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Redakcija ir Darbo Lietuviu Sąjungos Valdyba linki visiems 
DARBO RINKŲ skaitytojams laimingiausių, geriausią, pelningiausiu, 
našausiu, viltingiausiu Naujų 1952 Merų.

Uz malonų ligšiolinį bendradarbiavimų skaitlingiems DARBO 
RANKŲ ta iki n i nkans redakcija ir administracija nuoširdžiausiai 
dėkoja. Tikėkimės, kad tas bendradarbiavimas kitais metais bus 
dar intensyvesnis, DARBO RANKOS tokiu budu pasidarys įdomesnes, 
mieliau skaitomos.

Pereitais metais D7.RBO RANKOS pasirinko taikos ir vieny
bes kelia, vienintelį, kuris tinka lietuviams tremtyje. Darbo 
lietuvių3Sąjungą tiesia bendradarbiavimo rankų - Darbo Rankų 
visiems dirbantiems lietuviams Prancūzijoje. Mums palankus geros 
valios ir susipratę vyrai, tautietes ja priima. Kiti abejingi, 
treti priešingi... Tai šiandienę darosi įprasta, jei net politic 
niuose mušti sluogsniuose -vieni nori bendradarbiauti — kiti ne
nori... Nepaisant ar iš to butų naudos bendriems reikalams ar 
ne... v „„v

Prancūzijoje turime tris didesnes viešo pobūdžio organiza
cijas - lietuviu Šalpos Draugijų, Paryžiuje, Lietuviu Sujungę, 
Strasburgas ir Darbo Lietuviu Sąjungą., Paryžiuje. Visos trys yra 
apolitines. Viena daugiau domesio kreipia į juridinę paramų. ir 
šalpos reikalus savo darbe apjungdama visos Prancūzijos lietuvius, 
kita - Strasburge - rūpinasi visais lietuviu reikalais daugiau 
koncentrodama veikla aplinkiniame r?.jone, trecioji - Darbo lie
tuvių Sąjungą - rūpinami profesiniais darbo žm.oniu reikalais jung
dama juos į krikščioniško sindikalįzmo judėjimą. Tačiau visos 
trys organizacijos varo ir lietuviškas kultūros vaga. Dieve joms 
padek. Šioje srityje darbo tiek^daug, kad niekad nebus pakankamai 
pastaugę, lietuvišku reikalu atžvilgiu yra naudinga veikti viso
mis kryptimis. Organizuoti lietuvius visaisvkel.iais, kad kuo 
daugiau jų įtraukus į lietuviška gyveninę užsienyje. Jei pirmo
sios dvi draugijos yra vietinio pobūdžio - trečioji - Darbo lie
tuviu Sąjungą - kaip sindikatine organizacija galos perkelti ir 
tęsti savo veiklų ir laisvoje lietuveje, nusikračius okupantu 
jungo. Sindikalizmo ateitis demokratineje santvarkoje yra labai 
didele. Čia Darbo lietuvių Sa.junga įeina, kaįjj autonominis tau
tinis vienetas į Prancūzijos Darbininku Krikščioniškųjų Sindikatu 
Konfederecija(GFTC) ir į Tarptautinę Krikščioniškųjų Sindikaiiū 
Unija, Utrecte, kuri savo ruožu yra patariamasis JTO -Jungtinių 
Tautu Organizacijos - organas. Darbo lietuviu Sąjungą taip pat 
įeina, kfip nepriklausoma lietuvių sindikalistų grupe į FITCRE - 
laisvųjų Sindikalistų Tarptautinę Federacijų Tremtyje.‘Kas gi 
galėtų pasakyti, kad‘toks lietuvių dalyvavimas tarptautines reikš
mės organizacijose yra nereikšmingas ?

Kaip pasaulio įdomumą — margui;?, sudaro įvairios tautos, 
taip ir tautos gyvenime tarp kitko įvairumu sudaro ir gražiai, 
kiekviena pagal savo paskirtį, dirbančios įvairios organizacijos.

Mes esame įsitikinę, k?.d su šiomis trumpomis mintinis visi 
lietuviai sutinka ir linkėdami visoms Prancūzijos lietuvių orga
nizacijoms klestėjimo, gražaus veikimo,, sugyvenimo, o kiekvienam 
lietuviui tremtyje laisvėn Tėvynėn grizino dienos greito priartė
jimo, liekame pasiryžę ir toliau varyti sunkiai pradėtų. vaga visas 
musų geriausiai pozityviausias mintis siųsdami Kenčiančiajai Tau
tai, jos vargus ir sunkia dalia visado nešiodani^širdyje.

D.L.S - :'D.R".
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Monfederalinio Sekretoriaus %..
. p» August BAHOAŲD r.int£s apie socialinį

progresu ir taik^.

LE PROGHES SOCIAL ET LA PAU 
-

Au~dela dės intėrets de classes qui s opposent, plus nu 
lioins, dans le jeu nomal des institutions de chaque pays, ii 
exists un problene qui doit, a titre ėgal, prėoccuper tous les 
homes, qu'ils soient riches ou pauvres, qu ils soient patrons 
ou ouvriers, qu'ils soient de droite ou de gauche, ąu ils soient 
blanes ou de couleur : c est le problems de la paix.

En ce nonent, a Paris, se tient 1 Asser.blde Gene rale des 
Nations Unies, cet o&nisr.e supreme, international, dans lequel 
avaient etd r:is tous les espoirs pour la sauvegarde d une paix 

% x * * si che recent acquise apres six annees de r.iseres, de souff rance, 
de haines et de deuils.

Si effectiver'.ent, il appartient aux Gouverne: .ents de ’fairs 
la paix" en cettant en oeuvre tous les r.oyens et en conoluant 
tous les actes pour 1 assurer et la preserver, c est aux peuples, 
oux-ceces, qua revient le devoir de provoquer, dans un dlan una— 
nine, les conditions les plus favorables au r_aintien de 1 entente 
ou du coins de la coexisstence pacifique des ideologies diverses 
qui divisent augourd hui le conde.

pang cette oeuvre, la classe ouvriere, plus que toute autre 
categorie, a šon role a jouer. Les travailleurs, qui n ont rien 
a gagner nais tout a perdre dans la guerre, sont rdsolus a coner- 
ver, a tout prix, la paix, sans laquelle aucun progres social ne 
peut etre poursuivi.

"L'union fait la force" dit un proverbe franęais, qui d^it, 
d aillcurs, avoir son secblable dans toutes les langues tant il 
exprice une verity dvidente. C est par le regrouper:ent solide, 
scellč dans une oomunautd de principes et de programs, que tous
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les ouvriers bhretiens du nonde pourront faire entendre leur 
voix et apporter efficacer.ent leur contribution a cette canpagne, 
la plus noble de toutes, en faveur de la pair. Associes a leurs 
car.arades de France, unis avoc frcros Exiles dos pays d Europe 
Centrals et Orientale, les travailleurs chretiens de Lithuania 
sent a lour place.

Us nous aidont. Nous les assurons de notre an.it iž et de 
notre solida.rit<5.

A. EAHUAUD.

' w

TOSTAS NAUJIEMS METAMS

Trenties gyvenine verpetai, 
Galbūt, nuneš tave toli... 
Tad, tebūnie šie nusų netai 
Gyvi žmonijos atminty! 

I .

Viltie, tu buki nusij saule 
Neaiškiau ateities kely, 
Kad žengdani nes per pasaulį 
Lietuviai liktume spindį!

1945 n. A. GIEDRAITIS. .
(IŠ knygos "DAINOS APIE LAISVę")
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Š. m. gruodžio non. 20 d. Lietuvos, Estijos, Latvijos 
. diplomatiniai atstovai ir. atstovai vengrę, lenkę, ramunę ir 
šekoslovakų tautiniu komitetų buvo priimti JTO generalinio sek
retoriaus pad'jojo p. B. Cohen, kurian buvo įteikti memorandu
mai del sovietų vykdomų iš jų kraštų deportavimų.

Lietuva šioje grupėje 'atstovavo L.D.Šefas p. Lozoraitis 
ir Lietuvos atstovas Paryžiuje Dr. Bačkis.

Visų susirinkusiųjų JTO sekretoria-te vardu kalbėjo Min, 
Lozoraitis, kuris pasak'-, kad p. Cohen mato prieš save diplo
matus ir politinius atstovus tu kraštų, kurie,, pažeidžiant jų 
tautų aišku norą būti nepriklausomais, vis dar yra sovietų oku
puoti, ar ši-tip pajungti.

— Mes esame čia atėję, tęsė Min. Lozoraitis, vedami la
bai didelio susirūpinimo, del labai sunkios padėties, kuria 
sudaro Sovietų Vyriausybe musų kraštuose pati ar per jos pri
mestus musų kraštams bolševikiškus režimus masiniai deportuoda
ma musų tautiečius. Musų padėties tragiškumas yra aiškiai iš
dėstytas tuose dokumetuose, kuriuos nes adresuojame JTO plenu
mo p. pirmininkai, p. generaliniam JTO sekretoriui ir trečiosios 
komisijos (Žmogaus Teisių), p. pirmininkei. Tačiau nes norėtumėm • 
čia ypatingai iškelti du dalykus:

1/ Kad sovietų vykdomos deportacijos sudaro musų tautoms 
nepataisomų, o kai kada, net milžiniškų nuostolių, kaip tai Pa
baltijo Valstybių atveju.

2/ Kad šį sovietų vyriausybės, akcija, yra brutališkas pa
žeidimas ne tiktai J.T.Organizacijos statuto ir pagrindinių žmogaus 
teisių, bet taip pat, visuotiniai pripažintos tarptautines tei
sės mostątų. Tai yra klasiškas pavyzdys genocido vykdomo siste
mingai ir tokiuo mastu, kokio istorija dar nėra mačiusi.

J.T.Organizacijos statuto įžangoje yaka.ru valstybės yra 
Įrašiusios, kad jo$ patvirtina savo pasitiko j ii-.a žmogaus teisė
mis, Žmogaus garbe ir verte, o taip pat didelių ir mažų tautų
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lygybe. Musų tautos taip pat tiki šiais principais ir jų vardan 
jos per nūs šiuo kreipiasi į J.T.Organizacija.

Mes prašome, kad J.T. pripažintų, jog deportavimai iš 
musų kraštu yra dalykas liečiąs J.T.Organizacija., kad toji or
ganizacija pareikalautų iš Sovietų Vyriausybes ir kitų atitin
kamų okupacines ar kitokių valdžios įstaigų sustabdyti depor
tavimus ir kad J.T.O. deportavimus pasmerktu.

- Musų kovoje musų tautoms apginti ir gražinti jų Nepri- 
klausomybų ties pasitikime J.T.Organizacija ir su šio pa.sitikėji— 
no jausmais Įteikiame Tamstai musų memorandumus, baigė savo 
žodi L.D.Šefas.

lo to trumpai kalbėjo atskirų tautų atstovai, iš to iš
sivystė ilgesni trukų psr pušų val?.ndos pasikalbo jinai su gene
ralinio J.T.O. sekretoriaus pavaduotoju, kuris pareiškė, Jog 
jam įteikti raštai bus įtraukti į J.T. dokumentacija, kuri ge
neralinio sekretoriaus yra laikoma. J.T.Organiza.cijos ir atski— 
ru delegacijų dispozisijai.

lasikalbejime su p. Cohen delega.cija pa.tyro daug simpa
tijos Rytų ir Centro Europos tautoms.

Ee kita ko generalinio sekretoriaus pavaduotojas pasako 
Min. Lozoraičiui, jog jis yra lietuviškos kilmes, jo protėviai 
buvo išemigravę iš Lietuvos į Pietų -Amerika!

Pasikalbėjimas su p. Cohen buvo nufotografotas J.T.O. 
fotografų.

Šis pasimatymas buvo išrūpintas doką. p. Lozoraičio pa
kartotinų demaršų J.T.O. Generalines Asemblejos Prezidiume ir 
Generaliniame Sekretoriate.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ

P. Min. S. Lozoraitis išbuvęs Paryžiuje dvi savaites < 
prieš Kalėdas išvyko.

Min. Lozoraičio vizito tikslas buvo atnaujinti ryšius su
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skaitlingais senais pažistamais diplona.tp.is ir valstybes vy
rais suvažiavusiais į Paryžių J.T.O. šeštosios sesijos proga.

P. Lozoraitis rado čia. daugelį pažįstamų iš Ženevos kon
ferenciją laikų ir iŠ ketvirtos J.T.O. sesijos posėdžių įvyku
sių užpernai Hew York'o, ir kuriuose taip pat p. Lozoraitis 
lankosi.

J.T.O. sekretoriatas p. Lozoraičiui išdavė kvietimų, 
kaip, diplomatui, dP.lyvauti J.T.O. posėdžiuose. L. Lozoraitis, 
pasinaudodamas tuo J.T.O. sekretoriato malonumu, dalyvavo vi
soje eileje J.T.O. plenumo ir komisijų.posėdžių.

2. Lozoraitis turėjo svarbių pasikalbo j irių Lietuvos rei
kalais. Kadangi pagal p. Lozoraitį "Les absents ont toujours 
tort" arba - "Visada kalti tie kurių norą", tai ši karta,nors 
Lietuvos, kaip okupuotos valstybes, oficialiųjų J.T.O. delega
cijų tarpe ir norą, vistik pats Lietuvos Diplomatijos Šefas 
įteikė visiems savo buvusiems ir naujiems draugams diplomatams 
dokumentacijos lietuviškais reikalais ir išdėsto musų krašto 
situacijų - padėtį ir troškimus. P. Lozoraičiui per tų trumpų 
laikų- pavyko turėti pasikalbėjimus su: Švedijos, Graikijos, 
Turkijos, Libano, Haiti, Bolivijos, Kolumbijos ir čili delega
tais. - ’

iš viso pv Lozoraitis rado labai malonų priėmimų pas vi
sus delegatus, su kuriais teko kalbetis-Lietuvos,- kaip ir viso 
Pabaltijo, klausimas vakarų politikams yra gerai žinomas. Vaka
rų pasaulis atydžiai seka, kiekviena Nepriklausomos Lietuvos 
atstovų žingsnį, demaršų ir musų bylai tikrai šiandienų yra 
labai daug simpatijos ir pritarimo. Kada musų byla vienų die
nų iš paruošimojo prijodo vakarų pasauliui pasidarys einamųjų 
darbų klausimu, galima užtikrinti, kad dėka nuolatinėms Lietu
vos atstovų pastangoms tiek Amerikoje, tiek Europoje ji bus 
nagrinėjama — svarstoma kaip žinomas dalykas.

Be susitikimų su Vakarų Pasaulio diplomatais ir musų 
gyvybinių reikalų dostimo p. Lozoraitis turėjo pasikalbėjimų
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su J.T.O. generalinio sekretoriaus pavaduotoju p. Gordier. 
Pasikalbėjimas lieto memorandumus apie sovietų vykdomus išve
žimus iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Su
mini jos ir Čekoslovakijos. Tuos memorandumus sudaro vienas bend
ras visu išvardintų valstybių ir septyni memorandumai liečia.n- 
tieji kiekvieną valstybę atskirai.

Bendrąjį memorandumų pasirašo Lietuvos, Estijos, Latvi
jos diplomatai ir Lenkijos, Rumunijos, Čekoslovakijos ir Vang— 
rijos tautinių komitetu įgalioti atstovai. Lietuvos vardu pasi
rašė Lietuvos Diplomatijos Šefas p. Lozoraitis ir Lietuvos Ats
tovas laryžiuje p. Dr. Bačkis. Prie bendro memorandumo prįdCti 
kiekvienos valstybes atskiri memorandumai, smulki dokumentacija 
apie padėtį okupuotuose kraštuose.

To bendro memorandum! reikalų p. Lozoraitis du kartus 
posėdžiavo su kitais memorandumą pasirašiusiais. J.T.O. sek
retoriatas pažadėjo p. Lozoraičiui įtraukti tuos memorandumus 
į J.T.O. Generalines Asamblėjos - Plenumo dokumentacijų. Memo
randume išdėsčius faktinųja ir labai tragiška musų okupuotame 
krašte padėti J.T.O. kviečiama neatidėliojant imtis žygių ge
nocidui musų kraštuose sustabdyti.

Memorandumo nuorašas L.D.Š. p. Lozoraitis ir Dr. Bačkis 
įteike J.T.O. Rūmuose taip pat ir Prancūzijos Užsienio Reikalų 
Vice-Ministrui p. M. Šumanui, kuris pažadėjo memorandumų nuo
dugniai ištirti, r. M. Šumanas puikiai žin) kas yra kova, su 
okupacija ir rezistencinis darbas. Jis pats labai aktyviai da
lyvavo Laisvosios Prancūzijos Radio Emisijose Londone - karo 
metu.

V. V.
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LIBTUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS MUSU SVEČIAS.

*
Besilankantis Paryžiuje JTO sesijos proga Lietuvos Diplo

mat i jos šefas St. LOZORAITIS prieš Kalėdas padarė platų pranešimą 
lietuviškais reikalais Paryžiaus lietuviu visuomenei, kurios gau
sus būrys susirinko Sindikatų Bumuose Darbo Lietuviu Sąjungas 
surengtoje sueigoje.

Sueiga - susirinkimą atidarė Sąjungos sekreįorius Jonas 
Masiulis pažymėdamas, kad darbininkai sindikatininkai yra užsi
brėžę savo tiksluose šalia profesinių klosimų rūpintis taip pat 
ir kultūriniais reikalais - lietuviškos dvasios išlaikymu. Sąjun
gos sekretorius ypatingai pasidžiaugė, kad Min. LOZORAITIS taip 
maloniai atsiliepė į darbininkų kvietimą ir sutiko šeštadienio 
vakarą jiems pašvęsti, supažindinti juos gyvu žodžiu su aktua
liaisiais lietuviškais klausimais.

Min. LOZORAITIS^ ilgoje ir kelis kartus plojimų nutrauktoje 
kalboje, nuosekliai, įdomiai ir suprantamai išdėstė Lietuvos 
klausimo padėtį tarptautiniu įvykių šviesoje.

Priminęs paskutiniųjų metų įvykius privedusius musų kraštą 
prie dabartinės padėties Ministeris konstatavo, kad pasaulis nėra 
grizus i pusiausvyrą ir kai kieno pareiškiama nuomonė, kad konf
liktas vyksta tiktai taip JAV ir Rusijos butų netiksli. Tikrumoje 
konfliktas vyksta tarp kondentracinės, dikta.torinės sistemos '' 
vienoje pusėje ir laisvojo ir demokratinio pasaulio kitoje pusėje.

Per lengvai kartais Vakarams — JAV prikišama, kad jie atidavė 
rusams Pabaltijį. Rooseveltas buvo iškėlęs Pabaltijo Nepriklauso
mybės atstatymo klausimą. Stalinas tada pažadėjo atsiklausti 
žmonių.1.. nuomonės. Stalinas panaudojo apgaulę, nes mes žinome 
kaip tas žmonių atsiklausimas vyko.

Taigi šiuo metu Pabaltijo ir Lietuvos klausimas.yra atviras, 
nes jokiu tarptautiniu aktu, jokia sutarti;.i vakarai Lietuvos nėra, 
pripažinę rusams.

Ar galima taikingu budu - be karo atgauti musų krašto Nepri
klausomybę ? Mes turime pavyzdžių, kad rusai spaudžiami nusileido
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pav. Azarteidžiano klausimu. Si kršštarusai "buvo užėmę, bet spau
džiami ir militariniais veikslais grasomi iš Azarbeidžiano išėjo!

Tai labai budingas ir prisimintinas netolimos praeities 
Įvykis.

Prisimintina ir Berlimo blokada. Vakaraus labai griežtai 
klausinę pastačius - buvo laimėta, Taika ir čia kabojo ant plauko.

Korėjos karas gi mums rodo, kad JAV nebijo ir nilita-riniai 
gintis nuo sovietu agresijos.

Bušu norai visions yra aiškus ir aiškus yra vakariečiu pa
siryžimas jokię nuolaidu nedaryti, bet tuo tarpu konkretus vakarę 
politikos planai telieciastabdyna tolimesnes bolsevikę ekspansijos 

išmetimas sovietę iš ję okupoutę kraštu dar nėra aktualus. 
Bušai taip pat turi atominę bomba ir toks ginklas barbaro 

rankose yra baisiai pavojingas.
Stojasi klausimas kas ka sunaikins - civilizuotas pasaulis 

bolševizmą ar priešingai. Negalima prileisti eventualumo, kad 
vakarai lauktę, kol bus bolševikę apmėtyti atominėmis bombomis.

Musę klausimas tegali būti išspręstas tiktai atstatant 
.Lietuvos Nepreklausuorybę. Kaip ten bebutę sunku tikėtis taikingu 
budu tai atsiekti. Ar ilgai teks laukti? Beveik tikra, kad neteks 
tiek laukti, kiek jau išlaukėme.

Hinisteris išdėstė gilę įsitikinimą kodėl vakarai turi visus 
šansus savo pusėje busim.?, jane konflikte išeiti laimėtojais ir 
priminė pereito karo materialinę pusę ir psichologinį r.om.entę. 
Vokiečię klaidos nebus kartojamos.

Tačiau lieka, eventualumas ir be karo išgelbėti musę krašta ' 
prisiminus paminėta sovietę pasitraukimę iš Azarbeidžiano, bet tam 
reikalinga, kad Vakarai butę tinkami, labai tinkamai pasiruošę. 
Tuo atveju galėtę užtekti tik labai griežto reika.lavimo.

I. St. LOZORAITIS pabrėžė reikalą lietuviams bendrada.rbiauti 
ne tik su laisvosiomis pasaulio šalimis, bet ir, ir net ypatingai, 
su kitais musę padėtyje esančiais europiečiais. Reikia visur nuolat 
kelti musę klausima nurodinėti esauicię neteisybę ir padarytas bei 
daromas nežmoniškas musę tautoms skriaudas.

Prancūzai teisingai sakoj "Visados kalti tie kurię nėra"
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« "Nesantieji kalti“ (les absents ont tort). Lygiai teisinga buty 
pasakyti, kad tie apie.kuriuos nekalbama yra kalti. Nes kaip žmo
nės konegirdi, tai apie tairužniršta;... Musy pareiga, kiekvieno 
lietuvio pareiga yra nuolat priminti musu klaušir.a Laisvajai; Pasau
liui — nelaisti jo sazinėiiuŽmigti - mųsy užmiršti. Kiekviena, 
diena musy tautai kaj.no j a auky, kraujo ir ašary.

Nuolat primindami musy klausim?. Vakarams ir palaikydami 
vieninga akcija su milijonais kity pavergtyjy, mes sudarysime 
faktoriy — jėga su kuria bus vis labiau ir labiau skaitomasi.

Mes turi;.e fakty, kad rusai bijo vakary viešosios opinijos 
ir tu neprivalcne užmiršti.. Pasaulio akys nuolat turi būti at?- is 
kreipįos į musy krašta ir tas tikrai kiek prilaikys okupanty’ 
nežmoniškiausius darbus, jug buvo ir šį rudenį išvežimy iš Lie
tuvos.

P. Ministeris pabrėžė taip pat reikalą gerai gyventi visiems 
lietuviams, tik nuoširdžiai tarpusavyje bendra-darbiaudami galėsime 
visi kaip geri.’.pieteliai grįžti į Tėvynę. Emigracijos sunkumai 
turi mus ne skirti, bet jungtis

P. LOZORAITIS mielai atsakė į skaitlingus darbininky klau— 
simus įvairiausiais reikalais ryšium su pranešimu: del federaliz
mu, del svetinšaliy legijono, del diplomatę daromu zygiy JT Or
ganizacijoje, del emigracijos ir t.t.

Atsakydamas į kiaušiny del federalisty judėjimu p. Min. 
LOZORAITIS pažymėjo, kadEuropai vėliau atsikuriant ant federaliniy 
pagrindy, tame judėjime ir Lietuva tikriausiai dalyvaus, nes tai 
bus naudinga ir reikalinga. Federalinis principas esmėje geras. 
Kas liečia pokarines sienas tai tas klausimas šioje plotmėje dabar 
nesprendžiamas ir daugeliu atveju nėra žmonių užsienyje, kurie 
galjfety tuos ginčjths spręsti. Tais . atvėjais kada esama, kokio ginc/o 
tarp atskiry valstybiy buty gerai jau dabar stengtis aiškintis ir 
tuo budu paruošti bent psichologiniai dirvy tolimesnei klausino 
raidai. Tačiau nuros sieny klausimas ir nesudarys dideliy sunku .y. 
Jei 1920 metais bolševiku sumušti lenkai visu frontu traukėsi tik 
ant "flemarkuvkos" paliko šviežius ir geriausius savo dalinius prieš 
Lietuva, po busimo konflikto ant Lietuvos sieny su sostine Vilniumi
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stovėsime nes ! .
Del pasitariau. su VLIKu p„, Ministeris trumpai nurodė bene 

viso ginčio esmę, kuri yra tame, £ad Mepriklausom.os Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba niekam negali užsienyje subordinuotis, kaip 
Valstybinis organas, kaip Lietuvos suverenumo tęsinys, tačiau 
bendradarbiavimas, visiems Lietuvos išlaisvinimo siekiantiems 
veiksniams ir organizacijoms yra būtinas.

Kaip p. Ministeris žiuri | steigimą ir veikla tokiu orga
nizacijų kaip Į^klausimaĮ musij. sindikatine Darbo lietuviu Sąjungą 
veikianti prie C.P.T.C., Lietuvos Diplonatijps Šefas atsako, 
kad aišku tiki organizacija yra naudinga lietuviškiems reikalams 
ir jos |steigimui ir darbui negalina nepritarti.

Kiekviena organizacija veikianti lietuvišku interesu ribose 
yra rnusij. krašto pažiūru tikslinga ir naudinga..

Susirinkimui pirminkavo neužilgo | JAV išvykstantis p. Ged
gaudas ir sekretoriavo p. Švirmickas. Susirinkimo pirmininkui 
p. Gelgaudui padėkojus Ministeriui klausytoju vardu ir Darbo 
Lietuviu Sąjungos pirmininkui p. Kusnecovuį — darbininku vardu, 
susirinkimas baigtas ryžtingai sugiedant Tautos Himną.

PARYŽIUS 1951 m. gruodis.

KORESPONDENCIJA IŠ TROKADERO RŪMŪ.

Jungtiniu Tautu Organizacija (JTO) posėdžiuose priė^jba/t 
'Kaičias ir'vel atsinaujino "karinga" dvasia. Nepaisant vakariečiu 

rodomo nuolaidumo rusams (vengiant atsakyti | jįj nuolatinius pasi- 
koliojinus) JTO atmosfera ir vol pasidarė "karti", kaip Višinskis 
dvi valandas užsitęsusią kalba puolė JAV del ju priimto Mutual 
Security Act (Bendro Saugumo Akto), kuriame rusai ižiūrojo kiši
mąsi | ju. vidaus reikalus.

Rusu tuo reikalu pries JAV nukreipta, rezoliucija buvo at-
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r.esta 39 balsais prieš 5 (sovietu blokas), vienuolikai susilal- 
kūu«

Kiek karštos šiuo reikalu buvo diskusijos ga.li.oa spręsti 
ir iš to, kad JAV kongreso atstovas Voiys (JAV Užsienio Reikalu 
Komisijos narys ir JTO delegatas) per Amerikiečiu Klubo pietus 
pavadino Višinskį senu ožiu, su kurio pamazginėmis diskusijomis 
negalima konkuruoti, kaip^galii .a varžytis su šešku.... vistiek
tokios stipriosvsnarvės napaleisį.... ■

Kodėl Višinskis taip karščiavosi prieš JAV ? Turbut paverg
tu tautų reninas, Anerikos balsas, IRO (pagal Višinskį "vergu 
samdymo planta.ci joms biuras") ir pabėgėliu - tremtinių įsilei
dimas į JAV rusams yp?.tingai "ant nervu." veikia,

Amerikos atstovas Michael Mansfield kalbėdamas pirmosios 
(politines) komisijos posėdyje apie šimto milijonų doleriu suma 
Kongreso paskirtu pabėgėliams iš už Geležinės Uždangos remti 
pabrėžė, kad šis aktas specialiai liečia žmones, kuriems pavyksta 
išsprukti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir iš "komunistų domi
nuojamu arba komunistu okupuotu Vokietijos ir Austrijos sričių 
arba iš bet kurių kitų šalių paglemžtų Sovietų Sąjungas*.

' M. Mansfield taip pat pabrėžė, kad rusai puldami JAV akta 
užmiršta paminėti tų vieta kurioje kalbai.?, apie "tris Paba.ltijo 
Va.lstybes, kurias ji (Rusija) pagrobė 1940 netoiš sulaužydama ■ 
iškilmingus nepuolimo ir nė—agresijos paktus".

Taigi pagaliau ir mes jau esame primenami,rusams ir bene 
tas priminimas bus išmušus rusus iš pusiausvyros - slibinui nelei
džiama ramiai virškinti prarytų aukų...

Toks Anerikos atstovo griežtas pasisakymas ir aiškus patir- 
t^ninas JAV tezes pagal, kuria Pabaltijis nėr?, ir jokia sutartimi 
nebuvo pripažintas rusams, davė drąsos pasisakyti labai aiškiai 
rusų atžvilgiu ir kitiems. Visų kalbų nebekartojant prinintinas 
Kosta Rikos atstovo p. Ruben Esquivel pastatytas Višinskiu! klau
simas: ’ . .

"Kaip gali lietuvis būti Sovietų Sąjungos išdaviku ?"
P. Esquivel pabrėžė, kad tie kuriuos Višinskis vadina iš

davikais kaip tik yra tikroji patriotai gina savo Tėvynę, kovoja
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•gries okupantą. - ■
Štai pagaliau paramos žodis muši} rezistentams !
Po tokiij karšti} kalbi} politinėje komisijoje rinkimai pas

kutinio trukstanoio nario į Saugumo Taryba praėjo aiškesnėje nuo
taikoje ir Baltgudijos kandidatūra subaikotavus buvo išrinkta 
Graikija ! .

Tad atmosfera blaivėja - darosi aiškiau !
paskuti nė ataka prieš rusus pravedė Ponia Roosevelt žmoaus 

teisiu komisijoje. Pabrėžusi fakta, kad SoviEti} Rusijoje pilna, 
koncentracijos — priverstino darbo lageriij ir siaučia masinos 
deportacijos Ponia Roosevelt pasakė:

® Net ir pats Višinskis pripažįsta laisvos trukumą jo šau
lyje nėra ir nega.li būti vietos laisvei ka.lbos, spaudos ir kitu 
socializmo priešu...

Rusi} veto
JTO plenumui pasisakius už Italijos priėmimą. į JTO, pas

kutinį žodį turėjo šiuo reikalu tarti Saugumo Taryba. Dėja, čia 
rusi} Malikas uždėjo savo VETO. Rusai sutinka Įsileisti Italija 
į JTO tik su saljga, jei vienkart bus priimti visi kiti kandidatai 
0 ji} yra visas velnio tuzinas — trylika t. y. Albanija, Mongolija, 
Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Suomija, Italija, Portugalija, 
Airija, Jordanas, Austrija, Ceilonas, Nepalas. Taip pastačius 
klausima nauju narii} priėmimas atidėtas neribotam laikui...

Po viso to JT Organizacija. nutarė išsiskirstyti Šventėms 
ir tęsti darbus tuoj po Nauji} Meti}. šventiškai nusiteikęs Pa.ry- 
ziaus Daily Mail naiviai klausia, ta proga kaip ten JTO nutarė, 
ar darbus tęsti po Nauju Metu....

JTO šventiškas devizas yra "per kalbas į darbus"... Vienas 
Pietį} .merikos atstovas tačiau labai-pagrįstai pastebėjo, kad 
visos JTO ka.lbos anaiptol nėra, tuščios, nes... viskas prasideda, n: 
nuo ŽODŽIO, nes ir prieš pasaulio sukūrimą. "Pradžioje buvo ŽODIS" 
(Šv. Jono Evangelija). Deja., JTO žodis tora, žmonių, paprasti} žmo

nių, kartais be s igrabalio j anč ii} ir kartais piktu žmonių kalba, 
laimes duodanti progos kartais ir kitoms, 1 i nk-snesnėms kalboms 
JTO parštėje.
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iš tokių linksi'.'.esnių pletkų negalima nepaminėti ir to fakto, 
kad pav. visas svietas juokiasi iš Paryžiaus komunistų tiek ra
šalo išliejusiu, tiek trukšno kėlusiu prieš Koka. Kola, Prancūzu 
parlamentasr komunistams baisiai karingai intervenuojant vos ne
uždraudė savo laiku amerikoniškos Koka Kola gamybos ir pardavimo 
Prancūzijoje, Komunistams tas amerikoniškas gerinąs, buvo, impe
rialist iškas, trustiškas ir t.t. Kas gi dabar labiausiai JTO 
Koka Kola geria ? Gi Višinskis ! Jis neužmiršta eidamas pro JTO 
delegatu barų stabtelti ir išgurksniuoti bonkutės tos "kapitalistu 
trankos"... Žurnalistu uždavinys Nr, 1 yra nufotografuoti Višins
kį tuštinant Koka Kola bohkų ! Iki šiol tai nepavyko - du plačia
pečiai,-kaip sopos, angelai sargai grasinančiai draudžia fotogra
fams į jų globotini objektyvus prie baro nukreipti...

Bei visų tu kalbu Višinskis darosi Paryžiuje savotiškai 
populiarus — įvairiomis progomis pašiepiamas, o kartais ir cituo
jamas. Toki Višinskio citata galėjo brangiai kainuoti žinomajam 
Paryžiaus advokatui FLORIOT, kuris savo paskaitoje apie indivi
dualinę laisvu panaudojo tokia apšviečiančių patie Višinskio frazę:

"Kaltinimas yra teisėta duktė sovietu teisines organizacijoj 
gynynas gi - nemalonus žentas"...

Toj po tos paskaitos adv. Floriot susilauk® "nemalonaus* 
vizito. Pas ji atėjo adv. Norman, pasižymėjęs Kravčenkos kaltin
tojas, ir smarkiausiai užsipuolė adv. Floriot;

Kertu lažybų iš dvidešimties vakarienių geriausiame resto
rane, kad tokio sakinio niekada Višinskis nėra ištaręs !", pasiūlė 
Nordman as. Floriot tokia "dvikova" priėmė ir su didžiausiu rū
pesčiu eme iškoti - knistis po savo archyvus ir užrašus.Pagaliau — 
laimėjimas ! Sename Jzvestijų numeryje šis sakinys figūruoja 
staipsnyje pasirašytame Višinskio...

Nordman'as, įtikintas, fundijo gausiam Floriot draugų bu
riu! vakariene su sąlyga, kad butų išgerta po cxerka vodkos už 
kaltininkų...

Izraelio delegacija pasakoja toki anekdotų. Pu ju atstovai 
svarsto savo valstybės finansinius sunkumus. Vienas. dingteli gera 
mintis:
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— Telieka viena išeitis — paskelbti karę J. A. Valstybėms !
® !!
— Aišku.. Žiūrėk, Vokietija paskelbė karę JAV, o dabar ame

rikiečiai ja atstato, remia. Japonija paskelbė karę JAV, o dabar 
amerikiečiai juos finansuoja.

- Tikrai, sutinka pirmasis. Skelbkime karę Amerikai.
Bet paskui susigrebia:

Palauk, o koki katastrofa butę jei nes ta kara ko gero 
laimėtume !

Antras anekdotas atkeliavo iš Pragos. ,
Kalėjimas Čekoslovakijoje. Čia, kaip kitur, prigrūsta ka

liniu paskutinio "valymo" aukę. Trys vyrai užmezga pažinti ir 
kalbasi aj ie savo kaltinimo motyvus:

— Aš buvau prieš Clementis, sako pirmas.
— Aš buvau už Clementis... stebisi antras.
— A.š esu Clementis, užbaigia trečias.
Tokioje nuotaikoje išsiskyrstč JTO delegatai. Trocadero 

rūmai tusti. Kiekvienas švenčia individualiai ir galando karda 
"mūšiams" 1952 metę pradžioje !

- J .M. -

SĮQĮgĄĮ.ĮMĄS_IR_TĮKYg4x

A. Bapaune, F.F.S.I.C., generalinis sekretorius, C.F.T.C. 
organe CAkDRE BT PROFESSION nagrinėja opu klausinę. Kokie yra 
ryšiai tarp sindikalizmo ir bažnyčios. Mes čia skaitytojams 
pateikiame svarbiausias p. Bapaune išdėstytas, ir nuns aktualias 
mintis. -

Jei sindikalines organizacijos pabrėžia savo politinį ne- 
priklaus oriunę, arba apolitinį karakterį, vienkart jčš pabrėžia 
ir savo konfesinį ne priklaus oi u...a.

Aišku - sindikalisnas yra. nepartinis, bet kaip su religija“;
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Juk C.F.T.G. pats .pavadinimas sako, kad. tai yra Conf jderation 
Frandaise des Travailleurs Chretiens t.y. Krikščionių Darbininku 
Konfederacija Prancūzijoje !

Pirmiausiai tad atsakykime į klausima kas yra konfesine 
organizacija ?

Tai yra Bažnyčios institucija turinti tikslą visur platin
ti dvasinį idealų krikščioniškos mistikos, kuri yra Bažnyčiai de
ponuota ir Bažnyčios skelbiama, skleidžiama. Ji pagelbsti tikin
tiesiems sustiprinti savo tikėjimų ir prisilaikyti religiniu 
dogmų uždėtu moralinio gyvenimo nuostatu.

Pav. Katalikę Akcija — Katalikiškasis Veikimas yra šimta- 
nuošimtinė konfesine organizacija, kuri jungia pasauliečius prie 
hierarchinio Bažnyčios apostolato.

Kiekviena konfesine organizacija siekia sau užsibr'žto 
tikslo statydama minimalinius reikalavimus savo nariams prakti
kuoti t.y. bendra malda, dalyvavimas religinėse manifestacijose 
i^čerempnijose.

Pagaliau, konfesines organizacijos priklauso Bažnyčios 
hierarchinei valdžiai ir jurisdikcijai, šios karakteristikos ga
lioja atitinkamai visoms tikyboms pasidalinančioms dvasinį veikimo 
laukę. ' •

Krikščioniškasis sindikalizmas pagrindiniai skyriasi nuo 
konfesinių, organizacijų — institucijų savo struktūra ir savo "pas 
skirtimi. Pirmiausiai tai yra organizacija vadovaujama pasauliečių 
ir jų pačių atsakomybėje; čia visų laipsnių šefai išrinkti pagal 
demokratir.es taisykles.

Krikščioniškojo sindikalizmo veikla rubežiuojasi išimtinai 
žemiškuoju - laikinuoju planu, per- profesinį ir ekonominį susior- 
ganizavimę visuomenėje. Jo siūlomi sprendimai ir vartojamos prie
mones yra išimtinai technikos srityje. Pati Bažnyčia, prižiūrėdama, 
kad ta technika nesipriešintų, bet padėtų žmogaus paskirčiai išsi
pildyti, sindikatus laiko už savo kompetencijos ir magistratūros.

Ka tada reiškia, titulas ’krikščioniškas9 ?
* V w Y '!»• •Kaip kiekvienas is musų savo asmeniškame gyveni, le inspiuo-
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jasi kuria doktrina ar fflozofija savo minčiai orientuoti, taip 
ir krikščioniškasis sindikalizmas pasirinko sau taisykle derinti 

/ w
savo profesinę veikla socialiniems Krikščionijos principais, 
pabrėžtiems praeituose šimtmečiuose didžiųjų Bažnyčias Daktaru . 
ir paskutiniu ju laiku socialinėmis enciklikomis Popiežių: Leono 
XIII, Pijaus XI ir Pijaus XII. •

Bet kodėl prisirišti prie krikščioniškosios socialines 
moralės ? Juk daug sindikatu veikia ir nepriklausydami kuriai 
ideologijai ?

Trip. Sindikalizmas galėtu išjungti iš savo veiklos pagrin
du ideologiją ir pasitenkinti tiktai minėtąją techniškąją ekono
minių ir socialinių problemų puse. Tačiau nori ar nenori visados 
didžiosios idėjos įkvėpia ir diriguoja žmones ir tautas. Jokios 
ideologijos neprisilaikant rizikuojama nejučiomis pasiduoti tar
nybai blogos ar geros ideologijos, kuria kas kitas priverstinai 
primes.

Siu laikų įvykiai pakankamai aiškiai mums rodo, kad so
cialine ir ekonominė struktūra labai daug priklauso nuo tos ide
ologijos, kuri yra valdžioje.

Krikščioniškasis sindikalizmas yra užsibrėžęs pirmiausiai 
kovoti prieš neteisingumus žmonėms ir moterims priverstiems dirbti 
nuomojant savo patarnavimus kitiems žmonėms, tam kad užsitikrinti 
savo pragyvento?,, kuris retai nutolsta, nuo vargo ir neturto. Sin- 
dikalizmas nori pakeisti socialinę santvarka taip, kad ji butų 
labiau’-.priderinta žmoniškiems reikalavimams; Toki veikla gali 
rasti savo pagrindų tiktai tokioje ideologijoje, kuri turi aukš
ta žmogaus asmens supratimų, kuri žmogaus asmenybei priduoda 
tikrųjų vertę ir iki šiol joki kitą ideologija nėra to parodžiusi 
išskiriant krikščioniškųjų doktrina ir jos teisingumo ir meiles 
principus.

Tas pasirinkimas yra laisvas pasirinkimas laisvų žmonių, 
kurie ieško savo paskirties. Tačiau pritarimas ir įsijungimas 
į Krikščioniškų  j į Sindikalizmų nevėęoia narių del to priimti re
liginę dogu?.. C.F.T.C. savo eilėse turi Įvairių religijų narių:
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katalikų, protestantę, izraelitų, musulmonų, o taip pat ir tokių, 
kurie jokios religijos ne išpažindami klauso natūraliosios m. o ra- 
16s principų.

Mes, kurie norime likti laisvais žr.on& is, o ne kapita
lizmo ar marksizmo robotais, nes pasirinkome sau statyti žemiš
kąjį gyvenimu, ant krikščionybės .Socialines Doktrinos, kuri vie
nintele, gerbianti žmogaus kilnumu, gali pagelbsti realizuoti 
jo paskirti.

D. K

□iiinĮiiu

raJI_išVĘŽĮM4I_LIETnVQJ'*

to išvežimų banga, iš Lietuvos miestų ir miesteliu, o taipgi 
ir iš kolchozų buvo vežamos ištisos šeimos. Buv ' veš imi įtar
tieji padėję kuriuo nors budu partizanams, iš kolchozų buvo 
vežami vadinamieji ’’buožes5’, praktiškai - st'čiai nepageidau
jami ūkininkai patriotai. Kolchozų darbininkai buvo verčiami 
skusti išvežti numatytuosius ir dalyvauti jų deportacijoje.

EEREIN.idOJI KONCENTRACĮJOS STOVYKLA NETOLI VILNIAUS.

Toje koncentracijos stovykloje laikoma apie 2000 žmonių. 
Jų tarpe 800 900 moterų ir apie 150 vaikų. Inteligentai iš
to pereinamos stovyklos gana gteitai išvežami į Sibirą. ;ir ki
tas tolinas Rusijos vietas. ler ta stovykla yra perejų ir ki
tų, ne vien lietuvių tautybes, žmonių: vokiečių, rusų, estų, 
latvių, lenkų, vengru, italų, bulgarų, .jugoslavų, prancūzų ir 
olandų. Joje yra buvęs net vienas marokietis. 1949 n. joje bu-
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vo apie 20 anglę, kurie po šešių nenesių buvo išvežti toliau. 
Žmones iš tos stovyklos išvežami du kartu savaitėje, grupėmis 

po 10 - 15 žmonių.
Stovyklos viršininkas buvo toks Charkovskij. Sargyba 

sudaro 150 rusę, veikiau mongolų, kareivių ir trys karininkai. 
Stovyklos kaliniai dirba nuo 8 Vai. ryto ligi 6-t:s vai. va
karo. Moterys ir vaikai stovakloje laikomi skyriun nuo vyrę. 
Pasimatyti su vyrais tegali sekmadieniais, sargybiniams pri
žiūrint. Stovykloje yra ligonine 30 lovų. Ligoninėj maistas 
kiek geresnis. Yra du gydytojai. Vienas vokietis, kitas lenkas. 
Vaistų trūksta. Daug susirgimų venerinei: ligom. Neseniai 45 mo
terys buvo gydomos penicilinu nuo sifilio.

Paskutiniųjų ne tų būvyje yra buvę du atsitikimai, kad 
apie 3-4 vai. naktį noterys buvo sušaukiamos, įsakomos nusi
rengti nuogai. Keli rusai išsivezdavo 5-6 moteris. Jos dingo 

be žinios.

YYYYY'rrfYYYY‘'r'ay

Lietuvos kolektyvizacija, buvo. įvykdyta 1949 m. Galuti
niai jos rezultatai, tačiau, dar nebuvo aiškus 1950 n. Suvarantie
ji į kolchozus ūkininkai dar turojo šiokių tokių atsargų. 1949- 
50 metais kai kurių kolchozų veikimas dar priklauso nuo admini- 
straeij :s inicia/tyvos ir sugebėjimų. Kolektyvizacijos nepasise
kimas galutinai išryškėjo 1950 metais.

Nepasisekimo priežastys yra šios: didelis žemes ūkio 
mašinų trukumas, kolchozų biurokratizmas, bet kūrins iniciaty
vos nužudymas ne tik kolchozų darbininkuose, bet ir vadovybėje, 
iš viso to kilęs kolchozų darbininkų visiškas abejingumas ir 
pasidavimas Dievo valiai. Be ko kito, jaučiamas ir didelis dar
bo rankų trukumas žemes ūkyje. Ryšium su tu: ir šiaip jau ne
linksma Krašto ekonomine būkle 1950 m. pabaigoje ir 1951 metais 
žymiai pablogėjo..

L.R.3.I.B.
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PASIKALBĖJIMAS SU ADOMU GALDIKU.

Paryžius - meno cent ras. I čia daugiausiai nukreipiamos pa
sitobulinti augančios meno jėgos. Prieš ka.ro. nei azdi Ir musij me
nininkę. cia-ant Seinos krantę - studijavo. Nebara pa.ryžiujo musę 
stipendininku, bet tremties banga. atneše’ viena kita menininką - 
ir iš pacię geriausią. ję tarpe — spalvę karalius Adomas GALDIKAS. 
Ne specialiai Paryžius ši didi musę dailininką čia. atitraukė, bet 
susėdėjusios tos nepaprastos sąlygos, kuriose tiek lietuviu atsi
dūrė ....

GALDIKAS neišgelbejo iš Lietuvos nei vieno savo kurinio, iš 
prieškarinio Laikotarpio išsiliko tik pora jo darbę Įsigytu Pary
žiaus Luksenburgo muzejaus ir keletas pas musę diplomatus. Tačiau 
nepn.pra.stai darpštus GALDIKAS tese savo darbus Vokietijoje, dabar 
tęsia Paryžiuje, ir ryt tęs Amerikoje. Jau turi susikrovęs kelias 
dezes nauję — daugiausiai popieriuje - del.medžiagos brangumo - 
ispildytę. darbę. Jo visos kūrybos pagrindas — Lietuva. GALDIKAS 
puikiai pažino savo kr as ta r'visus jo kampelius yra apvažiavęs - 
viską į.širdį isidejes. Tas vidinis lobynas duoda GALDIKUI gali- 
iaumo savo kūryba, tęsti. Jo dažnos keliones po. visa Europa prieš 
kara ir dabartins gyvenimas Paryžiuje Įneš e tik tam tikro papil—~ 
dyno prie jo lietuviškojo pagrindo. Anglę žurnalas "Studi?",rcsy— 
daru’-s apie, jo do.rbus pastebėjo: "GALDIKAS nieko nėra, skolingas 
Paryžiui..." ■

"DARBO RANKU" korespondentas aplanke ši tik Lietuva, gyvenan
ti musę. kure ja.. GALDIKAS nepaprastai gyvas, pilnas minčię, ideję 
ir originaliu pažiurę, kiekviena, klausima sprendžia, virdaias - 
kunkuliuodamas.

Pradedame nuo praeities. - Kokios buvo meno sa.lygos Lietuvoje, 
- klausia. — Blogos. Nei vienas menininkas negalėjo menui atsiduoti. 
Kai po tarnybos valdininkai,galėjo ilsėtis - menininkai po tarnybos 
turėjo kurti. Be tarnybos gyventi buvo neįmanoma. Buvo kalbama, 
kad valstybe yra. tam, kad p a.s i reikš tu tautine kultūra, bet augi
nami daugiausiai valdininikai ir karininkai. Opera ir muzejus buvo 
išlaikomi tik del reprezentacijos, iš plastikusnei vienas negalėjo
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išimtinai Lenui atsiduoti. Švietimo Ministerija eile naty. skyrė 
juokingai mž as J sūrias paveikslu, pirkimui (pora tūkstano iy lity į 
rietus-a.)

— Ture j one gabiy žnoniy., bet nebuvo sąlygą jiens pasireikšti. 
Turėjome Lietuvoje didžiausio menininko Čiurlionio karinius, kuriy 
Vakarai nepažįsta. Kaip ižynus prancuzy rašytojas Ronain Roland'as 
norėjo parašyti apie jį knyga reikalinga medžiaga nebuvo jai; pa
teikta ir sąlygos nebuvo sudarytos.

- 0 kaip musu meno reikalai atrodo dabar?
- Dabar menininku reikalai dar tragiškosni. Latviai, estai 

nepriklausomybes laikais turėjo kultūros fondą, galėjo iš tu lęšy 
■išlaikyti karėjus, kurie tik nenui gyveno; ir dabar jie toki kul
tūros fondą, turi ir juo naudojasi. 0 nes neturejone kultūros fondo 
ir noturine.

Trentyje — DP lageriuose — vieni kiti galėjo dirbti. Dabar 
— atsidūrus fabrikuose, vėl nebejĮmanoma dirbti menui. Sakysine, 
nan atrodo, kad tapytojas turi labai intensyviai dirbti, bent še
šias valandas į diena pašv esti nenui, jei nori ko nors atsiekti. 
Deja, gabesni nusy žmones dirba sunkius darbus fabrikuose.

- C kaip Jums, Pone Profesoriau, ar sunku gyventi?
- Apleidus Lietuva teko pergyventi baigty. sunkuiay. Po vargy. 

Vokietijoje šiaip taip pasiekiau Paryžių. Čia, ačiū Kan. J. Kon
čiui, vistik buvau aprūpintas materialiniu minimumu ir, nepaisant 
sunkiy. sąlygų, be elektros ir be apšildymo, apie tris metus galė
jau dirbti savo jaunatves šildomas... — šyptelėjo GALDIKAS. — Vis- 
tik 2-3 kartus per netus tekdavo porai savaičių atsigulti nela
bojo gripo pagauta’;.

— Kaip atrodo a.teitis?
_ Rengiuosi į Amerika. Kaip ten bus - didžiausia nežinis. 

Bent atsitolinsiu nuo raudonųjų.
— Spaudoje buvo paskelbta žinia, kad dali, jonynas leidžia 

Jusiį Monografija?
- Taip, p. Jonyna.s nan tai siūle. Buvo viskas sutarta ir 

galutinai parengta spaudai. Del tuos monografijos, gaila, atsi
sakiau priimti lietuvišku veiksniu trentyje. pastoli Jina išleisti 
sąsiuvini, su 12 mano paveiksiu spalvoty reprodukciją. Dabar gi
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nebus nei vieno nei kito.
-Kokiomis salygor:is vykstate į USA?
- Veža IRO bendra tvarka.
— Ar neįmanoma buvo Paryžiuje išeiti plačiau | rinka?
- iš prigimties nesu bizjferiusJ Norint Paryžiuje pradėti pa

veikslus pardavinėti - leisti juos į ap£va.rta-be galerijas t.y.
be prekybininko, apsieiti neįmanoma. Tokiu atveju reikalinga suda- 
ryti blogesne ar geresne sutarti su galerija ir pavesti jai visa 
finansine puse. Bijodamas Įkliūti rusams, tik atvykęs į Paryžių, 
užsirašiau JAV ambasadoje vizai gauti. Tikėdamasis kiekvienu mo
mentu išvykti, su galerija sutarties negalėjau sudaryti, nors pa- 
siuljmij turėjau. Be to aš šiuriu | mena, kaip į šventa dalyka, 
išeinanti iš žmogaus ir žmonijos vidinio gyvenimo gelmių, meninin
kas, kaip filosofas, kuria, savo pasaulėžiūra. Jei jis kuri?, kitiems 
— miniai - kas neišvengiama turint reikalą su prekybininku — tai 
tada jau menas pasibaigia ir prasideda biznis, o menininkas tampa 
tik geru amatininku...

— Mano, kaip menininko idealas yra kurti visose sąlygose, 
rors kontakto su savo kraštu, su šaknį r-1a — labai trūksta. Vidinis 
gyvenimas nėra suTevyne ryšio nutrukęs ir kaip ateis laikas namo 
gristi - tikiuosi negrįšiu tuščiomis rankomis.

Šio pasikalbėjimo užbaigai bene geriausiai tiks žodžiai 
vieno iš žymiausiu, prancūzu meno kritiku Wa.ldemar George, kuriais 
jis baigia, savo tekstą surašyta, antrajai Adomo GALDIKO monografijai:

— Jis dažniausiai tapo tai ka mato, o tikriau sakant jis reiš
kia tas vizijas, kurios ji persekioja. Per savo vaizduotes prizmę 
jis praskleidžia vaizdus Įkvėptus j ar., jo Tėvynės - Kankines: žvejo 
namai, ūkininko trobele, glaudžiasi prie kryžiaus, kurio čia buvimas, 
šventina kaimus ir laukus. Tie atlaidiniai kryžiai, kurie savo kop— t _ 
lytelese glaudžiai susimasčiusius Kristus — rūpintojėlius - nega
lėjo, deja išvyti nelabojo.

— Pakeltas Į. europinio artisto laipsni GALDIKAS niekad ne
užmiršo, kad pirmiausiai jis yra Lietuvos dailininkas .Jis žino, kad 
jis efektyviai patarnaus Vakaru idealai.s nę atsisakydamas savo as
menybes ir tapdamas nauju apatridu, bet prisidedamas prie pratur
tinimo bendrojo Europos kultūros paveldėjimo atskiru tautiniu inašu.
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Jaunas skulptorius Antanas MONČYS neseniai pasirodo su 
savo darbais visoje eiluje Paryžiaus meno parodą:

1/ Nepriklausomąją Salione. Čia buvo išstatęs du darbus - 
’’Muzika'* ir '’Fleitininkas”. Abu darbai buvo parduoti New York o 
kolekcininkui Jack Welch.

2/ Rudens Salione. Dalyvavo su vienu darbu - "Moteris".
j/ Laisvojo Meno Parodoje musą jaunasis skulptorius pasi

rodė su "Laume" ir "Piemenuku".
4/ Pagaliau skulptorius dalyvavo lokalinėje Paryžiaus 

priemiesčio Billancourt parodoje, kuria surengė šioje miesto 
dalyje gyvenę meninkai. čia MONČYS ažstate 4 darbus.

5/ Šiuo netu Galerija BOLER, 237, rue St. Honoro, Pary
žiuje yra išstačiusi taip pat 4 jo darbus.

1 pie Antaną MONČI gražiai atsiliept Paryžiaus meno spauda, 
kaip "Arts".

Lusu plačiajai visuomenei skulptorius MONČYS mažai žino
mas. Priežastis - MONČYS yra "karo gaminys". Ginęs 1921 retais 
Žemaitijoje skulptorius pradiju darbuotis tik tremtyje - Vokie
tijoje. Čia lanko ir baigė dail. Jonyno organizuotą Meno Mokyklą 
Friburge, o po to, gavęs metams Prancūzą Valdžios stipendiją, 
atvyko užpernai į Paryžią studijų gilinti. MONČYS čia ir užsi
liko. Lanko Žadkino studiją ir, pasibaigus stipendijai, verčia
si kaip išmanydamas"iš meno".

Skulptoriaus darbas ypatingai niekingas - reikia- ir patal
pą, ir brangios nadžiagos ir daug brangaus laiko. Nepaisydamas 
visą sunkumą MONČYS kuria, kala, lieja, lipdo. Jo studija pilna 
senesnią ir naujesniu darbą, iš paskutiniąją pažymėtina "Moteris" 
"Diana", "Ruduo", "Trubadūras", "Daina", "Muzika","Mergaite”, 
"Adomas ir Ieva", "Poetas”, "Poilsis”, "Malda". Jau baigta mo
zaika. "Moterys sauleje". Tai darbai atlikti iš akriens, medžio, 
bronzos, švino, gipso, terra cuita.

Pereita vasarą iki vėlyvo rudens skulptorius MONČYS dar-
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bavcsi. Laon o mieste. Jis buvo čia atkviestas St. Marcel baž
nyčios klebono ir atliko vietoje didelį šv. Juozapa iš akmens. 
Be to privačiai kun. klebonui padaro Kristaus biustu irgi nu
kaltu iš akmens. pasieb*ja.MONČį St. Marcei bažnyčioje besidar
buojanti prisiprašo jiems dirbti ir kiti Laon o miesto meno li
gojai. MONČYS nukalė miesto architekto Turbil sodui papbšti 
2 metru aukščio akmens "Mąstytoją". Turistiniai! rest iranui "Pa
ris — Bruxelles" MONEYS, pagal užsakymu, pada.ro visa siena den
giančius bareliefus iš spalvoto gipso - kelionin'm temom.

Bažnytine vyriausybe patenkinta MONČIO. darbais jam grįž
tant į Paryžių užsako padaryti visai nauja kurinį - ’Kelio Mac
dona", kuri puoš specialu "Notre Dame de la Route" altorių baž
nyčioje stovinčioje ant didžiojo plento į Belgija ir kuria ap
lanko daug pravažiuojančiu automobilininku.

Be to, tai pačiai bažnyčiai, MONEYS per žiema ruošia
14 Staciją - kurios labai ryškus r.usiį liaudies meno charakteris 
- smutkelių no ty va i.

Tokiu budu Šiaurės Prancūzijoje, pakeliui į Lietuva, 
turėsime lietuviškomis rankomis, lietuviška inspiracija - lie
tuvišku menu puoštu bažnyčią.

Pirmu požiūriu MONČIO darbai dvelkia savo originalumu, 
naujumu nieko bendro tarytum neturinčiu su konvencionaline skulp
tūra. Tai drąsus, jaunas, einas su gyvenimu formų ir idcjij reiš
kimo būdas. MONČYS n'ra nei abstraktas, nei natūralistas. MONČį 
galt reiktu priskirti prie realistu, jei realizmo pažimys yra 
ieškojimas savitos f otrios neatitruhkant nuo gamtos.

Nora jokios abejones, kad skulptorius kūrybos pagrindas 
yra gamta, tik ji papildyta autoriaus jausmais, pergyvenimais.'

Bediskutuojant su skulptoriumi MONČIU dail. Kasiulis pa
pasakojo budingu anekdotą, kuris prisimintinas, kada menininko 
ir publikos nuomones ir požiūriai pradeda skirtis.

• Labai garsus prancūzu XIX šimtmečio dailininkas Corot 
viena, diena tapo gamtoje. Pro sali cjes kaimelio mokytojas stab-
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telejo, dirstelėjo .į: baigiam?. paveikslų, į dailininką... ir 
ne susilaikės prabylo:

- Tai Tamsta esi tas garsusis Corot?
Dailininkas linktelėjo galva. Užsimezgė pasikalbėjimas 

ir mokytojas prisipažino, nieko ypatingo Corot asmenyje nematęs, 
žmogus kaip ir visi kiti, ir kodėl gi jo kūryba taip žavimasi, 
berods nieko čia tokio.

Corot pamatęs nuta.ro paaiškinti mokytojui apie skirtumą 
tarp d?ilininko ir paprasto žmogaus.

- Ar natai Tamsta ta miškelį.? paklausė Corot. •
— Taip, atsako mokytojas.
- Ir ta žalių pievų prieš mišką?
— Taip.
— Ir tuos debesis,, ta dangę, ta šviesa, tų. perspektyva?
— Taip.
— Ir tas nynfas šokančias — žaidžiančias saulėje toj® 

pieveleje?
■ - Ne, atšovė mokytojas, tu nymfu tai jau aš nei.a tau.

— O, as ma.tau... Štai koks skirtumas tarp dailininko ir 
ne dailininko.

Taigi, grįžtant prie MONČIO skulptūros reikia pripažinti, 
kad ne kiekvienas žiūrovas mato tai ka mato skulptorius. Tačiau, 
įsižiūrėjus, negalina nepastebėti pas MONČį pirmiausiai įtakos 
musę liaudies meno — smuikeliu, koplytėlių. Visos jo skulptūros 
yra susimąsčiusios, liūdnos. Forma suprastinta, sukoncentruota 
iki esencijos, visos detales išleistos, lieka tik pagrindinės 
linijos, kurias matome liaudies dievukuose, drožiniuose. Siu
žetai paprasti - ir tik kaip šalutinis dalykas formos įprasti- 
nimui. Jo stilius, jo forma neįsiliej.a į klasiškas detales, bet 
išsireiškia per masių konstrukcija be det?.lių. Tai pav. yra vi
sai priešingas reiškimo būdas nei pas Michel Angele, kuris ne
užmiršo mažiausiu smulkmenų. MONCTS konstruktuoja masėmis ir 
per tai nori išreikšti savo nuotaikasj ieško savitos formos.

Čia galima, priminti ir Egypto įtaka, kuri neieškojo vaiz-
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duotiigyva žmogų, "bet ji fiksavo tarytum suakmenėjusį, nepra
einanti, amžina. Egyptieciai buvo susidarę savo stilių. Musų 
epocha ir eina savo visiškai naujo stiliaus ieškojimo keliu.

Savo, savitos formos beieškodamas skulptorius MONEYS 
neatmeta nieko kas buvo gero.prieš jį, lietuviu liaudies meno 
f orioj, Asyriečių o ekspresyvumo, Egypto monumentalumo, a-r pasku
tinių laikų skulptūros kaip Moor ir Picasso. MONČIO kūrybą ga
lima sureziumuoti į pastangas sudėti į jo formuojamas nases 
visa kas yra matyta, ir pergyventa nuo pat skulptūros pradžios, 
nuo priešistorinių, prieš Bgyptinių laikų ir nuo tos dingusių 
Kontinentų epochos, kurios likučius matome Ramiojo- Vandenyno 
salose, kaip pav. Velykų saloje, kur skulptūra buvo susikoncent- 
travusi į grynų, artimiausia gamtai, žmogaus veido formų.

MONCIO siekimas yra, dirbti skulptūrai, kurti kas ant šir
dies ir vykdyti kai kuriuos užsakymus.

Paklaustas apie paskutinio perijodo Prancuzijos skulpto
rius MONČTS nedvejodamas sunumeravo: Mr. 1 - Rodin, Mr. 2 - 
Maillol, Nr. 5 — Despiau. Bando lipdyti ir Gezanne, ir Van Gogh 
ir.ėDagas ir kiti. Tačiau skulptūra labai nedėkingas, sunkus ir 
brangus darbas. Todėl ir skulptūros "gyvenimas" daug mažiau in
tensyvus, nei tapybinis. Del skulptūroje pasireiškiančių pas
kutinių tendencijų MONČYS pažymėjo faktų, kad abstraktinis me
nas, abstraktinių linijų harmonija užfiksavo savo perijoda pra- 
plesdanas horizontus tolimesnei skulptūros raidai daugiau rea
listinėje plotmėje, į kuria daba,r skulptūra turi tendencijos 
krypti.
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DAILIHĮNgĄS—^-.LigTgCJS,

Buvęs Lietuvos pasiuntinybes sekretorius Paryžiuje, šiuo 
Lietu gyvena Prancūzijoje, Rivieroje. Ne taip seniai tose apylin
kėse lankėsi prancūzu žurnalistę pirmininkas Leon Baiiby ir ži
nomas meno kritikas Prancūzijoje Albert Plament iijjiedu su s id o-* 
mojo Liutkaus kūryba, išskirdami j o kūrinius iš daugelio kitę 
menininkę, dalyvavusiu vietineįe.parodoje. Butu galimybe išsta
tyti jo kurinius ir Paryžiuje. Jei ne lesę, klausimas, dailinin
kas seniai būtę suorganizavęs savo kurinię parodę Paryžiuje. 
Šiomis dienomis dail. Liutkus čia lankėsi ir rado galerija, kuri 
mielai sutiko jo darbus išsta.tyti. Bet ir dar tu neleutęję lesę 
klausina.s neišspręstas, nes parodos organizavimo klausimas su
siejęs ne vien su patalpų problema, bet taip pat ir su visa ei
le kitu išlaidę: paveikslę atgabenimas, įrominimag, pakvietimai 
ir t. t.

Dienraštis "Draugas" rašydamas apie dail. Liutkaus kūry
ba pažymi, jog labai vertėtu paremti tremtyje tebegyvenančiu 
gabiu musu dailininkę pastangos. Bet kaip? Jei turėtume Kultū
ros Fonda toks klausimas pats savaime išsispręstę.

"Darbo Rankos" patyrė, kad dail. Liutkus rengiasi emig- 
gruoti į Jugtines Amerikos Valstybes.

3.R.

D.L.S-gos Valdyba praneša, kad per Darbo Ministerija ir 
Socuritč Sociale yra suorganizuoti profesiniam formavimui kur
sai, kuriuose gali dalyvauti visi kurie nori Įsigyti specialybe 
ir diplomą. Per tuos Šešis mokymosi menesius mokama paprasto 
darbininko alga. Stažuotojaj naudojasi sicialine globa - kaip 
ir visi darbininkai.

Kreiptis: Ministere du Travail, F.P.A. (Darbo Ministerija)
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. •« T B V JASAKOS."

Darbo lietuviu Sąjungai atsiusta tokio pavadini; .o nauja 
A. Giedriaus surinktu paruoštu ir labai gražiai atpasakotų lie
tuviškų pasakų knyga, išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijos Krašto Valdybos Leidykla. Knyga 150 didelio formato 
puslapių, įrišta — kietai kartoniniais viršeliais ir puikiai 
ifustruota tautiniais motyvais žinomo paneveziečio dailininko 
J. Kaminsko. Knyga galina užsisakyti per Darbo Lietuviu Sąjungą: 
C.F.T.C. - Section Lithuanionne, 26, rue de Montholon, Paris 9e. 
Kaina Prancūzijoje - 4-50 frankų.

Sąjungos Valdyba ir "Darbo Rankų" Redakcija labai nuošir
džiai rekomenduoja šių knyga įsigyti visais lietuviu šeimoms, 
ypač kur yra jaunino, bet ji tinka visiens. Kas gi nemėgsta 
gražiųjų lietuviškų pasakų, kuriuose tiek išmintes, tiek gražaus 
pamokymo, sąmojaus ir kurios taip dvelkia, musų lietuviškąją že
me — nylynaji? Tėvynė. Tačiau leiskin žodį tarti pačiam "T3VU 
PASAKĄ" autoriui p. A. Gbdriui. įžanga jis taip pradeda:

- Brangus tautieti ! Gražiosios Lietuvos sunau ir duk
terie ! Kodui, tu sakai, kad esi užaugęs ir nesidoni pasakomis ? 
Argi tu nebuvai mažas ir nesiklausiai puikia fantazija ataustų 
močiutės istorijų ? Ar nesigėrėjai nuostabia dainele, kuri, 
atcode,por motinos burnų ateina iš kažinkokio nežinomo garsų 
pasaulio ? Ar nesvajojai apie užburtas pilis, ukeiktus žmones 
ir dai_<tus, kuriuos per didelius pasiryžimus ir darbus galina 
atversti, laimingus padaryti ir pačiam laimingam tapti ? Ar tu 
ir pats nemėginai statyti pilies, kurti žaliuojančios sodybos 
iš paprasčiausių daiktelių, dėdamas į juos savo išmonę ir tam 
tikra dalį širdies ? Ar be tų nuostabių močiutės pasakojimų, 
be dainei ių ir be savo paties vaikiškos kūrybos butui: ir pats 
užaugęs ir subrendęs kaip dabar ? nr nebūtum panašūs į medį 
be šaknų, į Šaknis be tų plonyčių šaknelių, plačiai išuarsčiusių 
tamsų podirvį, kurių niekas nemato, bet be kurių neaugtų medis,
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nežaliuotų lapai ir nežydėtų žiedai ?...
Taip, mielas skaitytojau, tu buvai mažas, kaip ir kiek

vienas, ir nebūtum užaugęs ir subrendęs, jei nebutui. išgyvenęs 
močiutės pasakų ir dainelių amžiaus.

Ir dar. Kodėl tu sakai - tegu skaito jas maži vaikai ir 
į vaikystes amžių sugrįžę seniai ? ^rgi tau nemalonu prisiminti 
vaikystes dienas ? Ar nemėgsti ankstybo ryto, pratrykštančio 
rausvais saules spinduliais ir dvelk: anoio gaivinančiu vejelių ? 
Ar nematai ryto grožio ir nejauti jo nuostabumo ? Ar tas senas 
žmogus irgi norą prgyvenęs žydinčios vaikystes, audringos jau
nystes ir dideliais pasiryžimais garsojusio subrendusio vyro 
amžiaus ? Ar jis ir da-bar da.r norą didis visu išgyventu savo 
gyvenimu, kietais ilgų dienų patyrimais, auksini-) saulėlydžio 
išmintim ? Kam tu lygini jį su vaiku ? Ar kad jo žingsnis ne- 
rikĮas, kojos negreitos ir akys netokios šviesios kaip sakalo ? 
Deja, žmogui greito žingsnio neužtenka ir sakalo akių negana !

Kodčl tu sakai - tai senųjų musų tėvų išmon's, musų se
nolių svaičios, o jie, tie musų tovai ir senoliai, buvo tamsus, 
nemokyti - kų jie įdomaus galėjo pasakyti ? Kodol tu sakai, 
kad musų tovai buvo tamsus ? Ar tik tas tora šviesus, kas uni
versitetus išcjas ir matęs Atėnus, Romų. Paryžių ir kitas kul
tūros ir civilizacijos galybes ? Tačiau bailus kiškelis negimdc 
drąsaus liūto ir pakrūmių nykštukas - padangių sakalo. Kas di
džiu užaugo, iš didžio sekios yra dygęs; kas rado šviesa, buvo 
kas jų paliko. Ar mes neradom didelių savo tdvų palikimų ?

Kas yra didybe ir kas yra šviesa ? Kas tavo sielų iš
kelia iš žemes dulkių į tyrusias padangių aukštybes, tas yra 
didžia, ir kas rodo kelių į nenutrūkstamų laimę, tas yra šviesa. 
0 tų laimę nes prieinam ne "visų iškarto, ne per vienų dienų, ne 
vienoje vietoje. Ji padalinta mums per visas dienas, per visas 
vietas ir visus kelius, kuriais nesustodami keliaujam. Tačiau 
laimę sutinka tik tas, kas moka džiaugtis vaiko džiaugsmu ir 
šypsotis pavasario šypsniu...

Kų_įdomaus žino senatve ? Daug, tik mokėk išgirsti ir
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suprasti. Bet yra ir neįdomią dalyku, be kurią negp.lii.ie buti.- 
Ar įdomu valgyti duoną ? Visai ne. Bet ji pagrindinis paprasto 
maistas •

0 ta musą senove' daugiau kaip duona, ir jos palikinąs 
didesnis nekaip tūlas manom. Paimkim tik pasakas... 0 kur dar 
kitkas !...

Toliau autorius labai vaizdžiai nusako kas yra pasaka, 
ka musą senolią pasakos kalba musu protui ir širdžiai, kaip se
novės lietuviai bendravo su Dievu, su dievais ir su velniūkščiais 
- Autorius savo ižanga baigia:

"Lietuviai tremtiniai, dideli ir naši, skaitydami kitas 
knygas, nepamirškim savo pasaką, kad jos primintą mums gimtąsias 
sodybas, irusą tovus ir senolius, tas sodybas karusius ir gražias 

’sOŽ&ŠŽus. Musą tavą ir senoliu dvasia visur telydi mus-».w

Bet geriausiai už save kalba pačios pasakos. Štai Įdedame 
iš sius.puikios knygos vieną budinga pasaka ir tikiuos, kad skai
tytojai būtinai susižavėję norės asmeniškai knyga i rinkas pasi
ėmė ir kitomis pasakomis pasidžiaugti.

r
IŠ "TĖVU PASAKOS", A. Giedriaus.

Ėjo žmogus per girią ir rado lokį šiekštos prislėgta. Tas 
lokys prašo žmogaus, kad jį paleistu. 0 žmogus klausia:

- Ką tu man duosi? . .
- Aš tau gražiai atsilyginsiu, - sako lokys.

i ’ Gerai. Žmogus pasidaro kartį, pakele; šlakstą, ir lokys - 
išlindo. Dabar jisai pasiraižo, pasižiurėjo į žnogą ir sako:

- Aš labai alkanas, tai turiu tave suėsti. .
— Ar tai taip? - sako žmogus. - Aš tave išgelbėjau, o tu 

nori mane suėsti!
Lokys jam sako:
— Už gero padarymą vis piktu užmoka.
- Ne, — sako žmogus. - Kur tu matei tokią neteisybę? Eiva 

keliu lig triją: ką tuos tris pirmutinius sutiksiva, tai jie tegu
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ir padaro mudviem teismą.
— Gerai, - sako lokys.
Eina juodu keliu ir sutinka šunį, žmogus sako:
- Šuneli, padaryk mudviem teismę. Štai lokys buvo šiekš

tos prislėgtas. Aš jį išgelbėjau, ir jis žadėjo man gražiai atsi
lyginti, c dabar nori mane suėsti ir dar sako: už gero padaryne 
vis piktu užmoka. A^teisybd?

- Teisybe, - tarė šuo. — Pasiklausyk manęs. Kai aš buvau 
jaunas ir greitas, ūkininkas mane kur tik siuntė, čia bdgau, ka 
tik liepc, ta dariau ir per naktis jo turtą saugojau, o kai pa
senau, tai paėmė laada įr išvaro. UŽ‘gero padarynę vis piktu 
užmoka. Lckys gali tave suėsti..

Eina juodu toliau keliu,.sutinka arklį. Žmogus vul sako:
- Irkleli, padaryk mudviem teismą. Štai lokys buvo šiekš

tos prislėgtas ir prašė manęs išgelboti. Žadojo gražiai atsily
ginti, o dabar, kai išgelbėjau, nori mane suėsti.

Arklys jam sako:
- Pasiklausyk, žmogau. Kai aš buvau jaunas ir stiprus, 

ištikimai tarnavau savo ūkininkui: ir lauka jam ariau, ir malkas 
iš girios vežiau, ir jodinau jį, ir viską dariau, ka tik i.an 
liepo. 0 štai kai pasenau, padnc- įnagį ir išvaro. UŽ gero padary
nę piktu užmoka. Lokys gali tave suėsti.

žmogus nudininč. Bet eina juodu dar toliau — trečiojo su
tikti. Ir sutinka lapę. Žmogus prašo:

- Lapele, padaryk mudviem, teismą. Štai lokys buvo šiekš
tos prislėgtas, aš jį išgelbėjau, o jis nori mane suėsti.

Lapo pasižiuro jo į juodu ir sako žmogui:
- Ka tu man duosi, kad aš padarysiu teismą?
- Žąsį — pažadėjo žmogus.
- Gerai, - sako lapo.
paskui klausia lokio:
- Ar tikrai tave žmogus išgelbojo?
- Tikrai. . .

Į - 0 koddl tu jį nori suėsti?
I - Todėl, kad alkanas. '
• ■

■ .. .
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— Teisybe,alkanas nori esti, - sako lapo. -Bet kad 
judu prasėta padaryti teisu?-, tai aš pada.rysiu. Tik nan viską 
reikia, žinoti, kaip buvo išpradžios. Eine į tą vietą, kur lokys 
buvo prislėgtas•

Jie nuėjo. Lap' sako:
— Tu,žnogau, paink kartį ir pakelk šiekštą 
Žnogus -pakalu.
- 0 tu, loky, lįsk po šiekšta, kaip buvai.
Lokys pasilindo. Lapo nirktelėjo žiogui, žnogus paleido 

šiekšta ir prislėgė lokį. Lapo tarė:
- Dabar tu, loky, kaip gulėjai, taip gulėk ir lauk geres

nes dienos. 0 nudu. žnogau, eiva. Tu nan ka-ltas žąsį.
- Gerai, - sako žnogus. - Eiva, į nano narius, ir atsiinsi.
Lapė pasiliko už vartų, o .žnogus įėjo į vidų. Kieno su

tiko žnoną ir pasisako jai, į kokia bodą buvęs patekęs. Dabar, 
Dainingai išlikęs, turįs atiduoti lapei pažidotą žąsį. Bet žnona 
sako: • .

- Nebūk paikas: neši lapei žąsį! Ar negali nusinešti šau
tuvą?

Žnogus susigavo žąsį, ,p?.siėnė šautuvą ir eina. Priėjęs 
prie varti^, sako Ip.pei:

Lapute, še žąsis. Eik šen arčiau, pasiirrk.
- 0 ką tu ten po kita pažasčia pasikišęs?
— Pagalį, — sako žnogus. — Jeigu žąsis neretą ištrukti, 

tai aš ją užmuščiau,
Lapė priėjo arčiau, žnogus užtiesė šautuvą, činkt ir nu

šovė ją. Lapė krisdana spėjo ištarti: už gero padarynę piktu 
užnoka.

' ; . IlilHililffl
"P4 IĘ__LĄ ISVEa "

Poetas Alfonsas Giedraitis atsiuntė paninoti savo jau ant
rąją poezijos knygą išleist?. J.A.Valstybėse — Kalifornijoje. 
(Bonnie Press, Los Angeles, 1951). Tai ’DAINOS APIE LAISVĘ",
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32 puslapiai ievynus ilgesio, tremties da-lios ir dvasios paki
limo. Knygelę .galima užsisakyti per Darbo Lietuviu Sąjungą - 
Darbo Rankę redakcija. - administracija - kaina Prancūzijoje 
300 franku. Šiame numeryje dedame du kurinius iš ’’DAINOS -PIE 
LAISVI":"Darbo Garbei" ir "Tostas Naujiems Metams".

- poezijos mylėtoju.
D.R.
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2=A=H_B=0_=_f_^=g=g;=|_X
Mačiau aš didžia darbo byla 
Skambant majorine gama, 
Kur medžiai virsta, piuklai dyla, 
Kur durpiu verčiasi lava.

Ir fabrikuos, ir kabinetuos, 
Prie arklo ir Šventam Rašte, 
Ir žodžiuos, pranašu sudėtuos, 
Matau didinga vis tave.

Eini gajus tu per pasaulį. 
Statai naujas.vis vertybes. 
0 kas užstoja darbui saulę, 
Tokias nusluoji valstybes.
Jei žemę slogs dar jogos tamsios 
Ir grims vis liudesin širdis, 
Tu vis paragrafu tuo remsies: 
Tik darbo prakaite viltis!

Gyvu tautę gyvam gyvenime
Tai tavo vardas vis skambus! 
Granite nieks — rašte, mene - 
Neras didesnes sau garbus.

Alfonsas GIEDRAITIS.
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-Trojanas telefcnuoja į Kremlių. Stalinas liepia atsiliepti
Višinskiu!, ir Višinsk^'l&3pauzomis vis pabrėždamas:
"Ne* ne, ne»». ne, ne,...», ne, ne, ne,,...taip, ne, ne, ne, !
pasikalbėjimas baigtas, ir Višinskis klausia Stalino:
"Na, kaip ? Ar gerai aš jam atsakiau ?"
Stalinas kraipydamas usus patvirtina,kad gerai,"tik, sako," vienoj 
viet j kaž kas ne visiškai tvarkoj, kokia ten tam trustu atstovui 
nuolaida padarei taip sakydamas ?"
“iHeh. te j vietoj Trumanas klausė ar aš gerai girdžiu..." pagristai 
pasiteisina Višinskis.

Du diplomatai — rusas ir amerikietis — kalbasi apie laisve.
Ir vinas ir kitas tvirtina, kad pas juos ir kvėpuoja ir gyvena 
žmogus visiškai laisva.!. Amerikieti tas erzina ir jis nori faktais 
ir"dyti koki yra laisve Amerikoje. Pavyzdžiui, jis sako,pas mus 
bet kuris pilietis gali Washingtone imti ir paskelbti, kad Trumanas 
durnas... Niekas už tai jo j kalejima nesodins. Laisve.
Susas sutinka, kad tai laisve, bet sako ir Maskvoje galt.a lygiai 
taip pat pasielgti, bet kuris pilietis gali imti ir paskelbti, 
kad Trumanas yra durnas... ir niekas jc į kalėjimą uz tai nėsodins. 
Priešingai.

Is testamento: .... "gi mano sūnėnui komunistui Osvaldui 
užrašau 10,000,000 franku -pasidalinti lygiomis dalimis su visais 
draugais Prancūzijos kompartijos nariais.
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TARPTAUTINIAME CHIRURGŲ KONGRESE, Paryžiuje, pereitų 
vasara. Rusas pasakoja; '’Vienas musų darbininka.s apako. Mes 
jam gražinome regojimu doką naujoms stiklinėms matančioms akL-s 
Tai sovietinio mokslo stebuklas!" "Kas čia toki®, tuoj įsikiša 
amarikietis, vienam musų darbininkui pernai mašina nutrauko 
penkis pirstūs, mes jam tuoj iciepijom karves spenius. Dabar 
jis ir pirštus turi ir 11 litrų pieno duoda į diena"... "Netie
sa, sušunka sovietu profesorius, ar turit liudininkę, kuris mate 
"Žinoma, rimtai atsako amerikietis, gi mato tas jūsų darbinin
kas su stiklinėm akim".

PARYŽIUJE pasakojama apie paskutini rusu "atradimą". 
Malenkovas raportuoja. Stalinui, kad tik ka patikrinta ir įro
dyta jog Adomas ir Ieva, buvo rusai.

"0 kaip bus jei Amerikos Balsas ir vėl apkaltins mus 
propaganda, kai paskelbsima šia žinių? klausia Stalinas. "Ko
kius įrodymus mes turime?"

"Geriausius kokie tik galį būti", atsake Malenkovas3 
"Adomas ir Ieva, neturėjo drabužių. Jie taip pat neturėjo buto. 
Maitinosi tik obuoliais - ir tikėjo, kad gyvena Rojuje. Jie ga
lėjo būti tik rusai".

MIUNCHENO ALINĖSE teko nugirsti, kad vagys buvo įsibro
vę į Sovietų Zones propagandos ministerija ir išsinešė galuti
nius rezultatus kitu metu rinkimu.

VIENAME PARYŽIAUS SPEC; ŽUVŲ RESTORANE kelneris klijen- 
tui patvirtino, kad jis gali gauti viską kas tik plaukioja.

"Atneškit Man Esther Williams", paprašė klijentas.

■AŠTUONMEČIU KLASĖJE RAŠOMASIS. Klausimas: "Kur randami 
drambliai?" Jurgiukas suka galva, prakaituoja ir pagaliau savo 
neužtikrinta rašysena brožia:

"Drambliai labai dideli. Nitfejs jų nepaneta".

MOKYTOJUI, kuris klausia kiek bus padalinus aštuonius 
per pusę. Laurynas (6 metų) atsako: "3 išilgai ir 0 skersai".
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Vakarine Paryžiaus spauda pasiryziusi prdaug savo skai— 
tytoję nevarginti žiuri į praėjusius rietus taip pat ir is hu
moristinio taško. Kokie anekdotai publikos palankiausiai buvo 
sutikti 1951 m? Paryžietiškiausię anekdotu ne įmanoma perduoti 
turint galvoj, kad kas tinka Paryžiaus spaudai gali atrodyti 
per daug ’’shocking" lietuviškoje. Pasitenkinsime vienu kitu 
iš pačiu nekalčiausiu anekdotelię duodami pirmumą politiniams.

SŽ=KAVIARO UŽDANCrOS. Vakarę žurnalistas priimamas pas 
Bulgarę ninisterį pirminika. "Pone Ministeri, sako labai nus
tebęs žurnalistas, Jusę telefonas tikrai keistas. Klausytuvaš 
(ausine) yra bet mikrofono — ragelio kalbėti noro." 'Taip, at
sako Pirmininkas, čia musu tiesioginis laidas su Kremlium."’

LENKŲ ŪKININKAS nebepakeldamas bado vyksta Į Varšuva, 
atsistoja prie vidaus reikalu ministerio dw"ę ir valgo šieno 
sauję. Ministras išeidamas pastebi ir sušunka: "Nelaimingasai, 
jei policininkas Tave pamatys, tuoj į kalėjimą. pakliūsi!" ir 
įspraudžia jam į delno 20 zlotę. Šio gesto padręsint is ūkinin
kas tę patį:pakartojo prie užsienio reikalę ministerio durę 
ir gauna. 40 zlotę. Tada jis nutaria eiti pas minister! pirmi
ninką, kuris jam išmetinėja:"Kur Tavo protas jei tu dabar 
šieną valgai, kuo tu naitinsies kaip žiema ateis?".

Y JENA S ČEKAS išeina iš kalėjimo atsėdėjęs du metus. 
"Kaip ten tau buvo su maistu?" klausinėja nuogastingai jo drau
gai. "0 man nusišypsojo laime, jis atsako. Kalėjimo sargas 

buvo tikras dūšia ir man kišo duonos riekes per rakto skylę".

KEONACIS stengiasi užsitraukti simpatiją bei užuojau
tos ir pasakoja svetimšaliui apie savo bendraminčius: "ir ma
tai Tamsta tę. žmogų, kuris gatvę šluoja... tai buvęs ministeris. 
Tas laikraščię pardavėjas - ex-generolas! Tas valkata, kuris 
rausiasi a.tmatę dežoje buvo vienas iš musę geriausię ambasado- 
rię!"

Tuo momentu pro šąli bėga, piktai skalydamas mažiukas, 
bjaurus, šlevas šunpalaikis. "Pasakykit man, klausia tada sve
timšalis, tas šuva ar tik nebuvo ankščiau San Bernaru?".
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Paryžiaus spauda daug dėmesio kreipia į astrologų ir 
"burtininkių" pranašystes ateinantiems 1952—rietis metams. Se
nieji netai rieda į nežinios Nirvaną. Jau žengime į Naujuosius 
apgaubtus paslapties skraiste. Kų atneš 1952-ieji? Klausimas, 
kuri sau stato su nerimu žmonija.

Viena iš tokių "burtininkių", Janine Varnai, išpranaša
vusi savo laiku Italijos potvynius, didelius įvykius Romoje, 
komunizmo krize ir Čurčilio grįžimą į valdžia jau paskelbė sa
vo "nujautimus". palikdami visa atsakomybe spcjikei, nors trum
pai skaitytojams jos intuicijas pateikiame.

1952 metai nebus taikos metais, nei riebiųjų karvių meta 
Per ištisus metus mes jausime ųtaka stiprių magnetinių srovių, 
sukeliančių socialinį nerimų. Bendros tendencijos palankios po
litinėms -pemainome. Greitų sprendimų pasėkoje galima laukti 
pasaulyje konfliktų del ideologinių, rasinių ir materialinių 
interesų. Karas gali užsidegti atskiruose taškuose, naujose vie^ 
tose, bet astrologiniai niekas neleidžia tikėti į visuotinio 
karo gręsne musų zemeje.

Anglija susilauksianti nemalonių pasėkų už praeityje pa
pildyta puikybės nuodėmę. Imperija busianti priversta ginklu , 
ginti savo užjūrių žemes. "Kelio atgal" bandymai neduosią lauk
tų rezultatų. Sunkus laikotarpis karaliui liepos - rugpiucio 
menesiais, pavojus sveikatai.

Sovietų Sąjungai ateina didžiu vidaus peznainų perijodaę, 
ji subyrės sU tokia pat jėga, kaip susilibdė. Bet tai dar nebus 
1952 metais. į jos vadus veikia kovingos, bet tamsios jėgos. 
Pabaigoje kovo mėn. ir rugpiucio mėnesį Stalino ir SSSR gimimo 
konsteliacijos pavojingai susikerta, Pačiam Stalinui ateina sunk 
gyvenimo galas, Saulės-Saturnė įtaka nepalankiausi kokia jis 
tik yra turėjus. Visi astrologai sutinka, kad Stalino sveikata 
pašlyjusi ryšium su sunkiu planetiniu spaudimu.

SKORPIONAS.
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