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RUOŠKIMĖS ATEIČIAIMes tikime laisva Lietuvos ateitimi.. Mes suprantame, kad išlaisvinta Lietuva gali • ir privalo atsikurti tik kaip demokratinė respublika. Išgyvenusi ir patyrusi daug skriaudos iš savųjų ir svetimųjų, Lietuvos darbininkija ateity nepa-kęs .bet kokio pavergimo, nežiūrint, iš kur jis eitų: iš svetur, ar iš savųjų tarpo, būtų atviras, ar užmaskuotas.Laisvoje Lietuvoje norėsime siekti vis aukštesnio materialinio gerbūvio. Norėsime šviestis, kultūrėti ir gyventi, kaip žmonėms pridera. Norėsime, kad pas mus visiems būtų lygiai gera, kad nebūtų lengvai lobstančių ir sunkiai vargstančių. Tą tuomet tegalėsime pasiekti, jei visą mūsų gyvenimą mokėsime pagrįsti sveiku, našiu ir vis stiprėjančiu tautos ūkiu. Viskas pareis nuo mūsų ūkinių pasiekimų. Po antrojo pasaulinio karo daug kas pasikeitė. Po trečiojo kdro, jet jį turėsime, viskas dar daugiau. pasikeis. Norėdami geriau gyventi, negalėsime taip ūkininkauti, kaip ūkininkavome. Apvienytos Europos pagrindą sudarys apvienytas Europos ūkis. Tokio ūkinio valstybių atsiskyrimo, kaip anksčiau buvo, nebus. Jau dabar siekiama, kur tik galima, pašalinti kliūtis tautoms ūkiniai bendradarbiauti. Siekiama iš Euroops padaryti bendrą rinką, kurioje vyktų laisvi prekių' mainai. Į bendradarbiavimą turėsime įsijungti ir mes, o bendradarbiaudami turėsime būti pajėgūs konkuruoti su kitais. Aukštos mūsų sienos, kurių pagalba mūsų valstybės ūkio vadovai norėjo išpenėti mūsų verslininkus visos tautos sąskaiton, dalimi išnyks, da

limi pasidarys labai žemos. Tas lems ir mūsų ūkio ateitį, ir mums patiems pastatys naujus reikalavimus.Kad galėtume su užsieniu konkuruoti ir patys turtėti, turėsime daug, gerai ir racionaliai dirbti. Turėsime, visi dirbti, ir „ponai" ir „neponai“.
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lektorius)Turėsime atkurti mūsų žemės ūkį, įvairinti jo gamybą, kad būtų gaminama daug ir gerai; kad būtų gaminami tokie produktai, kuriuos perdirbę galėtume ir patys sunaudoti, ir užsieniui parduoti. ’Iš žemės ūkio gaunami produktai, — gyvuliai, javai, pienas, linai, odos, bulvės ir kt., — jei jie nėra perdirbti, tėra pigiai vertinama žaliava. Jei žaliavas tegaminsim ir jas teparduosim, būsim amžini skurdžiai, nes už žaliavas buvo ir bus mažai mokama. Visas mūsų žaliavas, gaunamas iš žemės ūkio ar kitų krašto atsargų, turime patys perdirbti, žaliavas paversti prekėmis ir tuo pakelti jų vertę tiek namie, tiek ir užsieny. Tai reiškia, kad mūsų 

ateities ūkį turėsime daug labiau supramoninti, atstatyti tinkamus buvusius fabrikus ir kurti naujus. Visų pirma turėsime atkurti mūsų maisto pramonę, perdirbinėti pieną, mėsą, vaisius, daržoves, bulves, aliejinius augalus ir kt., kad turėtume ką parduoti užsieniui. Toliau eis tekstilės, odos, cukraus, popie-

riaus, statybos medžiagų pramonė, cheminė pramonė, ūkio mašinų ir padargų gamyba, avalinės ir drabužių pramonė, muilo ir galanterijos pramonės. Pagrindinis mūsų ateities ūkio dėsnis turės būti: kas mums reikalinga, stengtis patiems pasigaminti, kas bus parduotina užsienin, kad būtų namie apdirbta.Daug bus reikalaujama iš mūsų amatų. Be amatininkų visuomenė yra kaip be rankų. Juo gyvesnis ir įvairesnis bus visas mūsų ūkis, juo didesnė turės būti jam pagalba iš amatų Daugiau susmulintas negu pramonėj, bet per visą kraštą nutiestas amatiriinko darbas ateities Lietuvoje turės ne tik atkurti buvusius mūsų amahjs,----bet ir pradėti
[Lozoraičių] 
[biblioteka)

1



naujus, užimti naujas sritis. Ne pri
puolamai tokioj Vokietijoj amati
ninkas pagamindavo pusę tiek visų 
vertybių, kiek visa galinga Vokieti
jos pramonė. Amatus reikės tobu
linti, daugiau sumechaninti, geriau 

z organizuoti ir geriau finansuoti.
Trumpame straipsny ne vieta 

smulkiai dėstyti, kas, kaip ir kur 
turės būti pas mus daroma pramo
nėj ar amatuose. Tenka tik pasaky
ti, kad turėsime daug platesniu ba
ru paimti gamybos sritį " išbaigtom 
prekėm gaminti, jei norėsime, kad 
mūsų darbas būtų - pelningesnis ir 
Lietuva Europos ūkyje nebūtų tik' 
jos kolonija, tik pigiai vertinamų 
žaliavų gamintoja. Kartu su pramo
ne ir amatais didės elektros parei
kalavimas darbui, turės gyvėti 
transportas ir susisiekimas. Patobu
lintas, sumechanintas darbas vis 
plačiau bus' reikalingas žemės ūky, 

'*■ prekyboje, visoj ūkinėj veikloj.
Kas iš to seka?
Visų pirma tai, kad būsime rei

kalingi nepalyginamai didesnio 
amatininkų ir kvalifikuotų darbi
ninkų skaičiaus, kaip turėjome. Be 
išmokslintų darbininkų, nedirbs kad 
ir geriausiai įrengti fabrikai bei 
dirbtuvės. Jeigu tokie pramoningi 
kraštai, kaip Amerika, Anglija, Šve
dija dabar gaudo profesiniai iš
mokslintą darbininką ar amtininką, 
tai ką "bekalbėti apie Lietuvą. Sovie
tų Rusija pristatė fabrikų, bet-jų ga
myba šlubuoja abiem kojom ir, 
svarbiausia, dėl to, kad trūksta 
paruoštų darbininkų. To neprivalo
me užmiršti ir mes.

Lietuvis darbininkas ir amatinin
kas, kad ir dažno namie nupeiktas, 
užsienyje pasirodė gerai vertina
mas. Kai dabar įvairios valstybės 
renkasi iš DP darbininkus, pabaltie- 
čiai darbo rinkoje vertinami gana 
aukštai, fr mes patys neturime rei
kalo blogai save vertinti. Žinoma, 
turime mokytis ir tobulintis. Mes 
daug ko nemokame, ir dažnai tesa
me gera „žaliava". Turime mokytis 

•Ir išmokti tokių darbų, kurie ateity, 
■ grįžus Lietuvon, bus reikalingi. Tu
rime išmokti gerai dirbti, nes atei
ty turėsime savo darbu konkuruoti 
su gerai įgudusiais ir šimtmetį be
simokiusiais Vakarų darbininkais.

Bet ruošdamės ateičiai, nepriva
lome vieno užmiršti, — savo laiku 
pareikalauti, kad pagal Jurgį būtų 
ir jo kepurė. Iki šiol darbininko ir 
amatininko padėtis mūsų visuome
nėj buvo paskutinė. Tautos pastate 
mes buvome pats žemiausias visuo
menės sluogsnis. Mus visi iš vir
šaus gulo, užmiršdami tinkamai mus 
vertinti. Mes buvome reikalingi tik 
kaip darbo jėga. Ateity tokia padė
tim mes negalim tenkintis. Mes esa
me tokie pat, kaip ir visi kiti. Mes 
turime teisę reikalauti, kad ir pa-
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čiame darbe mes ne tik dirbtumėnų 
bet ir galėtume pasakyti žodį, kaip 
darbas turėtų būti dirbamas; geriau 
dirbamas. Geru, našiu darbu yra 
suinteresuota pati tauta; tiek pat ir 

-mes. Juo daugiau ir geriau bus pa
daryta, tuo daugiau bus kuo ir pa
sidalinti, žinoma, teisingai pasida
linti. Ir dėl to mūsų politinės teisės 
turės būti papildytos teise dalyvau
ti tautos ūkio reikalų aptarime, jų 
tvarkyme didesnei visų ūkio daly
vių naudai. Demokratinis mūsų atei
ties susitvarkymas turės apimti ne 
tik politinį, bet ir ūkinį bei .visuo- 

. meninį gyvenimą. Tik ta sąlyga vi-

MUSU SĄJUNGOS KELIAS TREMTY « « . .
Rašo A. Žiedas, L. T. Amatininkų ir Darbininkų Profesinės Sąjungos ; 

propagandos vadovas

Negalėdami pasakyti, kad egzili- 
nės Profesinės Sąjungos iškilimas 
lietuvių tremtinių bendruomenės bū
tų buvęs pakankamai palankiai su
tiktas. Pačioje pradžioje imta abe
joti, ar šitos Sąjungos pavidalu ne
nori legalizuotis kokia bolševikinė 
jačėika arba buvo bijoma, kad įsi
braus bolševikinių agentų ir panau
dos ją veikti pagal žinomą instruk
ciją Nr. 5, tremtinių bendruomenės 
demoralizacijos ir dezorganizacijos 
reikalui. Kilo įvairūs klausimai: ką 
šitoji Profesinė Sąįunga veiks trem
tyje, kokius amatininkų ir darbinin
kų interesus ji atstovaus ir gins ir 
prieš ką?

Tokiems abejojimams davė pa
grindą visų pirma tas faktas, kad 
Nepr. Lietuvoj dėl įvairių priežasčių 
prof, s-gos mažai tebuvo žinomos. 
Labiausiai profesinės sąjungos var
das buvo išniekintas bolševikų oku
pacijos "'metu, kada jinai buvo mo
nopolizuota kompartijos, tikriau, 
pavesta NKVD, vėliau NKGB agen
tūra. i

Tat ir galima dalinai suprasti tuos , 
jausmus, kuriais lietuviai tremtiniai 
sutiko egzilinės Profesinės sąjungos 
atsiradimą. Bet šitie . nemalonūs 
jausmai tremtinių bendruomenėj jau 
turėjo išnykti, nes mūsų Sąjungos 
veidas jau pakankamai yra išryškė
jęs. Tiek mūsų Sąjungos ikšioliniai 
pasireiškimai, tiek ypač jos princi
pų išdėstymas ir atsišaukimas į pa
saulio darbininkiją, su kuriuo buvo 
supažindinta ir lietuvių tremtinių 
bendruomenė (š. m. gegužės 4 d. jis 
buvo ištisai perskaitytas ir per 
Frankfurto radiją), turėjo išblaškyti 
bet kokius abejojimus dėl šios Są
jungos pozityvumo.

Bet nežiūrint į tai, ne tik tremti
nių viešumai, bet ir patiems mūsų 
Sąjungos nariams pravartu tvirtai 
išsiaiškinti mūsų Sąjungos tikslus ir 
kelią, kad mes patys žinotumėm ko

x ■' J ■ 

sos tautos jėgos galės būti tikslin
gai ir' piftrai panaudotos bendrai 
krašto gerovei kelti.

Aukščiau paminėti klausimai čia 
yra tik paliečiami, tik pastatomi. 
Apie juos reikia dar daug kalbėti, 
daug aiškinti. Juos reikia aiškintis, 
nes tik tinkamai juos spręsdami, 
mes galėsime laisvoj ''■Lietuvoje taip 
tvarkytis, kad joje būtų gera vi
siems gyventi. Mums, amatininkams 
ir darbininkams, jie turi lygiai tiek 
pat rūpėti, kiek ir visierds kitiems. 
Prie jų mes dar grįšime „Bendr. 
Darbe". - 

siekiam ir kur einam ir kad tatai 
aiškiai žinotų ir viešuma.

Visų pirma mūsų Sąjunga nėra 
ideologinė organizacija. Ji nelaiko 
savo nariams privaloma ir neprime
ta jiems tų ar kitų religinių ar filo
sofinių pažiūrų. Ji yra griežtai ne- 
konfesinė ir nepartinė organizacija, 
ji yra laisva prof, sąjunga. Ji aiš
kiai pasisako už vakarietišką demo
kratijos'supratimą, ir rytietišką de
mokratiją laiko lygiai tokiu pat to- 
talizmu, kaip nacinis ar fašistinis.

Mūsų Profesinė Sąjunga apjungia 
visokių įsitikinimų, išskyrus bolše
vikus, darbo ir profesijos žmones, 
susibūrusius šion Sąjungon rūpintis 
savo bendrus darbo ir profesijos in
teresus. Tačiau šiuos interesus ji rū
pina ir gina demokratinėmis, lega
liomis priemonėmis. Todėl mūsų 
Sąjunga , yra valstybinga, visuome
niška ir demokratiška organizacija. 
Ir kaipo tokia, gindama savo narių 
ir iš viso dirbančiųjų interesus, at- 
sišvelgia ir bendrųjų valstybės ir vi
suomenės interesų. Ji saugo, kad, 
viešųjų interesų priedanga nebūtų 
pavergiami darbo ir profesijos žmo
nės, o taip pat, kad šių reikalavimai 
neviršytų valstybės ir visuomenės 
išgalių ir nepakenktų bendrai kraš
to gerovei.

Profesinių Sąjungų legalia kovos 
priemone laikomi streikai, kai jie iš
šaukiami ekonominių reikalų. Ir, 
vakaretišku demokratijos suprati
mu, kur nėra galimi streikai, ten nė
ra ir jokios demokratijos. Tačiau ir 
streikai išeina už legalumo ribų, kai 
jie naudojami bolševikų tikslams 
vykdyti. O šiandien jie labai sten
giasi, .-įsibrovę į prof, s-gas, sukur
styti sveikais darbininkų reikalais 
nepagrįstus streikus, juos keldami 
visai nesirūpina dirbančiųjų ekono
minius reikalus pagerinti. Tai yra 
darbininkų ir visuomenės reikalų 
sabotažas.
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Bet, musų Sąjunga yra subūrusi , politinius emigrantus. Jiems, kaipo tokiems, ir jų organizacijoms privalu kovoti už tuos idealus, dėl kurių išpažinimo jie turėjo apleisti savo kraštą. Žinoma, tarp politinių emigrantų yra ir skirtingų politinių ir pasauliožiūrinių ideologijų, kurios sudarė jų emigracijos priežastis.Bet tokiomis skirtingomis ideologijomis mūsų Sąjunga neužsiima. Yra, tačiau, ir bendrų mūsų emigracijos priežasčių. Taip, pavyzdžiui, mes visi negalėjome ir negalime susiderinti, kad mūsų kraštas pavergtas svetimos jėgos, kad mūsų tautai yra primesta totalitarinė prievartossistema, kad panaikintas mūsų krašto valstybinis nepriklausomumas, kad prieš mūsų tautą vykdomas genocidas. Todėl kova su svetima jė
ga už mūsų krašto išlaisvinimą, už 
tautos išgelbėjimą, visiems mums 
yra bendra. Tat savaime aišku, kad šitai kovai yra pajungta ir mūsų Sąjunga.Antra, mūsų Sąjunga siekia ne
priklausomos ir demokratinės Lie
tuvos. Ji siekia, kad atsikursiančioj Lietuvoj būtų įgyvendintos ir apsaugotos žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės, kad dirbantieji turėtų teisę į savo organizacijas, į organizuotą savo reikalų gynimą ir kad į jų teisėtus reikalus būtų atsižvelgiama. Todėl šiais dviem požiūriais 
mūsų Sąjunga yra politinės kovos 
organizacija.Mūsų Sąjunga siekia taip pat de- mokratinio, taikingo ir saugaus pasaulio, kuriame nebegalėtų daugiau siautėti plėšikiškos ir naikinančios jėgos, kitaip sakant, siekia tvarkin
gos pasaulio tautų bendruomenės, 
kurioje būtų saugoma žmogaus gy
vybė, laisvė, ir jo darbo vaisiai. Tuo pačiu ji solidarizuojasi ir remia viso pasaulio demokratijos ir darbininkijos jėgas, sekiančias tų pačių tikslų. Todėl ir savo kovoje už taikingą pasaulį ir už mūsų tėvynės x išlaisvinimą mūsų Sąjunga tikisi pasaulio darbininkijos paramos. Tačiau tokios paramos tesuteiks tik solidari, pažįstanti bolševikinę apgaulę darbininkija. Todėl mūsų Sąjunga siekia demaskuoti bolševizmo pastangas pasaulio darbininkijos pečiais įkurti pasaulinę raudonojo fašizmo sistemą.

Mūsų Sąjunga laikosi pažiūros, 
kad laisvos, demokratinės Profesi
nės^ Sąjungos yra būtinos demokra
tinės santvarkos institucijos. Jos padeda demokratinėmis priemonėmis rūpintis dirbančiųjų reikalais. Gi dirbančiųjų gerovę mūsų Sąjunga laiko viso krašto gerovės būtiną sąlyga. Kaip visas organizamas sunyksta, jei jame teka nusilpęs kraujas ar suparaližuojami raumenys, . taip ir valstybė merdi, jei bet KBri 

jos piliečių dalis naikinama skurdo ar prabangos. Todėl mūsų Są
junga sieks socialinės pusiausvy
ros.Mūsų Sąjunga siekia jos tikslų supratimo, pripažinimo ir paramos iš visų valstybingų lietuviškųjų politinių srovių. ‘Tačiau jos santykius su tomis politinėmis srovėmis ap-spręs šių pastarųjų nusistatymas mūsų Sąjungos ir jos tikslų atžvilgiu. Mūsų Sąjunga nenori ir nepasidarys, vienos kurios partijos įrankiu, bet ji, kaip ir kitų demokratinių kraštų Profesinės Sąjungos, nepriklausomo valstybinio gyvenimo praktikoj, rems tų politinių grupių

Europos centro ir r\ 
organizacijųŠių metų spalių 5 d. Paryžiuje įvyko aukščiau minėtų kraštų egzilinių profesinių organizacijų atstovų konferencija. Joje dalyvavo Lenkijos, Estijos, Lietuvos, Vengrijos, Rumunijos,’ Bulgarijos, Jugoslavijos ir Čekoslovakijos prof, organizacijų tremty atstovai. Lenkus atstovavo 11 delegatų (iš Prancūzijos, Belgijos, Italijos), Jugoslavus 3, bulgarus 3, vengrus 2, rumunus 2, čekus 3, lietuvius 1 ir estus 1 delegatas. "Konferenciją sveikino prancūzų laisvųjų prof, s-gų atstovas, po jo Amerikos. Darbo Federacijos atst. Brown, buvo sveikinimų ir raštu. Konferencijoj svečiu dalyvavo Profesinio Darbininkų Internacionalo sekretorius Shewenels, pasakęs sveikinimo žodį. Visi sveikinusieji pabrėžė, kad jie atstovauja laisvąsias profesines sąjungas ir kalba į tokių pat organizacijų atstovus.„Amerikos profesinės darbininkų Sąjūdis nežiūri politinių - partinių savo narių skirtumų, pasakė Brown: „Mes kovojome ir kovosime už profesinių sąjungų visišką laisvę, už jų nepriklausomybę nuo bet kurių partijų. Mes buvome ir būsime prieš komunistų pastangas panaudoti profesinį sąjūtiį Sovietų politikos tikslams. Mums nerūpi nežemiški klausimai. Mes statome sau ir vykdome profesinius darbininkų uždavinius ir remšim tik mūsų nusistatymo organizacijas. Mums visuomet buvo pirmaeilės reikšmės reikalas —■ kova už demokratiją. Dėl to buvome ir būsime atkaklūs totalitarinių režimų priešai.„Jūs kovojate už savų kraštų laisvę ir jų demokratinį susitvarky-*) Kuomet čia kalbama apie Europos Rytus, suprantama rytai iki Sovietų 1939 mt. sienos. 

politiką, kurios geriausiai atsižvelgs dirbančiųjų interesų..Tikėdami Lietuvos prisikėlimu, mes numatome, kad Profesinė Sąjunga atsikursiančioj Nepriklausomoj Lietuvoj, kaip ir kituoše<demokratiniuose kraštuose, galės suvaidinti žymų visuomeninį ir politinį vaidmenįl Bet tas vaidmuo pareisnuo dirbančiųjų aktyvumo, jų organizuotumo ir tinkamo savo interesų supratimo. Todėl jau dabar paruošti tinkamų Profesinių Sąjungos darbuotojų ir tremtyje esančius darbo žmones auklėti Profesinės Sąjungos dvasioje ir yra antras svarbiausiųjų mūsų Sąjungos uždavinių.
i|*) prof, darbininkų 
konferencijamą. Mes jus karštai užjaučiame, nes be laisvės ir demokratijos negalimas laisvas profesinis sąjūdis, negalimas darbininkų reikalų / gynimas, negalimas jų išsilaisvinimas iš kapitalistinio jungo. Mūsų galia vienybėj, nežiūrint į rasinius, tikybinius ir politinius skirtumus. Ir dėl t,o jūs galite būti tikri mūsų parama savo profesinėj ir kultūrinėj veikloj. Kovodami už savo krašto laisvę,, laikykitės profesinio sąjūdžio principų ir mes būtime vieningi"-
DARBININKŲ TREMTINIŲ ORGA

NIZACIJŲ UŽDAVINIAIKonferincijos darbotvarkės centre buvo tremtinių profesinių organizacijų uždaviniai ir reikalas pasiruošti ateities darbui grįžus, į išlaisvintus kraštus. Tą klausmą referavo jugoslavas, senas profesininkas Ziv- ko T o p a 1 o v i t c h. Jo pranešimo pagrindinė mintis buvo: tremty at- sidūrusiems darbo žmonėms iš Sovietų okupuotų ir satelitinių kraštų reikia organizuotis į profesines sąjungas tautinėmis grupėmis. Kad, atskiros tautinės prof, organizacijos sėkmingiau veiktų — padėtų savo nariams legalizuotis naujose įsikur- dinimo vietose, parūpintų jiems darbo, dabotų jų darbo sąlygas ir gintų nuo išnaudojimo, kad įmanomai tenkintų kultūrinius reikalus ir dėtųsi į kova už savo krašto išlaisvinimą — jos turi jungtis bendriesiems uždaviniams vykdyti. Jos turi tam tikslui sukurti bendrą organą, kuriame būtų atstovaujamos visos tautinės grupės ir kuris sek- mingesniam savo uždavinio rūpini- mui palaikytų ryšius ir bendradarbiautų su vietos organizacijų centrais. Vyriausias apjungtųjų tautinių grupių organas ■—Koordinacijos- Ko
mitetas — turi pasirinkti savo dar-
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bui tokį kraštą Europoj, kuriame jo 
veikla galėtų būti visai laisva. Prie 
Koordinacinio Komiteto . turi būti 
sudarytas Vykdomass Biuras ir pa
stovus sekretoriatas.

Koordinaciniai Komitetai, turi bū
ti sudaryti ir kiekvienoj Vakarų val
stybėj, kur tik yra konferencijoj at
stovaujamų kraštų tautinės prof, 
organizacijos. Vietos K. Komitetai 
turėtų rūpinti bendrus jame daly
vaujančių grupių reikalus gyvena
mam krašte, taip pat palaikydami 
pastovų kontaktą ir bendradarbiau
dami su vietos profesiniais centrais.

Ne visuose kraštuose profesinės 
sąjungos sutinka, kad tautinėj trem
tinių grupės kurtų savas profesines 
organizacijas. Paprastai jos reika
lauja, kad pastovų darbą gavęs trem
tinys, įsijungdamas į krašto ūkį, 

' kartu stotų nariu į vietos profesines 
sąjungas. Tai, žinoma, reik daryti, 
bet taip pat reikia žinota, kad trem
tiniai turės ir savų reikalų, kuriais 
jie patys turėtų teisę rūpintis. Tas 
reikia aiškinti vietos profesinių or
ganizacijų vadovybėms, kad mus 
suprastų ir nevaržytų mūsų darbo.

Pranešėjas iškėlė dar vieną svar
bų pasiūlymą — prie profesinių or
ganizacijų centro įkurti Tyrimo 
Institutą. Tyrimo Instituto už
davinys turėtų būti:

Rinkti žinias apie darbo pareika
lavimą įvairiuose kraštuose, apie 
tenykščias darbo sąlygas, galimu
mus įsikurti: rinkti žinias apie dar
bininkų padėtį Sovietų okupuotuo
se ar satelitiniuose kraštuose — 
darbo sąlygas, politinį režimą, kul
tūrinį gyvenimą, pragyvenimo są
lygas ir t. t., kad tą medžiagą būtų 
galima panaudoti Vakarų profesi
nėj spaudoj ar savuose leidiniuose 
sąlygoms už geležinės uždangos nu
šviesti. Ta pati medžiaga padėtų 
vesti propagandą už Sovietų pa
vergtųjų kraštų išlaisvinimą.

Po gyvų diskusijų buvo nutarta 
pritarti referate iškeltiems pasiūly
mams ir steigti Vyriausį Koordina
cijos Komitetą Prancūzijoj. Taip pat 
nutarta prie Koord. Komiteto suda
ryti pastovų Vykdomąjį Biurą su 
pastoviu sekretoriatu. Vyr. Vykd.

, Komitete bus lygiomis atstovauja
mos visos konferencijoj dalyvau
jančios grupės. Nuo kiekvienos gru
pės į jį įeina po 2 delegatu. Dele
gatus skiria pačios tautinės prof, 
grupės. Jos skiria ir vieną savo de
legatams pavaduotoją. Išimtis pa
daryta tik lenkams, kuriems Koor. 
Komitete skiriama 4 vietos, atsi
žvelgiant į jų darbininkiškos emi
gracijos Vakaruose gausumą.

Į Vyk. Biurą kiekviena tautinė 
grupė skiria po vieną narį ir vieną * 

■ pavaduotoją.
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Konferincijai baigiantis buvo su
daryti ir Koord. Komitetas ir Vykd. 
Biuras.

Lietuvių Tremtinių Amat. ir Darb. 
Prof. Sąjungai abejose įstaigose yra 
rezertuotas lygus su kitais atstovais 
atstovų skaičius.

Tyrimo Instituto diktorium kon
ferencija išrinko Z. Topolovitch.

KONFERENCIJOS REIKŠME
Paryžiaus konferencija yra pir

mutinis bandymas sukurti profesi
nių organizacijų sąjungą tremty. 
Tai yra Europos rajoninė profesinė 
organizacija, kurios -nariais, kaip 
aukščiau buvo pasakyta, tegali būti 
laisvosios prof, sąjungos, Sąjun
ga neturi tikslo išsiskirti iš pasau
linio prof, darbininkų sąjūdžio. Prie
šingai, jos uždavinys megzti santy
kius su vietos prof, organizacijomis 
ir jų centrais ir glaudžiai su jomis 
bendradarbiauti. Jei Europos Centro

PROF. SAJUNGU IlfflRNACIONALO KONGRESAS ATTOĖTAS 
« «

Prieš du metus Europos prof, 
s-gos, priklausiusios vadinamajam 
Amsterdamo Internacionalui, suti
ko bendradarbiauti su Sovietų prof, 
s-gomis, gerai žinodamos, kad so
vietinės prof, s-gos yra valdžios 
agentūros ir neturi sprendimų lais
vės. Vakariečiai vaikiškai manė, 
kad bendradarbiaudami su rusiško
mis s-gomis prijaukins jas ir paro
dys joms, kad darbininkų reikalas 
yra bendras. Užteko porą metų pa
sėdėti bendruose Internacionalo val
domuose organuose* ir Vakariečiai 
įsitikino, kad rusų prof, s-gų atsto
vams rūpi tik Maskvos politika, bet 
ne darbininkų reikalai. Vakariečių 
s-gos už Maršąlio planą, rusai — 
prieš; vakariečiai stovi už tai, kad į 
Internacionalą reikia priimti Vokie-

MŪSŲ JAUNIEJI AMATININKAI
Daug kas dabar rūpinasi išmokti 

bet kokio amato, bet tiksliai nežino
me, kiek ir kokių amatų mokėsi ir 
mokosi. Inž. K. Krulikas „Techni
kos Pasaulio" Nr. 2 paskelbė tik 3 
apyg. (Mainfrankeno, Regensburgo 
ir Gross-Hesseno) 1945—47 mt. duo
menis, kurie štai ką rodo:

Per minėtą laikotarpį baigė 51 
specialybės kursus 2.904 asm. ir 
dar mokėsi 1.430 asm. Kadangi apy
gardoj gyvena 14.135 lietuviai, tai 
išeina, kad amatų kursus baigė ar 
jų mokosi 30,6’/«. Daugiausia baigė: 
šoferių 1.230, moterų siuvėjų 582, 
elektros inst. 193, gail. seserų 114, 
auto mech. 94 ir t. t. Būtų įdomu, jei 
kas surinktų ir paskelbtų visų apy
gardų duomenis. 

ir Rytų Sąjunga vis tik sudaro savi
tą rajoninę organizaciją, tai tam pa
grindą duoda išimtina dirbančiųjų 
padėtis tremty ir specialūs jų reika
lai tiek Europoje, tiek ir kitur įsikū
rus. Išimtina jų gimtųjų kraštų būk
lė,. atsidūrusią už geležinės uždan
gos! Ta būklė įpareigoja atskiras 
tautines prof, grupes kpvoti už jų 
kraštų išlaisvinimą ir tas bendras 
tikslas jas jungia bendriems užda
viniams.

Suprantama, kad ir Europos Cen
tro bei Rytų kraštams išsilaisvinus, 
to rajono valstybės turės ir ateity 
bendrų interesų; profesiniai orga
nizuota darbininkija, įsijungdama į 
savų kraštų ūkinį, visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą, turės reikalo ir 
tuomet derinti savo žygius.

Lietuvių Tremt. Amat. ir Darb. 
Prof. Sąjunga turėtų gyvai susido
mėti naujai susikūrusios organiza
cijos uždaviniais ir įsijungti į jos 
darbą. J. K. ' 

čių prof, s-gą ir Prancūzų „Force 
Ouvriėre", kurie atsiskyrė nuo ko
munistų vadovaujamų prof, s-gų, 
rusai visomis keturiomis balsuoja 
prieš. Žodžiu, ir dagininkų tarp
tautinėj organizacijoj reiškėsi Ber
lyno tąsimosi komedija.

Anglijos prof, s-gos su 8 mil. na
rių yra pasiruošusios šią tarptauti
nę org. apleisti. Anglus pasektų 
Amerikos CIO, žodžiu, ši instituci-. 
ja, kurioj Sovietai griauna darbi
ninkų solidarumą, stovi prieš ski
limą, todėl neseniai Paryžiuje įvy
kęs Prof. S-gų Intem. Vykd. Komi
teto posėdis negalėjo nutarti, kada 
šaukti kitą kongresą. Vakariečiai 
jau supranta, kad dėl Maskvos ne
turime jiei taikos, nei ūkinio gy
venimo pastovumo.

KAS KALTAS?
Mūsų didelis prietelius, žymus 

CIO pareigūnas A.J anka u s k a s- 
Jenkins „Keleivyj" rašo:

„Lėtas Komisijos (suprask: Va
šingtono) darbas arba biurokratinės 
mašinos girdždėjimas, atrodo, vie
nintelė klūtis, kodėl išvietintųjų at
vykimas iš Europos į Ameriką truk
dosi. Mes tikime, kad DP Komisija 
išsijudins ir ims sparčiau dirbti, kad 
ji suras daugiau laivų* tiems žmo
nėms gabenti ir nebevilkins jų ga
benimo iš skurdo, nevilties ir griu
vėsių,

„Iš visų Amerikos kampų ateina 
žinių, kad farmeriai ir kiti darbda- - 
viai mielu noru sutinka priimti iš- 
vietinfuosius žmones. Amerikos dar
bininkų org. irgi pasisakė už įsilei
dimą".
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Kodėl mes turime būti darbo unijų nariais? žai kuo tesiskiria nuo taip vadina
mojo vidurinioje luomo — smulkio
sios miesčionijos.r

Panašus klausimas iškyla ne vie- 
, nam DP, išemigravusiam j anglosak

sų kraštus ir pasijutusiam raginamu 
stoti į vietines darbo unijas (profesi
nes sąjungas). Dažnas kratosi to, sa
ko, kam man -tos unijos reikalingos, 
visą gyvenimą nepolitikavau, tai ne
gi čia, svetimam ir nepažįstamam 
krašte pradėsiu. Be įp, ir tos unijos 
labai neaiškios, pilna jose komunis
tų. . Taip dažnas dypukas atsikalbi
nėja, d retkarčiais dar pagalvoja, kad 
tikrai' gaila pinigo, taip sunkiai už
dirbto, užmokėti už unijos nario bi
lietą. Ar jis teisus, ar iš tikrųjų prik
lausymas uųijoms jau yra politika- 

\ vimas, o pačios unijos komunistų 
lizdai? Klausimas nėra lengvai atsa
komas, ypač kad įvairiuose kraštuose 
ir pačiu unijų struktūra skirtinga, o 
ir pati .tema nepaprastai plati. Pasis
tengsiu tai panagrinėti daugiausiai 
remdamasis Australijos sąlygomis, 
kurioje gyvenu, ir jau metus laiko 
turėjau progos stebėti. Gi, visuose 
anglosaksų kraštuose darbininkų ju
dėjimai yra labai giminingi ir bend
rais bruožais tai bene bus pritaikoma 
visur.

MORALINIS MOMENTAS
Darbininkų judėjimas gimė ne dėl 

noro politikuoti, bet grynai iš rei
kalo ginti savo interesus. Neturtin
gas ir skriaudžiamas darbininkas bu
vo nepajėgus kovoti prieš savo darb
davį, nestokojantį pinigų, gerų pa
žinčių ir įtakos valstybėje. Vieninte
lė išeitis ir buvo susiorganizavimas 
į profesines organizacijas, kurios 
anglosaksų kraštuose yra vadinamos 
darbo unijomis. Susiorganizavusi 
darbininkija jau galėjo prieš darb
davio jėgas pastatyti taip pat jėgą: 
streiką. Gi, streikas neįmanomas, jei
gu darbininkas jo metu turi bądauti, 
o tik susiorganizavusi darbininkija 
savo reguliariais mokesčiais ir rink
liavomis sugebėjo sutelkti lėšas, ku
rios streiko metu vėl jiems grįždavo 
pašalpų formoje. Vadinasi, kuo di
desnė unija, kuo daugiau narių ji 
turi ir daugiau lėšų gali surinkti, tuo 
ji stipresnė ir dirbantiesiems naudin
gesnė, nes gali išlaikyti ilgesnį strei
ką. Ką darbininkų unijos yra išsiko
vojusios per pastaruosius 100 savo 
gyvaviriio metu vakarų pasaulyje, 
yra labai daug. Šiandieną, anglosak
so darbininko pragyvenimo lygis ma

Darbintnkas vakarų pasaulyje, pri
klausymą, d. unijai dažnai laiko ne 
tik naudos, bet tiesiog garbes reika
lu. Jeigu mano protėviai kovojo už 
stiprias unijas ir darbininkijos ger
būvį, tai kaip gi aš galiu jų sukurtas 
organizacijas ignoruoti — jis galvo
ja. Ir ši mintis visiškai pritaikytina 
mums, nors ir svetimtaučiams, bet 
vis dėlto tokiems pat dirbantiems. 
Tai yra tiesiog moralinė pareiga rem
ti unijas, nes mes naudojamės jų ko
vos laimėjimais: palyginus aukštu 
atlyginimu, dažnai 5 dienų darbo sa
vaite, socialinių draudimu ir pan. 
O dėl viso to unijos kovojo dešimt
mečius, ir šiandieną jos tikrai turi 
moralinę teisę reikalauti visų dirban
čiųjų paramos, jų pačių naudai.
PRAKTIŠKA NAUDA

Australijoje, darbovietėje, kurioje 
dirba apie 20 DP, vienas lietuvis, ku
ris turėjo grynai asmeninius ir aiš
kiai privačius nesusipratimus bei ki
virčus su dešimtininku, buvo atleis
tas. Minėtas dešimtininkas taip ilgai 
jieškojo priekabių kol tą lietuvį, tik
rai gerą darbininką ir gerai atliekanti 
savo pareigas, atleido. Panašūs įvy
kiai pasitaiko visur, nors Australi-

Kas tas amatininkas
Anądien, taip sau be jokio reikalo 

aplankiau kurpių Simą Bataitį. Pasi
sveikinęs, klausiu jo, kaip jam se
kasi, kaip jisai gyvuoja?

< — Lankstaus apie kojas, tai taip ir
sekasi, o kitų palaikomas gyvuoju, 
-— atsako jisai.

— Tai, brolau, susmukai, kad apie 
' kitų kojas lanksais, — pastebiu jam.

— Blogai mane supratai. Matai, 
mano amatas — kitų kojas apauti. 
Lankstytis tenka, —pasiaiškina Si
mas Bataitis ir toliau rezga, — vos 
keletas dienų atgal atėjo pas mane 
čia stovykloje iš Unrros linksmų 
laikų pasilikęs toksai parėigūnas. 
Koks jo tikras užsiėmimas, aš neži
nau, jį čia vadina direktorium. Tiek 
.esu pastebėjęs, kad mūsų stovyklos 

’ visi tarnautojai jam iš visų pusių 
• lankstos. Turbūt, galingas. Taigi, 

atėjęs su vertėju, klausia, ar galiu 
jam pasiūti batelius?. Neskubu atsa
kyti. Delsiu, suprask, galvoju. Tik 
barkšts ant mano varstoto ameriko-

■ niškų cigarečių pakelis. Kaip nieko 
dėtas, pakeliu jį ir svečią pavaiši
nu, o pats nesivaišinu. Paskui pa
purtau galvą, suprask — negaliu.

— O kodėl, — klausia jisai mane 
per vertėją.

O aš jam atsakau, kad odos netu-

■ . 

riu. Jis čia man ir pakiša odą. Ne
skubėdamas apžiūrinėju ją. Apčiu
pinėjęs odą vėl galva purtau — su
prask, negaliu.

O jis ir vėl:
— Kodėl?
O aš akių nepakėlęs:
— Ši oda tinka tik moteriškiems 

bateliams.
Jis net nudžiugo, girdi, taip, jis ir 

nori mergužėlei padaryti. Rytoj ji 
čia ateisianti.

Sulygova, pinigus iš karto užmo
kėjo.

Tikrai, kitą dieną ateina tokia iš 
pupų nevaryta mergužėlė, bet jos 
veideliai amerikoniškos politūros 
ragavę ir jos veidelių visus truku
mus pridengia. Vos spėjo pro duris 
ir drožia:

— Kada mano bateliai bus gatavi?
O aš kaip nieko sau:
— Reikia pirma užsakyti ir me

džiagos duoti.
O ji taip pasipūtusiai, išdidžiai:
— Juk direktorius užsakė ir savo 

odą paliko...
O aš jai kukliai:
— Taigi, kad savo odos nepaliko...
O ji man karštai:
— Kaip tai nepaliko? O ana va 

kas, ar ne jo oda, — pamačiusi di
rektoriaus paliktą odą vožia man.

O aš jai besišypsąs:

— Taigi, kad čia ne direktoriaus 
oda, o krokodilo...

Ji kiek atlaidžiau:
— Ar ne vis viena... Skubu į Au

straliją, tai noriu batelius greičiau 
gauti...

O aš nusišypsodamasis:
— Ar tai nekartu į Ameriką: — 

Gal ne vietoje tie mano žodžia iš
spruko.

O ji jau nusiminusi:
— Tai, kad nepakeliui.'.. — Nuti

lo, gal atsiduso, išdidumas dingo. 
Paprašiau sėsti. Reikalą sutvarkėm. 
Susitarėm. Atsisveikinant, pridūriau:

— Ar moki kokį nors amatą? Ką 
tenais veiksi?

O ji jau visai kukliai:
— Ne. , ■
Aš gal ir vėl visai ne vietoje:
— Matai, laksteis, laiką veltui lei

dai ir viskas užsibaigė tik krokodi- 
liaus bačiukais...

Pakeliu akis, žiūrau į ją, o ji iš- 
raudus, nusiminus, žemėn žiūri, to
kiu graudenančiu balseliu:

— Jau viskas per vėlu. Buvo skau
di pamoka, gal susitvarkysiu— ir iš
ėjo pro duris, net man jos pagailo.

Man jau nebuvo kas čia daugiau 
veikti, atsisveikinant Simui Batai- 
čiui pasakiau:
. — Žinai, Simai Bataiti, esi ne tik 
naudingas kurpius, bet ir pastabus 
vyrąs. Vistaspats.

• ' ... -5
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joje jauno ir nevedusio darbininko tuo perdaug nenuskriaudžiama. Australija šiandieną yra kraštas, kur darbo daug daugiau 'kaip darbininkų ir naujo darbo susiradimas nesudaro jokios problemos. Bet dypuko padėtis skirtinga. Visą jo laikyseną registruojama imigracijos įstaigų, na o atleidimas iš darbo jo kartotekoje tikrai nėra teigiamas reiškinys. Tik štai, unijos, kuriai minėtas , lietuvis priklausė, vietos skyrius, savo susirinkime priėjo išvados, kad lietuvis buvo išmestas neteisėtai ir jam pačiam prašant išdavė pažymėjimą, kuriame nušvietė tikrą padėtį ir tą lietuvį apibūdino kaipo gerą darbininką ir unijonistą. Kai lietuvis darbo įstaigoje laukė paskyrimo į naują darbovietę ir pateikė minėtą raštą, valdininkų veidai pasidarė labai malonūs, ir jam pareiškė net apgailestavimą, dėl susidariusios padėties. Išvadoje, lietuvis buvo paskirtas į daug geresnį darbą, kokį turėjo. Manau, kad nėra reikalo aiškinti jo padėties, jeigu unija nebūtų išdavusi ano pažymėjimo.Čia nauda parodyta tik iš vienos pusės. Antrą vertus nereikia pamiršti, kad daugumoje sričių visai neįmanoma gauti darbo ne unijų nariams. Pagaliau, ir patys darbininkai australai į nepriklausančius (nežiūrint kokios tautybės jie būtų) žiūri labai nepalankiai, vadina juos „skebais" — ' susnomis, išdavikais. Kitas pavyzdys: Australijos juodukai unijoms neprik

lauso. Jie dirbdami avių farmose neapribotas darbo valandas teuždirba apie vieną svarą savaitėje. Gi, unijai priklausantis darbininkas savaitėje gauna iki 7—7*/i svaro. Nejaugi mes turime teisės save pastatyti į tų necivilizuotų juodukų padėtį?
UNIJŲ POLITIŠKUMAS -Kalbėti apie unijų politiškumą yra labai painu. Jos nėra politinės organizacijos, bet jokiu būdų negalima tvirtinti, kad jos yra visiškai nepolitinės, arba politika nesidomi. Kovodamos dėl ekonominių savo narių sąlygų jos noromis nenoromis susidūrė su politika. Vyriausybes dažnai sudarė žmonės, kurie visomis pastangomis gynė darbdavių, bet ne darbininkijos interesus. Tuo būdų unijos pradėjo daugiau ar mažiau remti dirbančiuosius ginančias politines partijas. Anglosaksų kraštuose tokių partijų yra dvi: Darbo partijos ir komunistai (Tai netaikoma USA). Šios dvi partijos ir varžosi dėl įtakos d. unijose. Bet praktiškai, unijos turi daug didesnę įtaką partijoms (nekalbant, žinoma, apie komunistus), negu partijos unijoms. Taip pavz. sudarant darbiečių kandidatų į parlamentą sąrašus unijų atstovai turi beveik lemiamą vaidmenį, gi renkant unijų vadovybes, partijos tegali vartoti propagandines priemones. Apskritai, unijų vadovybių rinkimai dažniausiai būna be politinio antspal- vio, tik komunistams pradėjus, be 

abejo, pasireiškia ir antikomunistai. Tokioje Australijoje kelių unijų (jų iš viso yra apie 200) vadovybėse komunistai sudaro daugumą. Jie, aišku, stengiasi susidariusią padėtį iš-, naudoti savo politiniams tikslams. Kai kurie tremtiniai kategoriškai atsisako stoti į tokias komunistų kontroliuojamas unijas. Be abejo, tai yra principo reikalas, bet reikia pagalvoti, kad jeigu unijų nariais bus tik komunistai, tai juk ir per sekančius rinkimus jų vadovybę sudarys komunistai. Mat, unijų vadovybės sudaromos teisingu ir demokratiniu balsavimu.Dėl unijų politiškumo joks anglosaksų darbininkas nesibaido tapti jų nariu. Aš žinau ne vieną australą, kuris per rinkimus visuomet balsuoja už liberalus (dešiniuosiifs), bet priklausymą unijai laike* neišvengiamu ir tiesiog būtinu dalyku.
IR DAR KAI KAS 'Kartais koks Lietuvoje buVęs direktorius, valsčiaus sekretorius ar ir tik tremtyje į „komitetininkus" iškilęs pilietis ir save laikąs neabejotinu inteligentu, dažnai tokiais žodžiais bando įrodyti savo nenorą stoti į unijąs: „Aš, tai mat nę iš darbininkų luomo (žodis „darbininkas", be abejo, ištariamas su išdidžia ironija) .. Esu, taip sakant, darbininkas iš bėdos, tėvynėje juk buvau toks i[ toks ir 1.1, ir 1.1....". Ką gi, tiesiog nusišypsoti noris girdint tokius „sva-

Leo-Pra-Šulas.

KAS KIEKVIENAM ŽINOTINA APIE 
SOCIALINI DRAUDIMĄ 

t tVakarų Europoje socialinis draudimas neatsirado dėl kapitalistų malonės ir jų geraširdiškumo. Socialinį draudimą teko darbo klasei sunkiose kovose išreikalauti. Tik tuomet paskiros valstybės pradėjo rūpintis dirbančiųjų apsauga, kada patys darbininkai pradėjo streikuoti ir statyti reikalavimus, kad įstatymo keliu būtų apsaugota dirbančiųjų sveikata, kad ligos metu būtų teikiamas nemokamas gydymas, o invalidumo ir senatvės metu, kad pašalpa jiems būtų mokama. Darbo apsaugos įstatymus vyriausybes paskatino leisti fabrikantų nuolatinis atleidinėjimas darbininkų-paliegė- lių didėjąs skaičius. Šiais nelaimingaisiais teko valstybei rūpintis, nes jie buvo yalstybei bei visuomenei sunki našta. Pirmiausia įvairiose Vakarų Europos valstybėse pradėta leisti darbo apsaugos įstatymai, • kuriais mėginta šalinti įmonėse — darbovietėse — pasitaikančias negeroves, kad dirbančiųjų sveikatai ir darbingumui nepakenktų. Tuo būdu atskiros valstybės— vienos anksčiau, kitos vėliau -— išleistais darbo apsaugos įstatymais įpareigojo darbdavius įmonėse įrengti reiklingus mašinoms saugyklius, kad apsaugojus dirbančiuosius nuo nelaimingų ats’itikimų.Socialinio draudimo įstatymais buvo kuriama gyvenimo garantija, dirbantiesiems ir jų šeimoms nariams, kurie iki šiol priklausė nuo krašto ūkiškų įvy-* 

kių svyravimų. Nuo tada didelė tautos masių gerovė ir likimas buvo tvarkomas naujais pagrindais. Nors soc? draudimo įvedamas tais pačiais pagrindais, kuriaisN remiasi kiekvienas privatus draudimas, bet soc. draudimas savo rezultatus pasiekia turėdamas visai kitą tikslą, negu privatus individualinis draudimas. Negalima leisti darbininkui apdrausti savo ūkišką egzistenciją laisvo apsidraudimo keliu. Tai gali būti įmanoma tik tam tikromis sąlygomis ir tokiuose kraštuose, kur dirbantiesiems mokami .augšti atlyginimai. Bet jokiu būdu negalima tikėtis, kad tie dirbantieji, kurie gauna mažus atlyginimus, laisvu noru atsisakytų nuo pajamų dalies. Jei taip ir įvyktų, tai pavieniai asmenys laikui bėgant, atsiliktų su savo įnašų mokėjimu ir tuo būdu nustotų teisės į daudimo patarnavimus.Dėl šių priežasčių socialinio draudimo įstatymais įvedama įstojimo pareiga, t. y. draudimo pareiga. Ši. draudimo įnašų pareiga taip pat buvo uždėta ne vien tik dirbantiesims, bet prie soc. draudimo buvo priver- vsti prisidėti savo įnašais tiek darbdaviai, tiek ir valstybė su savo įsipareigojimais.Privatus draudimas remiasi laisvu sutarties santykiu, o socialinis draudimas yra viešosios teisės sureguliuotas ir jos tvarkomas. Soc..»draudimo tikslas — siekti ištisų tautos sluogsnių socialinio gerbūvio, valstybėje išlaikyti socialinę taiką. Per soc. draudimą pasiekiamas socialinis išlyginimas, nes tie dirbantieji, kurie gauna didesnius atlyginimus, prisideda savo didesniais įnašais prie silpniau aprūpintų ir didesnės rizikos apsunkintų darbininkų aprūpinimo. Pav., jauni-
6
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rius" argumentus. Bet keista kai juos girdi sakant išsilavinusį žmogų — .intelligentą". Attle ir Bevinas savo jaunystėje buvo fizinio darbo darbininkai, o šiandieną jie vadovauja visai Britų imperijai ir net jiidžiuojasi savo „prasta" kilme. Kažkaip atrodo, kad tie mūsų darbininkai „iš bėdos" tikrai niekados netaps verti kam nors vadovauti, nebent patys sau.Vis dėlto reikėtų pamiršti kuomi kas buvo ir realiau pažiūrėti gyvenimui į akis. Valsčiaus sekretoriaus titulas arba keturių klasių pažymėsimas (prilygsta britų privalomai pradžios mokyklai) tikrai dar toli gražu neatstoja unijos nario bilieto.
UNIJOS IR RELIGIJAReligingesni žmonės dažnai unijas maišo sU laisvamanybe, komunizmu ar šiaip kokiu kitu „... izmu", su

Rusą valdomoj Vokietijoj vis siaurinamos 
darbininkų teisėsKad komunistai nesirūpina darbininkų reikalais ir neleidžia patiems darbininkams savo reikalus ginti gražių pavyzdžių duoda jų elgsena rusų valdomoj Vokietijos daly.Visur darbininkai kovojo už įmonių darb. tarybas, jos buvo {stiegtos ir rusų zonoj, bet, deja, darbininkai komunistų į jas nerenka, o nekomunistinės įmonių tarybos visokių prie- 

kuriais susidėti draudžia bažnyčia. Tokio galvojimo absurdiškumą parodo toks faktas, kad stipriausios ir skaitlingiausios Australijos d. unijos A.W.U. vadovybę sudaro aiškiai religingi žmonės, kurių dauguma yra net vadbvaujančios asmenybės australų katalikų visuomenėje. Apskritai, reikia pažymėti, kad anglosaksų kraštuose religija yra griežtai atskirta nuo politikos bei socialinių klausimų, taigi ir iš unijų. Pavyzdžiui, Australijos imigracijos ministeris Mr. Calwell yra socialistinės Darbo Partijos narys, bet tuo pat metu giliai tikintis katalikas ir įtakinga asmenybė katalikų tarpe.Būtų tikrai naudinga, kad lietuvių dvasiškija šiuo klausimu painformuotų savo tikinčiuosius. Tuo būdu būtų išvengta daug nesusipratimų ir neaiškumų. Romulus.

kabių suranda, visokių nemalonių klausimų kelia, 'todėl komunistų i sluoksniuose jau rimtai kalbama, kad įmonių darb. tarybos rusų valdomoj zonoj nebereikalingos; jų uždavinius, girdi, gali atlikti įmonių profesinės s-gos, kurių vadovybę, kaip žinoma, yra pagrobę komunistai. Bet ir pačių komunistų šokdinamos prof, s-gos atrodo „nekošernos" 

ir nepatikimos. Mat, ir ten vis dėlto < yra visokių atskalūnų, todėl komunistų partijos vadovybė nesenai nutarė, kad įmonių vadovaujamoji jėga turi būti komunistinės įmonių ja- čeikos, kurios turi derinti įmonės vadovybės, prof, s-gos ir įmonės tarybos darbą.Kaip ten gražiai šokama paged lazdutę rodo nors ir šitas pavyzdys.Rusų zonos prof.s-gos centro pirm. Warnke š. m. birželio mėn. žurnale ,,Arbeit" rašė, kad įmonių tarybų veikla turi kocentruotis apie įmonės gamybą ir darbo sąlygas. Rug- piūčip m. ten pat jis jau rašė, kad į gamybos reikalus darb. tarybos neturi kištis, jų uždavinys — rūpintis darbininkų socialiniais .reikalais. O jau spalių m. tame pačiame žurnale jis dar labiau apkarpo įmonių tarybų pareigas: joms jis beleidžia rūpintis' tik tokiais reikalais, kaip įmonės valgykla ir p. ir tai prof, s-gos priežiūroj.Šitaip per 5 mėn. „pakeitė" savo nuomonę prof, s-gų vyriausias vadovas, nes toks yra iš Maskvos gautas „generalinės linijos“ nurodymas.
s Streikas buvo ir tebėra pats veik

smingiausias prof, sąjungų kovos 
ginklas, bet jis vartojamas tik di
džiausios bėdos atvejais.

Žmogaus garbė yra atiduota į jo 
paties rankas, todėl saugokite ją!

F r. Schiller.

mas ir nevedę neša tam tikrą dalį šeimos apsaugos išlaidų. Tai ir yra socialinio išlyginimo principas.Socialinis draudimas suteikia darbininkui teisę gauti pašalpą ir pagalbą, kai dirbantį ištinka bet kuri fizinė nelaimė. Reikia pastebėti, kad soc. draudimas didina tautos gyvybines jėgas* ir kelia tautos darbingumą tuo būdu, kad tūkstančiams darbo žmonių suteikiama nemokama medicinos pagalba, vaistai bei gydymas; dirbančiojo šeima taip pat gauna nemokamą medicinos pagalbą, o naujagimiams teikiama speciali globa.Laikui bėgant socialinio draudimo uždaviniai smarkiai pasikeitė. Pirmiau socialinis draudimas rūpinosi vien tik tuo, kad darbininkas atgautų prarastą darbingumą, gi dabar rūpinamasi ir įspėjamuoju, t. y. preventyviniu gydymu ne vien pavieniu darbininku, bet visos tautos sveikatingumu: duodama apdraustajam galimybių gydytis ir ilsėtis kurortuose, pilsio namuose, kovojama su apkrečiamomis ligomis ir imamasi kitų priemonių, kad apdraustojo darbo jėgos būtų išlaikytos.Socialinis draudimas sudaro sąlygas dirbantiesiems bei jų šeimai socialinės nelaimės atvejais išvengti skurdo. 'Tenka pastebėti, kad po šio antrojo pasaulinio karo visuotinuoju socialiniu draudimu pradėjo rūpintis ne vien tik atskiros valstybės, bet ir tarptautinės organizacijos, t. y. naujai įsikūrusi Jungtinių Tautų Organizacija. Šios organizacijos nuostatuose (Chartoj) paskelbta, kad JTO siekia sukurti tarptautinį pastovumą bei gerovės sąlygas, reikalingas taikingiems bei 

draugiškiems tarp tautų santykiams, siekia visuotinio aprūpinimo darbu ir ūkio bei socialinės pažangos, be to, sprendžia tarptautines ūkines, socialines ir sveikatos problemas. Tuo reikalu įkurta socialinė taryba, kuri ruošia projektus ir duoda atskiroms valstybėms pasiūlymus dėl sveikatingumo ir socialinių reikalų geresnio sutvarkymo.Antram pasauliniam karui praūžus, veik visose valstybėse prof, darbo organizacijoą iškėlė socialinio draudimo pertvarkymo, o kur 'jo nebuvo — tai įvedimo' reikalavimus. Visi patyrėme, kad veik visos Rytų ir Vakarų Europos tautos per šį paskutinįjį* visą naikinantį karą ir nuolatinį miestų bombardavimą, neteko Visų savo santaupų ir rytdienai sudarytų atsargų, t. y. neteko egzistencijos pagrindų. Todėl visiems suprantama, kad visose valstybėse iškilo problema kokių tenka imtis priemonių, kad dirbančiųjų ateitis vėl būtų užtikrinta. Visai suprantama, kad dirbantieji turi teisę ir pareigą rūpintis, užtikrinti savo egzistenciją per socialinio draudimo instituciją.Visų valstybių profesinės darbininkų sąjungos, kaip dirbančiųjų organizacijos, laiko savo pareiga išlaikyti kas iki šiol turėta, arba iškovota ir išplėsti socialinį draudimą iki visuotiniojo visų draudimo šakų įgyvendinimo, be to, siekiama, kad darbininkams iš gaunamų atlyginimų nebūtų daromi mokesčių išskaitymai, kad vieni darbdaviai mokėtų soc. draudimo įnašus.Sekantį kartą pakalbėsime apie soc. draudimo kūrimąsi atskirose valstybėse.
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Australija valdo darbininkai
Australija, kaip žinoma, yra tokios 

pat jungtinės valstybės kaip ir Šiau
rės Amerika; ji susideda iš valsty
bių. Vienoj kitoj valstybėj darbai par
tija jau senokai buvo mėginusi val
džios malonumų, bet visos Austra
lijos valdžią ji kiek vėliau tepaėmė. 
Ji atėjo valdžion pačiu sunkiausiu 
metu, t. y. karui prasidėjus. 1941 mt. 
darbiečiai nors neturėdami parla
mente daugumos gavo sudaryti vy
riausybę. 1943 mt. rinkimuose jie jau 
pravedė 49 atstovus ir turėjo dau
gumą. Karui pasibaigus retai kame 
pasiliko valdžioje tos partijos,. ku
rios valdė karo metu. Net tokio ži
nomo žmogaus kaip Churchill vado
vaujama partija po karo turėjo val
džios kėdes užleisti darbiečiams, nes 
ji nesirūpino Anglijos plačiųjų ma
sių reikalais. Australijos gi darbie
čiai 1946 mt. rinkimuose vėl gavo 
pilną tautos pasitikėjimą: senate iš 
36 atstovų pravedė 33, o į atstovų 
rūmus iš 74 pravedė 44.

Aišku, Australas pasitiki darbie- 
čiais ne dėl jų gražių akių, bet dėl 
to, kad jie stengiasi tenkinti plačiųjų 
masių reikalus, kelti jų gyvenimo 
lygį. If tikrai jie daug padarė: su

Tikrai jiems nemaloni staigmena
Italijos atstovų rūmuose neseniai 

starstant streikų įstatymą krikščio
niškųjų prof, s-gų vadas Pastore 
pradėjo skaityti:

„Darbininkas, kuris be pateisina
mosios priežasties neateina į darbą, 
negauna atlyginimo ir, jei jis tuo 
kenkia įmonei, atleidžiamas iš darbo 
ir per 6 mėn. negąli būti priimtas į 
jokią kitą įmonę”..'.

ŽIŪRĖKITE, KAS SUSIRŪPINO JA
PONŲ DARBININKŲ TEISĖMIS!

Rusų, vokiečių ir k.<- Komunistų 
spauda šaukia, kad Japonijoj uKu- 
pacinė JAV kariuomenė uždraudė 
japonų angliakasių ruoštą streiką.

Tai, sako, nesuderinama su demo
kratija, jei darbininkams draudžia
ma streikuoti, kaip tatai darė ir im
peratorius. Niekas, sako, neklausia, 
japonų darbininko kaip jis gali išsi
versti gaudamas tokį mažą atlygini
mą tuo metu, kada japonų kapitalis
tai nuolat kelia prekių ir kt. kainas.

O ar klausia komunistai kaip gy
vena milijonai rusiškų ir nerusiškų 
komunistų valdomų kraštų darbinin
kų, kaip jie verčiasi gaudami uba
giškas algas ir neturėdami teisės rle 
tik streikuoti, bet ir galvoti apie tai?
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varžė kainas, pakėlė darbininkams 
atlyginimus, išplėtė ir patobulino so
cialinį draudimą, 5 metams garanta
vo pastovias kviečių kainas, pakėlė 
vilnų kainą ir tt ir tt. Štai keli pa
vyzdžiai iš soc. aprūpinimo srities 
senatvės pašalpa padidinta nuo 21 
iki 321/šil., vaiku priedai nuo 5 iki 
71/2 šil. per savaitę, gimdymo pa
šalpa nuo 90 iki 303 šil, o esant dau
giau vaikų net iki 350 šil. ir tt. 
1939—40 mt., t. y. paskutiniaisiais ne- 
darbiečių vyriausybės metais socia
liniams reikalams buvo išleista tik 
17 mil. sv., o 1946—47 mt. jau 70 mil. 
Ypač didelio dėmesio kreipiama vai
kų globai ir auklėjimui. Šitiems rei
kalams per metus išleidžiama per 6 
mil. sv. Prieš ateinant darbiečiams į 
valdžią pienu mokinius aprūpinti bu
vo išleidžiama vos 218 sv. per metus, 
o darbiečių vyriausybė išleidžia per 
30.000 sv., mokiniams į mokyklas at
vežti išlaido^ padidėjo dvigubai, 2000 
gabiausių studentų gauna valstybinę 
stipendiją, per 9000 iš kariuomenės 
paleistų karių mokosi valstybės lėšo
mis ir tt.

Štai dėlko juos remia Australijos 
darbo žmones.

Komunistų atstdvų kėdėse kilo 
baisus triukšmas. Mat, jie manė, 
kad Pastore siūlys tokį dėsnį įrašy
ti į busimąjį Italijos streikų įstaty
mą, bet kaip sumišo Maskvos klap
čiukai, kai Pastore pareiškė, kad jis 
perskaitė vieną sovietiškosios dar
bo teisės straipsnį. Kitiems gi buvo 
gardaus juoko!

DABDAVIŲ AIMANAVIMAI IR 
TIKROVE

Kai darbininkai pareikalauja padi
dinti uždarbius, darbdaviai paprastai 
atsako, kad įmonė napajėgia tai pa
daryti, jei nebus pakeltos gaminių 
kainos. O kiek tos darbdavių aima
nos^ dažniausia turi pagrindo, rodo 
šis. faktas. JAV akcinės b-vės turėjo 
gryno pelno 1939 mt. 5 miliardus 
dolerių, 1945 mt. — 8,9 miliard., o 
1947 mt. net 17 miliardų dol. Vadi
nasi, jų pelnas per 2 mt. padidėjo 
beveik dvigbai.

KRATOSI DARBININKO VARDO
JAV jau seniai veikia „Liėtuvių 

Darbininkų Susivienijimas", kuris šią 
vasarą^ turėjo savo metinį suvažia
vimą. Šita organizacija turi 8640 na
rių, o turto 796.450 dol. vertės. Joje
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yra susukę lizdą ir vadovybę turi 
savo rankose komunistai, bet ka
dangi .paskutįniuoju metu tuos paukš
čius ir ten pradeda čiupinėti, tai jie 
stengiasi keisti savo plunksnas, kad 
kiti negalėtų jų pažinti. Tuo tikslu 
jie nutarė pakeisti organizacijos var
dą ir išmetė žodį „Darbininkų". Da
bar ji vadinsis „Lietuvių Draugiškas 
Susivienijimas". Prisidengę šitokiu 
nekaltu varu Maskvos bernai mano 
ir toliau vilioti į savo tinklą-nesusi
pratusius tautiečius, bet ar ilgai jiems 
bevyks tai daryti?

J A VALSTYBĖSE IR ŠLAVĖJAI 
ORGANIZUOTI

Įvairius įstaigų švaros darbus at
itekantieji asmens ten vadinami ofi
sų dženitoriais. Jų darbas yra vylyti, 
plauti, šluoti, šveisti ir įvairius ki
tus švaros darbus dirbti. Tą darbą 
dirba vyrai ir moterys, dirbama die
nomis ir naktimis. Ilgą laiką šie dar
bininkai buvo neozganizuoti. Štai net 
Chicagos dženitoriai susiorganizavo 
į savo prof, sąjungą tik 1937 mt., o 
šiandien jau beveik visi šito didmie
sčio įstaigų valtytojai priklauso prof, 
sąjungai, kuri’ gina jų reikalus. Ji 
leidžia net mėnesinį laikraštėlį, ku
rio pusė sjjauzdinama lenkų kalba. 
Matyti, lenkų tautybės nąrių ten esa
ma laibai daug ir jie turi didelės įta
kos.

Sąjunga deriasi dėl darbo sąlygų 
su įstaigomis. Tai nėra lengvas už
davinys net sąjungai ir jai nėra leng
va iškovoti didesnius atlyginimus 
ir geresnes kitas sąlygas. 1947 mt. 
buvo iškovota pakelti algas valan
dai 5 cnt., bet vietoj 40 vai per sa
vaitę nustatyta dirbti 44 vai. Šiemet 
pakeltos algos 10 cnt. valandai, bet 
darbo laikas pailgintas iki 48 vai. 
per savaitę.

Dabar seni darbininkai gaus I dol. 
18 cnt. valandai,, o moterys 98 cnt. 
vai.; vyrai, kaip sakyta, dirbs per 
savaitę 48 vai., o moterys 40 vai.

Metus išdirbusiam duodama viena- 
savaitė apmokamų atostogų, du me
tu išdirbusiam — dvi savaiti.

Minėtų darbininkų darbas sveika
tai yra žalingas, nes dirbant jiems 
tenka daug dulkių ir įvairių „kva
pų" ragauti ir bendrai dėl viršininkų 
kaltės kartais sąlygos yra labai sun
kios. O kas būtų, jei tas darbinin
kas neturėtų už savo pečių prof, 
sąjungos?

Laisvė — kaip oras ar saulė, ją 
reik pirma prarasti, kad pajustum, 
jog be jos negalima gyventi.

M a t e o t i.

. Geriau teisybe laimėti priešinin
ką, ne kaip melu — draugą.
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PAS DIDŽIUOSIUS PROFESININKUS ATSILANKIUS
Esu L. T. Am. ir barb. Prof. S-gos 

paprastas narys ir „B. D " skaityto
jas, bet su mūsų s-gos vadovais ne
buvo tekę susitikti. Mat, gyvenu 
toli ir tik atsitiktinai gavau proofs 
išsprukti iš savo lizdo ir su jais pa
simatyti.

Atvykęs tuoj ir drožiau į Centro 
Valdybos būstinę. Ją ne taip leng
va surasti, nes prie nurodyto buto 

i radau iškabą „siuvykla", bet sekda-. 
mas nurodymą drąsiai veržiasi į 
vidų. Įėjęs į kambarį, pamačiau ma
šinėle betarškinantį jauną vyrą. Pa
sisveikinęs sakau, ■ kad noriu pasi
kalbėti ką nors iš Centro Valdybos.

f — Prašau, aš esu Centro V-bos 
sekretorius. — f

— A...a, manau: puiku. Pataikiau, 
kur reikia. Juk generalinis sekreto
rius, tai ne juokai. Juk ir Stalinas 
generalinis ir Lietuvoj kadaise bu
vo generalinis ir visi jie daug žino
jo ir galėjo.

— Labai malonu, sakau. Esu toks 
ir toks ir norėčiau pasiinformuoti...

— Tai Tamsta nori matyti mūsų 
Pirmininką? Jis yra čia pat. Prašau... 
— ir parodė eiti į kitą kambarį,' o 
jis pats sėdo prie mašinėlės ir pra
dėjo rašyti. Mat, kaip vėliau paaiš
kėjo, sekretorius K. Rakūnas turi 
daug darbo susirašinėdamas su sky
riais ir atskirais nariais.

Įėjęs į kitą kambarį, tokį, kokį 
' — turi visi tremtiniai, ne „kanceliariš

ką", kuriame ant stalų visokios me
džiagos, ant sienos gatava eilutė, 

•žodžiu, siuvyklos vaizdas, nes pir
mininkas V. Gervickas, kaip vėliau 
patyriau, senas siuvėjas. Ant stalo 
sėdėjo koją parietęs (tipiška siuvė
jo pozicija) nebejaunas žmogus. Jis 

’ tuoj padėjo į šalį medžiagos gabalą, 
kurį jis buvo pradėjęs apipavidalin
ti į man dar neaiškų daiktą, ir šyp
sodamasis sako: „Kuo galiu tar
nauti?"

Vėl prisistačiau ir sakau, kad no- 
' • riu išgirsti ką nors apie mūsų s-gos 

reikalus. Visų pirma, sakau, kokie 
didžiausi s-gos šių dienų rūpesčiai?

— Jų turime pakankamai, — 
kiek pagalvojęs pradėjo mūsų pir
mininkas. — Per metus s-ga išaugo 
į plačią organizaciją, subūrusią per 
1.500 narių, išblaškytų plačioj Vo
kietijoj ir net už jos ribų, nes nese
niai ir Belgijoj įsikūrė' mūsų sky
rius. Šiuo metu turime 23 skyrius. 
Tamsta gali suprasti, kad visą tokią 
įvairiaspalvę masę sujungti į vieną 
gerai veikiantį kūną nėra lengvas ir 
greitas darbas. Visa C. V-ba dabar 
rūpinasi, taip sakyti, šlifavimu, dai
linimu tų griaučių, kurie paskubo
mis buvo suregzti, rūpinasi suinten
syvinti, tobulinti skyrių darbuotę.

’ . . : ‘. v x '

Antras didelis rūpestis — emigra
cija. C. V-ba tuo reikalu budi vi
su budrūmu ir jai pavyko šis tas toj 
srity padaryti. Kaip žinote, pasiun- 
tėm tūkstantinį sąrašą kandidatų že
mės ūkio darbams Vermonto valsty
bėj. Šiuo metu ten ūkininkai pasi
rašo garantijas ir, reik laukti, kad 
netrukus užsirašiusieji nariai pajus 
C. V-bos pastangų vaisius. Šitame 
darbe mus labai remia JAV profesi- 
ninkai', b A. Jankauskui - Jenkinsui 
priklauso didžiausia padėka... Jis 
jau seniai nuoširdžiai rūpinasi pa
dėti mūsų nariams. Jis, kaip Ver- 
mbnto CIO prof, s-gos pirmininkas 
ir šiaip žymus darbuotojas išsirūpi
no, kad Vermonto val-bė įsileistų 
60.000 tremtinių, tik jo dėka ir mes 
gavome tokį didelį skaičių. Jis yra 
pirm, specialaus komiteto tremti
niams profesininkams gelbėti, ku
riame be jo aktyviai dalyvauja J. 
Buivydas, Averka ir kt.

C. V-ba į JAV lietuvius kreipėsi 
per spaudą, prašydama padėti s-gos 
nariams darbo ir buto garantijomis. 
Tą atsišaukimą atspauzdino beveik 
visi lietuvių laikraščiai ir V-ba jau 
gauna iš JAV laiškų, kuriuose siū
loma prašytoji pagalba. Mes esame 
labai dėkingi mus remiančiai te
nykščiai spaudai ir ypač jautrios 
širdies broliams ir sesėms.

Trečias rūpestis — išlaikyti ir to
bulinti pradėtąjį leisti „Bendr. Dar
bą". Jis mūsų didelis laimėjimas, 
geriausias mūsų norų ir siekimų lai
dininkas, jungiąs mus į vieną šeimą, 
geriausias įrankis mūsų kovoj dėl 
mūsų krašto laisvės. Su juo mes ga
lime prieti prie JAV, Kanados, Au
stralijos ir kitur atsidūrusių tremti
nių ir ten seniau įsikūrusių lietuvių. 
Iš ten gautieji laiškai liudija, kad 
„Bendras Darbas" jiems yra malonus 
svečias. Nei latviai, nei estai tokio 
laikraščio neturi. Gailiuos, kad dar 
nevisi mūsų nariai įvertina savo or
gano reikšmę ir jo neremia taip, 
kaip turėtų, bet tikiu, kad ateity taip 
nebus.

Mums rūpi užmegzti tamprius ry
šius su kitų kraštų prof, organiza
cijomis. Jau daug kas . ir čia padary
ta. Neseniai esame paskyrę savo 
įgaliotinius JAV, Kanadoj, Švedijoj, 
Australijoj ir Austrijoj. Tikiu, kad 
jie dar labiau sustiprins mūsų ry
šius su tų kraštų prof, s-mis. Nese
niai mūsų s-ga įėjo nariu į Europos 
Centro ir Rytų valstybių tremtinių 
darb. prof. s-gą. Tai didelės reikš
mės faktas — išeiname vis į plates
nį pasaulį. Bet apie tai Tamsta rasi 
kitame „B. D." numery.

Žinoma, turime daug ir kitų rū
pesčių, bet negi visa išpasakosi.

— O kokias kliūtis sutinkate savo 
darbe? — klausiu.

— Jų taip pat netrūksta. Viena jų 
— pačių narių abejingumas, neak- 
tingumas. Jų tarpe yra nemaža to
kių, kuriems s-ga tik tol reikalinga, 
kol jie gauna amato ar nario liudi
jimą ir kol patenka į emigracinius 
s-gos sąrašus. Aišku, yra ir tokių, 
kurie, kaip sakoma, ir naktį sap
nuoja s-gos reikalus. Jei tokių bū
tų daugiau, tai ir mūsų darbas bū
tų daug vaisingesnis.

Trūkstame lėšų, o be jų ir darbas 
nukenčia.

Nemaža kliudo, sakyčiau, mūsų 
tremtinių visutomeninis neraštingu
mas. Dar ir šiandien nugirsti sakant, 
kad mūsų s-ga — tai bolševikų liz
das. Juk tik politiniai žlibiai gali 
taip galvoti ir sakyti, nes s-ga yra 
jau savo darbais įrodžiusi, ko ji sie
kia. Aš pasididžiuodamas galiu pa
sakyti, kad mūsų jauna s-ga kovoj 
su bolševizmu yra ne mažiau pada
riusi, negu ne viena mūsų senų or
ganizacijų, kurios visur afišuojasi 
savo tautiškumu ir patriotizmu. t,

— O kokie Tamstų nauji sumany
mai?

— Be kasdieninių darbų esame 
sumanę išleisti knygą apie prof, 
s-gas, iš anksto ruošiamės kitų me
tų Gegužės 1 d-ai. Neseniai patvir
tintos savišalpos fondo taisykles, 
paskirtas jo tvarkytojas (C. V-bos 
kasin. S. Grina). Dabar lieka mobi
lizuoti lėšas. Jos pareis nuo visų 
narių aktingumo. O reikalingų pa
ramos mūsų tarpe yra nemaža.

Kiek mes būtume dar kalbėję, aš 
nežinau, bet atėjo, kaip vėliau pa
aiškėjo, C. V-bos vice-pirm. A. An- 
driūnas kaž kokiais S-gos reikalais 
ir aš supratau, kad man laikas baig
ti šį malonų pasikalbėjimą. Atsisvei
kinant gerb. pirmininkas sako:

— Gaila, jei Tamsta būtumei at
vykęs ryt, tai būtum sutikęs ir pa
skutinį prezidiumo narį, mūsų „fi
nansų ministerį" S. Griną, kuris pa
vyzdingai tvarko s-gos kasą ir kas 
savaitę atvyksta iš Dillingeno. Kiti 
v-bos nariai atvyksta tik į posė
džius, nes toliau gyvena. (

Grįždamas namo galvojau, kad ne 
vien didelių diplomų reikalinga or- 
ganizacij-l vadovauti, bet svarbiau
sia sumanumo, energijos ir pasi
šventimo. Grįžęs nutariau šį pasi
kalbėjimą surašyti ir prašyti at
spausti jį „B. Darbe", nes tai turi 
būti įdomu visiems nariams.

Ž—is.

r____________________________ ___

Tavo išmintis tebūna išmiųtis žilų 
plaukų, bet tavo širdis tebūna nekal- 

' tos vaikystės širdis. Schiller.
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KITI APIE MUS
Vienintelis Britų zonos lietuvių 

„Lietuvių Žodžio" savaitraštis Nr. 
44, atspausdino str. „Naujas kovo
tojas už laisvą Lietuvą“, kuriame 
aprašyti visi s-gos žymesnieji dar
bai.

I ------------
Lietuvių inžinierių tremt. dr-jos 

Schweinfurto skyr. išleistas „Tech
nikos Pasaulis" (Nr. 2) plačiai rašo 
apie prof, s-gų uždavinius ir duoda 
daug žinių iš mūsų s-gos darbuo
tės: z

„Labai pageidaujama, kad prof, 
s-gos darbas tremtinių bendruome
nės būtų tinkamai vertinamas ir re-' 
miamas. Ji reikalinga visokeriopos 
paramos: plunksnos darbininkų, vi
suomenininkų, lėšų ... Kenčianti ir 
kovojanti Tėvynė įpareigoja mus 
kovoti, neužsidaryti savo asmens 
reikalų ir savo egozimo kiaute. Tė
vynė neužmirš tų, kurie visada liko 
jai ištikimi ir įspaus gėdos antspau
dą tiems, kurie ją užmiršo sunkiose 
valandose.

„Aktyviai remdamas prof, s-gą 
tremtinys dalimi jau bus atlikęs sa- > 
vo šventą pareigą Tėvynei", rašė 
„Technikos Pasaulis". Jis išspaus
dino ir ištisą S-gos gegužės 1 d. iš
leistą atsišaukimą į pasaulio darbi
ninkus^

JAV „Naujienų" dienraštis X. 22 
d. atspauzdiho str. „Bendras Dar
bas", kuriame duoda gausių ištrau
kų mūsų sąjungos ir laikraščio už
daviniams ir pasirinktam keliui api
būdinti. Str. baigiamas:

„Džiugu, kad tremties gyvenimas 
mūsų darbo žmogų nepalaužė ir jis 
kietai žengia aiškiais tikslais, kovos 
keliais į Nepriklausomą demokrati
nę Lietuvą"... „Bendro Darbo"- Nr. 1 
yra turiningas ir įvairus. Aiškiai 
ir ryžtingai pasisako prieš bolševiz
mą ir jų vartojamus metodus".

VOKIEČIŲ DARBININKAI PRO, 
TESTUOJA

Lapkričio 12 d. Amerikiečių Hr 
Anglų zonose prof: s-gos paskelbė 
ir įvykdė generalinį streiką, kurio 
tikslas buvo protestuoti dėl -vis ky
lančių kainų ir blogėjančio, darbi
ninkų gyvenimo. Prof, s-gos prieš 
tai buvo patiekusios valdinėms įs
taigoms 10 reikalavimų, tarp kurių 
buvo įvesti griežtą prekių kainų 
kontrolę, kova su juodąja rinka ir 
t.t. Jų reikalavimus atsisakius įvyk
dyti buvo nutarta paskelbti protes-. 
to streiką, kuriame dalyvavo keli 
milijonai darbininkų. Streikas pra
ėjo labai tvarkingai. Paštas, gele
žinkelis, ligoninės ir kitos svarbiau-

Sveicarijoj atsidūręs K. K. mums 
rašo:

„Skaičiau spaudoj, kad išemigra
vę ir pradėję dirbti aimanuoja dėl 
sunkios savo būklės ir laiko ir poil
sio trūkumo. Tai tiesa. Ir aš, pav., 
keliuos 5 v., į darbą išeinu 6 v. ir 
grįžtu 18,30 vai. Reikia betgi su tuo 
apsiprasti. Visų laukia tas pats, ku
rie turėsime valgyti savo prakaitu 
pelnytą duoną. Tegu nedaro iliuzi
jų nė vienas emigrantas, kur jis be
važiuotų, nes visur pradžioje mes 
būsime tik proletarai ir praeities ti
tulus teks pamiršti. Kas tu būtumi 
buvęs — dirbtuvėj esi tik Kazimie
ras, Jonas ar Petras ir t. t. Čia tai 
ir turėtų „Bendr. Darbas“ iš anksto 
paruošti tuos, kurie tebevalgo „los- 
kavą" duoną. Aš džiaugiuos, kad 
laiku susiprato darbo liaudis burtis 
į pro/, sąjungą ir kovoti už geresnę 
savo ir savo palikuonių gerbūvį. 
Niekas, o niekas mums be kovos ką 
geresnio neduos, net ir tie, kurie 
gražiai žada. Tik organizuotai ko
vodami, išsikovosime sau tinkamas 
teises.- Tai žinome iš praeities. Dar
bininkai, amatininkai ir protinio 
darbo darbininkai tik tenai turi pa- 
kenčiamesnes sąlygas, kur organi
zuoti ir kur jas sau iškovoja.

Perskaitęs „B. D." Nr. 1 ir 2 aš 
apsidžiaugiau, ypač jo vedamaisiais 
straipsniais, iš kurių matyti didelis 
ir nuoširdus noras suburti dirban
čiuosius į sąjungą, nuosekliai kovo
ti už būvį ir tremty gimusią orga
nizaciją sveikai išlaikyti ir 'ją svei
ką parnešti į išlaisvintą Tėvynę... 
...Propaganda sveika ir įtikinanti vi
suomet reikalinga, nes daug mūsų, 
kad amžiumi ir seni, bet kaip prole
tarai jauni, todėl reikalingi auklėji
mo ir brandinimo, kad profesinis 
įsisąmoninimas liktų ir sąlygoms 
pasikeitus. Jeigu jau kas ir nebebus 
tada prof, s-gos nariu, tai kad liktų 
jos geru draugu..." 

sios viešojo aprūpinimo įstaigos ne
turėjo streikuoti ir nestreikavo.

Apskaičiuojama, kad streikas Vo
kietijos ūkiui davė apie 200 mil. 
markių nuostolių, bet už tai atsa
kingi yra tie, kurie tvarko Vokieti
jos gyvenimą, nekreipdami tinkamo 
dėmesio darbininkų sunkiai būklei.

TRUMANUI LAIMĖTI PADĖJO 
PROF. SĄJUNGOS

JAV prof. darb. s-gos, turėdamos 
16 mil. narių, yra milžiniška ne tik 
ūkinė, bet ir politinė jėga. Prezi
dento rinkimuose jos buvo aiškiai 
Trumano pusėj; neabejotina, kad i 
tik organizuotų darbininkų balsai 
ir nulėmė rinkimus Trumano naudai. 
Demokratai, nors ir nebūdami dar

bininkų partija, į rinkimus ėjo šū
kiais, kurie buvo arti širdies pla
čiausioms darbo masėms: sumažinti 
mokesčius, ypač smulkiems mokė
tojams, varžyti prekių ir butų nuo
mos kainas, išvystyti plačią visuo
meninę būtų statybą (per 10 mt. pa
statyti 15—17,5 mil. namų) ir t. t. 
Didelį vaidmenį suvaidino ir Tru
mano aiškus nusistatymas prieš vad. 
Taft - Hartley įstatymą, kuris labai 
suvaržė prof, s-gų teises.

Matysime, kaip demokratai su 
Trumanu pirks išduotus plačiosioms 
masėms vekselius.

ISPANIJOS PROF. SĄJUNGOS
Ten laisvų prof, s-gų nėra, ten 

darbininkai, kaip Vokietijoj Hitle
rio laikais, yra suvaryti į valdžios 
diriguojamą organizaciją. Bet slap
tai veikia ir senosios didžiosios 
prof, org., kurias medžiaginiai re
mia JAV prof. org. (ALF). Šitos 
slaptosios prof, s-gos leidžia net 17 
slaptų laikraščių.

Komunistai slaptosiose prof.' s-go- 
^se įtakos neturėjo, bet dabar sten
giasi jose sukurti savo gūžtą ir 
įnešti darbininkų tarpan didesnį 
susiskaldymą. Jie, mat, bijo, kad 
derpokratinėms jėgoms nuvertus 
Franco, ir komunistams bus karšta.

TAI BUVO PRIEŠ 30 MT.
1919 mt. sustreikavo visa Bostono 

(JAV) policija, kai keli policininkai 
buvo atleisti tik dėl to, kad jie įsto
jo į policijos tarnautojų prof, są
jungą.

1914 mt. Calorado (JAV) streikuo
jantieji angliakasiai teismo nutari
mu buvo išmesti iš bendrovės namų 
ir apgyvendinti palapinėse, kurias 
policija kartą apšaudė ir sužeidė 
vyrų, moterų ir vaikų.

Jei žmonės jaučiasi, kad su jais 
neteisingai elgiamasi^ tai jie anks
čiau ar vėliau pasipriešins, jie jau 
priešinasi...

Ar žinote tokią demokratinę val
stybę, kurioj darbininkui būtų atim
ta teisė ginant savo reikalus strei
kuoti? i

Ar žinote tokią diktatūrinę val
stybę, kurioj darbininkui būtų leista 
streikuoti?

Prof, darbininkų sąjunga — tai 
susivienijimas' žmonių, kurie sau 
duoną pelno dirbdami ne savo įmo
nėje, bet parduodami savo darbą 
kitiems.

Prof, sąjungos' seniau ir ateity rū
pinosi ir rūpinsis savo narių ir 
bendrai darbo žmonių švietimo ir 
sąmoninimo reikalais.
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IŠ LIET. IMAT. IR DARB. PROF. S-GOS GYVENIMO
L. TR. AM. IR DARB. PROF. S-GOS 
SAVIŠALPOS FONDO TAISYKLES,

C. VALDYBOS PATVIRTINTOS
1948. X. 31 D.

(Svarbesnieji §§)
Fondo tikslas: šelpti s-gos narius 

ligos, nelaimingų atsitikimų, senat
vės atvejais, o taip pat patekus sun- 
kion būklėn dėl kitokių priežasčių 
(§ 2).

Fondo lėšas sudaro:
a) nario mokesčių procentas; b) 

s-gos skyrių ir pavienų asmeny au
kos, c) C. Valdybos skiriamos 'su
mos ir d) rėmėjų ir įv. organizacijų 
aukds (§ 3).

Fondo lėšas tvarko C. Valdyba 
(§ 5). Ji skiria ir atleidžia iš C. V-bos 
narių tarpo Fondo Tvarkytoją (§ 6).

Fondą kontroliuoja S-gos revizi
jos komisija (§ 8).

Norintieji pasinaudoti fondo lėšo
mis s-gos nariai turi per skyriaus 
vąldybą paduoti raštu C. Valdybai 
prašymą. Skyriaus Valdyba prašy
mą su- savo nuomone persiunčia C. 
Valdybai (§ 10).

C. Valdyba visus fondo reikalus 
(išskyrus likvidaciją) sprendžia pa- ’ 
prasta balsų dauguma; balsams pa
sidalinus pusiau, nusveria pirminin
ko balsas. C. Valdybos nutarimas 
yra galutinas (§ 12).

Fondo lėšų naudojimo apyskaita 
skelbiama viešai oficialioj s-gos

' spaudoj (§ 13).
Fondas likviduojamas C. Valdy

bai 8/s balsų nutarus. Likviduojamo 
„Fondo lėšos paskirstomos C. Valdy
bos nuožiūra.

1000-SIS S-GOS NARYS

C. Valdybos sekretariatas dabar 
išrašo narių bilietus. 1000-sis bilie- 

_ tas teko Vladui Kartanui (Augsbur
go skyr.), ž. ū. darbininkui.

DILLINGENAS. Prof, s-gos sky
riaus valdybos pastangomis buvo 
suruošta net keleri kursai: dveji 
siuvėjų,, šveicuotojų ir plaukų fri- 
zuotojų. Valiutą pakeitus, šveicuo
tojų kursai nebegalėjo išsilaikyti 
dėl lėšų stokos. Viena siuvėjų gru
pė netekusi instruktorės taip pat ne
begali darbo baigti, bet skyriaus 
valdyba nenustoja vilties ir rūpina
si gauti, Centro Valdybai tarpinin
kaujant, kitą mokytoją.

Lapkričio 9 d. baigė 10 asm. siu
vėjų ir 23 asm. frizuotojų kursus. 
Egzaminų komisiją sudarė: C. V-bos 
pirm. V. Gervickas, stovyklos komi
teto švietimo vadovas Valiukonis ir 
IRO atstovas.

Egzaminams pasibaigus paklau
siau C. .V-bos pirm. V. Gervicką, ko
kie jo įspūdžiai.

„Per tokį trumpą laiką ir turint to
kias sunjcias sąlygas, pasakė jis: 
„daugiau padalyti nebuvo galima. 
Matyt, kad ir mokytojai ir kursantai 
įdėjo daug pastangų ir darbo, bet už 
tai ir vaisiai labai gražūs. Man, kaip 
amatininkui, malonu matyti 33 asm., 

"'pasiryžusius stoti į savistovias ama
tininkų gretas". Narys V.

HANAU. Hanau stovyklos prof, 
s-gos skyriaus susirinkimas įvyko
š. m. spalio mėn. 12 d. Lietuvių Sa
įėję. Į susirinkimą atvyko dauguma 
Hanau ir dalis atkeltų iš Schwein- 
furto stovyklos prof, s-gos narių. Tą 
dieną per 100 lietuvių Hanau sto
vyklos gyventojų buvo keliami į 
Fuldą, prie pat rusų zonos, todėl 
šiurpių dienos įvykių sukrėstų pro- 
fesininkų prislėgta nuotaika buvo 
jaučiama ir šitame susirinkime. Su
sirinkimą atidarė prof. S-gos sky
riaus1 sekretorius A. Naglius. Po 
trumpos įžanginės kalbos, pakvietė 
Centro Valdybos sekretorių K. Ra- 
kūną, kuris tą dieną lankė mūsų 
stovyklą, padaryti pranešimą. Iš
klausę pranešimą apie Amerikos lie
tuvių unijistų, o ypač Vermonto 
valstybės CIO prezidento A. Jen
kins - Jankausko, dedamas pastan
gas padėti lietuvių prof, s-gos na
triams, esantiems tremtyje, patekti į 
bedės Šamo žemę, susirinkimas nu
tarė pasveikinti A. Jankauską ir pa
dėkoti už jo pastangas. Susirinkime 
buvo platinamas s-<Jbs organas 
„Bendras Darbas", kuris bematant 
buvo išpirktas.

Vienas kitas ir mūsų apleidžia 
Europą. Paminėtina, kad į Kanadą 
išvyko buv. Centro Vald. narys A. 
Beresnevičius, o į JAV buv. C. 
V-bos kasin J. Jončienė.

Saviškis
SELIGENSTADTAS. Mūsų stovyk

la nedidelė, negausus ir prof, s-gos 
skyrius. Spalių m. 15 d. mus aplan
kė C. Valdybos sekr. K. Rakūnas. 
Ta proga įvyko ir skyriaus narių vi
suotinis susirinkimas. Rakūnas pa
darė' pranešimą emigracijos ir kt. 
klausimais. J. P.

SVEINFURTAS. Mūsų stovyklą 
išparceliavus, buvo pakrikęs ir prof, 
s-gos skyrius, nes žymi dauguma 
narių buyo iškelta. Likusieji, čia at
silankiusio C. V-bos sękret. Rakūno 
paraginti, vėl sujudo, išsirinko nau
ją Valdybą su energingu inž. Kruli- 
ku prieky. Be jo, Valdyboj dar yra 
Šmaižys ir Zabarauskas. Mes tiki
me, kad naujoji valdyba vėl išplės 
skyriaus veiklą.

Kaimynas.

ŽINIOS IŠ KITUR 
ĮSIKŪRUSIŲ

ANGLIJA. Čia jau daug mūsų 
tautiečių gyvena ir dirba, bet, savo 
būkle patenkinti nėra ir, turi būti, 
labai daug jų spruktų kur kitur, jei 
būtų progos, nes, sako čia nėra jo
kių galimumų ateity gerai įsikurti. 
Skundžiamasi hosteliais, tai yra sto
vyklomis. Iš netoli Cambridge esan
čio stovyklos rašo:

„Jei išgirstumėte, kaip tie žmonės 
gyvena, tai nepatikėtumėt, kol savo 
akimis pamatytumėt. O už tą guolį 
ir valgį, be pietų, turi mokėti 26 šil. 
per savaitę. Mosteliai įrengti ne vien 
dėl to, kad butų stoka, bet tai yra 
ir'labai didelį pelną duodąs biznis".

Kitas iš kitos vietos rašo, „kad gy
venamų patalpų pagrindinė rūšis — 
tai geležinės statinės, kuriose stovi 
eilė lovų ir daugiau nieko." „Ten 
darbininko visas gyvenimas sukasi 
apie lovą, ant lovos ir po lova" ir 
pasipiktinęs baigia: „Sutriušusiai 
bobai su savo katinu leidžia gyven
ti net 32 kambarių bute, o 15 — 20 
darbininkų „užmarinuoja" į vieną 
geležinę statinę, -kurioj jie šlapi tu
ri miegoti ir atsikėlę šlapi vėl j dar
bą' išeiti, nes' nėra kur rūbų išdžio
vinti". <

CHATELINEAU (Belgija). Š. m. 
spalių mėn.- 24 d. J. Zaleskio rūpes
čiu Charleroi apylinkėje esantieji 
lietuviai amatininkai ir darbininkai 
buvo susirinkę (17 asm.) aptarti sa
vo reikalų. Susirinkusieji išklausė 
J. Zaleskio pranešimą apie Lietuvių 
Tremtinių Amatininkų ir Darbinin1 
kų Profesinę Sąjungą ir iškėlė min
tį, kad ir Belgijoj reik įsteigti , jos 
skyrių. Visi šitam sumanymui pri
tarė ir nutarė skyrių steigti.

Į skyriaus valdybą išrinkti: Jonas 
Zaleskis (pirmininkas), Antanas Ru
daitis (sekret.) ir Antanas Banaitis 
(kasininkas). Rev. komisijon: A. La
zauskas, P. Urmonas.

Susirinkimas džiaugsmingai suti
ko „Bendro Darbo" Nr. 1 ir nutarė 
visi jį išsirašyti.

Daugumas tautiečių, pasibaigus 
dviejų metų sutarčiai, ketina grįžti 
į Vokietiją ir iš tenai bandyti išva
žiuoti kur nors kitur, nes čia darbo 
(be anglių kasyklų) svetimšaliams 
negalima gauti, o iš antros pusės, 
pragyvenimui nuolat brangstant, gi 
uždarbiams pasiliekant vis tiems pa
tiems, gyvenimas Vis sunkėja.

A. Banaitis.

Mesv sveikiname Charleroi apyl. 
lietuvius darbininkus, įsteigusius 
pirmąjį L. Tr. A. ir D. Prof. S-gos 
skyrių už Vokietijos ribų! Red.

ŠVEDIJA. Pagal Švedijos įstaty
mus, kaip rašo „Naujienos", „sve
timšalis negali Švedijoj jokios va-

li
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dovaujamos pareigos eiti, jis nega
li savo žinioj turėti nė vieno Švedi
jos piliečio... Amatininkai čia. gra
žiai susitvarkę ir daug uždirba, bet 
užsieniečiai gali tik švedams dirbti 
eiliniais darbininkais už nustatytą 
atlyginimą, bet savystoviai amatu 
verstis jokiu būdu neturi teisės.

Žodžiu, gyvenimas ir darbas Šve
dijoj lietuviui be jokios šviesesnės 
ateities. Jei ir sunkiai dirbsi, pinigų 
susitaupysi, tai nei žemės ūkio, nei 
namo, nei įmonės įsigyti negalėsi, 
nes tai draudžiama. Susitaupytų pi
nigų užsienin išsivežti taip pat ne
galėsi, nes tai griežtai draudžiama", 
todėl nė vienas jų (lietuvių čia yra 
apie 450) negalvojęs čia kiek ilgiau 
pasilikti.

KANADA. Sunkiai gyvena tie, 
kurie pateko į žemės ūkį. Jie skun
džiasi fie' tiek dėl darbo, kiek šei
mininkų „taupumu"; kurie net plo
nos duonos riekutes skaičiuoja.

„Naujienos" plačiai atpasakojo 
didelio Vinipego laikraščio (The 
Winnipeg Tribune) korespondento 
aprašymą, ką jis matė cukrinių run
kelių plantacijų stovyklose.

Jo nešališkumu negalima abejoti, 
todėl įdomu, ką jis rašo: „65 vyrai 
gyvena 3-jose smalinio popieriaus 
būdose, ropoja su pelėmis ir lovos 
vabalais; sanitariniai įrengimai pa
prasti ir nepatenkinami, maistas 
gausus kiekybe, bet menkas koky
be, uždirba 3,5 dol. per dieną, iš ku
rių atskaito 1 dol. už maistą ir 25 
cnt. už butą, vaistus ir t. t. Visi vy
rai, pasak korespondento, bijo būti 
grąžinti į Europą (jiems buvo taip 
grąsinta) ir todėl maža tedavę infor
macijų.

Reik tikėti, kad viešumon iškėlus 
šitą reikalą ir cukrinių runkelių 
zubrai bus priversti su naujais imi
grantais nors truputį geriau ■ elgtis, 
kaip su darbo gyvuliais.

AUSTRALIJA. Nuvykusieji tesi- 
skundžia tik tuo, kad turi dirbti vy
riausybės paskirtą darbą ir tik su
tarčiai pasibaigus galės ieškoti dar
bą pagal savo specialybę.

KOLUMBIJA. Tenykščio lietuvių 
komiteto teigimu, čia gali rasti ge
rai apmokamo darbo inžįnieriai, ag
ronomai, pienininkai ir kitų praktiš
kų specialybių asmenys. Be. specia
lybės ir dar nemokant ispanų kal-

Prof. Sąjunga — tai apsaugos ven
tilis, kuris dažnai nuleidžia garą, tuo 
išvengdamas didelio sprogimo, pri
mindamas susidomėti nepatenkina
momis sąlygomis ir užtikrindamas 
mašinai taikų veikimą.

Jams Myers.

LD 42
JAV Amalgamentu unija i 1948, N r. 3/4 

« '

galba tremties darbini
<

Jau trumpai rašėme, kad JAV 
yra įsteigtas Komitetas lietuviams 
tremtiniam remti. Jį įsteigė Amal
gamentu unijos lietuvių skyrių at
stovų susirinkimas, kuriame daly
vavo: A. Jankauskas, J. Buivydas, 
J. Abrozaitis, D. Averka, J. Peter
sonas, J. Palaima, A. Zablockis, J. 
Luiza, J. Bitėnas, Lastauskas, F.Pru- 
sius, G. Benderis ir W. G. Petrick. 
„Pagalbos Tiekimo Komitetą Trem
ties Darbininkijai Remti“ sudaro 8 
nariai.' Komiteto būstinė — Niujor
kas. Komitetą sudaro Amalgamentų 
unijos lietuvių skyriai po 1 atstovą 
iš skyriaus. Komitetas renkamas 2 
metams. Šiuo metu jo pirm, yra A.
Jankauskas, sekr. J. Buivydas.

Komiteto uždaviniuose numatyta 

bos, gyvenimas sunkus, net neįma
nomas.

ARGENTINA. Čia esą galima įsi
kurti praktiškų specialybių žmo
nėms, o kitiems sunku. Į Argentiną 
daug važiuoja iš Austrijos. (

VENECUELA. Latvių žurnalistas 
Klišans, neperseniai išvykęs į Ve- 
necuelą ir ten dirbąs kaip elektro- 
instaliatorius, latvių spaudoje įspė
ja, kad Venecueloj darbas užtikrin
tas tiktai geriems specialistams.

Prasiversti „kaip nors” negalima. 
Nekvalifikuoto darbininko uždarbis 
4 — 6 boliv. .dienai, o gyventi iš to 
neįmanoma.

LAISVŲJŲ TREMTINIŲ PROF.
S-GŲ TARPTAUTINIS CENTRAS
Taip pasivadinusi bolševikų pa- 

vergųjų valstybių prof, s-gų' orga
nizacija tremty (žiūr. str. Europos 
Centro ir Rytų prof. darb. org. kon- 
ja) š. m. lapkričio 13 d. įteikė' raštą 
Jungt. Tautų socialinei ir ekonomi
nei komisijai, kuriame pareiškiama, 
kad palaikomas Amerikos' Darbo 
Federacijos pasiūlymas ištirti už ge
ležinės uždangos esančių valstybių 
darbininkų ir jų organizacijų padė
tį, ir prašoma tai ko greičiau pada
ryti. Be to rašte trumpai apibūdina
ma buv. laisvųjų prof, s-gų padėtis 
ir bolševikų kontroliuojamos prof, 
s-gos, kurių tikslas „versti darbinin
kus dirbti ilgiau už mažesnį atlygi
nimą ... tai, iš tikrųjų, komunistų 
eksploatatorių naujosios oligarchijos 
policininkai".

Minėtas Centras kalba visų ją su
darančių prof, s-gų, taigi ir Lietu
vos, vardu. 

bendradarbiauti ir ugdyti solidaru
mo ryšius tarp Amerikos, Kanados 
darbininkijos iš vienos pusės ir 
tremties Lietuvių Profesinės Sąjun
gos iš antros pusės, dalinantis pa
tyrimais, spauda ir žiniomis darbi- 

'ninkijos judėjimui plėsti ir stiprin
ti; kelti ir aiškinti lietuvių ir kitoje 
spaudoje priežastis, neleidžiančias 
Lietuvos darbininkams ir amatinin
kams grįžti į savo tėvynę ir dirbti 
kūrybinį darbą savo srityse; teikti 
moralinę ir materialinę pagalbą 
vargstantiems tremtyje darbinin
kams ir tarpininkaujant Unijai pa
dėti lietuviams darbininkams at
vykti į JAV ir Kanadą.

Komitetas nustoja veikti savo už
davinius atlikęs.

VOKIEČIŲ PROF. S-GOMS GRĄ
ŽINA JŲ TURTĄ /

Vokiečių prof, s-gos turėjo didelį 
turtą, kurį Hitleris pasirūpino pa
grobti į savp rankas. Karui pasibai
gus tas turtas buvo paimtas globon, 
kaip nacių turtas ir tik neseniai jis 
pradėtas grąžinti naujai susikūru
sioms demokratinėms prof, s-goms.

ATSIŲSTOS PAMINĖTI KNYGOS
„Technikos Pasaulis" Nr. 2, L. Inž. 

Tr. Dr-jos Šveinfurto skyriaus leidi
nys, 60 p., kaina Nr. 1,50 DM. Jame 
yra ne tik įvair. technikos mokslo 
str., kurie įdomūs'ir ne technikams, 
bet plačiai rašoma ir apie mūsų są
jungą. Patartina ir prof, s-gos na
riams tuo žurnalu susidomėti.

„Šviesa" Nr. 6. Leidžia A. J. S, 
„Šviesa", redaguoja Vincas Trumpa 
ir yytautas Saulius, 32 p , kaina ne
pažymėta. Tai turiningas ir gražus 
leidinys. /

Prof, s-gos nary! „Bendras Dar
bas" — Tavo reikalų gynėjas. Kuo 
prisidėjai jam palaikyti? Parėmei jj 
raštais? Parinkai jam aukų? Suradai 
naujų skaitytojų?

Jei to dar nepadarei — sukrusk 
dabar!

„BENDRAS DARBAS",
(13b) Augsburg, Gergany, USA 

Zone, DP Camp, Hochield.

Leidžia —
L. T. AmaL ir Darb. Centro Valdyba 

Ats. Red. V. Gervickas.
Redaguoja Redakcinė Komisija.
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