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Nepaisant salto siu metų rudens rausų "DARBO RANKOS" ir 
vėl išeina į pasaulį sveikindamos visus mielus skaitytojus ir 
draugus.

Buvo nusistatyta DR išleisti kas du mėnesiui. Deja, gerų 
norų neužtenka. Reikia ir realizavimo. Redakcija butų galėjusi 
žurnalu išleisti reguliariai, bet būti} tekę jai pačiai vienai 
visus straipsnius surašyti. Tai butų buvę priešingaišio biule
tenio leidimo pirmajam tikslui. DARBO RANKOS pradėtos leisti 
pirmiausiai tam, kad patys darbininkai galėtų per jas tarti savo 
žodi - ištiesti savo minčių rankas., tiems,kurie draugiškai jas 
priima ir paspaudžia.••. Todėl vienam kitam prieteliuš užsimi
nusiam apie nebepasĮrodančias "RANKAS" buvo atsakyta: "Brolau, 
parašyk gi kę. nors — atspgcusdinsim..." Jei niekas nerašo, tai ir 
laikarštis neišeina, nes jis matomai nereikalingas...

Ir kas gi. Erne ir parašė mums ši bei ta vienas kitas is 
musų narių, štai ir susidarė laikarstis! Jis yra toks kokie mes 
esame. Jame daugybe defektu... 'Reiškia mes patys ne be trukumu. 
Tokiu budu galime dar gereti — eiti pirmin. - Nucpusu visų pri
klausys DARBO RANKU kokybė—ir likimas.

Darbo Lietuvių Sųjungos Valdyba savo birželio mėn. 7 d. 
posėdyje nutarė DARBO RANKAS pakeisti iš dvimenėsinio leidinio 
į neperijodinį. Tokiu budu DARBO RANKOS eis kaip ir ėjusios-tik 
jų pasirodymo dažnumo pažadas daugiau atitiks tiesai.

Jei šaltas ruduo ir numatoma šalta žiana ineš į musų rata 
daugiau judrumo - tikėkimės, kad neperijodinės DARBO RANKOS ga
lės pasirodyti dažniau už perijodinės...

Laisvas Lietuvis niekad nemėgo, kad jo kas prievartautu 
ar perdaug įsakmiai jį ko prašytų. Lietuviai tačiau pažinojo ir. 
mėgo viena spontaniškos pagalbos fonų — TALKA ! Mes tikinės, 
kad visos musų narės, nariai ir prijaučiantieji parodys, kad to
ki lietuviško bendro darbo forma įmanoma ir DARBO RANKŲ atžvilgiu.

Redakcija.
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S KELIU .

Štai jau ketvirti metai kai DARBO LIETUVIŲ SĄJUNGA gyvuo

ja, ir ketvirti metai kaip dirba tą. dirva kurioje auga naujį ir 
sąmoningi kovotojai už socialinį teisingumu.

Pažvelgę kiek į praeitį mes gerai prisiminsim kaip buvo . 
sunku pradėti varyti pirmąja vaga, bet dėka pirmiesiems pionie
riams, kurie nežurejo į tuos sunkumus, ir nepasidavė jokiam pe
simizmui. bet su ne palauš ama valia pildė eiles tos naujos lietu
viškos šeimos, ir stojo į darbę, pasirinktoj savo dirvoje.' - 'ži
noma jie neapsivylė. Garbė jiems tebūna! ir ju žygio istorija 
neaplenks!. Jų žygis buvo pavyzdys kitiems, kurie suprasdami lie
tuviškos darbininkijos reikalą pasekę ji] keliu. Ir šiandien jau 
mes matom koki- didelp pažangu padaryta musu dirvoje. Musu dirva, 
taip sakant: Lietuviškas Sindikalizmas nėra kopija kokios nors 
kitos tautos sindikalizmo doktrinos, bet Lietuviškas Sindikaliz
mas yra taikomas prie lietuviškos darbininkijos ir musu TĖVYNĖS 
reikalavimu,

Mes labai gerai suprantame, kad darbo žmogui sindikalizmas 
yra pagrindine priemone jo teisię apginimui ir pakėlimui gerbūvio, 
bet tuo pačiu, Lietuviškas Sindikalizmas yra ugdytojas ateičiai 
JiS-ujŲ, sąmoningą ir nesufanatizuotę. kovotoju už darbo žmonię in
teresus. DARBU LIETUVIŲ SĄJUNGA yra pirma kuri po antrojo pasau
linio karo nutese tremtyje naujo Lietuviško Sindikalizmo kelia, 
kuris veda ir ves lietuviška darbininkija į geresnį rytoji], DAR
BO LIETUVIŲ SĄJUNGA prėsiderinant prie esančios santvarkos trem
ty je, visuomet ieško tę kelių. kuriais galima butą pasiekti našiu 
vaisiu ir juos parsinešti į prisikelsencia iš košmaro TETUTE.

Šis lietuviu darbo žmonių judėjimas tremtyje tai yra vie
na iš geriausią mokyklą darbininkui, kuri mus supažindina su 
tarptautiniais, tautiniais, politiniais, socialiniais ir morali
niais klausimais, tik reikia juos mums atydzįai sekti, ir atpa- 

’žinti kas yra blogai ir kas yra gerai. Ir tik tada, kai pripil- 
disim tiesos žinojimu muši] sąmonę, galima bus kurti tikrą demo-
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kratija kur gales kiekvienas viešai pareikšti savo nuomone ir jo 
nuomone "bus gerbiama!

Einant tuo rimtu keliu mes esam tikri kad buvimas tremty
je nenueis niekais, bet jis mums duos tę vaisiu kurie bus reika
lingi musę tautai ir TĖVYNEI.

Kadangi rodykle artėja kas kart greičiau tos valandos kada 
TĖVYNĖ kelsis iš vergijos, tai išfeskim ranka viens kitam dar 
draugiškiau ir dirbkim su didesniu dvasios ir energijos pakilimu.

TAD ŠVIESKIS DIRBKI IR KOVOK, PARODYK VALIA KŪRYBINGA!

Juozas KŪSNECOVAS
D.L.S-gos Pirmininkas 

sisihiisihs t.

L=A=g=Q=3=A=:Ė

Kol jaunas, o broli, sek pasėlio grudus 
Ir diryos nepleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kuns ima stingti, dvasia jau susnudus, 
Vėlu juk prie darbo: ne sėsi, ne pjausi.
Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
0 dirbk, idant neitę ugnis ta ant nieko!
Kol da idealais, brol, besigėrėsiu 
Siek prie ideale, tik doro ir augsto, 
0 skubink! Baskui tu....ję išsižadėsi
Del trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenime knyga skaityk laps į laps, 
Nestodamas, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum | kapa 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

0 jeigu apilsi sunkiam darbe gavo
Ir nykstant spėkoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai zvigtelk ant darbo jaunę draugę tavo - 
Vienoj akimirkoj išnaujo atgimsi.

Dr. Vinco KUDIRKOS.
z • .‘Y;*- -?'•
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PER ŠVIESA Į TIESA!

įsiliejimas darbo masių į viešąjį gyvenimą turi savo is
toriją. Ta istorija nevisuomet eina tomis pačiomis vėžėmis. Paž
velgę į istoriją mes rasim, kad darbo žmogiis šimtmečiais buvo 
diriguojamas administratyviniais regulaminais ir papročiais, ku
rie nustatydavo jo politinėms teisėms ar socialinei būklei ribas. 
Bet jau XX amžuje, darbo žmonią sindikalizmas tapo butinu įran
kiu socialinei demokratijai. Sindikalizmas, taip sakant samdiniu ■ 
bendruomene, nėra sukurtas vien tiktai pagerinimui darbo sąlygų, 
bet reikalauja taip pat geresnio socialinio režimo ir demokrati— . 
nes administracijos.

Mums yra žinoma, kad joki individualinė kova negalėjo pa
daryti tokios pažangos socialiniame teisingume, kaip padare Įs
teigtos darbo žmonią sąjungos - sindikatai, bet vistik dar nega
lima pasakyti, kad mes esam pasiekė tai kas mums priklauso, ži
noma, darbo žmonią kova buvo ir yra sunki, bet dar nesam atsiekė 
tokio civilizacijos progreso, kad galėtume įgyvendinti .socialinį 
teisingumą be jokią sunkumą, tačiau: " be auką laimėjimu nėra ". 
Tai dar nereiškia kad mes neturin&aškoti tą faktorią kurie paleng
vintu musą kova už darbo žmonią interesus.

Mes galim užtikti darbo žmonią judėjimo istorijoje, kad 
kai kurios darbo žmonią reikalaujamos privilegijos buvo pavadin
tos iliuzijoms. Tačiau tai nebuvo iliuzijos, o darbo žmonią tei
sėti reikalavimai, kurie tapo įgyvendinti, Įgyvendinti ne .dėka 
darbdavią ar išnauduotoją, bet per aukas ir pasisventima pirmąją 
darbo žmonią kovotoju. Butu labai neteisinga pasakyti, kad darbo 
žmogaus gerbūvis gali būti pagerintas jam pačiam nereikalaujant 
bei nekovojant už tai. Deja, mes dar nesam pasiekė tokio civili
zacijos laipsnio, kad darbdaviai bei išnauduotojai parodytu savo 
gera valią darbo žmonią naudai, jei jie patys nereikalauja. Mums 
yra būtina ąungtis į darbo žmonią sąjungas, kad sudaryti atspara 
užkirsti kelia neteisėtam išnauduojimui ir kad taptume lygiatei
siais krašto ekonomijos ir socialines demokratijos arbitrais.

Kadangi visos profesijos yra garbingos, o mes gerai supran—
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tam savo verte, kad musų darbo rankos yra produktyvinis elementas- 
saltinis iš kurio semiamės krašto turtas, todėl ir normalu kad mes 
reikalaujam pagarboj musų darbui ir teisingo gyvenimo lygio. Mes 
randam, kad mums yra irgi būtina po ilgų darbo valandą fabrikuos, 
kasyklose ar tai kituos darbovietese, kur geriem dulkes bei su4- 
teršte orą, pasilsėti, tinkamose sąlygose pasemti naujų jėgų kad 
galėtume rytojaus dienai vėl stotį į darbų su pilna energija, nes 
musų darbas tarnauja visų žmonių gerovei.

Deja, dar darbo žmogus nesugebejo iškovoti daug jam priklau
sančių būtinų jo egzistencijoje dalyku, todėl ir kova tarp darb
davio ir samdinio dar nepasibaigė, o priešingai ji tęsiasi.

Kaip jau ankščiau kalbėjom, mums reikia ieškoti faktorius 
kurie gali padėti mums musų reikalavimuose. - Pirma svarbiausia 
sąlygą yra: darbo žmonių vienybe, ir vienas bendras tikslas.

— Antra: darbo žmonių sąmoningas sanprotavimas nesifana—
4 Z v

tizuojant jokia doktrina kuri gali būti nukeipta pries žmogaus 
teises ir jo geresnį gyvenimą.

Mums tenka konstatoti darbdavių solidarumą, kuris gali mums 
patarnauti geru pavyzdžiu. Patronata neskiria jokios partinės 
doktrinos nei jų profesijos nei jų materialiniuose tiksluose. Ir 
darbo žmones kovoje už socialinį teisingumą turėtu palikti parti
nes pažuras nošaly, ir eiti petys į petį kaip vienas už darbo žmo
nių interesus. Ir tik ifiada, kada darbo žmones apsišarvos stiprią 
vienybe, tai tuo pačiu užtvers neteisingam išnauduojimui kelią.

Iki šių laiku mes dar pastebime, kad darbo žmonių vienybe 
yra sabotkbjama įvairiomis skaldamomis bacilomis, kurios dažnai 
trugdo darbo žmonių sąjungas - sindikatus surasti bendrą kalbą 
ir nustatyti konkrečius darbo žmonių reikalavimus. Kenksmingiausia 
bacila yra ta kuri darbo žmonių masą sufanatizuoja per kokia nors 
politine partija kuri stato politinį klausimą pirmaeilių. Bet jau 
laikas butų, darbo žmonėms suprasti, kad politines partijos gyna 
daugiau tam tikros grupes viršūnių interesus, bet ne visos žmo
nijos ar darbininkijos.

Žinoma, mums Darbo Lietuvių Sąjungai, svarbiausias klausimas
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kuris daugiausiai mums rupi, yra: Lietuviškas darbininkijos in
teresai, kūrinas mes privalom ginti, dabar ir ateityje. Tiesa 
pasakius, dabar musų interesu gynimas nėra labai lengvas, nes 
antrojo pasaulinio karo uraganas, išblaškydamas mus, po visus 
pasaulio kampus, apsunkino Lietuviškos darbininkijos susivieni
jimu, kuris yra labai svarbus faktorius musų interesų gynime.

Antra priežastis, kuri irgi nemažai silpnina musų galybę, 
yra ta, kad būdami svetimuose kraštuose, mes kartais negalim pa
reikšti atvirai savo teisinga nuomone, ir turim prisiderinti prie 
tų kraštų administratyvinių regulaminų ir papročių nors jie ir 
butu mums neteisingi. Pagaliau mes labai gerai suprantam ant 
kiek musų teises yra apribotos po svetima padange, ir delko mes 
priversti neperžengti tas ribas, ir būti drausmingais, gerbian- 
čiais mus priglobusi krašta.

Šis musų gyvenimo mokyklos stažas, per kuri mes patyrem 
įvairaus tipo demokratijų, diktatūrų ir įvairių kiti^santvarkų 
tenenueina nekals, bet tepalieka musų sųmonej šviesa ir tiesa, 
kad galėtume atskirti kuris musų žingsnis tarnauja visų žmonių 
gerovei, o nevien tiktai kai kuriems individams.

Lietuviškos darbininkijos susivienijimas į viena lietuviš
ka darbininkijos bendruomene, palengvintų, musų darbo žmonių inte
resų gynima svetimuose kraštuose, ir sudarytu stiprų, pagrindų, 
ant kuriuo statytume socialinio teisingumo dvasioje naujos ir 
sąmoningos demokratijos LIETUVA.

Tad nesuklupkim toje klampynėje kuria mes šiandiena bren
dame, bet istieskim viens kitam savo stipria ir broliškų darbo 
rankų, tai greičiau išeisim į nauja gera kelia, kuris mus ves 
ir musų ateinančias kartas į geresnį rytojų.

Lietuviškos darbininkijos tikslas siekiant geresnio ryto
jaus neturi nieko bendro su patrankų ar durtuvų teroru, ar su 
koncentracinių stovyklų metodais. Musų kelią veda per sąžininga, 
rimtų darbą ir tiesos mokyklų, ugdant savyje sveikų ir logingų 
dvasią. Musų sukis galėtu būti: PER. ŠVIESI Į TIES.^ !

WWWVWV Juozas KOVA.
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"ŠVIESOS SAMBŪRIS" Idėjinė organi
zacija kuriuos siekimai ititifaka 
musu mintims,prašo ideti V-tojo 
"ŠVIESOS" Samb. Suvažiavimo pri
imtas sias rezoliucijas:

I. ^Lietuviškas jaunime,
^Šviesos" Sambūris, jungdamas lietuviškąjį jaunimu dvasines 
rezistencijos kovai už musų tautos gyvybės išlaikymą, kvie
čia jus nepasiduoti tremties gyvenimo apatijai^ bet veržtis 
į gyvenamo krašto aukštąsias mokyklas, siekiant moksle ir 
profesinio išsilavinime, kad, išaušus Tėvynės laisvės ryto
jui, įgyto mokslo žinias galėtumėte pašvęsti Lietuvos atkū
rimo darbui.

II. "Šviesos" Sambūris, laikydamas vienu iš pagrindiniu savo 
uždaviniu lietuvių tautinės gyvybės išlaikymų ir jausdamas 
susirūpinimą bei didelę atsakomybę uz lietuviškosios kultū
ros tremtyje išsaugojimą, kviečia lietuvių visuomenę stip
riau remti tos kultūros institu..eijas ir*individualinių 
žmonių pastangas, palaikančias ir kuriančias musų Tautos 
dvasines vertybes»

III. Sambūris "Šviesa" reiškia gilų susirūpinimą ir nerimą, ky
lantį stebint kaikurių lietuviškų vadovaujančių veiksnių 
savitarpio santykių raidų pastarųjų metų bėgyje.
"Šviesos" Sambūris, kurio eilėse, siekdami bendrųjų idealų 
gražiai telpa įvairių demokratinių grupių jaunesniosios kar
tos atstovai ir sroviškai nepriklausomas jaunimas nenori ti
kėti, kad musų politinės veiklos veteranai nesugebėtų sukor- 
dinuoti savo siaurų grupinių, asmeninių ar kt. siaurų inte
resų gyvybiniams bendriesiems lietuvių tautos reikalams.
Jei artėjanti visų musų vadovaujančių veiksnių ir.lietuviš
kosios visuomenės atstovų konferencija - seimas žada būti 
dar viena laiminga proga lietuvių politinio subrendimo egza
minui pakartoti, tai "Šviesos" sambūris reiškia savo didžiau— 
sį troškimų: "Vardan tos Lietuvos, Vienybė težydi!"

IV.
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IV. "Šviesos"' Sambūris yrą įsitikinęs, kad išlaisvintos Pabal
ti jos tautos, sudalančios natūralią interesų bendruomenę, 
turės ir norės jieskoti naujų organizacinių formų galimai 
glaudesniems savitarpio ryšiams nustatyti.
"Šviesos" Sambūris todėl giliai apgailestauja žymios musų 
visuomenės‘dalies, o ypač bendrųjų visuomeninių instituci
jų inertišką abejingumą Pabaltijos tautų suartėjimo idė
jos atzvilgiuiir kartu kriepiasi į visus neparapiskai gal
vojančius pabaltiečius:
Bendrų tautinių nelaimių dienos, išgyventos Tėvynėje prie 
Baltijos ir tremtyje abipus Geležinės Uždangos, tebūna 
mums visiems nepamirštamu paskatų su keleriopai didesniu 
užsidegimu ir ištverme siekti tos didžios valandos, kada 
visų trijų likimo sutuoktų Pabaltijo tautų vaikai galės 
švęsti ir bendrąsias savo tautinio triumfo dienas po vie
nu stogu!

D.L.Sąjungos Valdyba praneša,

Kad C.F.T.C. organizuoja vakarinius kursus, kuriuose gali 
dalyvauti visi sindikato nariai nori įsigyti specialybe ir diplo
mą. Rengiamos mašininkės, stcnografes, kvalifikuotos sekretores, 
knygvedžiai, buhalteriai, prekybininkai ir t.t.

Mokomos anglų, vokiečių ir ispanų kalbos. Kursuose dėsto 
didžiųjų Paryžiaus mokyklų profesoriai.

Primename, kad kursai prasidės š./m. spalių mėn. 6 dieną. 
Visas detales galima sužinoti D.L.Sąjungos raštinėje - šeštadie
niais nuo 10 iki 12 vai., 26, rue de Montholon, PARIS (9e). pir
mame aukšte, kamb. Nr. 101.
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PRAŠYMĄS_VĮS-WS.

Jungtinėse Valstybėse ir kituose kraštuose leidžiamuose 
mokyklą vadovėliuose, enciklopedijose, šiaip leidiniuose ar že
mėlapiuose pasitaiko kreivu teigimu apie Lietuvos praeitį ar 
dabartį.

Patariamoji Lietuviu Grupė dėl visų tokių netikslumu pa
siryžusi daryti žygių, kad jie butų pataisyti, kad bent naujose 
laidose nebūtų kartojami. Tačiau pačiai Grupei į rankas tokių 
su klaidomis apie Lietuvų leidinių bei žemėlapių retai tepaten
ka. Todėl Grupė maloniai prašo visus, kad tenka susidurti su 
leidiniu ar žemėlapiu, kuriuose butų klaidingų teigimų apie Lie
tuva, tuojau parašyti Grupei, 16 West 58th Street, New York, 
pranešant leidimo ar žemėlapio pavadinimų, kada, keno irdiua? iš
leistas, kas jame neteisinga apie Lietuvos.praeitį ar dabartį.

Visiems tokiems lietuviško reikalo talkininkams Grupė iŠ 
anksto dėkoja.

Vartotus PAŠTO ŽENKLUS ir šokolado sidabrinį 
popierių perduokite savo kapelionams, - jie yra vertingi dalykai 
misijoms. Nenumeskite ne vieno voko su ženklu, bet gražiai iš
kirpkite su plačiais -kraštais, - jokiu budu neplėškite. Tokius 
ženklelius atidavus misijoms bus padarytas vargstantiems misi
jose geras darbelis. - Dėkui!

TAUTIEČIAI RAŠYKITE apie save, savo pažįstamus, savo vie
tovę, kaip sekasi kurtis, kokių darbų yra, kaip jie atlyginami 
ir 1.1. Už visus rašinius "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” redakcija 
nuoširdžiai dėkinga. Rašykite, kaip mokate, adresu: "NL" 7722 
George St., Ville Lasalle, (C n’ ),

OgQgOgO
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Š./m. rugpiucio mėn. 21 d. prancūzu laivu "LIBERTE.0 (buy. 
vokiečiu laivas '’EUROPA”) iš Prancūzijos į USA išvyko jaunas ir 
veiki n r visuomenininkas J. Puškorius. Musu visuomenininkas turė
jo išvykti š./m. rugpiuoio men. 14 d. deja, laivas kuriuo jis 
turėjo išplaukti sugedo ir teko atidėti kelione^ į š./m. rugpiu- 
čio men. 21—a diena.

Muši} jaunas visuomenininkas buvo L.Š.D-jos Student!} Sek
cijos Valdybos pirmininkas, L.F.J.Sekcijos sekretorius ir popu
liarus bei mylimas Paryžiaus kolonijos narys. Jį išlydėti į stotį 
S— Lazare buvo atvykęs nemažas būrelis Paryžiaus kolonijos lie
tuviu. įlinkime jam geriausios sėkmės naujame kontinente.

Jauna p.,p. VAICIEKAUSKU šeima š./m. liepos men. 6 d. su
silaukė prieauglio - antro sunaus. "DARBO RANKOS” sveikina p.p. 
VaICDSKaUSKUS ir linki geriausios sveikatos mažam lietuviukui.

š./m. rugsėjo mėn. 7 d., 11 vai., 42, rue de Grenelle, 
PARIS (7) vėl prasidėjo lietuviškos pamaldos. Pamaldas pradėjo 
naujai paskirtas Prancūzijos Lietuviu Kataliku Misijos Direkto— . 
rius Kun. Feliksas JUCEVIČIUS.

Visi lietuviai kviečiami visuomet skaitlingai lietuviš
kose pamaldose dalyvauti.

Turime garbę pranešti, kad nuo š./m. rugsėjo mėn. 3-tos 
D.L.S—gos raštine vėl pradėjo veikti kaip ir prieš atostogas.

Norintiems gauti visokiu informaciją, pažymėjimu, parašy
ti laiškę. ar vertima, kreiptis šeštadieniais nuo 10 vai. iki 12 
vai, 26, ■xuec.de Montholon, PARIS (9). pirmame aukšte, kamb. Nr. 
101.

'■ ~~===g=?==== D.L.S.V.
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SMUIKININKE KUPREVIČIUTE

Neseniai Paryžiaus lietuviai turėjo labai malonių staig
meną. Laikraščiuose ir koncertai skelbimuose pasirodė musų smui
kininkes Elenos KUPREVIČIUTŠSvardas. Tokie įvykiai Paryžiuje pa
sitaiko nepaprastai retai. Tai iš Viso pirmas lietuvaitės smui
kininkės koncertas Paryžiuje.

Koncerats - rečitalis įvyko š, m. kovo mėn. 6 d. Konser
vatorijos Ecole Normale de Musique salėje. Skaitlingi susirinkę 
lietuviai po pirmųjų kurinių išpildymo pajuto, kad čia ne eili
nis koncertas, bet tikrai nepaprasta muzikos puota, ir iškėlė 
galvas, tarp gausios publikos, sujaudinti klausėsi ir didžiavo
si šia jauna puikia lietuvaite - virtuoze, akinančia svetimųjų 
juroje su tokiu polėkiu užtikrinto pasisekimo laurus.

Rečitalis buvo ypatingos aukštumos. Vias programa buvo 
išpildyta vienos Elenos KŪPREVIŠIUTES, akompanuojant garsiam o- 
landų pianistui Eelix de Nobel. Programoje aštuoni veikalai: Vi
tali - Chabrier, Mozart, Brahms, Bela - Bartok, Gershwin - Hei
fetz, Albeniz - Persediaz ir de Sarasate. Publikki dideliu entu
ziazmu insistuojant gausiais plojimais solistė išpildė dar Rave
lio Habanerų. Koncerats baigtas ovacijomis ir gėlėmis virtuczei, 
kurių tarpe buvo ir būrelio lietuvių menininkų ir literatų lie
tuviškų spalvų lauko gėlių puokštė.

Be gausios prancūzų ir vietos lietuvių publikos į koncer^ 
tų atsilankė Bačkiai, Vliko narys T. Šidiškis ir Argentinos Am
basados nariai.

Elena KUPREVIČIUTE gymusi Kaune - 1927 metais. Paryžiaus 
spauda pabrėžia jos lietuviška kilmę. Nors šį kartų Europos tour
nee suorganizuota skelbiant jų, kaip pirmųjų Argentinos smuiki
ninkę, bet jos lietuviška pavardė ir vardas visur figūruoja be 
jokių iškraipymų.

Elena KUPREVIČIUTE yra tikrai iš 100$ menininkų ir artidtų 
šeimos. Visiems lietuviams puikiai žinomas jos telentingasis bro
lis pianistas Andrius, jos mama buvo pianino mokytoja Kaune, o
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tėvelis matininkas, bet vienkart ir dailininkas - pastaruoju 
laiku Buenos Aires surengęs pasisekimo turėjusia savo tapybos 
darbų parodu.

KUPRSVIČIUTE smuiko mokslų pradėjo Kauno Konservatorijo
je, ir mokėsi kol vokiečiai jų uždarė. Paskui tęsė studijas 
Prahoje, pas prof. Schwyda, kol teko ir is čia trauktis artė
jant rusams. Toliau studijas tęsė pas prof. Hindemith Muenche- 
ne ir nuo 1947 metų pradėjo koncertuoti kaip solistė Muenchene, 
Nuerenberge, Frankfurte, Regensburge.

Visa KUPREVIČIŲ šeima iš Vokietijos, prieš tris metus, 
prsikėlė Į Argentiną. Andrius Kuprevičius' Buenos Aires suorga
nizavo ir diriguoja labai gražiai besireiškiantį lietuviu meno 
ansamblį - 30 žmonių, kuris su lietuviška daina ir šokiu pasi
rodo ne tik lietuvių, bet ir svetimųjų tarpe. į jį suburtos vi
sos lietuviškos meno jėgos, kokios tik Buenos Aires yra.

Elena KUPREVIČIUTE koncertavo Argentinoje lietuvių kolo
nijoje, dirbo, tobulinosi pas žinoma virtuozų ir kompozitorių 
Manuel Peresdiaz, surengė kelis viešius rečitalius ir buvo už- 
angažuota trims koncertams Europoje - Amsterdame, Paryžiuje ir 
Romoje. Tai ir geriausias įrodymas, kaip puikiai jį yra įver- 
tinta. Po šios pirmosios tournėe, kitais metais, musų smuikinin
kė numato vėl grįžti į Europa koncertuoti Paryžiuje, Olandijoje, 
Ispanijoje ir gal but Anglijoje. Jos koncerte is rūpinasi trys 
įžymus impresarijai, kurių tarpe garsusis Paryžiaus koncertų 
rengėjas Maurice Dantellot. 1954 metais numatyta koncertuoti 
Žiarės Amerikoje.

Elena KUPREVIČIUTE apgailestavo, kad yra labai didelį 
sunkumai norint į programų įtraukti lietuviškų kurinių. Jų nėra 
paruoštų ar parašytų smuikui. Programoje yra tik Budriuno Rauda, 
kurių smuikininkė yra Argentinoje įgrojusi į plokštelę. Antroj 
tos plokštelės pusėj fortepionu jos brolio išpildyti Čiurlio
nio prieliudai. Plokštelė, berods, parduodama ir JAV.

Elena KUPREVIČIUTE labai kukli, ir ji, po koncerto aplan
kiusiems lietuviams laikraštininkams pareiškė, kad visa tai tik
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laimes ir geru sutapimu dėka... Mes gi manome, kad ir geriausia 
1 ai m ė nieko negelbėtą, jei nebūtu musę. tautietės rankose ir šir
dyje didelis Dievo dovanos, ir darbo, k§ iškelia ir gausus už
sienio spaudos atsiiepimai.

Po ranka turiu astuonių muzikos kritiku straipsnius įai- 
riuose laikraščiuose. Ypatingai pabrėžiamas musę smuikininkės 
interpretavimo ryškumas ir vidinė didybė, šiluma, bepriekaistin— 
ga technika ir virtuoziškumas geriausio stiliaus ir skonio ribo
se. Aukštai vertinama jos tikrai sunki ir aukštos klasės progra
ma, nepaprastas jaunosios koncertistės tikslumas, ekspresyvumas, 
įvairumas, elegancija ir jėga.

Vifca tai reiškia, kad must} smuikinihkė susilaukė Paiyziaus
pripažinimo. Tegalime ir mes nuoširdžiausiai džiaugtis ir palin
kėti Elenai KUPREVIČIUTEI geriausio pasisekimo.

BDAINQS_Ą£Į&_LĄISYĘ "

J. MASIULIS

Poeto Alfonso Giedraičio poezijos knyga išleistu J.A.V - 
Kalifornijoje, (Bonnie Press, Los Angeles, 1951 m.). Tai 'DAINOS 
APIE LAISVI", J2 puslapiai tėvynės ilgesio, tremties dalios ir 
dvasios pakilimo. Knygelę galima, užsisakyti per Darbo Lietuviu 
Sąjungą - Darbo Rankę redakcija - administracija - kaina Prancū
zijoje 300 frahkę.

Mes tikimės sulaukti gausit} šiOB\knygos užsakymu iš must} 
skatytoję - poezijos mylėtoji}.

D.R

HHHHHHHHHHHHHHHHH
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Rugpiučio mėnesi Paryžiuje, įvyko pasitari:iii tarp Lietu
vos Diplomatu ir Vliko atstovu. Lietuvos Diplomatijos Šefas daly
vavo taip pat Šviesos tuo metu surengtame pobūvyje - pasikalbėji
me liepos men. 31 d. į tų pasikalbėjimų buvo pakviesti ir Darbo 
Lietuvių Sąjungos, bei Lietuvių Kovotojų Sąjungos Valdybę atsto
vai. Min. St. Lozoraitis papasakojo apie šiandienine lietuviškų 
reikalų padėtį.

Kaip išvardiji Paryžiuje veikiančias lietuvių Sąjungas ir 
Sambūrius bei Būrelius gali susidaryti ispudis, kad čia visuomene 
labai susiskaldžiusi. Tačiau taip nėra. Visi dalyvauja vienoje 
visus Prancūzijos lietuvius apjungiančioje L.Š.Draugijoje, bet 
vienkart pagal ideologines pažiūras, profesinius reikalus ar bend
rus išgyvenimus praeityje yra susidariusių visiškai natūralių — 
savitų junginių. Visi lietuviai turi bendra lietuviška veidą, o 
kiekvienas dar turi savo individualinę išvaizdų, savo asneniękus 
bruošūss.

Prancūzijos lietuvių visronenėje šių vasara atsirado dar 
vienas naujas lietuvių junginys - tai buvusių karių ir kovotojų 
Sajunaga pasivadinusi Lietuvių Kovotoj-fi Sąjungą, šis junginys 
ieina į oficialiai veikiančia Buvusių Karių Traptautinę Federa
cijų su centru Paryžiuje. Lietuvių Kovotojų Sąjungos Valdyba 
išrinkta tokio sustato: Pirmininkas V.BARANAUSKAS, Vicepirminin
kas A. ŽELUIS ir J. KUSNECOVAS, Sekretorius J. MASIULIS ir G.- 
ŽEBERTAVIČIUS, iždininkas J. VAITAUSKAS ir laisvas Valdybos naris 
E. VAIOIEKAUSKAS. Pulk. J. LANSKORONSKIS vienbalsiai išrinktas 

Garbes Pirmininku.

Svečias iš Egipto. Musų buveinę aplankė Prof. Dr. Algirdas 
J. GREIMAS, kuris prieš trys metus Paryžiuje su dideliu pasiseki
mu apgynė valstybinį doktoratų ir dabar dėsto Prancūzų Literatū
ros Istorija Parūko 1-mojo Universitete Aleksandrijoje.

Šia vasara Dr. GREIMAS buvo pakviestas profesoriauti Sor- 
bonos Universiteto Prancūzų Civilizacijos Kursuose.

Rugsėjo men. pabaigoje svečias grįžo atgal į Egiptą.
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SĮNgĮgĄTĮNg.4gCIJA p;agYŽĮkUs gĄjONĘ

Pirmasis sindikatų uždavinys yra ginti darbininkų reika
lus. Kasdieniniame gyvenime pirmiausia susiduriama su materiali
niais klausimais. Ne taip seniai Prancūzijos darbininkas net ap
mokamu atostogų neturėjo. Ačiū sindikatinei akcijai šiandiena 
eina kalba ne vien apie atostogas, bet ir apie materialinius ga
limumus jomis pasinaudoti. Intervenuojant sindikatams iš visos 
eiles Paryžiaus rajono įmonių išgautos atostogines premijos.

Štai keletas pavyzdžių:
ETABLIS. J.J. CARNAUB, Eoulcgne-Billancourt, visiems dar

bininkams išmokėjo po 3.500 frankų, kaip avansų sųskaiton numa
tytos metų galui premijos.

CITROEN. — 30.000 darbininkų — išmokėta premija skaičiuo
jant po 60 frankų už kiekviena dirbta diena skaitant nuo sausio 
mėn. 15 d. iki pabaigos liepos mėn.

'Ll. C— ELECTRO=LiECANIQUE, La Coureneuvo, sumokėjo išimti
na premijų 3,5 $ nuo visos bruto algos sumos gautus 1951 metais 
plus po 6000 frankų už kiekviena darbininko išlaikoma šeimos na-

THOMPSON-HOUSTON. Kiekvienam išvykstančiam atostogų išmo
kėta 2000 frankų priedo metu gale mokėsimų premijų sąskaiton.

ELECTRO-LUX., Courbevoie: po 15.000 frankų premijos kiek
vienam gaunančiam mažiau ,kaip 45.000 frankų į menesį. Nustatyta 
tam tikra progresija gaunantiems daugiau. Tai yra tam tikrojo 
formoje paskirstymas dalies sumų,,kuries kas net išmokamos kaip 
darbininkų dalis įstaigos pelne.

STEIN ET ROUBAIX. — La Courneuve. Specialus priedas tarp 
10 ir 14.000 frankų pagal gaunama atlyginimą ir išdirbusiems ne
mažiau kaip vienus metus.

SOUDURE-ELECTRIQUE -15 arrendissemente. 10.000 frankų 
priedas ir dar po 2000 už kiekviena išlaikomų, šeimos narį.

REGIE RENAULT. Boulogne-Billancourt. 40.000 darbininkų. 
Premija 7100 frankų iš kurių 1/3 pagal hierarchijų ir atitinkant
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pusei dalyvavimo pelne - visa tai išnokana liepos men. 22 d.
GUIGNARD - Saint Cloud. Visiens darbininkams po 6000 fran

ku premijos ir dar po 8000 franku už kiekviena šeimos narį - vai-

MET0X - 20 arrondissementas - nuo 9000 iki 10.000 franku 
£> 

premijos pagal isisenejima ir pagal stopumą.
. S.F.R. — Levallois - visiems išdirbusiems 6 men. mokama - 

kategorijoms M ir O.S. po 4000 franku, P 1 ir P 2 po 5000 franku 
ir P 3 - 6000 franku. Gaunantiems mėnesinius atlyginimus - po 
6000 franku, 7000 arba 8000 pagal dirbama darba ir gaunama atly
ginimą. Inžinieriaus ir kadrams tarp 8000 ir 14-000 franku.

AIR LIQUIDE. Mokama nedanoketa premija už produktingumą. 
Minimum po 8000 franku.

BERNARD MOTEURS. Atostogos visiems — 3 savaites plus 1 
diena už kiekvienus išdirbtus 5 metus, iš pelno paskirstymo mo
kama kiekvienam tarp 15 ir 25.000 franku, plus specialus priedas 
išvykstant atostogų 4100 franku ir grįžtant 2100 franku plus po 
3500 franku už kiekviena išlaikoma vaiką.

ĮVAIRUS PAGERINIMAI.
S.G.C.M. ir PHILIPS et PAIN. Drabininkans mokamas atlygi

nimas ir uz švenčiamas dienas .V -lyb”. .■■r ~.~7.
VEDYBŲ PROGA. - " . ’
I. M.B. duoda specialiu atostogų 3 dienas ir išdirbusiems 

daugiau kaip metus - 1 savaitę.
S.N.E.C.M.A. Sūresnes , 1 savaite atostogų.
C.G.E.A. Vitry, trys dienos atostogų.
PATHE-MARCONI, Chatou, trys dienos atostogų ir
J. J.CARNAUD, Boulogne-Billanoourt, taip pat trys dienos 

epmikarnj atostogų vedybų progą.
yvvVyyyyyyvyvvy

DARBO LIETUVIU SAJUNGOS NARY! PASIŽIŪRĖK Į SAVO NARIO 
KORTELE AR REGULIARIAI MOKI HARIO MOKESTĮ* ŽINOK, KAD 

REGULIARIAI MOKĖDAMAS NARIO MOKESTI GYVINI
DARBO LIETUVIU SĄJUNGOS VEIKU.!

rp rp rp rp rp rprp rp nt rp rp rp rp rp rp
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ggS^gINĮS gĄSI^EĄąDĮMr.§.

Gana skaitlingi Prancūzijos komunistai mažai tepasireiške 
per pastaruosius keliolika menesiu. Ją veiklos "pasyvioji faze" 
prasidėjo maždaug nuo to laiko, kaip haskva pasiėmė pas save 
"gydyti" ją vada - partijos generalinį sekretorių - Thorezą.

Tiesa, komunistu naudai ilgai dirbo nesunormalejautis 
Prancūzijos gyvenimas — krašto finansiniai sunkumai ir visuotinas 
nepasitenkinimas "nesugebančiomis valdžiomis".

Dabartiniam vyriausybes šefui - nepartiniam (nepriklausoma
jam) Pinay paėmus.labai kritišku mementu į save rankas valstybes 
vairą ir tiesiog stebuklingai išlaviravus iš ukiniu ir politiniu 
sunkumą, o svarbiausiai iš inflacijos pavoju, krašte dvilktelejo 
pasitikėjimo vėjelis. Labai greitai daugelio prekių kainos krito 
ir franco verte laisvojoje rinkoje pakyle apie 25

Susidarė palanki atmosfera užtraukti vidaus paskola krašto 
atstatymo ir moderninimo reikalams. Prieš kelis menesius apie 
tekios paskolos užtraukimą negalėjo būti nei kalbos — tačiau Pi— 
nay padare tai kas buvo nessnfei. neįmanoma. Jo vidaus paskolos 
lakštą pardavimas pralenkė visas viltis. Kraštas suprato reikalu 
ir parode noro rimtai vyriausybei padėti. Bankuose tiesiog eiles 
žmonių stovi — neša pinigus. Be paskolos lakstą pirkimu banknotai: 
buvo daug žmonių kurie neše vyriasybei ir savo sutaupąs auksu. 
Per pirmas tris dienas į Prancūzijos Banką suplaukė per 17 toną 
aukso! Pati vyriausybe budingai kreipiasi Į gyventojus per spaudą 
ir radija kviesdama visus dalyvauti Akcinėje Bendrovėje kurios 
vardas yra PRANCŪZIJA.

Toki padėtis labai blogai paveikė į nervus kompartijai. 
Kremliaus "žyniu" pranašavimai apie artimą "kapitalistinio pa
saulio" bankrotą ir prancūzą kompartijos paklusniai perduodamas 
tą tvirtlnimą aidas, staiga net ir kiek raustelėjusiai visuomenei 
pasirodė tik paprastais neišmanelią liaupsejimais.

Prancūzijos komunistams atėjo laikas ką nors daryti - veikti 
Generolo Ridgway atvykimas į Paryzią komunistams pasirodė gera
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pabandyti pademonstruoti ir patenkinti pozityviems vyriausybes 
planams• . . '

Maskva tokiems reikalais pinigo negaili Į darbę buvo pa
leistos "dažytoju" komandos ir miestuose ant tverę ir muru pa
sirodė užrašai "US go home"... Tačiau nesnaudė ir antikomunis* .".s 
tini s elementas ir tokie užrašai pridėjus dvi raides greit buvo 
beveik visur patašyti į "URSS go home"... arba pakeisti į rek
laminį: "US gc home... via Pan American"...

Nepavykus lozungę afenzyvai buvo bandyta veikti visuome
nes nuotaikas kitaip, išklijuoti gausus įvairiaspalviai plaka
tai vaizduoja fantastiskus mikrobus... protestai prieš mikrobi
nį karę Korėjoje, ir prieš mikrobinį generolę...

Rimtai visuomenei tokios pastangos sudarė tik progos pasi->. 
jokti, bet partiečius matyti lengva sufanatizuoti, nes po tokio 
"mūrinio" parengimo ir po "ugningu" antiamerikoniškę straipsnię 
spaudoje (už kuriuos dienraščio "Humanitė" redaktorius atsidūrė 
uz grotę) buvo duotas įsakymas demonstruoti... prieš Europos- 
okupaciją...

Žinoma, toki demonstracija buvo uždrausta, bet kompartijai 
nebuvo kelio atgal ir demonstarcija įvyko. "Taikos partizanai" 
apsiginklavę skustuvėliais nusagstytomis ir gelažgaliais apkaus
tytomis lazdomis puolė tvarkos dabojančia policija...

Policijos Prefektūra pamate, kad čia nebe demonstracija, 
o atviras maištas ir pasistengė sugaudyti ir patalpinti į "cypė" 
kuodidžiausi kieki tokię karstelių. Pats dabartinis kompartijos 
sekretorius, Thorezo pavaduotojas, parlamento komunistu grupes 
pirmininkas Duclos buvo sučiuptas bedavinejas Įsakymus demonstrait- 
tams iš savo radiju aprūpinto automobilio, kuriame buvo rasta ir 
ginklę ir du paštiniai karveliai! Ir Duclos buvo patalpintas į 
kalėjimą su šimtais "bendradarbiu.". Tokiu budu nors karta nuken
tėjo ne tik vykdytojai, bet ir kurstytojai.

Vidaus reikalu ministeris įžiūrėjo komunistu riaušėse pa- 
sikesinimę prieš valstybes saugumą ir pradėjo plačią anketa - 
tardymus. Visoje Prancūzijoje iškrėstos kompartijos būstines,
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sukonfiskucti glebiai ikriminuojancios medžiagos - dokumentų.
Tai pirmas po karo toks rimtas Vyriausybes reagavimas prieš 

Maskvos tarnus — prieš Kremliaus penktąją^kolona Prancūzijoje.
Aštonioms dienoms praslinkus po Duclos arešto komunistinis 

darbininku sindikatas C.G.T. paskelbė visuotina visame krašte 
streikų. Trečiadienį - birželio mėn. 4 d. turėjo sustoti krašte 
traukiniai, autobusai, elektra, gazas, kasyklos, fabrikai ir t.t. 
įsakymai buvo griežti. Visuomene su nekantrumu lauke, kas gi čia 
bus. Nekomunistiniai sindikatai pasisakė prieš straikų, nes jo 
priežastis nieko bendro su darbininku reikalais neturi. Vyriausyb* 
irgi pasisakė, kad tokio politinio streiko netoleruos ir išvaka
rėse suareštavo kelis šiintud "vaduku" jų situacijai patikrinti... 
Ir kas gi buvo. Nepaisant visų kompartijos pastangų jų kvietimo 
streil&ti darbininkija -nepaklausė! Tai piimas toks visuotinas ko
munistinio streiko nepasisekimas Prancūzijoje. Birželio 4 d. ryte 
Paryžius nejautė nei mažiausio skirtumo palyginti su kitomis darbe 
dienomis. Autobusai veike, požeminiai traukiniai normaliausiai 
veike ir nei policijai, nei kariuomenei neteko intervenuoti. Va
kare suskaičiuota kokiuose fabrikuose kiek darbininku streikavo. 
Streikavo tik 2 darbininkų ir tik kai kuriuose priemiesčių fab
rikuose... Taigi, reikia tikėtis, Prancūzijos kompartijos vado
vybe gaus už toki fiasko ir susikompromitavimą gerų porcija "pi
piru" iš savo Maskvos viršininkų.

Taigi Prancūzija visu rimtumu šalina ne tik finansines, bet 
ir politines krašto sunkumų -priežastis.

J. MAS-' J j J. S.

Latvių Darbo Sindikato Valdybai prašant, pranešame, kad 
jei lietuviai susitinka su latviais kurie kartais nežino ju Są
jungos adreso ir bendrai, kad jų toks pat Sindikatas kaip ir 
lietuvių egzistoja prašoma jiems nurodyti adresų: Pirminir,ka.R 
Valdemars PETBBSONS, C.P.T.C. Section Lettonne, 26, rue de Mun— 
tholon, Paris 3e.

Latvių Sindikato Sąjungoje galima taip pat gauti infor
macijų apie Association Lettonne en France. - D.E.
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PASISKAITYK ČIA IR ČINOSI

KAD
Viena iš budingų Prancūzijos visuomeniniu nuotaiku yra 

palinkimas nuleidi! juokais net pačius rimčiausius klausimus. 
Vieni juokiasi iš komunistę, kiti iš kapitalistų, treti patys 
iš savus ir t. t. Jie sudaro savotiška linksmų plaučių vienybės 
partija. ..

Pažvelkime kaip pav, juokiasi Prancūzijos Akademijos na^- 
rys garsus rašytojas Georges Duhamel kapitalistinio ir "reakcio
nieriško’ laikraščio FIGARO skiltyse. Po"Busimojo Pasaulio Nau
jienų’ pavadinimu jis spausdina 1962 metu rugsėjo mėn. 10-tos 
dienos oficialiosios prancūzų žinių agentūros World Press in
formacinį biuletenį pateikia, prancūzų laikraščiams.

PAN-MUN-JOM A.S. - Derybos duoda vilties, kad neužilgo 
bus sutrimituotas ženklas ’sustabdyti ugnį’ visuose frontuose. 
Neutralioje — deryboms rezervuotoje zonoje Kino-Korejiečiai pas
tatė 43-ju aukštu ramus, kuriose apgyvendino savo delegatus. 
Pastate įrengtos priešloktuvines slėptuvės. Kvėpuojamasis oras 
atydžiai filtruojamas, kad išvengus užsikrėtimų bakterinio karo 
mikrobais. Jungtinių Tautų atstovai reiškia didelio optimizmo. 
Hexagonas tik ka išbandė nauja sprogstama medžiaga ant Yalų pa,- 
upio gyventojų. Valstybės Departamentas prašo pranešti, kad jis 
neturi nieko bendro su blakių invazija, kuria šiuo metu nusiskun
džia kino-kore jiečių.j.armija.

SAIGONAS. — Vietmino batalionas, kuris veikė Hanojo prie
miestyje, buvo sunaikintas prancuzų-vietnamiečių kariuomenės.

IHASSA. - iš Tautos Fondo lėšų Tibeto gyventojai pastatė 
sostinės centre paminklų generalisimui Stalinui, iš Stakanovskio 
spinduliais atėjusia fotografija galima apskaičiuoti, kad stovyla 
yra 450 pėdų aukščio, ir pastatyta iš begeležies betono, pagal 
paties generalisimo pageidavimus.

IRANAS. - Frontas, atrodo, stabilizuojasi Ispahano šiau—
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reje. Jungtiniu Tautu kariuomenei pavyko sulaikyti komunistę ata
ką Kachano kryptimi. Delhi vyriausybe dementuoja žinias pagal, 
kurias ji neva buvo pasiūliusi savo tarpininkavimą dėl paliaubą.

JOHANE SBURGAS. - Laikinoji Bechuanaland, Transvalio ir 
Netalo vyriausybė atsisako paleisti 500.000 baltąją, kuriuos ji 
laiko koncentracinėse stovyklose. Britą laivynas pasiruošęs vi
sokiems eventualumams plaukioja prieš Captowna. Washingtonas ne
nustoja vilties atsiekti susitarimo del paminėtą kaliniu ir dėl 
aukso kasyklą aksploataoijas-. Europiniai Raudonojo Kryžiaus ko
mitetai paskelbė protestą kas link traktavimo kurio susilaukė 
baltieji šiuose tik ką paskelbusiuose savo nepriklausomybe kraš
tuose.

ADIS-ABBEBA. - J. D. Sileno-Silesi pasisiūlė tarpininkauti 
konflikte, kuris tęsiasi jau ketvirtus metus tarp Sudano, iš 
vienos pusės ir Tanganykos, Kenijos ir Ugandos iš kitos pusės. 
Kremlius duoda suprasti, kad šiuo svarbiu klausimu galima butą 
sušaukti Keturią konferenciją su Vakariečiais Rytą Berlyne.

MASKVA. - Maršalo Stalino sveikata nesukelia savo aplin
kumai jokio nerimo, skelbia Tasso agentūra.

KAIRAS. — Komunistinė Kairo vyriausybė atidengė naują gra
nitinį šešių šimtu pėdu aukščio paminklą vieno ir pusės milijardo 
doleriu vertės. Statula vaizduoja generalisimą Staliną - vandenų 
tėvą, iškilmėse ant Nilo krantu dalyvavo trys milijonai felahą. 
Tenka apgailestauti mirtį 2.700 dalyvią, kurie buvo per spusti 
sumindyti.

RABATAS. - Jo Didenybė Sidi-abd-el-Hassanas, naujasis Ma
roko sultonas, maldauja Prancūzija, kad ji, vardan prisiminimo 
buvusios prancuzu-marokiešią draugystės, padarytą žygią prie ftme- 
rikiecią vyriausybės su tikslu išgauti išlaisvinimą 2000 musulmo
ną patrijotu, kurie buvo deportuoti į Alaska po Meknės mieste ki
lusią riaušią prieš naująją okupacinę valdžią.

LONDONAS. — Premjeras Anthony Eden paskelbė jog bus imtasi
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daug stengsis "bus iš darbo paliuosuotas. Dainavimas ir švilpimas 
darbo metu bus paskatintas premijomis už didžiausį trukšma.Mini- 
malinė alga - 2.500 franku i die na plius nemokamas vynas, cigarai, 
cigaretes. 55 metu sulaukus - pensija.

Darbas pradedamas 8 valanda ryte - su kava arba kakava ir 
sumu š t inemi s.

Pusryčiai nuo 9 iki 10 valandos - dešros, kaviaras, suris 
pyragaičiai. Pietus — nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. - su vištiena 
ir nemažiau kaip dviem litrais vyno kiekvienam. Valgant griežia 
orkestras.

Kava ir "likeriai — konjakas nuo 5 iki 4 vai. Kž kiekviena 
viršvalandį mokamas visos dienos atlyginimas. Trys mėnesiai ap
mokamu atostogų darbininkams su šeimomis. Darbdaviai dėkoja tar
nautojams kiekvienai darbo dienai baigiantis. Naujai į darba 
priimamieji sutinkami su muzika ir gauna viena savaitę apmokamu 
atostogų prieš pradedami dirbti.

Tokio stiliaus naujienas galima butu tęsti ištisais pus
lapiais. 0 g?,l ir geriau juoktis, nei verkti, kaip musu liaudies 
išmintis...

D.R. Teleskopas

D E_Q S Į_0_l ’ •

Nuo š./m. rugsėjo men. 1 dienos pradėjo veikti nauja iš
taiga pakeičanti buv. I.R.O. organizacija. Adresas tas pat kaip 
ir ankščiau; 7, rue Copernic, PARIS 16e. Dabartinis I.R.O. kuris 
yra pasivadinės O.P.P.R.A. (Office Franęais de Protection des 
Refugiės et Appatrides) rūpinasi visais juridiniais reikalais 
kurie lečia tremtinius.

D.L.S.V
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nauju ir išimtinu suvaržymo priemonių.

PARYŽIUS. - P. Dupont—Dubridge - Ministrę Kabineto Pirmi
ninkas j išvyko šį ryta — 10 valandų — į Washingtons su valstybi
niu rakietiniu sviediniu. Jis tuoj buvo priimtas Prezidento Tru- 
velthover, kuris ji pavaisino ’drink u1’ dalyvaujant 700 fotogra
fę. Ponas Dupont-Dubridge grįžo į Paryžių pietums. Šių demaršu 
pasekmėje prancūziškos filmos sudarys 0,80 $ visu rodomę Prancū
zijos ir prancūzų Ekvatorines - Afrikos ekranuose filmų.

PARYŽIUS. - Superbazinžs prancūzų kalbos komisija tvirti
na, kad pradinių mokyklų mokiniai, perdaug užimti amerikonų kal
bos mokymusi, galės ateityje pasitenkinti prancūzų kalbos žodynu 
susidedančiu iš 127 žodžių.

SAN«»MART INOSan-Martino respublikine konfedenai į ja dar 
karta pareiškė Jungtinėms Tautoms savo visiška neutralumų kai 
del esamų ir busiančių konfliktų ar jie butų planetiniai ar tarp 
planetiniai.

. KURŽUKAS. — Amerikos futbolo komanda sutriuškino Eezzano
futbolininkus rezultatu: 963 golai prieš 2. .

Likusioji biuletenis dalis susideda iš 19 puslapių išimti
nai pašvęstu svarbioms sporto naujienoms...

Kaip matome tai gana įdomus "žvilgsnis pirmyn’ į tarptau
tine padėti per humoristiška teleskopą.

Bet nėra geriau ir su dabartimi. Prancūzai yra garsus ka
rikatūromis ir kattais net labai drąsią pašaipa, kurios pirmiaus 
sulaukia momento vyriausybė. Gauna tačiau visi ir kariuomenė ir 
bažnyčia ir policija ir buržujai ir proletarai.

Sunkiausiai yra, žinoma, juoktis iš darbo žmogaus, kuriam 
tikrai Prancūzijoje gyvenimas perdaug nesišypso. Tačiau ir čia 
surandama ‘’išeitis’. Pav. rugsėjo 2 i. viename Paryžiaus dienraš

tyje paskelbtas toks maždaug ’’tekstas’ naujo įstatymo priimto Par
lamento ir Senato. įstatymas siekia išlyginti socialinę neteisybe 

. Pagal ši įstatymą pav:
Darbas turi būti skaitomas malonumu. Kiekvienas kas per—
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Kartais nes esatie linkę nanyti, kad koki didele idėja, 
kaip pavyzdžiui dabar labai "nadnas” dalykas - Jungtine Eeropa 
- yra nauja mintis. Apie kiek panašia, vieninga. Europa galvojo 
ir Napoleonas ir Karolis Didysis ir Senovės Roma....

Prancūzų filosofas Montesąieu gyvenęs nuo 1689 iki 1755 n. 
yra savo raštuose tarp kitko išreiškęs naždaug tokia mintį:

— Jei aš žinočiau, kad kas nors yra naudinga man, bet 
kenksninga riano šeiriai, aš tai išnesčiau iš savo minties. Jei 
aš žinočiau, kad kas nors yra naudinga nano šeiriai, bet kenksnin- 
nano tėvynei, aš pasistengčiau tai užmiršti. Jei aš žinočiau, kad 
kas nors yra naudinga nano tėvynei, bet kenksninga. Europai ir 
žmonijai, aš žiūrėčiau į tai, kaip į nusikaltina.

SMALSŪS,

l=I=I-§=l=I=2=i=a " ’

Maskvos radijas išrado naujų Stalino pagarbinimų.
Stalinas yra begalinis.... kaip šviesa, kaip Okeanaa ban
gos....
Iki šiol žinojome tik apie Srocki, kad jis buvo begalinis, 

kaip ir iš dar gyvų likflsių bolševikų - Kaganovicius, bet dabar 
pasirodo, kad ir Stalinas ant senatvės begaliniu pasidarė.... 
bene bus persikrykštijes ar ka jau.

« Mano tete, yra daug stipresnis negu tavo!
- Palauk tik ateinančių ne tų ir tu panatysi!
- Ateinančių ketų? Kodėl? Iki ateinančių rietu jis bus 

paėmęs b oxo pamokas?
— Ne, hflic ateinančiais, metais, as tikriausiai turėsiu 

kita tėte...
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Jei pro j ekt o j at e dažyti ar išklijoti popieriumi. jusi} kam
barius kreipkitės į lietuvį'-dažyto ja V, BARANAUSKA, 91, Sue du 
Landy, Clichy, (Seine), Dažo visom spalvom, darbas sąžiningas ir 
švarus. Informacijos suteikiamos nemokamai.

Tautieti, Tautiete! jei nori ką nors pasisiūti kreipkis 
pas musu tautietį P. EININGį, 2, Sue Flechier, Paris 9e. Darbas 
atliekamas sąžiningai, skoningai ir labai prieinamą kaina.

mgmi

Prityręs kvalifikuotas lietuvis elektro-mechanikas J. VAI- 
TAUSKAS, taiso įvairius elektrinius įrankius bei aparatus. Kreip
tis šiuo adresu: 66, Sue Spontini, Paris 16e.

LDLLLLLLLLLI i =======:=====

Pigiai parduodami du dviračiai. Teirautis pas P. EININGį 
2, Rue Flechier, Paris 9e.

Del antro, teirautis, šeštadieniais nuo 10 vai. iki 12 vai. 
C.F.T.C. Rūmuose, D.L.S—gos raštinėje, 26, Rue de-Eontholon, Pa
ris 9e., 1-name aukšte kambarys 101-u

g5nūūū5ggūūū

A. GIEDRIAUS surinkti} paruošti} ir labai gražiai atpasako
tu lietuviški} pasaki} knyga "TĖVŲ PASAKOS”, išleido 
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Vokietijos Krašto Valdybos Lei
dykla. Knyga 150 didelio formato puslapi!}, įrišta - kietais kar
toniniais viršė'liąis ir puikiai iliustruota tatjniais motyvais 
žinome panevežiečio daįlinihkc J. KAMINSKO .-Knyga galima užsisa
kyti per Darbo Lietuvi!} Sąjungą: C.F.T.C. Section Lituanienne, 
26, Rue de kontholon, Paris 9e. Kaina Prancūzijoje - 450 franki}.
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