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Mūsų „Bendrą Darbą" mes visų pir- 

U ma skiriame mūsų sąjungos nariams, 
. lietuviui amatininkui ir darbininkui ir 

visiems, kurie mus užjaučia ir mums 
nori padėti.

Dėlko mes iš kitų tarpo išsiskiriame? 
Juk visi esame lietuviai, visi esame 
tremtiniai, visiems vienodai rūpi šian
dien svarbiausias reikalas — išlaisvinti 
Lietuvą ir jon grįžti. Tuo siekimu esa
me visi vieningi. Ir ar tremtyje neturi
me laikraščių? Gal mes norime ardyti 
lietuvišką vienybę, nesuprasdami jos di- * 
dėlės reikšmės, kaip tik dabar?

Tremties sunkus velėnas tikrai mus 
palygino. Dabar ne visuomet atskirsi 
buvusj departamento direktorių, gene
rolą ar pulkininką, stambų biznierių ir 
universiteto profesorių nuo eilinio 
amatininko ir net. darbininko. Visi gy
vename toj pačioj kareivinėj pastogėj ir 
valgome iš tos pačios labdaringos ran
kos, dažnai dirbame tą patj darbą. Žo
džiu, gyvename vargo vienybę, susti
printą bendru tėvynės ilgesiu.

Bet kiek ta vienybė yra pastovi ir 
tikra? Ar mes, vieningi tremtyje, pasi

liksime ir namo grįžę vieningi bėdoj ir 
laimėj?

Mes čia nenorime kalbėti apie tai, 
kad ir tremties būklėje ne visuomet 
mokame būti vieningi, kai tenka pasi
dalinti—darbu, maistu, gautu drabužiu, 
dažnai aiškėja, kad penki pirštai vis tik 
yra savaip riesti. Bet tas ne tiek jau 
svarbu. Šiandien atsitinka, kad buvęs 
aukštas pareigūnas yra linkęs pavydėti 
amatininkui ir net darbininkui, kad 
jiems tremtyje geriau klojasi. Mes sa
vo laimės tremtyje niekam nesigailim ir 
visus sutinkame priimti į savo tarpą. 
Vienybei pavojus eina iš kur kitur. Ko 
tremties velėnas iki šiol nesulygino ir 
greit nesulygins, — tai praeities pali
kimo mūsų galvosenoj, mūsų nusista
tymuose ir mūsų siekimuose atei
čiai. Kai galėsime grįžti namo, norėsi- 
m e grįžti J tas pačias vietas, kurias tu
rėjome nepriklausomoje Lietuvoje: di
rektoriai į departamentus, pulkininkai į 
savas ar panašias vietas, biznio žmo
nės norės atkurti savo įmones ir atsta
tyti savo padėtį visuomenėj. Ir tuomet 
mūsų dabartinei vienybei ateis didelė 
bandymo valanda.

Bet mes, darbininkai, amatininkai, iš 
viso darbo žmonės nenorėsime grįžti į 
tą padėtį, kurioje buvome nepriklauso

moj Lietuvoj, ypač vadlstinio, režimo 
laikais. Ta mūsų padėtis buvo neteisin
ga. Mes tuomet buvome trečios rūšies 
piliečiai, o tokie būti mes nebenorime. 
Ar tuomet visi tie mūsų tautiečiai, ku
rie šiandien labai gražiai pakalba apie 
tautinę vienybę, norės mus suprasti ir 
norės mums padėti, kad būtume lygūs 
su kitais, tas mums, kelia abejojimų.

Kad nebūtų didelių skirtumų žmogaus 
socialinėj padėty, reikalinga, kad ne
būtų didelių skirtumų jų materialinėse 
sąlygose; reikalinga, kad žmogus, sąži
ningai dirbdamas savosios profesijos 
darbą, gautų iš visuomenės .ir, tinkamą 
atlyginimą, o, žmonišku atlyginimu *ir 
žmoniškas atlyginimo sąlygas. Mes esa
me tautai ne mažiau reikalingi, kaip ir 
dirbą kitokį darbą. Būdami dabar Va
karuose, mes matome, ką visuomenei 
reiškia visų rūšių darbininkas ar ama
tininkas. Mes norime, kad ir mus taip 
vertintų grįžus Lietuvon. Ir ne tik kaip 
darbininkus, bet ir kaip žmones.

Tenemano, kad mes nežinome savo 
vietos. Mes žinome, būdami siuvėjai, 
kurpiai, staliai, šaltkalviai ar kurio 
kito amato, nesieksime universiteto pro
fesorių, ministerių, direktorių vietų, 
bent kol nebūsime toms pareigoms pa
siruošę, bet mes sieksime, kad jei ne 
mums, tai bent mūsų vaikams, būtų 
laisvi keliai į visas visuomenėj vietas, 
jei tik tam bus gabūs ar galės pasiruoš
ti, Iki šiol skersai mūsų kelio akmeniu 
gulėjo skurdi mūsų medžiaginė būklė, 
buvusi dėl skurdaus mūsų darbo ap
mokėjimo. Dėl to mums buvo uždaro
mos durys į mokslą, į kultūros loby
nus, į galimumą šviestis, tarpti protu 
ir būti lygūs ir visokeriopai išlavinti 
žmonės, kaip ir tie, kuriem jų turtas 
leido. Taip laisvoj, demokratiškoj Lie
tuvoj nebeturi būti.

Bet ar taip galvos kartu su mumis ir 
visi tie, kurie šiandien yra greiti mums 
viską pripažinti? Praeity, normaliame 
gyvenime pas mus taip nebuvo ir mes 
esame linkę manyti, kad nebus ir ateity. 
Juk ne kitaip dėjosi ne tik pas mus, 
bet ir kituose kraštuose. Visur ir ama
tininkas ir darbininkas brido- per vargų 
balą, kol pats pradėjo rūpintis savo 
likimu. Jei dabar darbo žmogus net Iš
griauto] Vokietijoj turi padorų butą, 
yra padoriai apsirengęs, gali kai ką su
sitaupyti — kitur Vakaruose darbinin
kui daug geriau sekasi, — tai tik dėl-
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to, kad jis tai sau iškovojo, išreika
lavo. Ir ta kova tęsėsi ilgus dešimtme
čius, kol buvo laimėta. Mes manome, 
kad ir mums nėra ir nebus kitokio ke
lio, ir mes turėsime sau žnnmtįką būk
lę iškovoti. Z-—------~"

Ta kova nebus lengva. Ją reiiįūžyne---- "
kėti laimėti. Reikia suprąstL ne ifi |sa»—-----------.
vo padėtį, bet ir visą mus tkupaJfr> n y;___
venimą, kaip jis vystosi Tr kaiį/jiy tu-___________
rėtų būti tvarkomas, kad—meSgaįZtume 
laimėti, kas mums teisiuįŽL-pl'fklaUStr 
Kovai laimėti yra reikalinga jėga, nes 
ir prieš mus bus pastatyta jėga tų, ku
rie nenorės mums užleisti plačiau vie

tos šioj ašarų pakalnėj. Kad sudarytu
me jėgą, mes turime susiprasti, žinoti, 
ko ir kaip mes turime siekti ir veikti 
iš vieno, organizuotis. Jei Vakaruose 
darbo žmogus jau daug laimėjo, tai dėl
to, kad jis sukūrė milžiniškas dirban
čiųjų organizacijas ir vieningai veikė. 
Anglijos profesinės sąjungos turi 8 mil. 
narių, JAV unijos — 15 mil., kitur taip 
pat milijonai. Mes turime juos pasekti 
— apsišviesti, susiorganizuoti ir vie- ' 
ningai pareikalauti sau tinkamos vietos 
gyvenime.

Mums daug kas pasąkys: „Kam ta ko
va? Tai socialistų nelemtas išmistas. Ji 
skaldo visuomenę, vienus stalo prieš 
kitus, ardo tautinę vienybę. Mes jus 
patys paglobosim". Geriausi iš mūsų 
geradarių dar priduria: „Juk jūs ne 
viską suprantate ir nežinote, kaip kas 
yra ir kas reikia daryti, o mes supran
tame ir žinome tikrąjį kelią į geresnę 
ateitį. Pasitikėkite mumis ir pasekite 
mus, galvos sau daug nekvaršinę". So
vietų Rusijoj ir pačioj pradžioj bolše
vikai kalbėjo Į darbo žmogų šitokiais 
žodžiais. O kai įgavo galią, prašneko 
nebe žodžiu, bet lazda ir šautuvu; ne
be įtikinėja, bet -įsako, įsakydami pa
vergė ir žmones pavertė robotais. Dar
bininkų profesinės sąjungos Sovietuose 
dabar laikomos ne darbininkų reikalams 
ginti, bet versti juos klusniai vykdyti 
valstybės šeimininko Įsakymus. Pran
cūzijoj ir kitur Vakaruose, kur profesi
nės sąjungos yra komunistų įtakoj, 
Maskvos įsakymu jos panaudojamos 
Sovietų politikai remti, nors ta politi
ka eina ir prieš darbininkų ir prieš 
krašto reikalus.

Atsiranda ir kitos rūšies „globėjų", 
kurie tautinės vienybės Šukiu nori mus 
(tikinti, kad šiame pasaulyje yra viskas 
gerai, kad dėl tautinės vienybės reikia 
daug kur nusileisti ir darbdaviui, nors 
ir jis būtų mūsų atveju—neteisingas 
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Skirtumas ir skolos būsią Išlyginti ana
me gyvenime.

Dėl to mes nepasitikim ir geriausiais 
geradariais. Mes norime gyventi savo 
piotu ir stovėti ant savų kojų. Mes su
prantame, kas yra mūsų bendrieji kraš
to jreikalai. Mes branginame savo tėvy
nę ir mokėjome nieko nesigailėti jos 
laisvai ateičiai. . Visais sunkiais sukrė
timais — per karą, per okupacijas, ko
voj už Lietuvos išlaisvinimą — mes bu
vome pirmieji, ant mūsų buvo dedama 
didžiausia našta. Mes mokėsime atlikti 
savo prievolę mūsų kraštui ir ateity, 
tiek kovodami už jo laisvę, tiek ir kraš
tui laisvėje atsidūrus. Bet mes norim, 
kad ateities Lietuva būtų ir mums gera 
ir mums motina. Ir už tai mes kovo
sime!

Dabar tam turime ruoštis. Turime

Profesinės sąjungos ir jq vaidmuoTen, kur vyrauja samdomasis darbas, nori ar nenori, susidaro griežtai priešingi samdytojo ir samdomojo santykiai. Samdytojo interesuose yra turėti pigų ir darbštų darbininką, gi darbininkas stengiasi Savo darbą ir sugebėjimus parduoti už kiek galima didesnę kainą. Taigi ginčas eina dėl perkamosios žmogaus darbo kainos. Darbininko darbo jėga ir visi jo sugebėjimai virsta paprasta rinkos preke, dėl jos ir kovojama. Neužmirškite, kad tuo pačiu ir pats žmogus ir jo asmenybė virsta paprasta preke. Mes šitą dalyką jau gerai žinome, nes mūsų tūkstančiai jau pe-. rėjo per Kanados, Australijos ir kitas komisijas, kuriose ne tik mūsų raumenis, bet ir kitas ypatybes žiūrėjo. Joms terūpėjo, kad mes tik būtume patvarūs ir stiprūs darbininkai. Tos komisijos nekreipė jokio dėmesio, kas mes buvome ir kas mes esame, joms rūpėjo tik mūsų darbo jėgos gausumas ir raumenų patvarumas.Tokia tvarka, kurioj žmogus virsta preke, vadinama kapitalistinio ūkio santvarka. Iš šitų kapitalistinio ūkio santvarkos savybių iškyla lemtingi visuomeniniai santykiai (samdytojų ir samdomųjų santykiai), kuriuos sąmoningas žmogus privalp gerai suprasti, nes jie vyrauja visame mūsų gyveni- ' me ir iššaukia didžiulius ir skaudžius jo sukrėtimus.Bet apsiribokime šį kartą mažesniais dalykais. Darbo pirkėjai, įvairūs kapitalistai, pelno sumetimais, versdavo samdinius — darbininkus dirbti blogose ir nesveikose darbovietėse ir už ilgas
Didžiausia pasaulio unijaJ. A. Valstybių profesinės sąjungos (ten jas vadina unijomis) turi apie 15 mil. narių. Jų vaidmuo — milžiniškas. Chičagos universiteto ekonominių mokslų prof. Harbisono žodžiais,' šiandien 

šviestis, aiškintis mūsų uždavinius ir 
būdami tremtyje ir grįžę Lietuvon. Tu
rime susivienyti, stiprinti savo organi
zaciją ir neduoti jai pakrikti, išsisklai
džius emigracijoj, kad išlaisvinton Lie
tuvon galėtume grįžti organizuotomis 
gretomis. Mes norime būti laisvi jau 
dabar —* savo galvojime, savo veikloj 
ir dėl to norime išlaikyti mūsų Sąjun
gą, kaip laisvą profesinę . organizaciją, 
laisvą ir nuo tarnavimo bet kuriai par
tinei organizacijai. Mūsų draugus esa
mose partijose mes patys mokėsime pa
žinti.

Pradėdami leisti „Bendrą Darbą", 
mes stengsimės jį išlaikyti kur mes 
bebūtume, stengsimės, kad jis būtų mū
sų junginys, mūsų visų minties, siekimų 
ir uždavinių reiškėjas. Padėkite, kuo 
kas galite! —- .

darbo valandas mokėdavo menkus atlyginimus. Skurdi dirbančiųjų būklė versdavo pastaruosius ieškoti išeities iš nepaprastai sunkios padėties. Galų gale dirbantieji suprato, kad jų susipratime, sųsidrausminime ir susiorganizavime gludi jų buities pagerėjimas. Taip susiformavo profesinis darbininkų judėjimas, šiuo metu apėmęs milijonų milijonus dirbančiųjų. Kaip visa tas dėjosi — yra kitas klausimas, bet labai ir- labai įdomus,' todėl žinotinas ir studijuoti- nas.Profesinių sąjungų pagalba dirbantieji, vietoj dirbtų 12—16 vai., iškovojo 8 vai. darbo dieną, privertė atskirų kraštų vyriausybes įstatymais garantuoti sveikas darbo sąlygas, minimalius uždarbius, iškovojo, kad darbininkų profesinės sąjungos turėtų teisę sudaryti 
kolektyvines sutartis, laimėjo geresnius atlyginimus, žmonišką darbo žmogaus vertinimą, apmokamas atostogas ir t. t.Jei šiandien JAV, Kanadoje, Australijoj nebūtų stiprių profesinių sąjungų, darbo jėgos pirkėjai dar kiečiau gnaibytų mūsų raumenis ir, nuvykus mums į jų darbo vietoves, tektų darbo vergų vaidmeny atsidurti.. Pietų Amerikos kraštuose, kur profesinis judėjimas yra menkas, žinome, kas tenai dedasi.Taigi, nevenkime profesinių darbininkų sąjungų, gerai jas pažinkime, supraskime jų vertę! Pažangiųjų kraštų darbininkas neįsivaizduoja savo gyvenimo be profesinės sąjungos, todėl jis jas remia ir visomis jėgomis palaiko. Visi, kas žino būsiąs samdinys, turi žinoti, koks vaidmuo priklauso šioms dirbančiųjų organizacijoms. K. B.

JAValstybėse prof, sąjungos tiesioginiai ar netiesioginiai daro žymios (takos ne tik darbininkų, bet ir darbdavių galvosenai ir veikimui.Jų narių tarpe yra daug ir lietuvių, 

kurie seniau ten nuvyko,, bet dar daug mūsų tikisi ten pakliūti, todėl ypač tiems svarbu susipažinti su tenykščių prof, sąjungų veikla.Šį kartą čia spausdiname iš „Keleivio”, JAValstybių darbininkų laikraščio, straipsnelį apie didžiausią JAV (1944 mt.. ji turėjo 1.052.000 narių) automobilių, lėktuvų ir ūkio mašinų darbininkų prof, sąjungą, kuri dažniausiai trumpai vadinama automobilių darbininkų prof, sąjungą '(uniją). Redakcija.“ " 1 ■ »Amerikos automobilių darbininkų unija yra vadinama „didžiausia pasaulyje". Ar jizyra pati didžiausia — nesvarbu. Svarbu, kad ta unija jungia apie milijoną darbininkų svarbioje pramonės šakoje. Dar svarbiau, kad ta didžiulė unija prieš metus laiko apsivalė nuo neaiškių rėksnių unijinių vadų*) ir paskyrė į vadovybę žmones su aiškiomis idėjomis, su švariomis rankomis ir su plačiomis pažiūromis į unijų uždavinius.Dabar tos didžiosios unijos priešakyje stovi Walter Reuther, kai kieno skaitomas vienas gabiausių vadų Amerikoje. Kai Amerikos darbininkų unijos kalba apie visų unijų suvienijimą į vieną sąjungą, Walter Reuther vardas yra minimas, kaip vieno iš tos būsimos vieningos unijų organizacijos vadų.Pagal savo pažiūras Walter Reuther yra socialdemokratas. Jis, šalia kitų idėjinių unijų vadų, stovi šiandien Amerikos unijinio judėjimo priešakyje ir iš tos rūšies vadų' ilgainiui išaugs Amerikoje ne tiktai stiprus unijinis, bet ir politinis darbininkų judėjimas, arba „trečioji partija", kurios reikalas vis labiau jaučiamas Amerikos darbininkų eilėse.W. Reuther vedama didžiausia unija nėra tiktai ekonominė organizacija, kuri stato sau tikslu kovoti už darbininkų uždarbių pakėlimą. Automobilių darbininkų unija ėmėsi gerinti darbininkų - būvį įvairiais būdais, nesitenkindama tiktai kova už uždarbių pagerinimą. Paminėsime kai kurias tos unijos kovos priemones už darbininkų gyvenimo pagerinimą. ’ ~Automobilių darbininkų unija turi puikiai tvarkomą švietimo skyrių, kurio tikslas yra duoti darbininkams progos šviestis ir kultūringai praleisti laisvą laiką. Švietimo skyrius išlaiko bibliotekas, ruošia kursus ir paskaitas, kuria vaikams ir paaugliams sporto klubus, organizuoja suaugusiųjų sportą, rengia ekskursijas, išlaiko tris radio stotis, kurios garsina ne komercinius skelbimus, bet duoda gerą muziką, pa- , skaitąs ir šiaip geras programas. Unija samdo geresnes filmas ir rodo savo teatre, unija ir pati pernai pagamino porą trumpų filmų iš darbininkų gyvenimo.*) Autorius nori pasakyti, kad unija apsivalė nuo komunistinio ' plauko vadų. Red.
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Šviesus darbininkas yra unijos ramstis. Todėl unija deda dideles pastangas savo narius šviesti ir padaryti juos ne tiktai sąmoningais unijos nariais, bet ir gerais piliečiais.Automobilių unija turi gerai sutvarkytą „sveikatos institutą", kur nariai gali gauti įvairių ligų specialistų patarimus nemokamai ir visada gali--kreiptis su visokiomis savo ligomis į prityrusius gydytojus.Automobilių unija ėmėsi gerinti darbininkų gyvenimą atpigindama savo nariams prekes. Tuo tikslu ji steigia unijinius kooperatyvus. Tokių unijinių krautuvių, kurios skirsto nariams maistą ir kitus būtiniausius reikmenis, vien Detroite yra apie 30. Palyginus su didžiausiomis krautuvėmis unijiniai kooperatyvai sutaupo nariams apie 10 nuoš., perkant maistą ir kitas būtiniausias prekes.Automobilių unija ėmėsi organizuoti ir namų statybą savo nariams. Koope- ratiškais pagrindais jau yra baigta statyti 200 namų. Naujai pastatytieji na-' mai nariams kainuoja nuo 7.000 iki 9.000 dolerių, arba bent 2.000 dolerių pigiau, kiek reikėtų mokėti pavedus namus statyti statybos bendrovėms. Dabar unija
NUO LOPŠIODidelė ir turtinga Anglija iki šiol nebuvo socialinio aprūpinimo srity j pavyzdžiu. Mat, ją visą laiką valdę stambiojo kapitalo atstovai, nebuvo duosnūs „nereikalingiems dalykams". Bet Anglijos darbininkai nebuvo vjs dėlto palikti Dievo valiai. Jie patys susikūrė stiprias profesines sąjungas, kurios rūpinosi padėti savo nariams taip pat ligos ar kurios, kitos nelaimės atveju. Tai iš vienos pusės.Iš anftos, jos nuolat spaudė valdančiuosius plėsti ir tobulinti įstatymus socialinio aprūpinimo srityj, b#t, kaip sakiau, valdantieji buvo kieti, todėl ir čia minimos srities įstatymai turėjo .daug spragų.Bet štai atėjo karas. Hitlerio bombos pradėjo griauti Londoną ir kitas Anglijos vietas. Visi pajuto mirtiną kraštui pavojų ir suprato, kad jį nugalėti nebus galima, jei visi anglai, kaip vienas bus pasiryžę kovoti iki paskutiniosios. Tada ir „zubrai" suprato, kad be darbininkų pagalbos nebebus galima apginti savo fabrikų, bankų ir kitokių turtų, o kad tą darbininką paskatinus, reikia jam ką nors pažadėti.Štai kodėl 1941 mt. birželio m. Anglų vyriausybė, kurioj jau dalyvavo ir darbo partijos atstovai, pavedė W. Beverd- ge išnagrinėti socialinio draudimo veikiančius įstatymus ir pasjūlyti kaip jie turi būti pakeisti.1942 mt. rudenį Beveridge paskelbė savo pasiūlymą, kuris visus nustebino, 'bet vyriausybė nesiryžo pradėti jį vykdyti, ir todėl jis dar ilgai gulėjo mini-

planuoja statyti dar 600 namų. Išsimo- kėjimo sąlygos už pastatytus namus yra taip apskaičiuotos, kad darbininkas iš savo uždarbių gali tas išlaidas pakelti. ■/'Unija leidžia savo nariams laikraštį „Ammunition", kuris prieinama ir lengva forma duoda informacijų apie darbininkų kovas ir apie darbininkų judėjimo uždavinius^Tai yra tik keletas bruožų iš „didžiausios unijos" veikimo. Tai yra pra- • džia naujos unijinės veiklos, pradžia naujo darbininkų judėjimo. Unios šiandien ungia milijonus darbininkų ir joms teks būti naujo gyvenimo pionieriais. Jei kituose kraštuose politinės organizacijos ir unijos veikė kartu, žadinda- mos darbininkų norą šviestis, siekti lygių teisių, tai Amerikoje unijoms tenka stovėti pirmutinėse eilėse ir būti darbininkų saviveiklos centrais.Automobilių darbininkų unija nėra vienintelė Amerikoje, kuri savo veikimą išplėtė toli už „uždarbių pakėlimo" ribų, ir įsilaužė į visas darbininko gy- > venimo sritis. Bet automobilių unija yra viena iš didžiausių, kuri stojo į tą kelią ir dabar jau gali būti pavyzdžiu ir daugeliui kitų unijų Unijistas.
IKI KARSTOsterijos stalčiuje. Tik 1944 mt. darbo partijai parlamento rinkimus laimėjus, jis buvo ištrauktas ir dabartinio sveikatos ministerio A. Bevan galutinai paruoštas, pavidale kelių įstatymų, kurie parlamento jau priimti ir .nuo š. m. liepos mėn. įsigaliojo.Dabar kiekvienas Anglijos gyventojas — paprastas darbininkas ar milijonierius nuo lopšio iki karsto yra apdraustas nuo socialinių negerovių. Šiandien ten susirgęs jis gauna nemokamai visokeriopą gydymo pagalbą ir pašalpą. Iki šiol paprastam žmogui, ypač toliau nuo miesto gyvenančiam, kvalifikuota medicinos pagalba buvo sunkiai prie- nama. Beveik visos ligoninės buvo privatinės ir brangios, todėl į jas patekti tegalėjo tas, kuris turėjo storą piniginę. Dabar ligoninės suvalstybintos ir kiekvienas galės gydytis kada tik bus reikalinga. Kiekvienas dirbantysis, sulaukęs 65 mt., arba anksčiau nustojęs darbingumo dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, gauna pensiją; šeimos maitintojui mirus, šeima gauna ne tik laidotuvių pašalpą, bet ir laikiną pašalpą. Nedarbo atveju taip pat duodama pašalpa, Valstybė galų gale apsaugoja dabar savo pilietį net nuo gamtos katastrofų, sakysim, potvynio ar kitos. Žodžiu, dabar kiekvienas Anglijos gyventojas netekęs darbo, susirgęs, pasenęs ir t. t., nebus priverstas išmaldos prašyti ir vargti, nes jam yra užtikrinta tobula medicinos pagalba ir tokia pašalpa, kuri jam leidžia, palyginti, žmoniškai gyventi, kol jis vėl, kaip, sakoma, ant kojų atstistos.

JAV PROF. SĄJUNGOS PADEDA VO
KIEČIŲ DARBININKAMSViena didiųjų JAV prof, sąjunga (CIO) pasiūlė Muencheno darbininkams įrengti ir vėliau šelpti: 1) namus jaunoms motinoms ir vaikams 1000 lovų,2) džiovininkams sanatoriją 300 lovų,3) ligoninę 300 lovų, 4) poilsio namus 300 lovų.

DIDŽIAUSIOS J. A. V. PROF. DARBIN.
SĄJUNGOS (1944 mt. duomenys)Automobilių darbininkų 1.0fį2.000 narių Plieno 798.000 .,Vežėjų, šoferių, sandėlių 692.000 „Mašinistų 665.000 „Angliakasių 600.000 „Stalių ir dailydžių 600.000 „Kitos s-gos t yra mažesnės. Beveik visos prof, sąjungos priklauso dviem centrinėm organizacijom: AFL (Amerikos Darbo Federacijai) — 7,6 mil. narių ir CIO (Industrinių organizacijų kongresui) — 6 mil. narių. Joms nepriklausančių sąjungų tėra, palyginti, nedaug, iš jų pažymėtinos geležinkeliečių prof, sąjungos.

Diktatūra be teroro neįmanoma, teroras be diktatūros neveiksmingas.
Verta čia pažymėti, kad pradžioje šitam sumanymui priešinosi gydytojų organizacija. Mat, pabūgo, kad gydytojai nebegalės milžti savo pacientų, kaip tai neretai atsitinka privatinėj praktikoj. Bet tokių savanaudžių gydytojų, kuriems terūpi savas kišinius, o ne tautos sveikatingumas, pasirodo, nebuvo tiek daug, nes jau dabar gydytojų, norinčių dirbti socialinio draudimo įstaigose, atsirado daugiau negu reikalingi .Dabartinis Anglijos min. pirmininkasAttlee pareiškė, kad minėtais įstatymais padarytas užsimojimas yra didesnis, negu bet kada kuri valstybė yra dariusi.' Šitokia milžiniška reforma reikalauja ir milžiniškų lėšų. Apskaičiuojama, kad jau pirmaisiais metais reikės apie 550 mil. svarų sterlingų ir ta suma vis didės. Iš kur tiek lėšų paimti? Apdraustasis per metus sumokės apie 13 svarų, o darbdavys už savo samdinį — truputį mažiau, bet šitų įnašų neužteks nė pusei išlaidų sumokėti, todėl vyriausybė iš savo biudžeto turės pridėti apie 60% Visų išlaidų. Šiuo sunkiu metu, aišku, tai nebus lengvas uždavinys, bet da- dartinė Anglijos vyriausybė gerai žino, kad kiekvienos vyriausybės anksčiausias tikslas, — tai paprasto pilkojo žmogaus laimė, nes, jei jis bus laimingas, tai ir visa tauta bus laiminga. Juk jis ir sudaro tautos žymią daugumą! Todėl reikalingos lėšos susiras.Šitais Anglijos darbininkų laimėjimais pasinaudos ir mūsų tautiečiai, kurie yra ten atsidūrę. Reikia linkėti, kad jie tai tinkamai įvertintų. Ž-is.
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Profesinių s-gq principų isdėslymas
Demokratijos pažymiai yraBritų ir amerikiečių okupacinės zonos profesinės sąjungos pritarė žemiau išdėstytiems abiejų zonų profe- finių sąjungų sekretariato pirmininko Fritz T a r n o w paruoštiems dėsniams:I.Profesinės sąjungos atstovauja darbininkų socialinius ir ūkinius interesus ūky, valstybėj ir visuomenėj.Profesinės sąjungos yra nepriklausomos nuo valstybės, privačių ar nepriva- čių darbdavių bei politinių partijų. Politinių partijų atžvilgiu jos, skelbia savo . neutralumą, su pastaba, kad iš politinių partijų jos tikisi politinio ir įstatyminio prof, sąjungų reikalavimų parėmimo, o jau pagal tai kviekviena partija nustato savo santykį su prof, sąjungomis.Prof, sąjungos kovoja už pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių patikrinimą ir apsaugą visiems, kurie įsipareigoja gerbti kitų teises ir laisves. Žmogaus teisės gali būti apsaugotos tik demokratinėj valstybės santvarkoj, kur valdžia eina iš tautos, ir kur visi valstybės organai yra tautos kontroliuojami ir prižiūrimi. , II.Kadangi prof, sąjungų egzistencija ir veikimas gali būti patikrintas tik demokratinės valstybės santvarkos laisvėje, tai kova už demokratijos įgyvendinimą ' yra vienas svarbiausių jos uždavinių.Profesinės sąjungos demokratija supranta tokią visuomenenę tvarką, kuri patikrina valstybės konstituciją ir konstitucinius organus.:1. tautos atstovybę, išrinktą visuotinais, laisvais, lygiais rinkimais,, turinčią įstatymų leidimo teisę ir teisę skirti arba paleisti vyriausybę;2. nuomonės laisvę ir jos pareiškimą žodžiu ir raštu, organizacijų ir susirinkimų bei religinio ir pasaulėžiūrinio veikimo laisvę. Šių laisvių užtikrinimas tačiau neišjungia suvaržymų prieš pasikėsinimus, nukreiptus prieš šias laisves ir jų egzistenciją. Tačiau šios rūšies priemonės gali būti leidžiamos tik tada, kai jos eina įprasta įstatymine tvarka, ir kai jos vykdymas pavedamas normaliems teisės organams;3. valstybės įsipareigojimą saugoti nuo savavališkų veiksmų kiekvieno piliečio gyvybę, laisvę ir turtą. Laisvės varžymas, kratos ir turto konfiskacija gali būti vykdomi tik pagal galiojančius įstatymus ir pagal oficialaus teisėjo parėdymą. Būtinai reikalingų greitų policinių priemonių atveju teisminė sankcija turi būti pristatyta per 24 vai.Kad būtų išvengta sąvokų maišymo, 

laisvė ir pagarba žmogui.ičurį sukėlė fašismas, piktam panaudodamas žodį „demokratija"- ir kad lengviau būtų susivokti skirtumuose tarp demokratinių ir nedemokratinių valstybės formų, nedemokratinėms valstybės formoms apibrėžti prof, sąjungos įsakmiai nustato šias žymes:1. nėra demokratijos, kur valstybės valdžia paimama be laisvų tautos rinkimų, ir kur valstybės valdžia nebekontroliuojama tautos atstovybės;2. nėra demokratijos, s avimai ir rinkimaisant nuomonės laisvės raštu, kur laisva nepriklausoma spauda bei literatūra, kaipo viešos nuomonės formuotoja ir jos išraiš-neleidžiama, kur viešos nuomo- formavimui reikalingos priemo-yra monopolizuotos tik valsty- bartinių gimnazijų mokslas nedaug te- arba valdančiojo sluogsnio, ir dėl viso to laisvi rinkimai, iš

laisvai rinktoskur tautos bal- pravedami, ne- žodžiu ir
ka, nės nės bės kurviso, nėra įmanomi;3. nėra demokratijos, . kur draudžiama kritikuoti valstybės politiką, kur už tai persekiojama ir grąsinama represijomis;4. nėra demokratijos, kur’ valstybės valdžia rišasi su viena monopolizuota ir privilegijuota partija, ir kur kitos politinės partijos ir sąjūdžiai yra draudžiami ii slopinami;5. nėra demokratijos, kur yra slapta politinė valstybės policija, stovinti už įstatymų ir normalios tęisdary- stės bei nekontroliuojama demokratiškos tautos atstovybės;6. nėra demokratijos, kur yra koncentracijos darbas ir pagalba įmanoma tymų irlaisvę, kur valstybės valdžios įgaliotieji su jų valdžioj esančiais gali daryti, ką nori, ir juos kankinti bei nebaudžiami sunaikinti jų sveikatą ir gyvybę.

stovyklos, priverčiamas - panašūs įrengimai, kurių valdančiajam sluogsniui nepatinkantiems be įsta- teismo sprendimo atimti

AUSTRIJOS PROF1. SĄJUNGOS

62%,27%,
1948 mt. pavasarį įvykusiuose prof, sąjungų organų rinkimuose gavo balsų: socialdemokratai nepartiniai komunistai kr. demokratai 4%.

VOKIETIJOS PROF. SĄJUNGOS1947 mt. pabaigoj Vokietijos prof, sąjungose buvo 8.832.000 narių, iš jų 2,7 mil. Anglų zonoj, 1.480.000 — Amerikiečių zonoj, 3.700.000 — Rusų zonoj, 350.000 — Prancūzų zonoj ir 600.000 — 
Berlyne.

Opiu klausimuLietuvoj trūko gerų ir kvalifikuotų amatininkų. Buvome prisisteigę gimnazijų ir progimnazijų kvalifikuotiems valdininkams ir laisvų profesijų specialistams gaminti, bet užmiršome, kad be kvalifikuotų darbininkų ir gerų amatininkų ūkio gyvenimas negali sveikai vystytis. Prieš karą, teisybė, jau turėjome eilę amatų mokyklų. Tose mokyklose išmokome poliruotus baldus kvalifikuotoms viršūnėms gaminti, bet nepasirūpinta išmokslinti įvairių įvairiausių specialistų, reikalingų mūsų krašto ūkiui atkurti ir atstatyti.- Visa eilė pramonių turėjo specialistus įsigabenti iš kitur, tuo metu, kada jau jautėsi gimnazijas ir universitetus baigusių perteklius. Toks „poniškųjų" profesijų vaikymas ir čia tremtyje nesiliovė ir nesiliauna. Galimas dalykas, kad kurį laiką turėsime prisiglausti kur nors sve- * tur, tuomet visiems teks eiti į dirbtuves, fabrikus ar net kasyklas, o čia da- padės.Seniai reikėjo iš gimnazijų pereiti į praktiškųjų mokyklų tipą, bet ir to padaryti neįstengėme. Visa kas šioj srity laimėta, laimėta privatinio sumanumo pagalba.Čia, Vokietijoj, bebūdami galėjome pasinaudoti vokiečių specialinėmis mokyklomis ir išmokti tokių specialybių, kokių Lietuvoj niekados nebuvo, bet kurios tenai galėtų prigyti. Deja, mano žiniomis, tik vienas kitas tėra tokias mokyklas baigęs, pavyzdžiui, tekstilės srityj yra baigusių audėjų, verpėjų ir audimo technikų.Būtų labai gerai, kad Darb. ir Amatininkų Sąjunga imtų raginti savo narius susirūpinti specialinių žinių ir? kvalifikacijų įsigyjimu. Gerai būtų, jei S-ga ankietos keliu išaiškintų, kiek mūsų tautiečiu iki šiol pasinaudojo specialinėmis mokyklomis ir įgijo spėcialybę.
Kvalifikuotas studentas.

JAV PROF. DARB. SĄJUNGOS IR 
TREMTINIAIVienas pirmųjų DP priėmimu prie Amerikos vartų, New Yorke, susirūpino Insitute of Housing and Planning Studies of the State of New York.New Yorko valstybė yra viena 25 valstybių, pradėjusių rūpintis busimaisiais savo naujais gyventojais, dabartiniais D. P.Tuo reikalu New Yorke įvyko šuva- . žiavimas, kuriame dalyvavo: valstybės pareigūnai, namų statybos atstovai, darbo unijų vadai, žemės ūkio tvarkytojai, šalpos organizacijos, kaip BALF, atstovai, tikybinių organizacijų vadai ir DP problemomis susidomėję veikėjai.Kalbos buvo nukreiptos temomis, liečiančiomis Amerikos statybą, jos plėti-
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mą, kas yrą susiję ir su pagalba atvyk
stantiems tremtiniams darbus ir Butus 
surasti.
/ Suvažiavime dalyvavęs prof, darbin. 
sąjungų centrų atstovai taip pat palan- 

, kiai kalbėjo.
CIO atstovas pabrėžė, kad New Yor

ke atvykstantieji traktuojami kaip vie
tos darbininkai, jiems gelbstima rasti

Darbininkų ir amatininkų būklė 
pavergtoje Lietuvoje

Pagal šaltinius, kurie negali sukelti 
jokių abejonių, darbininkų ir amati
ninkų būklė pavergtoje Lietuvoje yra 
tokia:

Amatininkai visi artelėse. Atskirai 
dirbdamas turi mokėti didelius mokes
čius ir negali išsiversti.

Darbininkas specialistas uždirba iki 
450 rb. Už riebalų kg. 1947 m. jis tu
rėjo mokėti 12 červ. (120 rb), Maskvoj 
dvigubai, todėl ten 1945 mt. sviestą 
lėktuvais gabeno. Iš uždarbio išskaity
mai visokiems reikalams- dideli. Išskai
čius, gryno uždarbio lieka maždaug 
vienas klg. sviesto. Gimnazijos mokyto
jas gaudavo lig šiol 750 rb., pradžios— 
600 rb. Mokytojai kaip ir darbininkai iš 
algds negali išgyventi. Mokytojus remia 
produktais, vaikų tėvai. Darbininkai ver
čiasi ką nudžiaudami iš savo dirbtuvės 
gaminių ir juos pardavinėdami rinkoj.

Bloga reprezentacija
Malonu grdėti, kuomet lietuviai, kiek 

pajėgdami, stengiasi svetimųjų akyse iš
laikyti savo ir savo tautos gerą vardą. 
Bet kartais suklumpama dėl tokių- daly
kų,. kurie iš karto mūsų gerą vardą pa
leidžia vėjais. Štai ištrauka iš laiško, 

' atėjusio iš Australijos:

„Čia pilietis yra jparegotas visu at
sakingumu dalyvauti valdyme. Mums 
tikrai yra ko pasimokyti. Bet yra lie
tuvių (net inteligentų), kurie tiesiog 
paniškai bijo būti profesinių organiza
cijų nariais, nors vyriausybė to obliga- 
toriniai pageidauja. Man politika nerū
pi, — sako jie, — palikite mane ramy
bėje..." Lietuvybės reprezentacijai to
kie reiškiniai tekrai nepatarnauja..."

Iš Anglijos, Kanados ir kitų kraštų

DEMOKRATINIS KOVOS BUDAS
Rugpiūčio 9 p. Pietų Wuerttemberge - 

įvyko visuotinas darbininkų streikas. 
Streiku buvo pareikštas protestas prieš 
taikomus šiai zonai pramonės įmonių 
įrengimų išmontavimus, kuriuos pakar
totinai mano vykdyti okupacinė pran
cūzų valdžia. ' Profesinių sąjungų cent
ro, paskelbusio šį streiką, atstovai, at
silankė pas reziduojantį generolą, pa
aiškino jam streiko priežastis ir nurodė, 

darbų, iš kurių gali pragyventi, kaip vi
si sunkiai dirbą amerikiečiai. Pagelbė- 
sime ir kitiems atvykstantiems.

A. F. L. atstovas pareiškė, kad atvyk
stantieji pagelbės užpildyti mums sto
ką darbininkų. Iškentėję ir išvargę žmo
nės Europoje, Amerikoje galės vėl nor
maliai gyventi, dirbti ir būti geri pi
liečiai.

Paskutiniu metu ėmė smarkiai bausti už 
pasisavinimą iš įmonės. Geriausiai at
lyginamas aukštųjų mokyklų personalas. 
Nuo 1946 m. jam algos pakeltos 1.000— 
.10.000 rb.

Kainų svyravimas nedidelis: 1945 m. 
sviestas buvo 150 rb., 1947 m. 120 rb. Po 
pinigų reformos prekyba laisva, bet iš 
tikrųjų padėtis pablogėjo, nes nėra pi
nigų. Anksčiau, kai buvo prekyba ra
cionalizuota, pinigų bpvo, bet prekių 
nebuvo, per ištisus metus negalima bu
vo gauti daugelio tų maisto produktų, 
kurie maisto kortelėse buvo pažy
mėti.

Darbininkų nuotaikos labai prislėgtos, 
nes jų būklė pablogėjo kelis kartus. Pa
naikinta ir pirmosios okupacijos meto 
propagandinė priemonė darbininkų pa
lankumui laimėti — įmonių direktoriais 
darbininkai nebeskiriami.

ateina panašios žinios. Ir. ten kai kurie 
lietuviai, kaip ugnies vengia profesinių 
sąjungų, atsisako joms priklausyti ir 
mokėti nustatytus mokesčius. Anglas 
ar kito krašto darbininkas tokios elgse
nos nesupranta, todėl lietuviai, padarę 
tokius pareiškimus, tuojau pasidaro sa
votiški „stumbrai".

Šį reikalą visi išvykstantieji turėtų 
labai gerai įsidėmėti, nes visi būsime 
darbininkai ir niekas mūsų diplomų ir 
mokslų nepripažins. Pagaliau laikas bū
tų suprasti ir įsisąmoninti, kad gerai ap
mokamas fabrikuose darbas, sveikos 
darbo sąlygos, įstatymų normuojamas 
darbo laikas yra ilgų metų profesinių 
sąjungų kovos rezultatai, todėl jų bai
mintis ir vengti nėra jokio suprantamo 
ir pateisinamo motyvo.

jog vandens, garo, elektros įmonės, ge
ležinkeliai veiks, kad aprūpinimas vai
kų pienu nebus nutrauktas. Streikas 
praėjo pavyzdingai ■ ramiai. Karo oku
paciniai organai streiko faktą priėmė 
kaip darbininkų nuomonės pareiškimą. 
Profesinių sąjungų pirmininkas po strei
ko pareiškė: ,,Prof. sąjungos dar pa
lauks", tai yra, kad streiku dar neviskas 
baigta. Mat, prof, sąjungos yra pasiruo

šusios apeliuoti į Prancūzijos ir į pa
saulio prof, sąjungų vykdomuosius or
ganus, nes masinis fabrikų išmontavi- 
mas gresia nedarbu tūkstančiams darbi
ninkų.

Kažin ar „mongolų" karo įstaigos, jau 
nekalbant apie civilinę valdžią, pajėgtų 
suprasti šitokį kovos būdą?

Manheimo darbininkai suorganizavo 
protesto demonstraciją dėl augštų dar
žovių ir vaisių kainų. Po demonstracijos 
kai kurių daržovių kainos atpigo pusiau. 
Daugelyje vietų pirkėjai organizuotai 
susilaiko nuo prekių pirkimo ir tuo pri
verčia išlyginti kainas. Bendrai prieš 
augštas kainas šiuo metu Vakarų Vo- 
kįetijos prof, sąjungos išvystė didelę 
kovą. Organizuota visuomenė sugeba 
organizuotai veikti.

Žmogus yra didingas, jei jis yra žmo
niškas. W. Raabe.

Negana žinoti, — reik mėginti.
Negana norėti — reik ir veikti

Goethe.

ANGLIJOS PRtįĮF. SĄJUNGOS IR KO
MUNISTAI

Anglijos prof, sąjungoms vadovauja 
centrinė organizacija — Profesinių Są
jungų Kongresas (TUC), kuriam pri
klauso 43% visų Anglijos dirbančiųjų, 
o, pavyzdžiui, angliakasių jai priklauso 
70 %, transporto darbininkų — 79%, že
mės ūkio darbininkų — 15%, smulkio
sios prekybos — 21%. Komunistų įta
ka prof, sąjungose labai menka. Di
desnės įtakos komunistai turi technikų 
ir žurnalistų sąjungose.

Kongreso generalinis sekretorius V. 
Vewson pareiškė, kad Anglijos prof, 
sąjungos yra pasiryžusios užkirsti kelią 
bet kokiai komunistinei įtakai plėstis. 
Panašiai yra pasisakę transporto ir 
angliakasių prof, sąjungų vadai.

ĮMONIŲ TARYBŲ ĮSTATYMAS
Hesseno parlamentas pirmasis priėmė • 

įmonių tarybų įstatymą. Pagal tą įsta- 
'tymą, tarybos spendžia kartu su įmo
nės administracija socialinius, persona
linius ir ūkinius įmonės reikalus, Be ko 
kita taryba kartu su administracija da- 
lyvuja nustatant užduotinių darbų dy
džius, įvedant naujus metodus, nusta
tant ‘socialinio pobūdžio įstaigas, pri
imant į darbą, duodant paaukštinimą. 
Ūkio strity tarybai priklauso sprendžia
masis žodis svarstant įmonės, paskirtį, 
įrengimų pakeitimą, naujų gamybos me
todų įvedimą, darbo ir gamybos plano 
sudarymą.

Tarybos nedalyvauja einamųjų reika
lų tvarkyme, jos nesteigiamos ten, kur 
mažiau kaip 25 darbininkai. Įstatymą 
turi patvirtinti' okupacinė valdžia.

Panašų įstatymą priėmė ir Wuertten- 
bergo - Badeno parlamentas.

I

5

5



ITALIJOS PROFESINĖS S-GOSIki Musolinio Italijos profesinės sąjungos veikė dviem visai atskirais nepriklausomais barais, būtent: buvo „Raudonosios" (socialistų) ir „Balto-, sios" (katalikų) prof, sąjungos. Muso- liniui atėjus j valdžią šie abu profesiniai sąjūdžiai buvo likviduoti.Siam karui pasibaigus buvo sukurtos visai naujos profesinės sąjungos. 1944 mt. vasarą prof, sąjungų buvusieji veikėjai susirinko Romoj ir čia susitarė sudaryti vieningas ir nepartines profesines sąjungas. Kad patenkinus įvairias darbininkų esamas sroves, buvo sutarta centrinėse sąjungose įkurti 3 sekretorių sistemą: vieno komunisto, vieno socialisto ir vieno kataliko. Taip pat turėjo būti ir teritorijose sukurtose darbo kamerose. Šį 3 srovių susitirimą 1945 mt. Neapolio kongresas patvirtino. Ši profesinių sąjungų vieningumo kombinacija yra daug geresnė, negu susiskaldžiusios prof, sąjungos, bet čia visiems reik turėti noro nuoširdžiai bendradarbiauti.Pagal praeitų metų duomenis, Italijos prof, sąjungoms priklausė 4’/s milijonų narių. Rinkinėse į sąjungos centrinius organus gavo balsų: komu-
JAV plieno fabrikų darbininkams pakėlė atlyginimus•Didžiausioji JAV plieno bendrovė susitarė su CIO plieno darbininkų profsąjunga dėl didesnių atlyginimų. Bendrovė sutiko, bendrai skaitant, pakelti po 13 centų už kiekvieną darbo valandą. Vieni darbininkai gaus po 94/t cento daugiau už kiekvieną darbo valandą, o kitiems atlyginimas bus pakeltas net 24 centais.Paprasti darbininkai, sargai ir šlavikai gaus mažiausią priedą, o patyrę specialistai, kaip plieno „prosytojai", gaus didžiausią.Pasitarimai didesnėms algoms jau seniai buvo pradėti, bet tiktai dabar pavyko susitarti.Praeitais metais plieno bendrovės atsisakė kelti atlyginimą. Tada jos sumažino kai kurių plieno rūšių kainas,* kad tiktai nereikėtų kelti algų.Bet algas pakėlė automobilių, elektros ir anglies pramonės, todėl ir plieno bendrovės turėjo jas pakelti.Tokiu būdu, 900.000 darbininkų gaus didesnį atlyginimą.
J. A. VALSTYBIŲ PROF. DARBININKŲ 

SĄJUNGŲ NARIŲ AUGIMASJAV prof. darb. s-gų narių skaičius augo šitaip:1900 mt. jos turėjo 868.000 narių,1910 „ 2.140.500 „1920 „ 5.047.800 „1940 „ 8.500.0001944 „ 13.750.000 „
6 t

nistai 2.600.000, Nenni socialistai — 1 mil., krikšč. demokratai — 600.000, ir kiti —' 300.000. Aukščiausio prof, sąjungų organo, kurį išrinko 1947 mt. kongresas, sudėtis yra tokia: komunistų —- 38, Nenni socialistų — 19, krikšč. demokratų — 11, respublikonų — 2, dešiniųjų . socialistų — 2 ir po vieną trijų mažesnių grupių.Aukščiausiame Vykd. Kometite yra 7 komunistai, 4 Nenni socialistai, 3 kr. demokratai, 1 deš. socialistas ir 1 respublikonas. Centrinio sekretariato priešaky stovi 3 komunistai, 3 Nenni socialistai, 2 krikšč. demokratai, 1 deš. soc. ir 1 respublikonas.Tuo būdu šiuo metu Italijos prof, sąjungose vyrauja komunistai. Sąjungų vieningumas išlaikomas, bet eina didelė idėjinė kova. Nuostabu, kad komunistai vyrauja net žemės ūkio prof, sąjungose, nors ten žmonės ir labai tikinti. Mat, didelis skurdas ir menkas dirbančiųjų susipratimas daug ką suvilioja ^komunistų be atodairos neta- mi gudrūs, bet gražūs šūkiai. Tačiau ir ten įsitikinama, kad komunistams rūpi ne darbininkų būklės pagerinimas, todėl, nors pamažu, jų įtaka prof, sąjun-
VOKIETIJOS KASYKLŲ SOCIALIZA- 

CIJANordrheino - Westfalijos seimelis priėmė socialdemokratų patiektą įstatymo sumanymą socializuoti (suvisuomeninti) šiame krašte esančias anglių kasyklas. Pagal šį įstatymą, suvisuomeninama ir visa anglies paskirstymo organizacija, išskyrus smulkiąją prekybą. Už įstatymą balsavo soc. dem., komunistai ir centras (katalikai), prieš buvo liberalai ir krikščionys demokratai.Įstatymas numato įkurti „Anglies savivaldybę“. Vadinamoji ,,Anglies taryba" susidarys iš 33 atstovų, kurie eis savo pareigas tris metus. Į šitą Tarybą Krašto Seimelis ir prof, sąjungos skirs po 10 atstovų, bendrasis anglies ūkis — 5, mokslo ir kitos ūkio šakos po 3 ir vietos savivaldybės — 3 atstovus. Po 3 metų suvisuomeninintos įmonės pereis į savystovų verslą. Atlyginimo už nusavintus turtus klausimai palikti neišspręsti. Taigi, vietoje privatinių kapitalistų šią didelės reikšmės ūkio šaką tvarkytų pati visuomenė. Profesinėms sąjungoms su trečdaliu atstovų tektų čia žymus vaidmuo, bet šitas krašto seimelio nutarimas turi būti patvirtintas okupacinės valdžios, o tatai šiuo metu' vargu bus padaryta.
Vergija yra žemas dalykas, bet vergiška* dvasia laisvėj yra pasibiaurėti- na. ' F r. S c h i 1 e r.

NORVEGUOS SAMDINIAMS 3-JŲ 
SAVAIČIŲ ATOSTOGOSNorvegijoj paskelbtas įstatymas, pagal kurį visi samdiniai, išskyrus dirbančius pas artimus gimines, gatfha 3-jų savaičių apmokamas atostogas. Išdirbusieji be pertraukos 6 darbo dienas gali pareikšti norą gauti minėtas atostogas. Darbdaviai yra įpareigojami paštuose parduodamas atostogų markutes, kurių vertė sudaro 6,5’/» dirbančiojo algos, įkijuoti darbininkų atostogų knygutėm kuri atiduodama darbininkui pasibaigus darbo sutarčiai arba pradedant atostogas. Atostogų pinigai darbininkams išmoka pašto įstaiga.Profesinės sąjungos teigia, kad šis socialinio aprūpinimo laimėjimas šių dienų sąlygose gerokai apsunkins Norvegijos ūkį, tačiau jos yra įsitikinusios, kad dirbančiųjų geros darbo nuotaikos padidins produkciją, ir tuo išlygins visus ūkiškus sunkumus.Sis įstatymas įsidėmėtinas ir dėl to, kad įis parodo, jog mažieji kraštai ir socialinių reikalų sutvarkyme dažnai ■pralenkia pasaulio milžinus.

gose mažėja. Šitas procesas vyktų dar greičiau, jei vyriausybė labiau susirūpintų darbininkų sunkia būkle.Paskutiniuoju metu, atrodo, norima ta kryptimi daugiau daryti." Šiuo metu Italijoj yra net 2,4 mil. bedarbių, gamyba nepasiekė prieškarinio lygio, o kasmet priauga 400.000 naujų bumų. Butų stoka didžiausia. Darbo ministeris Fanfari paruošė didžiulį planą, kurio tikslas pašalinti nedarbą ir gyvenamųjų patalpų trūkumą. Pagal tą planą, per 5 mt. turi būti pastatyta 1,2—1,4 mil. gyv. patalpų. Lėšas numatoma gauti, tokiu būdu: Kalėdų priedo (13 mėn. alga ten ir dabar tebemokama) išmokėti grynais tik 40 — 60’/o, o už Tikusią dalį duoti namų statybos fondo akcijas. Akcijų savininkai gautų 5% palūkanų ir jei kuris jų negaus per 7 mt. buto, tai sutaupytoji suma su procentais bus grąžinta valstybės popieriais, kurie bus išpirkti per 25 mt. Kadangi Kalėdų priedų išmokama apie 100 milijardų lirų, tai statybos fondas kasmet vien iš to šaltinio jau gautų apie 50 milijardų lirų.Jei parlamentas šį planą patvirtintų, o tas yra galima, nes visos partijos jį remia, išskyrus komunistus, tai jis padėtų žymiai pagerinti Italijos darbininkų būklę.Vėlesnėmis žiniomis, krikšč. demokratų sąjungos išėjo iš Bendrosios Italijos darbo konfederacijos ir sudarys savo atskirą centrą. Dešinieji socialistai, respublikonai ir net kairieji socialistai (Ninni šalininkai) reikalauja sumažinti komunistų įtaką prof, sąjungose, bet atskro centro nedaro ir stengiasi bendrose organizacijose savo svorį padidenti.
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IŠ LIET. AMAT. IR DARB. PROFESINĖS S-GOS GYVENIMO
CENTRO VALDYBA

1948 m. vasario mėn. 21—22 d. įvy
kusiame Augsburge suvažiavime išrink
toji valdyba šitaip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — V. Gervickas, vice- 
pirm. — K. Rakūnas (dabar A. Andriū- 
nas), sekretorius — A. Andriūnas (da
bar K. Rakūnas), iždininkas — S. Gryna, 
S Žiedas (propaganda), K. Burba (švie
timas), A. Paškevičius.

Burbai išvykus į JAV į Valdybą įėjo 
V. Macutkevičius, o švietimo reikalai 
pavesti Paškevičiui.

Per I pusmetį C. Valdyba turėjo 5 
posėdžius. Gegužės mėn. 29 d. buvo su
kviestas skyrių pirmininkų suvažiavi
mas, kuris be informacinių pranešimų 
išklausė ir priėmė s-goš principinius 
nuostatus.

C. Valdybos nariai aplankė Memmin- 
geno, Kempteno ir Muencheno skyrius. 
Be to, aplankė Hanau ir Kasselio sk. 
Buvo numatyta aplankyti ir kiti sky
riai, bet pinigų reforma sutrukdė šias 
pastangas.

C. Valdybos atstovai įvairiais reika
lais lankėsi okupacinės kariuomenės 
vyr. štabe, kur jie visuomet maloniai 
priimami ir mūsų reikalai stengiamasi 
suprasti.

C. Valdyba daug rūpinosi ir emigra
cijos reikalais. Tuo tikslu ji darė žy- 
cjius per JAV prof, s-gas, kad mūsų na
riai nebūtų pamiršti.

. C. Valdyba stengėsi išplėsti ir su
stiprinti savo ryšius su kitų valstybių 
prof, s-gomis, nes tai labai svarbu mū
sų emigruojantiems nariams.

Su Australijos prof, s-gomis dar ne
pavyko susižinoti.

Gegužės mėn. 1 d. proga C. Valdyba 
išleido 5 kalbomis atsišaukimą į pasau
lio darbininkus, kuriame nuplėšiama 
kaukė pavergtos tėvynės okupantams. 
Vokiečių kalba atsišaukimas buvo per
skaitytas Frankfurto radio stoties š. m. 
gegužės mėn. 5 d.

Amatininkų kvalifikacija baigiama. 
Amato liudijimų išduota 870.

Nario liudijimai baigiami ruošti ir ne
trukus bus išsiųsti skyriams. Dabar jie 
išduodami tik emigruojantiems.

Kad Sąjunga gali padėti savo nariams 
rodo šis pavyzdys:

Memmingene s-gos narys nuo 1946 mt 
turi gerai įrengęs daržininkystės |monę. 
Jis visą laiką aprūpino stovyklą daržo
vėmis. Bet štai pakeitus valiutą Jam 
IRO administracijos buvo atsakyta Ir ap

rūpinti stovyklą daržovėmis buvo pa
vesta vokiečiui daržininkui.

C, Valdybos pirm. Gervickas ir s-gos 
Juriskonsultas Skorubskas lankėsi tuo 
reikalu IRO centre ir laimėjo — mūsų 
narys vėl tiekia stovyklai daržoves.

• 
SKYRIAI

Augsburgo skyrius įsteigtas pernai 
rudenį. Skyrių sudaro dvi, būtent Hoch- 
feldo ir Haunstetteno stovyklos. Sky
rius, turėjęs pradžioje vos keliolika na
rių, nuolat augo ir dabar turi apie 200 
narių. Keliolika narių išemigravo, pir
moje vietoje į Kanadą. Nariai aktyviai 
dalyvauja įvairiose specialybių kursuo
se, ne tik kaip klausytojai, bet ir kaip 
kursų vedėjai ar lektoriai. Pažymėtina, 
kad yra narių, kurie nesitenkina viena 
specialybe. Kursus baigę nenariai už
sirašo į s-gą. Pavyzdžiui, baigus mokslą 
dantų technikų mokykloje, visi jos lan
kytojai stojo į s-gą. Amato liudijimus 
įgijo daugiau kaip 150 narių.

Centrui priklausantieji įnašai mokami 
tvarkingai. Valiutos reforma šį skyrių, 
panašiai kaip ir kitus, vienodai skau
džiai palietė ir lėšas tenka sudarinėti 
iš naujo. Valdybą sudaro: J. Tamulevi
čius, K. Dauginis ir J. Juozapavičius.

Kempteno skyrius įsisteigė pernai pa
vasarį. Jis turi įvairių specialybiė ama
tininkų, bet ryškiausiai išsiskiria odinin
kai. Jie turi odos išdirbėjus ir gerai pri
tyrusius puošmenininkus, kurių išdirbi
niai pasižymi meniška verte. Daugelis 
jau pramoko šio amato tremtyje. Neblo
gai veikia ir rūbų siuvykla, rankdarbių 
ii- kitų specialybių kursai.

Skyriaus valdyba šią vasarą buvo iš
rūpinusi savo nariams IMKOS stovyklą 
poilsiui, bet valiutos reforma sukliudė, 
todėl tik mažas skaičius ir vieną savai
tę pasinaudojo stovykla. Dar daug sky
riaus narių turi kreivą supratimą apie 
prof, sąjungos reikšmę. Čia reikėtų dau
giau šiuo reikalu literatūros. Stepas.

Memmingeno skyrius įsikūrė tik šiais 
metais, bet energingas skyriaus pirmi
ninkas p. Sapalas spėjo suorganizuoti 
iki 65 narių. Skyriaus amatininkai apsi
rūpino amato liudijimais. Mokesčius su 
C. Valdyba atsiskaito tvarkingai. Sky
riaus valdyba aptarė Bendruomenės ima
mus iš amatininkų mokesčius ir kreipė
si į C. Valdybą su pageidavimu, kad šių 
mokesčių tam tikrą dalį atskaitytų Pro
fesinės Sąjungos reikalams. Kelmutis.

Scheinfeldo skyrius toli nuo Centro ir 
savo veikla nutolęs. Susirinkimų neda
ro, o tik rūpinasi, kuomet prof, sąjunga 
išemigruos į kitus kraštus. Atrodytų, 
kad prof, sąjungos galioje visa emigra

cija ir ji privalo mus išvežti. Kiek man 
žinoma, C. Valdyba ded.a pastangų pa
dėti savo nariams, bet kiek tos pastan
gos bus vaisingos, tai sunku pasakyti. 
Mums, mano manymu, daugiau reikėtų 
padėti C. Valdybai, o ji padės mums. 
Visi už vieną, vienas už visus.

Amatininkas.

Mūncheno skyrius veikia nuo pe
reitų metų, bet savo veikla nepasi
žymi. Sąlygos nepergeriausios. Sto
vykla mišri ir vyraujantis elementas 
ukrainiečiai. Be to, nėra ir veiklių 
amatininkų bei darbininkų, kurie tą 
reikalą judintųiš apačios. Tiesa, nėra 
susirinkimams vietos, bet noro tu
rint galima būtų nugalėti ir šitą 
kliūtį. Skyriaus valdyba rūpinasi įs
teigti savo skalbyklą, nes dabar mo
kėti kitiems brangiai apseina.

Rugpiūčio 11 dieną mūsų skyrių 
aplankė C. Valdybos pirmininkas 
V. Gervickas ir padarė , platų infor
macinį pranešimą, tik gaila, kad ne
visi nariai žinojo ir negalėjo atvykti 
į susirinkimą. Būtų gerai, kad C. 
Valdybos nariai ir dažniau aplanky
tų skyrių. Narys.

Schweinfurto skyriaus valdyba 
reiškia padėką p. Prišmantui už do
vanotas gražias 2 tautiškas juostas, 
kurias skyriaus valdyba padovano
jo stovyklos Vadovui už moralinę 
paramą ir antrą, stovyklos Komiteto 
pirmininkui už nuoširdų rūpinimąsi 
stovyklos gyventojų reikalais. Tiki
mės, kad ir toliau jam mūsų reika
lai nebus svetimi. Be to, p. Prišman- 
tas yra paskyręs iš savo dirbtuvės 
gaunamų pajamų tam tikrą nuošimtį 
skyriaus reikalams. V. D.

Garbingam žmogui nepakanka tiesą 
surasti, jis aiškiai stoja jos,pusėn.

Herder.

SĄJUNGOS NARY-IR BIČIULI!

Perskaitęs „Bendrą Darbą", pergalvok 
jame iškeltus klausimus ir jei turi ką 
tuo ar kitu klausimu pasakyti, — ra
šyk mums, kelk naujus sumanymus. 
Dėl sugebėjimo plunksną valdyti — ne
sivaržyk, svarbu — mintis, o trūkumus 
išlyginsime; negalvok, kad kitas geriau 
parašys!

Esame didelė šeima, jei tik kelintasis 
rašysime — galėsime tikrai rimtai visus 
mums rūpimus klausimus išnagrinėti.

Rašykite šiuo adresu:
„BENDRAS DARBAS",

(13b) A u g s b u g, Germany, 
DP Lager, Hochfeld.
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UŽ LAISVE, TAIKA IR SOCIALINE LYGYBEI ' ’ •Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir Darbininkų Prof. S-gos Centro V-bos ir skyrių pirmininkų bendrame posėdyje, įvykusiame 1948 m. gegužės mėn. 29 d. Augsburge priimtas S-gos principų išdėstymas.
I.Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir Darbininkų Prof. S-ga, atlikdama politinės tremties uždėtą jai pareigą, kovo

ja už Nepriklausomos Demokratinės 
Lietuvos atstatymą, kurioje turės būti:a) pašalinta bet kokios formos prievarta, varžanti dirbančiųjų laisvę, išreiškiant jiems savo valią valstybės tvarkymo reikalų;b) tautos ir valstybės reikalus tvarkančios ir atstovaujančios institucijos sukurtos demokratiniais pagrindais;c) apsaugotos žmogaus teisės tautos kontroliuojamų ir prižiūrimų valstybės organų;d) tautos ir valstybės ūkis tvarkomas planingai, visuomeniniais ir kooperatiniais pagrindais, apsaugojant darbininkus nuo privataus ir valstybinio kapitalo išnaudojimo;e) garantuotas doru darbu ir sugebėjimu įgyto privataus turto neliečiamumas;f) ūkinės reformos vykdomos demokratiniais metodais, gavus tautos pritarimą ir siekiant visų geresnio gerbūvio bei socialinio aprūpinimo senatvėj, ligoj, nelaimingame atsitikime ir t. t.;g) profesinė s-ga nepriklausoma nuo valstybės, privačių ar neprivačių darbdavių bei politinių partijų. Profesinė s-ga savo santykius su kiekviena politine partija nustatys paEMIGRACIJAIki šiol apie ją daugiau kalbama ir rašoma, negu daroma .Teisybė, stovyklose tai vieno, tai kito krašto komisija pasirenka vergų prekyboj praktikuotu būdu tinkamus kandidatus, bet ir tai eina vėžio greičiu ir jei taip eis, tai ir raumeninguosius neišveš per ilgus metus.Laukėme prasiveriant JAV durims. Įstatymą įsileisti per 2 metus 200.000 tremtinių priėmė, emigraciją pagal senąją tvarką sustabdė, o kaip bus vykdomas naujas įstatymas — dar nežinoma. Kol kas tik žinoma, kad per pir-

Jei nori, kad „Bendras Darbas" tave 
dažniau lankytų, skaityk jį ne tik pats, 
bet surask bent vieną naują skaitytoją 
savo bičiulių tarpe! 

gal tai, kiek kuri politinė partija rems prof, s-gos tikslus;i) džtikrinta žodžio, sąžinės, organizacijos ir pasaulėžiūros laisvė.II.«Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir darbininkų Prof. S-ga, solidariai jungdama savo pastangas į viso pasaulio darbininkijos (laisvos nuo bolševikinių užmačių) vedamą kovą už tarną ir dirbančiųjų išsilaisvinimą nuo išnaudojimo, demaskuoja ir protestuoja:a) prieš bolševikų partijos vykdomą lietuvių ir kitų tautų fizinį bei moralinį išnaikinimą ir demokratinių principų išniekinimą;b) prieš bolševikjj klikos darbininkų vardu primestą diktatūrą, Išdavimą darbininkijos interesų darbo žmonių mases pavergiant valstybiniam kapitalizmui;c) prieš sovietinės sistemos darbo žmogaus nuvertinimą iki daikto ir milijonų kankinimą koncentracijos ir priverčiamo darbo stovyklose;d) prieš atėmimą bolševikų okupuotoje Lietuvoje ir kituose jų kontroliuojamuose kraštuose žodžio, organizacijos ir mintijimo laisvės.III.Liet. Tremt. Aniat. ir Darb. Prof. S-ga atstovauja amatininkų ir darbininkų interesus, todėl stengdamosi realiai ver- tenti tremties sąlygas -ir turėdama prieš akis aukščiau minėtus uždavinius —remia kiekvieną emigraciją į kitus kraštus, užtkrinančią emigruojančiam geresnį gerbūvį. Kiekvieno s-gos nario žmoniškesnės gyvenimo sąlygos įgalins jį būti pajėgiu darbo žmonių avangardo nariu ir kovotojų už likusio bolševikų vergijoj brolio, sesers ir tėvynės Lietuvos laisvę.
muosius metus tenumato išvežti 40.000, kad būtinai reikės turėti iš JAV garantiją, kad emigruojantis turi ten būtą ir užtikrintą darbą.Centro Valdyba tuo reikalu kreipėsi į JAV lietuvius, prašydama padėti gauti minėtų garantijų tiems savo nariams, kurie ten neturi artimų žmonių.
JAV LIETUVIAI SIUVĖJAI RŪPINASI 

TREMTINIAIS.Š. m. gegužės mėn. Atlantic City įvyko siuvėjų prof, s-gos suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Baltimorės, Brookly- no, Rochesterio, Chicagos ir Bostono lietuviškųjų sąjungos skyrių atstovai.Ta proga jie susirinko aptarti ir savų lietuviškų reikalų. Pasitarime dalyvavo 15 atstovų. Tartasi, kaip padėti
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1948, Nr.l rinktas konJ. BuivydasVisi išrinktieji yra žymūs JAV siuvę- _ jų s-gos darbuotojai.

NAUJI VĖJAI IROTremtiniai vis daugiau raginami dirbti, o progų gauti darbti vis mažėja. Štai paskelbta, kad IRO įstaigose dirbančiųjų skaičius ■ būsiąs žymiai sumažintas. DP atstovybė dėlto kelia protestą. Be to, kalbama, daug kam bebusią mažiau mokama, mažiau negu tą patį darbą dirbančiam vokiečiui.Nuo liepos m. 1 d. iš kiekvieno dirbančio atskaitoma per mėnesį 70 DM. už maistą ir butą.Būdinga, kad tie išskaitymai vykdomi už praeitą laiką, nes apie tai paskelbta tik rugpjūčio mėn.Paprastiems. darbdaviams kultūringų kraštų įstatymai darbo sąlygas keisti teleidžia tik ateičiai, o su DP gali daryti, matyti, .kaip nori.
MIRĖ BUV. KAUNO M. DARBO 

INSPEKTORIUS.

Neseniai Memmingeno ligoninėj 
mirė buv. Kauno m. darbo inspek
torius Martynas Liutermoza. Velio
nis gimęs 1898 m. Suv. Kalvarijoj, 
kur baigė dviklasę mokyklą, o ka
ro metu Voroneže mok. seminariją. 
Grįžęs Lietuvon buvo paskirtas 
Kauno m. darbo inspektorium ir 
šias pareigas ėjo iki. 1937 m., kada 
buvo paskirtas Draudimo nuo Ne
laimingų Atsitikimo Kasos pirminin
ku. M. Liutermoza Nei. ats. kasos 
pirmininku išbuvo iki Lietuvos so
vietizacijos. Tremtyje ilgokai sirgu
liavo, kol šiltinė galutinai velionį 
nukankino. Velionis paliko žmoną 
ir du mažamečius vaikus. Leo Pr.

NAUJOS KNYGOS
Gauti šie „Sudavijos - Sūduvos" 

leidiniai:
V. Minkūno: Anglų kalbos skai

tiniai su žodynėliu ir tarimu. Kai
na 3,— Dm.

Nelės Mazalaitės - Krūminienės: 
Apversta Valtis. Kaina_ 2,50 DM.

Vinco Pietario: Algimantas I ir II 
d. Istorinė apysaka. Kaina po 3,50.

Miguel de Servantes Saavedra: 
Don Kichotas. Iliustruota. Kaina 1,80

A. Bendorius: Europos Geografija. 
Iliustruota Kaina. 3,— DM.

„Bendrą Darbą" leidžia:
L. T. AMAT. IR DARB. FROF. S-GOS 

CENTRO VALDYBA
A u g s u r g, Hochfeld, DP Lager 

Rankraščio teisėmis.
Kaina 30 pf.

8


	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0001
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0002
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0003
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0004
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0005
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0006
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0007
	C1B0002383231-1948-nr01-DPSPAUD-BENDRAS-DARBAS-page-0008

