
MOTERIŲ SKYRIUS. 

KAIP IŠTIKRO TURĖ- 
TUMĖM PRADĖT ŠVIE- 

STIS. 

Musų laikraštijoj retkar- 
čiais galima patėmyti šau- 

kimų lietuvių moterių prie 
apšvietos, bet tam tikslui 

tikrojo kelio nenurodoma. 
Šiaip taip dar su vyrais, nes 

jie būdami už mus daugiau 
apsišvietę, daugiau pažvel- 
gia j šiandieninį moteries 
padėjimų, nurodydami ir 

platesnį kelių į apšvietimų. 
Kas kita su daugeliu musų 
sesučių. Nors jos ir labai 
mažai pasirodo su savo raš- 
tais laikraščiuose, bet kur 
ir pasirodo, tai daugiausiai 
reikalaudamos politikoj ly- 
gių teisių su vyrais. Pas 
daugumų musų šviesenių 
moterių taip inaugo toji 
nuomone, kad jaigu jos lai- 

mėtų politikoj lygias tei- 
ses su vyrais, tai skaitytų 
save jau ir laimingomis ir 

apšviestomis. Užtaigi jos 
daugiausiai ir pradeda savo. 

apšvietimų ne iš to galo, vi- 
sai nepaisydamos į kitas sa- 

vo priderystes. Tokia mu-: 

sų moterių apšvietimo pra- 
džia ne tik kad negali jas 
apšviesti, bet kartu yra net 

juokinga. Štai atsitikimas, 
kurį man pasakojo vienas 
mano draugas, atvažiavęs iš 

anglekasyklų: 
Viena moteris susivaidi- 

jus su savo vyru už lygias 
teises. politikoje. Nors vy- 
ras ir nurodęs jai, kad nuo 

politikos moteris negali 
siekt prie apšvietos, bet ne- 

galėdamas jos pertikrinti, 
pasakęs: “eik lygiai ir 

— dirbk!” Ant rvibjaus mi- 
nėta moteris S^naisius vy r 

ro drabužiais ir nuėjus dirbt 
į anglių kasyklas, kur padir- 
bėjus porą valandų, sugrį- 
žus namon sirgdama. 

Štai ir lygios teisės! Tai- 

gi, ar nejuokingas tokis ieš- 
kojimas lygių teisių? Pa- 
našių atsitikimų girdėt ir 

daugiau, kaip moterįs nesu- 

prasdamos politikos mėgina 
“politikuoti”. Taigi,- se- 

sutes, vietoj kad juokinti 
žmones su savo neišmintin- 

gom politikom, pasižiūrėki- 
me į svetimtaučių moteris, 
ar jos tokiuo budu ieško ly- 
gių teisių politikoj ? Ar 

jos velkasi vyrų drabužiais 
ir eina dirbti į kasyklas? 
Ne. Jos atsiekusios tikrų 
apšvietos laipsnį iškovos (o 
kai-kur ir šiandie jau iško- 

vojo) ir lygias su vyrais tei- 
sos politikoj. Taigi paliki- 
me tuom tarpu t;] kovą už 
lygias teises apšviestesnių 
tautų moterims, kurios be 

abejones jas iškovos. Mes 

gi ištį'kro mėginkime save 

šviesti; pradėdamos nuo pa- 
prasčiausio musų gyvenimo. 
Mes apšvietime stovime 
daug žemiau už musų vyrus, 
todėl su politika mums nė- 

ra ko skubintis. 

Pirmiausiai musų apšvie- 
timui reikia gerai suprast 
namų tvarką, gaminimas 
valgių, nes būti gera virėja, 
tai ne juokai. Gera virėja 
tiek yra verta godonės, kiek 
ir geras daktaras, inžinie- 
rius ir kiti panašios laisvos 

profesijos žmonės. Toliau 
reikia gerai suprasti parei- 
gas motinos vaikų auklėji- 
me; reikia mokintis hyg'ic- 
nos, skaitymo, rašymo, kar- 
tu tėmijant ir į visuomenės 
gyvenimą ir politiką. Tik ši- 
taip moteris pradėjus nuo 

pradžios šviestis ir mokin- 

tis, nieko neaplenkdama, 
gali būti lygi vyrui. 

Čia gali kilti klausimas, 
kas-gi po stubas vaikščioda-! 
mas mokys musų moteris ši- 

tų gražių gyvenimo reikme- 
nų, nes jos neina į viešus 
susirinkimus? Be abejonės, 
niekas nevaikščios po stu- 
bas mokindamas, bet mes 

pačios turime susirasti vie- 

tą, kur šito visko galima 
butų pasimokinti. Draugi- į 
jos bei organizacijos nuims 

moterims gali būti geriausia 
ir prieinamiausią mokykla, 
pastatant jas ant tikrų ap- 
švietus pamatų. .Čia visos 

susiėję galėtumėm pasida- 
linti savo nuomonėmis ir 

mintimis, apkalbėti musų 
reikalus, mokintis žmoniš- 
kumo ir visų kitų reikalin- 
gų dalykų musų gyvenime. 
Kol musų moterįs nesupras 
naudos draugijų, pastatytų 
ant apšvietos pamatų, arba 
nors kurios ir priklausyda- 
mos rūpinsis tik pašalpinių 
skyrium ir maldomis,tol rau- 

si) moterįs nepasikels. Pir- 
mas šaltinis moterių apšvie- 
timui — tai draugijos su ge- 
rais pamatais ir skaitymas 
gerų raštų. "Nemokančias 
skaityti draugijinės moky- 
klos (nes tai moterims pri- 
einamiausios) gali išmo- 
kinti. 

Taigi, moterįs, riškimes į 
draugijas, kur galėsime 
daug lengviau rasti sau ap- 
švietos kelią, negu ieškoda- 
mos jo pavieniui. Draugi- 
jose mes išmoksime visko 
reikalingo musų apšvieti- 
mui, o povalei ir su politi- 
ka ^susipažinsime, žmones 
%ej Liokindamos. Ne' viena 

gal pasakysit, kad turėda- 
mos pulką vaiką negalit iš- 
eit į draugijos susirinkimą 
bei mokslaines. arba ir vy- 
ras neišleidžia. Norinčią 
tikrai apsišviest šitokis pa- 
sakymas nekados negali iš- 

teisinti, nes tik tas negali- 
ma padaryt, kas nenorima, 
o kas norima, tas ir gali- 
ma. Vyrui nesutinkant su 

moteries išėjimu iš namu, 
nereikia bijoti ten kokią jo 
išmetinėjimą,be t jam gražiu, 
švelniu buctu reikia nurodyt 
kur eini ir ko trokšti, o vy- 
ras visgi supras tave. Ne- 
turint kur vaiką palikti, ga- 
lima susitarti su savo ko- 
kia gera drauge; kartą ji 
gali padaboti tavo vaikus, 
kitą kartą tu jos. Ir tik 

taip elgdamos mes galime 
pasiekti apšvietimą. Taigi, 
moterįs, riš k i mes į draugi- 
jas, kurios mums nemažą 
naudą gali atnešti! 

Mot. dr-jos “Apšvietus” 
narė K. K. 

MUSŲ MOTERĮS ŽEN- 
GTA PIRMYN. 

Labai linksma matyti, jo- 
gei musu lietuvės moterįs 
pradeda darbuoties apšvie- 
timo reikaluose, ima žengti 
pirmyn, rūpinasi savo ir 
tautos ateitimi. Šitai sa- 

vaitraštis “Katalikas” ap- 
siėmė musų seselėms patar- 
nauti šiame joms svarbia- 
me laike, būtent įvedė laik- 
raštin tam tikrą moterims 
skyrių. Toksai laikraštyj 
skyrius jau senai buvo rei- 
kalingas. Nėra abejonės 
jogei tasai moterių skyrius 
nekuomet nebus, taip sa- 

kant, nublankęs, bet bos 

gyvas savo pamokinimais ir 
nė vieną gal musų sesutę 
pritrauks apšvietiman ir 
pasuks geresnian keliam 

Kad moterims yra reika- 
lingas apšvietimas, taip 
kaip vyrams, senai tas ži- 
noma ir pas kultūringesnes 
tautas tas jau senai pripa- 
žinta. Ir todėl nusitikima, 
jogei eikagiške moterių 
“Apš vieta” tuo dalyku 
sparčiau užsiims. ir 
kins ne vienai ųMpjg^gjei 
taką .apšvįėffi^^E^lai 
raštu, ar tar^gyvu ^džiu. 
O juk Gkicaį^4u|Bi|^ų 
yra galybe. Ju 'dalpiSals, 
be a be jone s,.^n.or ė^'l'fies- 
ties, prasipį$U|ti, beteka d 
nesuran(M 4pt^m #kros 
progos sus^l^dStLCap- 
š viestešiiėmfcįtfcj*^:; O 
pastarosios vėl-gi nėącrųe- 
mano gal anų bendrau dar- 
ban pakalbinti,"Vj^dii^Ąti 
ir išsklaidyti ;yi"§Į)kias;i(iie- 
pastovias jų :galypje:Tiiintis. 
O Chieagoį klaįdlįųjąnčių 
ir trokštančiųmokslo sesu- 

čių yra, kaip minėjau, tik- 
ra galybė. Reikia aųas tik 
sutraukti krūvon, sutvar- 
kyti ir 'pastatyti ant _kultū- 
rinio kelio, kokiuo nūdien 
kitų tautų moterįs jau se- 

nai žengia. Čia ^‘ ApŠvie- 
ta i” plati dirva, tik reik 
norėti ant tos apleistos dir- 
vos dirbti. 

Paklausčiau, kg, gšletii 
nuveikti nūdien tik viena- 
me Ciiicago nors gera dalis 
apsišvietusiu ir susivieniju- 
sių lietuvių moterių? at- 
sakymas aiškus, milžiniš- 
kus darbus! Darbus to- 
kius, apie kulius musų bo- 
čiams gal nei nesisapnavo. 
Susivienijusios moterį? 
visupirmu panaikintų tuos 

nedorybių lizdus, lietuviu- 
kus saliimus, kurie daug tė- 
vų, vyrų ir brolių be laiko 
nuvaro į kapus. Paskui iš- 
mokintų savo vaikelius my- 
lėti tautą, prigimtą kalbą, 
dorybę. Paskiau savo vy- 
rus ir brolius pavedėtų to- 
bulybėm.. Et, tiek daug 
gero sau ir savo tautai" jos 
padarytų, kad nešurašyturc 
nei ant jaučio odos. Ištei- 
sybės, būt musų gryčiose ro- 

jus, ramu, gražu, malonu. O 
tečiau tokie dalykai nėra 
tiktai svajonėmis, bet gali- 
mi tikrai atsiekti, jei tik 

nepritruktų musų apšvies- 
tesnėms sesutėms ištver- 
mės ir gero noro. 

Tatai švieskitės, sesytė- 
les, pačios to'bulinkiteš,' la- 
vinkitės, bet nepamirškite 
ir savo jaunesniu seselių, 
išsisklaidžiusią; ir vargs- 
tančiu ar tai' pavieniai,“ ar 

tai po savo vyrą letenomis, 
ar tai su vaikeliais." Ir do- 
kui taigi labiausiai nepa- 
mirškite, nes aną daugumas 
trokšta moternj bendrybes 
it išdžiūvus 'žemė “lietaus. 
Pamokinkite jas ‘skaitymo, 
rdšto; jos jums paskui Miš 
dėkingos. 

j Pasitikiu, “Katalikas’.’ 
jums tame svarbiame^dar- 
be daug patarnaus,“ lies jis 
kas savaitė tūkstančius 
gryčią aplanko nešdamas 
broliams ir sesutėms žine- 
les, apšvietimą.. _ 

Bukite pasveikintos vi- 
sos tos seserįs, kurios šian 
moterių skyriun nors su 

plunksną prisidėsite! 
Alyva. 

MOTERIS INDI JOSE. 

Anglijos vyriausybė nese- 

nai apskelbė rezultatą gy- 
ventoją surašo, kokis per- 
nai buvo atliktas Indijose. 
Toj šalyj randasi 25O.-O0O 
peakerią metą mergaičią. 

kurios es$| jau išleistos už 
vyrų. *' Dyšimtų metų ište- 
kėjusių. mergaičių yra 2.000- 
000, nuo |0 lig 20 metų — 

9.000.000.. 
Ne tįsos tos moterystės, 

kaip tiai lengva dasiprotėti, 
yra rišamos iš meilės. Ži- 
nomas dalykas, jogei nežiū- 
rint labai jfenkstyvo indusų 
moteries išbujojimo (nusir- 
pimo), penkerių metų mer- 

gaitė vis-gi daugiau mąsto 
apie žaislus, nei apie mote- 

rystę. Visos tos jaunų mer- 

gaičių moterystės, tai tie- 
siog prekybos reikalai, ku- 
riuos veda gimdytojai, sek- 
dami senų paprotį, idant tė- 
vas savo dukterei vyrą kuo- 
anksčiausįai nupirktų. Kurie 
nepildo to papročio, hindu- 
sų supratimu papildo dide- 
lę piktadarybę, už ką anų 
laukia šiame, sviete kaimy- 
nų ir pažįstamų išmetinėji- 
mas ir rugpnėsj o mirus, 
vėl baisios kančios. 

Atlikus moterystės tam 

tikrą ceremoniją, mergaitė 
pavedama jaunikio tėvų glo- 
bai, ir tik jai sukakus de- 
šimtį metų, būna atiduoda- 
ma vyrui. Tokiuo budu 

Indijose jaunų vedusių mer- 

gaičių priskaitoma milijo- 
nais, kurių tūkstančiai 12 

metų esančios jau motinos, 
> 25 metų močiutės (bobu- 
tės). Draugijinis tų mote- 
rių padėjimas yra labai sun- 

kus, todėl, mergaitės gimi- 
mas skaitomas už nelaimę ir 
tankiai merga itės-kudiki ai 
yra zudpmą^ nežiūrint vy- 
riausybės aštraus draudinio 
ir bausmės. 

Jei In&ijoše tekėjusi mo- 

įeris gyveną kaipo verge, 
tai našlely ra dar nelaimin- 
gesni am e padėjime, kadan- 
gi indusni tiki, jogei ken- 
čianti našlė padidinanti lėbą 
ir laime ^avo^mirusiam vy- 
rui anamė svietą. Jei naš- 
lė trokšta * šiek-tiek page- 
rinti būvį, tai privalanti lik- 
ties bajadera ir šokti šven- 

fcynėse, kas skaitoma leng- 
vu darbu. 

Visose Indijose našlių! 
moterių esama daugiau! 
2.500.000, iš kurių 10.000 tu- 
rinčios vostik 5 metus, 
5.000 suvirs 10 metų, o 275- 
000 nepabaigusių 15 metų 
amžiaus. 

4-,- 

PATARIMAI MOTINOMS 

Neduoti vaikams žalių ne- 

numazgotų daržovių, nes 

kartu su joniiš gali į valgyti 
antkričius soliterio, lisninko 
ir kitus. Geriausiai duoti 
virtas daržoves. Tą-pat? 
daryti ii* su vaisiais. 

Reikia mokinti vaikus iš 

jaunų dienų plauti dantis ir 

gerklę prieš valgi ir po val- 

giui. 
Neleisti vaikams spiau- 

dyti ant grindų. 
Neleisti vaikams kosėti 

kitiems į veidą, mokinti, 
idant kosėdami uždengtų 
sau burną rdnMv 

Reikia mokinti vaikus 

kvėpuoti per uosį, nes oras, 
pereidama^' per nosį, apsi- 
valo nuo dulkių, kurios su- 

gula ant nosy j%f esančių gy- 
vaplaukių; vapa-rt to, oras 

per uosį pareidamas sušyla. 
Neleisti ^vaikus bučiuoti 

svetimiems * žmPnėms. 

Atpratinti vaikus papro- 
čio viską dfeti į kurną, ypa- 
čiai daiktų, kuriu gulėjo ant 

žemės, nes dulkėse gali būti 
įvairių ligų bakterijos. 

Nėra tokio namo, kuria- 
me negalėtii būti tvarka ir 
daila, reikia tiktai mylėti 
tvarką ir turėti ingimtą 
skonį. 

Nesenai “Kataliko” išlėistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 

ligšiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą. 

šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. 
*" SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. 

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti. 

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. 
2. Valgymo budai ir virimas. 
3. Virškinimas. 
4. Valgio rūgimas arba fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. 
7; Alsavimas (kvėpavimas). 
8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. 

10. Dirksniai. 
11. Pajautimai. 
12. Sveikata ir liga. 
13. Parazitai. 
14. Privatinė ir vieša sveikata. 
15. Kaip išplėtojus kūnas. 
16. Balsas. 
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
18. Džiova. 
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai. 

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 

■ SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. 

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
ver|a aukso tiek, kiek pati sveria. 

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 
“ Šitoji knyga privalo rasties kiek- 

vieno mokančio skaityti lietuvio 
pantuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio ligą ir sužinos daugelį daiktu 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 
“ Knyga yra viena iš svarbiau- 

siu, pasirodžiusiu pastarais metais, 
šioje. knygoje trumpai ir: supras- 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui; ku- 
ris. nori. būti sveikas. Juo reika- 
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. 
(“ Dąrb. Viltis”). 

> “ši knyga pasirodė musu lite- 
ratūroje kaip tik į laiką: neturi- 

me jokią raštu, kur butų taip pla- 
žiai, praktiškai ir pamatiniai iš- 
dėstomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime žinios iš ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslu; išleidimas gali- 
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visą atžvilgių pagirtinu. Patar- 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankve'dį'į branginu- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą. 
(“Tėvynė”). 

“Knyga daro labai gerą įspū- 
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yfa labai gražios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA užpil- 
do svarbią spragą musą literatū- 
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla- 
čiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško). 

‘.‘Be pagirimo.ir pataikavimo sa- 
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė- 
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis). 

“Kiekvienas iš .šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. 
(“Vien. Lietuvninką”). 

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desetkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė. 

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ. 
AR NORITE BŪT SVEIKAS IR STIPRUS? 
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS? 
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny- 

goj atrasi sau visa,, laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ. 
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 

!i 'i “Kataliko” išleistuvš išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 
pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimaį. 

O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 
PRISIUNTIMU. 

Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. 
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašų: 

JONAS M. TANANEVICZE 
: 3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

Sveikatos departamentas 
išsiuntinėjo atsišaukimą, 
paduodantį patarimus kaip 
reikia užlaikyti sveikatą 
žįemos metu. Tarp kitko 
pataria kasdiena atidarinėti 
kambariuose langus ir už- 
laikyti vienodą temperatū- 
rą visame Imte. Šviežias oras 

yra lengvesnis ir lengviau 
apšildomas. Labai nesvei- 
ki, tiesiog užmušanti yra 
butai,, kuriuose langai žie- 
mos metu yra standžiai už- 
daryti’ užlipdyti ir nekados 
neatidaromi. 

Vaikus reikia aprengti 
šiltai ir nuolatos nelaikyti 
ją bute. Vaikščiojant lauke 
neleisti jiems sėsti ant že- 

mes arba ant akmenų, nes 

tokiuo budu vaikai leng- 
viausiai peršąlą. 

Vaikus maudant, kamba- 
ryje arba maudynėje turi 
būti labai šilta; kuomet 
vaikas yra peršalęs, nerei- 
kia jo maudyti. Kuomet 
vaikui suskauda gerklę, tuo- 
jaus reikia gydyti ir klausti 
daktaro patarimo. 

Sena moteriškaite, kurios 
jau niekas nenori, ir kuri 
neturi ką, veikti, ima dary- 
ti — atgailą. 

Niekšas žmogus visuomet 
turi palinkimą blogai veikti. 

Kariamas žydas. 
Kuomet vieną sykį žydą 

rengėsi pakarti, jis atsilie- 
pė į susirinkusius: 

— Tegu tamstos mane 

karia už švarko, arba už 

pažasčių, nes už kaklo man 

labai nesmagu, jei kas ma- 

ne kutena. 

Suprato. 
Pirklys sutikęs naują kle- 

boną : — Dėkui Dievui, nors 

sykį sutikau ir matau ger- 
biamąjį kleboną. 

Klebonas: — Labai man 

nesmagu, kad taip retai ma- 

tovės, o galėtuva kasdie ma,- 

tyties bažnyčioje. 


