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Redakcine komisija atsiprašo mielu skaitytoju del menkos šio. 
biuletenio isvaizdės, nelietuviško šrifto ir dau^bes isivelusiu 
korektūros klaidu. Husu galimumai - deja - labc.i riboti neturime 
tinkamos rašomosios mašinėlės ir spausdinome bei multiplikavome 
siuos lapus patys, darbininkiškomis rankomis, tik nuo darbo at
liekamų laiku. Ateityje su Jūsų, mieli skaitytojai, pagelba ti
kimės galėsimo ir išvaizda ir kokybe šio musu leidinio pagerinti 
ir ji pati padidinti.
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Organizuokime s!

Laikas bėga ir visiems jau turi būti aišku, kad ilgiau laukti ne
galima. Tunojimas neveikioje, lyg varliu baloje, ne tik beprasmingas, 
bet ir kenksmingas. Ar ilgai musu darbininkija taip' snaus, kaip iki 
siolžii, šiame Šviesos Hieste - civilizacijos centre - Paryžiuje. 
Per savaji sindikata, jei turime pasiryžimo ir sumanumo, galime suras- 
ti geriausia būda išbristi is neveikios ir pasirinkti naujus kelius 
reikštis musu gerosioms tautinėms savybėms savoje darbininkiškoje, 
musu pačiu tvarkomoje, musu reikalams sukurtoje organizacijoje. Pe
simizmas ir kaikdriu mums daromi priekaištai tikrai musu organizacijos 
atžvilgiu nevietoje, nes tai tėra lengviausias būdas išsisukti nuo 
bet kurio darbo ir pastangų lietuviškos darbininkijos kolektyvo la
bui. Pagaliau nėra tokiu klausimu del kuriu negalėtume bendrai sucje 
issiaiskinti, tačiau yra labai daug bendros veiklos punktu, kuriuos 
reikotu kartu atydziau aptarti - del kuriu turime nusistatyti bendra 
veikimo linija. Tai reikalauja pirmiausiai daugiau aktyvumo - judrumo 
visu tu kurie mums pritaria, visu tu kuriems rupi matyti organizuota 
lietuviška darbininkija.

Daug kas jau yra padavęs mums draugiška rapka. ir pareiškęs soli
darumą musu veiklai. Šiandiena lietuviškos darbininkijos ir tarnautoju 
organizacija Paryžiuje jau veikia ir tikėkimės, kad po keliu metu 
bendru pastangų sulauksime is šio darbo gražiu vaisiu.

Han atiteko garbingos ir nedėkingos įietuviu skyriaus prie CFTC 
Sindikato reikalu vedejo pareigos. Dėkoju visiems draugams darbinin
kėmis ir tarnautojams uz man pareikšta pasitikėjimą ir stengsiuosi ir 
tpliau veikti Jusu interesus gyndam.as. As tikiuosi, kad musu organi
zuota seimą didės ir parodys susiklausima ir energinga veikimą. Kviečiu 
neatidėliojant dėtis i musu buri visus lietuvius darbininkus ir tar
nautojus Prancūzijoje.

Nauju 1950-tu lietu proga tebūnie man leista pasveikinti Jus visus 
broliai, ir palinkėti daugiau aktyvumo, energijos ir pasitikėjimo 
savimi.

Juozas Kusnecovas.
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Vyrai, i buri !

Skaudžios Tėvynės nelaimes ir karo audros išrieto didele musu 
Tautos dali po visus pasaulio kampus. Turbūt norą šiandiena tokios 
valstybes, kur nebeitu atblokšta musu tautiečiu..Slanka metai po rie
tu ir grizti i Tėvynė viltys, deja, lieka tik viltimis, kartais 
kiek prasvihtancionis ir vol sutaustančiomis. Cb'veninas gi žygiuoja 
bo pasigailėjimo ir stato savo reikalavimus, Bo didžiu visiems ben
dru rūpesčiu kiekvienas turime ii- savo asmeniškas bedas ir var.us. 
Gyvename sunkius laikus. Pokarine krize dar toli gražu nėra praėjusi, 
ir jei šio krašto darbininkai ir tarnautojai ne be pagrindo skundžia
si savo sunkia būkle - ka bekalbėti apie mus atsidurusius emi -racijo^n. 
je. Reikia ieškoti budu bent dalinai musu būkle pagerinti, bent tru
puti kylančius sunkumus sušvelninti. Yra institucijų, kurios mumis 
rūpinasi, bet geriausiai yra pasirūpinti savo reikalais mums pa
tiems. kas vienam paskirai sunku padaryti - organizacijai lenrvą 
ar lengviau. Todėl ir kilo reikalas lietuviams tarnautojams ir dar
bininkams susiorganizuoti i profesine sąjungą - sindikatu. Palan
kiausias musu reikalams CFTG Sindikatas leido mums sudaryti jame 
lietuviu sekcija - skyrių, pažadėdamas mus paremti visomis jėgomis 
ir tuojaus suteikdamas patalpas musu skyriaus buveinei,

Koks gi to sindikato tikslas ? Štai ištraukos is sindikato sta
tuto, kurios kalba pačios uz save:

" Tįrti ir ginti bendromis jėgomis profesinius ir ekonominius 
nariu interesus."

" Dalyvauti informacijų teikimo ir darbo suradimo biure nemokamai."
" Ieškoti budu pagerinti savo nariu profesine verte,"
" Dalyvauti tarpusaves pagelbos ir globos institucijose ir specie 

aliai bedarbes kasose, kuriu veikimui yra numatytos atskiros tai
sykles. "

Ka tai reiškia ? Tai reiškia, kad priklausąs sindikate narys 
yra ginamas pries darbdavius, nuo bedarbes, jam padedama surasti 
darbo, Įsigyti ar pagerinti specialybe t.y. sindikatui priklausąs 
darbininkas ar tarnautojas turi savo organic, cija, kuri yra sutver
ta specialiai jo reikalams ginti.

Tiktai organizuota darbininkija gales pagerinti savo būkle ir 
p-psiginti nuo išnaudotoju.

Kai du stos vispzlos daugiau padarys, todėl visi lietuviai dar
bininkai ir tarnautojai kviečiami neatidėliojant rašytis i ORTO 
Sindikato lietuviu skyrių.

Lietuviu ^kjriaus sekretoriatas veikia kas sestadienis nuo. 9 
vai . iki 12 vai. pries pietus - 26, rue ~‘ontholon, pirmame aukš
te, kambarys N lol. Čia suteikiamos visos darbininkija liečiančios 
informacijos ir juridine pagelba nariams.

R. K, Vardu 
Jonas ^asiulis

ILIPRIL'IE COx.EE LIANUSCRIT
Rankraščio teisėmis.

Išleido: Lietuviu Sekcija, CFTC, 26, rue Liontholon, Paris 9 e.
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Pagalvokime apie griztanciusj
Per tris menesius esant čia, man teko susipažinti su dauguma 

tautiečiu, o su daliui net ir gerai susibičiuliauti. Per ta laika 
stebėjau Paryžiaus lietuviu gyvenimą ir dabar norėčiau pareikšti 
keletą asmeniškų minčių.

Gražiai veikia, kiek sąlygos leidžia,, rrcncuzijos lietuviu tal
pos draugija, kuriai daugumas lietuviu priklauso.

Veikia ir Lietuviu Tarnautoju ir Darbininku Skyrius prie CFTC, 
kuriam dalis lietuviu darbininku ir tarnautoju jau priklausome.ar 
priklausysime. Skyrius dar yra vystymosi stadijoje ir.jei visi na
riai nuoširdžiai ir aktyviai prie jo prisidės, tai tikiu jog groigu laiku si darbininku organizacija (LOTS) irgi labai issiples ir gale- 
šiuo dzsavo čLc3?bo v&isi&iSa . a-?-**1 V-’-rai, man toko susipažinti su lasu skyriaus vadovais, kurio dir- 

Ip-į sunkiai kaip ir Jus visi, bot jie randa vistik laiko or#, 
ganizacinirm veikimui, V.d raskite ir Jus truputėli laiko ir dėki
tės prie darbo. Tada pasijusite, jog esate tikrais nariais, žinosi
te, jog esate vienojo šeimoje ir jausitės kaip namo. .

’Tad linkiu Jums visiems sekmos, gero susipratimo ir vaisingo, d,r- 
bo !

Tarp visokiu kasdieniniu reikalu, mes turime si ta plačiau žinoti 
ir susirūpinti logijonicriu klausimu.

Svetimšaliu Logijone yra apie 2oo jaunu liotuviu{ kuriu dauguma 
tarnyba baigia 195o ir dalis 1951 motu pradžioje. Jie ištroško laukia 
kia to laiko, kada galos atvykti pas nusir įsilieti i musu bendra 
gyvenimą. Jie yra išsiilgo savosios kalbos ir lietuviško nuoširdumo 
lietuviškojo seimojo. Jie tikisi, jog ras pas mus tikra draugišku
mą ir pagalba., boi patarimus pirmiosiams žingsniams žengti. Ar mos 
jau esamo apie tai jau pagalboje ?

Pries keletą menesiu ir dabar neseniai, buvo i Paryžių atvykę keli 
Ii lietuviai legijonieriai, kurio tikėjosi is musu paramo ir pagal
bos Įsikurti. Deja, atgarsio jie musu tarpe nerado ir tik Šalpos 
Draugijos laikinai paremti, kitos išeities neturėdami išvyko i pro
vincija ir nežinau ar kur įsikūrė ar d<ar vis važinėja po Prancuzij.a 
ieškodami budu užsikabinti. 0 gal bus jie priversti grizti atgai i 
Svetimšaliu Legijona....? Goda mums !

Mes visi gerai žinome del ko lietuviai yra^Svet. Lc-mijonc, arba 
kodėl mes osame čia atsidūrė. Žinomo, kad po Svetimšaliu Legijono 
vėliava susibaru kovingi aus i as lietuviškas elementas bevelijęs išsi
kovoti teises sa,u čia. su ginklu rankoje gindamas vakaru civilizaci
ja, kaip grizti.ir vergauti.Rytu Okupantams. Tai daugumoje tie vyrai, 
kurio nepabūgo kovoti gindami savo Tėvynė ir ta kova tebetęsia ir X 
dabar pries ta pati priešą Indochinijojo. Jie nėra nendres, bet tau
rus lietuviai ir dideli patrijotai. . .

Joi-~u mos norėsimo ir pajusime pareiga, tada mos šiltai sutiksiąs 
mo oriztancius, palosime jiems ir kiek galėdami paromsimo visu kuo. 
Nosakymime, kad mos negalime ! Mes no tik galime, bot ir privalomo.

Isikuro jie musu neužmirš ir visiems atsilygins^ o bo to musu / 
skaičius čia padidės, pagyvės veiklumas ir rasimo daug nauju ener
gingų ir ryžtingu žmonių.

Jio laukia ir pasitiki mumis. Argi mos juos apvilsimo ?!.
Atsiminkime kiekvienas savo turotus vargus ir tuos netolimus 

laikus, kada, nomazas musu sk.icius buvome blaškomi karo bangos, ne
tekę savo Tcvyncs , tarp svetimu ir neviltyje, priešu persekiojami 
kacotuoso ir tremtyje, o vistik turėjome laimes atsistoti ant kojų 
ir gyvenamo. Taip pat yra ir su tais nusu broliais legijonioriais, 
kurie po ilgu motu tarnybos dabar grizta ir pralos kurti n. uja gy
venimu is savo ponkiu pirštu.

Padekime grįžtantiems atsistoti ant kojų ir neleiskime jiems su
klupti po pirmu žingsniu.
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Tad visiems siulau nesti egoizmą. nes jo daug yra musu tarpe ir 
pradėti rimtai atkreipti donos!, o tokiam naujai; atvykstančiai! ne
pagailėti ne- tiktai4 patarimu, bet reikalui esant pastoges ir pas
tangų, pagelbės ieškant darbo.

Bukime kaip kaip tos skruzdeles ir jei mos taip veiksimo, tada 
kitais uotais musu kolonija, tikrai i,gaus visai nauja veidą. Jei

gu nes nuoširdžiai veiksimo, tikrai daug padarysimo ir atvyko lc- 
gijonieriai ras mumyse savo draugus, kuriu jie buvo išsiilgo, o 
čia isikure Įsijungs i bendra lietuviška seimą ir ir bus tos soii.es 
naudingi nariai.

Tad visi i TAIKA !
G. Zobertavicius.

Leginicriu Domesiui ! ,,
Karo Invalidais Paryžiuje rūpinasi•Service Social pour les Ru

tiles de Guerre, Passage des Paiits Pores N2, Paris 2 e.
Metro - Bourse.

Tain pat karo invalidais rūpinasi ir An oiens Go. battants Centres, 
lo5 rue Reaumur, Paris 2 e. Ci.?, išduodamos Invalidu Korte—• 
les pazvnoj-iuai nuolaidai gauti važiuojant geležinkeliais ir čia 
galima sutvarkyti reikalus del amatu mokyklos - Ecilo de Rceduca.Gion

Aiiicale dės Aneiens •bogionnairos Paryžiuje adresas: 136, Brd. 
Noy. Metro Clignancourt. Kreiptis i kapitone. Poroz.

Del darbo^suradimo galima kreiptis i Bureau do Roolassomont 
dės Aneiens "ilitairos de C.-rric-re, 2, rue do Saxo, Ecole Militai- 
ro.

++++++++++++++++

Pagreitintas Profesinis Pomavimas, ■
Metalurgijos centruose priimami kandidatai skardininku - svei- 

cuotoju vietoms užimti. Pomavimo laikas - 6 menesiai. Por tuos 
sosis mokymosi menesius mokama po 72 fr 6o i valanda ęo vai. darbo 
savaitėje. Stažuotojai naudojasi socialine globa - kaip ir visi dar
bininkai. Darbas vėliau užtikrintas. „

Kreiptis: Direction Departamentai e de la. Formation Profess icnnelle 
Acccleroe, 76, ruo Zindro Joinoau, Pre - Saint - Gervais.

•f—F+4-++-4-4’+-t-*f"++++4B

Sportininkai !
Dalyvaukite Sindikalizmo Taurei lak oti Cross Country bėgimuo

se kurie numatomi neužilgo surengti. Uzsirasykito Lietuviu Darbi- 
ininku ir Tarnautoju Skyriuje CFTC,

++ 4-+++-{•-+-r 4“
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Musu■nut arimai.

L.D.T. (Lietuviu Darbininku ir Tarnautoju) OPTC Skyriaus visuo
tinis nariu susirinkimas įvyko 1949 m. gruodžio men. 18 d. Tame su
sirinkime apsvarstyti bėgamieji reikalai ir nutarta:

1. Leisti savo nariams BIULETENI, kuris padėtu palaikyti tarpu
savyje rysius ir teiktu informacijas opiausiais klausimais - k. a. 
apie galimumus surasti darbo, įsigyti specialybe ir t.t.

2. Nariai informuoja L.D.T. Skyriaus Sekretoriatą apie galimumus 
gauti darbo ju ištaigose ar imonese.

5, Palaikyti rysius su lietuviais esančiais Svetimšaliu Degi, jone 
ir pagelbsti jiems įsikurti Prancūzijoje baigus tarnyba.

4. Painformuoti per spauda apie veikianti L:2.T. okyriu Paryžiu
je ir kviesti čia gyvenančius ir dirbančius lietuvius i ji dėtis.

5. Nuo 195o m. sausio men. 1 dienos pakelti nario mokesti 2o čia, 
franku menesiui.

g, Informuoti narius apie Įstatymus lieci .ncius svetimsalius 
■ Prancūzijoje.

71 Ruošti bendra Nauju.metu sutikima.

Nutariu .i priimti vienbalsi' į’pareiski'nt» pageidavime susitikti 
draugiškoje nuotaikoje dažniau.

++++++++++-H-++++++4-+++++++++++++++++++++++++++ ;-++++++++++++-<•++++++

Amerikoniski siuntiniai.
Nauju Metu proga CFTC dalijo amerikoniškus maisto siuntinius 

sindikato na,riams turintiems seimas. Gaila, kad ta vertinga para
ma nepasinaudojo nemažai reikalingu pagelbos lietuviu darbininku 
dar neisirasiusiu i sindikata.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lietuviu savaitrašti "BRITANIJOS LIETUVI” galite užsiprenumeruo
ti per lietuviu sekcijos prie CPTG sekretoriatą. Prenumeratos kai
na: trims menesiams - trys šimtai franku. Nuo Nauju Metu "BRITANI-

LIETUVUS" spausdinamas kiekviena savaite sesių puslapiu su 
gausiomis iliustracijomis ir labai Įdomiai redaguojamas buv. TRI
MITO redaktoriaus K. Oboleno.
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