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DARBO LIETUVIŲ §AJUNG|

. Lietuvoje- turėjome Darbininkų ir Tarnautoju. Sęjunggi. Tremd 
.yra., .Amatininkų ir,.Darbininkų Sąjunga, Kurios čantro .vąlS

. dyba neseniai persikėle- į USA. Paryžiuje, darbo lietuviai,priL- 
siglaudę prie krikščioniškųjų daibo. organizacijų., nenoręda m i ' 
Kelti profesinio rūšiavimo KLausiJp^. pasivadino "Darbo Lietuviu 
Sąjunga”. • \

• | Darbo Lietuvių. Sųjunga yra ne atskiros profesijos ar so r 
-t ■ v ■

' eialinio vieneto grupes, bet visų darbo lietuvių, gyvenanc i*ų
■ Prancūzijos ribose, sąjunga. Jos tikslas yra jungti visus lie

tuvius .nežiūrint kokioju srityje jie dirba. Visi, darbai vieno-
/?dai garbingi' ir visi turi tarnauti musų kovai už laisvę. Todėl 

profesinis rūšiavimas šiandien yra jau atgyvenęs dalykas. Pa-
v jegiancių dirbti tarpe, mes visada rasime tęi sritį, kuri tar - 
! nauja žmonių gerbūviui ..ir..lietuviškam -reikalui. ;
į ' - V---" • ; ... . į

____v_____________________ _____________ ____ - ■ ■ _. .1
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Darbo Lietuvių Sąjungos
“Sekretoriatas. ' ■
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Antrojo pasaulinio karo audra,išmetė didelę musę tautos 
dalį po visus pasaulio kraštus. Laikas bėga slenka metai po 
mėty, o lietuvis vis klajoja, netekęs tėvynės, savu turtai, iaž 
nai savos šeimos, savo artimu ir viso to, kas yra brangu jo 
širdžiai. daugelis randasi vienišais po svetima padange, ir 
eikvoja savo jėgas svetimiems, kad uždirbai sau kąsnį duonos.

Pažvelgus į tuos kentėjimo metus, suspaudžia skausmai lie
tuvio širdį, ir kartais kyla jam klausimas: - Ar ilgai mesne 
nešim tą išeivio vargę naštą, kuri mus slegia be pasigailėjimo? 
Ir neradę tam klausimui tikro atsakymo, pasiguodžiam save yiltimi- 
kad nei 11 Ateis laikas, kad mss numesim tą neteisingai uždėtą 
mums naštą, ir musu kancię kaltininkai atsakys.

Miisu Tautos nelaime antrojo pasaulinio karo audros smiigis 
paliete visus be išimties, Nepaisant nei luomo, nei titulę, nei 
jo lyties. Bet vistik atsidūrėm ne visi vienodose sąlygose. - 
Padėtis tu kurie esame vakarę demokratinėse valstybėse, yra ne
palyginti'geresnė nei pasilikusię tėvynėje, oypac istremtę mu
sę broliu ir seserų kurie yra spaudžiami raudonojo jungo.

Būdami išeiviais ir tremtiniais tose srityse, kur yra leis 
ta. reikštis musę gerosioms tautinėms savybėms,tnrime progos dirb 
ti rniisu Tautos labui. Mes esame padegus elementas kovai uz musę 
teises ir lietuviškus reikalus.

Nors ir nevisi keliai atidaryti musę veikimui, bet yra 
gana daug progę kuriu mes neturėtume aplenkti.

žinoma, reįkalinga pirmiausiai daugiau, judrumo, aktyvumo, 
Vieningo pasiryžimo, susiklausimo ir pasitikę jimo • savimi, kad 
galėtume subendrinti ir suintensyvinti miisę kolonijos veikimo 
pajėgas,

Bet blogai yra kai matome miisę kolonijoje perdaug snaudalię, 
ir kenksminga kad, kai kurios kad ir mažiausios pastangos pagy
vinti lietuviu veiklą išeivijoje- kaž kokię nesusipratusię ar 
eamoningę kenkeję.pojau tarpe pasigirsta negražiausiais apmea- 
dami pletkais ir visokiais kaltinimais tarytum kaip koks nusi
žengimas lietuviškam reikalui.

Ir labai skaudu kad del kai kurię piktos ambicijos žmonię, 
tenka lietuviui nuleisti rankas, ir ęasitraukti iš mUsę narię 
tarpo jeigo jis nenori klausytis liežuvavimo-pletkę-smeižtę.

Mes visi gerai žinome, kad nei pletkai, nei šmeižtai, nei 
asmeninės ar grupinės tarpusavio kovos Lietuvai laisvės neatgaus.

Bet Lietuvos laisvei atgauti: gali patarnauti, miisę visę su
tarimu suderintos ir sujungtos^žgaimc jėgos;

Pagaliau, jau biitę laikas susiprasti, visems tiems, pas ku
rias atbuko sugebėjimas dirbti ir aukotis Lietuvos labui, tegul 
jie netrugdo nors kitiems. Nes čia yra nevieta, ir nelaikąs, 
biiti perdaug ambicingais, nieko neveikti, ir tiktai didžiuotis 
savo titulais ar diplomais.- Bet neužmirškime, kad antrojo pa
saulinio karo uraganas, sunaikino nemaža skaičię miisę narię, 
todėl mums yra labai svarbus kiekvienas išlikęs lietuvis, 
nepaisant nei į.o luomo nei jo profesijos,nes jix kiekvienas yra 
reikalingas elementas savo srityje dabar ir ateityje musę Tautos 
labui.
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3 žiaurus musę likimas ir skausmai, kuriuos mes pajutome 
tusustiprina musę vienybę ir tepadeda mums su tvirtu pasiryžimu 
ir nenuilstamai budėti, Kad lietuvio vardas ir garbė butę išlai
kyti ligi bus atstatyta laisva ir nepriklausomu LIETUVA

- ' • ' Juozas Kusnecovas.

Paryžius, 1950 m.

B I U L E T E I . J , •

Kur buvai prapuolęs
Iki šito laiko ?
Gal buvai papuolęs
Ant kurio nors streiko ? ’ ■-

tetai, buvo toks dalykas s 
Nuėjau pasiiniormuoti, 
Nes kai kartais prieš Velykas 
Daug žinię, reikėjo duoti.

Mat.visi musę piliečiai
Nauję žinię laukia , w '■ ; '
Jr kad jas surinkt galėčiau ' ,\ .
Inforuūotis šaukė ’

Svarstėm, tarėmės, galvojom, ....
Kaip geriau but veikti, . '■
Įvairię žinię ieškojom,

... Kad geriau pateikti.
Siūlė : Saulė, Darbas, Saikas, 
Visi reiškė savo mintį 
Ir nutarė, kad jau laikas 
Man kitaip pasivadinti.

Tad aš busiu "Darbo Rankos", 
Darbininkus šviesiu

i. Mano žinios tegul lankos
Pas visus tautiečius.

\ Paraše lietuvis darbininkas . 
• i ' J. K.

Paryžius,
1950 m. balandžio mėn. 6 d.

+ +
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mokykimės

"Ne šventieji puodus lipdo" - sakydavo musą protevia .Ir 
darydavosi viską patys. 0 šiais laikais ne tik ęatys sau vis
ko pasidaryti galime, bet net ir garbingiausi būdami, nuolat 
susiduriame su įvairiais daiktais, kurie mums net yra n e su
prantam i. Namuose, gatvėje, fabrikuose ir bendrai visur pil
na elektros, radio ir kitokSą įrankiu bei mašiną. Priev ją jau 
esame tiek pripratę, kad be ją apsieiti negalime, o dažnas,jo. 
kas sugenda, pasitaisyti sugeba. Yra ir tokią, Kurie, vie n ą 
ar kita sritį pažinę, - uždarbiaują., nors daugumas nėra kvalifi
kuoti specialistai.

Norint Kilti, kol dar ne vėlu - reikia mokytis, ypač tiemą. 
Kurie norėjo siekti mok slo ir tik del Karo negalėjo savo 
didžiausios svajones įvykdyti.

Paryžius tuo atžvilgiu teikia didelią galimybių. Netrūks
ta čia įvairiausią amatą mokyklų, u tiems kurie tuii sau pra- 
gyvanimą uždirbti yra vakariniai kursai, net nemokami.

žinoma. įvairus techniški pavadinimai, kaip lygiai irs«- 
tima prancūzu Kalba sudaro daug keblumą, bet jei geros valios 
netrūksta, tai visą tai galima nugalėti.

Kol dar neveru ar-, nereiktą, pagalvoti ,■ kaip šią nepapras
tą proga, koks kad, yra musą buvimas Paryžiuje, kuituringiaušo- 
je pasaulio sostinėje, kuo tinkamiausia išnaudoti.

Be to kiekviena įsigyta žinia čia pat tuojau gali būti 
naudinga, bet,Kas svarbiausia ir toliau,emigruojant ir grįžus, 
į Lietuvę, leis geriau įsikurti.,Jeigu susidarytą didesnę, no
rinčią Kurį dalyką išmokti grupė, galima butą Kviesti atskyrę 
speciali sta. . •

Pagalvokime kiekvienas atskirai ir visi kartu, kaip reik
tu naudingiau sunaudoti nuo darbo atliekamą laikę ir tuo pa
čiu papildyti savo žinias. ‘ PU

Red, pastaoą :

Darbininkę iietuvią Sąjungos sekretoriatas tuo klausi 
mu gyvai domisi. Nori mokytis kviečiami atsilankyti į

GETO SuCTIOil LITuUaNIENIjU
2b, rue de Montholon, 

Paris 9e 
šeštadieniais nuo 9 vai1, iki 12. 
kambarys 101.

Kur gal ė ■?'gaut*. tirią bbd patarimą.
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PAVARGTOJI) LIETUVOJE
»• • •

Kas girdėti atskirtoje nuo Vakafų Pasaulio musų Tėvynėj ? 
Toki klausimu su didžiausiu nuogąstavimu ir išsiilgimu stato 
sau kiekvienas karo nelaimių iš savo žemės išstumtas lietuvį^. 
Normalaus susisiekimo su Lietuva, kaip ir su kįtais rusu paverg 
tais kraštais, aišku, nėra. Pernelyg daug niekšybių ziaurUs .aku 
pantai turi slėęti. Vįstik, šiaip, tųip, kad ir kaip stora •(a 
vadinamoji geležinė uždanga bebūtų, šiokios tokios naujienoj 
pef jųprasiskverbia. Anglijoje* Vokietijoje, ir Amerikoje išei
nanti miisų spauda nuolat deda žinių vaizduojančių tai vienai tai 
kitų Lįetuvos^dabartinio gyvenimo aspektu, pridėjus prie tų 
laikraštiniu žinių dar kai kurias vakarus pasiekencias infor
med ja» įgalia a susidaryti artipilnį vaizdų - kuris yra, deja, 
tamsus ir klaikus.

Pirmas įsppudis, krašto visuotina rusifiked.ja. Rusiškos 
pavardės valdžios žmonių tarpe, rusai kompartijoje, rusai ka
riuomenėje, rusaivmokslo įstaigose ir rusai visose "šiltesnėse* 
vietose sudaro aiškių daugumu. Kadangi ne visi lietuviai dar 
Išvežti-tai yra ir miisų žmonių, bet mūsiškiai retai prie vado
vaujančių orgapų sutinkami, Lietuvius rasi, sugrustus, į kolcho
zus, na ir faon^uose. Jie dar vartęjami kaip aarbo jėga ir tai 
tik geroje priežiūroje patikimo režimui elemento.

Visi daugiau mažiau žinome kokie pyragai darbo žmonėms ko
munistiniame režime, kur darbas yra dievas, o darbininkas jo 
vergas. Visa tai daroma tam, kad pajenkinti beprotiškas Krem
liaus teorijas ir pasitarnautiwrusiškųjam režimui.

Kuomet rusiškuose laikraščiuose skaitai,vkad piatilieteos 
įvykdytos per keturįus ar tris metus, tai reiškia, kad darbi
ninkai dirbo su didžiausiais viršvalandžiais aukodamiesi Krem
liaus jonams. Bet kad to užtektų - be ilgų darbo valandų rei
kia pašvęsti dar rimšiausio dėmesio politgramatai, kurių pro
fesionalai agitatoriai (naujas amatas) priverstinai dėsto tobo 
pertraukų metu (per pietus) ir po darbo (vakarais). Darbininkas, 
turi žinoti už kų jis savo kruvinų prakaitų lieja...^

Štai žiupsnelis rusiškai komunistinei spaudai budingų ži
nių :

- Geležinkeliai. 1.113 Lietuvos geležinkeliečių įvykdė penk
mečio planų. 1949 metais apie tūkstantis geležinkeliečių vir
šijo dvigubai ir trįgubai normas. Atsižymi Radviliškio depo. 
Daug Lietuvos garvežių masinistų tapo jenziašimtininkais (į pa
rų pravažiuojančiais 500 km.). Radviliškio geležinkelių depo 
įsteigta "Stalino garvežių kolona", kuriai priklauso mašinistai 
Laguckas, Karanauskas, Andriejauskas, Jodka ir Grigaitis. Va-
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dovauja Aridriejauskas ir Sumstys. Andriejauskas savo garvežyje- 
pakabino Stalino portretu. Kolona jauxperveze 46 prekinius trau
kinius. . ■ " •

Vilniaus gervežių- depo irgi nenoriu atsilikti.Nesenai įvy
kusiame susirinkime kalbėjo garvežio mašinistas Necajev, kuris 
be remonto pravažiavo 100 000 Km. Po jo kalbėjo tekintojas Du- 
majev, atliekas kasdien 2 ir pusų^normos, meisteris Matcenko 
ir kiti - Grisanov, Kasin, * Radavičius, Krasovski j. Deph virši- 
ninKas Radavicius paskaitė duotus padidinto darbo pasižadėji- 
musipu o garvežio mašinistas komunistas stachanovietis Ivaškevi
čius surašė kas kiek iš dalyvaujančiu pasižada dar didinti dar
bo normas.

Cukraus fabrikai, (P anevėžio, teari j ampolės, P avencių) nėra 
Lietuvos Ministerijų žinioje, bet tiesioginiai priklauso TSRS 
maisto pramonės ministerijai. Beveik visa ganyta išvežamaį Ru
siją. Čia irgi stengianasi "pasižymėti". Panevėžio fabriKo ko
munisto inž. Budniekov brigada perdirbo virš plano 56o cntn. 
cukriniu runkelių.,Atsižymėjo meisteriai Korabelnikovas ir Vo- 
lodKin. Marijampolės fabriko komunisto inž. Besktrovnij pamai
na pagamino 1949 metais 10.616 pūdų cuxraus virš plano..

Tačiau taip "gerai" dirbama ne visur. Salia pagyrimu yra 
ir papeikimų. Daug velniu duodama galanterijos kombinatui Vil
niuje uš blogai suorganizuotų politgramotų. Kombinato kompar
tijos komiteto sekretorius Curakov pasitraukė, į jo vietų atė
jo sekretorius BLecher, bet ir tas nieko nedaro. Komunistai 
Butėnas ir Ereiman neskaito darbininxams garsiai tarybini ^.laik
raščiu, o kaip ir pradeda skaityti, tai kaip psalmes , kad ne
noromis visi darbininkai per tuos skaitymus užmiega. Fabrike 
yra 16 agitatorių, bet jie nieko neveikia. Direktorius Pirm ai - 
tis irgi nieko nedaro politgramos pagerinimui.Nors fabrikas ir 
gerai dirba, bet prekes krauna į sandėlį'ir nesirūpina jomis 
Prekių sandely prisikrovė už 700.000 rublių ir jau iš sandėlio 
jų išvogta už 200.000 rublių. Eabrizų revidavo rajono komparti
jos komiteto sekretorius Krems, bet fabriKe nematyti jckios per
mainos...

Labai blogai dirba Plungės Linų Audiniai. Tame fabric di
rektoriauja dr. Kųgigis, kuris būdamas 1945-47 metais "Siūlo" 
fabr. direktoriumi spekuliavo ir darė išeikovjimus. Paskirtas 
į Linų Audinius jis čia perxele ir savo žmones - verpimo cecho 
inž. Tamulėnų, garažo'vedėjų Blušių, sandėlininkų Matukų, iš 
pareigų atleido Gribliunų, kuris jam. trukdė spekuliuoti.Greitu 
laiku fabrike atsirado 56.000 rublių sumos išeikvojimai. Ti£ 
po metų prokuratūra susidomėjo Kugigįo darbeliais, tačiau įs 
to nebuyo jokių rezultatų. Valstybei" padaryta 2 milijonai ruH. 
nuostolių, nes fabrikas nepilnai paleistas į darbų - dirbam a
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tik ir visai neravStachanoviečių Į partinius susirinkimus 
direktorius neina, aiškindamasis tuo, kad partijos susirinkimai 
privalomi tik komunistams, jis gi yra bepartinis I Lengvosio s 
pramones ministerija jį globoja, taigi jis tarnauja ir toliau.

Agitacijos reikalai kai kur pastatyti ypatingai gerai. Saky
sime vien tik Vilniaus 'Laisvės" siuvykloje yra 20 agitatorių 4- 
Pietų pertraukos metu komuniste Kitova darbininkams skaito pa
skaitas ’. (kaip vienuolyne - kad vienuoliams piktos mintys ’ ne
kiltų). .

Vilniuje Sveikatos ministerijoje yra suorganizuotas agit - 
punktas. Jame 33 agitatoriai. Agitpunktas aęt_rnauja Šermukšnių 
gatves 11 namų, Kur gyvena 1.000 rinkėjų. Is jų- 300 namų šei
mininkių. 1946 metais, agitpunktas smarkiai v.arė propagandų, ir 
nuo to laiko pasidarė nuolatiniu, tautiniu ir "įėjo j, sistemų1! 
Kiekvienų pirmadienį jame skaitomos paskaitos. Agitpunkto vedė
jas yra Milkmanayišius^ agitatoriai - Galinis. SulgovskajajELea* 
kaitis ir'kt. Dažnai šaukiami agitatorių pasitarimai, kuriuos 
veda rajono kompartijos komiteto sekretorius Gavronskij. Dzer
žinskio rajono kompartijos .propagandos skyriaus vedėjas yra Vi- 
lencuk. Rajono Butų Valdybos agitpunktas turi 26 agi tat oriuą ku
riems vadovauja kompartijos komiteto sekretorius Marinin. Agit- 
punktų dar yra Lengvosios Pramones Ministerijoje, Komunalinio' 
Ūkio, ministerijoje ir Puntuko fabrike, tačiau čia agitatoriai 
reikalingo veiklumo nerodo. Kai rajono kompartijos komiteto se
kretorius Ilijenko nustojo juos prižiūrėjęs, tai agitatoriai. nu- 
ątojo dirbę propagandos darbų... Pasižymėję agitatoriai yra -Si
monova, Zakovaitė, Magnitskaja... vis rusaixir ruses...

Yra ir kitokių propagandistų. Štai gauna smarkų papeikim.ų 
Kauno Miesto Tarybos Švietimo ir Kultūros skyriaus vedėjas Ka
zėnai tis, kuris suorganizavo netikusių V.Birzinic meno-propagen- 
dos brigadų ir leido jai gastroliuoti Vilkaviškio apskrity. Jie 
išvystė priešvalstybinę veiklą. Abu pašalinti iš pareigų ir pro
kuroro traukiami teismo atsakomybėn... Kauno vykdomosios Tarybos 
pirmininkas Maniušis patvirtino tos brigados politinės neištiki
mybes faktų. Kompartijos Vilkaviškio apskrities komiteto sekre
torius Mikalauskas ir propagandos vedėja Dumskytė, kad laikune- 
sustabde kenksmingų Mržinio veikimų yra pašalinti is pareigų.

Labai daug vietos visose iš Lietuvos ateinančiose žiniose 
užima kolektyvizacija. Vienu metų bėgyje bolševikams pavyko kai 
kuriose apskrityse sukolaktyvinti iki 80/<> mūsų ūkių. ^Kolektyvi
zacijai priešintis neįmanoma, nes kas priešinasi Žodžiu ar vais
inu. yra areštuojamas ir išvežamas į Sibiru. Tokiu būdu baigiami 
išdraskyki gražieji mūsų vienkiemiai. Sodybų ūkininkai suvaromi 
į taię vadinamas ’’bendras gyvenvietes", kur- aišku, wlengvtu juos 
prižiūrėti, na ir "poiitgramata" šviesti... kas bolševikiniame
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gyvenime berods svarbiausia, nes ekonominiai reikalai aukojami 
politiniams.

Lriėtuvos sukolchozintoįas yra Vasili j Pisarev (Gedvilos pa
vaduotojas), kuris neseniai LTSR Aukščiausios Tarybos ęrezidlu- 
dįo įsakymu apdovanotas raštu uš "nuopelnus Lietuvos žeme s 

? ukiui" į ’ ■
Bekolchozinant girebiamasi ir tokię triukę. Lietuvos Minis

trę -Taryba ir Lietuvos Kompartijos Centro Komitetas paskyrė 
’ pereinamę raudonę, valiavę, apylinkių taryboms, kurios gerai pra

vedė kolektyvizacijos darbę. 1949 metais pinnę vietę už antrę 
pusmetį laimėjo Lygumę apylinkės taryba (Siaulię apskr.) -pino. 

. Janulis, antrę vietę laimėjo Antkalniškię apylinkės taryba Jur
barko apsky, pirmininkas Maškauskas, trečię vietę laimėjoLaz- 
diainkę apylinkes taryba Kretingos apskr, - pirmininkas Jonkus 
Visę triję aukščiau minetę pirmininkę dėka pasiekta totali n ė 
apylinkių kolektyvizacija, prieš laikę atsiskaityta su valsty
be ir-viršytas gyvulininkystės planas.,Pereinamęję vėliavę an
tram pusmečiui laimėjo Slinkiu, apylinkė Joniškio apkrity. Apy- 

..linkię tarybę pirmininkai laimėjo pinigines dovanas - pi įmaino
mi ja- 5.000 rublię, antra premija - 3.000 rublię ir trečioji 

2.000 rublię. Gerai dar įvertintos šios apylinkię tarybos — 
žukliskię (Zarasę apskr.), Velžio (Panevėžio apskr.), Vyžię gi
lutės apskr.), Netickampię (Marijampolės apskr,), Sendvartę 
(Klaipėdos apskr.), Pakliaupię (Mažeikiu apskr,), M eiro niškię 

. (Kedainię-apskr. ), Putinę (Sakiu apskr.), Gaižūnę ( Joniškio 
apškr. )Šėtos (Rokiškio apskr.).

Kultūros ir Švietimo Komitetas prie ministrę Tarybos apdo
vanojo 114.-kolūkininkę "šyieteję". Ipač, atžymėta Vieksnię valš- 
čiaus (Mažeikię apskr.j "švieteję" grupe, kurię sudaro 31 lek
torius. Jie skaito paskaitas šešiolikoje kolūkię ir į mėnesį 
kiekvienas paskaito po 30 - 35 paskaitas, apie tai, kaip reikia 
galvoti ir elgtis po Stalino saule gyvenant. Joniškio apskrity^ 
Skaistgirio yalsč. kolūky "Pergale",gyvana 67 šeimos. Pirm. Jo
nas Viliunas, 1948m. buvo 33 galvijai, 26 avys, 20 kiaulię. Da- 

‘bar yra 72 karvęs,80 kiaulię, 54 avis, 200 vištę. IŠ 35 karvię 
ęrimelžta.po 2,600 litrę į metus. j£lž. Adomaitytę i saugi n o 2L p ak
selį.Melžėja A.Norkutę prįmelžiavpo 3.500 1. į metus. Kolūkis su 
valstybe. atsiskaitėv-3t-4 men.prieš Laikę.Duonos ir bulvię atiduo
ta 15% virš plano,UŽ darbdienius^kolūkiečiams priklauso po 8 kg 

‘gr&Ję ir po 5 rubi. (ar gavo nepažymėta), J.Pranckaus šeima išdir
bo 97o darbdienię ir gatfs...485 pud.grūdę (gaus?).Daug gaus ir 
Dziguliš, Keturakis, Dragutįs.Bus statoma bendra gyvenvietėį ku
ri ę atsikels ir s t ach ano vi e či ai Vitkevičius, Petrauskas, žiabos- 
ko.Nutarta, sek,metais iš kiekvieno ha išauginti 125 pud.grūdę , 
iš kiekvienos karves primelžti po (S.uOOl.ir iš kiekvienos moti
ninės kiaulės priauginti pc 211 parsiukę.Visi gyventojai uoliai 
skaito Stalino raštus., .. R. R,
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Kur emigruoji? Kada gauni viza? Jtų rašo iš Amerikos, Afri
kos???... Tai vis kazdieninės temos, nenusibostančios ir aktu
alesnes uz atomines bombas. Dairomės į žemėlapius, vartome ge
ografijos vadovėlius. Šviečiamas. Gi bėgiodami nuo konsulo prie 
daktaro, nuo daktaro prie fotografe ir vėl atgal prie konsulo, 

• atrodo, daugiau spotojame ir keliame kūno kulturafnei tvarko
me savo emigracijos reikalus. Na ir emigruojame, mes dypukai, 
.į visus penkis pasaulio kontinentus, pralenkdami net Izraelio 
gimir-ų ir vis geresnės duonos beieškodami. 0 paskiau rašome: 

-•Pragyvenimas labai pigus, ypač m5sa. Kralikų pilni laukai 

ir mišk ai i Uzmusei-gausi premija ir kartu gardus kepsnys*.
-“Žemės sklypai nebrangus čiaį Pirk. Statykis palapinės ar 

namus” ”,
-'Dirbu pine elektros stoties statymo. Pinigų užkalu, tik 

neramu miegoti, kad ir peiliais apsikaišius. Bijau, kad kas 

neužpulti}. Iki artimiausios gyvenamos vietos - miestelio ar 
b ark o virš 6Q0 kl. ”

-^Liepos mėnuo, pašliūžomis važinėjamės. Sniegas minkštas 

-ir baltas, lygigi toks, kaip Lietuvoje. 0, per Kdėdąs kaino 
me Šonus pliaže, drauge su krokodilais".

-Pabuvus kiek stovykloje, ėmė skirstyti į darbovietės. Pir 
miausiai paėmė sunu II metų pas save vienas vietos turtuolis, 
£Unus gyvens ir vaikučiuos į mokyki apkartu su to turtuoliaus 
sunumi, betrukus išvežė 'žmonai, Z. salįi (už 300 kl.)'Birbti 
viešbutyje, Pagaliau ir mar.e paskyrė prie geležinkelio pabėgiu 
keikimo, mazuag uz.IIOO kl. liečiu susitiksime? Sužinome, Gal pu 
l J ‘ j
'dviejų metų, kai baigsim darbo sutartis".

-Xlsprotdjimas retas reiškinys JŠuropoje, Pas mus gi tai. 
kasdieninis, Jau gal kokia dešimtis vien lietuvių Čia iŠproto 
išėjo. Keletas pasikorė,.- kiti nusišovė, Keletas nuskendo ir .. 

netruko tarp užsimušusių motociklcis. Bendrai įvairiose nelai . 
mėse žuvo jau. apie trisdešimts lietuvių".

Tikrai k ei st as. i r n«Č mažai žinomas kraštas - kengūrų 
Žeme - AstraLija. *
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'Lietuvių Tremtii^^^metininkų ir ?Jarbiiii.akųlĖToiesinėS Są
jungos Centro valdyba -įs Vokietijas pur<sila-ėlė^| Jungtluv&Jmeri^ 

,k;os Valštybės, Sąjunga savo darbą tusia irtdlk.au.
Adresas? Kašvs Dauginis, Kote?. WJSDOKChurch. str, BUR- 

LIDGTOK. Ve.-CTont; USA, ■ .. ;

7, Mažosios LletuvĖs atstovų suvažiavimas įvyko Ėhwab. Grnundė 
(Vokietijoje Amerc zonoje) kovo 1.6 ~ 19 dienomis, Materialiai 
daugumas gyvena labai vargingai? o tai todėl? kad randasi ne- 
pakenčiamoje teisinėje būklėje- iSsą kai nueinama i mRO pagalbos 
prasyti ~ atsakomas negalime nieko “padėti, nes esate vokiečiai,. ' 
Kai' tos pagalbos prašoma pas vokiečius, jie nieko nenori duoti.,, 
kaipo .lietuviams, - Gįlietuvi^is musų nenori pripažinti ir petys 
didlietuvi ai o e j pareiškė suvaži avimo "metu vienas laukininkas.

■Buvo' Nusiskųstą, kad VLIK’-kas vis delsia su at stovnj i:k iat 
pi-i^imimu-irBALS-’ as jais mažiau nei kitais-rūpinasi* , ' ‘

Lietuvių- tremtiniu knygų leidykla Lux, Vokietijoje išleidžia 
visus Maironio rastus vienoje knygoje, kuri turės apie 700 pusi. 
Knygą redagavo Bernardas Brazdžionis, -

UBĄ jau pasirodė šiosjcnygos: St, Zobarakio n mėnesienos sė
ja ”į Euncės Bąndierlno i! klikai ir vilkai ”, ■’Metraštis’’. /•/« 
V,. Joniko Pakeleiviai f' L, Dovydėno "Žmonės ant vieškelio”, r;. ... 
V, X BraziuLio As laikau pamaldas uz Staliną?1.. A, Vilkinio, . 
” žmogus- kurs amžinai keliavo "0 \ ■ .' c’-l .. .

• •- '• “i-.' ’ • ’ <T>y ’ --r • ■

Galinga valstybės išlaikoma radio stotis "Voice of America” 
įviedaprogramą lietuviu kalba,

Bruklyne žadama pastatyti opera Garmen, lietuviškai. Tai 
bus pirmas musr’ ‘operos pasirodymas '

Iki šioliai USA lietuviškosios spaudos organizuoto platinimo 
nebuyoį Dabar jau atsiranda keli knygynai. Ira vilties, kad jų 
skaičius augsi

Anglijos lietuviai; pasibaigus namtj lakštu, pirkimo vajui, 
■perka savo namus Londone,

. ..1 Angįįį Kntali'ky. Motery, Lygos pastangomis ;yrtt-atidarytas Lon-
' į.'^L^Onę' įarptuutinis Klubas, kur yra SKaitykl-a^ stalb' žaidimai, 
:;:"’b.una šokiai. Ten eina ir lietuviai. " • .
f ,L< U ■■ ■■ '

r ■ Britanijos Lietuvyje pakartotinai keliamas vedy-Ly-b'i’uro klau- 
. sįa!i&.s.kLinketina, kad jis kuo greičiausia įsisteigtu ir kiek pa- 

■Niegd'vnas apsaugotu ausų bendruomenę nuo mišrių seimų.
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NAUJAS SPAUDOS NARYS

S. m. vasario 16 d. Bruklyne, pasirodė pirmasis jLljfiTUVIŲ 
. KKLIO” numeris. Tai dvylikos puslapių, gana smulkaus šrifto, si 

•;rį ' pora yykusių iliustraciją, savaitraštis. Savo formatu puslapiu 
sulauzymufl jis yra artimesnis musų tremties spaudai, negu taiki 
ria mes esame - pasirodžiusiai Vokietijoje, Įpratę vadinti Ame-

• rikes spauda. v
Eis pasirodymas yra ypatingai atzymėtinas, nes tai pirmas 

D.P. redaguojamas savaitrastis pasirodęs Dėdės Šamo žemėje.
Savo deklaracijoje, redakcinė kolegija apibudina sekančiai 

LIETUVIU KĖLIO tikslus; , . . . .
* Kad- Lietuva biitų laisva, miisų broliai tėvynėje, be pažių 

rų skirtumo, ryžtingai priešinasi svetimųjų jungui* Kad Lietuva 
butų laisva ir nepriklausoma, mes visame pasaulyje, vieno tiksi 

L” vedini valingai ir pasiaukodami turime biiti aktyviais kovotojai
; ųz tauta ir tėvynę.

” Tam didžiajam tikslui pasiekti mums reikalinga:
; ” 1, Lietuvos vadavima pastatyti aksciau visko,ankščiau sr 

vinių ir asmeninių reikalai
’ 2. Lietuvos vadavimo besiekfenžt biiti tolerantingai vieni:

' giems ir kiekviename lietuvyje matyti savo tikrgi brolį.
” 3. Remti ir dalyvauti visuose veiksmuose, politiniuose, 

ekonominiuose, kulturiniuose, kurie tarnauja lietuvybės pasauly,
. . išlaikymui ir Lietuvos laisvinimo kovai* Kovoti prįėŠ visus są

moningus ir nesąmoningus veiksmus, padedanči'ds bolševikiškam Li«
• tuvos okupantui naikinti lietuviu taut^cir patį Lietuvos vardai

M Reaguoti į visus sąmoningus ir nesąmoningus valksmus.
• - mažinančius lietuvybės ąjsparum^,o taip pat Turinčius tiksliai: 

atvaduotai Lietuvai pries tautos suverenini nor^, padiktuoti bet 
kųrigi srovinę tarptautinę valįaf kckiU vardų ji bepasivadintų ii 

. įa jcmįues pages jį bepasireiktų
" Kiekvieno lietuvio kelias šiandien yra kovos kelias uz 

savo tautę, ir valstybę; • --r • .• -
" Visų M Lietuvių Kelias “ visame pasaulyje Veda į vieniji^ 

tikslu - į laisvu nepilkiausomę. demokratinę LILIUI. ,.j
’ • Pirmame numeryje, šalia labai įdomios medžiagos skirtos Va

sario 16-jai įr aktualijų yra įdomus profį K. Būgos dukters Gfa 
žinos atsiminiau žiupsnelis; Labai gaila, kad gale nesimato * 
raįdzįų B.d. ‘ ■ . . . . ’

Štame numeryje, tėra du skyriai! jumoro ir koks turi biiti 
mano laikraštis. Ar bus įvesti kiti skyriai pav, moterims, v(d> 
kams, istorijos, kalbos, pramonės ir 1.1, redakcijos kolegijų 
nieko nepraneša.

Kas del pažiūrų, atrodo, atstovausięs miisų centro dešinįjį 
syama. *
, Linkėdami naujam savaitraščiui geros sėkmės, primename, kad
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pirmasis DP laikraštis, naujame pasaulyje, "Tėviškes Žiburki" 
pasirodė Kanadoje. Pagaliau,pereitų mėty gale vaikai susilaukė 
savo laikraštėlį "Dgluty", kurį redaguoja B.Brazdžionis. Fila
delfijoje jau eina jomoristinis laikraštis "Valio" ir žada ne
trukus pasirodyti"Nemunas" ir "Musų Kelias". Dr j

S kN A S SPAUDOS KARIS

.Minėdami naujus sęaudos narius^ dažnai užmirštume jau 
senai einančius laikraščius peržiureti, "Lietuvis" (56 Kr.) su 
šypsena mums vieny tokį 'laikraštį pristato :

"Jau šešiasdešimt vįeneri metai, kaip, eina mūšy laikrašti- 
jos istorijoje keistenybe laikraštis "Saulė", kaip jis save var
dina ■; du-kart sanvaitis laikrasztis, iszeina kas utarninky ir 
petnycziy. Tas laikraštis eina Mahanoy, Pa.

"Laikraštis todėl yra keistenybė, kad'jis savo dvasia ir, 
turiniu^ yra užsilikęs dar iš ty, laikų, kai musų tautoj veikė 
"cudai", buvo "viečnastys", žmonės buvu^kupini "grieky" ir at
sidėję skaitė "peklaknyges" norėdami sužinoti, kaip jie po’&aep* 
tiesu bus "pekloje" "kotavo jami,",kaip licipįeriai pils jiems į 
gerklę emaly. Visi tvirtai tikėjo amžinam žydui ir vienas ki
tam, pasako jo^ kurktas žydas pasirodė. Seniau ir "Saulė"plačiai 
rašė apie amžina žydę, o dabar tiek jau pažanga pirmyn, kad ty 
amžinę, žydy. pamiršusi, pradėjo daugiau įsivelti į p§litikyv ir 
duoti panašiu žinių, bet tvirtai laikosi savo senobinės rašybos, 
ir subarbarintos lietuvių kalbos. Jei "Saulė" iki šiol tebeei
na ir veik jokiy Skelbimu neturėdama, tąi tenka spėti, kad tu
ri tvirtų savo skaitytoji kontingentų, kuris jy pamėgo. "Saule" 
leidžia ir savas knygas. Tokiu knygų yra išleidusi per du šim
tus. Štai kai kurie tų knygeliu pavadinimai : "Trumpas katekiz
mas, pagal iszguldymy kun. Piliausko su nekurtais nauding a i s 
padėjimais. " ^Kapitonas veilnias". Puikus aprašymas, dide 1 e 
■Knygų, 404 puslapiy. "Istorija apie amžiny žydų, jo kelione po 
svietų įr liūdimas, apie Jėzų Kristy" ir panašios.

"Štai tu jo leidinių, kalbos pavyzdys : v
’"...Tarnaudamas welnyi Kristupas daug visokiu piktibi žmo- 

nims padari ; va kaip galėjo kitaip velniui tarnaut ? Uszpui- 
dinejo ant moterų užmuszinejo žmonis ir giwulus, degino tiicbas 
ir naikino, uszetus jevus..."

/ ' - RjSIKAlINGA uHIGA . •

Vokietijoje išleista K.Polėkio knyga "Genocide", kurioj e 
anglu kalba, įvairių dokumentų ir iliustracijų pagalba smulkiai 
aprašomas lietuvių tautos nuo 1940 m. pereitas kryžiaus kelias. 
Knyga įspūdinga, rimta ir įtikinanti svetimtautį skaitytojy.Tai 
idealus propagandinis ginklas kovoje už laisvę.
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tyxenintelis likęs Vokietijoje^lietuviškas laikraštis vis 
nerimsta. Taip 12 (57) numeryje rašo :

"Visę pirma turime pastebėti, kad daugumas musę veikėję, 
kurię nuopelnai mes tariamai per mažai vertinamu, nepaklauso
moje Lietuvoje turėjo visai palankias savo veiklaivsęlygus,už 
kurias jie kaip tik savo veikla ir atsilygino. ŽodšiU jie at- 
2,1 ko savo pareigas, už kurias dar specialios pagarbos, ar palė- 
kos Hera reikalingi. Panašiai yra ir su tremties vei*ė jais. Įr- 
ję daugumai buvo sudarytos, tiesa, labai kuklios, bet vis d d* 
to šiek tiek geresnes sęlygos, negu eiliniams DP, kas leido 
jiems skirti kiek daugiau laiko visuomeniniams reikalams negu 
kitiems. Ir čia nematome specialaus garbinimo reikalo”.

Šia pastaba kaip ir visu straipsniu Lietuvos atsako vie
nam, anot jd,'užjūrio laikraščiui. Skaitytojai tusprandžia ar 
"Lietuvis" turi racijos ar ne ?

"Darbo Rankos" stebėdamos šito pobūdžio pastabas, turi vie
nai pasiūlymu. Jau butę gal metas palikti ramiam pavėsy tuo s. 
kurie už riebias ar kuklias algas Lietuvai dirbdami ir blo
giau ar geriau pasiimtas pareigas atlikdami^dar pagarbos iš
siilgsta, bet didelis metas pradėti kurti musę tremties dva
sinį Panteonu iš tę, kurie be lietuviškę algę ar paramę Lie
tuvai tarnauja.

iš visę įstaigę pirmęjai vietai yra siūlytinas Pinneberg 
Baltę universiteto lietuvię sicyrius.

0 kas liečia Prancūzijoje gyvenančius lietuvius, tai į 
šį garbingu konkursu siūlome menininkę Vytautę Kasiulį, kuris 
atvykęs į Paryžię 1948 m. pavasarį, naktimis sargaudamas už 
juokingai mažę atlyginimę, gyvendamas baisiame nedatckliuje , 
nutapė virš 200 paveikslę, dalyvavo devyniose tarptautinėse • 
parodose. Laimėjo tarptautinę premiję, kuri buvo skirta tik 
penkiasdešimčiai kandidatę is konkursui prisistačiusię pusan- 

■ tro tūkstančio, "Pagaliau per tęvtrumpę laikę spėjo suruošti 2 
savo kurinię parouas. Savo darbštumu ir neeiliniu talentu td*k 
užimponavo prancūzę meno žinovams, kad viena rue de la Se.ine 
galerija pasiūlė jam pasirašjji*sutartį, kurioje jam pažadama 
.30.000 frankę į menesį alga, tačiau musę kandidatas, bijodams 
prarasti laisvę,.dar galvoja. Svarbiausiu, kad jis, kaip ir 
prof. Balys įrodė : sugebėkime, tai lietuviškam darbui ir sve
timas pinigas bus.
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5 ji N 2 E I TEN...

Raudonlige,..
JAV senatorius iflc Carthy pasižymėjo labai įžūliais Kal

tinimais mestais. JhV ambasadoriui Jessup ir paciaa užsieniu 
Reikaly .Ministrui Achesonui. Jie trumpai ir paprastai buvo 
apkal tinti komunizmu *.... Norėdamas šiuos valdybes vyrus^ su
dergti, Mc Carthy sudergė pats save.Kau ir mažesniame mašta
be, pasitaiko tokiy kaltinimu ir musy tarpe* kada norima “su
dirbti " kokį politinį ar asmenišką prįešy. Tokie nepgrįs t i 
šmeižtai nesenai buvo taikomi viena*! žinomam liaudininku v ti
ke jui.Tokie nepagrįsti kaltinimai buvo ne taip seniai mesti 
ir vienam grįžusiam iš Indokinijos, sveikatą praradusiam lie
tuviui lėgijonieriui, Tenka išgirsti panašiy kaltinimu netir 
musy adresu... ar tik ne rusai, komunistai... Aišku, mes tik 
su šypsena galime priimti tokias“simpatiškas" pastabas ir bū
tume labai laimingi-jas išgirsti betarpiškai ir vyriškai mū
šy biure, jei tokius gandus skleidžia vyrai. Jei tai boby 
plepalai tai telieka joms pačioms kaip paguody ... mums ne
gaila. Aciu už reklamy.

Lietuva prancūzę spaudoje.
Prancūzę Laikraštis "Revue Parlementaire" š.m, sausio 

men. 15d. num. plačiai aprašo Lietuvoje vykstančius ištrėmi
mus. kovo,mėn. įvairiose Lietuvos apskrityse pasiro
dė maži MVD pareigūnę būreliai. Jie vengė bet kokio ryšio su 
vietiniais komunistais* tik rinko apie gyventojus žinias,Pa
sklido gandai, jog ruošiama mobilizacija, Karo laukiantiem s 
gyventojams tai buvo maža vilties kibirkštėlė, ^Kęįety dieny 
prieš išvežimus, visi, kurie buvo įtraukti į išvežamyjy, vi
si, kurie buvo įtraukti į išvežamyjy syrašua, pakviesta už
simokėti mokesčius ir duokles, bei 'laisvonoriskai " pirkti 
valstybės paskolos lakštus, vadinasi prieš egzekucijy,wRusi
joje žmogus privalo dar atlikti visokias prievoles. Vežimas 
prasidėjo gegužes 22d. ryty, visoje Lietuvoje iš karto."

Toliau seka mums gerai žinomos vežimo,eigos aprašymas.
Straipsnį baigdamas, redaktorius pabrėžia :
"išvežamyjy lietuviy laikysena pasirodė nepaprasta.Kiek 

mums teko patirti, net patys rusai stebisi jy solidariau,pa
siryžimu ir susiorganizavįmu. Partizany kovos prieš okupan
tus^ iš vienos pusės, ir išdavikus - iš kitos, nesiliauja,ne
žiūrint pavojy ir sunkumy. Gretos retėja, bet nauji kovotojai 
užima kritusiy vietas. Tie, kuriems gresia išvežimas ar suė
mimas, kas dieny didina kovotojy eiles. Tautos Laikysenai pa
vaizduoti galima paminėti fakty, kad daugumas vežauyjy aplei
džia gimtyjy žemy giedodami tautos himny.
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L IB I V I A I PARIŽIUJE

S.m. sausio 15 d., Klaipėdos atvadavimo dieny, pasirodė 
pirmas Darbo Lietuviu biuletenio numeris.

Vasario 12d. Paryžiaus lietuviy Kolonijos klebonas iš 
sakykius visus ragino remti ateitininkus, apoxi tinę organiza
ciją, nes jį kaip juridini s. asmuo nie-tuvos politiniame gyve
nime nedalyvavo, Kad ir turėdama savo pažiūras į vuLstybę<si» 
my ir 1.1.

Vasario lo-ji šiemet buvo švenčiama Iviejomis progo mis. 
Pats minėjimas buvo 16 d., o pamaldos buvo, laikomos 19d.

Ši y. mėty minėjimas napaprastai pasisekė. Dalyviai tvir
tino, kad iš visy minėjimy šis turėjo geiriiausiy programy.

Pernai jau daug kas nuogąstavo; kad kolonijai mažėjant 
prograaa buvo labai skysta. Pasirodo, vkad. vykusiai programai 
sudaryti ne.tiek reikalingas didelis žiurovy skaičius, . kiek 
vienas ar du asmenys sugeby tai gražiai padaryti.

Paryžiaus lietuviai jaučia didelį dekingumy menininkams 
Kurauskui ir Veseliauskui, kurie ne tik parodė, kaip su vi
saip mažomis jėgomis galima sudaryti puikia programy,bet ir 
davė mums dvasios peno primindami ’didįjį Sįruogy.

kovo 4 d. buvo Vytauto Kasiulio parodos atidarymas. Tai 
jau antroji musy^darbsšaus menininko, paroda Paryžiuje. Kasiu
lis, puikus piešėjas, apvaldys spalvas, kaip kadaise Picasso, 
staiga pakeitė savo piešimo tecįiniky. Tai jau nebe tas Kasiu
lis, kuris sutraukdavo.Kaune ar Vokietijoje žiurovy minias , 
jjo pasteliy pasižiūrėti, jo aliejiniais paveikslais pasogro- 
zėti, kad ir pieštais pagal visus klasikinio meno reikalavi
mus, bet savitais ir originaliais.

Paryžius senyjį Kasiulį galutinai sumurkdė. Atėjo kitas. 
Ėjo lėtai ir savęs irunaujy spalvy deriniy ieskodaaas. Nuo - 
širdžiyjy draugy tarpevnet susirūpinimo sukeldamas, žinant 
gabumy ir talenty Paryžiaus katile žuvo.

Geležine valia pasikinkęs, nuo visy pasislėpęs, 'į savo 
kūryba pasinėręs ir savo vargais kity ausy nevargindamas,ly
giai ”ei užuojautos, nei paraaos neieškodamas, šiandien di
džiulėje dvylikos tūkstančiu Paryšiaus,menininky stirnoje jau 
užima rimty viety. Kasiulis savo sugebėjimu garsinti Lietuvos 
vardy įeina į Darbo nietuviy gretas. Belieka jam palinkėti 
sveikatos, ištvermės ir nenuilstančios meilės Lietuvai.
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Kovo lo d,- buvo įvyko, mažųjų europiečių klubo pirmas 
viešas pasirodymas, Jaae dalyvavo ir lietuvių vaikų, tik 
.gaila, ne visi'. Dvi mūsų vaikucių^poros gražiai pašoko'tau- 
-tinius šokius, sukeldamos, visai užtarnautas ovacijas. Tai 
buvo nuostabi vaikų švente.

Kovo JO d. pa§ mažųjų .europiečių Klubo girmininkų. p. 
Kellersson buvo suruoštas Klubo narių susipažinimo popie
tis - priėjimas.

Pirmininke su didele simpatija kalbėjo apie lietuvy 
ir lietuvius, o jos žodžiai buvo palydimi gausiomis katu- 

•'temis. Čia tenka paminėti^ Kad p.Kemle-rsaon asmenyje turi
me dįj-elį. draugų^ - JI larucosi.mm.o'tuvo Je, grįžus-Paryžiuj o 
Truūpų apie Lietuvų paskaitas. Yra apdovanota Gedimino or- 

. dinų. Jos bute galima aptikti mūsų gražiųjų senoviškų au
dinių ir iš jos išgirsti malonių atsiminimų apie Lietuvę, 
ir jos pažangų.
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Balandžio 2 d,Įtalpos Draugija suruošė Čiurlionį e s 
.minėjimų. Paskaitę, skaitė kun. PecKys.

Dr, J.Beveikę.

Prie ORTO nuolat vyksta įvairių tautųatstovų pasita
rimai, Kuriuose dalyvauja ir lietuviai.

Per metinį žurnalistų iš uš geležinės sienos susirin
kimų seKretoriavo Dr. J.Mavakiene. Ji vėliau buvo^išrinK- 
ta ir antruoju vykdomojo komiteto sekretoriumi, iš Baltų 
buvo siūlomas vicepirmininko pareigoms estas Paernpuu.

D B M B S I O l
■ ■jgtfggsaggewaaw

Šių metų, balandžio men. JO d,, 21 vai,,
279, rue dės Pirene.es,
Paris XX,
uAetro Gaabetta,

Salon des Prėvoyants salėje, 
įvyks ŠOKIŲ VAKARAS, su bufetu ir kitomis pramogomis, 
Darbo Lietuvių Sujungus vienu metu gyvavimo sukakčiai pa
minėti ir Legijono Šventes p ragai priminti.

Visi lietuviai kviečiami gausiai atsilankyti.
Darbo Lietuvių Sųjungos 

Sekretoriatas.
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Kelione į Romę.-!

CPTC konfederacijos pramogą bei turizmo skyrius organi
zuoja ekskursiją į Rom§. nuo 2 iki 9 d. rugsėjo men. 1950 Šv, 
iiiety proga.

Numatyta aplankyti ilorenciję. ir Romę.. Bus jubiliejiniai 
vizitai - audijencija pas Šv. Tevę. ir t.t.

Keliones kaina, apsistojant vienuolynuose—•
- ” v pensijonuose - " 21,950
- " - viešbučiuose - " 27.450

Šios kainos apima kelionę, maistę, apsistojimus bei nak
vynes ir ekskursijas.

Ši ekskursija duos galimumo įsirašiusiems dalyvauti ne 
tik Šventoji/ iaeti/ minėjimo iškilmėse, bet taip^ pat būti prilip
tiems Jo Šventenybes Pijaus JQI, kas bus atžymėta išduodamu . 
specialiu garbes ženklu.

Del platesniu informaciją kreiptis Darbo Lietuviu Sąjun
gos sekretoriatan.

Ieško darbininko

Prancūzijoje, pruvincijoje,gana nuošalioje vietoje, la
bai simpatiški seimininkai prancūzai ieško

valyvo vyro - lietuviu - pirnemybe buv. legi jonieriii 
šėriko.

Atlyginimas minimum : 5.65o Prs. + pilnas išlaikymas,arba
9.700 " su butu, bet be maisto.

. Jei su zmonav- žmona galėtu dirbti virtuvėje ir lauke. Atlygi
nimas moteriškai . Prs. su maistu ir butu, arba

7.700 " be maisto.
Geriems darbininkams visada bus^pe^erinimy.
Kreiptis raštu arba asmeniškai šeštadieniais nuo 9 iki 12 

Darbo Lietuvi)/ S§.jdngos sekretoriatan.

21


	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0001
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0002
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0003
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0004
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0005
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0006
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0007
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0008
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0009
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0010
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0011
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0012
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0013
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0014
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0015
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0016
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0017
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0018
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0019
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0020
	C1B0003368984-1950-nr02-DPSPAUD-DARBO-RANKOS-page-0021

