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Į Skaitytojus
Pagaliaus męs pildome sa

vo prižadą, kurį dar vasaros 
pradžioj esame padarę — iš
leidžiame “Laisvės” moterų 
numerį.

Tat pirmą sykį dar lietu
vių rašliavos istorijoj toks 
didelis minčių spiečius palei
džiamas mūsų lietuvišką 
visuomenę, kad išbudinus— 
sujudinus dar tebesnau- 
džiančias savo daugumoj 
mūsų seses - lietuves. Su
prantame visi, kad mūsų 
kultūros normališkam kėli
mui reikia šaukti visuome
nės darban ne vien vyrus, 
bet ir moteris. Tuo tarpu 
jos dar vos prakrapšto akis. 
Jas slegia dar senoviškų pa
pročių letena, jas* varžo dar 
tradicijinės pažvalgos, ku
rios taip priešingos naujos 
gadynės dvasiai ir reika
lams.

Amerikos gyvenimas kas
dien vis painesniu, vis sun
kesniu darosi. Kad atsigy- 
nus nuo priešų, kad pasiga
minus sau laimingesnį gyve 
nimą, reikia suprasti naujos 
gadynes sąlygas ir mokėti 
jose savo ir žmonijos labu5 
produktyviškai veikti. Rei
kia kelti iš miego ir- kviesti 
organizacijų eilėsna ne vien 
vyrus - darbininkus, bet ir 
moteris. Tuo tikslu męs ir 
išleidžiame šį “Laisvės” nu
merį. Jame jūs. aosės, rasit 
visokių nuomonifį. Bet vfc- 
na nuomonė fenais dominuo
janti: reikia pabusti, reikia 
kovoti, reikia suprasti mo
terų ir socijalizmo reikalą! 
Tat — drąsiai, užmiršus bai- 
mę, metus šalin nuolanku
mą, — kurkit laisvas drau 
gijas, dėkitės prie socijalis
tų sąjungos, j-emkite kiek
vieną progresyvišką suma
nymą, kuris gali moterų rei 
kalui ir žmonijos gerovei 
būti naudingas. Jūsų byla 
yra teisinga ir jūs laimėsite, 
tat vely anksčiau, o ne vėliau 
pradėti veikti. Teisingi vy 
rai — jums padės.

Suprantama, kad moterų 
klausimą visoje pilnybėje 
šiuo žygiu negalėjom nu
šviesti. Ne tik vieno nume 
rio, bet ir dešimties “Lais
vės” numerių būtų perma-
zai...

Daug dar kas liekasi pa- 
daug straipsnių 

negalėjom
sakyti, 
mums prisiųstų 
sunaudoti dėlei vietos sto
kos. Męs pažiūrėsime, kaip 
skaitytojos ir skaitytojai, 
pasitiks šį “Laisvės” nume
rį ir tuomet, esant reikalui, 
rasit, ne vieną special į mo
terų numerį paleisime į žmo
nes.

Todėl męs meldžiame visų, 
kam papuls į rankas šis nu
meris, parašyti laiškelį j 
“Laisvę” ir pasakyti savo 
nuomonę. Ne vien moterų, 
bet ir vyrų nuomonę męs no
rėtume išgirsti, nes moterų 
reikalai privalo visiems rū
pėti.

ir saugotojų šeimynos 
“šventenybės”/ šeši milijo
nai moterų Suv Valstijose 
dirba tvankiose, nesveikose 
darbavietėse už bado algas. 
Kurios nesutinka užsiganė
dinti tuo padėjimu — tos 
parduoda savo kūną ir be 
aiko susilaukia mirties gė

dos name.
Neapykanta ir žiaurumas 

buržuazijos dėl dorų motinų 
ir darbininkių nei kiek ne
mažesne už tą veidmainybę, 
su kokia ta pati. buržuazija 
nuverčia savo kaltę, savo 
besotiškumą ant puolusių 
doroj moterų.

Seniai jau prirodyta, kad 
vyriausia priežastis doros 
puolimo yra elgetiškos mo
terų algos. Nepaisant to ir 
fabrikos ir visuomenės įstai
gos visur numuša darbinin
kėms algas.

Viena tik socijalistų par
tija reikalauja lygaus atly
ginimo už lygų darbą.

Buržuazijos visuomenė 
pripažįsta, kad moteris yra 
auklėtoja jaunų piliečių. 
Motina auklėja vaikus dar 
pirm mokyklos, ji daro įtek
mę į vaikus, kada jie mokyk
lą lanko, ji suteikia jiems 
savo supratimą apie teisin
gumą, garbę, gėdą ir mela
gingumą. JT įkvepia jiems 
savo dvasią reikale atsineši- 
mo prie savo klesos, prie 
įstatų, prie valstijos ir šei
mynos.

O vienok valstija veik vi
sur atsisako pripažinti mo
telį piliete esant. Valstija4 
atima jai švenčiausią pilie 
čio teisę, — teisę balsavimo 
šalies įstatymdavystėje.

Kaipo motina, ji reikalau
ja įstatymų apgynimo, kai
po darbininkė, ji reikalauja 
dar didesnio įstatymų glo
bojimo, kaipo auklėtoja, ji 
reikalauja pagelbos įstaty
mų, mokyklos ir visuome
nės.

Darbininkė turi likties pil
nateise piliete sykiu su vyru. 
Ji turi kovoti eilėse savo kle
sos sykiu su vyru, su broliais 
ir tėvu. ^Organizuotą kovą 
už laimingesnę ateitį veda 
tik socijalistų partija, šven
čiausią^ priedermė kiekvie
nos proletarės — stoti eilės
na socijalistų partijos. Jos 
tenais laukia! Ją tonais se
niai šaukia. Josios pagelba 
ir patarnavimas ten labai 
reikalingas. Prisidėdama 
prie socijalistų partijos, mo
teris padidins savo galę ii 
sustiprins mūsų eiles.

Susipratusios socijalistės 
neduos save gyvas palaidoti, 
kaip tai buvo per Bingham- 
tono gaisrą.

N e o r ga ni zu o tą, bau gšei ą 
moterį kapitalizmas mina p<

Moteris—lygus
Vyro Draugas

Vienas Londono laikraštis 
neseniai brutališkai pasakė: 
“Vyro prakilnumas pasiro
do tame, jog jis įstengia lai
kyti moterį pavergęs.” To
kiais žodžiais turi pasibjau
rėti kiekvienas vyras, kuris 
myli savo pačią arba gerbia 
savo motiną. Tai laukinio 
balsas, tai primityviško gy
vūno riaumojimas. Tokia 
miera mieruojant kožnas ti
ronas, tai geroj us, ir bruta- 
liškumas reiškia augščiausią 
vyro tobulybę ir*’ garbę. 
Tikrieji vyrai taip nekalba. 
Taip kalbanti dar sykį pa
tvirtina, kaip artimi jie prie 
pirmykščių bezdžion - žmo
gių, kurie grožėjosi nusukę 
besiginančiai patelei spran
dą.

Vienok taip kalba ne vien 
dvasiški išgamos, kurie me
lagystes rašo už užmokesni, 
arba kurie parduoda savo 
dvasią už trupinius nuo nu
sipenėjusių turčių stalo. Tie 
žodžiai yra įkūnyti žiaurioj 
mūsų gyvenimo sistemoj, 
toj kriminališkoj sistemoj, 
kuri dėlei pelno mala dirbtu
vėse vaikus, išsiurbia iš mo
terų geriausias motinystės 
jiegas; kuri gaudo nekaltus 
ir užsitikinčius elgdamos su 
jais blogiau, negu su ver
gais. Tą patvirtina valdžios 
^atstovai, slėpdamiesi nuo mo
telį agitatorių ir ignoruo
dami motinų prašymus, mu
šimai ir areštavimai sufra- 
gisčių, pramonininkų ir įvai
rių sukčių kvaksėjimai prieš 
teisingus reikalavimus. Tas 
pats matoma įstatuose, ku
rie motinas ir d 
priskaito prie idiotų ir kri
minalistų. Tas pats mato
ma atstūmime moterų ne
lygaus politiško veikimo ir 
atėmime nuo -jų savasties 
teisių. To vieton pati mote
ris skaitoma vyro savasčių, 
kuriai vyras pavelija mai
tintis savo turto trupiniais.

Moterį padaryta vyro ver 
ge, drauge ją skaitoma tik 
ištvirkavime. Rankos ir 
krūtis, kurios išauklėjo vi

sus vyrus, yra niekinamos 
to užsimiršusio brutalo, ku
ris didžiuojasi, jog gali pa
vergti tą, kuri jį padarė to
kiu, kokiu jis yra, ir būtų 
padariusi geresniu, jei pa
pročiai ir įstaigos būtų da- 
leidusios.

Kaip skirtingai kalba apie 
moteris tikrai išmintingi ir 
garsus žmonės! Paolo Lom- 
broso, vienas giliausių min
ties tyrinėtojų, štai ką sa
ko: “ Pap rasei ausi a, p av i r- 
šutiniausia ir tuščiausia mo
teris slepia savo dvasios gi
lumoj geroizmo kibirkštį, 
kurios nė ji pati, nė kas ki
tas nežino, kurios ji niekuo
met neparodo, jeigu jos gy
venimas yra normališkas, 
bet kuri tuoj apsireiškia i< 
išduoda save pasišventimu 
ir pasiaukavimu, jei tik bė
da ištiks ją arba tuos, ku
riuos ji myli. Tuomet jinai 
nesišalina, nesisjęu 
nusimena, beturį
priekyn. Moteris, kuri bi
josi kišti koją į šaltą vande
nį, nieko nepaisydama puo
la į baisu gyvenimo verpe
tą.”

Analitiškas rašytojas Sar 
dou sako: “Aš pripažįstu 
moterį veik visame prakil
nesne už vyrą. Jos atsižy
mi svarstymo greitumu ir 
veik visuomet galima 
pasitikėti, jog jos pasi
elgs tinkamiausiai. Moters’ 
yra pilnos grėbti nų instink
tų ir, nors sunkiai likimo 
spaudžiamos, j$s ^apgali vi
sokias sunkenybės. Tą pa
tvirtina visa žmonijos istori
ja.”

Lester F. Ward, ekonomi
stas ir atydus žmonių gyve
nimo tėmytojas, šitaip išsi- 
reiškia: “Męs neturime su

a, ne-

dukteris^pratimo apie tikrą moters 
talento ir genijaus didybę 
Tikriausiai, kad moters ge
nijus ir dabar nėra daug ma
žesnis už vyro, o į keletą 
gentkarčių bendro tobulini
mosi ir apšvietos, moters 
genijus viršins vyro genijų.” 

Aš džiaugiuosi, jog galiu 
priskaityti save prie tų, ku 
rie pripažįsta visišką lyčių 
lygybę. Visokį menkesni iš
vadžiojimai yra persiauri 
dvidešimto amžiaus civiliza-

ei jai ir permenki žmogų: 
teisingai apsipažinusiam su 
žmonijos gyvenimu.

Jei męs pripažinsime, jog' 
moteris dar nepasiekė augš- 
čiausio tobulybės laipsnio, 
tai vistiek, matant jos atsi
davimą savo pareigom, jos 
geraširdystę, jos trapią 
dvasią, kuri betgi kovoj su 
nepasisekimais ir kančiomis 
pasirodo taip galinga, męs 
turime pripažinti, jog mote 
ris ateityje išauki ės pasau
liui prakilniausią ir gražiau
sią gentkartę. ■-

Vyras dar nepasiekė aug- 
ščiausio išsivystymo laips
nio. Jis ir nepasieks, kolei 
neis pirmyn ranka rankon 
su mote re. Plato teisingai 
atsiminė, jog vyras ir mote
ris yra tik dvi žmonijos pu 
sės, kurios susivienyjusios 
tik gali geriausiai išsitobu
linti. Shakespeare taipgi tą 
suprato, perstatydamas do- 
riškiausią moterį lygiai drū 
ta, kaip vyras, o geri ausį 
vyrą — taip geraširdžiu, 
kaipo moteris.

Šioje brutališkoje gadynė
je męs gailimėsi pavienių 
moterų, kaipo savasties. At 
eis laikas, kada męs gailėsi- 
mės visos moterų ‘ draugijos, 
ne kaip savasties, bet kaipo 
lygių savo draugų. Tada iš
nyks ta panieka apsiėjime, 
teisdarystėje ir visame gy
venime. Tada męs ištrauk 
sime moterį iš to purvyno, 
kurin męs ją nugramzdino
me šalę savęs, kailio lygų, 
draugą ir ta tai bus tikroji 
meilė.

Vyro prakilnumas apsi
reikš ne tame, jog jis paver
čia savo pačią verge, bet ta
me, jog jis padarys ją lais
va. t

Eugene V. Debs, 
Socijalisty kandidatas į 
Suv. Vai. prezidentus.

Dabartinis Moters 
Padėjimas.

Redakcija.

MOTERIS IR
SOCIJALIZMAS.

Jeigu buržuazinė moteris 
yra lėlė ir žaislas išnaudoto
jų, tai darbininkė moteris 
ar darbininko^ žmona yra 
vergė dabartinės visuome
nės. Ant jų suverčiama tos 
užduotįs, kurių nenori atlik
ti mūsų ponios. Kasmetai 
dešimtis ir šimtai tūkstan
čių darbininkių virsta pros
titutėmis, kad pasotinti įgei
džius kapitalistų, — tų šulų

Laike, paskutini n streiku 
moterįs buvo nenuveikiamos 
pikietierės. Jų n 
dino policmano lazda.

reikalauja moterų talkos. 
Negulima užkovoti pasaulį, 
jeigu pusė žmonijos tik iš ša
lies prisižiūrės taLmilžinis- 
kai kovai, kurią veda dar
bas su kapitalu.

Moterįs-darbininkės! šian 
i socijalistų partijos eiles. 
Tai vienintelė partija kovos, 
tai vienintelė partija santai
kos. Toji partija kovoja su 
karėmis, laike kurių užmu
šama jūsų broliai, sūnus,! 
vyrai ir tėvai!

Jeigu jums brangi jų gy
vybė — įstokite į mūsų eiles!

Tegyvuoja moterų teisių 
sulyginimas! Šalin išnaudo
jimas! Šalin militarizmas! 
Tegyvuoja laisva moteris!

Jonas Ozolis, 
“Strahdneeko” Redaktorius ir 

II V. Dūmos atstovas.

Žinomo dailininko Petro Rymšos skulptūra — “Lietu
vos Mokykla”----primena mums laikus lietuvių spaudos už
draudimo (1864—1904 m.) Mūsų motinėlės pirmos mus 
išmokino ant elementoriaus, pirmos parodė mums raides. 
Pačios darbų darbeliais apkrautos, pačios menkinusį su
pratimą apie mokslus turėdamos- jos betgi 
suteikti mums tai, ką pačios žinodavo.

nepašykštėjo

Seniau, kada kapitalizmas 
dar vystykluose gulėjo, mo
teris rasdavo sau darbą pas 
tėvus arba savo šeimynoje. 
Tuomet viskas buvo padaro
ma rankomis. Moteris ver
pė, audė, siuvo drabužius, 
gamino muilą, kepė duoną ii 
tt. Tada ir pasakymas, kao 
“moters vieta namuose”, tu
rėjo dar šiokią-tokią reikš
mę. Bet gyvenimas nestovi 
ant vietos.
Su isdirbystės besivystymi 

ir su įvedimu mašinų išdir- 
bystėj, moters darbo dirva 
naminėj išdirbystėj palike 
vis siauresne. Mat, pramo- 
nija prašalino iš naminės iš- 
dirbystės verpimą, audimą

dėsnį skaičių moterų. Todėl 
moteris darbininkė liko kon
kurentė vyro darbininko. 
Vienok iš pradžios buvo sun-! 
m visa tą permatyti ir su-j 
prasti, todėl daugelis dar vis 
svajojo apie buvusius laikus, 
manė atsukti atgal gyveni-1 
m o ratą...

Dabar gi, kada kapitaliz
mas jau pasiekė augščiausj! 
savo išsivystymo laipsnį,! 
darbininkei jau nėra ko sva- 
jotie apie praeities idealus. 
Tie laikai jau praėjo. Dabar 
moteris yra įtraukta aštrior. 
darbo kovon. Statistika pa
rodo, kad Suvienytose Vals
tijose moterų dirbančių pra- 
monijoj yra suvirs 5 milijo
nai, Vokietijoj—9 milijonai, 
Francūzijoj — 6 milijonai. 
Visos tos alginės moterįs 
yra tokios pat proletarės, 
kaip ir alginiai vyrai. Dai 
daugiau—jų ekonominis ir 
politiškas padėjimas yra 
daug blogesnis už vyrų. 
Kuomet Suvienytose Valsti
jose vyrų abelna savaitinė 
alga yra $11.16, moterų gi 
abelna savaitinė alga tiktai 
$6.17. Bet ar už moterų 
darbo spėkas tik Suvienytos 
Valstijose taip mažai moka? 
Oi, ne. Tas pats yra ir ki
tur. Anglijoj, pagal statis
tikos žinias, vyrų abelna sa
vaitinė alga yja 28 šilingai 
ir lpenas, moterų — 15 šil. 5 
penai. O pragyvenimas ly
giai brangus kaip vyrams, 
taip ir moterims. Tat ne
stebėtina, kad prostitucija 
kasmet vis labiau platinasi. 
Vien tik Suvienytose Valsti
jose yra 600,000 prostitučių.' 
Ir norint sulaikyti besiplėto- 
jimą tos draugijinės ligos-- 
prostitucijos, reikia panai
kinti pačią priežastį — skur
dą ir išnaudojimą! Čia ne
gelbės joki moralybės pa
mokslai.

Kadangi moteris labiau y- 
ra pavergta ir išnaudojama, 
negu vyras, tai ji privalo 
pirmiausia rūpintis apie pa
gerinimą savo būvio, ji turi 
organizuotis ir kovoti. Ai
tai daro lietuvės moterįs? 
Ne! Didžiuma jų ramiai 
sau miega po kunigijos sijo
nu. Joms visai neapeina nei 
jų pačių nei vyrų sunki kova 
su kapitalu. Jos dar vis sva
joja apie auksinį šeimynišką 
gyvenimą. Bet, dėja! Ju 
svajonės vis rečiau teišsipil- 
do. Blogos abelnos gyveni
mo sąlygos neleidžia vyrams

mas priklauso nuo pačių 
darbininkų. Prie to darbo 
privalo dalyvauti ir moterįs. 
jeigu jos jaučia tos naštos 
sunkumą. Apart to, mote
ris darbininkė turi kovoti ir , 
prieš tuos vyrus, kurie į ją 
žiūri vien tik, kaipo į įranki 
užganėdinimui savo kūniškų 
geismų. , Čia jau vienų mo
terų reikalas, turįs siaures
nę reikšmę. Svarbiausias 
moters darbininkės uždavi- 
nis — kelti proletarišk^ aud
rą! Barabošius.

Po Bažnyčios Sparnu

miau moterįs pagamindavo 
namuose. Tokiu būdu ma
šinos, sutaupydamas darbo 
spėką, palengvino moters 
padėjimą naminėj išdirbys
tėj, bet sykiu atėmė ir duoną 
daugeliui vyrų. Naujas ga
minimo būdas reikalavo 
daugiau pinigų palaikymui 
šeimynos, bet darbininkų al
gos slinko dar žemiau. Ka
da vyro algos neišteko pra
gyvenimui, moteris buvo 
priversta eiti fabrikan, kad 
sykiu su vyru užsidirbti dėl 
pragyvenimo. Suprantama 
kuomet moteris liko įtrauk
ta išdirbystėn ir buvo pri
versta dirbti ilgas valandas 
naminis gyvenimas turėjo 
likti apleistas. Kūdikiai nu
stojo auklėtojos. Sena gy
venimo forma dingo ir jos 
vietą užėmė nauja.

Laikui bėgant, pramonija 
įtraukė savo nasruose vis

li ažnyčips fundamentas 
gausiai aplaistytas moterų 
krauju ir ašaromis. Ir ligi 
pat šių dienų bažnyčia, ypač 
katalikiška, nepaleidžia mo
teris iš po savo globos.

Katalikiški vadovai moka 
taikinties prie aplinkybių. 
Jie mato, kaip platus šian
dien visuomeniškas bruzdė
jimas ir stengiasi tą bruzdė
jimą pakreipti jiem tinka- 
mon vagon. Visur jie užde
da savo cenzūrą.

Ir politikoj jie nori, kad 
viskas nuo jų prigulėtų. Ir 
ant laisvo mokslo jie nori už
mesti apinasrį. Ir daile jie 
nori pasigauti savo glooon. 
Ir darbininkų unijos tur nuo 
jų prigulėti. Žmogus jau ir 
•i teatrą negali nueiti ir laik
raštį paskaityti lie leidimo 
dvasiško tėvelio. Lietuvoje 

į net ūkiškas draugijas prade
da persekioti, jeigu tos sėja 
ne katalikiškas avižas.'

Suprantama, kad ir mo
teris jie neapleido. Matyda
mi, kad moterįs bunda ir 
greitai pradės savo protu 
gyventi, sumanė ir jie su
tverti savo katalikiškas 
moterų draugijas.

Kas rūpi tom draugijom? 
Poteriai, pasninkai, almuž- 
na, mišių užpirkimas, užlai
kymas dievobaimingumo na
me, vyjimas bedievių iš sa
vo namų ir tt.

Vadinasi, tegul lieka iš
naudojimas, tegul moters 
gauna mažesnes algas, te
gul liekasi prostitucija, te
gul žydi kapitalizmas, ne
reikia politiškų teisių. ,.

Tai matot, kaip “rūpinasi” 
katalikiškos draugijos mote
rų reikalais. Męs pasakysi
me, kad toksai “rūpinima
sis” yra visiškas atsisaky
mas nuo kovos ir sutikimas 
nešti pažeminimo jungą.

Augščiausi bažnyčios vir
šininkai yra pasakę, kad jie 
netiki į naudingumą teisiu 
lygybės, už tat jie tiki, kad 
moterįs turi sėdėti prie pe
čiaus . ir melstis prie alto
riaus.

Ko gi verta tat jųjų “pro
grama”, ko gi vertas jųjų ju
dėjimas?

Nepatariame lietuvėms 
glausties prie jo, nepataria
me snausti ir nusižeminti.

Jau seniai mūsų tarpe be
sidarbuoja įvairios švento
sios draugijėlės, bet kągi ge
ro jos atnešė? Ar išjudino 
lietuves moteris, ar sutvėrė 
stipresnį judėjimą? Nieko 
panašaus.

Todėl neverta imti iš jų 
pavyzdį — nes męs išsimo
kintume tik snausti.

Klerikališki vadovai žiūri 
nė žmonių, bet savo naudos.

Vietoj to vergiško judėji
mo jūs, moterįs,vely pripras- 
kite pasitikėti ant savo spė
kų. Jūsų sveikas protas pa- 

. dės jums išsikasti iš tų var- 
________ .jgu, į kuriuos jus amžiai 

moterįs,atskirai kovodamos. įklampino.
” ” Todėl prie veikimo...

•I Brooklyno Dėdė.

žvilgio neimsime,vistiek mo
ters dabarties' padėjimas y-1 
ra pasibaisėtinas, ji turi ii 
fabrikoj dirbti ir namus pri
žiūrėti, ir kūdikius auklėti 
Toks begalinis darbas sunai
kina netik moters fiziškas 
spėkas, bet ir dailiausias 
dvasiškas ypatybes. Na. c 
jos pačios žmogiškoji vertė 
jos asmeniška laimė, ar yra 
branginama pačios moters? 
Ir ant to klausimo reikia at
sakyti, kad ne. Jos naudin
gumas ir vertė yra štai ka
me: moteris kapitalistui yra 
įrankis, kuris gamina tur
tus, vyrui — kuris suteikia 
smagumą. Ir moteris tuo m 
užsiganėdina, ji ne sukįla, ji 
neprotestuoja prieš tokį ver
gišką padėjimą.

Kaip vyrams, taip ir mote
rims yra vienas priešas — 
kapitalizmas, kuris ir vienus 
ir antrus pavergia ir išnau
doja, tai prieš jį turi būti ve
dama bendra kova. Moterįs 
darbininkės privalo organi 
zuotis sykiu su vyrais, sykiu 
su jais rūpintis apie sutrum
pinimą darbo valandų ir pa
kėlimą algos. Nei vyrai, nei

onija negali pilnai laimėti. Dar- 
is di- j bininkiį klesos išsiliuosavi-
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Moterų Judėjimas Svetur

Moterjs

Australija ir Naujoji Ze
landija.

Moterų teisių šalininkai 
su didžiausiu noru nurodo į 
Australijos ir Naujos Zelan
dijos moterų laimėjimus.To- 
se šalyse žmonės nebeatme
na baudžiavų, karališkų 
valdžių ir supelėjusių tradi- 

- cijų. Ligi 1840 m. Anglijos 
valdžia siuntė Australijon 
nusidėjėlius (kaip dabar kad 
Rusija siunčia prasikaltė
lius Sibiran.) Pirmiems au- 
straliečiams reikėjo būti e- 
nergiškais žmonėmis, kad 
pasigaminti sau laimę nau
joje tėvynėje. Todėl, kada 
moterįs pradėjo reikalauti 
sau teisių, tai priešingų ne
daug tebuvo. 1869 metais 
Victorijos valstijoje prasi
dėjo kova už moterų teises. 
1893 metais Naujos Zelandi
jos moterįs įgija balsavimo 
tiesą; pietinėj Australijoj 
pradeda balsuoti 1895 me
tais, vakarinėj Australijoj 
—1899 metais, pietiniame 
Wales — 1903 m., Queens- 
lande — 1905 m. ir Victori- 
joj —1908 metais.

Kada 1900 metais tos vi
sos valstijos susiliejo į fede- 
rališką valstybę, moterįs vi
sose valstijose gauna teisę 
rinkti atstovus į federališką 
parlamentą. Pasirodė, jog 
moterims pradėjus balsuoti, 
neiširo nei šeimynos, nei 
šeimyniška laimė. Tos pa
čios familijos nariai — vieni 
-balsuoja už tokią, kiti už ki
tokią partiją—ir ramybė 
nuo to nenukenčia. Žinoma, 
moterįs turi balsavimo tei
ses ir mieštų savyvaldose. 
Bijotasi, kad moterįs saec 
balsais pakels kuniginių ga
lybę, bet ta baimė nepasi
tvirtino. Didžiuma moterų 
balsuoja už pirmeivių ir dar
bininkų partijas. Australi
jos moterįs užima daktarų, 
mokytojų, advokatų vietas 
(pastarųjų ne visose valsti
jose.) Moterįs priimamos 
universitetuosna ir, kaip, 
padėkime Naujoj Zelandi
joj, veik pralenkė vyrus. 
Nuo to laiko, kada N. Zelan
dijos moterįs įgijo balsavi
mo teises, jos iškovojo: 1) 
persiskyrimas įvyksta kai] 
vyrui, taip ir mote re i dėl ly
gių priežasčių, 2) vyras ne
gali testamente atskirti sa
vo žmoną ir vaikus nuo tur
to paveldėjimo, 3) lygios 
teisės miestų rinkimuose, 
4) saliunai uždaryti rinki
mų dienose, 5) moterįs gali 
būti advokatais, 6) merginos 
gali ištekėti ne jaunesnės 17 
metų.

Kitose valstijose išleista 
smarkios tiesos prieš alko
holio vartojimą nesuau
gusiems. Kovoti ateity Au
stralijos moterims dar yra 
už ką: jos visgi neprileidžia- 
mos dar prie visų urėdų, al
gos už tą patį darbą dažnai 
nelygios. Moterims gi dar 
bininkėms reikia kovoti už 
galutiną ekonomišką išsi- 
liuosavimą.

Didžioji Britanija.
Retai kur su tokiuo triuk

šmu moterįs kovoja už savo 
teises, kaip Anglijoj, vie
nok dar toli gražu nesimato 
galutino laimėjimo. Ligi 
1832 metų tautiškuose rinki
muose ir ligi 1835 metų mu
nicipališkuose rinkimuose 
moterįs galėjo balsuoti, jei
gu mokėjo mokesčius. Nuo 
tų metų joms atimama bal
savimo teisės ir prasideda 
kova. 1866 metais parla
mentas svarsto klausimą a- 
pie moterų balsavimą, bet 
atmeta. Prasideda agitaci
ja, didmiesčiuose įsikuria 
moterų teisių lygybės drau
gijos. Pirmas laimėjimas 
įgytas 1869 metais, kada 
mokesčių mokėtojos įgija 
renkamąsias teises miestų 
ir valsčių reikaluose Angli
joj, Škotijoj ir Wales. 1884 
metais įgija renkamąsis tei
ses moterįs nuo “Isle oi 
Man,” kur gyvena 60,000 
žmonių. Prieš 30 metų įsi
kuria moterų draugijos, ku
rios savo tikslu turi palaiky
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ti konservatorių ar liberalų 
partijas. Nors tokiu būdu 
moterįs nori įgyti įtekmę 
politikoj. Judėjime dalyvau
ja pasiturinčiųjų klesų mo
terįs. Laikas nuo laiko par
lamenta n įnešami moterims 
prielankus billiai, bet jie to
lydžio atmetami.
dar kovoja ne už visuotiną 
balsavimą, bet tik už teises 
tų moterų, kurios mokes
čius moka ir pačios sau pra
gyvenimą daro. Kova buvo 
rami, legališka, be triukš
mo. Agitavo, rašė, mitin
gus rengė, parlamentan pe
ticijas siuntė. Nuo 1905 m. 
sufragistės pradeda vartoti 
naują kovos taktiką. Nuo 
1905 m. Anglijos ministerial 
—pirmeiviai. Prieš rinki
mus jie padarė moterims pa
žadėjimus, bet apgavo. 
Taip pasielgė ir parlamen
tas. Senos supuvusios baž
nytinės ir draugijinės tradi
cijos labai gaivios Anglijoj 
—todėl moterims tenais taip 
sunku. Per paskutinius 40 
metų parlamentas 15 sykių 
svarstė klausimą apie mote
rų balsavimą, bet atmetė. 
Moterįs pritrūko kantrybės 
ir apskelbė kovą. Daromos 
triukšmingos parodos, ver
žiamasi parlamentan, net 
kėsinamasi ant savo priešų 
ir tt. Mūsų gi dienose toji 
kova pasiekė augščiausio ai c 
rūmo laipsnio. Kovoje dau
giausia dalyvauja pasiturin
čios klesos moterįs. Kovos 
draugijų pridygsta, kaip 
po lietaus. Tiktai aristokra
tės moterįs nenori teisių ir 
sutveria savo anti-sufragis- 
čių draugiją.

Vistik žingsnis po žings
niui moterįs įgija sau tiesų: 
daugely vietų jos balsuoja 
parapijų, mokyklų, labda
ringų įstaigų ir pavietų ta
rybų reikaluose, nors ne aru 
pamato visuotino balsavimo.

Pagal 1907 m. teises (Qua
lification of Women Act) 
nevedusios moterįs gali už
imti ofisus pavietų tarybo
se, būti oldermanais, majo
rais. Vedusioms moterims 
tos teisės liekasi tik Londo
no paviete. Kaip tik tos tie
sos praėjo, tuoj 6 moterjs 
buvo išrinktos į valdvietes.

šeimyniškas moterų gy
venimas sunkus. Moteris 
neturi tiesos ant vyro paliki
mo. Jeigu moteris ką nors 
sutaupo namų užlaikyme — 
viskas priguli vyrui; persi
ški riant (kas labai apsun
kinta) tėvas turi didesnę 
valią ant vaikų.

Mokslas Anglijos mote
rims pilnai prieinamas, bet 
pilnų teisių su vyrais ir čia 
neturi. Jos gali būti dakta
rais, mokytojais, pačių 
klerkais, bet negali būti ad
vokatais, daugely universi
tetų negali būti profesoriais. 
/Ylgos moterų visuomet ma
žesnės.

Tarpe darbininkų indus
trijoj moterų skaičius vis 
auga. Daugiausia moterų 
dirba audinyčiose (150,000). 
Tarpe unijistų yra 10 pro
centas moterų. Moterų dar
bininkių algos visuomet yra 
mažesnės. Taip, bovelnos 
pramonėj vyras į savaitę 
gauna 29 šilingus, motelis 
tik 18 šil., audinyčiose vyras 
gauna Į savaitę 26 šilingus, 
moteris tik 13 šil. ir tt. Šim
tai tūkstančių merginų dir
ba įvairiose krautuvėse ir 
čia jos gauna tokią algą, is 
kurios jokiu būdu neišmin
ta. Tarnaičių yra suvirs 
milijonas.

Moterįs dar labai silpnai 
susiorganizavusios į unijas 
ir tikro darbininkiško susi
pratimo dar mažai. Vienok 
paskutiniais metais, smar
kiai pakilus įtekmei socija- 
lizmo, ir moterįs darbinin
kės pradeda bruzdėti. An
glijos darbininkų partija 
pritaria moterų balsavimui, 
ne tik pritaria, bet pati ko
voja už visuotiną balsavimą.

Vokietija.
Vokietija nežino savo pra

eity tokio liuosybės akto, 

kaip Amerikoj kad buvo ne- 
prigulmybčs deklaracija, ar
ba Franci joj žmogaus tiesų 
deklaracija: Pajautimas pi
lietiškos liuosybės niekad 
nebuvo taip įsigalėjęs, kaip 
Anglijoj. Vokietijos libera
lai (pirmeiviai) niekad nepa
žinojo, ką tai reiškia revo
liucija. Todėl ir moterų ju
dėjimui Vokietijoj nelabai 
tesisekė praeity. 1865 me
tais įsikuria Visuotinas Vo
kietijos moterų kliubas, ku
ris varo gana smarkią agita
ciją, kad moterims valia bū
tų prieiti prie mokslo ir kad 
jos turėtų teisę dalyvauti 
draugijinių reikalų svarsty
me; vėliaus įsikuria mote
rų - mokytojų organizacija. 
Apšvieta moterims jau pri
einama net universitetuose. 
Viename tik Berlyno univer
sitete 400 studenčių. Vokieti
joj 1911 metais buvo jau 
apie 70 daktarių, keli 
advokatai, inžinieriai ir tt. 
Jos dirba laboratorijose, kli- 
nikuose, kaipo chemistai, 
cukraus f abrikose ir tt. Ypa
tingai daug moterų užimta 
labdarystės institucijose.

1888 m. įsikuria laikraštis 
“Frauenwohl”. Tuomet pra
sideda smarkesnis moterų 
judėjimas. Pradedama daž
niau užsiminti apie kovą su 
prostitucija, pradedama rei
kalauti teisių. 1901 m. įsiku
ria moterų teisių lygybės

1896 metais tarptautiška- 
me moterų suvažiavime dvi 
socijalistės Lili Braun ir 
Clara Zetkin pasako, kad 
moterįs darbininkės turi tu
rėti savo skirtingą organi
zaciją ir veikti išvien su so
cijalistais. Nuo to laiko pra
sideda organizavimas dami
ninkių ir šiandien reikia pri
pažinti, kad socijalistiškas 
moterų judėjimas, ne tik 
pavijo, bet ir aplenkė bur
žuazinį judėjimą. 1907 me
tais buvo jau 137,000 organi
zuotų moterų, kurių didele 
dauguma priderėjo prie so- 
cijalistiškų unijų. Šiandien 
moterų - darbininkių judėji
mas taip galingas, . kad jos 
turi savo laikraščius, savo 
organizatorius, savo agita
cijos komitetus. Socijalistiš
kas moterų laikraštis 

kiškų moterų draugija, ku
ri kovoja ne tik su socija- 
listėm, bet ir su pirmeivėm.

Paskutiniais metais poli
tiškas moterų veikimas pali
ko smarkesnis, vienok at
siekta labai mažai. Kaip-kur 
jos, kaipo taksų mokėtojai, 
gali balsuoti pavietų ir mies
tų reikaluose, kaip-kur gali 
balsuoti bažnyčių tarybų 
reikaluose, bet dar, mato
mai, toli šaukia ligi gavimo 
tiesos rinkti atstovus į Vo
kietijos parlamenta arba j 
atskirų valstijų šeinius.

Moterų judėjimo lopšys— 
tai Francija. Didžioji revo
liucija užpereito amžiaus iš
budino ir moteris. Pirmuti
nė moteris, sušukusi apie 
teises, buvo Olympia de 
Gouges, bet 1789 metais (įsi- 
tėmykite: 124 metai atgal). 
kada Paryžiaus moterįs pa
davė peticiją parlamentui ir 
reikalavo teisių, tai parla
mentas peticiją atmetė. 17- 
93 metais republikos valdžia 
uždarė moterų kliubą, kuris 
būk tai ardo visuomenišką 
ramybę. Napoleono įstaty
mai taip-pat perimti mote
ries pažeminimo dvasia, nei 
šeimynos reikaluose. Didis 
gudruolis politikoj, Napole
onas moterų reikaluose buvo 
panašus nykštukui. Nupuo
limas Napoleono ir sugrįži
mas senų karalių — mote
rims gero neatnešė. Tik vi
dury pereito amžiaus Saint 
Simon, Fourier, George 
Sand advokatuoja už vyrų 
liuosybę taip, kaip ir už mo
terų.

1878 metais atsibuvo pir
mas Suvažiavimas Franci jos 
moterų.1901 m,pavieniai mo
terų kliubai susiorganizuoja 
į federaciją, kuri turi 73,000 
narių. Centras judėjimo 
Paryžius. Provincijose mo
terų judėjimas labai silpnas. 
Prieš moterų teisių lygybę 

kovoja labai atkakliai aris
tokratija, katalikų bažnyčia 
ir didžiuma buržuazijos. Ci
viliškos teisės labai mažai 
persimainė nuo Napoleono 
laikų. Apie politiškas teises 
galima ir nekalbėt. Už jas 
dar reikia pakovot. Tiktai 
apšvietos dirvoje geriau klo
jasi. U904 metais žemutinė
se mokyklose mokinosi 2,- 
715,452 mergaitės. Vienok 
merginos negali mokintis su 
vaikinais bendrai gimnazijo
se. Universitetų durįs nėra 
uždarytos. 1910 m. studen
čių buvo arti 4,000. Pirmu
tinė universiteto profesorė 
paskirta 1907 m. Tai ponia 
Curie- Sklodowska- radiumo 
išradėja. Moterų advoka
čių yra Paryžiuje ir Tiluzoj. 
Labai daug moterų dirba; 
valdiškose vietose (pači/, 
ant gelžkelių ir tt.), daug 
moterų yra fabrikų ir mo
kyklų inspektoriais.

Darbininkių susipratimas 
silpnas. Tik 30,000 yra or
ganizuotų į įvairias unijas. 
Apie milijonas moterų neuž
dirba daugiau, kaip 50 c. į 
dieną.

Dėlei daugelio priežasčių 
Francūzijos darbininkų su
sipratimas yra silpnas. Tuo- 
mi galima išaiškinti ir silp
numą socijalistiško judėjimo 
tarpe moterų. Parlamente 
yra atstovų, kurie prijaučiu 
moterims, bet jų mažuma.

Skandinavija.
Kur daugiausia moterims

Aš matau didelį mūrą. 
Priešakinėj sienoj siauros at
viros durįs; už durų neper
matomi rūkai.

Priešais augštą slenkstį 
stovi jauna mergaitė... dar
bininkė mergaitė. Iš už sie
nos, per siauras duris, tie 
nepermatomi rūkai šalčiu al
suoja ir sykiu išsiveržia iš 
gilumos lėtas, kurtus ir ne
jaukus balsas:

“O tu, ką? Gal nori per
žengti šį slenkstį? Ar tu ži
nai, kas tavęs laukia?”

—Žinau,— atsako mergai
tė.

“Šaltis, alkis, neapykan
ta, pajuoka, panieka, skriau
dos, kalė imas, ligos ir pati 
mirtis?”

— Žinau.
“Visiškas atsiskyrimas ir 

pasilikimas vienos?”
—Žinau... Aš esmi pasi

rengus. Aš pasirengus per
nešti visas kančias, visus kir
čius.

“Ne vien tik nuo savo 
priešų, bet ir nuo giminių ir 
nuo draugų?”

—Taip... ir nuo jų. -
x “Gerai. Tu esi prisirengus 
ir auka tapti?”

—Taip.
“Bevarde auka? Tu pra- 

pasisekė—tai Skandinavijoj, 
kurion pridera Finliandija, 
Norvegija, Švedija ir Dani
ja.

Finliandijos moterįs jau 
turi pilnas teises. Jos yra 
pilnateisės pilietės net rinki
muose į seimą, kur josios iš
rinktos, savo veikime neap- 
sileidžia vyrams. Finių yra 
tiek, kiek lietuvių moterų. 
Visos, mokyklos finėms pa
siekiamos iki pat Helsing- 
iorso universiteto, kur mo
kinasi 478 studentės. Mote
rįs dirba pačto, telegrafo ir 
gelžkelių ofisuose.

Didžiuma moterų, kurias 
išrenka į seimą, priguli prie 
socijalistų. Paskutiniam 
sefme jų yra 14. Pasidėka- 
vojant moterims ir socijalis- 
4ams, 1907 metais uždrausta 
pardavinėti svaiginančius 
gėrimus. Rinkimuose į mies
to tarybas ne visos dar mo
terįs turi teises. Šeimynoje 
visgi dar vyrai turi viršeny
bę.

Norvegijos moterįs pradė
jo rūpinties savo reikalais 
tik prieš kelias dešimtis me
tų, o vienok labai daug atsie
kė. šiandien jos turi pilnas 
politiškas teises ir renka at
stovus seiman. Pereitą mė
nesį viena moteris pakliuvo į 
teisėjus, tai yra į tokią vietą, 
kur moters senovės šalinin
kai jokiu būdu nenori įsileis
ti. Jau prieš 26 metus nor
vegės turėjo savo draugiją 
ir laikraštį. Kovoti joms 
padėjo toki minties galvo- 
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žūsi—ir niekas... niekas net 
nežinos, keno vardą pagerb
ti”.

—Man nereikia nei pagar
bų, nei padėkų, nei apgailes
tavimo. Man nereikia ir var
do.

“Ar tu sutiksi ir ant prasi
žengimo?”

Mergaitė nuleido akis že
myn. '

—Ir ant prasižengimo esmi 
prisirengus.

Balsas nutilo ir paskui vėl 
pradėjo duoti užklausimus:

‘/Ar tu žinai tą, kad pa
skui gali gailėtis ir sakyti, 
jog tu apsirikai, ir kam tu 
dabar tiki, paskui tau rody
sis, kad tai klaida ir tu gai
lėsies, jog pražudei savo jau
nystę, savo gyvenimą?” i

-Ir tą žinau. Vienok a/š 
noriu peržengti slenkstį, no
riu įeiti.

“įeik!”
Mergaitė peržengė slenk

stį—ir sunki uždanga uždarė 
duris.

—“Kvailė” — grieždamas 
dantimis kas tai iš užpakalio 
sušuko.

—“Šventoji”—praskambė
jo iš kur tai atsakymas.

(Iš J. S. Turgenevo.) 

rios persiėmusios socijahz- 
mo dvasia,kaip ir Vokietijoj. 
Socijalistų partija remia 
kuosmarkiausia moterų ko
vą už įgijimą rinkimo teisių. 
Moterįs, taksų mokėtojai, 
municipališkuose rinkimuo
se jau seniai balsuoja. Ka
da 1906 m. Austrijoj įvesta 
visuotinas balsavimas, tai 
i:as. visuotinumas pritaikin
tas tik prie vyrų.

Katalikiškose šalyse, kaip 
Belgija, Italija, Ispanija, • 
Portugalija -moterims poli
tiškai ir kultūriškai pakilti 
daugiausia kenkia katalikiš
koji dvasiškija. Belgija yra 
labai pramoninga šalis, vie
nok valdžia priguli katali
kiškai biurokratijai. Dau
guma katalikiško parlamen
to, katalikiška ministerija ir 
didžturčiai, dideli moterų 
teisių sulyginimo priešai. 
1890 m. įsikūrė “Ligue du 
droit des femmes” (moterų 
teisių lyga), kurion pridera 
pirmeivės. Organizuotos 
darbininkės eina su so- 
cijalistais, nors mažamies- 
čių vargdienės dar klauso 
kunigų. Trečdalis milijono 
moterų suorganizuota į uni
jas. Moterįs socijalistės tu
ri savo federaciją ir kovoja 
sykiu su socijalistais, kad 
kožnas žmogus turėtų po 
vieną balsą.

Italijoj moterįs jau pradė
jo kovoti už teises dar tuo
met, kada atskiros Italijos 
dalįs vienyjosi į vieną kūną, 
vienok ligšiol pilnų teisių ne
turi. Dar neseniai parla
mentas atmetė billių, kuriuo 
buvo norima suteikt mote
rims balsavimo teises. Mo
terų darbininkių ir kaimie
čių padėjimas, ypač pietų I- 
talijoj, baisiai sunkus. Pie
tinėj Italijoj labai dar gajus 
katolicizmas. Užtat šiau
rinėj Italijoj, kur smarkiai 
išbujojus pramonė, moterų 
darbininkių socijalistiškas 
susipratimas labai augštas. 
Moterįs iš augštesnėses kle- 
sos užsiima labdarybe, kas 
yra ne kas kita, kaip veid
mainių darbas.

Universitetai moterims at
dari. Yra net garsių pro- 
fesorkų, kaip Teresė Labrio- 
la, Rina Manti ir t. t. Pa
stebėtina, kad socijalistai 
jau pradėjo organizuoti ir 
sodžių bei dvarų moteris.

Ispanija visais žvilgsniais 
atsilikusi šalis. Moterįs sa
vo daugumoj klauso kunigi
jos. Tik Madride ir Barce- 
lonoj gana smarkus moterų 
judėjhnas, nes tai didžiausi 
pramonės centrai. Apie 200 
moterų dalyvauja laikrašti
joj, literatūroj. Moterįs yra 
po vyrų globa. Jos neturi 
teisės ant vaikų.

Portugalijoj, tik nusikra
čius karališko jungo ir įsi
kūrus respublikai, subruzdo 
ir moterįs.

Katalikiškose republi- 
kose pietinės Amerikos 
viešpatauja dar patriarcha
liška tvarka ir moterų padė
jimas tokis, kaip ir keli šimt
mečiai atgal. Tiktai Argen
tinoj gana smarkiai agituo
jama už moterų teises, nes 
ta šalis gan augštai pakilus 
kapitalizmo išsiplėtojimo 
žvilgsniu.
Vengrijoj yra įsikūrus *‘Vi

suotinoj i Moterų Sąjųpga”, 
kuri gana smarkiai veikia. 
Susipratusios Vengrijos mo
terįs veda smarkią kovą su 
paleistuvyste.

Socijalistiškas moterų ju
dėjimas Vengrijoj taip-pat 
egzistuoja.

Rusijoj irgi yra gana stip
rus buržuazinių moterų ju
dėjimas. Buvo jau net keli 
moterų suvažiavimai. Dar
bininkės moterįs įgys savo 
tiesas tuomet, kada nukris, 
pančiai, kurie slegia visus. 
Rusijos piliečius.

J. Europietis.

čiau kaip Ibsen ir Bjornson. 
1886 m. ačiū moterų pasi
stengimui nušluota paleistu
vystės reglamentacija. 
1904 m. išleista tiesa, jog 
moterįs gali užimti valdiš
kas vietas, tik negali būti 
ministeriais, konsuliais ir 
kariškais valdininkais. Tie
sos nedaro skirtumo tarp ve
dusios ir nevedusios moters 
Moterįs socijalistės veikia 
skyrium. Moterų darbinin
kių Norvegijoj yra 67,000.

Švedijoj jau labai seniai 
taksų mokėtojos turėjo teisę 
balsuoti miestų ir pavietų 
rinkimuose. Dabar tos tei
sės sulauks ir visos moterįs 
taip-pat rinkimuose į seimą. 
Mokyklos, baigiant universi
tetais, moterims atdaros: 
mokytojų - moterų algos že
mesnės, negu vyrų. Ačiū 
moterų draugijų agitacijai 
turinčios balsą moterįs iš
naudoja savo teises. Seniau 
to nebūdavo. Centras mo
terų judėjimo — tai “Frede
rika Bremer League”. Šve
dija turi tokias ant viso pa
saulio pagarsėjusias mote
ris, kaip profesorę Sofiją 
Kovalevska, Ellen Key ii 
Fries.

Moterįs, dirbančios pra
monėj, suorganizuotos į so- 
cijalistiška dvasia persiėmu- 
sias unijas. Socijalistiškas 
moterų judėjimas metas i 
metą eina tvirtyn.

Danijos moterjs ir greitai 
susilauks pilnų renkamųjų 
teisių. Joms labai daug pa
dėjo pavyzdys jau laimėju
sių Finliandijos ir Norvegi
jos moterų.

Pirma moterų draugija 
įkurta prieš 42 metu. Tru
putį vėliau moteris įsileido!] 
savo sienas Kopenhageno u- 
niversitetas. Moterįs, kaip 
ir visur, mokytojauja ir tar
nauja valdžios ofisuose. Is
landijoj, kuri priguli da
nams, moterįs jau seniai bal
suoja.

Kitos šalys.
Olandijos parlamentan tik

tai ką įnešta billius, kuris ža
da moterims balsavimo, tei
ses. Socijalistiškas moterų 
judėjimas gana stiprus. So
cijalistai pirmutiniai pradė
jo organizuoti moteris į uni
jas. Konservatyviška ir ku
niginė partijos nepritaria 
moterų teisėms, bet tos par
tijos dabar sumuštos. Olan
dijoj gyvuoja ir vyrų drau
gija, pritarianti moterims.

Šveicarija yra laisvės ša
lis. Moterų judėjimas ten 
prasidėjo prieš 30-40 metų. 
Tuomet ir įkurta moterų 
kliubų federacija.

Prieiti prie apšvietos mo
terims lengva ne tik šveica
rėms, bet ir kitų šalių mote
rims, kurios čia suvažiuoja 
ypač iš Rusijos ir Vokietijos 
ir lanko universitetus. De
vyniuose kantonuose pradi
nėse mokyklose, mergaitės 
mokinasi išvien su vaikais.

1900 metais moterų darbi
ninkių buvo arti trečdalis 
milijono. Nuo 1891 metų 
vyrų unijos įsileidžia savo 
tarpan ir moteris. Moterų 
algos daugumoj mažesnės, 
'negu vyrų. Moterįs tik ten 
balsuoja municipijose,. kui 
vyrai didesnę dalį meto ne 
namie. Kai-kuriuose kan
tonuose jos išrenkamos į mo
kyklų tarybas, į prieglaudų 
administratorius ir tt. Už 
pilnas politiškas teises mote
ris dar laukia ilga kova.

Austrija. Pirma moterų 
draugija įkurta 1851 metais. 
Tai draugijai rūpėjo vien tik 
pagerinimas būvio vidutiniš
kai pasiturinčioms mote
rims. 1868 ir 1869 m. įsiku
ria moterų mokytojų drau
gijos, kurių viena katalikiš
ka. 1885 metais organiza
vosi moterįs rašėjos ir artis
tės, kiek vėliau — muzikan
tės. Tuomi laiku prasidėjo 
agitacija už sulyginimą su 
vyrais mokslo įgijime. Da
bar jau moterįs lanko ir uni
versitetus. Moterįs užsiima 
įvairiomis profesijomis, 
išėmus advokatystės ir kuni
gystės. Valdžios ofisuose 
gauna menkesnes algas.

Darbininkių padėjimas 
šiek-tiek pagerėjo ačiū soci- 
jalistų agitacijai. Jie orga
nizuoja jas į unijas. Ypač 
daug unijisčių Viennoje, ku-
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Katalikes ir pirm- 
eivčs Lietuvoj.

mas, pamažu jisai plėtojasi, 
bet tame ne tiek pačių mote
rų kaltes. Priežastįs, ku
rios kenkia moterų judėji
mui Lietuvoje, yra tos pa
čios, kurios varžo visos mū
sų kultūros kilimą: tai ca
rizmo sutvertos ir palaiko
mos sąlygos.

Apžvalgininkei moterų ju
dėjimo Lietuvoj reikia ten- 
kinties mažais darbais-dar- 
beliais, kuriuos atliko mūsų 
moterįs ir tai — moterįs ne 
iš apatinių visuomenes 
sluogsnių. Darbininkės ir, 
savo daugumoje, sodietės 
giliu miegu snaudžia. Ant 
moterų judėjimo paviršiaus, 
męs matom vien tik inteli
gentes.

Jau prieš dvidešimts me
tų — nors tuomet inteligen
čių buvo maža sau jale,-—jos 
įkuria draugiją “Žiburėlį,” 
kuris šelpia svietiškus moks
lus einančią jaunuomenę. 
“Žiburėlio” įkūrimas ir nuo
pelnai dėl išauklėjimo mūsų 
svietiškos inteligentijos la
bai dideli. Žinoma gi mums 
visiems, kad net ir šiandien 
yra Lietuvoj daug užkam
pių, kur kiekvieną vaikiną, 
pabaigusį keturias klesas, 
ginte gena į Seinų ar Žemai
čių seminarijas. Visų pirma 
tokiems vaikinams “Žiburė
lis” ateina pagelbon.. Rei
kėjo daug energijos ir pasi
šventimo, kad užlaikyti ta 
naudinga įstaiga tais lai
kais, kada visa, kas lietuviš
ka, buvo draudžiama.

Moterįs, kurios spietėsi 
aplink “Žiburėlį” (viena net 
pirm įkūrimo), pradėjo 
bandyti savo plunksną mūsų 
raštijoje. Laikui bėgant, 
moterįs mūsų literatūroje 
užima labai svarbią vietą. 
Rašytoja - pilietė Gabrielė

nepavaduojama natūraliste 
ir sodiečių gyvenimo žino-

sį
' > <«■ <1*

ŽEMAITE.
Jau dvidešimts metų suėjo, kaip prasta Žemaitijos 

sodietė paėmė plunksną į savo rankas. Ji nebuvo įgijus 
oficijališko mokslo, bet ji turėjo talentą ir pasiryžo papa
sakoti ant popieros apie vargingą mūsų sodiečių gyveni
mą, apie negerus papročius, įtikėjimą į burtus ir kitus kas
dieninius mūsų vargus rūpesčius. Bet skaitant jos vaizde- 
ius lūdnumas neapimdavo tave. Tu įgydavai norą kovoti 

su tamsybės liekanomis.- Kas gi yra ta rašytoja? Tai 
mūsų Žemaitė, kuri savo raštais mums parodo, kiek talen
tų paslėpta po šiaudinėm Lietuvos pastogėm. Ji pui
kiai pažįsta sodžiaus gyvenimą ir piešia jį be padailinimų. 
Ji nesibijo klebonijos ir davatkų, bet ji prijaučia vargdie
niams. Ji myli giružės ošimą ir paukščių čiulbėjimą ir sa
vo meilę moka ant šaltos popieros išlieti.

Skaitykime Žemaitės raštus ir.mokinkimės mylėt varg
dienius ir padėkim jiems iš vargų išsikasti.

Mergaitės, išėjusios tuos 
kursus, turi klausyti 
kiekvieno paliepimo dvasi š- 

Kuo-lko tėvelio.

Lietuve moteris
naujose gyveni

mo sanlygose

vaizdelių piešėja Lazdynų 
Pelėda, kuri, ant nelaimės, 
pastaraisiais laikais virto 
klerikališka agitatore, to
linus Šatrijos Ragana, Sofi
ja Čiurlionienė, Lastauskie
nė ir kitos — visos jos sma
giai prisidėjo prie pakėlimo 
mūsų raštijos, ypač dailio
sios literatūros. Gana bus 
nurodžius į Petkevičaitės 
“Krislus” ir jos publicistiš- 
kus raštus, išmėtytus po 
“Varpą”, “Viln. ' 
“L. Ūkininką” ir 
n i as”; į Žemaitės 
Vaizdelius”, 
(los pirmuosius raštus ir tt. 
Retai kurios tautos raštijoj 
moterįs proporcionališkai su 
vyrais buvo tokią svarbią 
poziciją užėmusios, kaip lie
tuvių raštijoj.

Nėra abejonės, kad mūsų 
dienose, kada mūsų sesu
tėms kelias į mokyklas, ne 
tik žemutines, bet vidutines 
ir augštesnes jau daug yra 
platesnis — moterų rašėjų 
skaičius dar smarkiau pa
augs. Jau dabar męs turi
me nemažai moterų, besi
darbuojančių laisvose pro
fesijose; greitu gi laiku mū
sų daktarių, akušerkų, mo
kytojų skaičius dar smagiau 
paaugs.

Platesnis moterų judėji
mas prasideda tuomet, ka
da inteligentės sumano ties
ti kelią į liaudį, į žmones. 
Tai buvo mėginta padaryti 
1905 metais, laike revoliuci
jos, bet nepavyko. Vil
niaus garsiamjam seime bu
vo vos kelios moterįs.

1908 metais Kaune atsibu
vo pirmasai moterų suvažia
vimas. Tame suvažiavime 
dalyvavo visos žymesnės 
moterįs, vienok ten buvo 
daug daugiau skepetuotų 
sodiečių, negu skrybėliuotų 
ponių. Sodietės pirmu kar
tu savo gyvenime, suplauku
sios iš įvairių Lietuvos kam
pelių, skundėsi, kaip sunku 
joms mokslas pasiekti, kaip 
daug jos nukenčia nuo gir
tuoklystės.

Kauno suvažiavime pasi-

Žinias’,

Sodžiaus
Lazdynų Pelė-

Dunda. Vienok tame pačia
me suvažiavime aiškiausia 
Dasirodė, kad ne visur mo- 
;erįs gali eiti išvien, 
met dalis pirmeiviškų mote
rų norėjo pakreipti visą ju
dėjimą į politikos vagą, ku
nigija norėjo paimti judėji
mą po savo rymišku skvernu 
ir nors pačiame Kaune neį
vyko skilimo, bet tuoj po su
važiavimui kunigų laikraš
čiai apskelbė kovą pirmei- 
vėms moterims. Pasekme 
to viso buvo tai, kad 1909 
metais įsikūrė Lietuvių Ry
mo - Katalikių moterų drau
gija, kuri pilnai pasidavė 
po kunigų globa. Pirmei-1 kuri neleidžia net įkurti ne- 
vėm moterim valdžia neleido | prigulmingą moterų draugi- 
suorganizuoti savo draugi-1 ją. Kaip teko patėmyti, tai 
ją. ' j daugelis vyrų sodiečių labai

Nuo to laiko, kadaįsikū-| 
re moterų—katalikių drau
gija — tarpe pirmeiviškos ii 
atžagareiviškos sriovių pra
sideda gana smarki kova.

Kuniginės moterįs įkuria 
Kaune savo laikraštėlį “Lie
tuvaitė”, pirmeivės prie 
“Lietuvos Ūkininko” įkuria 
“Žibutę.” Nors abudu laik
raštėliu vos beužsilaiko, vie
nok, kada “Žibutė” agituo
ja už moterų politiškas tie
sas, kuniginė “Lietuvaitė’ 
pasakoja kvailutes istorijas 
primenančias gyvenimus 
šventųjų. Už politiškas mo
terų teises “Lietuvaitė” nea
gituoja. Katalikių - mote n; 
draugija turi savo kunig; 
vadovą, kuris uoliai saugo 
ja, kad jam pavestos avelės 
neiškryptų iš kelio. Visas 
katalikių veikimas yrr

Jokio savarankiškumo, jo
kio platesnio veikimo — ka
talikės nepripažįsta: gamin-

siimti labdaryste, kurti sa
vo konfesijonales mokyklas 
—ve kuomi rūpinasi katali
kės. Tuo tarpu pirmeivės, 
agituodamas už moteries 
laisvė šeimynoje ir draugi
joje, atlieka labai naudingą 
darbą, nors, kaip sakiau, 
tam darbui pasekmingai plė- 
toties kliudo caro valdžia,

Išnairuoja į “Žibutės” agita- 
iciją. Vyrai - inteligentai už
silaiko gana neutrališkai.

Keliais paskutiniais me
tais, kada sodžiuje praside
da veiklesnis jaunimo bruz
dėjimas, sodžiaus mergai
tės irgi pradeda judėti. Jos 
pradeda lanky ties susirinki
muose, dalyvauja teatruose, 
mokosi deklamacijų, skaito 
knygeles. ’ Tasai pirmeiviš
kas judėjimas sodžiuose yra

mokus geriau gaminti val
gius ir, prastai kalbant, pri 
rengus atsakančias šeimi 
ninkes dėl dievobaimingų 
katalikiškų inteligentų. Tuo 
tikslu if įkurta mergaičių 
progimnazija Mariampolėj.

Katalikiškoji moterų

Nekurie iš vyrų nurodo, 
kad pirmeivių judėjimas il
gainiui turės skilti į dvi da
li. Taip jau laike Kauno su
važiavimo vienas socijalis- 
tas savo kalboje aiškiai nu
rodė, kad moterįs, norin
čios pilno išsiliuosavimo iš 
draugijinės ir ekonomiškos 
/orgijos, turi eiti išvien su 
socijalistų partija. Tuo tar
nu, kol caro valdžia slegia 
visus bendrai, vienybė tar
pe pirmeiviškų moterų gali 
išlikti. Tą vienybę dar pa
laiko ir bendra kova su kuni
ginėms moterims, kurios 
įkalbinėja jųjų vadovauja
moms minioms aklą paklu
snumą. <•

Lietuvoj kelis savo skyrius, 
iš kurių yra darbščiausias 
Vabalninkuose (Kauno g.) 
Jisai daugiausia rūpinasi 
ūkininkių reikalais.

Po kunigų tiesiogine glo
ba randasi ir “Saulės” kur
sai, kur mergaitės sykiu ga- 

rodė, kad mūsų moterįs jau Į Ii mokinties su vaikinais.

rų Lietuvoj gana mažai. 
Kauno ir Vilniaus gub. dar
bininkių susipratimas labai 
menkas, bet, galima tikėtis, 
kad greitoje ateityje, vis la
biau kįlant visuomeniškam 
pasidalinimui, vis labiau 
augs socijalistiškas paverg
tųjų moterų susipratimas.

E. Nemunaitė.

Mūsų tauta dar neseniai . 
susidėjo tik iš vienų ūkinin
kų, kurie gyveno užsidarę, 
pinigo mažai ir retai kada 
te matydami. Tik prieš 20 
30 metų mūsų tautos gyve

nime ėmė darytis tikra re
voliucija: amatai, prekyba, 
išeivystė į Ameriką ir Rusi
jos miestus ir kt. — visa tai 
lietuvę moterį pastatė visai 
dtan gyveni man, negu se
niau. Vieton ūkininko gyvu- 
ius Šerus, šiandien šimtai 
ietuvaičių miestų ponų kam
barius šluoja; vieton vinde- 
lio ir staklių — stovi fabrike 
prie mašinos; vieton adatos 
-su mašina siuva visokius 

rūbus, mezga mezginius; vie
ton tėvo svirne ar sodelyj 
pavėsiauti — mokosi miestų 
mokyklose. Tarnauja šiaip 
kokiose įstaigose arba jau 
net ir daktarauja, mokyto
jauja. O ir tas likusiųjų so
džiuje mergaičių dabartinis 
gyvenimas daug atsimainė.

Bet atsimaino netik dar
bavimosi būdai. Seniau be
veik kiekviena užaugusi mer
gaitė ištekėdavo kad ne už 
ūkininkaičio, tai už kaimo 
amatninko, dvaro darbinin
ko ar bent kukoriaus ir taip 
paskui visą amžį prie puodų 
bei vaikų ir praleisdavo; o 
kurioms neištekdavo vyro, 
tos lengvai prie bažnyčių 
pradavatkaudavo. Šiandien 
kas kita. Vyrai, išvaikščio
ję į Ameriką ir miestus, vos 
įstengia patįs vieni prasimai
tinti ir apie šeimyninį gyve
nimą dažnai neturi laiko nei 
pagalvoti. Dėlto kaimo mer
gaitės nors irgi seka paskui 
vyrus į miestus, bet ištekėti 

mažai vilties tegali būti. 
Likusiosios sodžiuje gali te
kėti tik tos, kurios turi di
desnes pasogas, nes šiandien 
ir paprastas bežemis darbi
ninkas be pasogos neims, ne
kalbant jau apie ūkininkai
čius ir amatninkus. Šiuo 
žvilgsniu negeresnis padėji
mas ir tų lietuvaičių, kurios 
įgijo didesnį ar mažesnį ap
švietimą. Tekėti už papras
to ūkininko ar amatninko jos 
negali viena dėlto, kad šie 
savo apšvietimu daug žemiau 
stovi, o antra—apšvietimas 
moterei šiandien dar nesu
teikia turtų, o be pasogos nei 
ūkininkai, nei amatnink; i 
sau žmonos neims. Tuo tar
pu lietuviai inteligentai pa
prastai taipgi žiūri ne į ne
turtingą, nors ir apsišvietu
sią mokytoją ar kitą taip va
dinamai inteligentiškos pro
fesijos mergaitę, bet tik į to
kią “panelę”, kurios tėvas 
gali pakloti kelioliką ar bent 
keletą tūkstančių pasogos 
Ir taip vis ir vis daugiau vy
rų būna nevedusių, daugelis 
apsiveda tik senatvėj, kad 
turėti jauną žmoną jį apžiū
rėti ir apvalyti. Dėlto v>s 
ir vis didesniam visų luomų 
mergaičių skaičiui lemta pa
likti “senmergėmis”, o ku
rioms ir pasiseka ištekėti, tai 
gana dažnai už suvalkiotų 
senbernių. Viso to pasek
mės: nesutikimai šeimynose, 
vieni kitų apgaudinėjimai ir 
viešosios, bei slaptosios abie
jų lyčių prostitucijos.

Bet taip griežtai ir taip ū- 
mai atsimainius visam mote
rų padėjimui, nesuspėjo at
simainyti kitos gyvenimo są
lygos. Darbas ir visas pa
dėjimas atsimainė, bet dar 
nesuspėjo sudilti senovės re
težiai, kurie neleidžia prisi
taikinti tame naujame padė
jime.

Ir kas šiandien arčiau pa
žįsta mūsų moterų “judėji
mo” apsireiškimus ir tai,kaip 
to judėjimo vadovai ir vado
vės padeda moterims naują 
padėjimą suprasti, tai tūri 
pasakyti, kad šioj srityj mū
sų padaroma daug mažiau, 
negu reikėtų. Mūsų mote
rų laikraščiai arba bendruo
se laikraščiuose įvestieji “mo
terų skyriai”, tartum užke
rėti, vis tik mala ir mala vie
ną kokį nors jau visų išval- 
kiotą klausimą. Didžiosios 
Lietuvos “Žibutė” retai ka
da daugiau ką pamato, kaip 
moterų balsavimo teises 
ir dėl tų teisių kovotojų žy
gius. “Lietuvaitė” vyriau
siai mokina apie veido gra
žumo palaikymą ir paviršu
tinių neva mandagumo for
mų, surištų su “augštesnių- 
jų” pagarba bei paklusnu
mu. “Laisvės”-moterų klau
simo skyriaus bendradarbiai 
ir bendradarbės pasiėmė sau 
specijališkumu meilės ir ap- 
sivedimo klausimus. “Kova” 
beveik visus moterų klausi
mus dažniau mėgina “išriš
ti” nurodymu, kad tik soci- 
jalizmo tvarkai įvykus vis
kas gerai eisis.

Šiuomi nenoriu pasakyti, 
kad minėti dalykai moterų 
klausimui nepriklauso, ir kad 
jie turėtų būti išmesti. Ne! 
Visa tai be “Lietuvaitės” 
“katalikiško” paklusnumo 
netik naudinga, bet ir reika
linga,—reikėtų tik proporci
jos ir tvarkos drauge prie ki
tų moterų reikalų bei klausi
mų gvildenimo.

Iš moteries šiandien reika
laujama, kad ji, paėmusi ko
kį darbą, lygiai taip atliktų, 
kaip ir vyras ir tik kad bent 
trečdalį mažiau už tai gautų. 
Tuotarpu apie tą, kur to 
darbo moteris gali išmokti— 
mažai kas tesirūpina, o daž
nai net ir visokių kliūčių da
roma (pastojant į mokyklas 
ir t. t.) Šiandien reikalauja
ma, kad moteris vaikus auk
lėtų ne pagal senovės bobu
čių patarimų, bet sulyg nau
jausiųjų auklėjimo (pedago
gijos, žmonių sveikatos ir hi- 
gijenos) nurodymų. Bet kad

moterįs tai galėtų atlikti, tai Imis: kokio nors 
turi pirma pažinti ne tik hi- 
gijenos, bet ir fiziologijos, 
psichologijos ir pedagogijos 
pagrindus. Tuo tarpu mūsų 
moterų laikraščiai arba mo
terų skyriai pasitenkina arba 
tuščiais šauksmais arba sau
sais, nieko nepamatuotais 
ir dėlto nieko neįtikinan
čiais nurodymais bei katego
riškais (stačiais) tvirtinimais. 
Šiandien reikalaujama, kad 
moteris jau pati sau duoną 
galėtų užsidirbti, be vyro 
pagelbos. Dėlto šaukiama 
mokytis amatų ir kitokių už
siėmimų. Tuo tarpu visai 
mažai kas galvoja apie tai, 
kur tų darbų ir tų užsiėmi
mų moterįs turi rasti. Šian
dien moteris pastatoma į to
kias sąlygas, kad kiekvie
nam sveikam žm'ogui prigim
tas, iš tikros meilės paeinąs 
šeimyninis gyvenimas, tik 
retai tegalimas, o minioms— 
tik svajonė. Bet kaip sutai
kinti prigimties palinkimus 
su šiuo žiauriu gyvenimo li
kimu-mūsų visuomenė pa
tarimų neduoda arba stačiai 
nenori duoti. Nežiūrint to, 
reikalaujama, kad moteris 
visgi nei per nago juodymą 
neperžengtų senovės laikų nu
statytų formų, kad neprasi
žengtų prieš “dorą”, o “pra
sižengusias” griežtai ir be 
mielaširdystės pasmerkia— 
tuotarpu, kada vyrams šių 
“doros taisyklių” niekas ne- 
prikaišioja ir dėl jų nepildy
mo akių nebado. Šiandien 
reikalaujama, kad moteris 
būtų taip gudri, idant visuo
met mokėtų paduoti vyrui 
ligvaliai gardaus valgio, mo
kėtų dailiai aprėdyti vaikus 
ir 1.1. Tuotarpu retai kas 
tepaklausia, kiek vyras par
neša jai pinigų arba kiek ji 
gali uždirbti. Dar reikalau
jama, kad būtų apsišvietusi, 
mokėtų apsieiti ir dalyvautų 
viešame visuomenės gyveni
me, būtų vyro draugė, pata
rėja ir padėtų bendrai dirbti 
ir kovoti dėl geresnės atei
ties. Tuo tarpu męs, vyrai, 
gana dažnai vis dar pasiel
giame su moterimis ne taip, 
kaip su sau lygiomis draugė-
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GABRIELĖ PETKEVIČAITE.
Šiemet suėjo dvidešimts penkių metų sukaktuvės vai- 

singiausio darbavimosi visuomenės ir literatūros dirvoje 
mūsų darbščiausios rašėjos G. Petkevičaitės. Tai pionierė 
moterų judėjimo Lietuvoje, kuri užžiebė “Žiburėlio” ugnį, 
kuri veikė dar “Varpo” laikais visuomet dėl liaudies ge
rovės be mažiausio nusilenkimo dėl svetimų ir saviškių 
skriaudikų. Kas skaitė Bitės apsakimėlius—tas pažįsta 
Petkevičaitę, kas skaito pirmeivių laikraščius—tas pažįsta 
Petkevičaitę. Ji buvo pirmininkė pirmutinio Lietuvos 
moterų seimo Kaune 1908 metais. Ji daug kuomi prisi
dėjo prie išauklėjimo lietuvių svietiškos inteligentijos.

Petkevičaitės vardą reikia žinoti kožnai lietuvei, netik 
žindfi, bet ir sekti jos pėdomis: šviesti kitus ir kovoti!

visuomenės darbo vis 
abai norime patikėti 

rims. Taip imant, 
patarimų beveik niekuomet 
neklausome, į jų išreikštas 
nuomones mažai domos teat- 
kreipiame, su savo sumany
mais ir darbais nuo tų pačių 
moterų slapstomės, teisinda
mi save tuo,būk jos dar “ne
pribrendusios” apie tokius 
reikalus žinoti. Suėję, vie
ton rimtesnės kalbos, patįs 
pirmi dažniausia imame viso
kius niekam nenaudingus 
niekus plepėti ir t. t.; o no
rėdami, kad moterįs giliau ir 
daugiau apsišviestų, rašome 
vis tik trumpus ir “lengvus 
pamokinimus”, o organiza
cijoms, kurios užsiima raštų 
leidimu, patariame niekuo
met neleisti stambesnių ir, 
žinoma, gilesnių raštų, bet 
vien tik trumpučius, nes... 
šie “nuobodus skaityti” grei- * 
čiau perkami (žiūr. L.S.S. li
teratūros komiteto nario pa
tarimą minėtos organizacijos 
1913 susivažiavimui). [Red. 
prierašas: Vienok L.S.S. iš
leidžia tokį kapitališką vei
kalą, kaip “Moteris ir Soci- 
jalizmas”—A. Bebelio.].

Suprantu, kad nelengva 
viskas taip greitai ir gerai 
atlikti. Žinau, kad męs visi 
dar esame gana silpni ir mū
sų pajiegos dažnai netesa 
padaryti to, ko būtinai rei
kėtų. Bet niekuomet turė
tume neužmiršti, kad vyriau
siai nuo moterų priguli atei
ties žmonių gyvenimas, dė
lei to moterįs turėtų būti net 
daugiau ir visapusiškiau iš
silavinusios, negu vyrai. Vy
ras visuomet lengvai gali ap
sieiti ir būti visuomenei nau
dingas tik kokioj nors vienoj 
srityj daugiau išsilavinęs ir 
įgudęs, nes jis visą laiką tik 
toj srityj gali ir darbuotis. 
Tuo tarpu moteris šalę pa
prasto savo padėjimo ir savo 
srities, veikimo, visuomet tu
ri skaitytis ir su tuo, kad ji 
gali (bei privalo) būti ir 
motina — jaunųjų žmonių 
kartų auklėtoja ateities gy
venimui sutikti. O šią pa
reigą atlikti gali tik nuodug
niai ir visapusiškai išsilavi
nusi moteris, kuri gerai pa
žįsta gamtos įstatymus, vi
suomenės gyvenimo tvarką 
ir žmonių pareigas. Tokių 
moterų mums reikia ir jų 
męs turi neturėti. Greičiau 
gi jų susilauksime,jeigu nuo
sekliai ir nei valandėlės ne
sustodami eisime užsibriež- 
tuoju keliu, drąsiai ir ne- 
veidmainiaudami, jeigu me
sime šalin senovės gadynės 
nukaltus retežius, kurie var
žo mūsų veikimą ir trukdo 
pasielgti taip, kad visuome
nės naudai išeitų. Atsieksi
me gi greičiau visą tą, jeigu 
vyrai ir moterįs žiūrėš į vie
ni kitus ne kaipo į atskirus, 
su atskirais reikalais žmo
nes, bet kaipo į lygius tos 
pačios visuomenės narius,ku
rių reikalai priešingi ne pa
gal lyčių, bet pagal visuome
ninio padėjimo. Moteris šian
dien nuskriausta teisėse ir 
visame padėjime, nenustoja 
dar priklausyti tai dabarti
nės tvarkos pagamintai vi
suomenės daliai, prie kurios 
priklauso ir jos vyras. To
dėl, kovodama dėl bendrų 
visoms moterims teisių, nei 
valandėlės negali užmiršti, 
kad tą beteisį moterų padėji
mą palaiko ir prieš jo panai
kinimą kovoja tie patįs visos 
dabartinės visuomenės tvar
kos apgynėjai. Ir jeigu mote
ris priklauso tai visuomenės 
daliai, kurios ir vyras dabar
tine tvarka nepatenkintas,-o 
tokiais yra visi darbo žmo
nės,— tai tik su jais petys 
petin eidama gali tikėtis 
čiau pergalėti dabar 
tvarkos ir drauge mot 
beteisio padėjimo pal *’ 
jus.

9-VII-1913.
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LAISVĖS MOTERŲ NUMERIS

MOTERŲ JUDĖJIMAS
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE

Kova už politiškas teises.
Šiaurinė Amerika skaitosi 

lopšiu rpoteru teisiu judėji
mo. Tasai judėjimas gimė 
ir pratarpo laike karės su 
Anglija Q.774—1783 m.) Iš
siliuosavimo karėje, moters, 
daugelyj atveju, atsižymėjo 
kartu su vyrais ir savo ener- 
gija ir’ištverme pilnai išpil
dė savo, kaipo piliečiu, prie
dermes.

Išsiliuosavimo karei pasi
baigus, 1787 metu suvažia
vime, Philadelphijoj, Ameri
kos moters pareikalavo pilie
tišku balsavimo teisiu. Tuo
met buvo sutaisoma Suvie 
nyty Valstijų konstitucija ir 
iki 1789 mėty tapo priimta 
trylikoj'tuolaikiniy valstijų.

Devyniose iš ty valstijų 
(Connecticut, Delaware, Ge
orgia, Maryland, New Jer
sey, Šiaurinė ir Pietinė Ca
rolina, Pennsylvania ir Rhode 
Island) jau prieš tai balsavi
mo tezėmis miestu ir apskri 
čiy dalykuose naudojosi vi
si “laisvais gimę piliečiai” 
arba visi “taksu mokėtojai” 
ir “šeimynų galvos”. Tų 
valstijų konstitucijose pama
tiniu principu buvo: “Kas 
moka mokesčius, tas balsuo
ja”.

Tarpe ty “laisvais gimu- 
siy piliečiu”, “taksy mokė
toju” ir “šeimynų galvy” bu
vo daugelis motery, kurios 
taipgi balsuodavo. Taigi, 
motery balsavimas minėto 
se valstijose buvo praktikuo
jamas dar prieš 1783 metus. 
Tik valstijose: Virginia, nuo 
1699 m. ir New York, nuo 
1777 mėty balsuoti galėjo 
vien tik vyrai. Vėliaus dar 
dvi valstiji- Massachusetts 

- 1780 ir New Hampshire 1784 
metuose — uždraudė mote
rims balsuoti.

Matydamos tokį savo tei
siu siaurinimą Amerikos mo
ters Philadelphijos suvažia
vime stengėsi gauti savo pi
lietišku teisiy pripažinimą 
visy Suvienytu Valstijų kon
stitucijoj. Vienok, suvažia

vimas tą jy reikalavimą at
metė ir paliko balsavimo iš
lygas kiekvienai valstijai iš
sidirbti pagal savo nuožiūros. 
Tečiaus, reikia žinoti, kad 
rašydamas konstituciją su
važiavimas jokiu būdu nebu
vo priešingas motery balsa
vimui. Bet tos devynios 
valstijos, kurios pirmiau, 
kaipo kolionijos, praktikoj 
buvo davusios moterims bal 
savimo teisę, tuo pat laiku 
panaikino tą teisę, įdedamos 
savo balsavimy įstatuose žo
dį “vyras.”

Tas viskas pridavė motery 
judėjimui Suvienytose Vals
tijose politišką linkmę nuo 
pat to judėjimo pradžios. 
Nuo to laiko Amerikos mo
ters nenuilstančiai dirbo sa
vo politiškam išsiliuosavimui. 
Vėliaus prasidėjęs judėjimas 
už vergijos panaikinimą da
vė joms puikią progą daly

vauti viešame veikime.
Kadangi moters buvo ant 

savęs patyrusios priespaudą 
ir vergiją, ir kadangi jos, 
kaip ir negrai, kovojo už pri
pažinimą joms “žmogišku 
teisiy”, todėl jos priklausė 
prie “smarkiausiu “vergijos” 
priešy ir buvo uoliausiomis 
“liuosybės” ir “tiesos” apgy
nėjomis.

Tarpe kvakeriy (c(uakers), 
kurie priešvergijiniame ju
dėjime lošė labai svarbią ro- 

/ vyrai ir moters turėjo ly

gias teises visokiuose reika
luose, namuose ir bažnyčioje. 
Įsteigus pirmutinę priešver- 
gijinę draugiją Bostone, 1832 
metuose, dvylika motery tuo- 
jaus prie jos prisirašė.

Nors kvakeriai palaikė ly
čių lygybės principą, bet gy
ventoju dauguma buvo tam 
priešinga ir prisilaikė purito
niško principo, jog moteris 
mažesnė už vyrą. Sulyg to 
puritoniško principo tada 
skaitėsi “baisenybe”, jeigu 
moteris išdrįsdavo viešai 
prieš minią kalbėti.^ Pavyz
džiui moteris Abby Kelly,ku
ri tuomet buvo viena iš ge
riausiu priešvergijiniy kal
bėtoju, buvo persekiojama 
ir niekinama net per pamok
slus bažnyčiose. Ją pravar
džiavo įvairiais pažeminan
čiais Vardais, skelbė ją esant 
girtuokle ir 1.1. Laikant jos 
politiškai draugei, Angelinai 
Grimke, priešvergijinį mitin
gą Philadelphijoj, 1837 me
tuose, minia padegė salę; o 
1838 m., kalbant jai Massa
chusetts atstovu name mi
nia kėsinosi ją užmušti: “Mi
nia riaumojo, spauda šnypš
tė, dvasiškija perkūnavo”, 
taip rašo apie tuos laikus 
Lucy Stone, motery teisiu 
apgynėja.

Net ir apšviestoji gyven
toju dalis paniekinančiai žiū
rėjo į ąioterį. Jie skaitė mo
terį “antros ryšies žmogys
te”. Sekantis pavyzdis ge
rai paaiškina, kaip tuomet 
žiūrėta į moteris.

1840 metuose Abby Kelly 
tapo išrinkta į komitetą. Ją, 
vienok, ragino iš to komite
to atsisakyti. Jinai atsakė: 
“Jeigu jūs pripažįstate ma
ne neatsakančia tą vietą už
imti, tai aš atsisakysiu”. “O 
ne, visai ne tas”,—jai atsakė. 
“Tai kame gi dalykas?” “Bet 
jūs esate moteris”... “Tai 
nėra priežasčia, kad atsisa
kyti; todėl aš pasilieku ko
mitete”.

Tą pat metą Londone at
sibuvo priešvergijinis kon
gresas. Žymiausi Amerikos 
kovotojai su vergija nuvyko 
į tą kongresą. Jų tarpe bu
vo ir trįs moters, Lucretia 
Mott, Elizabeth Cady Stan
ton ir Elizabeth Pease. Jos 
važiavo sykiu su savo vyrais, 
kaipo delegatės Nacijonališ- 
kos Priešvergijinės Draugi
jos. Kadangi kongrese va
dovavo anglu dvasiškija, ku
ri, žinoma, neskaitė motery 
lygiomis esybėmis, tai trįs 
amerikietės, kaipo neturin
čios pilietišku teisiu, nebuvo 
pripažintos delegatėmis ir 
turėjo apleisti susirinkimu 
salę ir užimti vietas tarp pa
šaliniu klausytoju. Iš vyry 
betgi atsirado vienas dele
gatas, kuris tyliai išreiškė 
protestą sėdėdamas sykiu su 
moterims klausytoju galeri
joj.

Tas pasielgimas aiškiai pa
rodė Amerikos moterims, ką 
jos privalo veikt toliaus ir 
jau laike to kongreso ponia 
Stanton išsitarė į savo drau
ges: “Pirmutinis dalykas, 
mums sugrįžus, bus šaukti 
susivažiavimą apkalbėjimui 
motery vergijos”.

Tas plianas, vienok, neįvy
ko anksčiau aštuoniy metu, 
kuomet ponia Stanton, iš 
priežasties atsilankymo pas 
ją draugės Lucretia Mott, 
sukvietė pas save į Seneca 
Falls, hj. Y., kelioliką savo 
pažįstamų, aptarimui mote

ry reikalavimy. Tiedvi-pat 
moteri tarptautiškoj motery 
teisiu pijonieriy konferenci
joj, Washingtone, 1888 m. 
surašė motery nusiskundi
mus aštuoniolikoj punktu, 
paveiksle Neprigulmybės De
klaracijos/ Apart to, toje 
konferencijoj ponia Stanton 
entuzijastiškai įnešė savo re
zoliuciją, reikalaujančią mo
terims balsavimo teisiu ir 
rezoliucija tapo vienbalsiai 
priimta. Pati ponia Stanton 
rašo, jog nebuvo nei vieno 
laikraščio nuo Maine iki Lou- 
iziana, kuris nebūtu atspaus
dinęs mūsiškės Neprigulmy
bės Deklaracijos su savotiš
kais pajuokimais ir išniekini
mais. Prasidėjo didžiausia 
panieka. Daugybė moterų, 
kurios buvo pasirašiusios po 
deklaracija, 'atsiėmė savo pa
rašus atgal. Pati autorė jau
tėsi baisiai įžeista, tuo la
biau, kadangi ji žinojo, jogei 
jos teisybė... Tas-viskas gal 
būtu privertęs ją atsisakyti 
nuo kovos, jeigu ji nebūtu 
tuo laiku susipažinusi su Su- 
sana B. Anthony, kurią mo
ters vadina moterų judėjimo 
Napoleonu.

Susana B. Anthony buvo 
tiek energiška, kad nepaisy
dama savo 83 metu amžiaus 
nesibaidė kelionės iš Suvie
nytu Valstijų į Berlyną ir 
birželio mėnesyj, 1904 m.,da
lyvavo Tarptautiškos Moterų 
Sąjungos ir Tarptautiško Mo
terų Sufragičiu Susivienyji- 
mo mitinguose. Savo jau
nystėje jinai buvo mokytoja 
Rochestery, N. Y. ir dalyva
vo blaivybės platinime. Po
nia Anthony visą savo amžį 
darbavosi dėl moterų teisiu 
įgijimo. Ji numirė 13 kovo, 
1906 m., mylima ir apgailes
taujama visu, kas ją žinojo. 
Laike apvaikščiojimo meti
niu jos mirimo sukaktuvių 
tapo surinkta 24 tūkstančiai 
doleriu į jos atminties fondą 
(platinimui moterų balsavi
mo propagandos).

Kita garsi tu laiku ameri
kietė rašytoja Harriet Eliza
beth Stowe 1852 m. išleido 
žinomą savo veikalą “Dėdės 
Tarno trobelė”, guriame la
bai teisingai ir užjaučiančiai 
nupiešė visą negru vergu gy
venimą. Tas veikalas padarė 
didžiausį įspūdį ir nemažai 
priskubino vergijos galą. Po
nia Beecher Stowe mirė 1896 
metuose.

Reikia patėmyti, jog ne
mažai Europos moterų, per- 
siėmusiu 1848 metu revoliu
cijos idėjomis, buvo priver
stos jieškoti vietos Amerikoj. 
Tos ateivės daug pastūmėjo 
Amerikos moterų judėjimą. 
1870 metuose penkioliktu 
priedu prie valstybės konsti
tucijos tapo suteiktos neg
rams vienodos politiškos tei
sės visose valstijose. Tuomet 
moters pamatė, jog valdžios 
akyse žemesnės rasės narys, 
jeigu tik jis yra vyras, skai
tomas augštesniu kad ir už 
mokyčiausią moterį.

'"Nuo 1848 metu amerikie
tės labai energiškai darbuo
jasi. Šiandien kiekvienoj val
stijoj randasi moterų balsa
vimo draugijos ir visos tos 
draugijos priguli prie Naci- 
jonališkos Moterų Balsavimo 
Lygos. Pastarais metais apsi
reiškė smarkus moterų bal
savimo judėjimas daugelyje 
įtekmingu motery kliuby, 
kurie turi apie milijoną na
riu. Lygiai smarkiai darbuo
jasi mokslaeivės. Nacijona- 
liškoji pirklybos unija, Ame
rikos Darbo Federacija ir de
vyniolika atskiru valstijų 
darbo federacijų apsiskelbė 
motery balsavimo šalinin
kais, neskaitant socijalistiš- 
ky organizacijy, kurios visa

HELLEN KELLER
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Hellen Keller; tai kurčia, akla, nebylė—vienok ji yra 
viena iš garsingiausių Amerikos moterų.

da kovoja už lygias abieju 
lyčių teises. Judėjimo va
dovai dabar aiškiai parode 
tą faktą, jog “Suvienytu 
Valstijų konstitucijoj nėra 
nei vienos eilutės, nei vieno 
žodžio, kurie, aiškinant ne
prigulmybės deklaracijos dva
sią, -draustu moterims bal
suoti valstijiniuose arba tau
tiškuose rinkimuose”.

Suv. Valstijų konstitucijoj 
gyventojai visur vadinami 
“žmonėmis”, neskiriant vy
ru, nei moterų. Amerikiečiai 
didžiuojasi balsavimo teise; 
jie sako, jog tai ju prigimta 
teisė. Jei taip, tai aišku, jog 
ta teisė taip lygiai prigimta 
moterims, kaip ir vyrams. 
Remdamosi tomis prigimto
mis teisėmis, Amerikos mo
ters pasiryžo kritikuoti kiek
vieną individuališką argu
mentą priešais moterų lygy
bę. Tam tikslui geriausiai 
tarnauja taip vadinami “Po
litiškos lygybės atsišauki
mai”, kuriuos leidžią Ameri
kos Moterų Balsavimo Sąjun
ga.
Tuose atsišaukimuose randa

me atsakymus, į sekančius 
moterų priešu argumentus: 
1) “Moterų didžiuma visiškai 
negeidžia lygiu teisiu”. Ant 
to moters atsako, jog dabar 
negalima didžiumos nuomo
ne remties, nes didžiuma dar 
neturėjo progos savo nuomo
nę išreikšti. Tiek žinoma, 
jog visuomet moterų balsa
vimo peticijos turi daugiau
siai parašy. 2) “Gavusios 
balsavimo teises, moters la
bai mažai tomis teisėmis nau
dosis”. To argumento tuš
tumą parodė Wyomingo ir 
Colorado valstijų rinkimai, 
kur moters pirmiausiai iško
vojo lygias teises. 3) “Vien- 
tik blogos reputacijos moters 
balsuos”. Iki šiol tas niekur 
nepatvirtinta. Vyrai yra 
gerai apsaugoti nuo tokiu 
elementu. Gi, tarp vyru vi
sai nežiūrima, kad tik “ge
ros reputacijos” vyrai bal
suotu.

Amerikos moters gali iš
kovot teisiu lygybę dvejopai: 
1, kiekvienoj valstijoj sky
rium. 2, visur sykiu, pride
dant kongresui tam tikrą 
priedą prie valstybės konsti
tucijos. Abu būdu yra ga
nėtinai sunkus įvykdinimui. 
Vienok, rodos, kad pirmasis 
būdas bus pasekmingesnis, 
nes jau dabar keletoj valsti
jų motery teisės tapo suly
gintos.

Iki šiol dar tik du Suv. 
Valst. prezidentu viešai išsi
reiškė už motery balsavimo 

teises,—Abraham Lincoln ir 
Theodore Roosevelt.

Atsiekimui savo tikslo—pi
lietiško išsiliuosavimo — A- 
merikos moters vartoja se
kančius būdus: paduoda pe
ticijas, įneša legislaturosna 
bill’ius, laikę mitingus, de
monstracijas, išleidinėja ir 
platina atsišaukimus, kny
gas ir laikraščius, siunčia pa
siuntinystes į pavieniu vals- 
stiju legislatūras ir į kongre
so atstovu rūmą, organizuo
ja moteris darbininkes, kvie
čia mokytojus ir kalbėtojus 
tautišku švenčiu dienose aiš
kinti moters vertę.

Moterų Laimėjimai.
Iki šiol moters iškovojo 

lygias politiškas teises septy
niose valstijose: Wyoming, 
Utah, Colorado, Idaho, Wa
shington, California ir Illi
nois. Pirmiausiai moterų 
teisės pripažintos Wyoming 
ir Utah valstijose, —1869 ir 
1870 metuose, kuomet tiedvi 
valstiji dar buvo territorijo- 
mis. Priimant tiedvi vals
tijų skaitliun, jose tap8 už
tvirtinta ir motery teisi y ly
gybė. Colorado įvedė lygias 
teises 1893 m., o Idaho—1896 
m. Washington valstijoj 
tas pats įvesta 1910 m., Ca- 
lifornijoj—1911 m., o Illinois 
—1913 m. Kansas valstijoj 
jau nuo 1887 m. moters da
lyvauja miestu rinkimuose ir 
gali užimti valdiškas vietas. 
Michigan valstijoj, 1908 m. 
duota balsavimo teisė toms 
moterims, kurios moka mo
kesčius. Visos tos valstijos, 
kuriose jau abieju lyčių tei
sės sulygintos, yra vakarinės 
valstijos su visai nauja civi
lizacija ir daug didesniu vy
ru skaitliumi.

Visur, kur moters gavo 
balsavimo teises, pasirodė 
štai kokie apsireiškimai: rin
kimai atsibūna ramiau ir 
daug rimčiau. Motery al
gos abelnai tapo paaugštin- 
tos, išdalies naujai įvestomis 
teisėmis, išdalies geresne 
motery darbininkių organi
zacija. Sulyginant motery 
mokytoju algas tose valstijo
se, kur lygios teisės, su al
gomis ten, kur moters be tei
siu, pasirodo jau balsavimo 
vertė. Valstijos finansai 
daug ekomiškiau tvarkomi, 
girtuoklyste ih paleistuvystė 
daug energiškiau novijama, 
kandidatai su bloga praeičia 
prašalinami nuo politiško 
veikimo ir taip toliaus. Mo
ters jau turi nemažą įtekmę 
įr prezidento rinkimuose, nes

dabar moterų balsy skaito
mu į tris milijonus.

Vienok, iki šiol, tose vals
tijose, kur moters jau turi 
lygias teises, toji nevisos 
moters politika interesuoja
si. Tiktai Colorado valsti
jos moters nepraleidžia pro
gos pasinaudot savo teisė
mis.

Kadangi motery balsavi
mo priešininke anglė Hum
phry Ward išsireiškė, jog 
“nedori balsai paskandins 
dorus”, tai kunige Anna 
Shaw apskelbė motery kong
rese Londone (gegužės m., 
1909 m.,) jog ji viešai kvie
čia ponią Ward prirodyt bent 
vieną jos žodžius patvirtinan
tį faktą. Ji pati atydžiai iš
tyrė vėliausius balsavimus 
Denver’e, Colorado, kad su
žinot, kiek taip vadinamy 
“nemorališku” motery balsa
vo. Pasirodė, jog tokios 
moters, kuriy, žinoma, yra 
mažuma, abelnai imant vi
siškai nebalsuoja.

Utah valstijoj, kur moters 
balsuoja nuo 1870 mėty, jos 
ramiai pradėjo ir nuolat nau
dojasi ta teise, kuri nuo am
žių jom priklausė. Jos riša 
įvairiausius politikos ir eko
nomijos klausimus. Jos bū
na delegatais į paviety ir 
valstijos konvencijas, jos at
stovauja labiausiai apgyven
tus balsuotojy apskričius 
valstijos legislatūroje, jos 
yra viršininkais įvairiuose 
valstijos departamentuose 
(valstijos iždininko, pavar
gėlių prižiūrėtojo, mokykly 
viršininko ir t. t.

Colorado valstijoj, kur mo
ters turi teises nuo 1893 m., 
jos suorganizavo savo kliu- 
bus visuose miestuose, net ir 
mažuose kalnakasiy kaimuo
se, ir su ty kliuby tarpinin- 
kyste visos kuogeriausiai ap- 
sipažino su politišku veiki
mu. Valstijos sostapilyj, 
Denver’e tapo įsteigtas kliu- 
bas, kur darbininkės moters 
gali susirinkti sykį į savaitę, 
kadTpatirti bėgančius politi
kos reikalus. Seniau Colo- 
radoj santikiuose gimdytojy 
su vaikais visas autoritetas 
prigulėjo tėvui; dabar tuose 
santikiuose abieju gimdyto
ju autoritetas lygus. Idaho 
valstijoj, kur moters balsuo
ja nuo 1896 m., jos apskelbė 
smarkią kovą lošimui iš pini
gu. Taip, viename mažame 
miestelyj moters išrinko ma
joru tokį žmogy, kuris buvo 
pasiryžęs išnaikinti lošimą iš 
pinigy. Saliuninkai, lošimo 
narny užlaikytojai ir visokį 
niekadėjai ėjo prieš tą majo
rą, bet jis vistiek tapo išrink
tas motery balsais. Po rin
kimu moters įteikė miestelio 
valdybai peticiją, kad palai
kytu naujai išrinktą majorą 
ir pagelbėtų jam jo. darbe. 
Ta peticija tapo perskaityta 
sykiu su parašais ir skaitant 
vardus visy ir biedniausiy 
motery—šeimininkiy, kurios 
retai kada ir gatvėj pasiro
dydavo, vyrai pajuto, kuomi 
tas kvepia. Pirmą kartą jie 
pradėjo suprasti, ką reiškia 
turėti moteris balsuotojais. 
Saliuninkai ir lošikai, maty
dami pralošę, išsinešdino iš 
valdybos susirinkimo, o greit 
ir iš miestelio. Kansas’e 
moters taip-pat vartoja Savo 
balsavimo teises miestu rin
kimuose jau nuo 1887 mėty. 
Kaslink rinkimu, kuriuose 
moters balsavo, “Motery tei
siu judėjimas” rašo sekan
čiai: “Wyoming’e balsavo 
veik visos motel's, kuriu yra 
tik trečdalis visy gyventojų 
skaitliaus. Jos davė 7000 
balsy iš 23,000 viso balsy

kas kuoramiausiai apsiėjo, 
moterims balsuojant”.

Prieš keletą mėty motery 
judėjimas Amerikoj buvo 
kaip ir biskį apsilpęs, bet 
pasidėkavojant Anglijos su- 
fragisčiy pavyzdžiui, laike 
pastaryjy trijų mėty jis įga
vo naują, jiegą. Oregono 
valstijoj, 1906 m., moters 
vedė labai energišką agita
ciją ir be abejo būty laimė
jusios, jei nebūty buvę joms 
priešingi girtuoklystės ir pa
leistuvystės palaikytojai.

Įvairiu valstijų motery 
balsavimo draugijos yra su- 
sivienyjusios į vieną .didelę 
organizaciją: Tautišką Mo
tery Balsavimo Sąjungą, ku
ri turi suvirš 100,000 nariy. 
Sąjungos prezidentu yra ku
nige Anna Shaw. Ši sąjun
ga anais metais surašė mil
žinišką peticiją kongresui, 
kad įvesty moterų balsavi
mą visoj valstybėj sykiu.

Iki šiol tik mažas motery 
skaitlius stengėsi pakliūti į 
valdišką urėdystę; tiktai 
miestu valdybose motery yra 
gana daug. Colorado legis
latūroje dabar yra viena mo
teris. Buvęs tos valstijos 
gubernatorius pavadino ją 
šviesia, gabia motere, kuri 
įnešė daug naudingu billiy ir 
juos pasekmingai pervarė. 
Tas pats gubernatorius pa
sakė, kad turėtu būt labai 
niekingas įstatymas, kurio 
taktiška moteris negalėtu 
pervest legislatūroj, kadan
gi vyrai legislatoriai papras
tai esti mandagus ir užmirš
ta partijų interesus, maty
dami gerą savo draugo mo
ters įnešimą. Iš to atsilie
pimo matosi, jog vyrai pri
pažįsta, kad moters legisla
toriai visada įneša visuome
nei naudingus įnešimas.

Suv. Valstijose yra taipgi 
Moterų Balsavimo priešu 
Sąjunga. Jos uoliausi palai
kytojai — saliuninkai, seni 
girtuokliai ir turčių moters. 
Bet Amerikos moters tiki, 
jog “jeigu kiekviena malda, 
kiekviena ašara būtu pare
miamos balloto spėka, tai 
motinoms neprisieitu lieti 
bejiegiy ašarų dėl savo vai
ku nepasisekimu”.

v
Prie apšvietus.

Amerikos moters turėjo 
kovoti netik už savo politiš
kas teises, bet ir už teisę mo- 
kyties. Pradžioje devynio
likto šimtmečio merginu ap
švietimas Suv. Valstijose bu
vo visiškai apleistas; viduri
nės ir augštosios mokyklos 
buvo veik visai moterims ne
prieinamos. Lygiai, kaip ir 
kitose šalyse, moteris skaitė 
“fiziškai ir intellektuališkai 
žemesnėmis”. Bijojo, kad 
moteris “praras savo mote
riškumą”, kiti skelbė, kad 
“užsiėmus moterims moks
lu, šalis greit prisipildys li- 
guostomis nerviškomis mo
terimis”.

Pirmutinė augštesnė mo
kykla moterims Ūpo įsteig
ta 1821 m., taip vadinama 
Troy seminarija. 1833 m. 
atsivėrė Oberlino kollegija, 
pirmutinė bendra moterims 
ir vyrams mokykla. Tos mo
kyklos įsteigimo tikslu buvo 
“suteikti visas augštesnio 
apšvietimo privilegijas ne
teisingai niekinamai ir aplei
stai lyčiai”. Viena pirmuti
niu studenčių buvo jauna 
moterų teisiu advokatė Lucy 
Stone. 1865 m. liko įsteig
ta pirmutinė moterims kolle
gija. Šiandien Suv. Valst. 
abieju lyčių gyventojai turi 
vienodą progą įgyti augštes- 
nį mokslą. Vien tik keturi skaitliaus. Boise, Idaho, tai 

buvo vieni iš ramiausiu rin
kimu miesto istorijoj. Salt___ , ___ , ______ _____
Lake City, Utah, taipgi vis-Į Hopkins), įkurti pagal ang-

seniausi universitetui (Har
vard, Yale, Columbia ir John
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liškų pavyzdžių, iki šiol dar 
moterų nepriima. Vienok, 
tas turi mažą reikšmę mote
rų apšvietoje, nes daugumas 
universitetų vakarinėse vals
tijose yra bendri vyrams ir 
moterims; rytuose gi yra 
daugybė specijališkų mote
rims kollegijų. Kollegijose 
ir universitetuose moterų 
studenčių skaitlius siekia 
virš trečdalio vyrų studentų 
skaitliaus,bet vidurinėse mo
kyklose (high schools) mer
gaičių daugiau, neg vaikų. 
Prašalinus kliūtis moterų vi
duriniai ir augštesniai ap- 
švietai, moters įgavo teisę 
būti mokytojomis. Daugiau
siai moterų mokytojauja pra
dinėse valdžios mokyklose, 
kur jų yra 70% viso moky
tojų skaitliaus. Taigi, dau
guma “laisviausių piliečių” 
yra moterų mokinami. Skai
tlius moterų mokytojų pradi
nėse mokyklose 1912 m. bu
vo 327,151. Niekas nedrau
džia moterims mokytojauti 
ir augštesnėse mokyklose. 
Tarpe universitetų ir kollegi
jų profesorių moterų randa
si apie 1,000. Tenai jos 
gauna tokią algą, kaip ir vy
rai; pradinėse gi mokyklose 
tankiausiai gauna mažesnę 
už vyrus algą, nes jas skiria 
į prastesnes vietas. Tose gi 
valstijose, kur moters bal
suoja, jų algos" lygios su vy
rų algomis.

Penkiolika tūkstančių a- 
merikiečių moterų mokinasi 
moterų kollegijose, o dvide
šimts tūkstančių bendruose 
universitetuose. Pastaruo
se moters visuomet atsižy
mi gabumu ir mokslingumu 
taip, jog tankiai joms tenka 
visi pagarbos ženklai ir pri
zai. Kadangi pradinės mo
kyklos čionai daugiausiai 
bendros, tai daugely j valsti
jų (neskaitant tų, kur lygios 
teisės) moters gali balsuoti 
mokyklų reikaluose. Gar
singa kurčia, akla, nebilė 
moteris, Helen Keller, tapo 
išrinkta valstybės aklųjų mo- 

*>kinimo komitetam Tose val
stijose, kur moters balsuoja, 
dabar ypatinga atyda at
kreipiama ant jaunuomenės 
švietimo. Taip Idaho vals
tija paskyrė $2,500 įvedimui 
lekcijų apie šeimininkystę. 
Nuo 1872 iki 1900 m. mote
rų studenčių skaitlius 
daugino ant 148.7%; 
gi studentų skaitlius 
daugino ant 60.6%.
moterų mažiau randame ne
mokančių skaityt, girtuoklių 
ir kriminalisčių; kitaip sa
kant, moters yra doriausia 
ir geriausiai išauklėta Ame
rikos gyventojų dalis ir vie
nok jos atstumtos nuo poli
tiško veikimo. /

Moterų advokačių skait
lius siekia vieną tūkstantį; 
dvidešimts trijose valstijose 
jos turi teisę stoti ir prieš 
augščiausį teismą. Moters 
advokatės turi savo profesi- 
jonališkasorganizacijas. Ohio 
valstijoj moters tarnauja po
licijoj; Pennsylvanijoj jos bū
na mokesčių kolektoriais; 
Portland mieste moteris ta-

lų prižiūrėtoja su policijos į 
galiojimais. Moters taikos 
teisėjai yra taip pat skaitlin
gos, kaip ir moters majorai. 
Oregon’e moteris yra guber 
natoriaus*sekretorium ir jam 
išvažiavus užima jo vietą. 
Visur, kur teisės jau lygios, 
moters būna prisiekusiais 
teisėjais.

Šioj šalyj priskaitoma virš 
2000 moterų žurnalisčių, o 
jų tarpe atsiranda gana ta
lentuotų rašytojų ypač iš so- 
cijalisčių. Yra moterų re
daktorių ir laikraščių leidėjų. 
Moterų kunigių yra 3,500, 

kurios atstovauja 158 įvai
rias tikybas. Tų tarpe yra 
ir negrių. Didesnė dalis 
moterų kunigių mokinasi ir 
medicinos, idant gelbėti 
vo pasekė jų netik vėlę, 
ir kūną.

Moterų gydytojų yra 
virš 7,000, taigi daugiau 
gu kokioj kitoj profesijoj. 
Pirmutinė moteris, kuri mo
kinosi medicinos, buvo ame
rikietė Elizabeth Blackwell, 
kuri 1846 m. įstojo Geneva, 
N. Y., universitetan. Jokis 
kitas universitetas jos nepri
ėmė. Pabaigusi tenai, jinai 
dar mokinosi Paryžiuje ir 
Londone. Vėliaus jinai su 
savo sesere Emily įsteigė 
New Yorke “Paliegusių mo
terų ligonbūtį”, į kurį Bosto
no ir Philadelphijos medici
niškos mokyklos siuntė savo 
mokinius ant praktikos. 1900 
metuose abelnas moterų 
skaitlius įvairiose profesijo
se (neskaitant mokytojų) bu- 
vo.16,000. 1900 m. 14.3% 
moterų dalyvavo įvairiose iš- 
dirbystėse. Skaitant nuo 
1880 m. skaitlius moterų į- 
vairiose profesijose ir išdir- 
bystėse pasidaugino ant 128 
nuošimčių (vyrų gi skaitlius 
tuo laiku pasidaugino ant

Daugumas techniškų mo
kyklų priima ir moteris; to
dėl dabar jau yra 53 moters 
architektorės. Moterų na
mas Chicago visasvietinėj 
parodoj (1893 m.) buvo su
planuotas Sophijos Haydn ir 
po jos priežiūra pastatytas. 
Yra gana paprasta, kad mo
ters, valdydamos 
pramonės įstaigas, 
mokinasi technikos.
nati mieste yra didelė puqdų 
dirbtuvė, kurią įsteigė ir 
valdo moters. Šioj šalyj yra 
penkios moters laivų kapito
nės, keturios- laivų vedėjos 
ir dvidešimts keturios inži
nierės.

Bėgyj dvidešimts penkių 
metų moters užpatentavo 
4000 išradimų. Kas įlietas 
didinasi skaitlius moterų 
bankierių, prekčjų, kontrak- 
torių, dirbtuvių savininkių 
ir prižiūrėtojų, keliaujančių 
prekėjų ir kitokių. Visokio
se kontorose klerkų darbus 
moters atlieka daug geriau 
ir sąžiniškiau, negu vyrai. 
Kontorose joms mokama nuo 
$12 iki $20 savaitėj. Sulyg 
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... Senelė JONES -viena iš geriausių Amerikos darbininkų vadovų. Ją paprastai vadina mainierių motina. ^Kur 
j { maimenai kovoja, senele Jones ateina į pagelbą. Ypatingai ji pagarsėjo laike W. Va. mainierių streiko, kada ka
pitalo bernai pasodino ją į kalėjimą.

paskiausios (gana senos) 
1900 m. statistikos tuose me
tuose moters buvo užėmu
sios sekančias vietas: 1271 
moteris buvo klerkais banko- 
se: 27,712 moterų buvo knyg- 
vedėmis ir 86,118—stenogra- 
fistėmis. Civiliškose val
džios tarnystėse moterų ran
dame mažiau, kadangi jos 
ne balsuotojos: 1890 m. įvai
riose civiliškose tarnystėse 
tarnavo 14,692 moters, tarp 
kurių buvo 8474 pačtos, te
lefonų ir telegrafų klerkais 
ir 300—policijos tarnystėje. 
1900 mTabelnas moterų pre- 
kėjų skaitlius siekė 503,574.

Darbi įlinkės.
Moterų niekinimas žemes-'jusiu moterų dirbtuvėse ran- 

nių klesų tarpe iki šiol dar: dama daug mažiau, neg ne
labai yra įsišaknijęs. Pras- tekėjusių.
čiausiose išdirbystėse mote- Aną metą amerikietės mo- 
rims mokama už tą-pat dar- terš buvo susirėmusios su 
bą nuo trečdalio iki pusės prezidentu Rooseveltu dėlei 
mažiau, neg vyrams. Tan- jo dovanų tūliems tėvams už 
kiai moterims duodami tokie pagimdymą dvidešimties vai- 
darbai, kurie jas baisiai pa- kų. Moters savo laikraštyj 
alsina ir kurių jos negali at-1 “Women’s Journal” parašė, 

jog negali būt geru daiktu 
raginti neapsvarstytą veisi
mos! tarpe tų gyven
tojų, kurie veik visi neturi 
jokio turto. Apart ko kito, 
toki^ raginimas netik gręsia 
persidirbusios ir prispaustos 
darbininkės moteries sveika
tai, bet yra tiesiog nežmo
niškas, nes pažemina mote
rį paversdamas ją vaikų vei
simo mašina.

Nuo 1874 m. moterų dar
bo valandos tapo veik visur 
sutrumpintos iki 60 vai. į sa
vaitę, . o pastaruoju laiku 
daug kur įvesta 52 ir 54 dar
bo valandos.

Draugijinis Amerikos mo
terų padėjimas yra reguliuo
jamas 52 įstatų rinkiniais, 
sulyg valstijų ir teritorijų 
skaitliaus. Civiliški įstaty
mai daugumoj valstijų yra 
moterims neprielankus. 38-se 
valstijose nuosavybės įstatai 
pripažįsta legališku “bendrą 
savasties valdymą,” kurio 
pasekmė yra tas, jog pati 
negali neprigulmingai kont
roliuoti savo ypatiškų uždar
bių arba savo ypatiškų daik
tų, net ir drabužių. Taipgi 
38 valstijose pati neturi le
gal i ško autoriteto ant savo 
vaikų.

Legališkos prostitučių re
gistracijos Suv. Valstijose

sakančiai atlikti. Kita ma
žų algų priežastis yra ta, kad 
daugelis aprūpintų ir turtin
gų moterų dirba taip sau be 
užmokesnio arba visai už 
menką atlyginimą. Tokios 
darbininkės mylėtojos savo 
darbu atima duonos kąsnį 
nuo tų, kurios turi iš darbo 
misti.

Dabar kontorose ir dirbtu
vėse duoda progą vidurinės 
ir žemosios klesos moterei 
būti neprigulminga. Tos, 
kurios nėra priverstos rūpin- 
ties pragyvenimu, nori te- 
čiaus turėt pinigų savo ypa- 
tiškiems reikalams. Tai ga
na rimtas geidimas. Tokios 
merginos geriaus eina į dirb
tuvę, o ne už namų tarnai
tes dėl sekančių priežasčių: 
1) kadangi namų darbas sa
vo namuose nėra apmoka
mas (abelnas namų dąrbo 
niekinimas verčia moteris 
j ieškoti darbo kitur;) 2) ka
dangi namų darbas yra labai 
netvarkus ir neužbaigiamas; 
3) kadangi namų tarnaitės 
turi dirbti ir nedėliomis; 4) 
kadangi jos turi gyventi ten, 
kur dirba. Taip skamba at
sakymai ant klausimų, ku
riuos Wisconsin’o dirbtuvių 
inspektorė buvo išsiuntinėju- 
si darbininkėms.

Krautuvėse ir dirbtuvėse 

U.

f‘t

darbininkės gauna abelnai 
nuo $4 iki $6 į savaitę. 1891 
m. kitas oficijališkas tyrinė
jimas parodė, jog trečdalis 
moterų darbininkių uždirba 
$5 į savaitę.

Darbininkėms moterims 
balsavimas labiausiai reika
lingas. Pirmiausiai tas joms 
reikalinga, idant iškovot di
desnę algą. Moterų darbinin
kių prispaudimas atsiliepia 
ir ant vyrų, nes jie verčiami 
dirbti už mažesnę algą. To
dėl dabar darbo unijos supra
to, jog moterų organizavi
mas visiems darbininkams 
naudingas. Skaitlius mote
rų dirbtuvių darbininkių 1900 
m. siekė 1,315,890. Tekė- 

nėra. Visurkitur 
jų nuomonė pasekmingai 
priešinasi bandymams pana
šią sistemą įvesti. Ameri
koniška komisija, kuri va
žiavo Europon studijuoti pro
stitucijos tvarkymą, pripaži
no, kad amerikietės moters 
niekuomet tokios sistemos 
nepakęs. Čionai policijos 
stotyse yra moters prižiūrė
tojos. Šios šalies įstatymai 
apgina gatvėje moterį nuo 
vyro, o ne vyrą nuo mote
ries. Kovai su dvejopu do
ros aiškinimu tapo įkurta 
“Draugijinės doros Lyga”.

“Visasvietinė ’Krikščionių 
Moterų Blaivybės Unija”, 
antra didžiausioji tarptau- 
tiška moterų organizacija, 
prasidėjo Amerikoj. Ta uni
ja dabar turi 300,000 narių 
Suv. Valstijose ir 450,00 na
rių ant viso žemės kamuolio. 
Jinai yra tikru alkoholiaus 
priešu, ir veikia tarp karei
vių ir matrosų, ant geležin
kelių, tramvajų, policijos 
stotyse ir t. t.

Męs matėme, jog dauge- 
lyj valstijų įstatymiškas mo
terų padėjimas reikalauja ne
mažų reformų. Tuo labiau 
žingeidi ir pamokinanti yra 
peržvalga įstatų, link moterų 
ir vaikų, tose valstijose, kur 
moters jau turi teises. Štai 
tie įstatai: Pati pilnai naudo
jasi savo uždarbiu ir kraičiu. 
Vyrai ir moters už vienodą 
darbą gauna vienodą algą. 
Visos profesijos ir valdiškos 
tarnystes yra moterims atvi
ros. Moters buna prisieku
siais teisėjais. Jos naudojasi 
vienodomis savasties pavel
dėjimo teisėmis. Moters pri
rodymai, jieškant persiskyri
mo, taip lygiai svarbus, kaip 
ir vyro. Pačios ir vaikų rei
kalavimai statomi pirm paša
linių kreditorių reikalavimų. 
Apšvieta, pradedant nuo kū
dikių daržo iki universiteto, 
moterims yra dovanai ir pil
nai prieinamos. Ilgiausia dar
bo diena moterims 8 vai. Vi
si moterų ir vaikų pataisos 
namai ir kalėjimai turi turėt 
moteris gydytojas. Subrendi
mo laikas skaitoma nuo 18 
metų. Kaziriavimas ir pros
titucija yra uždrausta. Abu - 
tėvas ir motina- turi vienodą 
autoritetą. Pačiai mirus, vy
ras skaitosi vaikų auklėtoju. 
Pardavinėjimas vaikams al
koholinių gėrimų ir tabako 
uždraustas. Jaunesni ketu
riolikos metų vaikai negali 
būt priimami į kasyklas. Par- 
nografiška literatūra ir pa
veikslai yra uždrausti.

Kaip matome, Amerikos 
moters jau daug ką laimėjo, 
bent kai kuriose valstijose, ir 
nėra abejonės, jog jos ir dau
giau laimės. Moterų poli

tiškas susipratimas sparčiai 
auga, jų organizacijos ir ju
dėjimas plėtojasi ir netoli 
jau ta diena, kuomet visose 
Suvienytose Valstijose mo
ters turės lygias su vyrais 
politiškas ir draugijines* tei
ses.

Kuomet męs kalbame, kad 
šioje gadynėje skurdus yra 
gyvenimas darbininko vyro, 
tai turime atsiminti, kad 
moteris darbininkė neša dar 
didesnę naštą vargų. Jinai 
šiandien yra verge ir šeimy
noje ir draugijoje.

Kas padarė moterį verge? 
Kas uždėjo ant jos pečių tą 
draugijinį, šeimynišką ir 
dvasišką jungą, kurį ji šian
dieną turi nešti? Kas moti
ną žmonių apleido, pamynė 
po kojų?

Jos tikri vaikai. Nedori 
sūnus apkalė savo tikrą mi
tiną vergijos pančiais.

Pažiūrėsime, kaip toji mo
teries vergystė apsireiškia, 
ir kokią jinai turi įtekmę Į 
žmonių gentkartę, civilizaci
ją, progresą.

Pirm visko reikia paminė
ti, kad matriarchato amžiu
je moteris buvo pilnu šeimy
nos gaspadorium. Bet tai 
neilgai tęsėsi. Atsirado ti
kėjimai, dievai, prietarai 
kurie pavergė moterį.

Pas krikščionis pradžią 
moteries vergijos męs mato
me žydiškoj biblijoj. Ten pa
sakyta: “Atiduokime ją 
(moteriškę) vyrui, ir tegul 
jis ant jos viešpatauja.”

Tas senas, netikęs prieta
ras užsiliko iki mūsų dienų. 
Imdama šliūbą moteriškė 
turi bažnyčioj prieš aukurą 
prisiekti, kad jinai vyri 
klausys, niekame jam nesi
priešins.

Toks-pat moteries stovia 
ir draugijoje. Pirmiausi* 
— uždaryta jai mokyklų du 
rįs. Visados, jeigu tik gali
ma, leidžiama pirmiau vai
kus mokyties, negu mergai 
tęs. Sako, iš mergaitės ne
bus kunigas.

Iš moteries atimta politiš 
ka teisė. Jinai neturi balsi 
parlamente, įstatimdavys 
tėj, teisme. Negali turėt' 
savo atstovų valdiškos! 
įstaigose, iš kur būtų apgi 
narna moteries reikalai. K 
šito atžvilgio moteris yra ii 
politiška vergė.

Berods, kai—kuriose vals
tijose paskutiniu laiku mote 
rįs jau pradeda įgyti šiokiai 
tokias teises. Bet tai til 
mažuma. Visa milžiniški 
moterų armija ant mūsų 
planetos, pakol kas, liekasi 
beteisėmis.

Suprantama, kad čia kai 
bame apie darbininkes mo
teris. Turčių moterįs ne
reikalauja sau jokių teisių. 
Net tuomet, kuomet proleta 
rėš kovoja už balsavimo tei
sę, buržuazijos moterįs siun
čia parlamentan savo depu
tacijas, ap reikšdamos, kad 
joms balsavimas nereikalin
gas.

Dabar pažvelgsime, kok^ 
moteries padėjimas darbe.

Visiems, rodos, yra žino 
ma, kad šiandieną kapitaliz
mas pavergė kaip vyrą, taip 
lygiai ir motę r j. Neprisoti
namas kapitalo godumas su
varė į fabrikas bei išdirbys- 
tęs, jaunas, silpnas mergai
tes ir net kūdikių motinas 
Taip tai, padėkim. tokioj 
Anglijoj priskaitoma į mili
joną moterų, kurios skursta 
už keletą šilingų įvairiose 
dirbtuvėse, krautuvėse, pas 
visokius faktorius. Tėmy- 
kite: visas milijonas moterų 
yra priverstos gyvenimo są
lygų palikti be priežiūros sa
vo mažus kūdikius ir eiti i 
dirbtuves, kad pelnyti sau 
duoną! Tas yra Anglijoj 
tas pat, manau,’ Amerikoj. 
Fri.cijoj, Vokietijoj ir visoj 
kapitalistiškoj Europoj.

Dar šiaip-be-taip vedusiai 
moteriškei, kuomet jos-vy
ras turi darbą. (Nors, su
prantama, ir čia moteriškė 
yra gyvenimo našta_prislėg- 
ta iki pat grabo.)

met jos vyras netenka dar
bo, suserga, numiršta? Kuo
met moteris su keliais naš
laičiais lieka be jokios prie
glaudos, be duonos kąsnio? 
Kiekvienas iš mūsų, kuris 
daugiau prisižiūriįgiau prisižiūrigyveni
mui, pasakys, kad tokiame 
padėjime moteries darbinin
kės gyvenimas yra tiesiog 
apverktinas! Jai liekas vien 
ašaros, vargai, rūpesčiai! 
Ir koks gali būti išauklėji
mas kūdikių, kuomet jų mo
tina atsiduria ant gatvės, 
melsdama praeivių pašel- 
pos!

Toks-pat, iš nekuriu at
žvilgių dar blogesnis padėji
mas ir mergaičių dirbančių. 
Maži uždarbiai, trūkumas 
pragyvenimui reikalingų 
daiktų, jaunas mergaites 
nustumia j gyvenimo dugną.

Juk visiems yra žinoma, 
kad šiandieną kiekviename 
didesniame pramonijos 
mieste yra tūkstančiai mo
terų ir jaunų merginų, ku
rios pardavinėja savo garbę 
ant gatvių. Žmonės sako: 
Tai nedoras, ištvirkęs svie
tas — visai neatsižvelgdami 
i priežastis, kurios tą ištvir
kimą pagimdė šiandieną 
nupuola tūkstančiai darbi
ninkių moterų ir merginų į 
gyvenimo purvyną, iš kurio 
joins sunku pasikelti, vien 
dėlto, kad jos negalėjo pada
ryti sau pragyvenimą dores
nių būdu. Jos yra kapita
lizmo aukomis.

Bet dar grįžkime prie 
dirbtuvių darbininkės.

Jau minėjome, kad mote
rų darbininkių šiandieną la
bai mažos algos. Kad ir už 
tą patį darbą, joms daug ma
žiau mokama, negu vyrams. 
Iš to atžvilgio gimsta išdir- 
bystėje negeistina darbinin
kų klesai konkurencija, kuri 
kenkia ypač vyrams darbi
ninkams. Mat, kapitalistai, 
kur tik gali, greičiau samdo 
moteris darbininkes, kaipo 
pigesnį tavorą, negu vyrus, 
Tankiai būna, kad vyras ne
gauna darbo, ir moteris savo 
uždarbiu turi maitinti visą 
šeimyną.

Męs matėme jau moteries 
vergystės diegus, kurie liko
si įčiepyti į draugijos kūną 
atsiradus tikėjimui. Toliaus 
kalbėdami apie moteries pa
dėjimą draugijoje, atrado
me, kad jinai yra pavergta 
ir nuskriausta iš visų pusių, 
kuriai gyvenimas atimtas iš 
po kojų. Matėme taipos gi 
ir priežastiš, kurios moterj 
pastatė į tokį nelemtą padė
jimą. Dabar privalome su- 
rastie vaistus, kurie sugrą
žintų moteriškei jos pražu
dytą laisvę, o sykiu išgelbėtų 
•š nelaimių ir vargų ir visą 
šeimyną.

Trumpais žodžiais sunku 
nurodyti kelius, kuriais ei
dama moteriškė rastų sau 
išganymą. Bet, rodos, ga
na bus pasakius, kad pir
miausia moteriškei reika- 

mas jos tikro padėjimo. Po 
to, jau jinai pati matys, kur 
laimė žydi.

Teisybė, šiandieninė mote
ris, abelnai imant, yra dar 
gana tamsi, prie jos sunku 
prieiti su mokslu. Pati bū
dama vergė, prietaruose pa
skendusi, aklai prisirišus 
prie tikėjimo, nenujaučia, 
kad jinai savo atkaklumu 
trukdo visos žmonijos lai
mingesnę ateitį.

Bet taip visuomet negali 
būti! Moteriškė privalo 
drauge su vyru kovoti už sa
vo teises, kuriąs jai išplėšė 
beširdis sūnus. Jipai turi 
peržengti visas kliūtis, su
griauti visus prietarus, ku
rie ją surišo nelaisvės pan
čiais. Žmonių motina turi 
likti laisva.

Kaip šitai atsiekti?
Supratusi savo padėjimą 

darbininkė moteris privalo 
istoti į socijalistų partiją. 
Tai vienintelė partija, kuri 
kovoja už moterų ir vyrų 
teises. Čia moteris prisi- 
čiepys naujas idėjas, išvys 
naują pasauly, kuris pirm to 
jai buvo nežinomas. Bend
rai dirbdami, darbininkai ir 
darbininkės, lengvai apgalės 
savo išnaudotojus,

J. Čerkevieius.
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M ANKETA

KAIP ŽIŪRITE Į MOTERŲ JUDĖJIMĄ IR TO 
JUDĖJIMO UŽDAVINIUS IR KĄ GERO 

VELIJATE LIETUVĖMS MOTERIMS?

Šiuodu klausimu “Laisves” Redakcija išsiuntinėjo žymesniems 
lietuvių veikėjams, kurių atsakymus čia talpiname.

Gerbiamiejie!
I apturėtus anketos klau

simus atsakau:
1. Šviesos ir drąsos! To 

pat dr lietuviams vyrams ir 
kuodaugiausia.

2. Moterų judėjimui pri
jaučiu, uždaviniu gi to judė
jimo skaitau principą: “už 
mūsų ir jūsų tiesas!”

Dėl antro atsakymo paaiš
kinimo galiu pridurti, jog 
esu trečioje Durnoje pirmas 
pasirašęs po įstatymo pro
jektu apie rinkimus Dūmon 
pagal visuotiną, lygu, slaptą 
betarpišką balsavimą, ir po 
kitu sumanymu apie suteiki
mą moterims dalyvauti rin
kimuose tekiomis pat teisė
mis, kaip ir vyrai.

Principą “už jūsų ir mūsų 
tiesas” suprantu, kad moters 
turi stengtis ne tiek veikti 
pačios vienos, kiek tokiose 
grupėse ar partijose, kurios 
kovoja už visu teises.

Andrius Bulota.
Vilnius.

Atsakymai į klausimus:-
1. Moterų judėjimas yra 

pasekmė augančio moterų 
ekonominio savarankiškumo, 
kurį jos įgyja pačios sau už- 
dirbdamos gyvenimą. Net ir 
buržuazijos motery judėjimo 
pamatas yra todėl proletariš- 
kos ju gyvenimo sąlygos. 
Tuo tarpu net ir tarpe prole
tariate moterų šiandien dar 
tebeviešpatauja^buržuaziškos 
judėjimo formos. Reikia, kad 
būtu atbulai.

2. Mažiaus maldingumo, 
daugiaus apšvietos.

P. Grigaitis.

1) “Kaip žiūrite į moterų 
judėjimą ir to judėjimo už
davinius?^

Neaiškus klausimas. Yra 
visokiu judėjimu ir ju užda

■■
■■

Gerbiami tautiečiai!
Kaslink tamstų paklausi

mo: “ko geriausia velijate 
lietuvėms moterims?” trum
pai atsakysiu: mokslo ir ap
švietus! netik velijame, bet 
trokšte trokštame, nes be to 
mūšy moters niekuomet ne
pakils iki žmogaus vardo. 0 
musu dabartinėse aplinkybė
se visas svietas žino, kaip 
sunku, oi sunku! moterei 
trokštamąjį mokslą įgyti.

Žemaitė.
Vilnius.

Atsakymas į užklausimus: —
1. Kad kiekviena lietuvė 

turėty vyrą lietuvį ir nema
žiau kaip penketą sveiky, do
ry, darbščiy vaiky užaugin
tu.

2. Dabartinis motery ju
dėjimas — stengte stengtis 
visame kame pavyti vyrus 
— man išrodo nesveiku mo
terims. Ir gilu su dugnu, ir 
platu su kraštu — sakoma. 
Taigi neyertėty soties nusto
ti: visvien vyro kąsniu nenu- 
kąsime.

J. Griniuvienė. 
Marijampolė.

Gerb. Redakcija!
Ant klausimo “ką gero ve

lijate lietuvėms moterims” 
nelengva atsakyti.

Atsakymas turi būti kuo- 
elementariškiausias, dėlto, 

v kad lietuviai vyrai ir pačios 
moteris stato moterį ant 
daug žemesnio laipsnio už

t vyrą, nors abudu labai žemai 
i sulyg apšviestesniyjy

Mano geriausias ir širdin
giausias velijimas lietuvėms 
moterims yra, kad jos kartu 
su viso pasaulio moterimis 
stotu į eilę už visu moterų 
lygias politiškas, ekonomiš
kas ir draugijines tiesas.

Kad jos prisidėtu prie dar
bo, kurio vaisius turi būti: 
visuotina lygybė visu pasau
lio žmonių, kaip vyru, taip ir 
motery.

Lietuvėms, neapsipratu
sioms su draugijiniu darbu, 
patarčiau tuos dalykus pra
dėti įvykdinti štai kokiais 
keliais:

Pirmutinis ir svarbiausias 
dalykas yra moterims išmok
ti paguodoti save. Kas savęs 
neguodoja, tą nei kitas ne- 
paguodos. >

Antra, moterįs turi priver
sti kitus, kad ją guodoty, o 
nedaleisty save daužyti ir iš
niekinti, kad ir savo vyrui, 
sūnui ar kitam. Čia ją rems 
šalies teisės.

Trečia, jeigu guodosime 
save ir tą, už kurio tekėsi
me, tai turime pirmiau su 
juo gerai pasipažinti ir tik 
tada tekėti, jeigu matai, kad 
tarpe jūs yra jneile, paguo- 
donė ir sutikimas. Taigi pa
tarčiau, kad tik iš meilės pa
žinties sutuoktuvės būty.

Ketvirta, veliju kiekvienai 
lietuvei, kuri negali, nenori 
arba nemoka ant biznio pa
pėdės laikyti burdingierius, 
kad nuo jy atsikratytu, kai- 
pomuo nelabo dalyko, kuris 
užteršia visos gaspados dva
sią, išardo užsitikėjimą ir su
tikimą šeimynos.

Penkta, veliju dėl gaspa- 
darnumo, pavyzdingo rūpes
tingumo, kaipo šeiminin
kėms, motinoms ir draugi
jos narėms, kad vienytis į 
draugijas, panašias į Lietu
viu Gaspadiniy Uniją, kur, 
susiėję ir apkalbėję dalykus, 
supras, kaip prašalinti tą 
blogumą ir kaip sulyg kity 
darbininkiy ju darbas atsilie
pia ant tos pačios draugijos.

Šešta, veliju lietuvėms mo
terims nors kuo prisidėti prie 
pakėlimo kitu žmonių drau
ge su savim, ir tą galima 
lengvai kiekvienai ypatai pa
daryti, jeigu atsisakys 
daleist savo namuose naudo
ti svaiginančius gėrimus. 
Jeigu užklausi anksti atėju
sios viešnios, ar negėda, pa
metus nevalytus namus, ne
apžiūrėtą šeimyną, eiti į sve
čius, kad ir čia sutramdžius 
kitą nuo darbo, ir kitokiais 
būdais vis galima prisidėti 
prie pakėlimo kitu drauge su 
savim.

Septinta, veliju lietuvėms 
turėti stiprybę ir nebijoti jo
kiu baubu, nepaisant ar gąz- 
dins jais stuluota asaba ar 
pikti žmonių liežuviai, ir ar 
tas baubas būtu rojinis ar 
pragarinis arba dar kitokis 
burtas, prietaras ar išmislas, 
kuris stoja ant kelio ir nelei
džia mūsų žmones žengti pir
myn. Reikia drąsiai tuos 
baubus daužti iš kelio ir drą
siai kovoti už savo ir visos 
žmonijos neužginčijamas tei
ses ir nuo teisybės kelio ne
sitraukti nei ant sprindžio.

Aštunta, veliju lietuvėms 
moterims įsteigti ir remti sa
vo lietuviu moterų laikraštį, 

kuris būtu pašvęstas vien 
moterų reikalams.

Devinta, veliju lietuvėms 
moterims apsipažinti su pa
saulio moterų progresu viso
se kultūros ir mokslo šakose.

Su tokia pradžia prie dar
bo ir su tokiais įnagiais ne
būsime atsilikę nuo pasaulio 
moterų ir pralenksime savo 
nerangiuosius vyrus, kurie 
mus taip tankiai pašiepia. 
Tuomi męs pridėsime dalelę 
triūso prie patobulinimo dar 
negimusiu milijonu žmonių, 
kurie gyvens ant žemės, ka
da jau męs kapuose gulėsi
me.

Dr. Johanna Baltrušaitienė.

Gerbiamieji!
Kadangi Jūsų klausimai 

yra tik anketa, tai ant ju 
trumpai ir atsakau, nerašau 
ilgo straipsnio, nors apie Ta- 
misty statomus klausimus 
daug galima parašyti.

Dabartinį motery padėji
mą laikau nenormališku. Jei
gu net dabar teisės moterį, 
išgyvenusią atsakantį mėty 
skaitliy, laiko pilnamete, ku
ri nereikalauja, kad ją kųs 
nors vesty, tai jau tuom pa
čiu net dabar civilizuoty tau- 
ty tiesos, bent formališkai, 
pripažįsta jas žmogumi. Žmo
nės gi visi privalo turėti ly
gias tiesas, žmoniy negalima 
skirstyti nei į luomas, nei į ly
tis ir vieniems duoti daugiau, 
kity gi tiesas siaurinti. Bet 
kas turi lygias tiesas visame, 
tas turi ir lygias pareigas 
priimti ir jas lygiai pildyti, 
kiek tai pati gamta leidžia; 
su gamta gi kovoti negali
me, jeigu nenorimu visai 
draugijai daug blogo padary
ti. Moteris, kur tas jai yra 
galimu, turi turėti atsakantį 
besidarbavimo lauką (juk iš 
motery nepadarysime syn- 
kenybiy nešiotojy, laivy iš- 
krovėjy arba kalanėiy geležį, 
nes tam jy pajiegos permen- 
kos). Moteris už atliktą tą 
patį darbą turi būt lygiai 
kaip ir vyras apmokama. Da
bar to nėra, už tą patį atlik
tą darbą joms mokama vos 
pusę to, ką mokama vyrui. 
Tas jau neteisybė. Joms mo
kama kaip ir nesuaugusiąm 
vaikui, nors tiesos ir pripažį
sta -ją pilnu' žmogumi, bet 
tiesos aprubežiuojamos. Gal 
tokiu būdu, ją skriaudžiant, 
jai paskirsime vien užduotį 
vaikus gimdyti ir šeimynos 
namus vesti? Bet prie šian- 
dieniniy aplinkybiy daugelis 
motery šeimynos negali tu
rėti ir neturi. Jos turi uždar
biauti. Jeigu gi jos lygiai su 
vyrais dirba, turi būt lygiai 
ir apmokamos. Bet jeigu 
draugija pripažins moterims 
visame lygias tiesas su vy
rais, tai nuo jy ir pildymo ly
gių pareigy reikalauti. Juk 
jeigu moterims pripažinsi
me ne tik lygias tiesas, bet 
ir privilegijoms apdovanosi
me, o jos savo pareigu nepil
dys, tai nužudys ne tik pri
vilegijas, bet ir lygias tiesas, 
kaip jau kartą nužudė.

Moteries užduotis veisti, 
nes be jos žmoniy veislė iš
nyktu (teisybė, išnykty ir be 
vyry; taigi aišku, kad abidvi 
lytys reikalingos ir viena ki
tą papildo), bet nuo jos rei
kalaujama daugiau, negu 
gimdyti; pats gimdymas tan
kiai ir be jos noro atsitinka. 
Pažiūrėkime į žvėris. Pas 
žvėris pataitė ne tik gimdo, 
maitina, bet ir auklėja pa
gimdytus vaikus tol, kol jie 
pats neišmoksta savistoviai 
gyventi; žvėriy motina myli 
savo vaikus, jiems pasiaukau
ja. Turbūt neatsitinka pas 
žvėris pataitės, kad jos savo 
vaikus užmiršty; pasižmonės 
toki atsitikimai būna.

Motinos rolė žmogaus gy
venime labai svarbi; tą atjau
čia per visą gyvenimą net 
pasenęs tas, kuris motinos 

nepažinojo. Žino tą kiekvie
nas, kuriam prisiėjo turėt 
pašalinius auklėtojus toli nuo 
namy. Juk net geriausias 
pašalinis auklėtojas tai ne 
motina. Kiekvienas juk be
simokinęs toli nuo namy at
mena, kaip lauki to turto, 
kada namo pas motiną ren
giesi; nei joki gražumai sve
tur to vaiko geismo negali 
sunaikinti. Atsiminimas ge
ros motinos ne vieną gyveni
me nuo blogo sulaikė. Bet 
blogos motinos ir draugijai 
blogą daro; tokios geriau 
kad vaiky visai neturėtu, o 
jeigu turi, kad juos savimi 
atsakančiose įstaigose auklė
tu.

Ko geisti lietuviškoms mo
terims? To paties, ko ir ki
toms, taigi ne privilegijų, bet 
lygiu tiesy, o reikalauti nuo- 
ju pildymo lygiy pareigu. 
Lietuvės moterįs tegul būna 
geros motinos, tegul moka 
vaikus auklėti, kol ju auklė
jimas nebus svetimiems, spe- 
cijalistams pavestas. Netu
rinčioms šeimynos tegul bus 
plačiai atidaryta dirva besi- 
darbavimui ju pačiu ir drau
gijos naudai.

Lietuviška moteris šian
dien stovi žemiau, negu kitu 
civilizuotu tautu moteris, bet 
tas ne jos vien kaltė; kaltas 
čia gyvenimas visos lietuviš
kos draugijos, kuri apie pa
kėlimą ir auklėjimą motery 
nesirūpino, o darė viską, kad 
jas nupuldyti. Argi yra kas 
biauresnio, kaip prievarta iš
tekant. Lietuvoj gi tankiau
sia tėvai dukterų sutikimo 
neklausia, bet patįs joms vy
rą išrenka. Reikia todėl lie
tuvę moterį auklėti ir kelti, 
o ne išnaudoti ir skriausti.

L. Šernas.

Mano troškimas: —
Trokštu matyti lietuvaitę 

ne besiele lėle, bet gyva, įdo
maujančia mergele. Trokštu 
matyti lietuvę ne žemy gei
dulių ir prietary verge, bet 
prakilnia, save guodojančia 
motina. Trokštu matyti mo
terį ne vyro tuštybės gyvu
liškumo žaislu, bet neatskir
tinu jo siekių bendru. Ir trok
štu matyti ją ne ligūstu ne- 
pasi valdančiu nevaliejum, 
bet sveiku, su lygiomis teisė
mis, ' veikiančiuoju draugijos 
nariu.

Tečiaus; atsižvelgus į mū
šy abelną kulturalinį ir inte
lektuali stovį, šie mano troš
kimai gali būti paskaitomi 
neatsiekiamais. Bet fantas- 
tiškiausios svajonės lieka re
alybe, jei tik surandama ke
liai troškimams atsiekti.

Pilnai suprantu, kad mano 
troškimai taip toli, kad rea- 
lybėn juos paversti reikalin
ga ne vieny mėty bendro 
darbo, dagi ne vienos gent- 
kartės darbo, tečiaus tikiu, 
jog jie kada nors liks realy
be, nes tikiu, kad ateitis pri
klauso soči jai izmui, naiki
nančiam tas apystovas, ku
rios šiandien moteriškę daro 
lyg išstatyta rinkoje preke, 
kuriai, kad suradus greičiau 
pirkėją, pardavėjas rūpinasi 
tik gražiai nudailinti pavir
šiu. Visai neįstabu, kad dau
gelis ty pirkėju skaudžiai ap
sigauna. Pasekmės to apsi
gavimo ir pasekmės įstaty- 
my, kurie tokias poras suri
ša plieniniais pančiais — yra 
pasibjaurėtinos.

Idant moteriškė nebūty 
priežasčia daug ko pikto, ji 
turi būti auklėjama ne kaipo 
prekė gražiomis išlaukinėmis 
formomis, bet kaipo žmogus 
su tomis pačiomis teisėmis ir 
su tomis pačiomis pareigo
mis, kaip ir vyras. Ir tik tuo
met vyras liausis skaitęs ją 
savo žaislu, bet pradės ver
tinti moteriškę, kaipo žmogy; 
tuomet tik liausis gerbęs an- 
daroką, o pradės guodoti ir 
mylėti ją, kaipo pusininkę sa
vo siekiy, troškimu ir triūso, 
kaipo neatskirtiną draugę.

Trumpame savo atsakyme, 
negalėdamas dalyko plačiau 
apkalbėti, turiu pasikakinti 
vien išreiškimu savo nuomo
nės. Trokščiau, kad panašiu 
nuomoniy šiame “Laisvės” 
numeryje sutikčiau kuodau- 
giausiai, kas patvirtintu ma
no pažiūras toj linkmėj. Ta 
savo nuomone trokščiau nu
rodyti kelią, kuriuo, manau, 
vien tegalima atsiekti augš- 
čiau išreikštus troškimus; o 
juo einant pirmyn rezultatą 
greičiau sulauktumėm maty
ti, negu tikimės.

Nesakysiu, kad mūšy mo
terims pirmiausiai reikalin
ga apšvietimas, nes tas taip’ 
jau visiems matoma, kad be
reikalinga ir pasakoti. Reika
lingas visai kitoks moteriš
kės auklėjimas, negu kad 
šiandien jį turime.

Priemonės moteriškės auk
lėjime turi būti ypatingos, 
pritaikytos prie moteriško 
prigimimo,— bet moteriškės 
išskirtinu siekiu neprivalo 
būt skaitoma vien moteriš
kumas ir motinystė, tečiaus 
abelni žmonijos siekiai turi 
būti siekiais ir moteriškės. 
Moteriškumas yra savo ry- 
šies individualybė; linkui to 
privalome atsinešti taip, kaip 
atsinešame linkui kiekvienos 
individualybės auklėjime. 
Privalome guodoti ją tame, 
kas joje yra tikro ir abelnai 
moral io, nepriešginiaujančio 
idealui žmogaus; bet negali
ma tą individualybę palikti 
vienpusiška ir apribota, ypač 
negalima tą primityvišką 
vienpusiškumą didinti ir su
stiprinti ypatingu moteriš
kės auklėjimu. Atpenč, rei
kalas moteriškumą priartinti 
ir suderinti su abelnai žmo
gišku typu taip, kad mote
riškė pasirodyty galinčia įei
ti į įvairiy skirtingų indivi- 
dualybiy draugovę; kad savo 
širdyje gaiety rasti vietą 
bendriems žmonijos troški
mams ir siekiams; kad jaus
tųsi turinti spėką prisidėti 
savo jiegomis prie bendro 
•žmonijos darbo. Moterišku
mas privalo būti vien punk
tu išėjimo, bet ne tikslu ir 
tašku moteriškės išauklėji
me. Moteriškumas jai yra 
prigimtu ir jį pati gamta iš- 
auklėja. Niekas iki šiol ne
bandė patarti motinoms, kad 
bernaičius auklėty nuo pat 
kūdikystės kandidatais į vy
rus, tėvus ir namy šeiminin
kus, tečiaus jie pataiko būti 
tėvais, vyrais ir šeiminin
kais, jeigu tik jie būna išauk
lėti gerais draugijos nariais. 
Taip ir moteriškė visupirma 
privalo^ būti auklėjama tin
kama, savarankia, nuo kity 
malonės bei nemalonės ne- 
priklausminga draugijos na
re. Tik tuomet ji nustos bū
ti besiele lėle, žemy geiduliu 
ir prietary verge, ligūstu 
draugijos nevaliejum ir. įran
kiu vyriško geidulio pakaki- 
nimiu. '

Pirmu žingsniu naujo mo
teriškės auklėjimo skaitau 
bendras motery ir vyry or
ganizacijas. Jose moteriškė 
pradeda susipažinti su bend
rais abelnais siekiais, su 
draugijos reikalais ir užda
viniais; ji ten pradeda su
prasti savo reiškimą draugi
jos gyvenime; tą savo supra
timą ji, kaipo motina, per
duos sekančiai kartai.

Todėl tai didelę svarbą 
priduodu toms mūšy drau
gystėms, kuriose lygiomis 
teisėmis nariais skaitosi kaip 
vyras, taip ir moteriškė. Tas 
draugijas mūšy laikraštijos 
priederme yra moraliai pa
remti ir plėtoti, jeigu pre
tenduoja prie Kulturizatoriy 
visuomenės. N

J. B. Smelstorius. 

viniu. Bet, apskritai imant, 
galiu atsakyt, kad žiūriu į 
tai, kaipo į pirmeivišką daly
ką. Nors yra ir visai atgalei- 
višky moterų judėjimu,—’ 
kaip antisufragistės ir k.,— 
vienok tie yra pirmeiviškes- 
ni už tokius pat vyru judėji
mus. Pirmeiviškumas yra 
tame, kad pačios moters už
siima tokiais klausimais, ku
riuos per ilgus amžius iki mū
sų dienu monopolizavo sau 
vyrai.

2) “Ką gero velijat lietu
vėms moterims?”

1) Veliju, kad moters iško
votu vyru galvose vietą iš
minčiai, kuri sako, kad mo
teris yra žmogus ir tur turėt 
žmogiškas teises šiame gyve
nime lygiai kaip vyrai.

2) Kad įdiegtu i ju smege
nis mintis, jog moterų dar
bas namuose - - apie puodus, 
lopšį, baliją ir t. t.-- yra tik
ras darbas, vertingas ir būti
nai reikalingas darbas, nė 
kiek neprastesnis už vyru 
darbus.

3) Kad moters lietuvės #i- 
sur būtu priimamos į vyru 
draugystę, kaip lygios drau
gės. Kur vyrai ju nepriims— 
į pašelpines, j kooperaciiines 
draugijas, į kliubus ir kito
kias, -veliju moterims kovot 
už tą žmogiškos lygybės tei
sę tol, kol neiškovos, kol ne
įeis į visokias draugijas ne 
tik kaipo ju narės, bet ir tu
rinčios teisę būti ju viršinin
kais, atstovais, delegatais ir 
1.1. Tas pakels visuomenės 
dorą ir šviesą kita tiek augš- 
čiau. Tas pagimdys reikalą 
ir tamsuolėms šviestis ir kilt 
iš gyvenimo purvyno. Už tai 
ir veliju to.

J. Baltrušaitis.

Gerbiama Rėdystė:
Lietuvei moterei vėlinu 

kuonodaugiausiai apšvietos, 
kurią gali įgyti dabartiniame 
jos padėjime tik per skaity
mą laikraščiu ir knygų. Skai
tydama ji turi atskirti lite
ratūrą, besistengiančią page
rint jos būvį, palinksmint jos 
gyvenimą ir iš vai n i n t jos 
dvasią, nuo šiukšlių, pla
tinančiu viduramžinį barba
rizmą ir mėginančiu palaikyt 
dvasios ir kūno vergiją, skel
biančiu nuolankumą autori
tetams ir masinančiu į nie
kam nežinomą gyvenimą mi-

Apšvieta padarys jos na
melį skaistesniu, linksmesniu 
tėvui ir vyrui, parėjus nuo 
kasdieninio sunkaus darbo. 
Apšviesta mokės suramint 
nusiminusį jos vyrą ir tas 
sulaikys jį nuo jieškojimo pa
silinksminimu po nešvarias ir 
neprakilnias vietas.

Apšvieta padarys moterį 
geresne motina ir ji perstos 
gimdžiusi ir auginusi kūdi
kius, kad dapildyt eiles ka
pitalizmo auky ir vergu. Po 
globa apšviestos motinos kū
dikiai išaugs tokiais žmonė
mis, kurie išpildys nuvargu
sios motinos sapnus, kurie 
padidins eiles kovojančio pro- 
letarijato už geresnį draugi
jos surėdymą ir žmonijos 
dvasišką ir materijališką iš- 
siliuosavimą.

F. J. Bagočius.

Gerbiama Redakcija:
Geriausiu velyjimu lietu

vėms moterims, pagal mano 
nuomonę, yra:

Kad jos stengtysi kuodau
giausia knygy ir laikraščiy 
skaityti; kad rūpintysi poli
tišku, ekonominiu ir draugi
jiniu lietuviy ir viso pasaulio 
gyvenimu; stengtysi lankyti 
mokyklas ir užimti augštes- 
nes vietas draugijoj; kad te- 
kėty tiktai už tokiy vaikiny, 
kurie myli progresą ir moks
lą; kad savo vyrus raginty 
šviestis ir dalyvaut paverg- 
tyjy išliuosavime; kad savo 
vaikus'neleistu į kunigy mo
kyklas, bet suteikty jiems 
tikrą mokslą; kad jos prigu
lėtu į draugijas sykiu su vy-

kad kovoje už 
nevartotu to-

rais ir pačios tarp savęs or 
ganizuotysi;
lygias tiesas
kius būdus, kaip Anglijos 
moterįs kad 
moterįs sykiu su vyrais griau
tu kapitalizmą.

A} J. Karalius 
“L. Žurnalo” red.

vartoja ir kad

mažai atei- 
kad mū-

Gerb. Redakcija!
Jūsų anketoj klausiama: 

1) ko aš geriausiai veliju lie
tuvėms moterims ir 2) kaip 
aš žiūriu į moterų judėjimą ir 
to judėjimo uždavinius?

Klausimai neaiškus. Nes 
jeigu aš turėčiau atsakyti 
ant antrojo, tai būtu atsaky
mas tik ant pirmojo: aš veli
ju, kad mūsų moterįs judė
tų, — nes dabar jokio judėji
mo nėra. Tokiu būdu antro
jo klausimo visai nebėra, nei
gi bereikia atsakyti.

Vienok aš suprantu, ką re
dakcija norėjo pasakyti; to
dėl aš atsakau sykiu ant vis-

Aš lietuvėms moterims lin
kiu visko to, ko ir lietuviai 
vyrai nori sau turėti (išimant 
gal pypkį; bet tai jau ypatiš- 
ka vyru lyties eibė). Juokin
ga dar būtu daryti išskyri
mas, kad vyrams galima vis-- 
kas geras turėti, o moterims 
tik tas, ką mano, ar kito ke- 
no “lockelė” pavelys ar pa
linkės. Moterei, kaipo žmo
gui, viskas lygiai turi būti 
draugijos gerovėmis leistina 
naudotis, jeigu ta pati drau
gija neuždraudžia jai nešti 
savo dalies vargų. Kad leng
viau nešti tuosius būsenos 
vargus, męs stengiamės ap
sišviesti: einame į mokyklas, 
skaitome kningas ir laikraš
čius. Ir moterįs, kad gyve
nimą palengvinus, turi eit į 
mokyklas, etc. Pas kitas tau
tas moterims tie keliai atda
ri, ir jos kur kas mūsų Onu
tės, Mariutės ir Katriutės 
pralenkė. Pas mus mažai 
mergaičių eina į mokyklas, ir 
pirštais suskaitomos moterįs, 
kurios paima rankon knygelę 
ar laikraštį.

Tene įvedu aš Jūsų į klai
dą su pastaruoju* sakiniu. 
Mūsų moterįs neapsišvies (ar
ba labai mažai apsišvies) iš 
vyrams skyriam uju laikraš
čiu. Kaip, tai 
na kam į galvą, 
sų moterims reikia laikraš
čio! Kaip retai prisimena sau 
visi tie “moterims gero lin
kėtojai”, kad moterų laikraš
čio nei į rankas nepaimtu- 
mėm, nes kitos lyties reika
lai mūsų neinteresuoja! Kaip 
tad męs norime, kad mūsų 
moterįs skaitytu vyru laik
raščius? Mūsų laikraščiai (no
rėjau sakyt: vyru laikraščiai) 
mūsų merginas ir moteris tik 
atšipina. Mūsų laikraščiu to
no palaidumas, vulgarišku- 
mas, net vodingai atsiliepia 
ant švelnaus ir iš prigimties 
malonaus moterų dvasiškojo 
sudėjimo. Pastaruoju laiku 
męs jau randame vieną kitą 
merginą ar moterį, kuri skai
tosi save iš mūsų laikraščiu 
“apsišvietusią”. Bet pasižiū
rėjęs į tokio moteriško vidu^ 
rinę ir išlaukinę stovylą, ra
si ją sutrūnėjusią iki plonu- 
tėliy sielos vibry: palaidumas 
liežuvio, išgverimas doros, 
sugrubėjimas moteriškosios 
drovos, sušiurkštėjimas elge
siu—viskas tas ištolo mušasi 
akin tokią moterišką pama
čius. Tai vis vaisius tos “ap
švietos”, kurią liauna mote
riška siela ant savo pražū
ties iš mūsų dabartiniu laik
raščiu pasigauna.

Yra pas mus daugelis to
kiu sykofantu saldliežuviu, 
kurie apie “moterų būvio pa
gerinimą” su įnirtimu šau
kia. Bet j u akutės podraug 
gašliai verda, žiūrėdamos į 
bevypsančių merginu veide
lius. Tolei tie sykofantai 
“velytojai” į moterišką tar
pą malasi, kol neužhypnoti- 
zuoja kokią vieną silpnavalę 
muselę ir begėdiškai išnau
doja. Šimtai tokiu pavyzdžiu 
pas mus yra ir vis dauginasi. 
Viena muselė iščiulpta nuei-
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LAISVĖS MOTERŲ NUMERIS ’

na nuo scenos ir • nugrimsta 
ašarų klane, o saldliežuvis, 
“moterų klausimo” propa
gandistas vėl hypnotizuoja 
kitas. Nes vyras—vis vyras: 
iš pačios prigimties jis yra... 
tik patinas. Jis myli sėti, bet 
auginti pasilieka — moterei. 
Gamta tą parėdžius! yra su 
visais gyvūnais...

Dėlto, mano giliausis veli
jimas būtų, kad lietuvėj mo
terįs sukurtų “judėjimą”, 
apie kurį “Laisvė” nori 
mano nuomonę išgirsti, bet 
kurio pas mus dar nėra. Ne 
tokio “judėjimo”, kaip buvo 
karikatūroje mėginta su mū
sų liūdnos (bet neapgailėti- 
nos!) atminties Progresyviš- 
ku Moterų Susivienyjimu,nei 
tokio judėjimo, kaip Anglijo
je: langų daužymo, kirvių 
mėtymo į ministerius, namų 
deginimo, pilstymo nuodų į 

, dėžutės šu laiškais, ir t. p. 
excessu. Mūsų minėtas susi- 
vienyjimas jau užgimė para
litiku ir dėlto neaugo (ir da
bar Brooklyne tarpe dviejų- 
trijų moterėlių besikaršina 
iki Dievas jo dūšelę atsi
ims...), o Anglijos sufragis- 
čių tie excessai nieko dau- 

—- giau nerodo, kaip nenorma- 
lišką tos šalies moterų padė
jimą. Jeigu Anglijoje, kaip 
sakoma, yra apie pusę milijo
no mergaičių, kurios paseno 
ir negavo progos ištekėti 
(nes vyrai iškeliauna Kana- 
don ir Australijon), tai ne
sunku suprasti tokią masiviš- 
ką desperaciją, kilusią mote
rų miniose, neva reikalaujant 
balso lygybės (lyg tas duos 
visoms nevedėlėms vyrus!) 
Tai natural iškas apsireiški
mas. Bet jis ne kirviais ir ne

Gerbiamieji!
Neturiu laiko nieko rašyt, 

nieko mąstyt — užimtas su 
savo mokiniais be galo ir. 
krašto. Taigi nieko pasakyt 
negaliu, ko aš moterims ve
liju. Tegul jos pačios pasi
ima knygą ir ten ras, ko joms 
reikia.

Mikas Petrauskas.

Gerbiamieji:
Klausiate, ko aš linkiu lie

tuvei moterei. Jei linkėjimas 
turėtų kokią nors praktišką 
vertę, aš norėčiau linkėti 
kuodaugiausia. Bet kadangi 
linkėjimas nieko daugiau ne
reiškia, kaip tik tuščią žodį, 
tai aš galiu tik nurodyti, jog 
lietuvių moterims visų pir
miausia reikėtų išmokti žmo
niškai pagaminti valgį ir 
nors kiek apsipažinti su namų 
higijena.

St. Michelsonas.

Mano velijimai:—
Kaip karštam krašte prie 

sunkaus darbo darbininkas 
trokšta vandens atsigerti, 
taip aš veliju lietuvėms mo
terims kuonogreičiausiai iš
kovoti visame kame lygias 
tiesas su vyrais.

Męs visi esame vergais tik
tai todėl, kad mus pagimdė 
vergė (baudžiauninkė) mote
ris, ir spindulys laisvės mums 
tiktai tada užšvies,kada mūs 
moters darbininkės pasiliuo- 
suos nuo dvigubo jungo, nuo 
pilnos vyrui priklausomybės 
ir nuo kapitalistų išnaudoji
mo.

Nežiūrint ant to, kad lietu
vės darbininkės moters stovi 
ant žemo laipsnio kultūroje, 
bet jau ir iš jų tarpo išsiski
ria energiškesnės ir su pasi-

Atsakymas į klausimus: —
Kiekvienam žmogui gyve

nimas tiek teduoda, kiek jis 
tegali pasinešti. Veltui ran
kas tiestumei — daugiau.

Kiekvienas iš gyvenimo 
privalo tiek imti, kiek tik 
paneša. Kas mažiays ima 
ant savęs, neg galėtų paim
ti, tas tinginys ir veltėdis.

Idant žinotume, ką ir kiek 
tesime, turime pažinti, kuo 
esame apsigimę, kokiuos 
talentus gavę. Draugija, į 
kurią męs prigulime, turi 
tą darbą mums lengvinti, o 
ne sunkinti.

Veik viso civilizuoto pa
saulio moterįs ėmė šaky ties 
galinčios ir norinčios kar
kas daugiau dirbti žmonijos 
naudai, neg ligi šiol kad dir
bo ; ėmė eiti į naujas darbo 
dirvas. Ilgai į tą moterų ne- 
rimumą žvairuotas, ilgai 
pykta, kad jos neva ban
dančios nusikratyti tiesiogi
nėmis savo pareigomis, ku
rias temanyta esant — gim
dyme kūdikių ir auklėjime 
žaliukų ir tvirto būdo pilie
čių.

Šiandien betgi jau absur
das būtų manyti, jog visos 
moters lygiai apsige- 
ma vienu talentu —- gimdyti 
kūdikius; jog visos tedega 
viena - vienoda kūno meile, 
noru susidaryti šeimyninį 
gyvenimą.

Ir seniaus taip nemanyta.

su ugnim bus pataisomas tas'šventimu dirba savo klesos 
pasitaisys savu keliu, kada I ženklina, kad lie-
musu visa draugia geriau torišk darb darbJ a ie sa. 
susitvarkys, prie ko kas miela! — i-i —------- --------- -----
diena einame.

Męs, ačiū Dievui, dar nei 
prie kirvių, nei prie nuodų, 
nei prie ugnies nepriėjome. 
Bet visviena moterų klausi
mas stovi atviras. Pirmiau
siai reiktų, kad mūsų mote
rįs išvytų iš savo tarpo sald
liežuvius tranus, kurie atei
na paš jas su “programais”, 
“autoritetais” ir baigia “lai
svąja meile”, “meiliškais 
laiškais” ir... lova. Lai lietu
vaitė moteris sykį ant visa
dos supranta,kad ji buvo,yra 
ir pasiliks tik motina. Kad 
būti gera motina ir išauklėti 
gerą žmoniją, ji turi šviestis. 
Tam reikia lietuviškai dukte- 
rei, seserei ir motinai—reikia 
joms moteriškų laikraščių. 
Jeigu męs, lietuviai vyrai 
Amerikoje, turime apie 20 
laikraščių, tai kita tiek laik
raščių turėtų būti ir dėl mo
terų, — juk moterų yra tiek, 
kiek vyrų ir jos galėtų savo 
presą užlaikyti. Moteris turi 
tiek pat, ir dar net daugiau 
savo reikalų, kaip ir vyrai. 
Jų gyvenimas dar marges- 
nis, pareigos dar įvairesnės, 
užduotis dar didesnė už vy
rų. Kaip tad tokia minia mū
sų moterų gali kuomet nors 
pakilti kultūroje, nesant nei 
vieno joms skiriamo laikraš
čio!!' ’

Visi jūs, “moterims gero 
vėtytojai”, jeigu jums kiek- 
nors ištikro rūpi lietuvaitės 
moteries pakilimas iš vargų, 
paliaukite gašliai žiūrėję į jos 
akutes, kad ji jums atsimo
kėtų už jūsų išpūstas kalbas, 
už sangailavimą jos būviui, 
už bergždžią jūsų “užuojau- 
smę”, kuri nei už sudilusį 
verdingį tai lietuvaitei nau
dos neatneša. Norite kas at
sidėkoti savo motinėlei už 
pagimdymą ir už jos ašaras 
•jumis beauklėjant, tai pasi
darbuokite, kad jūsų seserįs, 
o būsiančios motinos, jau ma
žesnius vargus beturėtų, pa
čios pakiltų ir prakilnesnius 
žmonijai piliečius išauklėtų. 
Pasidarbuokite, kad mūsų 
moterįs greičiau įsikurtų sau 
nors tris Amerikoje savaiti
nius laikraščius.

J. O. Sirvydas.

vo klesos pasiliuosavinfią. i 
Męs, vyrai darbininkai, pa

duodami moterims savo pa
ramos ranką, kaipo jaunes
niems draugams kareiviams 
ant karės lauko, žymiai su
stipriname tuomi savo klesos 
organizaciją, savo armiją ko
vojančių ir, eidami išvien su 
moterimis, męs lengviau už
kariausime kapitalistų tvir
toves. Tegul ir moterų dar
bininkių rankose bus ta pati 
raudona vėliava, po kuria 
tarptautinė socialdemokrati
ja jau seniai veda kovą su 
darbininkų priešais. Kiek
vienas darbininkų žingsnis, 
padarytas pirmyn, yra jųjų 
pasikėlimas augštyn ir ant 
tiek nusilpnėjimas jųjų prie
šų. Ir juo daugiau užkariau
jame, tuo daugiau prisiarti
name prie galo kovos ir šian
dien nėra galybės, kuri su
stabdytų darbininkus klesų 
kovoj. O prisidėjimas prie 
tos kovos darbininkių mote
rų prigreitins mūsų laimėji
mą. |

Augantis badas, brangu
mas maisto, kriziai, bedar
bės, karės ir visokį išnaudo
jimai darbininkų labiausia 
atsiliepia ant moterų ir jų! 
kūdikių. Todėl moters dar
bininkės privalo subrusti 
prieš savo priešus. Ir aš ti
kiu, kad netrukus darbinin
kės moters subrus ir jų judė
jimas savo didumu, greitu
mu ir gilumu bus panašus į 
pavasario tvaną, kuris skubi
na, bėga ir viską, ką apse
mia, sulygina su žemės vir
šūne.

Pradžią revoliucijos męs, 
vyrai, galėjom vieni padary
ti, bet ją pravesti iki galui 
galime tik kartu su moteri
mis. Ir- šiandien didžiausias 
mūs džiaugsmas yra tame, 
kad mūsų eilėse su kiekviena 
diena vis daugiau ir daugiau 
moterų atsiranda. O su mo
terimis, su motinomis ateis į 
mūsų eiles ir jų vaikai. Tada 
tai bus pilna armija revoliu- 
cijonierių socijaldemokratų ir 
tiktai toji armija padarys ga
lą neteisybėms.

A. Baranauskas.
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Ne visi vyrai žiūri į mote-

naštą, tas turi gauti jam pri
derančias tiesas politikoj ir 
draugijoj. Jeigu moteris vi- 
supirmiausia yra motina, tai 
ji dar yra ir žmogus, kuriam

tame
Mo-

“Laisves” nuomone.

bo prašyti, bet pati draugija tų sritį, kame tasai moteris- 
privalo savus narius į kuo- kūmas — tikra palaima, 
naudingiausį darbą skatinti, Trumpiau išdėstyti, “kaip 
juoba nestabdyti vęržian- aš žiūriu į moterų judėjimą 
čiųsi į darbą. ir to judėjimo uždavinius”,

Moterų pasistengimai pa- man nepasisekė: vis buvo 
leisti kai-kurias iš šeimyni- neaišku ir tuščia.
nio gardo į platybę, į liuosą Ir “lietuvėms moterims 
darbą, ne visuomet buvo veliju” to-pat, ko ir kitoms 
tikslus. Kartais, kaip tos pasaulio moterims, tiktai 
avįs: iš vieno gardo paleis- augštesniame laipsnyje, nes 
tos, puola į kitą, taip-pat jos, lietuvės, atsiliko, pavėla- 
siaurai aptvertą; iš šeimy- vo. 1, Laužties į tas duris, 
ninio gardo j politikinį. Ta- pro kurias jau yra įsilaužu- 
čiaus tų pastangų istorija į- šių kito šono moterų — viso- 
domi ir pamokinanti. Įdomi mis kūno, proto, valios ir 
ne kovos epizodais ir ne*pa- turto pajiegomis atsidėjus, 
čiais karžygiais, tik nesUsto- mokyties visoko, ko tik .gali
nančia evoliucija, regima ma nusitverti, ir... bręsti, 
sparčia pažanga, kuria teei- Mokyties ir bręsti — toli ne 
na gyvas dalykas, ne iš sva- tas-pat. Yra išėjusių augš- 
jonių, tik iš gyvenimo ki- tuosius kursus, kuriuos ati- 
lęs. Tame moterų klausimo darė joms feministai, ir vis 
galybė. Moterų siela plečia- dėlto pasilikusių vištaprotė- 
si ir jų teisės plečiasi. Kiek mis; yra, ir jų labai daug, 
jos jau laimėjo paskutiniu nediplominių moterų, kurios 
metašimčiu! Negalėjo ne- tečiaus gyvenime neapsako- 
laimėti • draugija turėjo kai mai daug sveria, nors tai ne
ką keisti, kaip keičia švarką, | siduoda susvarstyti ir skait- 
augant žmogui.
kad "geras, nepakeisti dides
niu — susiaurėjus visos siū
lės iširs. Nėra žmonių, ku- 
rie to nesuprastų ir aksijo- 
ma nelaikytų.

Keblumai ir priešingystės 
kįla dažniausia tuomet, kai 
darbas pradedama varyti 
netiksliai, ne į reikiamąją 
pusę. Auga žmogus, didink 
jo švarką. Bet vengk augu
sių švarku aptaisyti neužau
gą: bus tau juoko iš karika
tūros, pačiam aptaisytajam 
bus nejauku. Visų moterų, 

I didelių ir mažų dvasia, tai-

Pamėgink, | menimįs išdėstyti.
2, Veliju tik to, ką pačios 

teises pasiekti, ir griežtai 
neveliju to, ką kiti iš šalies 
bus moterims parūpinę' kad 
tik pirmasis dalykas tėra pa
stovus, gyvas, antrasis gi— 
vis-tiek turės nudžiūti be 
vaisiaus,

3, Veliju moterims, kad 
jos visai nešauktų: — Vyrai 
pagonai, duokite ir mums 
savo teises! Bet ateitų ir 
pačios pasiimtų jų tiek, kiek 
pasineša, kiek tuo tarpu tik
rai joms reikia, o ne kiek'bus 
joms užbrėžusi panaitė 
Pankhurst, ar kitas kas.

4, Vienu žodžiu betariant, 
lietuvėms moterims, lygiai 
kaip ir pačiai “Laisvės” Re
dakcijai, besirūpinančiai 
moterimis ir nemoterimis, 
veliju: žiūrėti visuose savo 
darbuose vieno didžiausio 
dalyko — Tikslumo. (Kas 
taip dažnai užmirštama. ..)

Kun. Juozas Tumas.
Laižuvoje, Kauno gub.

milžiniškos darbo kovoms, ku-1 taip stato klausimą, tarytum 
rioje slegiami vyrai paduo
da brolišką ranką slegiamoms 
moterims.

Tat, rodosi, męs turėtume 
turėt vieną tik darbininkų ju
dėjimą. Kodėl gi męs nori
me kalbėti čia apie “moterų 
judėjimą”, apie “moterų 
klausimą”?

Ne męs jį sutvėrėme; jį 
sutvėrė amžina' moteries 
skriauda, ne tik darbininkės 
moteries, bet ir moteries iš 
aukštesnių jų klesų.

Jos taip-pat buvo beteisės, 
jos taip-pat susilaukdavo 
daug pažeminimo vien todėl, 
kad buvo “moterįs”. Mūsų 
gi dienose, nors kapitalas ly
giai slegia visus darbinin
kus, jisai betgi savo smailia
galiu daugiau skaudžia mo
terį darbininkę, kuri už tą Męs manome, kad jų pagel- 
patį darbą visuomet gauna 
mažesnę algą, negu vyras 
darbininkas. Mūsų dienų 
augštesnėsės klesos moteris, 
nors toli gražu neatjaučia 
vargams ir kovai darbininkės 
moters, bet vienok ir pati la
bai tankiai kenčia nuoskau-: 
dą tik todėl, kad ji moteris. I 
Ką buržuazinė visuomenė ■ 
pavelyja vyrui, už tą patį ’ 
moteris smarkiausia baudžia
ma.

Tokios ir tolygios priežas-.netikusius vyrus”. Vietoų 
tįs gimdo ypatingą moterų I to reikia sakyti: “darbinin- 
judėjimą. Šalę abelnų rei- kės moterįs su darbininkais 
kalavimų statoma dar visa vyrais eina prieš kapitalistus 
eilė speciališkų reikalavimų vyrus ir moteris!” 
dėl moterų. ’ ' j

Męs matome, kad moterų rį, kaipo į linksmybės įran- 
judėjimu visuomenė šiandien [kį. Tą nuodėmę, mūsų nuo- 
labai susirūpinusi. Vienį tą mono, reikia primesti kapi- 
judėjimą peikia, kiti giria. taliztno palaikytojams. Su-

Kaip tad mums pažiūrėti sipratęs vyras mokosi žiūrėti 
į to judėjimo tikslą? ji moterį, kaipo j kovos drau- 

j Kas turi nešti priedermių’gą« Užtat ištvirkęs palai
dūnas, kuris niekad neužsi-, 
mena apie moterų būvio pa
gerinimą, tankiausia sumin
džioja nekaltybės vainiką.

Iš šitų mūsų pasakymų 
aišku kiekvienam, jog esą- • 
ma visokių vyrų ir jog susi
pratę vyrai darbininkai 
kia labai didelę pagelbą 
terims.

Męs jau pasakėme, 
moteris iš turtingesniosios 
klesos neatjaus vargų ir siel
vartų darbininkės* motars. 
Todėl negalima kalbėti apie 
moterų judėjimą, kaipo be- 
partyvišką moterų judėjimą. • 
Moterų judėjimo esama dve
jopo: feministiško ir proleta- 
riško. Tą męs matome ypą-.

visa, kas “vyriška”, moterei 
netinka. Vyrai nieko 
moteriais neveliją.

“Laisvės” nuomonė 
dalyke visai kitoniška, 
teris darbininkė, dirbdama 
fabriko j, turi daug daugiau 
bendro su vyru darbininku, 
negu su moįere iš augštes- 
nėsės klesos. Gyvenimas pil
nai patvirtina tą mūšy pasa
kymą. Paskutiniu metu ko
vose vyrai darbininkai eina 
išvien su moterims darbinin
kėms ar tai streikuose, ar 
tai kovoje už politiškas tei
ses. Soči jai istu partijos/vi
sur ir visuomet remia mote
rų judėjimą už įgijimą poli
tišku teisiu. Argi tokie vy
rai būtu ne draugai moterų, 
argi juos galima atstumti?

ba labai naudinga. Męs ma
tome, kad moterįs. darbinin
kės santaikoj darbuojasi su 
vyrais politiškose darbininku 
organizacijose.

Todėl tat izoliuoti, atskir
ti moterų darbininkių judėji
mą nuo vyru jokiu būdu ne
galima.

Mūsų nuomone, niekados 
negalima statyt taipos mote
rų judėjimo klausimo: “kad 
gerosios moters eina priešapaštalas. “Kiekvienas turi 

savo viešpaties sau tik- 
krą dovaną: vienas, tiesa, 
taip, kitas kitaip. Sakau gi ____ ,c __ ___ _ _____7 __
nevedusiems ir našlėms; Ge- symas vienodais dideliais 
ra yra jiems, jei jie taip pa- teisių rūbais rodosi yra ir 
silieka, kai ir aš... Kaip sufragisčių darbas. Iš jų 
kiekvienam viešpats padali- juokiamas? Ir tai blogai pa- 
no ir kaip kiekvieną pavadi- čiai idėjai.
no Dievas, taip tesielgia... Moterų teisių lygybės šali- 
Kiekvienas kokiame pašau- ninku, feministų, pareigas 
kime pavadintas yra, tokia- aš šiaip suprantu. Jie pri
me tepasilieka...' Jūs esate valo 1, budriai ir akylai sekti 
brangiai nupirkti, nesidary- moterų ąugimą ir sulig to, 
kite žmonių vergais... Ir nieko nelaukiant, mainyti jų 
kas už vyro išleidžia savo teisių švarką vis didesniu. 2, 
mergaitę, gerai daro; ir kas Padėti moterims augti, visų- 
neišleidžia, geriaus daro.;. pirma, parūpinti joms mo- 
(I Kor. 7,7,8,17,20,23,38). kymosi lygybę nuo pat pra-

Visuomet buvo kiltos dva- džios ir iki pat galo suvieno-1 a*. • •sios moterų, kurios degė ir dinimu programų žemųjų, štai jus perskaitete visą ei- 
kitokia meile — Dievo ir ar- viduriniųjų ir augštųjų mo- ‘3 rasimų, .kūnuose išreikšta , _ ,v
timo — kurios tiesioginį sa- kyklų. daug linkėjimų, daug pasta-1 Pavalo rūpėti abelni zmoni-
vo uždavinį manė esant— Mokyklas tedera ir tetiks-1 bų ir nuomonių. Didžiuma 
būti gyvenimą lyginančios lu skirstyti į laipsnines,
apvaizdos įrankiais ten, ka- kiu būdu ne j lytines. Ne|mok£S kritiškai pažvelgti į 
me neturtas, nesveikata, ap- vyrų skyrium ir moterų sky- nuomones kurias išreiškč 
leidimas kūdikystėje ar>e- num mums reikia gimnazi-L. „
natvėje. jų ir k. p., bet didesnėmis slame. Laisves moterų nu-

Mokslo ■ žinios skelbia -sunkesnėmis ir mažesnėmisImery jvainų pakraipų mūsų 
mums moteris, ypatingai iš- -lengvesnėmis programo- visuomenės veikėjai. Reikia 
lavintomis protinėmis pajie- mis, idant lengvai bernai- ne vien tėmyti, ką sako kiti, 
gomis; jos profesoriauja, ty- čiai, lygiai mergaitės galėtų bet pačiai ar pačiam savo pro- 
rinejimus ir bandymus da- eiti tokį mokslą, kurį tesi į- L-u pagalvoti ir susidaryti sau 
ro; galėtų advokatauti ar in- gimtais savo gabumais ap- -X ° ž . . J
žinieriauti. galėti ir gerai jį pasisavinti. ^_skią Pazva1^ l moteiT ju-

Męs patįs pažįstame bent Juk daugiaus ne 75% ber- dejuną. •>
kiek moterų, taip sakant, su- naičių neapgali dabartinių Gyvename laiKais, kada se- 
vyrėjusių,. kaip esama vyrų gimnazijų (tiek-pat realinių nos gadynės pasauliožvalga 
— subobėjusių. Joms nei ir kitų), programų, destis, užleidžia savo vietą naujom 
netinka lele ant rankų. Jų neišeina visų 7—8 klesų. Vėl idėjom. Tos naujos idėjos 
į aumenyno m^kanika kaip daug daugiau, nei 25%>, rasi- gjmsta ir plečiasi todėl, kad 
tik sunkiems darbams dirb- me mergaičių, kurioms per- v. . L . _.
ti. maža moterų gimnazijų Paci0Je, . visuomenėje

| Lytiškieji reikalai nieko programos. Kiek jų laiko p^ros! didžiausi perversmai, 
čia neatmaino. Ag fizijolo- kvotimų vyrų gimnazijoje ir Sumeskime tik protu, kiek 
gai ir psihologai randa mo- eina drauge su vyrais augš-1 tai naujo įvyko mūsų pačių 
tarų dideliais lytiškais pri- tąją mokyklą! 
valomais, tačiaus nenu- tik leisk.
kreiptais gimdymo link. Tai 3. Griauti 
amatninkėmis - prostitutė- prietarą apie ________
mis. apsigimusius ir nesu vai- moteriškojo dvasios elemen- idėjas? Męs nesuklysime pa- 
domai krypstančios iš tie- to kai-kuriose srityse. “Am- sakę, jog tie perversmai ke- 
saus gyvenimo kelio. žinasis moteriškumas”, ma- lia augštyn visus tuos, kurie

Moterįs tad taip-pat įvai- noma, pablogįs tradicijinęhįgišiol buvo prislėgti. Naujos 
riai apsigema, kaip ir vyras; pasaulinę “politiką”. Bet idel«ds ne™na kurie savo 
taip-pat įvairiai privalo ir męs dar neturime gana kri- .. J ’ ąnkqo qkrv
veikti ir įvairias pareigas terijų, spręsti, ar blogiaus lsgany a 0 au. so.s. .y 
ant savęs pasiimti. Kas mė- ar geriaus būtų pasauliui, P10Je> atbulai—miujos alėjos 
gina įvairumą pakeisti vie- jei per moterų įsikišimą visi žadina kovon prislėgtąją dar- 
nodumu,nusideda pačios pri- tie militarizmai, ekonominės bininkų klesą vardan visuo- 
gimties įstatymams, trukdo lygsvaros, istorinės teisės ir|tinosios žmonijos laimės, 
naturalį gyvenimo tekėjimą kiti tokie griežtai atsimai- 
savo paties nenaudai. nytų. Antra, jei moterų kiši-

Ar yra kokia draugija, masis į tuos dalykus būtų 
kuri turėtų perpilna darbi- netikslus, pats gyvenimas 
ninku: moterystės, auklėji- jąs nuo to-‘darbo Atstums, 
mo, gailestingumo, vaisty- Prigimtyje viskas darosi 
mo, liuosųjų profesijų, kūno tiksliai; prigimties nei di- 
ir proto darbų srityse? Vi- džiausis genijus nepataisys, 
sos sritys ir visur laukia ta- Taisydamas gali laikinai pa- 
lentų, bent gero sugebėjimo, bloginti, bet perilgą prigim- 
Ir man vis-viena, aš net ne- tis vėl atsitaisys saviškai, 
privalau žinoti, kas ką pada- Nėra ko bijoti. Tai jau ir 
rė, by tik būtų tai gerai pa- pasirodo. Bijota Suomių ir 
daryta. Visos darbo sritys Norvegių, prieš įsileidžiant 
turi būti visiems atviros, savo moteris į seimų ir par- 
vienodai prieinamos ir pa-lamentų darbą. Tačiaus pa
siekiamos. Tai darydama, sirodė, kad anasai baisusis 
žmonių draugija ne atski- moteriškumas, tuo tarpu ne- 
riems darbininkams gerai radęs vietos grynoje politi- 
daro, bet pati sau; ne nariai koje, savaime nukrypo į vi
ii kokios malonės, turi dar- Isuomeninių darbų ir sielvar-

jos dalykai. Tą nuomonę 
jo-1 mūsų skaitytojų, beabejonės, | išreiškė didžiuma veikėjų, 

kurie atsakė ant “Laisvės” 
užklausimų. Rūpinties poli
tika, rūpinties draugijiniu 
gyvenimu, rūpinties plačios 
žmonijos interesais privalo 
kiekviena protaujanti mote
ris. Užsiburti savo siauru- 
tyje šeimyniškame rate mo
teris negali. Siuitai kelių ve
da moterį šiandien į pdlitišką 
ir ekonomišką kovą. Netgi, 
jei moteriai berūpėtų tik jos 
šeimyna, vistiek kasdien ji tingai tose šalyse, kur mote- 
susiduria su daugybe klausi
mų, kurie stumte stumia ją į 
kovą: kodėl brangsta mais
tas, kodėl nesuaugęs vaikas 
turi eiti fabrikon, kodėl į me
tus parėjusį vyrą ima kariu 
menėn, kodėl dukrelė ištekėt 
negali ir 1.1.?

Todėl “Laisvė” kaip kvie
tė, taip ir tebekviečia mote
ris, besirūpinant savo namų 
reikalais, niekados nepamirš
ti įeiti į plataus veikimo vieš
kelį. Lietuvės jau pradeda 
tuo keliu eiti, nors dar ne
drąsiai, baimingai apsidairy- 
damos.

Be abejonės, visą kovos 
sunkybę moterįs turi pasiim
ti ant savo pečių. Bet ar 
kovoje už savo teises mote
rįs neturi jau talkininkų?

Šitasjdausimas mums iš
sirodo labai svarbus ir męs 
kiek ilgiau turime ant jo ap
sistoti. Męs esame tos nuo
monės, kad moterįs kovoje 
už savo teises turi labai daug 
talkininkų ir tarpe vyrų. Tuo 
tarpu, kita puse vertus, tar
pe pačių moterų yra gana 
daug tokių, kurios neprijau- 
čia abelnai moterų kovai ir 
net atvirai kovoja prieš dar
bininkes moteris.

Vienas iš visuomenės vei
kėjų, atsakydamas į anketą,

Eitų pusė, atminime!
. Prie ko veda mus tie perisi vyravusi . . . . , .

netikslumą versmai> ^<urie gimdo naujas

Moteris jau amžių amžiais 
buvo skaitoma sutvėrimu že
mesnės rųšies. Per amžius 
jai buvo užkirstas kelias prie 
plataus veikimo visuomenės 
dirvoje. Jai tesiliko—krosnis 
ir altorius bei spaviednyčia.

Bet pereitasis šimtmetis, 
kuris nušlavė baudžiavas ir 
priruošė kelią kapitalizmui, 
taip smarkiai įsigalėjusiam 
mūsų dienose, kaip tas bur
tininkas, iššaukė iš požemiu 
naujas spėkas. Tos naujos 
spėkos—tai darbininku klesa, 
kaip vyrai* taip moterįs. Męs 
esame šiandien liudininkais, 
o tankiai ir dalyvautojais,

tež
ino

kad ■
i ?
i

*
I

rįs turi balsavimo teises. 
Turtingosios ir abelnai užga
nėdintos savo padėjimu mo
ters palaiko buržuazines par
tijas ir jų politiką. Proleta- 
riškosios moterįs eina išvien 
su soči jai istų partija. Bur
žuazinės moterįs nelabai te- 
kovoja už visuotiną balsavi
mą. Jos norėtų iškovoti 
balsus tik dėl savęs. Prole- • 
tariškosios gi moterįs kovoja 
už visuotiną, lygų balsavi
mą. Todėl, kaip matote, 
moterų judėjimas yra labai 
tampriai susimezgęs su poli
tika. Jeigu Norvegijos, li
nijos, Naujos Zelandijos ir 
kitų šalių moterįs įėjo par- 
lamentan—tai jos tanais ne
tiek rūpinosi specijališkais 
moteriškumo reikalais, kiek 
abelnais politikos reikalais.

Iš to visko, ką męs čia pa
sakėme, skaitytojas ir skai
tytoja gali suprasti, kaip 
męs žiūrime į moterų judėji
mą‘ir jo uždavinius.

Moteris darbininkė, rūpin
damos abelnais moterų rei
kalais, niekados neturi už
miršti savo didžiausio talki
ninko—soči jalizmo, kuris ža
da jai netik politikos teises, 
netik ekonomišką lygybę,bet 
ir pilniausį aprūpinimą jos,

(Pabaiga ant puslapio 8) *
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(Tąsa nuo puslapio 7)
kaipo moters ir motinos, rei
kalų.

Ar męs svarstysime alko
holizmo klausimą, ar prosti
tucijos klausimą, ar algų 
klausimą, ar vaikučių darbo 
klausimą, ar gyvenimo pa
brangimo klausimą —męs vi
sur prieisime prie vienos šak
nies, prie kapitalizmo.

Kas gi šiandien kovoja su 
juo — jeigu ne socijalistai? 
Todėl karščiausias “L.” ve- 
lyjimas mūsų moterims: pa
žinti socijalizmo idėją ir dar
buotis dėl jos įsikūnyjimo. 
Męs gi iš savo pusės darbi
ninkių ihoterų judėjimą vi
suomet palaikysime.

Męs suprantame, kaip sun
ku moterims nusikratyti tuos 
prietarų retežius, kurie laiko 
surakinę jų sielas. Ypatingai 
smarkų ir gabų priešą mūsų 
moterįs turi akyvaizdoje baž
nyčios. Katalikiškoms mote
rims yra kuosunkiausia įgyti 
sau tiesų. Katalikų bažnyčia 
saugoja kiekvieną moters 
žingsnį. Mūsų kunigija vi
suomet mokėjo daryti di
džiausi biznį iš moters gailia- 
širdingumo. Kunigija su
pranta, kad moteris turi di
džiausią įtekmę ant vaikų. 
Todėl tat kunigams taip rū
pi laikyti savo globoje moti
nas. Juo didesnę įtekmę 
jie turi ant neištekėjusių mo
terų — davatkėlių. Jeigu į 
Povylas apaštalas pasakė, 
kad kiekvienas turi “sau 
tikrą viešpaties dovaną” ir 
moteris gali ir nebūti mo
tina—tai dar nereiškia, kad 
katalikų bažnyčia ne moti
noms—moterims būtų davu
si pilnas teises darbuotis 
žmonijai. Daugiausia tokios 
moterįs pakliūdavo į vienuo
lyną, kur joms visos teisės 
buvo atimtos ir jos pavirsda- 
davo į “nekaltas” (o gal ir 
kaltas?) dūšeles.

Lietuvės moterįs jau pra
deda suprasti, kad toj minu
tėj, kada jos pradeda orga
nizuotis ir savo protu vers- 
ties—didžiausias jų priešas 
yra dvasiški ja.

Todėl, sesers, daugiaus sa
varankiškumo, daugiaus su
gebėjimo versties savo pro
tu!

Tat tokia mūsų pažiūra ir 
mūsų velyjimai moterims.

Visuomenės veikėjai, at
sakydami anketon, palietė 
dar daugiau klausimų, kaip 
tai klausimas apie special in į 
moterų laikraštį, Anglijos su- 
fragistės ir t. t. Apie di
džiumą tų dalykų šiame “L.” 
numeryj yra specijališki 
straipsniai.‘

Red.

Moteris ir socijalizmas.

Sunku yra suprast, kaip 
bent viena moteris gali būt 
priešinga didžiamjam socija- 
lizmo judėjimui. Socijaliz
mas, kuris remiasi ant pa
matinės 'teisės ir teisdarys- 
tės, kuris reikalauja tokios 
liuosybės, idant kiekvienas 
vyras, moteris ir vaikas ga
lėtų pasiekt augščiausį gyve
nimo laipsnį, tasai socijaliz
mas turėtų ypatingai mūsų 
pačioms, seserims ir dukte
rims rūpėti. Tuo labiaus, 
kadangi moteris, būdama ra
sės motina, yra daug arčiau 
surišta su savo vaikais, negu 
tėvas. Todėl ji noriai au
kauja viską, kas gyvenime 
brangiausio, kad išgelbėti 
vaikus nuo nereikalingų var-

Niekas labiau už mūsų 
nejaučia kančių, ku- 

industrijališkai vergijai, ku
ri kas metą sukemša į_ darbo 
įstaigas 5,000,000 mūsų mo
terų.

Socijalizmas, reikalauda
mas industrijališkos demo
kratijos, padarys tokią da
bartinėj sistemoj revoliuciją, 
kuri suteiks didesnę laisvę 
kiekvienam tautos nariui. 
Tas pats, kas įvyks vienoj 
tau toj,—neatbūtinai įvyks ir 
ant viso žemės kamuolio.

Aš labiausiai pažymiu tą, 
jog visos moters, būdamos 
rasės motinomis, turi prisi
dėt prie to didelio doro judė
jimo, vadinamo socijalizmu, 
kuris visai žmonijai žada di
desnę laisvę, didesnį gyveni
mą, didesnę laimę.

Geo. R. Lunn, 
Schenectady, N. Y., Majoras.

Moterų padėjimas 
Japonijoj.

1. Praeitis.—
Su mote re Japonijoj, kaip 

ir visur Rytuose, apseidavo, 
kaip su žemesnės rūšies esy
be. Vyras matė joje vien 
tarnaitę ir naudingą, turin
tį vertybę, daiktą. Kaip ir 
kitas prekes, jas pirkdavo ir 
parduodavo. Kyniečiai da 
ir iki šios dienos turi tam ti
kras rinkas, kur pirkliauja
ma mažomis mergaitėmis. 
Kiekvienas vyras Kynuošė 
turi nusipirkti sau moterį, 
arba jam nuperka ją jojo tė
vas. Japonijoje dar tebegy-^ 
vuoja paprotys, kad jauna
vedys duotų pinigų jauno
sios tėvams, tečiaus šiandie 
tatai jau tėra vien vestuvių 
ceremonija, praeitųjų ga
dynių liekana.

Šitoks Rytų moteries pa-1 nes mokyklas
dėjimas pilnai atitinka tiems 
pirmykštiems socialiems 
santikiams, kurie atsispindi 
Buddhos ir Konfucijaus 
moksluose. Sulig Buddhi- 
stų pažvalga, moteris esan
ti nuodėmingas ir nešvarus 
su tvė ri mas; K on f uci j aus 
mokslas skaito moterį nesa- 
varanke esybe, kuri neturi 
teisės valdyti savo namų. 
Kolei ji neištekėjus, ji turi 
klausyti savo tėvų, kada iš
teka, savo vyro, o kada šis 
numiršta, savo sūnaus. Jos 
vyras arba tėvai gali ją 
kiekvieną valandą atstumti 
nuo savęs, kada ji jiems jau 
nepatinka; o ji neturi reika
lauti atskyrimo, nors jos vy
ras ir dar taip nuožmiai su 
ja apsieitų arba pasiimtų 
sau kad ir didžiausią skaičių 
jaukinių (sugulovių.)

Tečiaus ne tiktai religijos 
mokslai skyrė moteriai ver
gės vietą, bet ir senieji feo
dalizmo (baudžiavų) papro
čiai, kurie viešpatavo Japo
nijoje per šešis suviršum 
šimtmečius ir pradėjo žy
miai nykti vos penkiosde- 
šimts metų atgal; net da ir 
šiandie tie feodalizmo pa
pročiai kenksmingai atsilie
pia ant moteries padėjimo.

Vienok įstatymai, kurie 
tapo įvesti Japonijoje keliū
tas metų atgal, suteikia mo
teriai tam tikrų teisių; ji 
gali dabar turėti savus na
mus ir nuosavo turto. Ir 
prieš teismą ji gali šiandien 
savo teises ginti. Bet šitos 
nėra naujų papročių vai
sius, jos tapo perkeltos iš 
Europos įstatų kodeksų j 
Japonijos dirvą. Todėl da 
ir šiandien valdo moteries 
papročių teisė, ypač kuo
met ji yra naudinga viešpa
taujančioms klesoms.

Vienok šitų bendrų taisy
klių veikmė yra nevienoda 
visose gadynėse ir visose 
klesose. Prieš feodalizmo 
gadynę augštesniųjų klesų 
moteris turėjo didesnę įtek
mę ir išplėtojo ypatingai sa
vo literatiškus talentus. Iš- 
tiesų, už stiliaus grynumą
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padėjimas buvo daug geres
nis; lauke jos dirbdavo gre
ta vyrų, o namų ūkį jos ves
davo vienos.

Kaip tik augštesnėse ir 
apšviestose klesose moters 
buvo laikomos per verges ir 
vyro žaislus, ypatingai ri- 
cierių - samurai - klesoje.

2. Dabartis.
Šiandien moters padėji

mas, palyginus su senovės 
laikais, geresnis. Vakarų 
civilizacija, įsiverždama į 
Japoniją, išpalengvo perkei
tė visuomenės sudėjimą ir 
padarė įtekmę į moters pa
dėjimą. Pradinėse mokyk
lose mergaitės gauna lygų 
išauklėjimą su vaikais; vi
durinės mokyklos taip-pat 
duoda moterims progą apsi
šviesti. \

Tatai parodo sekančios 
skaitlinės. Augštesnėse mo
kyklose, negu pradinės mo
kyklos, moterų mokinosi ir
pabaigė mokslą:

1900 m. mokinosi:
Mokytojy seminarijose
Gimnazijose ...................
Specialėse mokyk lose..

... 2096 
..11984 
.... 260 

941 3
Įvairiose mokyklose.....

išviso
•29!28
45881

Tais pačiais metais mokslų pabaigė:
Mokytojy seminarijose....................... 1223

Specialėse mokyk losi* 
Amato mokyklose.........
Įvairiose mokyklose ....

. ... 19

... 724

.. 4100
Išviso 8626

1908 m. mokinosi: 
Mokytojy seminarijose 

Gimnazijose!....................
................. ... 5284 

..46582 
1787

Amato mokyklose.........
Įvairiose mokyklose.....

................... .44283
.81712

Iš v i so 179136
Tais pačiais metais mokslų pabaigė: 

Mokytojy seminarijsse..................... 2417
Gimnazijose............................................10250
Specialise mokyklose........................... 204
Amato mokyklose .............................. 9556
Įvairiose mokyklose................................1793

Išviso 39504
Toblytėlė rodo, kaip smar

kiai pakilo mergaičių moki
nių skaičius per tuos kelis 
metus. Baigusiųjų viduri- 

i mergaičių 
skaičius pasirodė beveik 
penkis kartus didesnis. Besi
mokinančių merginų skai
čius tose mokyklose padidė
jo beveik keturis kartus. Ži
noma, kad šitos merginos 
priklauso turtingomsioms 
klesoms. Pradines mokyk
las lanko apie 3 milijonai 
mergaičių.

Moterų darbas svarbiau
siose profesijose yra sekan
čiu būdu paskirstytas:

Mokytojy 1899 m. 11628; 1904 m. 
19790; 1908 m. 34827; 1909 m. 38322.

Fabriky darbininkiy 1899 m. - 269378; 
1904 m. 318264; 1908 m. 400925; 1909 
m. 493498.

Telefono tarnautoju 1899 m. 559; 
1904 m. 1023; 1908 m. 3419; 1909 m.
- 3709.

Gegužio mėnesyje 1911 
metais tarnavo prie karališ
ko gelžkelio kaipo kasinin
kės ir knygvedės 2,440 mote
rų, krasoje 7.93, centrali- 
niam banke 314? Beto, šian
dien yra daug moterų gydy
tojų, ligonių slau ginto jų, 
akušerku, nešiočiu, muzi- v / c. J
kančių, artysčių, pardavė
jų ir biurų tarnautojų.

Sulig žmonių su rašų 1904 
metų moterų Japonijoje bu
vo 23,383,162, o 1909 metais 
24,790,300. Pirmuose me
tuose uždarbiavo 1,6 visų 
moterų nuošimtis, o pasta
ruose 2,3 nuošimčiai; taigi, 
į penkerius metus nuošimtis 
labai padidėjo.

Ar šitas uždarbiaujančių 
moterų skaičiaus augimas 
reiškia progresą ir atneša 
gerovę Japonijai? Žinoma; 
kad tai yra progresas, paly
ginant su praeičia. Bet 
smarkus moterų darbo plė
tojimosi turi blogai atsiliep
ti ant vyrų algų. Kad taip 
yra, parodo tas faktas, kad 
pastaruoju laiku eina ma
žyn apsivedimų skaičius.

Nuo 15 iki 20 mėty vedusiy ir ištekė
jusi y buvo: 1898 m. 299285; 1903 m. 
215075; 1908 m. 193978.

To paties amžiaus nevedusiy ir neiš- 
tekėjusiy buvo: 1898 m. 1851305; 1903 
m. 1900783; 1908 m. 1986430.

Nuo 20 iki 40 mėty vedusiy ir ištekė- 
jusiy buvo: 1898 m. 4208478; 1903 m.

4467898; 1908 m. 4628041.
To paties amžiaus nevedusiy ir neiš- 

tekėjusiy buvo: 1898m. 2032369; 1903 
m. -2447019: 1908 m. 2618394.

LAISVĖS MOTERŲ NUMERIS

mažyn. Tatai dar būtų ne
bloga’. Bet ir apsivedimij 
nuošimtis tarpe 20 ir 40 me
tų puola žemyn, o tai jau 
negali pareiti nuo kitokių 
priežasčių, kaip tiktai nuo 
ekonominių sąlygų pablogė
jimo.

Palyginę abi lyti, męs ma
tome išteka didesnis nuo
šimtis (moterų), negu apsi- 
veda (vyrų). Palyginamos 
skaitlinės tokios:

Iš 100 vyry buvo vedusiy: 1898 m. 
53,51; 1903 m. 51,04; 1908 m. 50,(K)’

Iš 100 motery buvo ištekėjusiu: 1898 
m. 67,43; 1903 m. 64,68; 1908 m. ...
63,86.

Ekonominių sąlygų spau
dimas tečiaus apsireiškia 
dar ir kitame dalyke, kuris 
viešais atžvilgiais reikia 
skaityti labai liūdnu, — pro
stitucijos augime. 1911 m 
gale buvo 48,000 prostitučių, 
pastatytų po policijos prie
žiūra, ir 38,000 geišų — ta
tai yra merginos, parduo
dančios už pinigus savo ga
bumus muzikoje ir šokiuose, 
bet kartu ir savo kūną ir sie
lą; jas galima priskaityti 
prie slaptų prostitučių. Be 
geišų neapsieina beveik nė 

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.

ba iškilme. Bet yra da ir be 
jų gana daug slaptų prosti
tučių.

Japonijos sostinėje, Tokio, 
buvo 1907 m. 389 bordeliai 
(paleistuvystės namai), ku
rie mokėjo, kaipo tokie, mo
kestis miestui, toliaus 109 
arbatnamiai, kurie nedaug 
kuo skiriasi nuo bordeliu, 
833 “machrai”, t. y. vietos, 
kuriuose turtingi ponai su
sieina su geišomis ir prosti
tutėmis ir 387 “meishuya” 
mažiukės smuklės, kurios 
yra ne daugiaus, kaip bor
deliai. Be to, dar buvo 1,618 
geišų namų. Miesto apielin- 
kėse tų įvairių namų skait
linės buvo: 153, 23, 10, 89 ir 
101.

Skaičiui policijos prižiūri
mų prostitučių ir geišų mie
ste ir apielinkėse matyti iš

Mieste Tokio buvo geišy: 1898 m. 
2646; 1904 m. 2615; 1908 m. 4140; 
1909 m. - 3938.

Tam pačiam mieste buvo registruotu 
prostitueiy: 1898 m. 4555; 1904 m. 
3910; 1908 m. 5070; 1909 m. 5102.

Augštas 1908 m. skaitlines 
išaiškina ta aplinkybė, kad 
tik ką prieš tai buvo pabaig
tas rusų-japonų karas. Ap
skritai imant, prostitučių 
skaičius padidėjo’ labiaus, 
negu miesto gyventojų skai
čius.

Apie slaptųjų prostitučių 
skaičių galima spręsti iš tų 
rezultatų, kuriuos davė po
licijos tyrinėjimai Tokio 
miesto apskrityje Asakusa: 
viename tiktai tame apskri
tyje susekta jų 1,138.

Japonijoje bordelius lai
kyti nedraudžia, jie stovi po 
įstatymų globa, jie priklau
so dažniausia kapitalistams, 
kurie tuo būdu išnaudoja 
merginas. Po priedanga 
tarnaičių samdymo jas per
ka ir parduoda.

Pramonijoj moters dar 
neapsaugotos, nors jų te
nai, ypač audimo pramoni- 
joje, jau yra labai daug. Jų 
padėjimą ypatingai pablogi
na dar ta aplinkybė, kad jom 
prisieina nakvoti šalę fabri
ko, paprastai ant užtvertos 
sienomis fabriko žemės. Ka
dangi joms uždrausta išeiti 
per fabriko vartus, tai jų 
padėjimas yra panašus į bu
vusių Amerikos vergų padė
jimą.

Darbo diena turi 12 va
landų, tiek dienos, tiek nak
ties skyriuje. Mėnesyje dar
bininkės gauna dvi arba tris 
dienas pasilsiu. Nakties ir 
dienos skyriai mainosi kas 
dvi savaiti. Organizacijos, 
kuri pasirūpintų moterų rei
kalais, nėra jokios. Lidney 
Webb, kuris keletą metų at
gal aplankė Japoniją, atra
do, kad čia viešpataują to
kie pat netikę santikiai pra
monėjoj.e, kokie buvo Angli
joje šimtas metų atgal.

I.
Kaip jau patėmyta, tai moters labiau 

prisiriša prie tikėjimiškų apeigų, negu vy
rai. Tą pat galima pasakyti ir apie lietuves 
moteris* Kadangi veik visos moterįs lie
tuvės pridera prie krikščioniškų tikėjimų, 
tai aš ir pasirūpinsiu supažindinti jas, kaip 
pirmųjų krikščionių raštai rišo moterų 
klausimą, ir kokie buvo lytiški santikiai 
tarp pirmųjų krikščionių. Tam tikslui pa
sinaudojau keturiomis evangolijomis (Mo
tiejaus, Marko, Lukos ir Jono), apaštalų 
darbais, Jokūbo, Petro, Jono, Judos bei Po
vylo laiškais ir, pagaliaus^Jono Dievgarbio 
apreiškimais. Parankamo dėlei vieton cita
tų, aš paduosiu laisvus evangelijų verti
mus. Manau, kad šis mano raštas privers 
bent kaikurias lietuves - krikščiones pagal
voti apie tai, kokią joms vietą paskiria žmo
nijoj tieji krikščionystės pilioriai. <

Pirmučiausia mums reikia susipažinti 
su ta medega, kuri ilgainiui gulė pamatan 
krikščioniško mokslo. Tiesa, man toji me
dega nėra prieinama, nes man prisiėjo nau
dotis jau smarkiai iškreiptomis pirmųjų ra
štų variacijomis. Vienok ir pirmoji medega 
nėra gryna. Tonais, greta iškraipymų, ran
dasi gana daug dapildymų. Pagaliaus, rei
kia atsiminti, kad Kristaus moksle ir gyve
nime, apimtame keturiose evangelijose, 
anaiptol nėra mokslas ir gyvenimas to Jė
zaus Kristaus, kuris galėjo gyventi. Ketu
rios evangelijos sustatytos (ne parašytos, 
bet sustatytos) jau daug laiko praslinkus 
po Kristaus gyvenimui ir sustatytos iš įvai
ri ii senesnių raštų, žmonių padavimų ir iš- 
mislų, kurie arba turėjo prirodyti Kristaus 
viršgamtiškumą, arba patvirtinti kurio 
nors apaštalo mokslą, prieštaraujantį kito 
apaštalo mokslui. Mat, jau nuo pat pra
džių nebuvo vienybės tarpe krikščionių. ] 
pirmąjį krikščionių protavimą darė įtekmę 
ne tik rymiečių ar žydų tikėjimai, bet ir ki
ti, kuriu buvusieji pasekėjai vėliau buvo 
priėmę naują krikščionybę. Kiekvienos pa- 
sauliažvalgos šalininkas ir Kristaus moks
lą rūpindavos pritaikyti prie savo pamati
nių pažiūrų ir todėl paskleisdavo įvairius 
pasakojimus apie manomus Kristaus išsi
reiškimus. Krikščionybė, kaipo užgimusi 
tarpe žydų ir išsiplatinusi tarpe vadinamų 
pagonių, jau iš pat pradžios pasirodė prieš
taravimų pilna: žydiškumo šalininkai rei
kalavo aklai taikyties prie žydiškų apeigų; 
tuo tarpu ne-žydai žiūrėjo į tas apeigas, kai
po i nereikalingus bei veidmainingus prie
dus ir aštriai tyčiojosi iš jų. Nors ilgainiui 
viršii paėmė anti-žydai (žydų priešai), arba 
stabmeldiškos krikščionybės šalininkai, vie
nok evangelijose nemaža liekasi ir žydišku
mo. Taip, vietomis, Kristus pasirodo dide
liu žydiškumo šalininku ir uoliu stabmel
džių priešu, kurių nesistengia patraukti 
paskui save ir kurių nuo ligų negydo. Vie
tomis gi tasai pats Kristus ne žydus augš- 
čiau už žydus stato. Pas Motiejų (V, 17) 
randame nurodymą, kad Kristus atėjo ne 
žydų tikėjimo griauti, bet jį išpildyti, nors 
toliaus tasai pats Kristus, išguldinėdamas 
kaikuriuos žydiško tikėjimo įstatymus, sta
čiai juos sugriauja (tas pats skyrius.) Tula 
chananejietė prašo Kristaus išgydyti jos 
pamišusią dukterį, bet nuo Kristaus sulau
kia tokio atsakymo: “Aš siųstas tik pas žu
vusias Izraėliaus namų avis!” Chananejie
tė toliaus meldžia: “Viešpate, pagelbėk 
man!” Kristus atsako: “Negerai yra duo
na imti nuo vaikų ir mesti šunims” (tai yra 
ne žydams.) Ir tiktai chananejietei neat
stojus maldauti, Kristus išgydo jos dukte
rį. Panašiai Kristus pasielgė ir su stabmel
de sirofinikiete (Mark. VII, 25—30.) Bet 
tas pats Kristus susideda su samariete ir 
tarpe samariečių pradeda skelbti mokslą, 
arba tas pats Kristus duoda pavyzdį, kuria
me samarietis net mielaširdingesnis už žy
dų dvasiškį ir už levitą. Vienok, Kristus ne
tik stabmeldžius skaitė šunimis, kuriems 
duonos, tai yra savo mokslo, neturi duoti, 
ne tik žiūrėjo į save, kaipo į pasiųstą vien 
pas Izraėliaus vaikus, bet paprastai taip 
ir elgėsi. Senovės evangelijos Kristus ne
peržengė Palestinos rubežių ir, jei kartais 
susidėdavo su ne žydais, tai tie susidėji
mai tapo vėliaus prisegti, kada krikščiony
bės centru (viduriu) likosi stabmeldiškas 
Rymas. Tokie prisegimai tankiausia liečia
si subatos šventimo, kurį Kristus rūpinosi 
jau sulaužyti (Mot. XII. 1—14.)

aiškai gi buvo prielankus stabmeldžiams, 
kurie virto krikščionybės pasekėjais.

Kadangi kaip viena, taip ir kita sriovė 
turėjo savo šalininkų, tat tarp jų turėjo bū
ti nemaža kova. Todėl, kada kalbėsime 
apie moteris abelnai, bei lytišką klausimą 
evangelijoj — tat męs susidursime su įvai
riais prieštaravimais, kurie reikalaus ir sau 
prieštaraujančių išvedimų.

Ėjo kova tarpe “žyduojančių” ir tarpe 
stabmeldžių, ėjo kova tarpe pačių apašta
lų, kurie priderėjo prie vienos ar kitos grio
vęs. Vieni kur nors skelbdavo vieną krikš
čionybę, kiti atėję ją suardydavo ir jieško- 
davo savo pasekėjų. Povylo laiške į galatus 
skaitome: “Stebiuosi, kad jūs, pripažinę 
vieną mokslą, suteikusį jums malonę Kris
taus, taip greit perėjote prie kito, kuris 
yra ne kitoks, bet tik žmonių, klaidinančių 
jus ir pageidaujančių perkeisti Kristaus pa
mokymus. Bet jeigu net męs, arba ange
lai iš dangaus pradėtų mokinti jus ne to, ko 
męs mokinam, tebūna anafema (prakeiki
mas.)” Čia anafema mesta tiems, kurie rei
kalavo nuo krikščionių galatiečių apipjaus
tymo, tai yra ši anafema paskirta žydiš
kiems krikščionims., ką ėjo apaštalo Petro 
pėdomis. Tą aiškiai patvirtina to pat laiško 
žodžiai, kur yra pasakyta: “Aš įgaliotas 
skelbti mokslą neapipjaustytiems, kaipo 
Petras apipjaustytiems.” Vienos ir kitos 
krikščionybės šalininkai tyčia sustatydavo 
savo mokslui prielankius raštus, kur arha 
išdėstydavo Kristaus/gyvenimą, jo darbus 
ir mokslą, arba sustatydavo falsifikuotus 
raštus nuo garsesnių apaštalų vardo. Kiti 
gi rinkdavo jau išleistus raštus, darydavo 
juose sau atsakančius papildymus, pataisy
mus ir nepageidaujamų vietų išmetimus; 
dar kiti rasdavo senobinius raštus apie 
Ruddą ir kitų religiškų reformatorių gyve
nimą, mokslą bei darbus ir, priimdami tą 
už Kristaus gyvenimą arba tyčiomis pritai
kydami prie naujų laikų, tą viską įdėdavo į 
raštus, iš kurių ilgainiui susidarė keturios 
evangelijos (seniau evangelijų buvo daug 
daugiau, bet negeistinos likosi prašalintos.) 
Tas viskas prisidėjo prie evangelijos turinio 
painumo ir smarkių jame prieštaravimų. 
Kas atydžiai skaito evangelijas ir apaštalų 
laiškus, tas ir pats pigiai gali patėmyti dirb
tinas juose vietas. Padėkime, nors evange
lijos susistatė jau Kristui numirus, vienok 
Kristus gana tankiai mini tas evangelijas, 
kurių dar nebuvo. “Ištiesų sakau jums: kur 
neskelbtų šią evangeliją visame sviete pasa
kyta bus jos (tūlos moters) atminčiai, ką ji 
padarė.” (at. XXVI. 13.) Arba: “Kas nu
stos dūšios (t. y. kūno) dėl manęs ir evange
lijos, tas išgelbės ją (tikrą dūšią.)” (Mat. 
VIII. 35 ) ir tt. Apaštalui laiškų falsilikato- 
riai stačiai išduoda save, kaipo falsifikato- 
rius. Povilo laiške į rymiečius, falsifikato- 
rius pats save išdavė pasakęs: “Sveikinu 
jus Viešpaty j aš Tertijus, rašantis šį prane
šimą.” (XVI. 23.) Tiesa, kaip kurie gali pa
sakyti; jog Tertijus galėjo būti Povilo rašti
ninku : bet tuomet keistai skambėtų žodžiai: 
“Sveikinu jus...” Pagalinus, falsifikatoriai 
nebuvo susitarę ir kitus Povilo laiškus, sulig 
jų turinio, turėjo rašyti savo ranka pats 
Povylas. Laiške į korintiečius randame: 
“Mano Povilinis pasveikinimas mano ranka 
rašytas” (XVI. 21); laiške i kolosiečius 
randame: “Pasveikinimas mano ranka Po- 
viline.. ” (IV. 18); laiške į fessaliečius prie 
pastarųjų žodžių dar pridurta: “Kas lieka 
ženklu visuose laiškuose.” (III. 17.) Paga- 
liaus. laiške Filmanui skaitome: “Aš Povi-

ir jų laikus, tai ten męs patėmysim daug 
mažiau žydiškumo. Priešingai, apaštalų 
laikuose atsispindi didelė neapykanta dėl 
žydų, kas smarkiausia apsi reškia stabmel
diškų krikščionių kovoj su apipjaustymu. 
Sulyg žydiškų krikščionių nuomonės, kiek
vienas Kristaus pasekėjas turi būti apipjau- 
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liaus, laiške Filmanui skaitome:
las parašiau savo ranka.” (I. 19.) Šie visi žo
džiai ne tik išduoda dirbtinius laiškus (fal- 
sifikatoriai, bijodami, kad jų sustatytų laiš
kų kiti nepriimtų už dirbtinus, tyčioms pa
sako, jog tai pats Povilas rašė ir tuomi sa- 
vo'pasakymu nenoroms išduoda, jog tai ne 
Povilas rašė, bet kas kitas, kas Povilą nu
davė jau daug metų praslinkus nuo Povilo 
mirties) bet kartu nurodo, kad ne vieno bū
ta falsifikatoriaus. Juk žodžiai: “Pasveiki
nimas (rašytas) mano, Povilo, ranka, kas 
lieka ženklu visuose laiškuose”, griežtai 
prieštarauja žodžiams: “Aš, Tertijus, ra- 
šiusis šį pranešimą...” Juk iš šitų priešta
raujančių vietų aišku, kad sulyg vienų fal- 
sifikatorių pats Povilas rašė visus laiškus, 
sulyg kitų — jo pagelbininkai.

Ir tai, Kristaus gyvenimas ir manomas 
mokslas, o taip-pat apaštalų laiškai, nėra 
Jėzaus Kristaus gyvenimas ir nėra apaštalų 
užrašytas. Tai tik mokslas pirmųjų krikš
čionių, tarpe kurių gyveno įvairios sau 
prieštaraujančios sektos. Užtai evangelija 
ir apaštalų laiškai, tai ne dievo, bet žmogaus 
raštai

Kalbant apie moterų padėjimą, mums 
prisieis skaitytis ir su žydiško mokslo įtek
me j krikščionybę ir su taja paleistuvyste, 
ir ištvirkimu, kuris viešpatavo ne tik tarpe 
stabmeldžių Rymo piliečių, bet ir tarpe pir
mųjų Kristaus pasekėjų ir su tuo moterų 
pažeminimu, kuris pažymi tą gadynę.

II.
Jeigu męs arčiau prisižiūrėsime žydų isto
rijai ir senobės raštams, tai patėmysim, kad 
kadaise nas žvdus viešuatavo matriarcha-

rias gimdo dabartinė žiauri 
industrijos sistema. Kiek
viena tinkamai išauklėta mo
tina priešinasi siuntimui jos 
jauny vaikučiu j dirbtuves, 
.malūnus ir kasyklas. ''Jos 
instinktyviškai priešinasi vai
ky vergijai, taip lygiai, kaip

biausiai dėkavoti mūsų mo
terims.

TeČiaus ir feodalizmo lai
kuose buvo labai gabių, aug- 
štai “išsilavinusių moterų, 
kurioms pavyko įgyti didelę 
galę ir reikšmę visuomenėje.

Antra vertus, sodžiuje, o 
ypač pas ūkininkus, moterų

Nuo 15 iki 40 moty vyry ir motery bu
vo: 1898 m.- 8391437; 1903 m. - 9030975; 
1908 m. 9426843.

Nuo 15 iki 40 mėty vedusiy ir ištekė
jusiu nuošimtis: 1898 m.-— 55,86; 1903 
m.—51,85; 1908 m.- 51,15.

Nuo 15 iki 40 m. vedusiy ir i 
siy nuošimtis: 1898 m. — 67,43;
— 64,61; 1908 m.— 63,86.

Taigi, apsivedimų 
čius jaunuose metuose

štekeju
1903 m

skai- 
eina

jalistų taip-pat ir už tai, kad 
jie stengiasi paliuosuoti mo
teris iš vergijos. Bet tolyn 
vis labiaus plėtojasi apšvie
timas ir progresas pramoni- 
joje turės padaryti galą ver
giškam moterų padėjimui.

(Iš “Die Neue Zeit.”) 
P. Grigaitis.

tarpu Povilo laiške į filippiečius taip skaito
me: “Saugokitės šunų, saugokitės piktų 
veikėju, saugokitės apipjaustymo (V. 2.) Ir 
taip, kai)) matom, apipjaustymo ir šunų 
lygiai reikia saugotis. Iš palyginimo evan
gelijos su apaštalų laiškais, galima padaryti 
daleidimą: evangelijos turinys susidėjo, 
veikiausia, anksčiau, ne kaip tie laiškai ir 
evangelija buvo labiau prielanki žydams;

tas ir gentiška tvarka su neatbūtinomis 
kuopinėmis šeimynomis. Bet pilnesnės ži
nios iš žydų gyvenimo jau užgriebia tik pa
triarchališkus laikus, laikus pasižymėju
sius moterų pažeminimu. Vyriškių viešpa
tavimo laikai pas žydus tęsėsi ligi Kristaus 
gadynės‘ 
ligišiol. Bet ligišiol dar yra užsilikusių pas.
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LAISVĖS MOTERŲ NUMERIS

Pašalpa našiems 
moterims.

Žodelis apie Angli 
jos sufragistes.

Kas nežino, kaip sunku 
yra vargti našlėms moti
noms, palikusioms su ma
žais vaikais! Jos turi ne tik 
sau pragyvenimą užsidirbti, 
bet ir užlaikyti savo mažy
čius. Tokių skaitliun pri
klauso ne vien našlės, bet ir 
vyrų apleistos — pamestos 
motinos. Jos, jieškodamos 
uždarbio, turi palikti svetur 
vaikus ir negali jų prižiūrė
ti ir atsakančiai auklėti. To
dėl dabar jau pradedama 
suprast, jog vieton to, ką 
visuomenė išleidžia užlaiky
mui įvairių vaikų užlaikymo 
ir auklėjimo įstaigų, daug 
naudingiau šelpti tas moti
nas, kurių vaikai laikomi 
prieglaudose, idant jos ga
lėtų pačios savo vaikelius 
užlaikyt ir motiniškai auklei

Šioj šalyj jau trylikoj val
stijų yra priimti ir veikia 
tam tikri įstatymai apie pa- 
šelpą vargšėms motinoms. 
Daugely j valstijų tokie įsta
tymai svarstomi ir ketinami 
įvesti, ir, matant, jog tik bė
gyje pastarųjų dviejų metų 
juos priėmė trylikoj valsti
jų, galima tikėti, kad už 
dviejų-trijų metų panašus 
įstatai taps priimti visose 
valstijose. Jau buvo įnešta 
išleisti tam tikslui abelną vi
soms Su v. Valst. įstatymą, 
bet tas kol kas atidėta. A- 
part trylikos valstijų mote
rims pašelpa arba “našlių 
pensijos” jau įvestos dauge- 
lyj atskirų miestų.

Pirmiausiai pagelbos ran
ką motinoms ištiesė Illinois 
valstija. Toj valstijoj pra
džioj 1911 m. tapo priimtas 
našlių pensijų įstatymas, ku
ris pradėjo veikti nuo 1 lie
pos tų metų. Biskį paskiaus 
panašų įstatymą priėmė Ca
lifornia ir Colorado. Šįmet 
nuo metų pradžios iki šiol 
net dešimts valstijų — Wa
shington, Utah, South Da
kota, Idaho, Minnesota, Io
wa, Nebraska, Ohio, New 
Jersey ir Pennsylvania — tą 
įstatymą priėmė. Missouri 
valstijoj panašus įstatymas 
įvestas išbandymui Kansas 
City’je. Wisconsin valsti
joj, nors tas dar įstatymiš
kai nepriimta, bet jau vei
kiama panašiu, tik labiau 
aprubežiuotu būdu.

Sulyg Illinois įstatymo pa
šelpa duodama ne vien tik 
našlėms, bet ir taip vargdie
niams gimdytojams, kurie 
yra atsakančiais auklėto
jais, bet neišgali savo vaikų 
išmaitinti. Tokiame atsiti
kime pavieto teismas gali 
prisakyti mokėti tėvams kas 
mėnesį tiek, kiek reikalinga 
atsakančiam vaikų užlaiky
mui. Ohio įstatymas, kuris 
tik mėnuo atgal priimtas ir 
dar neįėjęs veikmėn, daug 
tinkamiau sutaisytas, negu 
Illinois. Tenai kas metą iš 
valstijos įeigų paskiriama 
$700,000 motinų pensijų fon
dui.

Pennsylvanijos legist atu- 
ra priėmė billių, paskiriant} 
motinų pensijoms $200,000 
iš valstijos iždo. Sulyg to 
įstatymo motina, turinti vie
ną vaiką, gaus iki $12 kas 
mėnes’s, turint du vaiku — 
iki $20, turint tris vaikus — 
iki $25, o 
trijų vaikų — po $5 kas mė- 
nesis ant 
virš trijų, 
tymas skiria biskį mažiau 
ant kiekvieno vaiko; o Mi
chigan įstatymas, kuris vos 
kelios savaitės priimtas, 
skiria neturtingoms moti
noms po $3 kas savaitė ant 
kiekvieno vaiko.

Missouri valstijoj neįsta- 
tymiškas našlių šelpimas 
jau gyvuoja nuo dviejų me
tų ir pasirodė, jog motinų 
šelpimas daug pigiau atsiei
na, negu vaikų prieglaudos. 
Pirmiaus ta valstija kas me
tą išleisdavo suvirš $1,000,- 
000 našlaičių užlaikymui; 
dabar gi motinų pensijoms 
išleidžiama tik pusė tos su
mos, ir vaikai pasilieka pas 
motinas ir esti širdingiau ir 
tinkamiau auginami, negu 
geriausiose įstaigose.

F. Stropiene.

turint dauginus

kiekvieno vaiko
New Jersey įsta- 

biskj mažiau

Ir pas lietuvius jau įeina 
madon pajuokti Anglijos su
fragistes. Vadina jasjkarš- 
takošėmis veikėjomis, ku
rios nepaiso savo veikime 
tikslumo. . Pajuokia sufra
gistes ne tik šiaip jau žmo
nės, bet ir laikraščiai, net 
mūsų gerbiamoji “Laisvė”. 
(Ne sufragistes “Laisvė” 
pajuokia, bet labai tankiai 
netinkamus jų kovos įran
kius. Red.)

Aš nenoriu taip-pat labai 
advokatauti ir sakyti, kad 
sufragistes karžygės, vie
nok teisybė reikalauja pa
teisinti sufragisčių veikimą.

Visųpirmiausia męs turi
me pripažinti, kad valdžia 
apgavo sufragistes. Jos se
niau buvo labai ramios, la
bai taktiškos. Anaiptol ne
mėčiojo bombų, nepadegi
nėjo namų. Tik rengė ra
mius mitingus, taisė petici
jas, agitavo laikraštijoj.

Męs žinome, kad Anglijos 
valdžia ne tik pirmeiviška, 
bet tankiai net radikališka 
savo užmanymuose, bet mo
terų klausime ir uoliausi 
pirmeiviai pasirodo esą at
žagareiviais. Sufragistes 
sodina kalėjiman, kankina, 
pajuokia. Kada jos kelis sy
kius norėjo įsiveržti parla
mentarų tai policija buožė
mis darbavosi.

Suprantamas dalykas, su
fragistes tylėti negalėjo. Jų 
kantrybė turėjo išsisemti. Iš 
istorijos gi męs žinome, kad 
Anglijos žmonės labai at
kaklus: ką užsiverčia įgyti, 
tą ir įgyja. Prieš G0 metų 
Anglijoje buvo taip vadina
mas chartistų judėjimas, 
kuris buvo tikrai darbinin
kiškas judėjimas. Tuomet 
žmonės parodė irgi didžiau- 
sį entuziazmą bei atkaklu
mu.

Kodėl tat sufragistes turi 
būti nekaltomis avelėmis? 
Jos irgi turėjo parodyti, kad 
išties yra pasiryžusios kovo
ti, bet ne juokus krėsti.

Anglijos sufragistes ma
tė, kad kitų šalių moteris, 
kaip, padėkim, Finliandijos, 
Norvegijos, Australijos, Da
nijos, gana lengvai iškovojo 
teises. Anglijoj gi, nors ko
vojama jau pusė amžiaus — 
pasekmės labai mažos.

Todėl sufragistes nutarė 
smarkiau kovoti. Vienok jos 
ne išsykio pradėjo padeginė
ti namus, naikinti laiškus ir 
taip toliaus.

Galima sakyti, patįs mini
sterial sukurstė jas prie to. 
Padėkime, Lloyd George ir 
Hobhouse visuomet viso
kiais būdais išjuokdavo jas 
parlamente. Hobhouse buvo 
toks begėdis, kad kartą vie
šai pasakė: — “Męs netikini 
į rimtumą moterų judėjimo 
Ot, jeigu moterįs sukeltų to
kią betvarkę, kaip seniau 
vyrai, kad sukėlė, sunaikin
dami tvorą Hyde Parko ar 
padegdami Nothinghamo 
palocių — tuomet męs joms 
įtikėtume.”

Šitie ministerio žodžiai 
buvo aiški provokacija. Kad 
taip, — tai sufragistes ir nu
tarė parodyti, kad jos moka 
neblogiau padegti palocių, 
kaip vyrai.

Kam gi pykt ant sufragis
čių, jeigu patįs to norėjot?!

Patsai pirmasai ministe- 
ris Asquith pasakė parla
mente, kad jisai netikįs į 
moterų judėjimą, koleik ji
sai apsireiškia ramiu būdu. 
Kad taip, tai sufragistes ii 
parodė, kad jos moka kovo
ti ir neramiu būdu.

Anglijos teisėjai jau se
niai žinomi savo žiaurumu. 
Net palyginamai už menkus 
p rasi žen gim us su f r agi s tęs 
sodino ant šešių mėnesių ka
lėjiman. Už didesnius prasi
žengimus nuteisdavo net 
prie sunkiųjų darbų.

Kad dar daugiau pakan
kinti sufragistes, išleista 
naujas įstatymas, sulyg ku
rio bemirštančią sufragistę 
nuo badavimo ministeris ga
li išleisti iš kalėjimo pasitai
syti. Kuomet gi ji pasitai-

sys — ją'ima atgal į kalėji
mą. Vadinasi, kad sufragi- 
stė badauja ir jos spėkos nu
puola — ją išleidžia iš kalė
jimo, kada ji atgauna spė
kas — ją vėl kankina. Argi 
ne barbariška? Ir tokių fak
tų buvo jau daugybė, vienok 
sufragisčių energija neper- 
laužiama.

Nors Anglijoj yra laisvė 
susirinkimų ir laikraštijos, 
vienok ir šiame atsitikime 
valdžia sumanė susiaurinti 
moterų teises.

v

Kaip ten nebūtų, bet ligi- 
šiol sufragistes neužmušė 
jokio žmogaus, joms priešin
go. Kada seniau žmonės ko
vojo su netikusiomis val
džiomis —tai šimtai ir tūks
tančiai žmonių žūdavo. Ka
da dabar moterįs kovoja už 
savo ir žmonijos teises —tai 
jokios aukos nėra. Kodėl 
tat visokiais būdais išmisli- 
nėti ant sufragisčių?

Išplldykite jų reikalavi
mus, duokite joms, ką jos 
turi kitur — ir viskas bus 
gerai.

Chicagos Sufragistė.

Hydrochlorinė rūgštis 
(hydrochloric acid) turi di
delę vertę gaspadinystėje, 
nors gaspadinės ir retai ją 
vartoja. Tankiai tenka ma
tyti purcelininius indus su
teptus visokiais dažais, ku
rių vanduo ir muilas negali 
jokiu būdu prašalinti. Hy
drochlorinė rūgštis čia leng
vai nuvalys. Tam tikslui 
reikia rūgštį atskiesti su 
vandeniu (1 dalis rūgšties į 
10 dalių vandens) ir daboti, 
kad nedasilytėti su ranko
mis, nes ta rūgštis kenkia 
odai (skūra!). Geriausia 
varto t didelį, minkštą sku
durą.

Šita rūgštis puikiai nuva
lo geležies rifelis nuo visko.

Vienok reikia atminti štai 
ką. Visos tos rūgštįs yra 
nuodai, smarkus nuodai. 
Dėlto jas reikia laikyti labai 
saugioje vietoje, kad kas 
nors iš namiškių per neat
sargumą neišgertų. ' Taipgi

ni indą, nes rūgštis geležį 
“ėda”. “

Revoliucijoniere
Aš negalėjau suprasti 

merginos revoliucijonierės 
dvasios, koleik aš jos savo 
akimis nepamačiau.

Aš negalėjau sau persista- 
tyti, kaip tai jauna, pilna 
spėkų mergina, pasineria 
dūšia ir kūnu į revoliucijinį 
darbą, išsižada papročių 
malonumo, slapstosi prieš 
saviškius, aukaudama visą 
save del liaudies.

Tipas revoliucijonierės.— 
geriausia, mano nuomone, 
įsikūnijo rusų merginoje, iš 
rusų inteligentų šeimynų iš
ėjo Sofija Perov skaitė, Vie- 
rd Zasulič, Viera Figner, Ol
ga Volkenštein, Breškovska- 
ja ir daugybė kitų. Jos drą
siai žiūrėjo mirčiai į akis, 
jos, įmestos į kazematų ur
vus, ne tik kad pačios nenu- 
ilsdavo kūnu ir dvasia, bet 
ramindavo vyrus, priduoda-

sunkiau, negu vyram. Ir pa
čiame kalėjime vyrai leng
viau atranda sau tinkames
nę draugiją, negu moterįs.

Bet jzų prakilnioji dvasia, 
jų pasišventimas, sutar- 
pina apatijos ledus, kibirkš
timis nušviečia kelią, kuriuo 
tamsu darosi eiti. Ir jos. 
pačios žingsniuodamos j Si
birą, ramindavo vyrus ke
leivius.

Motina ir sesuo ėjo savo 
sūnaus ir brolio suraminti, 
žmona ėjo pasidalinti perpus 
sunkiąja našta su vyru.

Ir užtat, jeigu Rusijos re
voliucija kada nors laimės, 
tai liaudis galės būti dėkin
ga ne vien vyrams revoliuci- 
jonieriams, bet ir naujos ga
dynės šventosioms — mote
rims revoliucijonierėms.

Don Alberto.

Lietuvos sesutei

Retai kur nors minimi 
dalykėliai.

(Skiriu lietuvėms gaspadinems.)

Mūsų dienų gaspadinių 
darbas tai, tartum, darymas 
nuolatinių moksliškų ekspe
rimentų (bandymų). Gas- 
padinei prisieina atlikinėti 
chemiko darbai: valymai, 
dažymai,’virinimai ir tt. Ir, 
norint šiuos dalykus pride
rančiai atlikti, gaspadinė tu
rėtų žinoti bent pamatinius 
tokios mokslo šakos, kaip 
chemija, dalykus. Tas jai 
darbą palengvintų.

Kartais gaspadinė varto
ja įvairius chemikalus (pv. 
rūgštis), bet, nežinodama 
kaip su jais apsieiti, pasida
ro daug blėdies. Gi kartais 
dėlei visai mažų dalykėlių, 
kurių lengvai galima išveng
ti, arba pigiai pataisyti, pri
sieina sunkiai atkentėti.

Vienok čia nėra vietos vi
sus tuos dalykus pagvilden
ti. Čia aš noriu tiktai šį—-tą 
mūsų gaspadinems patarti. 
Jei mūsų gaspadinės mano 
čia privestais dalykėliais in- 
teresuosis, manau “Laisvė” 
paves man ir toliaus pana
šiai parašyti.

Gaspadinystėj labai dide
lę vertę turi įvairios chemiš
kos rūgštįs. Okzalinė rūgš
tis (oxalic acid) vaistinėse 
parsiduoda paveiksle baltų 
kristalų, kurie lengvai van
denyje ištirpsta. Naminiai 
vartojimui reikia nusipirkti 
tos rūgšties dėžutę už penkis 
centus ir ištirpinti į pilną 
kvortinę bonką. Geriau už
pilti šiltu vandeniu ir duot 
lengvai ataušti. Šitokiu bū
du pasidarys skystimas rūg
štis; su juo galima valyti 
misinginius ir varinius in
dus. Užlašinus tą rūgštį 
ant plėtmų, plėtmai išnyksta 
ir indo paviršius lieka čys- 
tas.
žiausius tos rūgšties 
su sausu skuduru, 
nė rūgštis taipgi 
plėtmus nuo divonų, 
siu ir baltų metalų. _1__
rašalo plėtmus gerai nuvalo. 
Tam tikslui reikia ant plėmo 
tos rūgšties po lašiuką užla
šinti,pakol vieta paliks balta.. 
Šitokiu būdu galima nuvaly
ti paprasto rašalo pienius. 
Sustabdymui tolesnės rūgš
ties veikmės, audeklaTTeikia 
pamirkyti j “ammonia” (1 
dalis ammonijos į 10 dalių 
vandens) ir paskui čystame 
vandenyje paskalauti.

Tam pačiam tikslui galima 
vartoti actinę rūgštį (acetic 
acid), šijtą rūgštį geriausia 
.pirkti čystą, o paskui su van
deniu prasiskiesti (1 dalį 
rūgšties į 20 dalių vandens). 
Išvalius skudurą arba indą, 
reikia visuomet nuplauti su 
amonija.

Rašalą iš balto skuduro 
išvalyti, galima vartot rūgu
sį pieną. Tam tikslui sku
duras įdedama į pieną ir lai
koma 2-3 valandas. Jei pie
nas pajuoduoja, reikia/jį pa
keisti šviežiu.

Reikia nušluostyt ma
išelius 
Okzali- 
n u vai o

ir draudi savo vyrą skaityt 
laikraščius, ir pati neskai
tai? Taip? Negerai darai, 
sesute. Gal tu sakysi, kad 
kunigėlis nevelija skaityti 
aikraščius? Neklausyk jo. 
Didžiuma mūsų kunigų šian
dieną yra ne Kristaus 
mokslo skelbėjai, bet seno
vės farizėjai, kurie dangų 
pardavinėja už pinigus. Y- 
ra tai tik Kristaus mokslo 
šinkoriai, darbininkų tam- 
sintojai, ponų talkininkai. 
Jeigu jūs geriau prisižiūrė
site viešam gyvenimui, Jūs 
pamatysite, kad aš teisybę 
kalbu.

Bet dar ne viskas. Aš dar 
jums pasakysiu tą, ką norė
jau pasakyti.

Jūs žinote,lietuvės ir lietu
vaitės, kad šiame pasaulyje 
jums, kaipo darbininkėms, 
yra vargas gyventi. Jūs vi
są savo gyvenimą, galima 
sakyt, nematote šviesios die
nos. Tas pat visur, kur jūs 
nebūk eisite. Ir vargas ne 
vien jums, moterims, bet ir 
vyrams. Visa darbininkų 
klesa yra suspausta, it rep
lėmis.

Bet ar jūs žinote, kodėl 
taip yra? Vargiai. Tat aš 
jums pasakysiu.

Męs vargstame dėlto, kad 
virš mūsų sėdi nutukę, auk
suoti ponai, milijonieriai, 
karaliai, dvasiškija. Jie su
ryja mūsų triūsą, jie turi už
grobę visus turtus.

Tik visuomet jie darbinin
kų taip negalės išnaudoti. 
Jau dabar darbininkai, vy
rai ir moterįs, pradeda susi
prasti, vienytis, streikuoti, 
maištus kelti. •

Neatsilikite nei jūs, Lietu-, 
vos sesutės! Pabuskite! 
Prisidėkite prie to prakil
naus darbo, kurį tveria viso 
pasaulio nuskriaustieji. Tai 
jūsų pereiga. Jus kviečia 
prie to darbo daugiau susi
pratę Lietuvos darbininkai 
ir darbininkės.

Jūs žinote, kad Amerikoj 
yra susitvėrusi Lietuvių So- 
cijalistų Sąjunga. Rašyki- 
tės prie jos? Sudarykite vie
ną milijoninę organizaciją 
lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių, v

O mažu jums nepatogu 
tarp vyrų maišytis? Tat 
tverkitės savas draugystes, 
užsidėkite 
skaitykite 
laikraščius, knygeles, švies- 
kitės. Tikėkite, kad milijo
nai pasaulio darbininkų ir 
darbininkių apgalės saujalę 
didžturčių ir įves socijalis- 
tišką surėdymą draugijoje. 
Tuomet męs — laisvi ateities 
sūnus ^ir dukterjs — užgie
dosiu! naują laisvės himną 
ant vergijos kapo.

“Tai jau bus paskutinė 
Mūs kova prieš skriaudas, 
Internacijonalas 
Mums laisve tikrą ras”.

J. čerkevičius.

Sesute! Eikšian, ką aš 
tau pasakysiu. Kalbu į ta 
ve, Lietuvos dukra, kuri išJ 
bėgai į Ameriką laimės j ieš
koti, bet jos neradai. Tik aš 
čia nekalbu į tave, kaipo jau
nikaitis, kuris norėtų su ta
vim apsivesti. Ne. Aš tau 
tik noriu pasakyti, kur lai
mė, turtas, grožė, kur tave 
gyvenimas būtų gėlėmis kai
šytas.

Sesute! O gal tu nepaisai 
apie savo ir kitų ateitį, gal 
svajoji tik gauti gražų vai
kiną ir tuomet, manai, jau 
tavo laimė prasidėsian
ti? Tuščios tavo svajonės 
Šiandieną pasaulis taip surė
dytas, kad ir vedusiems lai
mės nėra. Labai tankiai 
virsta kaip tik priešingai 
Dauguma, apsivedę, nupuola 
į dar didesnius vargus, užsi
traukia’ant savo galvos nau
jus rūpesčius, bėdas. Taip...

Bet gal tu manai, kad tu ii 
dabar esi laiminga, kad gy
venimas niekada, o niekada 
negali virst kitokiu.Ar taip? 
Tad eikšian arčiau. Einam, 
ten, į giraitę, kur medžių la
peliai gražiai susprogę. Ter 
ir upeliukas sriuvena. Susė
sim ant pievutės, kur gėlės 
žydi. Aš tau papasakosiu 
daug-daug naujienų.

Ko gi tu šypsaisi, sesu
te? Aš noriu su tavim pa
sikalbėti atvirai, nieko ne
slėpdamas. Klausyk!

Tu buvai Lietuvoj. Žinai, 
koks ten gyvenimas. Mies
tų ir kaimų vargdienėm 
skursta už kelis rublius išti
sus meths. Visa Lietuva y- 
ra apsupta dideliu, tamsiu 
nelaimės ir vargų debesiu... 
Ir šitie vargai tave privertė

Pirmą sykį savd akimis aš 
pamačiau revoliucijonierę 
Samaros kalėjime. Jauna, 
šviesiai rudais miliniais rū- 

, mergina, su- 
. kaustytėm kojom ir ran- 

J; kom, išlėto žingsniavo kalė
jimo kiemu.

—Už ką ją nuteisė?
—Ji kėsinosi ant buvusio 

Saratovo generalguberna
toriaus gyvasties. Mirties 
bausmę jai pakeitė amžina 
katorga. Ji yra generolo 
duktė.

- Kas: pastūmėjo tą mergai
tę į revoliucijonierių tarpą? 

i Gi šiandien, liuesą būdama, 
j ji būtų džiaugusi kavalierių 
'simpatija, šiandien ją būtų 
Į apspitę būriai rinktinio jau- 

. Dabar jai — vien ur
vas tesilieka, urvas ir juo
dos mintįs iki pat grabo len
tos.

Kitos jos drauges linksmi
nasi, puotauja, gėlėmis ap
sikaišiusios, svieto linksmy
bėse pasinėrusios.

Didis pasiryžimas paau
kauti jaunystės sapnus-sva- 
jones — laimę, paaukauti 
vardan savo liaudies labo — 
reikalauja ne tik meilės 
jausmu pasi rėmusius šir
dies, bet ir titaniškos va-

, Norint ištirti ar vanduo Į bais gd ta 
cystas t. y. ar jame nėra or- - 
ganiškos medegos, j 
štai ką padaryti. Į čystą in
dą įpilti vandenį ir įdėti tru-, 
putelį “patassium perman-1 
ganate”, kuris nudažys van
denį rusvai. Paskui gerai 
pavirinti. Jeigu vanduo per
mainė spalvą (iš rusvo pali
ko bespalviu), — tai ženklas, 
kad jame yra organiška me- 
dega, kad vanduo nėra čys- 
tas.

si: *

Kad kietą vandenį pavers- i 
ti minkštu, reikia gerai išvi- -. - 
rinti. Jei tas negelbės - į- “ 
dėti truputį sodium hydro- 
xydum” arba “potassium
carbon atis”.

•|: * :|:

Nuo plaukų slinkimo ge
rai yra vartoti sekantį mi
šinį:

Quinine sulph
Tr. Cantharides

gr. 20 
(alcoho- 
dram. 2 
dram. 2Extr. Jaborandi

Deodorized alcohol dram.2
Glycerine oz. 1
Bay rum oz. 1
Elder water, sufficient to 

make a pint mice.
Sig. Hair tonic.

mišinį nuo plaukų slinkimo.

išmazgok ir su tuo mišiniu 
gerai ištrink.

A. J. Karalius, 
Medicinos studentas.

lios.
Paskui, gyvenimo kelionė

je, man nesykį teko matyti 
revoliucijonierės. Gyveni
mas išblaškė jas po Sibiro 
tyrlaukius ir taigas, po ka
lėjimų urvus, po plataus už- 
rubežio miestus.

Aš mačiau, kad visur joms 
reikia daugiau kęsti, negu 
vyrams. Žiaurus budeliai su 
žvėrišku pamėgimu tykoja 
įžeisti jų moteriškumo jaus
mus . Pagaliaus, merginom keliauti į Ameriką, 
revoliucijonierem vist ik

•OI®

Bet apie Lietuvą pasikal
bėsim kitą kartą. Dabar a- 
pie Ameriką.

Pasakyk, kur tu dirbi? 
, Gal Stockyarduose Chica- 
i go j ? O gal kokioj dirbtu
vėj, firmoj, krautuvėj? Bet 
man vis tiek, kur tu nebūk 
dirbtum. Aš tik žinau, kid 
tu dirbi sunkiai. Tu pareini 
vakare namo visa paišina, 
nuvargus. Ir aš žinau, kad 
tu mažai tegauni už save 

I darbą, sulyginus vertybę tų 
'daiktų, kuriuos tu padirbi, 
i Visą didžiausią dalį tavo už- 
i darbio pasiima ponas-savi- 
ninkas dirbtuvės, firmos, 
krautuvės. O tau duoda tik

Bet gal tu esi vedusi mo
teriškė. Tat į dirbtuvę už 
darbiaut tu negali eiti. Tau 
prisieina ruoštis apie stubą. 
prižiūrėti, auklėti savo vai-

knygynėlius, 
darbininkiškus

Moterįs išradėjos

KATERINA BREŠKOVSKIENE.
Ji yra garsi rusu revoliucijoniere, kurią paprastai va

dina ‘‘močiute”. Dar savo žydėjimo metuose ji įstojo į 
revoliucijonierių eiles. Šiuomi laiku ji randasi amžiname

Ar tavo vyras skaito kny
geles, laikraščius? Kokius*;
Aš velyčiau, kad pirmiausia 

'skaitytu šiuos laikraščius: 
I “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivi”. 
■“Pirmyn”, “Lietuvių Žurna
lą”, “Dilgėles”. Ir tu pati 
skaityk šiuos laikraščius. 
Tai yra grynai darbininkiš- 

iki laikraščiai. Beskaityda- 
i ini gerus raštus jūs liksite 
žmoniškais, jūsų protas pa
sidarys blaivus, šviesus—jūs 
pamatysite, iš kur kįla tie vi
si vargai jūsų gyvenime, ne
laimės, nedatekliai. Jūsų 
šeimynoje tuomet bus meilė, 
sutikimas.

Metai į metus auga skai
čius moterų-išradėjų. 1809 
metais vokiete Ries gavo pa
tentą ant pagerintos audimo 
mašinos. 1815 metais mote
ris gauna patentą ant page
rinto kurpali aus. Paskui 
kas metai patentų skaičius, 
sduotų moterims vis auęa. 
Pereito amžiaus pradžioj 
vienas moters patentas pri
puolė ant 500 vyriškų paten
tų, paskutiniais gi metais to 
paties amžiaus—vienas mo
ters patentas pripuolė ant 
115 vyriškų patentų. Šiuo 
gi laiku, vienas motery pa
tentas jau pripuola ant 75 
vyriškų patentų.

Kaip matote, tai 
išradėjų skaičius 
vis auga. Per 
lu ir pusę metų 
vo 713 patentų ant 
išradimų. Iš jų 146 
madų dalykus, 114 
dėl virtuvės, 34 — 
mų mašinų ir 11.

išranda ir 
mų

įvairių 
paliečia 
įrankių 

ii siuva-

)ju laiku moterįs 
visokių pagerini- 

kuriomisne mašinų

Valparaisietis.



v

Vertė Bostonietis.
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ONUTE džiausios dilgėlės, užgauda
vo ją. Sugniaužusi savo 
kumšty tės, ji, kaipo ta ka
tytė, norėjo bėgti ir drasky
ti savo priešų veidus, lūpas. 
Bet... praeidavo kelios minu
tės ir ji aprimdavo.

Papuolė ji į neperblogiau- 
sią šeimyną. Žmonės buvo 
gana progresyviški, bet jo
kio gilesnio išmanymo apie 
draugijinius reikalus nebu
vo. Susirinkę liežuviais :š- 
karšdavo kailį kunigams ir 
socijalistams,bet vienok lan
kydavosi ant įvairių prakal
bų, teatrų, susirinkimų, 
žodžiu sakant, nebuvo tai 
nei fanatikai, nei socijalis- 
tai, bet, taip sau, vidurio 
žmonės. Onutė, sykiu su vi
sais. priprato prie laisvesnio 
užsilaikymo. Jau nuo 
pat jaunų dienų pas ją nebu
vo giliai įsišaknėjusio religi
nio jausmo.

Slinko mėnesis po mėne
sio ir Onutė vis labiau su
prato amerikoniškus papro
čius, madas, užsilaikymą. 
Vakarais ji pradėjo lankyti 
mokslainę ir greitu laiku ga
lėjo savo reikalais susišne
kėti angliškai.

Kogi daugiau bereikėjo? 
Alga buvo šiek-tiek pakelta. 
Tetos nuomone, reikėjo 
daugiaus pinigų. “Daugiaus, 
Onyte, turėsi skatiko, grei
čiaus geresnį vaikiną gau
si” — mokino teta. Taip, 
veikiausia, būtų ir susidė
jęs Onutės gyvenimas. Nei 
toks blogas, nei toks geras, 
ot sau vidutiniškas, pilkas 
gyvenimėlis, keli doleriai 
banke ir krūva rėkiančių 
vaikų, bet išėjo kitaip. Jau 
suvirš metus ji buvo išbu
vus Amerikoj, kaip pas tetą 
ant burdo parėjo jaunas, 
gražus vaikinas, turintis 
gana lengvą užsiėmimą.

Tai buvo toks geras, toks 
širdingas, toks malonus vai
kinas. Visi gentlemanu va- 
lino ir, reikia pasakyti, kač 
nilyg savo išlaukinės išvaiz
dos, jisai toks ir buvo. Onu
tė iš pat pirmųjų dienų pra-

Onutė Dalinkytė gavo lai
vakortę nuo brolio Juozo. 
Nors ligi tos dienos ji dar 
vis dvejojo, važiuoti ar ne
važiuoti Amerikon, bet lai
vakortės aplaikymas galuti
nai persvėrė jos abejojimus 
važiavimo linkmėje. į

Netaip jau blogai jai buvo 
gyventi savo sodžiuje. Tai 
būta gana patogios merge
lės, pačiame žydėjime. Tė
vai turėjo kelias dešimtines 
žemės, gyveno gana sutar
tingai. Onutė buvo pasimo
kinusi pas miestelio kriau- 
čiuvienę siūti ir atlikdavo vi
sa, kas buvo reikalinga prie 
siuvimo namiškiams, ret
karčiais pasiūdavo šį bei tą 
aplinkinėm merginom.

Kriaučkos padėjimas so
džiuj gana garbingas. Tai, 
galima sakyti, patsai cen
tras sodžiaus merginų gyve
nimo. Čia aptariama madų 
reikalai, paplakama liežu
viais ant visų, apie ką tik 
mintin užeina toj valandoj.

Kas kokią naują eilę dra
bužių įsitaisė, kokios spal
vos aoderokai bus audžiami, 
kur ir kada bus kokie atlai
dai, kas padavė ant užsakų 
—visi tie dalykai smulkme
niškai būdavo svarstomi 
Dalinkaičių bute, kada susi
rinkusios merginos narinė- 
davo savo pažįstamoms n 
pažįstamiems kaulelius. 0- 
nutė buvo lygi r teisėja ta n 
pe merginų. Ne tai, kad ji 
būtų buvus daugiau sugu- 
drėjusi, daugiau išmananti. 
Tik josios amatas statė ją 
augščiaus, darė ją autorite
tu.

Visgi nepaisant gana ma
lonių gyvenimo sąlygų, Ony
tė, gavusi laivakortę, ryžo
si keliauti Amerikonu Tėvai 
taip-pat nepertarė. Visas gi 
sodžius buvo tos nuomonės, 
kad supratlyvas žmogus A- 
merikoj juodos duonos ne-, -. ... ...
valgys, o ir vėl, toj Amen- deį'?Ja«stl simpatiją, 
koj labai mažai merginų ir . -!?u. u..Pa:
kaip jau jos ten brangina- siyaikseioti išeidavo ir jisai 
mos, tai sinku ir apsakyti. Jal.Yls tank‘au Pusdavo

Jūs paklausite, kas gena koki;^ "la.^ dovanelę.
vilnis pirmyn? Taip ir Onu- . ?™te jaute kad jos pu
tės krūtinė neramiai siūba- *lrlslmas P™ A"00, kok,,s 
v?-kilnojosi ir visa jos tal nepaprastas. Kad kiek- 
esybė instinktyviškai verže- ^eną sykj kaip tik ji pradė
si į nežinomą šalį. da aPie g?1™?’- Z-1

Ilgoji jūros kelionė, ban- Pasidaro talP ,sa’du.> krut*"e 
gos sulyg kelių namų augs-rj11!’ ,raJnlal..kdnv?Ja®l’ 
čio, dangus ir žemė ir jūros iodosi> kad jisai čia butų, 
platybė — vis tai, nors ir 
gązdino Onutę, nors į jos šir- m
dį varė keisto tūžmasčio ny- Vincas, apkabinęs Onutę, 
kulį, vienok, antra puse taip saldžiai, saldžiai, net 
vertus, viliojo ją—tarytum, iki sopėjimo, bučiavo jos 
žadėjo viltį įgyti didžiausią veidą, plaukus, akis. Ji bu- 
Kraitį. Vo tarytum apsvaigusi ir tik

Onutė išvažiavo. Sykiu šnabždėjo: “Vinceli, Vincy- 
važiavo ir keli kaimynai. Jū- ti...” Vincas taip-pat veik 
ra bevažiuojant, jai jau ro- nešnekėjo. Jisai tik veržėsi 
dėsi, kad neišturės. Jūros prie jos arčiau, tarytum bi- 
liga, bjaurus maistas, gar- jodamasis, kad atsitolinimas 
laivio sargų užkabinėjimai perskirs juodu amžinai.
ir gašlus mirkčiojimai, pris- “Aš tau viską atiduosiu, 
lėgė visus jos pajautimus. Onute, tik tu būkie mano. 
Viena, kas ją ramino — tai Męs nepaisysim žmonių ap- 
skaistus rytojus, kada ji pa- šnekų, mums nereikia kuni- 
matys brolį Juozą, uždirbs go, bet mūsų ųjeilė bus pra- 
daug pinigų, bus- turtinga, kilnesnė.
išsirinks sau puikiausi vaiki- Ji tikėjo kiekvienam jo žo- 
ną. Kaip sapnuose, ji matė džiui, ji tikėjo į jo gerą šir- 
tą auštantį rytą... dį, ji mislijo, kad jisai lygi-

TT nais toks, kaip ir ji.
Nuo tos dienos juodu buvo 

Amerikoj Onutė apsigyve- neperskiriami. Jeigu ne 
no pas tetą. Šeimyna buvo kas vakaras, tai jau tikrai 
gana pasiturinti. Čia jau kas antras ar trečias vaka- 
gyveno ir brolis Juozas ir ras juodu eidavo teatran, 
dar keturi vaikinai, taip va- važiuodavo kur nors ir, pro- 
dinami burdingieriai. L ■ • • ■ ■ ...

Pirmu laiku įspūdžiai bu-1 kokį puikesnį otelį.
vo kuogeriausi. Vaikinai 
kuopuikiausia apsitaisę, 
taip kaip dvarponiai Lietu
voj. Darbą ji tuojaus gavo 
prie kriaučių ir išsyk jai 
pradėjo mokėti po 8į dole
rius į savaitę. Jautėsi lai
minga, nors buvo ir baukš- 
tu. Baukštu buvo, jog nesu
prato šios šalies madų, ir ei
ti, ir juokauti, ir užsilaiky
ti teatre — viską nepataiky
davo. Kiekvienas ją pamo
kindavo. Ji nugirsdavo, 
kaip iš šalies teta, vaikinai 
ar pažįstami šnabždasi: et, 
grinorė... nieko neišmano.

oi apsitašys, 
metai...

Tie

gai pasitaikius, užkliūdavo į
1 ? Onutė

nedavė sau pilnos atskaitos, 
kaip slidžiu keliu ji pradėjo 
eiti. Visi pažįstami, juos 
susitikę, tik lingavo galvo
mis.

Teta vis labiau pradėjo 
kabinėtis prie Onutės ir Vin
co, klausdama: “kadagį pas 
kuyigą”... Juodu vengdavo 
atsakymo, abu atsakydavo 
taip, kad nei pats karalius 
Seliamonas nebūtų supratęs, 
kas norima pasakyti.

Teta, kaip įgudusi tokiuo
se dalykuose, matė, kad čia 
kas tai ne taip, kaip turėtų

žodžiai

praeis kokie

kaip skau-

LAISVES MOTERŲ NUMERIS

savo užpadžių.
Ilgainiui tą patėmijo ir O- 

nutė. Vincas vis tankiau 
pradėjo prašyti iš jos pinigų 
;ai tokiam, tai kitokiam rei
kalui. Manydama tuomi jį 
užlaikyti prie savęs, ji pildė 
mažiausia užgeida, bet 
meilė baigėsi, palikdama sa
vo pėdsaką.

Staiga vieną gražią dieną 
Vincas dingo, taip kaip ak
muo vandenyj, o sykiu su jo 
dingimu, žuvo ir visos svajo
nės. Net namiškiai, ir tie 
pradėjo rodyti į ją pirštais, 
merginos šaipyties, aplinki
niai juokties.

Susiėmusi galvą, ji dau
giau nieko nematė, nieko ne
girdėjo — tik ten kur tai to
lumoje, ji matė savo tėvelių 
namelį, ji matė, kaip jauna 
mergina atsisveikina su tė
veliais, paskui ją visi palydi, 
palydi į tolymą kelią. Din
go viskas, sapnai, svajonės, 
pirmoji meilė/ buvo sumin
džiota, sutrempta, žmonėms 
ant pajuokos išstatyta.

“Kas man daryti, kas man 
daryti? — šaukė ji savo šir
dies virpėjimais, krykštė ji, 
kaip toji gulbė, paskutinę 
savo dainelę.

Taip platus pasaulis, o vie
nok taip siaura jame žmo
gui, kurio siela blaškosi ir 
vietos sau rasti negali.

Kas gi pasidarė su Ona? 
Ar ji ištekėjo už vyro, ku
riam buvo reikalingi jos pi
nigai, ar ji likosi našlaite da
vatkėlė, ar, mažu, ji virto 
kariaujančios bažnyčios na
riu? O, rasit, savo skriau
dą pamačiusi, ji prisidėjo 
prie socijalistų? To viso aš 
nežinau.

Tik už kokių šešių ar sep
tynių metų aš susitikau su 
ja viename iš didžiųjų mies
tų Suv. Valstijose.

IV '
Męs, trįs vyrai, užėjome 

N N hotelj, kad linksma 
sau vakarą praleidus.

Užsisakėme sau alaus, už
sirūkėme po cigarą ir šneku
čiuojamės. Staigiai išgirdom 
lietuviškai prašnekus:

—Vyrai lietuviai?
Atsižvelgėme. Viena iš 

merginų_ patarnautojų links
mai žiūrėjo į mus. Aš įsmei
giau į ją akis. s

— Onutė —lyg nejučiomis 
praskiedžiau pro lūpas—ro
dosi, Onutė.

— Jes, Onutė,-atsakė ji— 
Jūsų geroji Onutė-ir gudriai 
4 mane pažiūrėjo. - Argi ta
mista manei, kad aš, į/duobę 
įkritusi, jau nebeišlipsiu. Oi 
ne, aš turiu tvirtą valią...

Ji kalbėjo jau su anglišku 
akcentu, bet kalbėjo gražiai 
lietuviškai. Aš nežinojau,ką 
pasakius. Aš ir pats jaučiau
si, tarytum, nutvertas vagis.

Pagaliaus paklausiau:--tai 
kaip gi Onutei einasi?

—Well... aš negaliu pasis
kųsti. Gyvenu taip, kaip ir 
jūs vyrai. Kokia pas jus,to
kia pas mane dora.. Bent lin
ksmai pagyvenu. Žmonių gi 
neapkenčiu. Renkuosi tuos, 
kurie man naudingesni. Ka
da aš buvau nelaimėj, žmo
nės mane atstume nuo savęs. 
Tegul bala juos ima dabar. 
Kaip jie man, taip aš jiem. Į 
teisybę netikiu, nes jos nėra 
pasaulyj—pasakė ji piktai.

Jos akįs piktai sužibėjo. 
Pikta Ugnelė akyse rodė ją 
pasidarius egoiste, bet tame 
matėsi ir spėka.

Ji tęsė toliau:—Kiti manė, 
kad aš taip sau koks nekal
tas avinėlis, eisiu maldauti 
atleidimo, pelenais galvą pa
barstysiu. Bet aš sau kitaip 
pasielgiau. Pradėjau mokin
tis angliškai, su niekuo neuž- 
sidėjau ir štai šiandien aš nė 
nežiūriu į savo buvusius drau
gus. Kam kas galvoj, kaip 
aš pelnausi sau duoną? Aš 
neblogesnė, kaip milijonai 
kitų. Kožnas eina prie lai
mės- tai kodėl man uždrausta 
jos ragauti?

Aš pratariau kelis žodžius 
apie priedermes žmonių, su- 
lyg tėvų. .Jeigu ji tokią tvir
tą _ valią turėjusi — tai 
reikėjo eiti į darbininkų ju
dėjimą, padėti visiems kilti į 
viršų.

nos grūdelį kalta nebuvau... 
(am man dirbti tarpe jūs...

Sulyg tų žodžių ji buvo pa
šaukta kitur. Daugiau man 
niekad neprisėjo su ja pasi
matyt. * **Kiek tokių Onučių žūsta 
gyvenimo verpetuose 
r gražių. Ji klydo, kada sa

ke, kad tik saviškiai ją atstū
mė. Atstums ją ir kiti...

J. Obelaitis.

*
abių

būti. Ji nutėmijo savo gud-> Ji nusisypsojo tik. 
riom akim, kad Vincas čia|^ tanus
nori tiknori tik pasinaudoti, kad
paskui nukratyt dulkes nuo

KASOS
Iš šolomo Aš (garsaus žydų rašėjo.)

Paaiškinimas vertėjo. Pas senoviškos 
mados žydus, chasidus, yra paprotys, jog 
ištekėjusiai moteriškei reikia nukirpti ka
sos ir uždėti pariką. Šolomo Ašo apsaky
mėlis parašytas ant tos temos.

Ant mažo divonėlio sėdėjo jauna, aštuo
niolikos metų, mergina. Ji padengė veidą 
abiem rankom, paskendusiom tankiuose, 
šilkiniuose plaukuose. Ji raudojo. Jos krū
tinė neramiai kilno josi Priešais ją buvo lo
va ir anc jos gulėjo drapanos: viena eilė— 
šliubinė, kita — sinagoginė iš juodo šilko iF 
dar trečia iš paprasto juodo ceikio.

Durįs prasivėrė ir įėjo motina ir tėvas.
—Hanele! Argi tu nori ant mūsų tokią 

—;”_.v .------ : ----------.v' |5vu<i ^^vxcv^kul? Argi tu nori, kad visas
gali išsirodyti barbariška|svietas apie mus šnekėtų? — pradėjo tėvas.

Nuotaka lalėjo.
—Pažiūrėkie, kodėl Moišos Grosse 

duktė ir Henendel Freindel duktė gali ne
šioti pariką.

—O jos dar ir daugiau kraičio gavo, 
i —pridūrė motina.

Nuotaka tylėjo.
—Dukrele! Pagalvok tik, kiek pinigų 

ir kraujo męs nustojom, kad sulaukus te 
džiaugsmo — tavo vestuvių. Tu gi nori vis
ką išąrdyti. Pasibijokie dievo. Mus pra
keiks, o jaunikis namo pabėgs.

—Liaukis juokus darius — sako moti
na, paima vieną pariką ir eina prie duktės. 
—Leisk, aš pamieruosiu. Žiūrėk plaukai 
tokie, kaip ir tavo... ir motina deda jai ant 
galvos pariką.

Mergina, pajutus sunkumą ant savo 
galvos, griebėsi už plaukų. Tarpe savo šil
kinių, gyvų plaukų, ji pajuto svetimus, ne
gyvus, šiurkščiai šaltus plaukus. Josios 
galvoje viena mintis kerojo: kas žino, kur 
ta galva, nuo kurios paimti tie šalti plau
kai... Ji, išsigandusi, visa drebėdama, at-

Jus primae noctis.
Pirmosios nakties tiesa.

Kas tai yra ta “pirmosios 
nakties tiesa”?

Tai tiesa pono pernakvoti 
pirmą naktį su žmona savo 
baudžiauninko. Mums tatai I gedą užtraukti? 
L ’V \ '/ 
tiesa, vienok ta tiesa egzista
vo baudžiavos laikais ir tai 
ne vienoj kurioj bent šalyj— 
bet veik visose šalyse. Ku
nigija, kuri tais laikais buvo 
dar galingesnė, ne kaip šian- 
dien, kurios rankose tuomet]negu^tu 
buvo ne vien dvasiška, bet ir 
svietiška valdžia, tyliai pri
pažino tą tiesą naturališka, 
bent niekas negali prirodyti, 
kad kunigija prieš tai pro
testuodavo.

Po vinčiui prieš altorių 
jaunoji pora, veselninkų bū
rio lydima, ėjo namo vestu
vių puotos kelti. Jeigu po
nas buvo “neunaringas”, ji
sai ir pats ateidavo į vestu
vių puotą, bet tankiausiai, 
jisai nerodydavo savo “švie
sių” akių prastuoliams ir, 
vakarui atėjus, jaunoji bū
davo atvedama į pono rū
mus. U L, XOOX CXXXMUtOX,

Sako, tankiai nuotaka. pa- stūmė parika, kaip kokią šmėkla ir išbėgo į 
sipriešindavo tam. Kilda-h^ta kambarį.
vo tuomet širdį perverentis Motina su tėvu tik pasižiūrėjo vienas į 
šauksmas, jaunoji blaskyda- kita.
vo rankas, bet pono aidukai Ryt.dieną, tuojaus po šliūbui, atėjo jau-
neturėjo mielasirdystes. . nojo motina, kad aprėdyti ją prie pusryčių.

Matė tai bažnyčia, žinojo Vienoj rankoj ji laikė žirkles, kitoj — pari- 
kunigas, vinciavodamas ties ką ir skrybėlę. Tai buvo jos dovanos, 
altorium jaunuosius, žinojo L Jaunoji buvo užsidariusi Ir neįsileido, 
pono iamilija bet visi su rpuomeį seng nubėgo pas jaunosios motina 
Luum sulipu. ir abidvi sykiu įsiveržė per duris.Pono valia, tai įstatymas TZ f-. .. , , . v .9 .
jo tarnams. Gi tais laikais , , -.K^elgi tu, dukrele, užsidarai? Any- 
negalima buvo laukti pasi- ta bučiuojasi su ja, bet jaunoji tyli, 
priešinimo. Ponas galėjo Motina sako: — Anyta tau atvežė dova-
žmogų nušauti ir jokios at- kad turėtum kuo į sinagogą eiti,
sakomybės jam už tai nebu- Iš kito kambario girdisi muzikos gar- 
vo. Todėl ir jaunavedis, sai — tai kviečia ant pusryčių. Anyta nor 
nors ir dantis sukandęs, ty- paleisti jos kasas, jaunoji atšalina ją ir puo
liai turėdavo sutikti su tuo laši prie motinos.
nežmoniškiausiu pažemini- —Aš negaliu, mamyte, aš negaliu. Ma
niu. ’ • no širdis plyšta, kada aš pamisliju, kad ka-

Mūsų gadynėje nebėr tos su neturėsiu.
teisės. Sukilę žmonės, nu- —atmink Dievą! — šaukia motina — 
šluodami baudžiavos tvarką, verdančiose upėse kankina tas, kurios ne- 
nušlavė ir “tiesą pirmosios nori kasų nusikirpti. Jų plaukus nurauja 
nakties”, kuri atsiliko tik at-1 nuo galvų. Pasibijok Dievo, dukrele! • .

Merginą apėmė šiurpas. Argi nukirps 
jai tuos gyvus, šilkinius plaukus, pasidi-

< . .i v. «i džiavimą josios jaunystės? Argi jai reikės
At Vieta tik pas peCllĮ; | nešioti plaukus, kurie augo ant svetimos 

galvos? Gal tasai žmogus jau seniai supu
vo kapuose! Jisai dar gali naktį atęiti pas 
ją ir pasakyti: atiduok man, mano plaukus.

Ji išgirdo žirklių čekšėjimą. Bai
mė ją apėmė. Ji ištrūko iš motinos glėbio ir 
sušuko: — tegul pats Dievas mane teisia, 
aš nesiduosiu!

Ir nieko negelbėjo. Svočia pasiėmė at
gal žąsis ir antis ir išsivežė su savim. Net 
jaunikį norėjo paimti, bet jaunosios moti
na nedavė, pasakiusi, kad jaunikis jiems da-

, tamista, kad 
mane atstume, paniekino,ap
spjovė, nors aš nei per aguo-

siminimuose ir senuose raš
tuose. J. N.

Daugelis Sau galvoja: die
ve neduok, kad moterįs gau
tų lygias teises, nes tuomet 
reikėtų kraustytis ant Mar
so. Jiems rodosi, kad mo
teries vieta vien tik pas pe
čių, bet kas akyliau žiūri į 
gyvenimo reikalus, tas ma
to, kad moterįs šiandieną lo
šia labai svarbią rolę žmoni
jos gyvenime.

Štai, aš surankiojau sta
tistiškas žinias, kiek-pasau
ly yra dirbančiu moterų, Pa- 
tėmysiu dar, kad skaitlinės 
paimtos iš statistikos, kuri 
surinkta prieš 8-10 metų, 
taigi mūsų dienose, kada ka
pitalizmas dar smarkiau iš
bujojo, dirbančių moterų 
skaičius, be abejonės, yra di
desnis.

Vokietijoj prieš 6 metus 
dirbančių moterų buvo cfe- 
vyni ir pusė milijonai, Aus
trijoj (1900 metais) — penki 
ir pusė milijonai, Vengrijoj 
— veik trįs milijonai, Rusi
joj — suvirš penki milijonai, 
Italijoj — penki milijonai, 
Šveicarijoj — pusantro mili
jono, Francijoj — puspenkto 
milijono. Ispanijoj — milijo
nas ir trečdalis, Belgijoj — 
truputį mažiau, negu milijo
nas, D. Britanijoj—penki 
milijonai ir trečdalis, Suv. 
Valstijose — penki ir pusė 
milijonai.

Argi tos skaitlinės ne aiš
kiau už gražiausius žodžius 
parodo, kad moterims vieta 
ne vien pas pečių, bet plačia
me žmonijos gyvenime?

P. Svotelis.

—Nieko čepčiukas tau nuo galvos nu- - 
slinko, — pasakė jis, pakeldamas -naktinį 
čepčiuką.

Ji užsidėjo čepčiuką ir jau norėjo užsi
sukti prie sienos, bet jisai minkštai prata
rė:

—Hanele, aš noriu su tavim pasišne
kėti.

Tie žodžiai rado kelią prie jos širdies. 
Visą laiką nuo pat vestuvių jisai su ja ne
šnekėjo. Ištisomis dienomis ji visai jo ne
matydavo. Jisai vis sėdėdavo sinagogoje. 
Parėjęs ant pietų, jeigu ką ir pasakydavo, 
tai visai nežiūrėdavo į akis.

—Ko nori? — paklausė ji.
—Hanele,) meldžiu tavęs, būkie išmin

tinga. Žiūrėkie, kiek aš visai nekaltai turiu 
dėl tavęs nukęsti. Gi patsai Dievas mus vie
ną dėl kito sutvėrė. Į ką tai panašu: tu iš
tekėjusi moteriškė, o su savo plaukais.

Miegas dar nepaleidžia ją iš savo glė
bių. Ji jaučiasi tokia silpnutė ir lengvai 
nuilsta ant jo krūtinės.

—Vaikuti — sako jisai dar tyliau: —aš 
žinau, tu gera žydiška dukrelė. Tėvas dan
giškasis mums padės. Męs turėsime gerų 
žydiškų vaikelių. Meskie savo užsivertimą. 
Argi tau smagu, kad visi j mus pirštais ba
do: Tavo gėda, yra mano gėda.

Dar niekas su ja taip meiliai nekalbėjo. 
Ir tai jos vyras, jos vienatinis vyras, su ku
riuo jinai amžį gyvens...

Jisai kalbėjo: aš žinau, tau gaila tavo 
plaukų. Tai tavo mergavimo atminimas. 
Kada aš jaunikis buvau — aš mačiau, kad 
tu skaisti, padori mergina. Ir man širdis 
plyšta, kadą reikia tau plaukus kirpti. Bet 
kas gi daryti? Tokis jau parėdymas. Die
ve ne duok dar nusidėsime ir tai gali atsi
liepti ant vaikų.

Ji nieko nesakė, tik dar arčiau prisi
glaudė prie jo. Jisai ją apkabino ir meiliai 
žiūrėjo į veidą. Jojo akyse buvo matytis 
maldavimas. Maldavimas laimes dėl abie
ju.

Ar galima? — ne tiek lūpomis, kiek aki
mis paklausė jisai. Ji tylėjo, tik dar labiau 
prie jo prisiglaudė.

Jisai skubiai pasiėmė žirkles.
Žirklės judėjo ant jos galvos, kirpda- 

mos šilkinius plaukus, o ji tarytum, sapna
vo. Tai buvo brangus atsipirkimas už lai
mę.

Kada Hanele rytmetį pasižiūrėjo į veid
rodį, ją apėmė baimė. Ant stalelio buvo 
padėtos jos kasos. Siela, kuri gyveno jos 
kasose, jau mirė.

Ji paslėpė savo veidą rankose ir mažam 
kambarėly pasigirdo nesulaikomas raudoji
mas.

Subatoje jie ėjo į sinagogą.
Oi tik ir prisiklausė ji prakeikimų, ei

dama gatvėmis. Tegul tie prakeikimai bus 
vėjais išnešioti po tyrlaukius, kur žmogaus 
koja dar nėra buvusi!

Buvo vasaros vakaras, kelios savaitės 
po vestuvių. Vyras sugrįžo iš sinagogos ir 
stačiai nuėjo savo kambarin. Pati jau mie
gojo. Jos baltas veidas vos buvo matomas 
per tirštus plaukus. Savo plonytėm ranky
tėm ji apkabino galvą, tarytum, bijodama, 
kad kas nenukirptų plaukus.

Vyras buvo įpykęs. Jau ketvirta savai
tė, kaip jis vedęs, o jam vis dar neduoda 
torą skaityti. Chasidai priekabių jieškojo, 
o šiandien Chaimus Moišė prie visų jį išvo
liojo. Ir visi tie nesmagumai, kad ji nene
šioja pariko.

Kada jisai ėjo namo, jisai manė jai pa
sakyti: “moteriške, aš reikalauju, kad tu 
eitum su manim pas rabiną. Jeigu tu nesi
duos! nukirpti tavo plaukų, tai mudu persi- 
skiriam, nes tu nepildai Dievo įsakymų.”

Bet jisai pamatė Miegančią pačią, jo
sios baltą veidelį tarpe suaugusios plaukų 
girios. Jam pagailo jos. Jisai tyliai priėjo 
prie jos lovos, atsistojo prieš ją ir ilgai žiū
rėjo. Paskui nejučiomis sušuko:

—Hanele, Hanele, Hanele!
Ji baugščiai pravėrė akis ir, tik iš mie

go nubudusi, apsidairė:
Nosen, tu mane šauki? Ko tu nori?

Musų moteris.
Kaip žiedas lejijos, užgautasis vėjo, 
Lyg ko-tai maldaudams, lenkiasi žemyn - 
Taip moteris jūron vargo piktadėjo 
Nulenkus galvelę, vis brenda tolyn.

Jos rankos ir kojos nelaisvėj įpintos, 
Galva jau pripratus žemai nusilenkt, 
Akelės prieš liaudį bailiai pastatytos— 
Kad visų klausyti, kentėt ir neverkt!

Ji savo rankelėms liaudį išauklėjo: 
Dainavo - liūliavo, įdėjus lopšyn 
Ir savo krūtimis mažus išpenėjo, 
Įkvėpdama meilę jaunutėn širdin.

Jos teisės po vyro kojomis pamintos, 
Širdis prijaukinta meilę varu teikt 
Ir mokslainės durįs dėl jos uždarytos, 
Kad gentkartę juodą dar plačjaus pas-

• " [kleist.
Vergės rankos liaudį ligi šiol auklėjo...
Į tamsią bedugnę, vis vedė gilyn... 
Ašaromis prausė ir krauju penėjo, 
Kaip gėlė nuvytus, ji lenkės žemyn...

Šiandien jau pagiežoj baisioj paskan- 
[dintos.

Pradeda į kovą savo sūnus šaukt, 
BrutališKas ginklas prieš jas pastaty

tas.
Panieka vis gaudžia: “dar turit pa- 

[laukt’
Senas Vincas.

Tik neverk
Tik neverk, tu mano kūdikėli, 
Juk tave prie širdelės glaudžiu! 
Nevaitok, o mielas, balandėli, 
Nes drauge aš su tavim kenčiu.

Man širdis dėl tavęs pusiau plyšta, 
Kad vergaut tau su manim reikės... 
Viskas gema, gyvena ir miršta, 
Tai ir niudu sutikt tas turės!

Augk, bujok, nors varge, mažutėli! 
Juk dėl tavęs aš laimės geidžiu, 
Jos jieškot privalai,vargdienėli, 
Ir manęs neužmiršti meldžiu.

Mano spėkos kasdieną vis nyksta 
Ir tave išauklėt netesės...
Galva svaigsta ir rankelės ilsta, 
Prie širdies tave glaust negalės...

Senas Vincas.
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LIETUVES AMERIKOJ
Amsterdam, N. Y. Čia 3,- 

000 lietuvių, bet didžiuma 
snaudžia.

Snaudžia ir moterįs. Turi 
jos šv. Marijos dukterų 
draugiją, kuri turi 60 narių. 
Pakraipa —katalikiška. Y ra 
tik kelios laisvesnės mergi
nos, kurios pridera į Tėv. 
Myl. draugiją. Gaspadinės 
myli daug burdingierių lai
kyti ir mėgsta alų, nors ne 
visos, bet daugelis.

Sesės, atbuskite!
Gamtos Vaikas.

San Francisco, Cal. Mote
rįs neturi jokios organizaci
jos. \

Moterų — kokia dešimts 
išviso. Didžiuma lietuvių 
yra apsivedę su kitatautėm.

Didžiuma moterų — lais
vos.

Lietuvaitės labai mėgsta 
lankyties po balius, bet ne
labai myli rimtus susirinki-

Adams.
Lawrence, Mass, čia ran

dasi šv. Elžbietos draugija 
(90 narių), šv. Onos (70, ir 
“Birutė” (22.) Pirmutinių 
pakraipa — katalikiška, tre
čioji — pažangesnė. Abelnai, 
judėjimas menkas.

S. Večkys
PrieBrooklyn, 

kriaučių unijos priklauso 
550 lietuvaičių. 1 
progresyviško sus. 
kuopa, kuri turi apie 35 na
rės. Yra ir lietuvaičių kliu- 
bas. Merginos dalyvauja 
choruose ir teatruose. Po 
paskutiniam kriaučių strei
kui susipratimas pakilo.

Kenosha, Wis. Yra dvi 
bažnytines moterų draugi
jos: Ražancavos ir Nekalto

Gyvuoja 
pirma

B.
Naugatuck, Conn. Yra čia 

lietuviška moterų draugija. 
Lietuvos Seserų Draugystė 
ir katalikiška — Lietuvos 
Dukterų draugija.

Judėjimas silpnas. •
Haverhill, Mass. Čia gy

vuoja katalikiška, nieko ne
veikianti moterų draugija. 
Narių turi kelis desėtkus.

J. Tumonis
Chicagos siuvėjos. Chi- 

cagoj rūbsiuvystė, kaip pra
monė, stovi gana augštai. 
Darbininkų joje dirbančių 
bus apie 50,000, tarpe jų ij 
moterų. Lietuvių — mote
rų ir merginų yra 400. Fir
mos noriau samdo moteris, 
negu vyrus, nes moteris 
daug nuolankesnės.

Firmoj Hart Schaffner ir 
Marx v ra 150 dirbančių lie
tuvaičių. Darbininkai suor
ganizuoti. Lietuvaitės pri
klauso prie unijos.

Leibelių siuvyklose labai 
mažai yra lietuvių. Firmo
se, kur nėra organizacijos, 
ten pradedančioms moka 
vos 2-3 dol.

Lietuvaitės, ypač pribuvu
sios iš Lietuvos 
kontraktierius. 
gan blogas.

Los Angeles, Cal. Mūsų 
moterėlės gyvena sau ra
miai. Jos užmiršo, kad jau 
dvidešimtas šimtmetis ir lai
kas busti iš miego. Mažai 
skaito, o turtingesnės ir pa- 
puikavoja.

mus.
Gal tai ir vyrų kaltė, kad 

nežadina prie apšvietos.
P. Galskis.

Grand Rapids, Mich. Mo
terįs priguli į šias draugijas: 
Simono Daukanto (14 na
rių), SLA. 60 kuopos (5), 
TMD. chore dalyvauja 8 mo
terįs, šv. Kazimiero giedo- 
rių draugijoj — 16, LSS. 
kuopoj — 2.

Progresas neperaugštai 
pakilęs. Daug moterų mėg
sta gerti draugijų salėse. 
Tai jau vyrų kaltė, nes taip 
nutaria. L D.

Philadelphia, Pa. Čia gy
vuoja:

1) Lietuvos Ųukterų dr- 
stė (svietiška). Turi 120 
narių.

2) Šv. Cecilijos (bažnyti
nė). 200 narių.

3) Šv. Marijos Magdele- 
nos (pirma) — 110 narių.

4) Šv. Marijos Magdeie- 
nos (antra) — 100 narių.

5) Ražančiaus dr-stė. Na
rių — 150.

6) Širdies pono Jėzaus. 
Narių apie 80.

7) Šv. Franciškaus zoko- 
no. Bendra su vyrais.

8) “Birutė”. Mišri vyrų 
ir moterų draugija.

Moterų ir merginų yra 60.
9) Sus. L. A. kuopose — 

48 narės.
10) LSS. kuopose moterų 

ir merginų 23.
11) Giedorių draugijoje 

moterų yra 20. Kaifkmatot, 
davatkėlių daugiau, vienui- 
ir pirmeivės kruta. /

ginos priguli prie “Aido” 
choro (8). Prie TMD. pri
klauso 5 merginos.

Laisvų moterų vis dau
giau randasi.

P. Ružauskaitė.
Shenandoah, Pa. Tarp di

delio skaitliaus vyriškų 
draugijų, nėra nei vienos 
moterų draugijos, nors lie
tuvių čia yra 8,000. Kiek 
progresyviškesnės priklau
so prie SLA., o bažnytinės 
prie SLRKA.

Kada kamendoriavo čia 
kun. Milukas, tai su jo pa- 
gelba susitvėrė net 2 moterų 
draugijos, bet neilgai tegy
vavo.

Shenandorietės, pagalvo
kite! Argi jau jūs nesutver
site savo draugijos?

Senas Vargšas.
Gardner, Mass. . Moterų 

ir merginų išviso yra 200— 
300. Moterų draugijų nėra. 
Mišrių draugijų nėra. Apie 
10 moterų ir merginų veikia 
scenoje. Fanatikių yra ma
žai. Apskritai, čia moterįs 
aiškios pozicijos neužima.

D. Klinga.
Baltimore, Md. Čia gy

vuoja:
1) D. L. K. Mindaugio vy

rų ir moterų draugija. Mo
terų priguli 237.

2) Teatro Mylėtojų Dr-ja. 
Moterų yra 19.

3) D.L.K. Vytauto vyrų ir 
moterų dr-ja. Moterų pri
guli 17.

4) S.L.A. 64 kuopa. Mo
terų—23. Pakraipa minėtų 
draugijų tautiška.

5) L.S.S. 14 kp. Moterų 12.
6) Nekalto Pras. Panos 

Švenčiausios dr-ja. 95 narės.

kos draugijos “Aidas”. Mo 
terįs veikliai dalyvauja teat
ruose.

Mota esama ir veikliu, 
bet dauguma nieko neveikia.

Jaunutė.
Spring Valley, III. Nuo 

1912 m. gyvuoja moterų 
draugijėlė Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus. Sutverta su 
tikslu tarnauti bažnyčiai ir 
ją puošti. Nariu turi apie 
16. Pereitais metais susi
organizavo šv. Cecilijos gie- 
doriy dr-ja. Į ją priguli 5 
merginos.

Merginu yra daug, bet tik 
kelios dalyvauja kultūriška
me gyvenime. Moterįs be
veik visos prisirišę vientik 
prie namu liuobos.

Būtinai reikia sutvert lais
vą moterų draugiją.

Cleveland, O. Mūsų mo
teris vadina liet, sufragistė- 
mis; žinoma, ne visos tokios. 
Laisvos moterįs spiečiasi į 
“Birutės” draugiją. Kelios 
apšviestesnės merginos pri
klauso prie “Mirtos” choro.

Katalikės turi Aušros Var
tų dr-ją, Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. ir šv. Agnieš- 
kos draugijas. Geibienė,

Lowell, Mass. Čia gy
vuoja gana skaitlinga nariais 
dr-stė Panelės Švenčiausios 
Aušros Vartų. Susipratu
sių moterų dr-stėj visai ma
žai. Daugelis moterų pa
deda vyrams bačkutes tuš
tinti.

Springfield, III. Daugu
ma lietuvaičių dirba pas tur
tuolius, o užmbkesnis nuo 
3 iki 5 dol. į savaitę. Skalby
klose per diepas šunta karš
tyje, o užmokesnį gauna nuo 
75c. iki $1.00 į dieną. Daug 
lietuvaičių dirba hoteliuose 
prie sunkiausių darbų, o at
lyginimas nuo 10 iki 15 dol. į 
mėnesį.

Čeverykų fabrikoj naujai 
pristojusios dirba už $3.50 į 
savaitę. Tai matote, koks 
moterų padėjimas.

Kaslink apšvietimo — tai 
3 moterįs priguli prie socija
listų kuopos. Tuo tarpu vie
nų tik merginų Springfielde 
yra į 60. Mažai jos skaito, 
mažai lavinasi, teatro lošti 
neprikalbinsi. Tikėjimą pa
laiko dėl mados, o apie lais
vumą mažai supranta. Nei 
neužsimink jom apie civiliš
kas vestuves.

Mažas V-as.
Newark, N. J. Čia gyvuo

ja šv. Uršulės kuniginė dr- 
ja ir Lietuvos Dukterų — 
pirmeiviška draugija, bei 
ne galutinai laisva, turinti 
apie 45 nares.

Moterįs nelošia svarbios 
rolės gyvenime. Maža dale
lė dalyvauja teatruose, dau- 
gesniai chore, bet pastovu
mo nėra.

J. Duobinis.
Lewiston, Me. Paskutiniu 

metu mūsų moterįs subruz
do veikti. Prie socijalistų 
kuopos priguli 20 moterų, 
prie kooperacijos apie 15. 
Lietuvos Dukterų draugija 
smarkiai kįla ir verta pagi • 
rimo. Susirinkimai labai 
pavyzdingi.

čia yra ir kuniginė mote
rų draugija, bet dabar tai
sosi prie mirimo. Turi apie 

Chicago, Ill. Apšvietimas (15 narių.
tarpe darbininkių gana že-' 
mas. Dauguma atvažiuoja 
iš Lietuvos ir moka vien 
maldas skaityti, o čion dau
giau niekuo, nesirūpina. Re
tai kurį laikrašti prenume
ruoja, o jeigu ir pareina į -kimu
butą, tai didžiuma ir veltui L.;;;., 
neskaito. * . .

Mūsų moterįs nesimoko ’ 
angliškos kalbos. Pertai bū
na tankiai nuskriaudžiamos judėjimas menkas, 
dirbtuvėse. < 1

Lietuvės! Lankykite spe- neveikia dėl moterų judėji- 
ciales del ateivių vakarines mo pagilinimo.
mokyklas. * 1 ’

Moterų—118. Prie I.W.W. 
unijos priguli 397 moterįs.

V. Stankevičius.
Vandergrift, Pa. Čia 

gyvuoja katalikiška šv. Ger
trūdos draugija, kuri turi 66 
nares. Pakraipa—klerika- 
liška.

Apšvietimas žemai stovi. 
Daugelis moterų net kovoja 
prieš skaitymą.

Visų draugas.
Worcester, Mass. Čia 

gyvuoja kelios katalikiškos 
ir viena pirmeiviška moterų 
dr-ja. Katalikiškos moterįs 
įsimylėjusios į savo kunigą. 
Tarpe merginų vis daugiau 
veikiančių ir linkstančių prie 
socijalistų.

dirba pas 
Padėjimas

Gėlė.
Conn. Di- 
draugija tai

Waterbury, 
džiausią mūsų 
“Rūta”, turinti 325 narius. 
Pagal konstituciją—pirmei
viška, bet vienok mišios už- 
pirkinėjamos.

Mišri vyrų ir moterų drau
gija, tai “Šviesa”. » Moterų 
ten —15. Visame kame vy
rai vadovauja. Liet. Sūnų 
ir Dukterų dr-ja gyvuoja 
silpnai, bus bene fanatiška. 
L.S.S. kuopoj—dvi moteriš
kos. Merginos priguli ir 
prie klerikališkai-teatrališ-

Mergaitė.
Pittsburgo gaspadinių 

unija. Paagitavus dakta
rei Baltrušaitienei, susi
tvėrė gaspadinių unija, kuri 
pridirbo daug triukšmo ant 
visos Amerikos. Kuniginiai 
nemyli unijos, nors ji ir be- 
partyviška.- Susirinkimuose 
kalbama apie šeimininkystės 
reikalus, kviečiama prie 
darbštumo ir apšvietos.

Didžiuma Pittsburgo mo
terų snaudžia. Paskutiniais 
metais pradėjo bruzdėt ir 
katalikės.-

MMMMM

Dievo dr-stė 
Konstituci- 

Nežinia, ar

■■■ > • 'i

Moterų Laikraštis

ŽMONA.
Iš Multutull, garsaus olandų radėjo.

m

Jau peršoko per šimtą narių. I taip graži, iš augštos šeimy- 
Kuniginės tur Nuolatinės Pa- 
gelbos Pan. Švenč. dr-ją.

Mūsų moterįs gana smar
kiai kįla, tik daugelis mer
ginų nenori dėties prie vi
suomeniškų darbų.

Rožytė.
Collinsville, Ill. Nesma

gu pranešti, kad mūsų mo
terįs neturi nei savo, nei ben
dros su vyrais draugijos. 
Tuotarpu laisvamaniškų mo
terų ir merginų čia yra. Jos 
padeda teatruose,lankosi ant 
prakalbų.

St. Louis, Mo. Gyvuoja 
bendra vyrų ir moterų “Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
gija”. Prie jos priklauso 
apie 20 moterų. Prie soc. 
kuopos priguli dvi merginos.

A. Dzūkelis.

nos. Aš ateinu pas ją ir at
veriu jai savo širdį. “Ne” — 
pasakė jinai.

Tuomet aš pradėjau dirb
ti, kaip tikras vyras. Aš vis
ką perkenčiau. Dėl mano 
tėvo atėjo blogi laikai. Pra
sidėjo nuostoliai, negalėjo 
kreditoriais atsiginti. Jisai 
nusibankrutijo. Aš vėl ken
čiau vyriškai atstatęs krūti
nę gyvenimo audroms. Aš 
virtau neturtingu.

Ogi žiūriu — ateina mer
gina, kuri buvo mane atstū
musi. Ko ji norėjo nuo ma
nęs? Juk aš buvau nuvar
gęs, turėjau menkiausią mo
kytojaus vietą. Mano vikis 
užgęso, o savo poeziją aš 
numečiau ugnin.

Ji atėjo pas mane ir pasa
kė — aš sutinku ištekėti už 
tavęs. Ar suprantat, kas tai 
yra meile?

Teisybę sako, kad nuo gir 
tuoklystės žūsta tiek žmonių, 
kiek ir karėse. Apskaityta 
yra, kad ant kiekvieno saliu- 
no Amerikoj per metus iš
puola trįs mirtįs. Ne tai 
kad žmogus saliune imtu ir 
numirtu, bet degtinė paker
ta jo sveikatą ir ne savo lai
ku nuveda į kapus. Ant 
kiekvieno saliuno Suv. Vals
tijose išpuola 21 smarkus gė
rikas ir suvirš 100 vidutiniš
ku gėriku, kurie, kaip žino
ma, ir gana smarkiai įkau- 
šia. c

Paskutiniu metu Suv. Val
stijose išgerta du ir pusė bi
lijono galionu alkoholiniu 
gėralu. Sunku ir apskaity
ti, kiek tai pinigu ir sveika
tos paklojama prieš tą de-

Norwood, Mass. Egzis
tuoja čia moterų dr-ja Ne
pers to jančios Pagel bos Pan. 
Švenč. Narių turi apie 40. 
Tik poterius kalba.

Laisvos moterįs draugijos 
neturi.

Binghamton, N. Y. Lie
tuvių Kliube priguli vyrai ir 
moterįs.
Marijos Magdalietės dr-ja 
šventa. Narių turi apie 40. 
Lietuvos Dukterų po prieg- 
auda Motinos 
turi 20 narių, 
jos dar neturi, 
bus laisva.

Moterįs veikime labai ma
žai teatsižymi. Prie L. S. S. 
kuopos vos 1 mergina prigu-

Laisva draugija.

Pašalietė.
Montello, Mass. Ne

paprastai smarkiai kįla “Bi
rutės” pirmeiviška draugija.

nesimažina.
Degtinė naikina menkes

nes tautas, kaip indijonus, ji 
veisia išsigimėlius ir idiotus, 
tūrių skaičius didmiesčiuo

se, kaip New Yorkas, Chi- 
caga, Philadelphia metas j 
metą kįla. O kiek žmogžu
dysčių papildoma iš priežas
ties alkoholio? Iš 100 įvai
riu nusidėjimu 90 pripuola 
ant alkoholiku dalies.

Su v. Valstijose alkoholis 
užmuša 2000 žmonių kožną 
dieną.

Tik pasvarstykime apie 
tai, kas mus laukia.

Kova su alkoholiu jau pra
sideda. Ji eina vis didyn. 
Neatsilikime ir męs, lietu
vės. Pakelkime klausimą sa
vo draugijose, išrinkime tam 
tikras komisijas, eikime agi
tuoti į plačią minią. Tverki
me blaivininku kuopeles, bet 
ne tu bažnytiniu blaivininku, 
kurie geria užmerktomis aki
mis.

Turiu viltį, kad šitas mano 
šauksmas veltui nenueis.

O. Adomaitienė.

Pažiūrėkite, kaip gražiai, 
kaip simmetriškai gamta 
viską sutvarkė. Meilė — tai 
palinkimas duoti, atsiduoti 
—iš vienos pusės ir imti —is 
kitos. Šiurkštus fiziologiš
kas meilės išaiškinimas — 
nėra šiurkštus iš teisybės; 
jisai tokiu yra akyse tųjų, 
kurie ant visko užmeta savo 
purviną dėmę. Meilė — tai 
veržimasis duoti ir imti, ap
vaisinti ir gimdyti. Visa, 
kuo pilna mano širdis, apie 
ką aš svajoju — visa tai — 
aš jai atiduodu. Aš jai ati
duodu visą savo sielą, visą 
save, savo svajones ir min
tis ir, kada ateina sopulių 
laikas, ji padeda ant mano 
rankų pagimdytą milžiną'

O, taip! Kada ateina lai
kas — tai mažas, į jos sielą 
pakliuvęs grūdelis virsta 
galingu stuomeniu; mažas 
lašelis — virsta sriauna upe, 
o akmenėlis išauga stipriau
sia uola. Dar puikesnės, dar 
skaistesnės sugrįžta pas ma
ne atgal mano paties svajo
nės, kadaise į jos sielos gilu
mą įmestos. Ir kaip geniali- 
škas Haydnas, girdintis sa
vo muzikališkus veikalus, aš 
noriu sušukti: “dieve, ar gi 
tai aš sutvėriau?”

Kada žiaurus likimas pri
slegia mane, kada aš nulei
džiu galvą po sopulių sunky
be ir nustoju savo paskuti
nės vilties — tada ateina 
žmona ir sako: “Ko tu ver
ki, ko tu raudi, brangiausis 
mano? Argi tu neatidavei 
man savo kraitį ant apsau
gojimo? Žiūrėk, aš tą vis
ką išlaikiau. Męs dabar tur
tingi. Dar mūs’Yneilė neuž- 
gęso, dar gyvuoja valia ir 
spėka. Aš buvau tavo iždi
ninku ir grūdus, kuriuos tu 
bėrei — aš surinkau ir turiu 
Tu sakai, kad męs bėdini? 
Aš gi tau sakau, kad męs 
turim nesuskaitomus turtus. 
Pažiūrėkie į mūsų vaiku
čius. Kiek daug pas juos 
geismo viską ištirti, viską 
suprasti, kiek juose meilės ir 
jausmo.

Nusiramink ir padėk savo 
ranką ant mano peties. Męs 
eisime sykiu.

Viską girdėjęs.
Milwaukee, Wis. Atski

ros moterų draugijas nėra. 
Prie soc.-dem. lietuviško 
skyriaus priklauso 4 moterįs. 
Vyrų ir moterų draugijoje 
“Vienybėje” yra vos 1 mote
ris. Šiaip ant prakalbų ir dis
kusijų moters lankosi.

J. Šeškevičius.
E. St. Louis, III. Ražan- 

cavos Pan. Šv. draugystei 
nekaip klojasi. Ji klerikališ- 
ka.

Jaunuomenės draugystė 
yra liuosa nuo fanatizmo. 
Prie jos priklauso 20 mote
rų. Keliolika mergaičių pri
klauso prie bažnytinio choro. 
Tik retkarčiais moterįs daly
vauja teatruose ir prakalbo
se. M.

Minersville, Pa. 1899 m. 
susitvėrė “Lietuvos Seserų” 
draugija. Už kelių metų pa
iro, .nes buvo stoka vadovių 
ir pačioj draugijoj buvo įvai
rių pažvalgų moterų. Pairu
sios draugijos susipratusios 
draugės pristojo prie T. M. D. 
kuopos, bet kada kilo ta 
smarkioji kova tarpe tautie
čių ir socijalistų, tai daugu
ma susipratusių moterų pra
dėjo atšalt nuo T. M. D. ir ją 
apleido.

Dabar gyvuoja dvi bažny
tinės draugijos, kurios nau
dos neatneša.

Prie L. S. S. 15 kuopos pri
guli vos 4 moterįs, tuo tarpu 
Minersville yra apie 600 lie
tuvių moterų.

Dabar jau merginos ir mo
terįs pagelbsti teatrus lošti.

J. Ramanauskas.

Tas klausimas gana svar
bus, bet ne taip lengva jį iš
rišti. Bendro visoms mote
rims laikraščio negali būti.

Kas turi akis, tas mato, 
kad mūsų moterįs šiandien 
sulyg savo pažvalgų yra pa- 
siskirsčiusios. Argi galima 
tat svajoti apie laikraštį, kur 
tilptų evangelijos ir kapuci- 
niško turinio straipsniai ir 
ten pat būtų agituojama už 
socijalizmą? Tokio laikraščio 
nebuvo ir nebus.

Iš straipsnių, kurie telpa 
šiame numery, aiškiai gali
ma matyti, kad katalikiškas 
moterų judėjimas yra atža
garei viskas ir priešingas mo
terų išsiliuosavimui.

Liuosybę mylinčios mote
rįs negali išvien eiti su tomis 
moterimis, kurių akįs per vi
są gyvenimą atkreiptos į kle
boniją.

Yra taip -pat moterų, ku
rios nors ir nėra fanatikės, 
vienok nėra ir tikros pirmei
vės ir nenori kovoti už dar
bininkų galutiną išsiliuosavi- 
mą.

Yra pagaliaus socijalistiš- 
kai susipratusios moterįs.

Todėl galima įkurti mote
rų laikraštį, bet ne bendrą 
visoms klesoms. Jisai tun 
ginti tos ar kitos sriovės rei
kalus.

Tai taip yra su laikraščiu. 
Mums išsirodo, kad tuom 
tarpu vienos pačios pirmeivės 
vargiai beįjiegs užlaikyti sa
vo laikraštį. Išpradžių reikia 
sudrūtint savo draugijas, pa
skleis t smarkesnę agitaciją ir 
tokiu būdu pagaminti atsa
kančią laikraščiui plėtotis 
dirvą.

Kol kas reikia užsiganė
dinti dabar einančių laikraš
čių skyriais. Tik reikia at
kreipti didesnę atydą, kad 
tie skyriai būtų turiningesni.

L>R. JOHANNA BALTRUŠAITIENĖ.
Ji yra žinoma veikėja tarpe Amerikos lietuviu ir 

tarė Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje.

Užgiedokime amžiną 
atilsį bačkutėms!

dak-Išpažintis
priverstina. Pirmeivės mer-
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New Haven, Conn. 190b 
metais čia susitvėrė apšvie
tus draugija. Narių turi 40. 
Abelnai, stovi vidutiniškai. 
Pažvalgos laisvos. Yra ir 
davatkų abazo draugija.

A. Talandzevičius.

J. Liaudanskis.
New Britain, Conn. Pas 

mus yra bažnytinė šv. Onos 
draugija ir pirmeiviškoji 

į “Birutė,” kuri netaip skait
linga nariais, bet atsižymi 
_ ‘ . Fanatikės

šmeižia “Birutę”, bet ji ple- 
Moteris.

Rochester, N. Y. Moterų* 
. Bažny

tinė panos Marijos draugija

MEILE
’ Iš K ii uto Haintiuno, naršau r norvegų rašejo.

Mokytojas pasakė:
“Ar gali, tamsta suprasti, 

kaip tai prakilnu, kada dvi, 
viena kitą mylinčios, sielos 
susilieja į vieną. Aš buvau 
jaunu studentu. Turėjau 
puikias perspektyvas ant at
eities ir buvau nepaprastai 
talentingas. Mano tėvas pa
ėjo iš senoviškos aristokratų 
šeimynos. Taip, aš turiu 
pilną teisę pasakyti, kad tu
rėjau dideles, labai dideles 
perspektyvas. O jinai buvo

Moterėlės, susimildamos, 
pagalvokime, kas daryti su 
taip įsišaknėjusiu lietuvių 
šeimynose blogu, kaip bač
kutės!

Ar tai krikštynos, ar ves
tuvės, ar taip koks susiėji
mas—alus ir degtinė jau ant 
stalo. Nors gėda prisipažinti, 
bet yra ir moterų, kurios la
bai myli išsitraukt ir, tik vy
rams į darbą išėjus, skysti
mėlis jau ant stalo.

Koleik taip bus—nieko ge
ro ir laukti negalima. Mano 
nuomonė, jeigu jau pradėt 
rūpinties moterų reikalais, 
tai pradėt iš pat apačios, nes 
girtose šeimynose nebus nei 
gerų vaikų,nebus tikros mei
lės, vadinasi, nebus ir besi- 
rūpinimo tikrai Suprasta po
litika.



LAISVES MOTERŲ NUMERIS

BOSTONO IR
APYGARDŲ MOTERIS

So.Bostonas-— vienas iš žy-
* miausių Amerikos lietuvių 
centrų. Čia gyvuoja du 
laikraščiai, kurie yra la
biausia išsiplatinę po plačia 
Ameriką ir turi didžiausią 
įtekmę į lietuvių darbininkų 
visuomenę. Čia randasi daug 
žymių veikėjų, daug įvairiu 
draugijų. Tat, rodosi, kur 
jau, kad ne čia turėtų būt; 
ir platus moterų judėjimas 
—bet taip nėra.

Moterų judėjimo žvilgsniu 
So. Bostonas gana 'žemai 
stovi. Tiesa, čia yra mote
rų ir merginų, kurios dalj 
vauja visuomeniškame ju
dėjime. padeda rengti teat 
rus ir tt. Bet plataus, orga
nizuoto moterų judėjimo — 

, čia nėra. Gyvuojanti čia ka
talikiškai - klerikališka mo
terų draugija randasi po ku-

• nigo skvernu. Tos kelios su
sipratusios moterįs, kurios

- ten randasi, nieko gero ne
gali padalyti, nes jų balsas, 
visados bus balsu šaukian
čiųjų tyruose.

So. Bostono moterims 
anaiptol neužtenka to, kad 
jos bučiuos kunigui į ranką 
ir užpirkinės mišias. Dabar 

■ jau ne ta gadynė ir ne toks
- mūsų padėjimas.

. Reikia susipratimo ir ko 
vos. Todėl dienos klausimi; 
So. Bostono moterims yra 
sutvėrimas laisvos moterų 
draugijos. Kaip girdėjome, 
daug moterų sutinka prie 
panašios draugijos prisidė
ti. Tuomet galima būti; 
laukti smarkesnio, intensy 
viškesnio veikimo.

Geistina būtų, kad dau- 
giaus moterų ir merginų dė
tųsi prie vietinių socijalis- 
tiškų kuopų ir kad jos būt’.; 
drąsesnės reikalų svarsty 
me.

O merginų čia yra ir yra 
gana smarkių. Padėkime, 
laike paskutinio kriaučių 
streiko merginos visai neat
siliko nuo vyrų.

Labai blogai dalykai stovi 
su pačiu Bostonu. Tenais 
gyvena apie 1,000 lietuvių, 
bet judėjimas labai menkas. 
Visi pasistengimai veikti 
'Bostone ligišiol didelių vai
sių neatnešė. Jeigu tenais 
būtų smarkesnių veikėjų, 
tuomet, rasit, pavyktų iš 
budint vyrus. Išbudinus gi 
vyrus, lengviau būtų pradė
ti apšvietą platinti ir tarpt 
moterų.

Geriau dalykai stovi su 
Cambridge’ium. Prieš kelis 
metus ten susitvėrė Lietuvos 
Dukterų Draugija, kuri vei
kė grynai pirmeiviškoji, 
dvasioje, betgi narių skai
čius labai pamažėli augo. 
Tuomet buvo nutarta priim
ti’savo tarpan ir vyrus, kai
po sąnarius ir draugija pasi
vadino ne tik “Lietuvos 
Dukterų,” bet ir “Lietuvos 
Sūnų” draugija. Dabar tai 
draugijai gerai klojasi. Na 
rių skaičius gana sparčiai 
kįla. Betgi tame pačiame 
Cambridge’iuj yra gan s 
daug moterų, kurios uoliai 
daboja senovės papročius i; 
klauso savo kunigo, kuris 
yra tikriausiu neprausta
burniu.

Prie Cambridge’iaus “Lai
svės” choro priklauso ir 
merginų, kurios turi labai 
gražius balselius.

Tatgi, abelnai kalbant, 
Cambridge’iaus moterįs turi 
jau kur prisiglausti. Reikia 
tik, kad. jos daugiau pradė
tų svarstyti draugijose apie 
savo locnus reikalus.

Brightono moterįs turi 
savo bendrą su vyrais drau
giją “Vienybę”, kuriai gana 
gerai sekasi. Pradėjus veik 
ti minėtai draugijai, ir Bri
ghtono moterįs daugiau su
kruto. Betgi tenais yra ga
na daug tamsūnėlių - mote
rų, kurios mėgsta alutį ir 
senas, kvailas pasakas. To
dėl apšviestesniems ir ap- 
šviestesnioms vyrams ir mo
terims dar daug yra darbo 
Bnghtone.

Bostono priemiesty Chel
sea gyvuoja Lietuvos Sūnų 
draugija. Teko girdėti, kad 
ta draugija žada priimti į 
savo tarpą ir moteris, kas

galima tik palinkėti kuogrei- 
čiausia išpildyti.

Hyde Park’e tarpe lietu
vių labai menkas tėra judėji
mas.

Tai tiek, trumpais žo
džiais kalbant, galima pasa
kyti apie So. Bostono ir 
apielinkių moteris. Kaip 
matote, dirva yra plati ir di
delė, reikia tik darbuotis.

Šį straipsnelį užbaigiant, 
sušuksiu:

Į darbų So. Bostono ir a- 
pielinkių moterįs!

Laisvietis.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo . Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocbo dar
bai. Su paveikslais.................... 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai .......................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį................................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ................ 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo 

nologų rinkinys............................. 15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis ' iš revoliucijos lai
kų...................................................... 15c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME
Labai naudinga knyga............... 20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltę 
liai.................................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
"KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ..........................1.00
ŽJiNYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”........... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISyfi,”
242 Broadway, So. Boston. Mass.

.....  .. ■"■imi., ii....... .  ■—I..=*

Draugijos
ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves ” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos dafbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 

So. BOSTON, MASS.
11 I . 1 111 1 ......... ........ ' =«

Parsiduoda GROCERNE
Lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznio buna nuo $550 iki $000 kas savai
te, bet darbštus vyras galėtų 2 sykiu 
padidinti biznį, nes kitų grocernių arti 
nėra. Kurie norite dažinoti apie tai, 
kreipkitės į ofisą, nes ta vieta bus par
duota greitai. Skubinkite!

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.

A. IVAŠKEVIČ, Manager
Tel. So. Boston 605.

Temykit!
Pranešu visiems savo kostumeriams, 

kad persikėliau nuo 122 Broadway po 
num. 4G1 4tK St., So. Boston, 
Mass.

Moteriškų Drabužių Siuvėja
ANNA SIKORA \

461 4th St., So. Boston, Mass,
' <

MiWffi^iTfwi

Naujos Mados

Moterįs1 Tiesas!
Atsiminkite, jog jūsų vyrai praleidžia daug pi; 

nigų ant randu už netikusius kambarius. Taipgi 
namų savininkai neduoda jum lygių tiesų gyvent 
jų namuose už užmokėtą randą, nes už mažinusį 
vaikų nusidėjimą moterįs turi kraustytis su kūdi
kiais iš vietos į vietą, užtai kad neturi savo namo.

Todėl sukilkite, susipraskite ir priverskite sa
vo vyrus nupirkti namą, nors dėl jūsų vienos šei
mynos ir tada tik turėsite ramybę ir liuosybę gy
venti šiame pasaulyj.

Turiu šimtais namų ir ūkių ant pardavimo 
"Soi Bostone ir visose Bostono apielinkese.

8 kambarių namas ant Athens
St, rear, už................................. $700

6 kam. namas ant Bowen St. už 
$1000 ant lengvų išlygų:

5 kambarių namas ant First St.
už...................................................$550.

11 kam. su visais įtaisymais, 
madinis gražus namas puikiausioj 
vietoj prie Thomas Park už $4500

2 šeim., 16 kam. štoras tvirtas
mūrinis namas prie Broadway 
už ................................................. $9500

3 šeim., 14 kam. su gazais, toi- 
letais ir pijazais,BoltonSt.už$3500

3 šeim., 12 kam., 3 toiletai, ga- 
zas, prie C St.- už................. $2500

3 šeim., 16 kam., štoras, 4 .toi
letai ir gazas, prie Fourth St.
už................................................. $4000

3 šeim., 13 kam., 3 toiletai, ga
zas prie Gold St., už...........$1600

ilšeim., II kam., 3 nauji toile
tai ir gazas, prie Silver St., lie
tuvių apgyventoj vietoj, labai pi
giai, tik....................................... $2000

3 šeim., 14 kam., su visais įtai
symais, prie Story St., už.....4800

6 šeim., 22 kam., 6 toiletai prie
Bowen St., už.........  .............. $5200

9 šeim., toiletai, geras ir tvir
tas namas, geroj vietoj, prie 
Athens St., už......................... $5500

6 šeim., 28 kam., prie 4th St., 
/ platus ir gražus atrytas, parsi

duoda už 3200, tik $200 įmokei.
4 šeim., 18 kam., prie Gold St., 

už ......................................$3000
3 namai po II kam., 3 toilelias, 

su labai dideliais jardais prie I 
St., už kožną namą po.........$2800

APIELINKESE SO. BOSTONO.
2 šeimynų namas, 3 lotai že

mes su sodu, lietuvių apgyventoj 
vietoj, Norwood, Mass., už $3500

8 kambarių su įtaisymais medi
nis namas Norwoode, Mass, 
už ...................................................2600

Keletas gerų lotų už visai pi
giai, arti busiančios lietuviškos 
bažnyčios Norwoode, Mass., $200 
ir branginus.

3 šeimynų, 13 kambarių, gra
žioj vietoj, 6438 pėdų žemes, 
Cambridge, Mass.............. už $5500

4 šeimynų, 14 kam., štoras ge
roj vietoj Cambridge’iui už

$3500
3 šeim., 17 kam., su visais įtai

symais Dorcbesteryj už.......$4500
3 šeini., 15 kam. su visais įtai

symais, naujas namas, gražioj 
vietoj, Dorchester už.............6600

2 šeim., II kam., su visais įtai
symais, 8060 pėdų žemes,.....$3700

3 šeim., 15kam., su visais įtai
symais, Montello, Mass, už $5500.

7 kam. namas ir 53000 pėdų že
mes, gražioj vietoj Newtone Up
per Falls už............................... $3500

3 šeim. 15 kam., su visais įtai
symais, Sommervillei už.......$4700

9 kam., namas ir trečdalis akro
žemes, Stough I one až ..........$2900

3 šeim., 17 kam. su visais įtai
symais naujas namas gražioj vie
toj Roxburyj už....................... $6000

7 kam. medinis namas su įtai
symais ir 16,000 pėdų žemes, 1 
karvę ir 70 vištų, Melrose,už $2500

Todėl moterįs ir vyrai nesigėdinkite ateiti į 
ofisą dieną arba vakare, o gausite geriausią rodą 
ir adresus dykai,kur parsiduoda namai ir ukčs pi
giai iš mūsų didžiausios lietuviškos Agentūros.

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So. Bouton 605

A. IVAŠKEVIČ, Mgr.

vertes mašinų atiduoda tik už $17
TRIS GEROS KN'YGOSi

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

|)AQĄ| |I III DATAS Astronomiška kny-I AOAUUUI K/A 1 AO KI( apieHa0|ę.Jemę,.
ir kitas planetas, Su paveikslėliais......................... .

MEILES KARŠTLIGEI:“^
meile................................................................  2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
' 6 Loring St., So. Boston, Mass.

KO, 
did 
šin

28

fi užlaikau Coluinbios gramafonus su lietuviš- 
ils dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
tiai, Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
dai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
;us. Kiekvienus rekordas kainuoja tik 75c.
eigų norite turėti geru gramafona, tai tuojaus 
gkit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
u už piginusių kainų. Jeigu nori mano katalio- 
tai atsiuskit štampų už 2c.. aš nusiusiu jumis 
all puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma- 
i su trubomin ir b. trubu.
kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS, x 
Essex st., Athol, Mass.

Del Montello Lietuvių. Iš seno padarau naują
Pranešame visuomenei, kad men uždėjome 

SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. Taigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksus. Mes savo 
tavorą gvarantuojam, jei musu tavoras nebutu 
atsakantis, tai mes^luosim kita arba sugriyžinsim 
pinigus. Bet mes užtikrinam, kad visi liksit už
ganėdinti minui tavorais. Meldžiame at>,(lankyti 
po šiuo adresu?\^^ (XI"6)

v. žmuhĄnavičia co.
56-58 Ames Stree Montello, Mass.

e)

§

(d

1080 Washington Street,
Telephone Connection

Norwood, Mass.
A. NEVIACKAS, Agent

*0 1 "E ® 0 Išsiųsdink šiandien tiktai
į 1 Įz i idfo&FWl vienų doler’’ 0 'UžtūrėsiJL lik jL 'O,.2,Cžk Edmundo Steponaičio raš-

------------------------------ ------ — . . - ------------- tų knygąykuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevicii žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

“PIRMYN” o,
"o
o.

i®

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS. įįį
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji- Y® 

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md

VYNAS IR LIKERIAI.
Kail Išgarsinti mus gerlausį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

1 butelis Aprikotu Jirendės............ $1.00 1 butelis Rusiškos Višniuvkos...........$1.00
1 butelis Pyčlu Vyno .........................50c 1 butelis Grandžių Vyno.................... 5Oc

Viską atiduosimo tik už.........$1.00 Viski) atiduosimo tik už...$l 00

(įvarantuojame, jog mus vynas yru tyriausia ir geriausis.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertaisiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

kitų pasilinksminimų nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

H Į C* 1 1 O I IMPORTUOTOJAI IR DAUGU-• L. VI OI U V11 VO.) MOJĘ LIKIBRIŲ PARDAVĖJAI

352-354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

į-Vį* , '"A, • i. ' "'į'-.

.............

Brangus broliai ir seserįs, jeigu jus 
turit suraukšlėtus arba suteptus siutus 
ar ploščius, tai atneškit pas mane, o aš 
išmazgosiu ir suprosisiu labai pigiai ir 
taip puikiai, kad išrodis kaip naujas.

Su pagarba J. ŠIMKUS,
85 Webster st Montello, Mass

(AbraŽinsko namo aklepe) (9L)

Telephone So. Boston. 845 M 6
F. MATULAITS Į
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

gValandos:

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7-9 vakare. g
Nedėlioinis iki 3 vai. po piet. @

'Piramida Kapitalizmo Sistemos 
ir “Medis Nedorybės”

Gaunami “Laisvės” Spaustuvėje.

c;

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tuoj aus.

I D Tinnila &22 Washington St.
. lUllllia, BOSTON. MASS:

L'AIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA:
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

Toliaus 
A d re-

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteksime, 
suokit šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street t

NEW YORK CITY, N.Y.

AKIS
ap ž iū- 

rime
ir prirenka- 
me Akinius

ii. s. stone
Akių Specijalistas

399 a Broadway■t* arti E Street

Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome no
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramofonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keriėiukus, Bni- 
sikelius, visokius laik- 

IžiuH ir tam panašius daiktus. Duodame 
cijas ant visu muz.ikulišku instrumentu.
A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 

Lietuviai savininkai
D. HOSTOIN CVOUIS O O.

310 Broadway, So. Boston, Muss.

Telephone So. Boston 605

LIETUVLSKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Liet uviška pavardė buvo 
Vincus 1\ J. Kuvuliiuiskas

315 ,W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

%
• KN\G\ KIRPIMU IV- 
Plakti DRAIH7lU; 41 X Oi 
COL. SO PI*.. 24 l’A\l IKS. 
1 Al. AUDI kl O APDARU. 
-PRI.kr $250.

KNYGA KIRPIMUI MO- 
ITRI&KU DRABUŽIU; 
FORMATO 4jXo: COI. . <8 
PP . ŽJ PAVEIKSLAI. AU. 
DĖKLO APDARU.— PRL- 
Kfi $2 50

RHKALAUJANT A1SI-
LIEPIMO, VISADOS PRI.
GLAUSTI 2c STCMPą

PINIGUS, SIŲSII MO* 
Nl PORDLR AN f ADRESO:

J. M. TOPILIS,
Grand st.,Brooklyn,N.Y,

PubulRuHi kurnu Womans Medical m 
' College, Baltimore, Md. y
1 Pasekmingai atlieka savo darbų prio 2 
’ gimdymo, taipRi suteikia visokias rodąs ir 5 

pagelbų invairioso moterų ligose.

; F. Stropiene,‘^!™.s.t.'.’. |
SO. BOS TOfN, MASS. V

' Samdome darbininkus
dėl gelešinkelių, Canadon 

fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

DOVANfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

,, LX J k

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti-

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ilgų gerai 
iSsIgydyti, bet teip-pat laimi gražiai, kaip tik
rus tėvus pamokinu ir kaip nuo visokių ligų, 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų Ir 
aiškiai, atvirai teip išdė-tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias pnslaptylws negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems Ir jauniems ir kaip laimingu! 
gyventi. Čion vis':ų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite,

ŠITA KNYGA illluslruota ptiikiaismoks- 
sliškais paveikslais ir apie žinogaus kūno su- 
budavojimų su visokiom,s paslaptybėmis.

Apie MEILBS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, stiklių- 
rjj, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslsenėjusiotuis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tat pir
miau ue kaip kreipsies prie, kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi nekarštas, reikl i perskai
tyt knygų „Daktarus“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė. •

TODĖL, kad ta knyga del lala) visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
sluntlmų.

REIKALAUK I>AR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir mlresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnut st, Philadelphia, Pa.

TfiMYKIT VYRA! IR MOTERĮSI Kad 
sergi, Jautiesi kokį nors nosvelkuintį ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum ISslgydyt, tai atsiSaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
llotuviSkoJ kalboj. Rąžyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 IR ryto iki 4 po 
pietų. NodSI. iki 3, o Utar. ir P3tn. vakaro uuo. 
6 iki 8.

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMIU?

Tūkstančiai žmonių įgijo 
turtus, milijonai Žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių, ir tamsta įgys i 
laimę ir gerove, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogų a mane t o” ir “16 Air 
diea“. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais, Pasiskubink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos ISc, abi 3Oc.

J. I L C A U D A S
1841 S. Halstod St. Chicago.
(Paminėk kokiam laikrast matei.)

Telcfon^Bilichmond 22126
«* ., 27K7-J J

| Dr. David W. Rosen į
!* 321 Hanover Street

1 Mano ofise galite susikalbėti vi- .
« sose kalbose. ,
J VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
A Nuo 2 iki 3 ir nuo Tiki 8 vak. J

TEISINGIAUSIA 4 ¥ F’ IZ A
IR GERIAUSIA API i M K. A 

LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška apticka Bostone ir 
Massachusetts v;<lslijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per ex| resą.

Aptiekorius ir Sawninkus

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

Boston 21014 ir 21018.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus j visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




