
Organas Am. Lietuvių

Vilnius

Waterburio darbininkai šiek tiek laimėjo

suareštavo duminin- ' 
KUS.

Telegramos iš Stockholmo 
skelbia, kad Rusijos valdžia 
suareštydino socijalistų Dū
mos narį Tseidze ir dar 17 dū- 
mininkų. *

Dūmos rūmai ir geležini® 
lio stotys saugojamos karei? 
vių.

ATSIŠAUKIA. Į DARBI
NINKUS.

Maskvoje atsibus milžiniš
kas rusų suvažiavimas. Suva
žiuoja dūmos nariai ir zems
tvos. Iš prisirengimų prie to 
suvažiavimo aišku, kad tas 
suvažiavimas atsišauks į visus 
gyventojus, ypač darbininkus, 
<ad vienytus apgynimui šalies 
nuo priešininko, kurs užsima
nęs “ užgrobti Baltikos provin
cijas, Lenkiją, Lietuvą, Uk
rainą ir Kaukazą ir atkirsti 
Rusiją nuo jūrių.” .S

Mskvos miesto galva (ma
joras) atsišaukė į darbininkus, 
kad jie nestreikuotų. Maskvos 
policmeisteris atsišaukė į dar
bininkus kurie sustreikavo. Jie 
dirbo amunicijos dirbtuvėse. 
Jei neklausysią, tai būsią aš
triai baudžiami.

Į SKAITYTOJUS IR 
PRIETELIUS.

L. D. S. išgyvavo vos tik 
kelis mėnesius o jau išleidžia 
savo laikraštį. Pradžiai tū
rėta vos trejata tūkstančių do
lerių, o mes drąsiai ryžomės 
pradėti leisti “Darbininką”- 
tris kartus! savaitėje, ir kur
gi ta drąsai U-gi sparčiai 
kįlancioji, atgijančioji kata
likiškoji visuomenė buvo 
mums paakstinimu ir padrąsi
nimu. Prie darbo buvome tie
siog stumte stumiami.
. Darbo buvo ir tebėra daug- į 

ybės, bet tuo darbu mes ne-l 
sunkinamės, uoliems darbiniu- į 
kams ir veikėjams darbas ne 
apsunkinimu yra, bet jis jiems 
priduoda sparnus^ Tki^TnueTi ^ 
broliai darbininkai ir sesers 
darbininkės į darbą, į darbą' 
sujungtomis jėgomis, o pa- • 
dengimui didelių iškaščių 
“Darbininko” leidimui lėšos 
savami atsiras, kaip kad atsi
rado darbo pradžiai. I
- Pradedant L.*D. S. organiz-į 

uoti pasirodė jai didis prijau- ‘ 
timas. Aišku, kad tokiai or
ganizacijai jau buvo pritaisyta 
dirva, jau buvo atėjęs laikas 
panašiai tikrajai darbininkų 
organizacijai. Todėl jos kuo
pos tik dygsta, tik dygsta: 
jos nariai tik auga, tik auga. 
Galima pramatyti tai organi
zacijai skaisčią ateitį; ji daug 
nuveiks gero savo nariams ir 
visai lietuvių tautai.

Tatai jaučiant tokią galin
gą besislepiančią katalikiškoj 
visuomenei jėgą drąsiai sto
jame darban ir leidžiame, 
“Darbinidką.”

Pirm negu pirmą žingsnį 
“Darbininkas” galėjo pada
ryti, tai -jam reikėjo pergalė
ti nemaža kliūčių. Todėl su
sivėlino įžengti svietam veik 
dviem savaitėm. Bet redak
cija ir administracija tame ne
kalta. Spaustuvės mašinų ir 
įrankių kompanijos vėliau su
gabeno dalykus, negu žadėjo; 
todėl spaustuvės išrengimas 
susivėlino “Darbininkas” pa
sirodė ne pradžioje, kaip gar
sinta, bet viduryje rugsėjo.

Daugelis užsimokėjo $1.09 
iki Naujų Metų. Tokiems 
prenumeratoriams siuntinėsi- 
me laikraštį iki vasario F d. 
1916 m. ir tokiuo būdu atsily
ginsime.

“Darb.” Administracija.

ir sesers, į rimtą, nenuilstan-f 
tį darbą. Neatsidėkite vien 
ant “Darbininko” redakcijos. 
Redakcija tik tuomet savo 
priedermę galės išpildyti, kuo
met L. D. S. nariai ir laikra
ščio skaitytojai bus gyvi ir 
veiklūs. Tai-gi rašykite kas 
jums rūpi ir skauda, kelkite 
aikštėn savo reikalus, siųski
te ' ‘ ‘ Darbininkui ’ ’ kuodau- 
giausiai žinių iš savo apielin- 
kių, ypač iš darbo sryties. į 
Visi iš vien dirbdami daug ką 
nuveiksime.

Tad, Dievui padedant, \ j- 
si į darbą. Ateitis priguli 
mums.

“Darbininko” Redakcija.

"darbo, o gaus mokėti už 10 
vai., pakeliant ant 10 nuoš., 
už viršlaikį mokės laiką ir pu
sę. Prie to reikia pridurti, j 
kad visos kitos dirbtuvės pa
kėlė mokestis taip ’ 4 ‘ Scoviil 
Manufacturing Co.” ant 10 
nuoš. ir 55 vai., o už 60 vai. 
gaus mokėti; “Plume and 
Atwood Co.” 9 vai. į dieną ir 
10 nuoš. padidino mokestį.

Neturėjo unijos.
Žodžiu sakant, kas tik ka

troje dirbtuvėje pareikalavo, 
tai pakėlė mokestį nuo 10 
nuoš. iki 20 nuoš. Ikišiolei ne
buvo unijos, išskyrus amat- 
ninkus, mašinistus, karpen- 
terius, plufiiberius, pento- 
rius ir k. Paprastųjų darbi
ninkų jokių organizacijų ne
buvo; tiesa apie pora metų 
atgal, užsimezgė 1WW., pa
sekėjų rado tik italų ir lietu
vių tarpe. Bet po nekurio 
laiko ir toji iširo, kaip “Gri
go” bitės, nes pasirodė, kas 
tai per paukštukai tieji “Ai 
dobusi...”

WATERBURIEČIAI SUJUDO.
Streikai prasidėjo. Darbi

ninkai, išeidami streikuoti,' bino notą 
nežino, ko jie iš savo kompa
nijų reikalauja. Bando va-i 
dovauti 1. W. W.. Tarp strei-’ 
kuojančių nėra vienybės. Ne
perseniai iškilę streikai Brid- ’ 
geport, Conn. ir kitose vie- ‘ 
tose Naujosios Anglijos, pa
darė didelę intekmę ir į mūsų 
apielinkės darbininkus, drau
ge įsitraukdami į tą sūkurį ir 
mūsų brolius lietuvius, kurių 
čion dirba po įvairias dirbtu
ves jau didelis skaitlius.

Streikai tik tada nusiseka 
jeigu darbininkai prie jų bū
na prisirengę, susitarę, ką 
jie turi gauti t. y. ar tai mo- 
kesties pakėlime, ar sutrum
pinime valandų darbo ir tt. ir 
tt. Visai netikėtai meta dar
bininkai dirbę “Randolph and 
Cloves Co.” praėjusio utarnin- 
ko rytą t. y. 7 rugsėjo š. m., 
reikalaudami geresnių sąlygų 
darbo. Neturėdami unijos 
nei būdami prie to prisirengę, 
iškarto negalėjo atsakyti nei 
kokios jų yra reikalaujamos 
“sąlygos,” nei delko jie darbą 
numeta. Kuomet du trečda
liu išėjo iš dirbtuvės, likusius 
pati kompanija išvarė ir dirb
tuvė tapo uždaryta. “Ran
dolph and Cloves Co.” dirba, 
lietuviai, ir italai; kitų-gi 
tautų visai mažas skaitlius 
Skaičius darbininkų, išėjusių 

Darbininke ’’ streikuoti siekia penkių šimtų.
stovia Todėl j Mokestis, kurią gaudavo pir- 
žiūrtkite, kadp!!a streikoMiuvo $1.50 ir $1.75.1 

Sustreikavę, padarė susirin-

Sugrįžo darban.
Kompanija atsakė ir iška- 

kad mokestį padi
dina ant 15 nuošimčių, 10 
valandų per dieną, ir “laikas 
ir pusė” už viršlaikį; po šešių 
dienų streikos baigėsi. Tie 
patys karštuoliai atšalo ir sto
jo prie darbo. Tą pačią 7 
rugsėjo š. m. sustreikavo“ Wa- 
terbury Rolling Mills Co.” iš
viso darbininkų apie šimtas! 
Reikalavimai tie patįs, kaip 
ri “R. and C. Co.” ir tarpe tų 
sątarvės nėra ir tie vienas pa
skui kitą grįžtą į sanąjį darbą. 
8 d. rugsėjo numetė darbą 
“The Pillftfg Bross Co.,” 
“Sperry Engineering Co.” A. 
II. Wells Co.” 9 rugsėjo“Chas 
Metai Works Co.” Waterville, 
šeši šimtai darbininkų “Bene- 
dict and Burnham Bross 
Cor.,” apie keturis šimtus tar
pe kurių trįs dalįs yra lietu
viai. “Chas Metai Works Co.” 
streikas užslopintas. Mokes
tį pakėlė ant 10 nuošimčių ir 
pusantro laiko už viršlaikį, 
valandos tos pačios. Su di
deliu entuziazmu, metė dar
bą darbininkai “BenedietjgiĮ 
Buraham Bross Car.” 
mi “streikos” —
Dirbtuvės vedėjas^fiM^' 
kokius palengvinin®P®rbi- 
ninkai nori jgauti! JNS kiek 
galvų tiek flta#||lavimų pa
sigirdo... jK|Įlo pasako:

no o reikia būti atsargiai su 
ugnim.

Ko nereikia klausyti. ?
Kur skelbiama tokios teo

rijos, kaip tai, sabotažas, t. 
y. gadinimas, laužymas, tų. 
įrankių su kuriais dirbama, 
arba kurstymas prie riaušių 
su ginklais — to tai nereikia 
klausyti. Tokiais būdais strei
kų niekas dar neišlošė. Tie
sa, mums reikalinga uniją-or- 
ganizacija, bet tik tokia, ku
ri ramiu budu, darbininkų so- 
lidariškumą stengiasi iškovo
ti geresnes darbo sąlygas ir 
algų padidinimą. Organizaci
ja “American Federation of 
Labor, ’ ’ kurioje ne vienas j 
šimtas ir lietuvių priklauso 
šioje šalyje po įvairias kolio- 
aijas, yra mums tinkama. 
Tiesa, kurie turėjo progą pa- Į 

: žinti pp. 4 4 Ai doblistus ’ ’ iš ar- 
j ciau, tai tie nei girdėti neno- į 
j ri, jų nepritrauksi ten nei su 
i pyragu. Dabartiniame nera- 
i niame laike ir suirutėje, tai 

;ion ir mūsų socijalistai tapo 
dideli šalininkai I. W. W. uni

jos. Nors kitur, kaip girdė
sis iš pranešimo jųjų laikraš
čių, socijalistai stengiasi už
kenkti “Ai doblistam.” Vie
tok, pas mus visai priešin
gai...

Lietuviai darbininkai, ne
duokite savęs suvedžioti! To
kių unijų, kurios kelio riau: 
jBjBBMhajr *inn ir

rupi 
apykantą tarp darbininkų ir 
darbdavių!... O iš to gali dau
gumos pasinaudoti, kaip kad 
jau turėjome atsitikimą čia 
ant vėietos Waterburyje. Kur 
dingo mūsų brolių tieji įstoji
mai mėnesinės mokesties, ku-1 
rias mes kitados, prigulintie- 

l ji į I. W. W. sumokėjome 1Į 
j Štai šiandien t. y. rugsėjo 13į 
; d. išėjo ant streiko mašinistai j
J. E. Monville Co. ” 4 4 Water-: 

i būry Machine Co. ” ir Farrel 
iFoundry.” Jų obaisis 8-vai.
darbo diena ir ta pati mokes
tis. Jie susiorganizavo į uni
ją, kuri priklauso prie tos 
pat “Amer. Fed. of Labor” 
ir galima tikėtis, kad strei
kas bus išloštas ir pripažinta 
unija. Kodėl jie, amatinin
kai, nuo jų t. y. I. W. W. nu
sikreipė! O mes paprasti dar
bininkai norime eiti drauge 
su riaušininkais “ai doblis- 
tais”!..

Subruskime lietuviai su
tverkime skyrių “A. F. of La
bor” ir stipriai organizuoki - 
mės, kad ateityje, išėję strei
kuoti, nesigėdintūme sugrįžti 
į darbą ir kad nebūtume per
galėtais.

Juozas Baltrutis.

’l -'N;
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REDAKCIJOS AT8AKYMAI.

as numeris 3 a.-g*5
ir pinigus siųskite

nausia 1

Bepigu kiaulei: nei burnų 
prausti, nei kojos auti, nei 
poteriai kalbėti.

gvai pasu 
darbiu ink

sų artimiausiais kaimynais, tdkiais pat darbi- j 
ninkais, turinčiais savo organizacijų, yra 
mūsų broliai lietuviai socialistai. Nors nuo 
jų bedievybės ir kitų daugelio nepadorumų 
priimtų vartoti jų taktikoje, dvokia S tolo 
kaip nuo virš minėto šuns dvėselėnbs, ir ta 
smarvė pilna visokių pavojingų dorai ir tikėji
mui mikrobų, gal daugelį silpnatikių suklai
dint, vienok sveikam katalikui-darbininkui 
nieko nepakenks. Ir prisižiūrėję iš visų pusių 
į mūsų socijalistus vis-gi mes atrasime nors ' 
•vienų gražų ir pagirtinų daiktų tai aštrius dan
tis. Na, jau jie juos ir galanda kas dienų. 
Ar reikia kų kast ar nereikia, o jie krimst, 
krimst — jau ir suleido dantis Mums ka- ■ 
talikams taip-pat gerai būtų tokie dantys, 
tiktai turėtūme vartot su gudrumu ir teisy
be, kad nekast nereikalingai nekaltų, o tik
tai tokį katras to vertas. O aš tai tikiuosi, 
kad nevienam norinčiam kenkti “Darbininkų 
Sųjungai” visi valdiški ir doros įstatymai ne- 
taip yra baisūs, kaip geri dantys. Ale tur 
būt, kaip iš vystyklų išaugs mūsų “Sųjunga” 
tai išdygs ir dantys, beaugant didyn, tai 
atsiras ir razumėlis ir gudrumėlis. O būda
ma prieglobstyje Motinos Bažnyčios Šventos, 
nenuklys į šuntakius ir miško žvėrys jo nesu- 

j plėšys.
Baigdamas dar pasakysiu, kad katalikas 

1 darbininkas šimtų sykių laimingesnis, negu be- 
dievis-socijalistas. Socijalistas ant žemės ken
čia vargus, o po mirties tikisi prapult, kaip 
burbulas vandenyje. O katalikas nors varg
sta, ale tikisi, kad už vargus po mirties Die
vas užmokės dangumi.

Jeigu manim netikite tai nueikite šven
tų dienų į bažnyčių ir prisiveizėkite, kada ka
talikai, atbuvę išpažintį, eina prie Dievo sta
lo ir priėmę Švenčiausį, grįžta į savo vietas 
Ir jeigu jūs tik turit nors kiek nuovokos žmo- 

■ Tnų~psič0dtiogijo}ė', tai turėsit : savo ’ širdyje 
tart: tie varguoliai laimingi, ant jų veidų 
regimas yra atspindis dangiškos laimės. Dėl
to tai į Sųjungų” prigulinti darbininkai, turi 
kaip galima taukiaus vienyties su Dievu. Ga
na šendien. Nutirpusios nuo darbo rankos 
nenori plunksnos valdyti, kaip reikia.

k triaso ir
Jei neapsi- 
atskalnnar 

mūsų gerų

šininkų užpuolimus, bet iš- 
judįs plačiųjų liaudį ir įtrauks 
jų veikimo, naudingo veiki-$ 
mo sūkurin.

Pas visas tautas yra atska
lūnų, krikščionybės priešų, 
kurie savo spauda bando pa
kenkti jai. Todėl velionis" 
popiežius ir persergėjo, pri
minė apie spaudos svarba. Mū
sų tarpe įsigalėję yra atskalū
nai ir velionies popiežiaus žo
džiai mums labai tinka ir pa
ragina prie stiprinimo savo 
.spaudos.

Lietuviai darbininkai, iš
tikimi tautai ir Bažnyčiai, vie
nykitės. ’ <

nuo visiškos pražūti 
^Galvokime visi, 
mę, tarkimės, kų n 
padaryti Lietuvos 
mui.

Kas girdėt pas jos, U 
veikiate.

Mums rūpi padaryti “Dur 
bininkų” ’ gyvių gyviausiu



: : New Orlans, La. — Organi
zuoti duonkepiai ėmė rūpintis, 
kad darbo sąlygos būtų pagerin
tos.

Oakland, Cal. — West Ber-

t Smidtui
Bažny 

a visokią 
ai-gi de

: : Washington, D. C. — Natū
ralizacijos biuras išleido laišką, 
kuriame pataria įsteigti piliety
bės mokyklas ir kad pirmu rei
kalavimu iš naujo piliečio būtų 
tas, kad jis mokėtų angliškai 
kalbėti.

BROOKLYN, N. Y.
Choro išvažiavimas nenusidavė.

29 d. rugpiueio šv. Jurgio pa
rapijos choras buvo surengęs iš
važiavimą laivu į Glen Island, bet 
pradėjus lyti nuo pat ryto, išva
žiavimas neįvyko, kaip pienuo
ta. Apie pietus, oras šiek tiek 
prasiblaivė ir visi manė, kad 
daugiau lietaus nebus, tad visi 
choristai leidosi važiuoti į laivo

1 r{ prieplauką. Bet pribuvus į prie- 
plauką, sutiko kitą nemalonią 
naujieną. Prieplaukos viršinin- 
kas pasakė, kad iš priežasties 
blogo oro, važinėjimas laivu tarp 

Yorko ir Glen Island, yra 
pertrauktas. Tuomet choras grį
žo į pobažnytinę salę ir ten šoko, 
žaidė ir sunaudojo užkandžius, 
kuriuos buvo priruošę išvažiavi
mui ; taip pasilinksminę, išsis
kirstė.

“Darb.” Korespondentas. 
BREDGEPOKL- CONN. 

Laimėjo streikus.
Mūsų mieste darbai eina la

bai gerai šiais metais, nes be
veik visos dirbtuvės išdirbinėja 
reikalingus daiktus dėl karės. 
Bet kaip darbai gerai eina, tai 
ir darbininkai atbudo reikalau
dami daugiaus mokesties; žino
ma, iš pradžių kompanijos neno
rėjo su tuorni sutikti, bet darbi
ninkai nieko nelaukdami iškėlė 
streiką. Vienos dirbtuvės- darbi
ninkai streiką laimėjo; na tai ir 
visos užvirė ir streikai inėjo ma- 
don. Šiandien jau daugiaus 
kaip 20 dirbtuvių laimėjo savo 
streikus.

Laimėjo Ją, kad 8 vai. dirba 
o mokėti gauno už 10 vaL Be 
to gauna 20 nuošimtį nuo kiek
vieno $1.00. Darbininkas turi 
mažiausiai gauti į dieną 2 dol

Darbas lengvai yra galima 
gauti, o ypač žmonių mechanikų 
tai net yra pageidaujama.

77 d. ' pra- 
.rste M. 
s “Lietuvių 
s nuo karės



ienų Konvencija

C. P. YURG1

ateikite

PATERSOK, N. J
Ulčinskas Ipolitas,

Tikru

kaa p. J

«. Viena mylia nuo
- eturios mylios j dide

minioj kilo 
i — valio!

“Darbininko” 
Agentai.

“Darbi

Kizevieius Tamošius,
Bes 97

Jonas Mikutavičius, 
Lithuanian Chureh

atine lietuviška 
TIEK

Kur galima gauti skanių lietuviškų valgių kaip tafc 
barščių, blynų, virtynių ir kitokių. Padarome 

ir angliškų valgių. |9
patariame Vaikinams, kurie nuolatai valgyklose stalavojasi, 

pas mus nusipirkti valgio tikietą, kuris vertas $3.25, 
o parduodamas už $3.00. . |

Užtikriname, kad atsilankiusieji pilnai busite patenkinti musų 
gerais valgiais. Turime taipgi gerų cigarų ir cigaretę.

Užeikite meldžiamieji

S. RAINARD,
204 W. Broadwiy, ■ So. Boston, Mass.

uodą farma už visai nužemintą kaina. §i- 
farina turi 50 akrų derlingos žem’-i; ge- 

miestu!" tre 
misa! a <nr y-a 

daug dirbtuvių ir dirba daugybė 1 - ♦ - Kas
pirks dabar tą farmą, tas gaus 8 geras- karves, 
arklį, daug vištų, ‘visus tarmes įrankius, pilną 

vr-: ir k praari k •> y- ant a~kn.

A. ŽVINGILAS,
26 W. Broadway. So. Boston, Mass.

Geriausia Lietuviška Krautuvė.
So. Bostone..

Kurioje galima gauti pirkti gramofoną ir lie
tuviškų naujausios mados rekordų su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais. - •; ,

Jei norite pasirinkti, tai reikalaukite katalogo, 
kurs siunčiamas visiems, kurie prisius 4 e. štampų.

Taip-gi laikome geriausių ir naujausios mados 
drapanų, vyriškų marškinių-viršutinią ir apatinių, 
skrybėlių ir šiaip visokių drapanų ir daiktų, vy
rams reikalingų.

ČEVERYKŲ LAIKOME vyrams, moterims ir 
vaikučiams, dideliems ir mažiems.

Viršminėtų tavorų gerumą gvarantuejamo. A- 
teikite o pamatysite, jog pas mus gausite pigiau, 
negu kur kitur.

Jei kartą pas mus pirksi, tai ant visados mūsų 
koetumeriu tapsi, nes busi mumis patenkintas

Svarba Lietuviams žinoti.
• Nauja Lietuvišką Aptieki. O 

243 W. Broadway, - South Bostdn, Mass
, vv s

Kiekvienas reikalauja teisingai sutaisytų vais
tų, todėl kiekvienam patarnaus koteisingiausiai 
Aptiekorius Landžius, kuris yra pabaigęs Natio- 
nal Kolegiją, Amerikoj. Svarbu yra išsirinkti 
gerą gydytoją, bet da svarbiau gauti teisingai su
taisytus vaistus. Mteų aptiekoj tas bus atliekama 
su didžiausia atyda koatsakančiausiai. Mūsų ap
tiekoj, yra užlaikoma viaoki vaistei, koki tik., yra 
vartoja n d paša i Ivje. T a p -r už a k C i sarus, 

- ž nnynua, I<e O!:-. ą, ' r- • -
a # tis patarnavimas suteikiamas

Juozas Landžius.
/ Registruotas aptiekorius 

34p Broadway, So. Boston, Mass.

VALGYKITE PAS MUS
VIENATINE LIETUVIŠKA VALGYKLA. J
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