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Profesinių sąjungų vieningumas
Profesinės sąjungos yra pagrįstos 

darbininkų vienybės pradu. Jos yra 
kuriamos tam, kad jų nariai ben
drai gintų bendruosius savo reika
lus; prof, sąjungos yra darbininkų 
vienybės simbolis.

O kad dirbantiesiems dabartinėj
visuomenėj tenka gintis, tenka siek
ti geresnių sąlygų, kas paneigs? Pro
fesinių sąjungų atsiradimas ir ilga .jų 
istorija yra dirbančiųjų kovos isto
rija. Kas žino, kaip atsirado dabarti
nis kapitalistinis ūkis, kaip ir kieno 
syvais jis tarpo, tas supranta, kad 
prof, sąjungos turėjo atsirasti. Tik 
dėl jų veiklos dirbantieji galėjo su
trumpinti savo darbo dieną iš 16 vai. 
iki 8 vai., o kai kur jau iki 6 vai. Tik 
dėl jų kovos buvo keliami atlygini
mai už darbą ir gerinamos darbo są
lygos aplamai. Tik prof, sąjungų ne
nuilstamomis pastangomis kultūrin
guose kraštuose dirbantieji patikri
no sau socialinį aprūpinimą: gydyto
jo pagalbą ligoje, aprūpinimą senat
vėje ir invalidumo atveju, pašalpą 
nedarbo metu, apmokamas atostogas 
ir t. t. Bendromis pastangomis są
jungų nariai kėlė savo išsilavinimą 
ir kultūrinį lygį.

Parlamentiniuose kraštuose dir
bančiųjų politinės partijos, pav., so
cialdemokratai, visuomet ėjo profe
sinėms sąjungoms pagalbon. Jų pa
stangomis prof, sąjungų laimėjimai 
buvo įvelkami į įstatymų formą ir 
tuo būdu (tvirtinami. Tas labai svar
bu. Bet ginti dirbančiųjų reikalą kas
dieniniam gyvenime, budriai daboti, 
kad pasiekti laimėjimai nebūtų vėl 
prarasti, buvo ir bus prof, sąjungų 
uždavinys. Kad tą uždavinį jos ga
lėtų atlikti, prof, sąjungos turi būti 
stiprios. Jos turi apjungti visus dir
bančiuosius į vieningas organizaci
jas, ir tų organizacijų cementą suda
ro dirbančiųjų vienybė. Tik vie
nybė padėjo sutelkti ir bendru tikslu 
surišti į laisvąsias prof, sąjungas 
Anglijoje apie 8 mil. dirbančiųjų, 
Amerikoj apie 15 mil., Vokietijoj 
apie 5 mil. Nepriklausomoje Lietu
voje 1926 metų pabaigoje organizuo
tų prof, sąjungose dirbančiųjų skai
čius siekė 30.000.

Kad laisvųjų prof, sąjungų vieny
bė būtų išlaikyta, jos savo uždavi
niais stato tik bendruosius dir
bančiųjų reikalus, tik tai, kas visiems 
yra bendra ir svarbu. Sąjungos ne
žiūri, kokią tikybą išpažįsta jos na
rys, kokios jis tautybės, kokią kai- 
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bą vartoja. Svarbu, kad jis būtų 
darbėmį s, kad kiekvieną kitą 
dirbantįjį laikytų sau lygiu, būtų 
vieningas, draugiškas, drausmingas, 
vadinas, kad laikytus daugumos nu
tarimų. Visur kitur jis yra laisvas, ir 
niekas neturi teisės varžyti jo laisvę.

Bet profesiniame sąjūdy reiškiasi 
ir kitokių nusistatymų. Yra konfe
sinių prof, .sąjungų, pvz., krikščio
niškosios. . Savo nariais jos tepriima 
krikščioniškųjų tikybų žmones. Yra 
partinių prof, sąjungų, kurios 
priklausomos nuo kokios nors poli
tinės partijos. Taip yra „komunistuo
jančiose" prof, sąjungose, kur fak
tiškas sąjungos vadovavimas pri
klauso komunistų partijai. Yra ir 
visiškai pajungtų prof, są

jungų, kurių veiklą nustato joms pa
šaliniai organai ir panaudoja sąjun
gas, kaip savo įrankį. Taip buvo Hit
lerio Vokietijoje, Pabaitės vadisti- 
niuose režimuose, taip dabar yra 
Sov. Sąjungoje, kur prof, sąjungos 
tėra valdžios įrankis jos parėdy
mams ūkio srityje vykdyti.

Klasinės prof, sąjungos griežtai 

atsiriboja nuo visų tų priklausomy
bių. Jos nori būti laisvos. Jos no
ri rūpintis savo narių reikalais taip, 
kaip pačios juos supranta, ir savo 
nutarimus paveda vykdyti demokra
tiniu būdu išrinktiems savo orga
nams, kurie atsakingi tik prieš savo 
rinkėjus, prieš savo sąjungą.

Suprantama, dėl ko tik laisvosios 
prof, sąjungos yra remtinos. Konfesi
nės, partinės ar kitokios nelaisvosios 
sąjungos visų pirma parauna dirban
čiųjų vienybę. Kai sąjungos pagrin- 
dan dedamas konfesinis požymis, tai 
jis išskiria vienos konfesijos darbi
ninkus iš visų kitų ir faktiškai daro 
juos priklausomus ne tik nuo tam 
tikrų tikybinių organizacijų, bet ir

nuo atitinkamų partijų. Ar ne taip
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buvo Ir pas mus su Darbo Federaci
ja, kuri mūsų seimuose visuomet 
balsuodavo taip, kaip nustatydavo 
krikščionių - demokratų partija, nors 
to ir stengėsi neparodyti.

Dar aiškesnė yra partinių prof, są- 
sungų priklausomybė nuo atatinka
mų partijų. Mes dabar galime stebė
ti {vykius Prancūzijoje. Kai pokari
nė Prancūzija dabar turi nugalėti di
delius ūkinius sunkumus, ir kai ūki
nis susitvarkymas rūpi ir prancūzams 
darbininkams, dalis prof, sąjungų 
tyčia kelia maišatį, palaiko chaosą 
ir neduoda kraštui atsigauti. Kodėl? 
Dėl to, kad taip jiems įsako Maskva. 
Dėl to, kad Maskvai svarbu dirbtinai 
kurstyti žmonių nepasitenkinimą, rū
pi drumsti, skaldyti ir silpninti pran
cūzus, kad konflikto atveju galima 
būtų lengviau juos nugalėti. Tos ko
munistuojančios prof, sąjungos da
boja ne savus reikalus, o padeda 
Maskvai vykdyti jos politiką.

Nėra ko kalbėti apie prof, sąjun
gas pačiuose sovietuose, dabartinėj 
Lietuvoj, Lenkijoj, Vengrijoj ir ki
tuose Sov. Sąjungos pajungtuose 
kraštuose. Ten jos yra priverstos da
ryti tai, kas joms totalinių- vyriau
sybių įsakoma.

Priešingai yra Anglijoje ir net pa
čioje Vokietijoje. Darbiečių vyriau
sybė prof, sąjungom neįsako, bet su 
jomis tariasi, įtikinimu stengda

masi palenkti jos savo siekimams; 
bet prof, sąjungos laisvai nuspren
džia, kaip jos turi pasielgti.

Kad laisvosios prof, sąjungos ne
privalo būti partinės, tai dar nereiš
kia, kad jos neprivalo domėtis savo
jo krašto politika. Dabar demokra
tinėse valstybėse jų parlamentai nu
stato ir ūkinę krašto politiką, nusta
to kryptį, kuria ūkis turi būti vysto
mas. Nustato piliečio laisves ir tei
ses; nustato kultūrinius ir sociali- 
lius gyvenimo pradus. Tie visi daly
kai labai svarbūs darbininkams bei 
amatininkams, ir Jie turi ne tik teisę, 
bet ir prievolę taip kreipti krašto 
reikalų tvarkymą, kad jis būtų nau
dingas jiems. Vadinasi, turi daly
vauti politikoje.

Bet Į politinį gyvenimą prof, są
junga turi įsijungti taip pat laisvai 
ir taip, kaip jos uždaviniai jai nusta
to, paremdama, kai reikia, tas parti
jas, kurios siekia tų pačių tikslų. Bet 
ir remtinas partijas sąjunga privalo 
pasirinkti laisvai. Per rinkimus į sei
mą ar į kitas kurias valstybės ar sa
vivaldybės įstaigas sąjungos nariai 
balsuoja ne taip, kaip sąjungos dau
guma nutaria, bet kaip kiekvienas 
jos narys pats nusistato. Suvaržymo 
čia negali būti.

Suvažiavime Schwaeb. Gmuende, 
kuris nesenai įvyko išlaisintos Lietu
vos ūkiniams reikalams aptarti, bu

vo kalbama ir apie socialinių reika
lų tvarkymą ateityje. Bekalbant apie 
juos, buvo iškelta minčių, kad, girdi, 
ateityje reiktų kurti bendras 
darbdavių ir darėmių sąjungas. Ta 
mintis yra pasisavinta iš Mussolinio 
ir iš fašistinio režimo. Po viso to, ką 
dirbantieji turėjo pergyventi nacių 
Vokietijoje ir fašistų Italijoje, var
giai bėra reikalo kalbėti apie tai, 
kad dabartinėj kapitalistinėj santvar
koj darbdaviai ir darbėmiai būtų kin
komi į vieną vežimą ir vienodu įtem
pimu „draugiškai" jį trauktų. J. K.

JAV DARBININKAI REMIA 
TRUMANĄ

j^jiejų didžiausių JAV profesi
nių sąjungų (ALF ir CIO) aukš
čiausios tarybos nutarė paraginti vi
sus savo narius, renkant prezidentą, 
balsuoti už Trumaną.

CIO vykdomojoj taryboj šį klau
simą svarstant, kilo smarkių ginčų. 
Mat, komunistruoj ančių sąjungų at
stovai šitam pasiūlymui priešinosi, 
bet penkias valandas pasiginčiję nu
balsavo 35 balsais Trumaną remti 
(prieš buvo 12).

CIO aukšč. taryba pasmerkė Wal
lace ir jo partiją, nes jie siekia su
skaldyti darbininkų vienybę ir tuo 
patarnauti reakcijai.

Ar J.A.V-bėse kepti karveliai i bumą krenta?
Žymus JAV darbininkų sąjūdžio 

it profesinių sąjungų darbuotojas 
mums rašo:

„Apie sąlygas gausite patirti iš 
drg. A. J., bet jos ir nesvarbu. Jums, 
reikia tik atvykti į Ameriką. Tai vie
na, o antra, reikįa suprasti, kad iš 
karto kur nuvyksite, sąlygos bus 
prastos; reikia suprasti, kad jau 
pats ant savęs gyveni, o ne kad ki
tas tavimi rūpinasi. Kas tos logikos 
nesupranta, tas labai būna apsivy
lęs. Girdi, mes geriau gyvenome DP 
gyvenimu, negu čia atvykę. Ir jie 
taip sakydami nedaro klaidos. DP 
rūpinasi valdžia, patiems nereikia 
rūpintis, o kai atvyksta į bet kurią 
šalį, jau reikia pačiam savimi pasi
rūpinti. Va, tas skirtumas turi būti 
suprastas ten vietoj, kol dar žings
nio nepadaryta...

Mes, kurie atvykome prieš 30 — 
40 mt. į Ameriką, pergyvenome vi
sokių laikų. Vieni prigijome prie 
sąlygų greičiau, kiti visai nusmuko, 
o treti, perėję kryžiaus kelią, sukū
rė neblogą gyvenimą. Tas pats ke
lias ir mūsų emigrantų Kanadoj. Tas 
pats, gerbiamieji, visur, kur jūs nu
vyksite — rožių takų nerasite, visur 
reikės pereiti erškėčių kelius.' Tie 

apsivylė, kurie manė, kad atvykę į 
Kanadą, Australiją, Urugvajų ar Ar
gentiną ras paruoštas puikiausias 
sąlygas. Tokių dalykų nebuvo. Turi
te žinoti, kad kiekvienas DP žmo
gus važiuoja į kitą kraštą darbo 
dirbti, o ne su mamute kiaulelę loš
ti. Bet mes esame jums, gerbiamie
ji, nuoširdūs ir atviri, nieko į baltą 
nosinėlę nevyniojame.

Mes sakome, darykite visa, kad 
iš Europos pabėgti. Europoj karas 
neišvengiamas. Mes nenorime, kad 
mūsų tautos šviesesnė dalis žūtų, 
karo liepsnose...

Kad jums pagelbėti, mes darome, 
ką galime.

Kas liečia prof, sąjungas, mes pra
dedame prieiti prie Amerikos uni
jų. Visais frontais pasiruošimas ei
na, ir anksčiau ar vėliau jūs, gerbia
mieji, gausite tų veiksmų rezultatus. 
Nenusiminkite!

Vermonto valstybės suteikimas 
1600 vietų — mūsų nuopelnas, Mes 
manome, kad per CIO mes pasiek
sime Michigano valstybę, kur dirba 
Fordo fabrikai automobilius, ten su- 
verbuosime mechanikus. Mes ma
nome chemikus suverbuoti j gumos 

fabrikus per CIO į Akron, Ohio val
stybę".

Dėl darbo Vermonto valstybėj jis 
rašo:

„Suprantama, būtų geriau, kad di
džiuma būtų žemės ūkio darbinin
kai. Atvykę neprapuls, o ypač, ka
da valstybė kviečia. Jeigu nebus 
gerai Vermonte, Amerika plati, ga
lės pasiieškoti kitur — Amerikos 
įstatymai nepririša darbininko lyg 
vergą susikontraktavus bet kokio
mis sąlygomis dirbti. Bet pradžioje, 
suprantu, būtų geriau, kad atvykę 
pildytų savo duotus pasižadėjimus. 
Tada kitiems neužsidaro durys. Į tai 
taip pat reikia rimtai žiūrėti.

Jei mes. turėsime bėdos, tai su se
no amžiaus ir aukšto mokslo žmo
nėmis — profesoriais, daktarais, ad
vokatais ir kitais inteligentais. Bet 
jeigu jie būtų tiek išmintingi, kiek 
mokyti, turėtų mestis į darbininkų 
kategoriją. Kada atvyks į Ameriką, 
tada kitas dalykas. Pabuvos, pama
tys sąlygas, kad ir žemės ūky ir, jei 
nepatiks ... gaus kito darbo ...

Žinoma, tie, kurie bijo darbo, no
ri ilgai miegoti, gardžiai valgyti, ap
siriks, tegu nevažiuoja, tokiems 
Amerika bus aršesnė, negu pasakiš
kas pragaras. Bet darbininkui, rim
tam inteligentui ar profesionalui 
baimintis nėra ko, gali važiuoti — 
saugiau ir geriau gyvens, negu Eu
ropoje".
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Pasnekesys apie darbo sąlygas žemės akyje 
Vermonto valstybėje

■’ '-■^•’7’^1

„B. Darbo” bendradarbis nugirdęs, 
kad Liet.-Amat. ir Darb. Prof. Sąjun- 
gi suregistravo gerą pulką savo na
rių žemės ūkio darbams į minėjąją 
Vermonto valstybę (JAV) ir įteikė 
juos kam ir kur reikia, tad tas Jūsų 
bendradarbis, nieko nesiklausęs ir 
net negavęs Jūsų pritarimo, kreipė
si į savo gerą draugą Aęialgameted 
Clothing Workers Unijos įtakingą 
ir žymų veikėją visa eile klausimų, 
dėl darbo sąlygų minėtos valstybės 
žemės ūky.

Tasai mūsų tautietis, su juo Tams
tos susipažinsite, kai nuvyksite į 
minėtąjį kraštą, ir tenai gerai elgsi
tės, buvo geroj nuotaikoj, bet kiek 
nepatenkintas mano perdaug skru
pulingais ir įkyriais klausimais. Aš 
jam pradėjau kalbėti apie tai, kad 
tūli tremtiniai, patekę į Kanados ir 
Anglijos žemės ūkio darbus, gavo 
labai blogas buto ir maisto sąlygas. 
Tie mūsų tautiečiai, nenorėdami pa
kenkti tiems savo broliams, kurie 
ruošiasi į šiuos kraštus emigruoti, 
kenčia dantis sukandę, kad tik tęsė- 
tų darbo sutarty numatytą laiką.

— Taigi, — sakau,— nenoriu, kad 
mūsų Tremtinių Prcį. Sąjungos ir 
Jūsų geras vardas nukentėtų, jei 
tremtiniai pradės bėgti iš Jūsų val
stybės ž. ūkio darbų, todėl prašau 
pasakyti map, kokios pas Jus dar- 
bb sąlygos. Gal žinodami jas, iš
vengsime abipusių nemalonumų?

— Mes turime parūpinę vietų pa- 
vieniems ir tremtiniams su šeimo
mis. Tie, kurie perdaug informacijų 
reikalauja, derasi ir renkasi, to- 
kiems patarčiau į čia nevykti. Jei 
atvykusieji tremtiniai bus taip išpe
nėję ir sulepšėję, kad tik ką atvy
kę ir neapsidairę, pradės bėgti, ži
noma, bus ir Jums ir mums nema
lonu, bet dabar dėl sąlygų:

— Jei dėdė Samas atidarytų sa- 
■ vo rubežius, visi Kvebeko (Kana

dos) provincijos prancūzai bema
tant, pas mus į Vermontą sugūžėtų. 
Kas metai tų Kanados prancūzų pas 
mus į Vermontą gan daug atvyksta, 
bet kai laikas jų buvimo pasibaigia 
ir reikia jiems grįžti, tai viršininkai 
pusės jų nesuranda, mat, jie ima ir 
paklysta mūsų giriose. Jei Kanados 
ž. ūkio darbininkai turėtų geras są
lygas, tai tie prancūzai taip nesi- 
skverbtų Amerikon. Jei jie patys 
nedaug ką turi, tai ką jie gali duoti 
mūsų ten nuvykusiems broliams I 
Čia mūsų broliams nereikia dantų 
sukandus kentėti. Čia laisva šalis, 
Bus tokių, kurie pabėgs ar net ir 
šelmystę padarys, bet bus ir tokių, 
kurie, kad ir pabėgę, bet ir vėl su
grįš. Mūsų šalis laisva, bet Stalino 
ar nabašnikų Hitlerio ir Mussolinio

raugo žmonių ir apkrėstų fašizmo 
bacilomis ligonių mums nereikia ir 
tokių nepriimsime. Visus demokra
tiniai nusistačiusius lietuvius, be 
religijos skirtumų ir be skryningų 
priimsime, kaip tikrus savo brolius 
ir nuoširdžiai padėsime jiems įsikur
ti, — įtikinančiai pasakė mano drau
gas.

— Kokie, maždaug, atlyginimai ir 
kiek valandų dirbama?

— Atlyginimai didžiausi pasauly. 
Mūsų farmeriai (ūkininkai) į laikro
džius nežiūri, valandų neskaičiuoja, 
jie kalba iš lėto ir dirba neskubė
dami. Kai pavargsta eina poilsio, 
Mes vergijos nepraktikuojame. Ru- 
giapiūtės ar šienapiūtės metu, kai 
pradžiūvę derliai laukuose guli ir 
dangus pilkais ir juodais debesimis 
dengiasi, mes, kad ir didžiausių at
laidų metas būtų, dedame į šoną 
maldų knygas ir kiekvienas bėga
me į laukus suimti ir gabenti derlių 
į pastogę.

Pagalvojęs, kad ir Lietuvoje geri 
ūkininkai taip daro, klausiu toliau:

— Kokios yra patalpų sąlygos 
žmonėms su šeimomis ir be jų?

— Palocių neturime. Pastoge bus 
aprūpinti visi. Grindys be persiškų 
kilimų, kas bent kartą į savaitę ne
patingės jų pavalyti, užtikrinu, kaip 
veidrody pats save pamatys; mat, 
tos grindys gražiai nulygintų klevo 
lentų. Muilo turime kiek tik norite, 
vandens" taipgi nestingame, taigi 
švarą mokėsite- išlaikyti. O miego
site, kaip patys pasiklosite. Beje, 
čia žiemos tokios, kaip Lietuvoje, 
ir šiltos ir gilios. Medžių kiek tik 
norite, malkų turėsite pasigaminti ir 
krosnis patiems teks pasikūrenti, tik 
perspėju, kad ant krosnių gulėti čia 
neleidžiamai. . •

— Kokie čia teks darbai dirbti?
— Visokiausi darbai: nuo lapkri

čio iki pusės kovo, apžiūrėjus gy
vulius, teks dirbti girioje ir kirsti 
malkas. Antroj kovo mėn. pusėj 
teks gręžti klevus, statyti indus su
lai suimti. Iš tos sulos, gaminamas 
klevo sirupas ir klevo cukrus. Vi
dutinis Vermonto ūkininkas iš klevų 
sulos turi 5—15 tūkstančių dolerių 
metinių pajamų. Vasaros metu dirb
site prie gyvulių ir laukų darbus. Di
delių ūkių neturime. Mūsų valsty
bė turi du kart daugiau karvių, nei 
žmonių, ji žinoma, kaip „Pieno Ga
mybos Centras" visame šiaurės 
krašte, nes iš čia aprūpinamas pie
nu Bostonas ir dalinai New Yorkas. 
Karvių rankomis melžti nereikia, tą 
atliks mašinos. Sudėti pieną į šal
dytuvus, sukrauti į sunkvežimius, 
nugabenti į punktus, tai jau turės 
atlikti broliai lietuviai, atvykę iš

IŠVARĖ ŠUNIUI SIEKO PIAUTI

Ir JAV darbininkai vis labiau at
sikrato Stalino bernų..

Štai neseniai JAV jūrininkų uni
jos, viršininkų rinkimuose visuotinu 
balsavimu laimėjo visi prieš komu
nistus nusistatę kandidatai, kuriems 
vadovauja Joseph Curron, tos uni
jos pirmininkas. Pats Curron buvo 
išrinkąs beveik ’/i balsų dauguma. 
Jo šalininkai laimėjo visas 32 vietas 
sąjungos vyriausioj taryboj.

O ar čia seniai jūrininkų sąjungą 
valdė komunistai ir jų sėbrai. Ir 
pats Curron seniau buvo komunistų 
bendrakeleivis, bet kai komunistai 
pradėjo kištis į smulkiausius unijos 
vidaus reikalus, tai ir jis pamatė, su 
kuo turi reikalo... Kilo kova... ir 
šiandien jūrininkų sąjunga apsivalė 
nuo komunistinių vadovų.

DP koncentracijų stovyklų. Jeigu ši
tokie darbai atrodytų baisūs, tegul 
tie broliai čia nevyksta.
' — Ar reikės daryti darbo sutartis 
•ir kuriam laikui?

— Amerika yra laisva' šalis. Dė
dė Samas griežtai draudžia ir visiš
kai neleidžia kontraktuoti pavie
nius samdinius. Jeigu nori kontrak
to, tai turi stoti darbo unijon ir tik 
per uniją leidžiama dirbti pagal su
tartį. Būkite tikri, jei koks fašistu
kas ar jiems panašus, atvykęs į čia, 
atsisakys stoti unijon, aš pats jį iš
gabensiu į Vokietiją ar j tuos kraš
tus, kur fašizmu atsiduoda.

Po šitokio paaiškinimo man pa
sidarė aišku, kad unija pati už ma
ne nustato geriausias darbo sąly
gas, o pas mus Lietuvoje daug kas 
tas unijas (prof, s-gas) šmeižė ir 
niekino.

— Bet kokios ypatingos .darbo są
lygos?

— Kitokių sąlygų nėra. Turiu pri
durti, kad mūsų broliai čia negirdės 
raibaplaukės gegutės ■ kukuojančios, 
o kitos sąlygos tokios, kaip senoj 
tėvynėj, mūsų Lietuvoje. Skirtumas 
tik tas, kad čia kalnai aukštesni, 
kloniai gilesni, ežerai didesni ir 
upės platesnės. Aš gyvenu prie 8 
mylių pločio ir 125 mylių ilgio eže
ro. Connectikut upė dvigubai plates
nė už Nemuną prie Diržių, Lipniū- 
nų, Druskininkų 'ir Liškiavos (toliau 
Nemuno nemačiau). Yra siaurų upe
lių, kuriuos galima peršokti arba 
peržengti, kaip Lietuvoje, kad būna. 
Upeliuose žuvukių ir giriose žvėriu
kų daug daugiau, nei Lietuvoje. Thi- 
gi, žvejok, medžiok, kiek tik nori, 
tik netingėk!

Tęsti šį malonų ir brolišką pasi
kalbėjimą nebebuvo laiko. Aš padė
kojau tam savo prieteliui už suteik
tas žinias, kurios Tamstoms, tikrai, 
bus įdomios ir naudingos. Kabė.
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(Laiško iš Australijos ištrauka)
„Man džiugu išgirsti apie busimą

jį „Bendrą Darbą", kuriam talkinin
kauti esu pasiryžęs, kiek tik mano 
sugebėjimai ir sąlygos leis. Šį kartą 
būsiu konkretus ir trumpai atsaky
siu į Tamstos klausimus.

Australijoje nuo š. m. sausio mėn. 
veikia Aukšt. Teismo sprendimas — 
atseit, įstatymas — skelbiąs visuoti
nę 40 valandų darbo savaitę. Prak
tiškai daugumas darbdavių pagei
dauja, kad būtų dirbami antvalandžiai, 
kartais ir sekmadieniais. Tai pasėka 
krašto ūkiui tiesiog katastrofingo 
darbo pasiūlos trūkumo. Už antva- 
landžius mokama nuo 150 — 250°/» 
normalaus atlyginimo.

Minimalus nekvalifikuoto darbi
ninko atlyginimas yra apsaugotas 
įstatymais. Jis vadinamas „basic wa
ge". Kiekvienoje valstybėje (steite) 
jis truputį skiriasi. Šiuo metu jis sie
kia maždaug 6 sv. savaitei, (mote
rims apie 68°/«), bet darbo unijos pra
dėjo akciją jam pakelti 24 šilingais. 
„Basic wage" taikomas visiems ne
kvalifikuotiems darbininkams, vy
resniems, kaip 21 mt., kurie dirba 
normaliose sąlygose. Jei darbo są-į 
lygos sunkesnės, darbo unijos ko
voja dėl įvairaus pobūdžio priedų. 
Pav., aš dirbu, geležies kasyklose, 
kur darbas pavojingas (sprogdini
mai). Čia uždarbis „basic wage" yra 
1—3 sv. Jei darbas nešvarus, taip 
pat - mokami priedai ir 1.1.

Kvalifikuotų darbininkų atlygini
mas taip pat išvedamas iš „basic 
wage", pridėjus specialybės priedą. 
Man sunku šiandien duoti tikslius 
jų atlyginimus. Žemiau nurodytieji 
tėra apytiksliai: šaltkalvis—8 sv. 10 
.šil., stalius — 8 sv., batsiuvis — 7 sv. 
10 šil., šoferis — 8 sv., kirpėjas — 7 
sv. 10 šil. ir t. t.

Perspektyvos amatininkams ir 
kvalifikuotiems darbininkams čia 
puikios. Jų trūkumas jaučiamas ko
ne visose srityse.

Tremtiniams, atrodo, maža šansų 
tik atvykus gauti darbą pagal savo 
specialybę. Bent vienus metus ten
ka dirbti bet kokį, darbo įstaigų pa
skirtą, darbą. Po metų (darbo kontro
lė tęsiasi 2 metus) galima prašyti pa
keisti darbovietę. Jau yra pasitaikę, 
kad specialistai patys susirado ata
tinkamo darbo ir gavo leidimą darb
davį pakeisti. Bet tai yra išimtys. 
Tokie leidimai teduodami, jei nau
joji darbovietė yra svarbi krašto 
ūkiui. „Išsilaisvinus" nuo įsiparei
gojimų specialistams galimumų čia 
yra daug.

Prof, sąjungos, čia vadinamos dar
bo unijomis, vaidina labai svarbų 
vaidmenį. Jų yra apie 200, kelios jų, 
deja, komunistų vadovaujamos. Pri
klausyti joms yra neišvengiama. Kai

kurie darbdaviai neunijų narius iš 
viso nepriima. Iš tremtinių tarpo pa
sitaikė nenorinčių į jas stoti, bet Au
stralijos darbininkai į tokius labai 
šnairuoja. Pagaliau, būti nariu ir 
unijas remti yra tiesiog moralinė 
kiekvieno dirbančiojo pareiga. Uni
jos kovoja dėl sąlygų, bylinėjasi 
teismuose (specialiuose ■— pramo
nės) ir samdo advokatus dėl darbo 
atlyginimo pakėlimo.

Kaip unijos žiūri į DP, matysite 
iš siunčiamų laikraščių iškarpų".

(Jos rodo, kad tik pora komunistų 
•vadovaujamų unijų nenori DP pri
imti, o kitų unijų aukšti pareigūnai 
pareiškia, kad DP yra pavyzdingi 
unijų nariai ir geri žmonės ir todėl 
vyriausybė gerai daro jų įsileisda- 
ma, nes jie prisidės prie krašto ūkio 
ir gerbūvio pakėlimo. Red.).

„Pragyvenimo lygis čia aukštas. 
Kone kiekvienas darbininkas turi 
savo namuką, dažnas automobilį, gi 
motociklas visai lengvai įgyjamas. 
Žmona beveik niekad nedirba. Na
mų apyvokoje darbininko šeimoj 
elektrinis šaldytuvas (čia vasaros 
metu būtinas), plovimo mašina, dul- 
kiasiurbis yra kasdienybė. Kadangi 
mūsų sąlygos tps pačios, tai ir’mums 
tokie dalykai bus prieinami. Nekva
lifikuotas darbininkas su gausia (5— 
7 asmenų) šeima daugiau susitaupy
ti negali, bet mažesnė šeima, o ypač 
viengungiai, gana stambias sutau
pąs padaro. Neretas taupus tremti
nys po 6 mėn. jau turėjo 200 — 250 
sv. Taupiai gyvenant, nesunku dar
bininkui ir savo vaikus išmokslinti. 
Vienas universitetas netgi laisvas 
nuo mokesčio.

Pagrindinė problema šiandien yra 
butų stoka. Didmiesčiuose jų gauti 
visai neįmanoma, bet provincijoj 
padėtis daug geresnė. Provincijoj 2 
— 3 karbarių namuko nuoma — 10

Profesinių sąjungų uždaviniai
Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir 

Darbininkų Profesinė Sąjunga, besi- 
kurdama tremties sąlygose, visų pir
ma susirūpino savo narių globojimu 
ir antroj vietoj jau eina jos kultūri
nė veikla.

Kultūrinei veiklai reikia priskirti 
Sąjungos vadovybės sugebėjimą su
organizuoti ir leisti „Bendrąjį Dar
bą". Bet Sąjungos narių globos rei
kalai, atrodo, yra pirmoj vietoj. Štai 
pasirūpinta užmegsti glaudesnius 
santykius su JAValstybių unijomis, 
kurios dideliu pasiryžimu padeda tą 
globą mūsų Sąjungos nariams re
alizuoti. Praėjusi narių registracija 
ūkio darbams tą ryškiai parodo. Mū
sų sąjungos nariai jau dabar po šios 

šil. — 1 sv. Maistas 3 asmenų šeimai 
apie 2 sv. savaitei (maksimumas), 
viengungiui tai atseina brangiau. 
Kelionė laivu yra ilga ir šeimoms su 
vaikais neverlengviausia. Man plau
kiant šeimų nebuvo, bet teko maty
ti specialų lopšelį kūdykiams ir žai
dimų kambarį vaikams. Laive vyrai 
nuo žmonų atskiriami (miegojimo 
prasme). Medicinos tarnyba rūpes- 
-tinga. Sanitariniu ir higienos atžvil
giu kelionėj nieko prikišti negalima. 
Manau, kad ji neturėtų būti per
sunki ir šeimoms su kūdikiais.

Patartina su savim pasiimti kiek 
galima mažiau daiktų, viską atiduo
ti bagažu. Bagažas grąžinamas 1—3 
dien. atvykus į paskyrimo vietą. Lai
ve rūkalų duoda pakankamai, bet 
kartais tik ketvirtą ar penktą kelio
nės dieną.

Australijos žiema — tai mūsų švel
nus ruduo, tik daugiau vėjingesnis. 
Taigi kailių nereikia, bet rudeniniai 
rūbai praverčia. Aš pats visą žiemą 
išgyvenau su lietpalčiu, kiti nešiojo 
šiltesnius paltus, bet tai skonio rei
kalas.

Kelionėj tenka plaukti per ypač 
karštą (pusiaujo) juostą. Patartina 
turėti galvos apdangalą nuo saulės 
ir trumpas kelnes ar šiaip lengves
nius rūbus.

Apskritai, nekeikia pamiršti, kad 
čia yra visko, bet ne veltui. Taigi, 
netikslus daiktų išmėtymas Vokieti
joj nevisuomet pateisinamas. Čia 
bangūs įrankiai ir juos patartina pa
siimti. Labiausia čia trūksta lietuviš
kos spaudos, ir apskritai, lietuviškos 
kultūros. Vežkitės visi lietuviškos 
spaudos — jos niekad ir niekur ne
bus perdaug.

Čia per didelius vargus jau pasi
sekė išleisti dvisavaitinį „Australi
jos Lietuvį“ (rotatorių). Jo leidėjas 
ir atsakingas redaktorius J. Glušaus- 
kas. R. M.

registracijos turi jausti, kad kaž kas 
nepažįstamas ir nežinomas jais rū
pinasi. Jei tie rūpesčiai realizuosis, 
kiekvienas, kas tik jų bus paliestas, 
privalės savo drausmingumu ir 
darbštumu tuos rūpesčius pateisinti. 
Dabar, kad ir toli nuo šios sąjungos 
darbų stovįs narys, jau jaučia, ką 
reiškia būti organizuotam, supranta, 
kad dirbančiųjų solidarumas nėra 
tuščias nuvalkiotas žodis.

Šitokie, aukščiau suminėti, užda
viniai pateisina mūsų profesinės są
jungos veiklą tik tremties sąlygose 
gyvenant ir jai veikiant. Jei mes, 
kaip dabar kad esame, atsidurtume 
Lietuvoje ir kiekvienas savo kojo
mis pasiektume savo krašto žemę,
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tuojau pastebėtumėm, kad aukščiau 
. užsibrėžtųjų tikslų būtų labai maža.

Profesinės dirbančiųjų sąjungos at
sirado kovoje dėl geresnės dirban- 
čijų buities. Jei šiuo metu JAVal- 
stybėse ar kur kitur dirbanieji yra 
apsaugoti nuo darbdavių sauvalės, 
jei jie turi 8 vai. darbo dieną ir tin
kamą uždarbį, tai yra profesinių są
jungų nuopelnas, tai tų kovų rezul
tatas, kurios vyko iki šiol mums jo
se nedalyvaujant,

Moderninės profesinės sąjungos 
dalyvauja savo krašto ūkio gyveni
me ir turi didelės įtakos gamybai. 
Visoks dirbančiųjų aprūpinimas: li
goje, senatvėje, nelaimingais atsiti
kimais, taipgi liečia profesines są
jungas. Profesinės sąjungos, jei yra 
reikalas, išvysto savitarpinę pagal
bą kovoje dėl geresnių darbo sąly
gų. Joms rūpi, kad sąjungų nariai 
būtų profesiniai išmokslinti, žodžiu, 
profesinėms sąjungoms rūpi šios gy
venimo sritys:

1. Atlyginimų bei algų klausimai,
2. Ūkinės politinės problemos,
3. Socialinio aprūpinimo politika,
4. Savitarpinė parama ir
5. Profesinis bei technikos švie

timas.
Jei mes būtume savo nepriklau

somame krašte, mūsų profesinėms 
sąjungoms ir jų nariams turėtų rū
pėti čia suminėtų sričių klausimai. 
Tai sudėtingi ir svarbūs paties gy
venimo pagrinus liečiantieji klausi
mai. Eiliniai kiekvienos prof, sąjun
gos nariai juos turėtų jausti, gi s-gų 
vadovybės čia suminėtų sričių klau
simus turėtų rimtai nagrinėti ir tin
kamai juos suprasti. Kitą kartą mes 
dar grįšime prie atskirų profesiniai 

. organizuotų darbininkų masėms rū
pimų klausimų. K.B.

1 
TRUMANAS PATARIA DARBININ
KAMS AKTYVIAI DALYVAUTI 

RINKIMUOSE

Kaip žinome, š. m. lapkričio mėn.
2 d. JAV renkamas prezidentas. 
Šiuo metu ten eina smarki rinkimi
nė agitacija. Pats prezidentas važi
nėjasi po kraštą ir sako rinkimines 
kalbas. Jose jis ragina darbininkus 
aktingai rinkimuose dalyvauti. Jei, 
sako, darbininkai nebalsuos, tai ne 
tiktai kongrese, bet ir valdžioje įsi
stiprins darbininkų priešai. Prezi
dentas smarkiai kaltina respubliko- 

"nus, puola vadinamąjį Taft - Harley 
.įstatymą, kuris suvaržė prof, sąjun
gų teises. Prieš porą metų, girdi, gy
ventojai panoro pakeisti kongresą 
ir išrinko respublikonus ir ką lai
mėjo? Turtingiesiems sumažino mo-. 
kesčius, o darbininkams suvaržė 
laisvę, kainos pakilo... Jei respubli
konų reakcionieriai paims valdžią, 
tai, sako, bus pavojus ne tiktai da- 
dartiniam pragyvenimo lygiui, bet

JAV darbininkai padeda Europai atsistatyti
JAV „darbo dienos" (rugs. m. 6 d.) 

proga didžiausios prof, s-gų organi
zacijos AFL (7,6 mil. narių) pirmi
ninkas W. Greėn paskelbė atsišau
kimą, kuriame sako, kad JAV dar
bininkai yra pasiruošę laisvai auko
ti dalį savo sunkiai uždirbto atlygi
nimo Europos tautoms, kurios tokiu 
pasiryžimu stengiasi užgydyti karo 
žaizdas.

„Mes, — sako Green;—turime sa
vo bėdas. Bet labiausiai mums rūpi 
išlaikyti pasauly taiką ir žmogaus 
laisvę, Mes Amerikoj pasirinkome 
demokratišką gyvenimo būdą, jis 
davė mums aukštą gyvenimo lygį 
ir nesuvaržė mūsų laisvių. Mes ko

Austrijos profesinės sąjungos
<

Austrijos profesinių sąjungų cen
tras jungia ir apima 16 pramonių 
grupes, su atskira kiekvienai profe
sine sąjunga, taigi 16 profesinių są
jungų sudaro minėtąjį profesinių są
jungų centrą. Šitokia profesinių są
jungų organizacija atsirado po šio 
paskutiniojo karo. 1945 metų pabai
goje šių atskirų sąjungų narių skai
čius siekė 298.000, gi 1947 m. pa
baigoje narių skaičius išaugo iki 
1.238.000, t. y. prašoko prieškarinį 
narių skaičių (1921 m. jų buvo 1,1 
mil.). Tuo pačiu metu Austrijos sam
domų asmenų skaičius siekia — 
1.870.50, (tame skaičiuje 547.200 tar
nautojų), vadinasi, 1947 metais du 
trečdaliu Austrijos darbininkų buvo 
profesiniai organizuoti.

Kadangi Austrijos profesinės są
jungos organizuotos vieningumo 
dėsniu, t. y. joms priklauso visi be 
skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų dar
bininkai, tai panašios sąjungos, pa
gal sakytas pramonių rūšis, yra su
siorganizavę ir darbdaviai. Tuo bū
du ir darbdaviai ir darbininkai vie
ni su kitais santykiauja, kaip -.atski
ri kolektyvai.

Frakcinis darbininkų susiskirsty
mą profesinių sąjungų neskaldo, 
priešingai atskiros nuomonės grei

ir demokratinėms darbininkų orga
nizacijoms.

JAV prezidentas turi didelės ga
lios, šiuo metu jo vaiduo svarbus 
visam pasauliui, todėl, kas bus nau
jasis prezidentas, domina visą pa
saulį.

JUOS REIKIA PAŽABOTI!
Australiją, kaip žinome, jau ilgo

ką laiką valdo darbininkų partija. 
Jos vyriausybė atydžiai seka ir kon
troliuoja kainas ir be reikalo nelei
džia jų kelti.

vojame su komunizmu, nes jis eina 
jėga ir prievarta, nes jis iš bado ir 
nusivylimo didina sau kapitalą, nes 
jis naikina asmens laisvę. Kaip lais
vi darbininkai mes esame pasipikti
nę vergišku darbu Sovietų Rusijoj, 
kaip taiką mylintieji darbininkai 
mes esame išsigandę dėl Sov. Sąjun
gos karu grasinančių žygių.

AFL yra patenkinta, kad Europos 
darbininkai ieško išganymo taikoj 
ir demokratijoj, nepasiduoda komu
nistų viliojimams ir nenori būti ver
gai ir belaisvė masė".

Panašiu atsišaukimu kreipėsi i 
viso pasaulio darbininkus ii^CIO 
■pirmininkas J. Murray.

čiau išsilygina, kai jos išsiaiškina 
atskirose srovėse. Kol kas praktika 
rodo, kad prof, sąjungose esama tri
jų politinių krypčių. Politinis pro
fesinių sąjungų narių priklausomu
mas išryškėja, renkant įmonių ta
rybas. Pavyzdžiui, paskutinieji tų 
tarybų rinkimai palietė 10.598 įmo
nes, su 484.031 balsavusiųjų; iš jų 
293.635 arba 60% balsavo už socia
listus; komunistai gavo 45.825 balsų 
(9,5%), liaudies partija — 14.025 
(2,9%) ir nepartiniai — 131.426 bal
sus (27%). • • -

Tad Austrijos profesinių sąjungų 
vieningas susiorganizavimas yra 
ryškus pavyzdys, kad sąjungos ne
turi būti skaldomos nei į konfesines, 
nei į liberalines ar socialistines. Po 
šio karo darbininkų masės šitą su
prato ir tokios organizacijos laikosi. 
Šitoks dirbančiųjų nusistatymas yra 
visai suprantamas, nes po šio karo, 
kada visi kraštai savo ūkį ryžtasi 
tvarkyti pagal tam tikrą planą, pro
fesinių sąjungų vaidmuo pasikeitė, 
jos užima svarbią vietą tų ūkiškų 
planų įgyvendinime ir negali skal
dytis; iš čia ir kyla didelis ir svar
bus reikalas turėti vieningas, visus 
dirbančiuosius apimančias, profesi
nes sąjungas. K. ■

Štak-palyginimas kai kurių Austrą-
lijos ir JAV, kur 
dabar nėra, kainos

tokios kontrolės 
pensais:

Australija JAV
Javų bušelis (36 lit.) 59 213
Sviesto svaras 20 84
Kiaušinių tuzinas 24 72
Kiaulienos svaras 9 24

Demokratinėj valstybėj darbinin
kai organizuojasi taip, kaip jie patys 
nori, o diktatoriai juos organizuoja, 

4 kaip jiems patinka.
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J.A. V. darbininkai reikalauja išaiškinti 
Sov. Sąjungos darbininku būkle

Amerikos Darbo Federacija įteikė 
skundą Jungt. Tautų Organizacijai, 
reikalaudama patikrinti ištisoj eilėj 
valstybių darbininkų organizavimo
si į prof, sąjungas teises ir jų padė
tį. Skunde atkreipiama ypatingas 
dėmesys į beteisišką darbininkų or
ganizacijų būklę Sov. Sąjungoj, Len
kijoj, Čekoslovakijoj ir kituose bol
ševikų valdomuose kraštuose.

Gana plačiai skunde rašoma apie 
Lenkijos darbininkų būklę, nurody
ta daug atsitikimų, kaip Lenkijos 
darbininkai buvo ir tebėra bolševi
kų naikinami ir persekiojami, kaip 
panaikinta teisė laisvai organizuo
tis, suminėta lenkų visuomenei ge

NEPRIPAŽĮSTA DARBININKAMS

Šiandien darbininkų organizacijos 
yra tokios galingos, kad jos negali 
pakęsti, jei ūkio klausimus spren
džiant jos yra aplenkiamos.

Štai Benelux (Olandija, Belgija, 
Luxemburgas) socialistinių prof, s-gų 
konferencija nutarė, kad ūkio klau
simais prof, s-gos būtų kviečiamos 
tarti savo žodį lygiai, kaip yra kvie
čiami darbdavių organizacijų atsto
vai. . •

Vokietijos prof, s-gos ir jų bičiu
liai visomis progomis kelia šitą rei
kalavimą, bet darbdaviai visur prie
šinasi.

Nesenai Karo vyriausybė pasiūlė 
sukurti atskiroms ūkio šakoms spe- 
ciales įstaigas, kurios' didesnį vaid
menį vaidintų paskirstant dar nor
muojamas prekes, sprendžiant im
porto ir eksporto klausimus, duo
dant leidimus užsienio valiutai įsi
gyti ir t. 't.

Vakarinių zonų ūkio taryboj s.- 
dem., komunistų ir dalies krikšč. 
dem. balsais nutaria minėtas įstai
gas sudaryti pusiau iš darbdavių ir

TARĖSI BAVARIJOS AMATI
NINKAI

Rugsėjo mėn. 1 — 5 d. Obersdorfe 
įvyko Bavarijos amatininkų kongre
sas, kuris aptarė visus opiausius 
amatininkų reikalus.

i 
ANGLIJOS PROF. S-GŲ KONGRE

SAS
įvyko š. m. rugsėjo m. 6 d. Jis svars
tė tokius klausimus, kaip įmonių pa
jėgumo ir bendrai gamybos pakėli
mo klausimus. Kongresas pritarė dar- 
biečių vedamai vidaus ir užsienio po
litikai.
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rai žinomi darb. prof, sąjungų vadai, 
kurie buvo bolševikų sunaikinti ar
ba dabar naikinami.

AFL reikalauja Jungt. Tautų Org. 
sudaryti atskirą komisiją, kuri su
minėtus faktus ištirtų vietose ir pa
darytų viską, kad tokia padėtis bū
tų pakeista.

Apie Lietuvos darbininkų betei
sišką gyvenimą minėtame skunde 
atskirai nieko nepasakyta, o faktų 
tikrai dar daugiau būtų, nes vis dėl
to Lenkijos respublika dar numerio 
neturi.

Skundą svarstė JTO ūkinių ir vi
suomeninių reikalų taryba ir... ati
dėjo, .kaip ir daugelį kitų reikalų ...

LYGIŲ TEISIŲ ŪKIO KLAUSIMAIS 

darbininkų organizacijų atstovų.
Rugs. m. 21 d. 18 didžiųjų darbda

vių, ūkio organizacijos pareiškė, kad 
vargu jų atstovai dalyvaus minėtose 
įstaigose, jei įstatymo keliu ir prof, 
s-goms būtų leista jose turėti pusę 
atstovų.

Ar čia seniai darbdaviai iš viso 
vengė kalbėtis su prof, s-gų atsto
vais, sulauksime taip pat dienos, ka
da darbininkų atstovai, sprendžiant 
ūkio klausimus turės tokias pat tei
ses, kaip darbdaviai.

TAI TAU IR DARBININKŲ 
GYNĖJAI!

Čekoslovakijos prekybos minįfte- 
ris (komunistas) pareiškė, kad esą 
nusikaltimas nedirbti 54 šventadie
nius per metus, išvykti 20 dienų 
atostogų, ir dar švęsti 12 kitų šven
čių. Čekai turį būtinai įvykdyti 
penkmečio planą...

Vadinasi, vargšai. Čekų darbinin
kai Stalino saule džiaugstis turi ir 
šventadieniais fabrikų trobesiuose.

Pažymėtina, kad kongresas nutarė 
išstoti iš Pasaulio prof, s-gų federa
cijos, nes ji virto komunistų įrankiu.

Frontai visur aiškėja.

Mus sveikina
„B. Darbo" pasirodymo proga ga

vome daug sveikinimų, .net iš Ang
lijos, Australijos ir kt. '

Štai keli jų:
Vienas mūsų Sąjungos steigėjų 

dabar sunkios ligos prie lovos pri
rištas, rašo:
Mieli „Bendro Darbo“- Leidėjai ir 
v Skaitytojai!

Be galo man buvo džiugu gauti ir 

perskaityti'1-jį „Bendro Darbo" nu- 
merį. Iš tikrųjų, tai puikus ir gražus* 
Amatininkų ir Darbininkų Prof. S-gos 
laimėjimas!

Aš puikiai suprantu kokiomis sun
kiomis, ypač ekonominėmis sąlygo
mis turėjote šį leidinį paruošti ir 
pradėti leisti. .

Aš visą laiką sielojaus dėl dide
lio trūkumo spaudos darbą suge
bančių talkininkų, kurių Amat. ir 
Darb. Prof. Sąjunga mažiausiai savo- 
tarpe turi. Matau, kad ir šitą kliūtį 
jau nugalėjote. Dabar jau tolimes
nis „Bendro Darbo“ leidimo klestė
jimas pareis nuo pačių narių, t. y. 
amatininkų ir darbininkų susiprati
mo, savo spaudos vertinimo!

Todėl linkėdamas Centro Valdy
bai, — „Bendro Darbo" leidėjams ‘ir 
talkininkams geriausios sėkmės, 
apeliuoju į Jus — lietuviai amati
ninkai ir darbininkai ir prijaučian
tieji tautiečiai, kur Jūs bebūtumėt, 
Vokietijoj ar tolimoj Australijoj, pa
laikykite glaudžius ryšius tiek su 
Centro Valdyba, tiek su s.avo prof, 
leidiniu „Bendru Darbu" ir kiek Jūs 
pajėgiate, kiek Jūsų ištekliai leidžia 
— paremkite. A. Zaukus.

Žinomas visuomenės darbuotojas 
J. Audėnas mus šitaip sveikina:

„Pone Redaktoriau!
Labai apsidžiaugiau gavęs iš Tam

stos tokią malonią dovaną— pirmąjį 
„Bendro Darbo" numerį. LTA ir DPS 
gražiais ir ryžtingais darbais nueitas 
kelias vainikuojamas stambiais lai
mėjimais.

Sąjungos nariai aprūpinami ver
tingais profesijos pažymėjimais, pra
muštas kelias emigracijai ir svar
biausia kuklus, bet turiningas spaus
dintas žodis.

Laikraščio pasirodymo proga, nuo
širdžiai sveikinu Tamstą, pone Re
daktoriau, ir visus artimiausius Tam
stos bendradarbius ir linkiu, kad Jū
sų laikraštis, lankydamas S-gos na
rius ir bendrai tremtinių masę, for
muotų juose profesinį susipratimą ir 
netikintiems, arba nenusimanantiems 
parodytų, kad profesinis organizuo
tumas ir susipratimas yra tautiškai 
susipratusiai ir demokratiškai susi
tvarkiusiai visuomenei ne priešas, 
bet vertingas bendradarbis.

Linkėdamas Jums viso geriausio, 
lieku su didžia pagarba. J. Audėnas.

Buvęs Liet. Tremt. Bendruomenės • 
Centro Valdybos pirm. J. Vilkaitis 
rašo:

„Sveikinu darbą pradėjus ir linkiu 
gražaus pasisekimo".

Mes visiems dėkojame ir kviečia
me suglaustomis gretomis skinti ke
lią laimingai mūsų krašto ir jos dar
bo žmonių ateičiai. Redakcija.
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IS HET. AMAT. IB DABB. PBOF. S-GOS VEIKLOS
CENTRO VALDYBA.

Iš svarbiausiųjų Centro Valdybos 
paskutiniojo mėnesio darbų pažy
mėtina:

Kandidatų žemės ūkio darbams 
Vermonto valstybėj paruošimas. Per 
JAV komitetą mūsų S-gos nariams 
remti gautas pasiūlymas pristatyti 
1.600 kandidatų ž. ūkio darbams. Šis 
darbas buvo skubus, bet skyrių ir 
Centro Valdyboms gerokai papra
kaitavus jis buvo laiku paruoštas ir 
pasiųstas.

Taip pat ruošiami ir kitų specialy
bių sąrašai, nes ir jie bus reikalingi.

Emigracijos reikalais C. Valdyba 
kelis kartus informavosi Muenchene. 
Žodžiu, ji atydžiai seka emigracijos 
reikalus ir, jei bus kas skubaus — 
painformuos skyrius aplinkraščiu.

Pirmininkas V.Gervickas su Augs- 
buvo skyr. pirm. J. Tamulevičių da
lyvavo Laisvosios Lietuvos ūkio at
statymo konferencijoj, kurioj buvo 
svarstomi ir amatininkus ir darbi
ninkus liečiantieji klausimai.

C. Valdybos pirm. V. Gervickas 
dalyvavo ir Įkurdinimo Įstaigos su
kviestoj konferencijoj emigracijos 
reikalais.

Rugsėjo mėn. įsteigti 4 nauji sky
riai: Garmischo, Dinkelsbuehlio, 
Neuburgo ir Ingolstadto.

Paruoštos šalpos fondo taisyklės.
Centro Valdybos pastangomis pa

sirodė ir „Bendras Darbas".
C. Valdyba visu budrumu stovi 

S-gos reikalų sargyboj ir ragina vi
sų skyrių valdybas ir atskirus na
rius būti aktingus. Skyrių Valdybos 
turi laiku surinkti narių mokestį ir 
laiku atsiskaityti su Centru, kuriam, 
darbui plečiantis, lėšos ypač reika
lingos.

) SKYRIAI
Augsburgas. Spalių 2 d. įvyko vi- 

suot. narių susirinkimas, kuriame iš 
198 narių tedalyvavo 40. Jau šita.ro
do, kad daugelis narių yra apsileidę 
ir nesidomi savo organizacijos rei
kalais.

Valdyba pranešė, kad skyrius tu- - 
ri 198 narius, kad per 1 metus turė
jo pajamų RM. 2.875 ir DM 245,03, 
išlaidų — RM. 2.552 ir DM. 145,75. 
Šiuo metu, kasoj yra 99,28 DM Sky
rius iš savo lėšų „Bendram Darbui" 
leisti paskyrė 70 DU. Daug darbo 
valdyba turėjo kol išdavė nariams 
amato liudijimus. Jų išduota 163.

Susirinkimas valdybos apyskaitą 
patvirtino ir pareiškė padėką. Ta pa
ti valdyba išrinkta ir antriems me
tams: J. Tamulevičius, K. Dauginis 
ir J. Juozapavičius.

Į revizijos komisiją išrinkti: A. 
Kulvinskas, Liaukus ir A. Andriūnas.

Centro valdybos pirm. V. Gervic
kas plačiai papasakojo, ką C. v-ba 
atliko iki šiol ir kokius sumanymus 
turi ateičiai.

Susirinkimas įpareigojo visus na
rius pirkti ir skaityti S-gos laikrašti 
— „Bendrą Darbą". Taip turėtų pa
daryti visi skyriai! Ž.

Ingolstadtas. Mūsų amatininkai 
neseniai tesusiorganizavo. Organi
zuotumo reikšmė dar ne visiems jų 
aiški, todėl būtų pageidautina, kad 
prof, s-gos skyriaus valdyba pasi
kviestų Centro atstovą, kuris galėtų . 
plačiau apie mūsų reikalus paaiš
kinti. Amatininkas.

Kemptenas. Skyrius veikia jau an
trus metus. Per tą laiką jo darbuo
tojai girdėjo įvairiausių priekaištų. 
Buvo ir tokių, kurie prof, sąjungą 
nevadino kitaip, kaip raudonas kam
pelis, bet kai ji pradėjo rašyti kan
didatus į žemės ūkį Vermonto val
stybėj, tai ir šitie mūsų „Zalatoriai" 
panoro stoti į sąjungą. Mūsų sky
rius galėtų daug daugiau nudirbti, 
jei visi valdybos nariai aktingai 
dirbtų. Šiandien gi pirmininkas ir se
kretorius perdaug užimti visokiais 
savais reikalais, todėl kenčia sąjun
gos veikla. Taip neturėtume toliau 
palikti. Juk jei valdyba nedarbinga, 
tai mes nariai galime išsirinkti kitą, 
kuri turės laiko ir mūsų visų labui 
padirbti. B.

Dormstądtas. Skyrius jau senokai 
įsikūręs, bet negausus, todėl ir ypa
tingos veiklos neišvystė. Neseniai 
čia atsikėlė iš Schweinfurto būrys 
narių, jų tarpe net 2 Centro Valdy
bos nariai. Reikia tikėtis, kad dabar 
skyriaus veikla pagyvės. Registra
cija ž. ūkio darbams į JAV mūsų or
ganizacija susidomėjo ir tie, kurie 
anksčiau ja nesidomėjo. Būdinga, 
kad savo aktyvumą reiškia ir tie, 
kuriems nederėtų. V.

Memmingenas. Čia amatininkai 
susiorganizavo tik šį pavasarį, bet 
ypač energingo skyriaus pirm. Ša
palo dėka jų organizacija jau turi 
rimtą vardą. Pradžioje dar daug kas 
į ją šnairavo, igronavo, o šiandien 
jau ir šitie žmonės rūpinasi turėti 
šitos organizacijos amato ir nario 
liudijimą. Mat, jau ne vienas net 
emigravusių prašo atsiųsti profesi
nės sąjungos dokumentą.

Valdyba turėtų žiūrėti, kad į prof, 
s-gą nepatektų tie, kurie anksčiau ją 
dergė. Narys.

Schwaebische Gmuend. Iki šiolei 
Prof. S-gos skyriui veikti neturėjo
me labai palankių sąlygų. Stovykloj 
buvo atsiradę piktos valios žmonių, 
įvairiai kenkiančių atskiriems mūsų

nariams ir visai organizacijai. Po 
viešo stovyklos gyventojų nutarimo, 
pasmerkiančio šiuos žemos moralės 
žmones, padėtis žymiai pasikeitė ir 
atsivėrė žymiai platesnės darbo ga
limybės.

Tačiau ir tose sunkiose sąlygose 
skyriaus . vadovybė įstengė savo 
veiklą išplėsti ir apčiuopiamai pasi
tarnauti stovyklos visuomenei, Pir
masis skyriaus, įsteigto 1927.XIL10, 
žingsnis į- viešumą buvo gegužės m. 
1 d. minėjimas— įdomi adv. J. Sko- 
rubsko paskaita ir meninė dalis.

Paskaita, plačiai palietusi Vakarų 
Europos profesinių sąjungų ir mūsų 
organizacijos siekius, atvėrė dauge
liui suklaidintų žmonių akis, tuo pa
čiu užkariaudama daug simpatijų 
mums.

Antras pažymėtinas įvykis sky
riaus veikloj — tai virintojų kursų 
organizavimas. Juos organizavo C. 
V-bos narys Paškevičius, remiamas 
Amatų mok. dir. inž. Pacevičiaus.

Dar vienas skyriaus vadovybės 
nuveiktas darbas — anglų kalbos 
mokyklos, kuri pradėjo veikti nuo 
liepos 1 dienos, suorganizavimas.

Iki mokylos atidarymo anglų kal
bos 'mokymas buvo privačių kursų 
pobūdžio ir vyko labai neplaningai, 
net dažnai be reikalo gaištant bran
gų klausytojų laiką ir eikvojant pi
nigus. Susitarus skyriaus pirminin
kui su keletu gabesnių, mokytojų, 
kurių vieni gyvena čia pat, kiti va
žinėja net iš už 60 km., pavyko su
daryti neblogą vienetą, kurs, darniai 
bendradarbiaudamas, moko apie 70 
mokinių, padalytų pagal pažangumą 
tris klases. Pamokų mokiniai turi 

į savietę 25 ir viena pamoka tekaš- 
tuoja 15 pf. -■

Mokyklai vadovauti buvo pakvie
stas prof. K. Alminauskas, kuris de
ja, neseniai mus paliko, išvykdamas 
dėstyti į vieną užjūrio universitetą.

Ateityje skyrius numato įsteigti 
kelias gamybines dirbtuvėles, kurios 
savo prekėmis galėtų patenkinti ne 
tik tremtinius, bet ir konkuruotų sa
vo gaminiais vokiečių rinkoje, tuo 
būdu įnešdamas naujų pajamų ne 
vien Prof. S-gai, bet ir stovyklai bei 
bendruomenei. X.

Demokratijos tikslas tai ne išrink
tųjų laimė, bet darbo žmonių norų 
įgyvendinimas.

Prof.' sąjungų svarbiausias uždavi
nys — kova dėl nuolatinio uždarbio 
ir darbo sąlygų pagerinimo.

Nėra žmogaus, kuris turėtų teisę 
valdyti kitą be šio sutikimo.

Lincoln.

7

7



Ar jau taip viskas tvarkoje?
Mūsų tremtinių spaudoje vyksta 

ginčas dėl lietuvių tremtinių emi
gracijos į J. A. Valstybes priimtojo 
DP biliaus rėmuose. Ginčas yra iški
lęs po š.m. rugs. m. 22—23 d. Fellba- 
che įvykusio V. T. Tremt. Įkurd. Tar. 
ir BALF-o įgaliotinio Europoje ini
ciatyva sušaukto įvairių institucijų 
ir organizacijų atstovų suvažiavimo. 

.Iš BALF-o įgiliotinės Europoje tame 
suvažiavime padaryto pranešimo ir 
kilusių diskusijų \paaiškėjo, kad: 1) 
BALF-as yra sudarytas visų be reli
gijos ir politinio įsitikinimo skirtu
mo amerikiečių lietuvių, išskyrus tik 
komunistus, tikslu padėti visiems 
lietuviams tremtiniams. 2. BALF-as 
be šalpos uždavinių imasi teikti pa
galbą tremtiniams ir emigracijos rei
kalais. 3. Emigraciniais reikalais 
BALF-ui JAV įstaigų nėra pripažin
ta teisė savarankiškai išdavinėti bu
to ir darbo garantijas. 4. Tam tikslui 
BALF-as artimai bendradarbiauja su 
NCWC (katalikų org.), kuri tokias 
buto ir darbo garantijas turi teisę iš
davinėti. Be to, esą daroma žygių už- 
megsti ryšius su protestantų ir žydų 
organizacijomis. 5. Kandidatų atrin
kimą NCWC vykdo per stovyklų 
klebonus, reikalaudama apie kiek
vieną kandidatą šių žinių: a) koks 
jo dorinis gyvenimas, b) ar jis at
lieka religines pareigas, č) kokia 
moterystė ir d) ar klebonas jį reko
menduoja ir kodėl.

Tokią emigraciniams reikalams 
BALF-o tvarką užsipuolė „Mintis", o 
ją giria ir gina „Žiburiai", aiškinda
mi, kad NCWC yra organizacija, tu
rinti tikslo pirmoje eilėje padėti tik 
katalikų bendruomenės nariams ir ji 
pati, niekas kitas, nustato, kam ji pa
deda.

Suprantama, jei NCWC organiza
cija parūpina pati buto ir darbo ga
rantijas, neabejotinai jai,priklauso 
teisė vieną ar kita tvarka su klebonų 
ar be klebonų pagalbos, parinkti kan
didatus. Tai yra grynai jos reikalas. 
Tik jau visai kita, kai BALF-as su
renka iš visų Amerikos lietuvių, ar 
jie būtų socialistai, ar katalikai, ar 
tautininkai, ar jie priklausytų vienai 
ar kitai tikybiniai bendruomenei ar 
visai jokiai nepriklausytų, nevardi- 
nius pasižadėjimus aprūpinti tremti
nius butais ir darbu ir tuos pasiža
dėjimus atiduoda NCWC organiza
cijai, kuri jau be jokio skirtumo, ar 
pasižadėjimo davėjas to nori ar ne
nori, taiko savo nustatytą tvarką, 
kitaip tariant — kandidatą pristaty
ti paveda klebonų skryningui.

Kas gi pasidaro? O gi tai, kad to
kia tvarka BALF-as sudaro palan- 
kiusias sąlygas išvažiuoti kaip tik 
vienos konfesinės politinės grupės 
tremtiniams, nes stovyklų gyvenimo 
praktika parodė, kad klebonai, be 

grynai savo religinių pareigų atliki
mo, dažnai yra aktingai įsijungę ir į 
politinį darbą. Žinoma, niekas ir ne
gali drausti mūsų klebonams - dirbti 
politinį darbą, nes jie turi tas pačias 
teises, kaip ir visi kiti tremtiniai, ta
čiau, kaip tik dėl to ir yra netikslu 
visų tremtinių likimą pavesti lemian
čiai vieno žmogaus nuožiūrai, ka
dangi nėra jokių garantijų, kad kle
bonas gali išlikti visiškai objekty
vus kitokių politinių ar religinių įsi
tikinimų tremtinių atžvilgiu. Dėl to 
šiuo atžvilgiu motyvai, kad BALF-o 
organizuojamos mūsų tremtiniams 
emigraciniais reikalais pagalbos pro
cedūra per NCWC organizaciją yra 
grynai NCWC organizacijos vidaus 
reikalas, neišlaiko jokios kritikos. 
Čia turi būti aiškiai atskirti BALF-o 
reikalai nuo NCWC reikalų. BALF-as 
nėra NCWC skyrius ir savo reikalų 
atlikimą negali pavesti tik tai orga
nizacijai, kuri savo struktūra teiks 
pagalbą tik vienos konfesinės ar po
litinės grupės tremtiniams. BALF-ui, 
kaip visokių įsitikinimų amerikiečių 
lietuvių sukurtai organizacijai turi 
būti lygūs visi be jokio politinių ar 
religinių įsitikinimų skirtumo trem
tiniai lietuviai.

Šis klausimas čia keliamas todėl, 
kad mūsų Profesini Sąjungos na
riai yra visokių įsitikinimų ir religi
jų. Dėl to mūsų Sąjunga turi teisę 
reikalauti, kad emigraciniais klausi
mais visi lygiai būtų traktuojami. 
Principas, kad kaip visi Amerikos 
lietuviai be jokio skirtumo teikia mū
sų tremtiniams visokeriopą pagal
bą, dažnai atsisakydami gardesnio 
kąsnio ar rūbo, taip visi lietuviai 
tremtiniai be jokio skirtumo turi tą
ja pagalba turėti galimumo pasinau
doti, turėtų būti pilnai išlaikytas. Bro
lių amerikiečių duosnumas ir gera 
širdis niekam nevalia piktam, savo 
siauriems grupiniams reikalams iš
naudoti. Net ir bandymai tą padary
ti turi būti pačioje pradžioje išrautil

J. Sukėnas.

' f
Visuose kraštuose pirmieji darbi

ninkų prof, s-gų pionieriai buvo so
dinami į kalėjimus, o daug kur net 
žudomi. A. E n d e r I e.

<

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
„Ateities Keliu", visuomeninės 

minties laikraštis Nr. 3—4 (15—:16), 
1948 m. rugp. — rugs. m. 8 p. Kaina 
0,30 DM.

„Jaunasis Socialdemokratas", Nr. 
4(7), 1948 m. spalių mėn. 32 p. Kaina 
0,50 DM.

„Naujas Žmogus", neperiodinis re
liginis žurnalas, Nr. 1, Greven, 24 p. 
Kaina nepažymėta.

LD 42
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„Be
Zauki
guli Sa . j, - , *>.. juienms O
DM, Augsburgo Skyriaus Valdyba 
70 DM.

Visiems aukotojams tariame nuo
širdžiai ačiūl

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Agr. bitin. C. Dubinskui. Pritaria

me T .raginimui ir afnatininkams su
sidomėti bitininkyste, bet straipsniu 
negalėsime pasinaudoti.

A. M. Z. Atsiųsta medžiaga pasi
naudosime. Ačiū! Rašykite.

J. Gaidžiui. T. str. Vargas dėl ama
tininkų prieauglio — įdėsime. Ačiū!

EMIGRUOJANTIEMS Į KITUS 
KRAŠTUS ĮSIDĖMĖTINA!

Tiktai Vokietijoj tegalima įsigyti 
lietuvių kalba reikalingų vadovėlių 
bei grožinės literatūros, būtent:
V. Minkūno — Anglų kalbos skaity

mai su tarimu ir žodynėliu. 192 p. 
Knygų leid. kom. pripažinta tinka- 
vu vadovėliu. Kaina tik 3,— DM.

A. Bendoriaus — Europos geografija 
su Lietuva. Knyga gausiai iliustr. 
190 p. Kaina 3,— DM.

Inž. Pr. Drąsučio — Elektrolnstalia- 
toriaus vadovėlis. 190 p. Tekste 
154 brėž. Kaina 8,— DM, o kur
santams — 6,50 DM. Šis vadovė
lis patartina įsigiti tiems, kurie no
ri susipažinti su elektra ir insta
liacijos darbais.

N. Mazalaitės - Krūminienės — Ap
versta valtis. Novelių pagrindinis 
motyvas — meilė; meilė antrai ly
čiai, meilė sūnui, tėvynei. Knyga 
turi 200 p. Kaina tik 2,50 DM.

V. Krėvės — Raganius. Veikalas 
Lietuvoje buvo premijuotas. Tai 
prieškarinių laikų sodžiaus apysa
kos su gražiu dailininko Alex. Še
pečio lietuvišku viršeliu. 190 p. 
Kaina 3,50 DM.

V. Pietario Algimantas II d. Tai gra
ži pirmoji Lietuvos istorinė apy
saka—romanas. 306 p. Kaina 3,50. 
KNYGŲ LEIDYKLA S U D U V A 

AUGSBURG — Hochfeld 
Baltic Camp. Bl. 10—24 

„Bendras Darbas" yra tavo norų Ir 
reikalų reiškėjas, todėl rašyk jam 
apie visas savo bėdas ir savo suma
nymus šiuo adresu:

„BENDRAS DARBAS", 
(13b) Augsburg, Germany, 

DP Camp, Hochfeld.

Leidžia:
L.T.A. Ir Darb.Prof.S-gos Cent. V-ba 

Centro Valdyba
Atsak. Redaktorius:

V. Gervickas
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