyklose politinfię dalykę dėstytojai - rusai. 
Rusę kalba mokoma visose mokyklose — 5 vai. i savaite pradžios 
mokyklose ir 6 vai. i savaite vidurinėse ir akštesnese mokyklose. 
Tačiau mokėti rusę kalba dar nėra būtina.

Marksizmas — Leninizmas kalamas | galva visiems, net Kau
no kunigę seminarijoje, kur dar pereitais metais buvo 4-0 klie - 
rikę, marksizmas - leninizmas buvo vienasi iš destomę dalykę.

Nepriklausomybes laikais išeje mokslus daktarai buvu pri
versti keisti diplomus į naujus- išlaikant egzaminus iš marksiz
mo — leninizmo.

Moksleivija jungiama į pionierius.
Nepaisant visko, bolševikę socialines lygybes propaganda 

savo tikslo nepasiekia - senu ponę nėra, bet atsirado nauji, ku
rie pakelta oonuocius 'tik mažiau už juos išmano - ir niekas ju 
nemėgsta.

Į bolševikine propaganda krašte žiūrima su pašaipa, ypač 
kaip pav. visur paskelbiama, apgarsinama, kad tokioje tai vieto
je Lietuvoje jau pastatytas ir veikia naujas modemiškas fabri
kas, o žmones mato, kad tokio fabriko visai dar nėra...
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Supranta žmones ir imperialistines rusų užmačias, ypač kaip 

tokie engėjai kaip Petras Didysis dabar vaizduojami kaip,dideli 
ir užsipelne herojai...

Visi laukia, kad vakarai laikytųsi rusu atveju kuo kiečiau
siai, nes tik toki laikysena galijuos kiek tebaidyti nuo berybio^ 
sauvaliavimo ir naikinimo visų ir visko kas kitiems yra brangu.

Apie senąsias lietuviškas partijas niekas nebegalvoja - 
jos užmirštos ir tokių budu šiandiena lietuviai yra vieningi. 
Visi tačiau žino, kad policinio režimo atkurti nebebūtu Įmanoma. 
Jei religine prasme žmones šiandiena yra gilesni - socialine pra
sme jie kairesni negu anŠčciau ir ištęrfriškfgeresnių4gyvenimu sąly
gą — nemokamo gydymo, nemokamos mokyklos’, geresnių atlyginimų 
provincijoje ir t. t. Šioje socialinėje srityje pareiškiama kar
tumo del praeities, bet visa tai, palyginti, menki klausimai, . 
dabar visiems lietuviams tetrūksta saugumo jausmo ir Laisves Oro...

------ ffiS------

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS.

Mielas Pusbroli,

Gavome laiškų. Kol kas čia kengūros nenešioja laiškų ir 
nes" kartais gauname laiku, bet kartais užkrenta kur nors ir te
pama tai laiškų po mėnesio. Bet skustis negalime. Atrodo, kad Dy- 
pukai suvažiavę australams'nenusileidžia, o jie noromis nenoro
mis ina europietiškas pamokas. Su laiku jusime senojo pasaulio 
įtaka labiau. Nors jie yra labai konservatyvus, bet ir mes daro
me savo. <

Sydney.krautuvių reklamose jau pabrėžiama, kad modeliai 
tokiė, kaip nešiojama Europoje. Arba kitos universalines krautu
ves — magazinai net turi keletu vertėjų įvairiomis Europos kal
bomis kalbančių ir tai viskas kad patraukus "New Australians" - 
(naujų australų) klijentura. 0 musų klijenturji nebloga. Priva
žiavo visokio raugo apyplyšų dypukai, tai beveik svarbiausia ir 
buvo apsirengti. 0 beto ir maisto krautuves derinosi prie musų
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skonio. Rėkiančiomis reklamomis reklamuoja juoda duona, raugintus 
kopūstus ir kitus skanėstus apie kuriuos australas net sapnuote 
nesapnavo. Aišku, ..jiems labai, sunku derintis, prie .musija bet aš 
manau, nuns dar sunkiau derintis prie ju.

Australas nielai žvalgosi į new australus, nes jie berods 
netokie girtuokliai, kaip australai. Vynas ir alus labai populia
rus gerinai, nes jie pigiausiai. Nuo gerino neatsisako nei moterys 
ir kartais susidaro toks vaizdas, kad noterys nori pralenkti vy
rus. įžodžiu girtuokliaujama daugiau negu pas nūs. buvo įprasta, iš 
dalies gan dideli šovinistai, bet panašu, lašas po lašo pradedi 
kalti akmenį. Nejučiomis, nenorėdami ina savintis iš atėjūnu. Dau
giausia čia krinta į akis noterys savais tualetais. Dominuojančios 
australu spalvos: žalios, ružavos, raudonos. Kas ryšku — tas gra
žu. 0 jau spalvą mišiniai baisus. Rėkianti raudona piaunasi su 
ryškiai žalia ar violetine.

Mudu? gyvename neblogai. Vyras tinginiauja ir nobodžiauja 
tarnyboje, nes australiškas tempas mažas. Man aišku tenka palakstyt 
daugiau nes ligonine lieka ligonine. Bet pripratau ir net .nemanau 
po sutarties (kuri baigiasi 1-6-51..) keisti savo darbo. Vis tik 
gailestingosios seserys gan gerai apmokamos, obeto ir darbas gan 
įdomus. Apie narnu statymą dar negalvojame. Nors čia serga ta liga 
visi atvykę. Ir didesnis nuošimtis jau turi įsigyje namus. Aišku, 
jei galėtume įsisukti į laisvos profesijos kokię sritį tai čia 
galina uždirbti gan gerai pinigėlio. Krautuves visad pilnos ir 
perka be didelio pasirinkimo nes čia viskas "lovely” — mielai at
rodo. ,

Del karo ligos Korėjoje nusibodo ir galva besukti. Tai pe
šasi, tai taikosi, nebe suvaikys i ten jp.

iš Lietuvos jokiu žinių. Tai tiek!

Laukiam rašant. Nuo mudviejų daug bučkiu visiems.

Tavo puseserž.
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MILAŠIUS GENOVAITĖS ŽZDONYTES VEIKALE. .

Neseniai išleistoji Genovaitės ŽIDONYTES knyga apie MILA
ŠIŲ" yra pilniausia ir geriausiai dokumentuota, palyginant su ki
tais, vis gausėjančiais bandymais apie lietuviškąjį poetą.

Kaip pats veikalo pavadiniiaas (MILAŠIUS JO GYVENIMAS, JO 
KŪRYBA.JO ^TAKA), tai leidžia suprasti, čia norėta' parodyti MI
LAŠIŲ visapusiškai: kaip poetą ir ypač kaįp žmogių. Toks darbo 
pobūdis yra išaiškinamas jo ruošimo aplikybemis: jis rašytas kaip 
desertacija Paryžiaus universitetui;

Knygą suddaro penkios dalys, kurių keturios pirmosios ati
tinka, įvairius poeto gyvenimo ir kūrybos laikotarpius: vaikyste 
Lietuvoje su pasirodančiais ankstyvaisiais didelio jautrumo mis
ticizmo pažymiais (LITUANIE) ; jaunyste Prancūzijoje kur to laiko 
dvasia ir leteraturineaplinka subrendina jauną žmogių bei pirmuo
sius jo poezijos rinkinius, būtent Lc Poeme des decadences ir Les 
Sept solitudes (Jeunesse en Prance); kelionių laikotarpis, kurio 
metu MILAŠIUS verčia anglų,vokiečiu, poetus ir patašo Les Elements, 
If Amoureuse initiation, Miguel Manara, Mephiboset (Anne e s de voya
ges) ; subrendusio žmogaus amžius, davęs Poemes, Derniers poemes, 
įvairias filozofinius bei istorinius veikalus, taip pat lietuviš
ki) pasaką vertimus (Edge nur). Penktojoje dalyje (Milosz ecrivains 
francais) išnagrinėta jo kūryba techniškuoju atžvilgiu.

Ši knyga yra įdomi, kaip įdomus pats poetas, visados nepa
žįstamas, apie kurį čia kalbėta. Jos įdomumą sudaro taip pat jo
je slypi priešingumai. MILAŠIAUS poezijos esme bandyta sugriebti 
intna ainiu budu, atitraukiant ją nuo medžiagini!) pradi) nuo deter
minuojančia) laiko bruošrų. Jau Poeme des decadences estetika iš
aiškinama ne tiek romantizmo dvasia, kiek "giliu jautulingumu, 
kurs, pakrypęs į grožio ieškojimą, aplenkė suvokiamą išorę, pa
siekdamas abstrakčiausią sudvasinimą (7čp).

iš antros puses, poezijos prasme bandyta apčiuopti kitu, 
prieitai priešingu budu: deduktyviniu, aprašomuoju, pagal deter- 
ministinį metodą. Kelios Septynių vienatvių eiles seka toks sam
protavimas: " Šią eilučių prasme, taip gili kaip ir jaudinanti, 
savotiškai apšviečia busimąjį jo gyvenimo posūkį ” (84-pl.) . Va
dinasi, poezija padeda suprasti žmogų, o žmogaus gyvenimo supra-

19



tinas, pažinimas, išaiškina jo poeziją.
Šio metodo pobūdį galima išrekšti vienu sakiniu: per aplin

ka reikia eiti prie žmogaus, o per žmcgąprie ja kūrybos. Šia ga
lina atrasti MarimonteM.o, Saint - Beuve ir Taine mintis.

Toks nuolatinis dviejų kraštutinią metodu vartojimas sudaro 
šiek tiek priešingybių. MILAŠIAUS aplinka galima gerai pažinti, 
bet .’ji žmogaus dar vis tiek neleis suprasti: apie akmeni nį MILA= 
ŠIAUŠ gyveninę, dideliam kritiku skausmui, maža tėra daviniu, 
IŠtisi jo gyvenimo laikotarpiai, pavyzdžiui, jo keliones, lieka 
visai nežinomi. MILAŠIUS nemego apie save kalbėti. Dar sunkiau 
pereiti nuo tokio nepažįstamo žmogaus prie jo mistines kūrybos.

Jei tą visą aiškinimą eilę ir būti} galima paremti dokunen- 
tacinemedžiaga, iš to nauda butą nedidele: MILAŠIAUS poezija ne
sileidžia aiškinama. Racionalistinis — determiniotinis metodas 
buvo pritaikytas vadinamai klasinei poezijai, bent poromantiniai, 
nusikračiusiai jausmo ir linkstančiai į tam tikrą sausumą. Sainte 
Beuve ir ypač Taine teorijos atsirado vyraujant realistinei link
mei, poezijos atžvilgiu skurdžiame laikotarpy. Šis metodas yra 
pritaikytas blogai poezijai suprasti, poezijai, kurią galima su
skirstyti | ją sudarančius elementus: tarine, formą, savo ruožtu, 
kaip buvo manoma, sudaro rimas, ritmas, poetines priemones ir kt. 
Bet tikro poeto kūrybai Šios taisykles nepritaikomos: MILAŠIAUS 
poezijoj nėra turinio, vadinasi apibendrintą idėją, nėra rimo, 
nera.ne įprastinio ritmo. Su poetinėmis priemonėmis jis elgiasi 
labai laisvai.

Surinkus visą galimą nors negausią, dokumentaciją apie MI= 
LAŠlty, jo kūrybos dvasia dar ne kiek nepaaiškėja ^Bandant ją su
prasti tenka , palikus visa tai nuošaliai, bandyti ją įsigilinti 
intuiciniu budu, į ją žiūrint ne tiek kaip į įvairią medžiaginią 
pradą išdavą, bet kaip į savotišką sielos būseną ir išorinio pa
saulio, savaip suprasto, išreiškimą, kurio prasmę sudaro grožis, 
bet ne tyrinėjimą medžiaga, galinti dominti mokslininką ar pro— • 
tautoją.

Todėl ir pastebimas knygoje svyravimas tarp dvieją metodą. 
Bet jis tik padidina veikalo įdomumą, neleisdamas jam nukrypti į 
akademinį nuobodumą. Ir vienu ir kitu atžvilgiu ęia pasakyta apie

' ■ . . ■ i
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MILASI1J daug n-ino-ię, duota daug duomenu, paliekant' laisvu kelię 
naujiems MILAŠIAUS poezijos miegejams: poetas vis tiek liks ne
pažystamas. Todėl jis dabar ir skaitomas.

(Genevieve—Irene Židonis. O.L. de MII£>SZ: sa vie, son 
oeuvre, sonrayonnement, Editions Perrin, Paris, 1950.).

' P . pralgauskas.
4~H—I—

jLiJL1 i-J-i
Kur bebūtum ka neveiktum, 
kad: ir viltis tavo šviesi 
svetimus kraštus mylėtum, 
bet Tu jiems posūnis esi. . -1 .

Kiek paguodos neieškotum, 
kur po svetimus kraštus, 
bet jos nekur tiek nerasium, 
kiek sugrįžęs į namus.

Tik ten gali išskleist sparnus, 
ir tapti Aru savu, laukę, .
kur Tu esi tikras sūnūs 
nuo tavo protevię laiku.

Tad švieskis dirbki ir kovok,
> parodik valię kūrybinga , 

kelti nauja LIETUVA stok, 
kuri visiems butę meilinga..

Ir tvirtu žingsniu vieningu, 
nubiokši priešą mus Tautos 
ir tada būsi laimingu, 
atgavęs LAISVI LIETUVOS.

Tik tada Tu pasilsėsi, 
po šię visę sunkię vargę 
tikrąją LAISVE Tu gėrėsis 
semsi kurybinię jėgę.

Paryžius, 1951 - K - 18 d. J. KUSNECOVAS - KOVA.
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Bareiro — Stiebei Galerija,.30, rue de Seine, Paryžiuje ne
perseniausiai ivyko Vytauto Kasiulio darbu paroda. Tai jau ketvir
tas musu talentigo- dailininko pasirodymas šiame mieste. Si karta 
visu onenev supažindinama su dailininko piešiniais, išstatyti 22. 
paveikslai atlikti juodu tušu, anglių, paišeli ant balto poperiaus 
arba balta kreida ant juodo popieriaus. Taigi dabar žiūrovą džiu
gino labiau formos, nei dailininko.meistriškai vartojamos spalvos, 
matytos ankstyvesnese jo darbu parodose toj pat galerijoj, kaonot 
buvo išstatyti V. Kasiulio aliejiniais dažais atliktieji paveiks
lai ir pasteles.

Tai kaip ir grizinas | išeities tašk^, į pagrindą iš kurio 
suklestėjo dailininko originali Paryžiaus epochos kūryba.

V o Kasiulis myli žmogų ir vaizduoja ji savo styliumi pabrėž
damas charakteringiausias jo linijas. V. Kasiulis parodo, kgd ir 
šioje "juodo ir balto" srityje jis yra visiškas meisteris giliai 
pažįstas natūra ir mokas iškelti iki šiol nepažintus žmogaus forraj 
aspektus. Dailininkas savitai ir su dideliu pasisekimu išsprendžia 
gilumos problema pperuodanas vienspalvėmis plokštumomis visai tarp 
saves nesi jungiančiomis . Meno mėgėjai su džiaugsmu gali pajusti 
Kasiulio kūrybine jėga ir nesti žvilgsni į jo sunku, bet kiek ido- 
nu ir visai nauja kelia..

IJaveik visi išstatytieji paveikslai buvo parduoti. Tetenka 
sveikinti V. Kasiulio pasisekimus šiame mieste kuriame priskaito— 

5/ “j V
na 60000 užregistruotu menininkę. Jei paryzeciai-j nepaisydami eko
nominiu sunkumu, perka nusij menininko darbus kitu komplimentu jam 
nebetenka pridėti.

Parodos atidarymo diena atsilankė ir J. E. Vyskupas Brizgys, 
p. p. Backiai ir visa lietuviu ’Šviesuomene
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, ■ Neperseniausiai Paryžiuje iv^ko Europos Basketbolo Turnyras 
L. Cempi j onatas . Musę. sporto korespondentai neatkreipe į ta turny 
ra dėmesio, bent '"Britanijos Lietuvyje" tai tikrai apie ta. ivyki 
nieko nebuvo pranešta. Tad nors pavėluotai, pasistengs painfor-. 
moti apie tas karštas dienas "buvęs sportininkas". .

Turnyras ivyko gegužes men. pradžioje. Dalyvavo 17 valsty— . 
bię: 14'iš šiapus ir 3 iš "anapus" geležines uždangos. Galine tuoj 
pastebėti, kad totalitariniai kraštai užsirekomendavo visai gerai 
ir išsikovojo pirma, antra ir ketvirta vietas. Pirmoji vieta ati
teko Sovietu Sajungaij galetune pasakyti rusams, bet tikrunoje 
rusu toje reprezentacineje konandoje veik ir.nebuvo, Rusai žaidė, 
tik pakaitalais. Mums, aišku, rupi lietuviai, Nors ir šiaip ir 
taip apie ju dalyvavina SSSR konandoje galine kalbėti, visaip apie 
juos-galvoti, bet..,, vistik, lietuviu pasirodynas tarptautinėje 
arenoje — ši karta tikroje arenoje — aikštėje - kutena nusij tau
tines savynilos’gislele. Ir tuo labiau, kad lietuviai pasirodė 
visai gražiai. O.ficialinese programose buvo surašytos visę žaide- 
ję. ginimo vietos ir datos. Mūsiškiai buvo du r Butautas ir Laguna- 
vieius, abu iš Kauno, vienas 26 metu kitas 25 n. Butautas iš pir
mos dienos užsirekomendavo kaip turnyro žvaigžde, sovietu koman
dos puolimo centras ir geriausias, būdingiausias metikas. Jo sty— 
liūs, grakštumas, vikrumas ir puiki atletiška išvaizda tikrai.-su
silaukė visuotinos simpatijos ir Butauto pavarde dažnai šaukė tūks
tantine Sporto Romu minia. J c karikatūros ir fotografijos tilpo 
kiekviena diena sporto spaudoje irtikrai jo pavarde dominavo re— 
"portažuose ir žiūrovę vertinimuose. Ir pagristai — Butautas, pa
sibaigus turnyrui, .uzėmjeĮžaidikę.''klaš±fiikacijoje pirma vieta, kaip 
geriausias metikas: uždirba savo-komandai 123 taškus per 9 rung
tynes, antroje vietoje — gruzinas KarRidja inetes 118 .taškę,- tre
čioje vietoje suomis Suviranta —110 taškę, ketvirtoje - prancūzas 
Dessemme 103 taškai ir toliau seka čekoslevakas Mrazek — 102 taš
kai.

Po karštu susirenku galutine komandę klasifikacija buvo 
taki: Rusija —'1 vieta, Čekoslovakija — 2, Prancūzija -3, Bulga—
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rija - 4, Italija - 5, Turkija -6, Belgija - 7, Graikija - 8, Suo
mija -9, Olandija - 10, Austrija - 11, Vokietija - 12, Šveicarija-. 
13, Danija - 14, Portugalija - 15, Škotija -16, Luksenburgas - 17.

Bušai su misų Butautu (puolime) ir Lagunaviciuni (gynime), 
su estais Kuliam ir Lissov ir su gruzinu Korkidja pagrindiniame 
penketuke neše visus be.pasigailėjimo pradedami rekordiniu laimeji- 
ng. prieš Danija 109 :13.

Jie nugalėjo ir kitus oponentus be rimtesnio pasiprešinino 
su r,5 ninur. 20 taškų skirtumu. Tik per pačias paskutines — finali
nes — rungtynės vos neįvyko seansacijos. Per visa turnyrą aiškiai 
progresavę Sekai pašėlusiai pasispaudę paccioje pabaigoje rungty-. 
nių su SSSR ir išnaudodami Lagunaviciaus išėjima ir skatinami bei 
remiami labai gyvais publikos plojimais ir šauksmais vos nebaigė 
finalinio susikirtimo lygiomis, bet prieš pati.gala, paskutinėje 
sekundėje estas Kuliam mota bauda ir'.laidėme „pergales taška — taška, 
kuris buvo užginčytas Kuliam peržengus baudos metimo linija; >o 
ilgų ginčiu arbitrai vistik ta punktą rusams pripažino ir finali
nes SSSR — Čekoslovakijos rungtynes pasibaigė 45 : 44. Trecia ir 
ketvirta vieta pasidalijo Prancūzija ir Bulgarija 55, : 52.

JJors amerikiečiu TIME pažymėjo, kad vidutiniška USA komanda 
lengvai rusus nuneštu, reikia pripažinti, kad Sovietu komanda, pa
lyginti su kiton tikrai parode nepaprasta susižaidina, veržlumą ir 
mokėjimą realizuoti, ypač iš po krepšio, nors Butautas kelis krep
šius išveite ir iš aikštes vidurio didžiausiam publikos nustebinai 
ir džiaugsmui.

Kaip sportine Paryžiaus spauda rašo, Butautas yra netik pui
kus sportininkas basketbolininkas, pingpongininkas, bet taip pat 
ir aukštos klases šachmatininkas. Butautas šimet baigs Kauno Kul
tūros Romus, Kaune ir igys sporto profesoriaus titulą. Galina pri
durti, kad Butautas yra lieknas 1 m 82 cm vyras ir Lagunavicius 
ne ka jam.užsileidžia. Daugiau? Daugiau lieka paslaptini, nes SSSR 
komandos nariai buvo nuolat apsupti "angelų, sargų" ir po Paryžių 
pasisvečiuoti, su publika pasišnekučiuoti, pasižvalgyti negavo.

I rungtynes juos atveždavo iš Ambasados namų#kur jie buvo
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apgyvendinti, didelis autobusas ir tuoj po rungtynių apsupti bū
relio "instruktorių” jie būdavo palydini atgal... Kaip ten prie 
jų prilysti...

Taigi praktiškai sovietų sportininkai ir Paryžiuje buvo už 
"geležines uždangos"... Prancūzai tai mate, stebėjo ir komentavo... 
juokėsi iš jų baimes. Niekas čia jų nebūta suvalgęs. Apie bulgarų 
komanda pasakojama, kad tie vyrai buvo labai apdairus ir, matyti, 
gerai savo propagandistų paini orriuotį, atsivežė su-bagažais ir 
pora naušymiltu. Sutikusieji jfios stotyje prancūzai klausė, kam 
gi čia tie miltai... "Tai musų maistas" atšovė ju vadovas kaip ir 
pabrėždamas, kad jie ne iš kokio badaujančio krašto čia atvažiavo, 
bet iš ten kur visko yra...

_ĄTymĄS__ĮĄlSKAS _LĮETUVTUĮ_~_ĮggIQgĮEgrJI, .

Mielas ginklo Drauge ! ’ ’

Bašaū Tau, nors ir nesu tikras, kad šis laiškas Tave pasieks. 
Galbūt po kuriuo laiko, perduos ar persius jį Tau, kuris nors iŠ 
Tavo draugų? Gal bent papasakuos mano žodžius Tau? Ir todėl turiu 
vilčių, kad galėsiu šu Tavim pasidalinti mintinis..

Pirmiausia rašau Tau, kuris dar tebesi senese legijano gre
ituose ir tebelaikai ginklų rankoje, žinau Tavo vargas, nes dar 
nesenai nusimoviau baltų kepurę. Tu jautiesi vienišai, Tau laužo 
galvų ateities klausimai. Rūpesčių Tau yra net perdaug. 0 kur 
kreiptis, su kuomi visų tai išsiaiškinti — nėra kur.;. Buvo ir 
man tas pats. Kyla klausimas, nejaugi jau nes ir esame taip visų 
pamiršti, ar net atstumti? 0 pagalvoję nes pilnai suprantame, kad 
niekas musų taip gerai negali suprasti, kaip nes vienas kitų. Ir 
todėl, dar būdamas legijone, nuolatos kėliau draugų tarpe organi
zavimosi mintį. Tik bendromis jėgomis galine geriau ginti savo 
teises, boi grumtis’ su visais gyvenimo sunkumais. Tau, kol tebe—
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nešioji unifomę, konkretus organizacinis darbas nėra lengvai įma
nomas. Gali tik palaikyti nuolatinį ryšį su tais,kurie jau kaip 
civiliai, organizuotai rūpinsis bendrais reikalais. O kada baigsi 
sunkia savo tarnyba, nereikes Tau žengti į nežinia, kaip tas buvo 
man. Laisvame gyvenime esantys Tavo ginklo draugai patars Tau, pa
sidalins su Tavimi tūomi, ka tuo metu turės ar gales gauti. Bend
rai, savęję būrelyje spręsime viską, kas bus nuns svarbu ar rei
kalinga. Taigi, nesvarbu kaip mane Tu suprasi, atsiliepk! Tarsi— 
nes, svarstysime, bei diskutuosime draugiškai.

O Tu, kurs irgi jau apleidai baltkepurię gretas ir esi ei—, 
vilis, toks kaip ir aš, rask valandėlę laiko pasvarstyti bendrus 
reikalus. Gal jau pastebėjai, kad Tu nevisiškai atitinki seniau 
yę-ikiff.noions organizacijoms, ar partijoms. Tu nerandi ten taf ko 
Tau kaip kariui reikia. Nevisada Tu supranti kitus, o kiti irgi 
nevisados nori Tave suprasti. Gyvenimas gi stato savo reikalavimus. 
Mes turine gyventi, tūrine užsitikrinti sau egzistencija. O svar- 
biausia, kaip lietuviai - kariai, norime, jungtis į bendra tėviškės 
išlaisvini no darba. pavieniui, neorganizuotai, sunku susidoroti 
su įvairiausiais gyvenimo sunkumais. O į visuomeninį darba, į ko
vę del tėviškės laisves, būdami ne organizuoti, negalime efektin
gai įsijungti. Musę nėra daug. Bet ne skaičius juk lemia! Kad ir 
mažas būrelis, bet stovintis ant tvirtę savytarpio bendravimo pa
matę, padarys bei atsieks daug. Buk tikras, būdami gerai organizuo
ti ir vieningi,priversime kitus su mumis skaitytis. Lengviau ap—. 
ginsjr-e savo teises, bei sklandžiau grunsimes su kasdieniniais 
rūpesčiais. Ir tpdel mielas Drauge, nedaryk pergreitę išvadę del 
manę iškeltu minčių ir nenumok per greitai ranka į viską. Atsiliepk; 
rašyk man! Svarstysime, jieškosime bendru kelię. Ilgiau nebegalime 
būti išsisklidę pavieniui. Jau esame gražus būrelis išejusię į 
laisvę civilį gyvenimą. Turime pajudėti, nes to reikalauja musę 
pačiu reikalai ir dar legijone likę musę gihklo draugai. O šiandie
nines tarptautines būkles akyvaizdoje, kyla juk ir daug nauju, 
svarbię reikalu,.kurie gyvybiškai rišasi su kenčiančios tėviškės 
reikalais. Kaip ir praeity, ne gražiais žodžiais, bet veikimu įro
dysime savo vertę, bei atliksime savo pareiga. Gi tau visam priva—
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Įnnę jau šiandien ruoštis. Karo grėsmė pasauly jaučiama. Jei "aud- ' 
ra" užklups mus šiandienine je būkleje, nes tada dar labiau išsi
blaškys ime. Ugi} metų kariškas patyrinas bus veltui. Budani gi J 
organizuoti, atsirasime visur ir visada ten, kur to pareikalaus 
bendri Tautos reikalai.

Gal kaj kurios mano mintys Tau neatitiks, gal rasi geresnių 
kelių? Atsiliepk, kelk naujas mintis, naujus sumanymus. Bendrai 
svarstydami ir tik veikdami, atsieksime šio to. . '

Tad, i darba Mielas Broli! _ .* * * ■ Tavo S. RADAVIČIUS.

R. P. Rašyti šio adresu Redakcija perduos*.
"DARBO RANKOS”

C.F.T.C. Section Lituanienne
26, Rue de Montholon

PARIS 9e.

D.L.Sąjungos Valdyba praneša.
Kad C.F.T.C. organizuoja vakarinius kursus, kuriuose gali 

dalyvauti visi sindikato nariai nori Įsigyti specialybe ir diplomą. 
Rengiamos mašininkes, stenografes, kvalifikuotos sekretores, knyg- 
vedziai, buhalteriai, prekybininkai ir 1.1.

Mokomos anglu, vokiečių ir ispanu kalbos. Kursuose dėsto 
didžiųjų Paryžiaus mokyklų profesoriai. ■ v v „

Visas detales galima sužinoti D.L.Sąjungos rastinėje - ses- 
tadieniais nuo 10 iki 12 vai. 26, rue de Montholon PARIS 9e.
pirmame aukšte, kamb. Nr. 101.

Daug paryžiečių atostogoms trauke is Paryžiaus, bet nemažai 
kitur gyvenančiu lietuvių buvo atvykę ir čia. Zinomiausiųjų tarpe 
Paryžiuje ~l-p.nkesj Lietuvos Diplomatijos šefas Min. St. LOZORAITIS, 
Lietuvos atstovas Švedijoje VI. Žilinskas, Lietuvių Rezistencijos 
Santarvės Pimįn-jnka<? Dr. St. Kuzminskas (is Nottlnghamo) ir Lie
tuvių Liberalų grupes Pirmininkas prof. St. Žymantas is Londono.

Su visais Darbo Lietuviu Sąjungos Sekretoriui teko matytis 
ir jie prašė perduoti Sąjungos nariams geriausius sveikinimus ir 
linkėjimus, pasekmingai veikti.
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