
į MOTERIŲ SKYRIUS. 

GYVENIMO DAILA. 

Šioj gadynėj, žmonijos 
civilizacijai žymiai kįlant 
ftugštyn, mes girdime daug 
kalbant apie įvairias dailos 
šakas, kaip tai literatūrą, 
skulptūrą, tepliorystę, mu- 

ziką, architektūrą ir tt. 
Kiekvienas žmogus sten- 

giasi atsižymėtą kokioj-nors 
dailos šakoj, idant jo var- 

das pagarsėtų visame svie- 
te. Bet labai retai galima 
išgirsti kalbant apie gyve- 
nimo dailę, nors šita dailos 
šaka yra svarbiausia. Gy- 
venimo dailos šaka yra 
motina kitų dailos ša- 

kų, kadangi daila daug 
priklauso nuo žmo- j 
gaus jausmų, o jausmai 
nuo gražių minčių. Jai- 

gu dailininko jausmai bus 

supainioti rastumu, žiau- 

rumu, blogomis mintimis, 
tai jo nuveiktas darbas ne- 

turės savyje dangiško pa- 
traukimo kokioje nebūt dai- 
los šakoj. Taigi gyvenimo 
daila yra kaipo medis, ku- 
ris išleidžia daugybę šake- 
lių, o iš jų pražysta gražy- 
bės žiedai. 

Norint pasiekti gyvenimo 
dailą, vedančią mus prie 
dieviškos tobulybės, pir- 
miausiai reikia kreipti mu- 

sų mintis prie šventos tei- 
sybės, linkui augščiausių 
dieviškų siekinių. Kur 

mus mintis sieks, ten širdis, 
siela ir visas vidujinis žmo- 

gaus gyvenimas kryps. 
Kuomet mintis pasikels 
augštybėsna, tuomet ji ir 

musiji geismus pakels iš ne- 

dorų ir neimojįiškų papro- 
čių! 

Šių dienų žmogaus gyve- 
nimas tankiai yra supainio- 
tas su nedorais papročiais, 
su žemiausiais geismais bei 

troškimais, kas žmogų stu- 
mia prie blogo, prie nedo- 
rybių ir nežmoniškumo. 

Gyvenimo dailą gali pa- 
siekti kiekvienas žmogus, 
bet ją pasiekia tik labai 
retas. Žmogus, pasiekęs 
gyvenimo gražybes, yra la- 
bai ideališkas, jo valia stip- 
rina kiekvieną į jį žiūrintį, 
jis savo malonumu ir min- 
ties bei jausmų spindėjimu, 
rodos, nušviečia ir tamsią, 
debesuotą dieną, iš jo vi- 
daus veržiasi tikra švento- 
ji išmintis, žodžiu sakant, 
jis yrą lyg dieviškas. 

Kįelrvięnanijįš irmsų rei- 
kia stengtis ieškot tą taką, 
kuris veda mus ir visą žmo- 

niją prie gražesnio ir kil- 
tesnio gyveninio. Be šito 
siekimo dangiškos gyveni- 
mo dailos, dėl kurios ištik- 
ro Sutvertoj as mus čionai 
atsiuntė, gyvenimas, kaip 
Saliamonas sako, yra tuš- 
čias ir niekam nevertas. 

Nekurtos moterįs mano, 
kad šventai išmintingu pas- 
toti, tai reikia šalintis iš 

draugijos. Bet tas netie- 
sa. Pradiniu moteries sie- 
kimu prie gyvenimo dai- 
los yra jos pirmlaikinis ruo- 

šimasis likti motina. Mo- 
teris, besirengdama būti 
motina, turi atsižadėt vis- 
ko, kas yra neteisinga, ne- 

dora, žiauru ir pikta, tik 

kreipti mintis prie švento 
ramumo, prakilnių jausmų 
ir prie svarbumo savo moti- 
niškos užduoties. Jos vy- 
ras turi būti išmintingas, 
atjaučiantis ir godojantis 
kiekvieną jos žingsni. 

Daug dar galima butų 
kalbėti šiame klausime, bet 

mano tikslu eia buvo tik 
pajudinti mintis ir pakalbę-* 
ti apie tai, kas tai yra gy- 
venimo daila. 

Dar vienas svarbiausias 
apšnekėjimas yra kas link 
kūdikių išauklėjimo. Bet 
šiuomi kartu užteks tiek. 
Gal kitus kartus ir kitus1 
klausimus plačiau apkalbė- 
sime. 

Stot. dr-jos “Apšvietos” 
narė, Marė Mažutėlė. 

,r APIE, ŠIRDIES LIGAS. 

Vis tankiau tenka išgirs- 
ti apie širdies ligas tarpe 
jaunuomenės o net ir pa- 
čių vaikų. 

Vis tankiati gimdytojai 
apraudoja savo mirusius 
sūnūs ar tai dukteris. 

Ar išteisybėš gyvenimo 
išlygos taip nemaloniai at- 

siliepia ant organizmo, ar 

gal tas viskas paeina iš mu- 

sų pačių kaltybės? 
Tatai tvirtinu čiopai iš 

savo locno persitikrinimo, 
kad širdies ligų didesnė da- 
lis, taip kaipis plaučių li- 

gų, pas jaunąją, kartą apsi- 
reiškia iš apsileidimo, tik 
ne vaikų, bet pačių gimdy- 
tojų. 

Daugel atsitikimuose; 
gimdytojai visai; nieko ne- 

daro vaikams Susirgus, o 

paskui tai jau laužo rankas 
iš nusiminimo, kuomet, dak- 
tarų pagalba liekasi .visgi 
nenaudinga. .u 

Senovės gydytojai mane, 
kad širdies ligos atsitinka 
labai retai; Šiandie moks- 
las yra 'Visaiįikitblfios man 

igonės. 
Patyriame ^Tštkt'Mikų, 

kad širdies ligos; nepapras- 
tai tankiai -apsireiškia ir 
kad daugumas širdimis ser- 

gančių prie atsakančių gy- 
venimo sąlygų gali-gana il- 

gai gyventi. 
Vienas garsiausių gydy- 

tojų pereito šimtmečio, pro- 
fesorius Vircliov, pasakė: 
“Žmogus turintis širdies 
ydą, o mylintis gyvenimą, 
gali išgyventi šimtą metų ’ ’. 

Širdies ligas gali gydyti 
tik gydytojas; toms ligoms 
pas vaikus gali * užbėgti 
kiekviena motina, -£ kiekvie- 
nas mokytojas,kiekvienas 
auklininkas. " ^ 

Visupirmu' tegu motinos 
visuomet atmena, jogei šir- 
dies ligomis tankiausiai su- 

serga nerviški vaikai. 
O žinote: kodėl ^vaikai.gę.- 

ma nerviškais, arba paskui 
nerVų ligomis suserga? 

Iš tėvo ir motinos girty- 
bės, kuomet nėščia motina 
tankiai žiūrisi į girtuoklių 
orgijas, arba tas pačias or- 

gijas mato ir kūdikiai pir- 
mais savo gyvenimo me- 

tais, kuomet jie išsigąsta 
rėksmo ir tp. Iš to visko 
taigi ir paeina vaikų ner- 

viškumas. " 

Pagaliau motinos tegu 
savo vaikus anksčiau va- 

karais guldo, nė kur kertė- 
se, bet švariuose ir šviesiuo- 
se kambariuose. 

Šalin iš gyvenamų namų 
visokie “parlorai”, pagra- 
žinimai, pi j anai, jei nėra 
kur švariai vaikus miegan 
paguldyti. Miegamieji kam- 
bariai neturi būt kokios 
ten skylės, h«t erdvus ir 
šviesus kambariai. 

Kas rytas ir vakaras Tai- 
kus reikia droviai r-- šluos- 
tyti šlapiu rankšluosčiu. 

Persišaldymo nereik bi- 
joties, Kuomet kambary 
bus 65 laipsniai šilumos, 
vaikas nekuomet nepersi- 
šaldys. 

Neleisti bernaičiams, rū- 

kyti cigaretus, nes tas vai- 
kams kenksmingiausia. 

Neleisti vaikams užclusus 
bėgioti mokykloj, ir iš mo- 

kyklos. ,;-.s 

Smarkiai parbėgęs ir už-, 
dusęs iš mokyklos vaikas 
tegu bus baudžiamas, tegu 
bus pamokinamas, jog jam 
taip daryti neleidžiama. 
Tegu palengva, mu eina į 
mokykla ir iš mokyklos, 

Ant galo kiekmnaaiom- 
tinga motina privalo §yįvį; į 
metus duoti per.egzauiinuo.ti 
savo vaiką sąžiiliugani dak- 
tarui. 

_. 

Juk apautuvai tankiai 
apžiūrima, drabužiai tan- 
kiai pataisoma, skylės su- 

siuvama arba užlopoma, 
taigi delko toksai žmogaus 
svarbus organas, kai kad 
širdis, negali būt nors sykį 
į metus peržiūrima, ar ne- 

turinti jokių ligų. Drabu- 
žius galima pataisyti, arba 
kitais geresniais, naujas- 
niais pakeisti, bet su žmo- 

gaus širdimi anaiptol tas 

negalima padaryti. 
M. B. 

MOTERŲ POLITIŠKAS 
VEIKIMAS KOLORADO 

JE. 

(Pabaiga). 
Tiktai dėl juokų partijos 

lyderiai nominavo moterį. 
Toji moteris galėjo būti jų 
rankose tiktai žaislu ir vi- 
suomet galima buvo per- 
keisti ją vyru. Vyrai iš^ 
statė savo kandidatą į vals- 
tijos Sekretorius.—• ■; 

... Moteris su j utfb.; Reikėt 
nominuoti :«nokyfcių bsurf 

perintendentą. Ii gus mes 

tus toji valdyietė, .sutin- 
kant vyrams ir- moterims,, 
buvo užimama. .: moteries, 
Vienok laikomo j demokra- 
tų konvencijoj ji liko upf 
la, kurion susidaužė ; partir. 
jos laivas. 

Moterįs-rinkįkės. kovojo 
už tai, idant kandidatai. į 
visuomenines valdvietes 
butii žmonėmis. pastovaus 
budo. Vyras galėjo būti ir 
gabus politikoje, bet jai- 
gu moterįs nutardavo, kad 
jos nenorėtų matyti jį; sa- 

vo namuose, tai-atsįsakycįa?; 
vo balsuoti už ,jį.:.. ... 

Vyrai, —- demokratų par- 
tijos. lyderiai, — koų.yęnci- 
j oj išrinko,,nopnnacijai. j j 
mokyklų superintendentus, 
moterį,tuomi laikų .ųžniiųąn- 
čia tų vaidvietęfidi tųr|jį$g%, 
ių reputacijų, viengį^jeij^. 
ganėdino moterių noriį, Jtjję- 
lei to tai moterįę, tąrsjr nu- 
sitarusios, išėjcyiš kųpygp;. 
ei jos posėdžio. ,, Z.'," I 

Nekurievyrai^sųprpdą-, 
mi, kad moterįs galyjįaąii-, 
dyti jų partijų rįųkinųįose,,, 
išėjo paskui jas. gatvėn,,; .; 

Vyrai pasiprįeĮįno 
rių reikalavimui n.oųdųųoti 
moterį į valstijas,;sekreto- 
rius; jie, po prievarta^nomi- 
navo moterims įifigeistiųa 
mokyklų superint.endijųta .fc 
dabar veltui stengėsį .su jOr 
inis susitaikintį,,,^ Jje.v paža- 
dėjo.’ moterims .nominuoti, 
jų reikalaujama rektorių 
valstijos universĮteto, .vie- 
nok tas nusileidimąs^ n.esit- 
viliojo moterių ir jos. išsi- 
skirstė. 

Tokio pamokiuiino užte- 
ko republikonams. Apart 
to jiems buvo reikalingi de- 
mokratų balsai Pasidėko- 
jant toms aplinkybėms, md- 

-—— ■■ ■ ■ 

temas bwe lažsta nominuo- 
ti p*i§ Viekspų į mokyklų 
auperinteą^ei^ųs ir miss 
Welleot į+relpprius valsti- 
jos universiteto;. 

yalstijąabeluai buvo de-' 
mokratų j.panįkose, vienok 
tos dvi mpterįs republiko- 
nės liko i^rinljįos dauguma 
balsų, žinoma,, daugiausiai 
moterių. 

Tuose pačiuose rinkimuo- 
se d-ras Elisabeth Kassidi 
buvo išrinkta Denvere vals- 
tijos komisijonierium. 

Keturios moterįs liko iš- 
rinktos įstątymdąvystčs 
įstaigos nariais. 

Viena žymia moterimi 
tarpe įstatymdąvystės įstai- 
gos narių yra p-ia Riddol. 
Ji — republikonė, nors ir 
ne republikonų partija 
išrenka ją. Ji yra išrink- 
ta trijų pavietų. Ji — far- 
merė. — Daugumas farme- 
rių ir jų žmonių skaito sa- 

ve demokratais, bet kuo- 
met rinkimuose yra balsuo- 
jama už p-ią Riddol, tai jie 
visi be išėmimo balsuoja už 

k- 
Ponios Riddol tėvai iš 

paėjimo yra vokiečiai; ji gi 
buvo mielaširdystės seseri- 
mi Kansas City. Tas dar- 
bas suvesdavo ją su betur- 
čiais ir varguoliais ir ji iš- 
moko pagelbėti jiems. 

Ištekėjus už vyro ir per- 
sikėlus gyventi į Koloradą, 
ji neikiek nenustojo intere- 
suotis visuomenes darbais. 
Nei vienas'* Vyras įstatym- 
davystės Įstaigoj Kolorado- 
je nedirba tiek daug, kiek 
toji prasta motėris. Anks- 
ti ryte ji atsikelia ir atlie- 
ka namu "darbą : valo na- 

mus, sutaiso pusryčius, n 

išleidžia vaikus mokyklon. 
Paskui ji važiuoju įstatvm- 
davystės įstiaigbn ir visuo- 

anfel^Štf'-^eslOifVo Aukoje' 
šankia1 piiė'tvarkbg. Visą 
dieną ji užimta savo rinki- 
ku reikalais. Pasibaigus 
posėdžiui ji atlanko įvairius 
komitetus ir vakaran grįžta 
namo, idant laiku sutaisyti 
vakarienę savo šeimynai. 
O vėlai vakare ji mezga 
pančekas ir svarsto politi- 
kos klausimus su savo vy- 
ru ir kaimynais. \ 

Tiktai dviejose valstijose 
— Kolorado ir Wisconsin 
— moteris maždaug turi 

pilnai lygias teises su vy- 
rais. Valstijoj Utah jo 
skaitlius vienokis* bet mor- 

monu sekta turi; didelę in- 

tękmę į rinkikus, taip kad 
savistoviai mokas nebal- 
suoja. Valstiją Wyonnng 
taippat'‘turi beveik pusę 
moterip balsą, bet valstijoj, 
iiėra gerų kė?liti^kasrdąu- 
giaitšial užkenktą moterims 
susiorgkhmioti'. 

c ,:*u 

Ką padarys? inoterįS su 

Savo balsavimo' teisėmis 
valstijose AVhsbington' ir 

Kalifornijoj (šioj pastaro- 
joj valstijoj moterims nese- 

nai ; štif ėiktal ■ lygios' balsavi- 
mo teisės) -^jtkl’OdyS netcF 
Įima-atėitiS?IH"-1 : 

Kuomet valstijų Kknsaš 
ir Nebfkska' nįoterį's -iško- 
vos 

; sali bdlša^lmo teises, 
jos nesikreips f vyrus, pra- 
šydamos' pątafifoo, bet jos 
kreipsis į prityrusias Kolo- 
rado moteris, kurios paro- 
de kaip reikia- feudotis sa- 

vo bal sa vini*6; teišėmis. 
nr Ritta Borr. 

KIEK EUROPOJ DAK- 
TARŲ? 

Tokį klausimą uždavė 
francuzų laikraštis “La Na- 
tdre’V Į tą klausimu atsa- 

T Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuviu kal- 

boje ligšiol dar nebuvo, vardu t 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą. 

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsią 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 j 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. 

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: W V 
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 kieky einam 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 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

I Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 
šitoji knyga privalo rasties kiek- 

vieno .mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kimą ir kaip jį užlaikyti 
Sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yra viena iš ,svarbiau- 
-sią, f pasirodžiusią pastarais metais; >; 

šioje knygoje trumpai ir supras- 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku- 
ris nori būti sveikas. Juo reika- 
lingesnė yra ši kuyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Dafb. Viltis”). 

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

me jokių raštų, kur butų taip pla- 
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš- 
dėstomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime žinios iš ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygiėnos. Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali- 
nga drugiai pavadinti "dailiu ir iš 
Misų atžvilgių pagirtinų. Patar- 
tume Visiems turėti' namuose šį 
reikalingą rankyedį į brangiau- 
Bįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”). 

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

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

t '* 

‘‘-Be pagirimo' ir pataikavimo ša1 
kant, SVEIKATĄ skaičiau bu tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė- 
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežiš). 

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

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. 
teisybė. 

Ir vis sakoma tikra 

---;--- 

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 visą 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 ilgąi būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 
“Kataliko”.išleistųve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio" 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai. 
O TOJI AURSO KNYGA SVEIKATA LE&UOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISiUNTIMU. 
(įalįte pirkties “Kataliko” redakcijoje. 

= ..'i Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: > 

Jonas m. tananevicze 
3244 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL. 

kė vienas žinomas francu- 
z\y daktaras, kuris surinko 
statistiškas žinias ir paduo- 
da tokį daktarų skaitlių 
kiekvienoj Europos valsty- 
be^ i; •• -t:\ 

Pirmų vietą, užima An- 
glį j a, turinti 29 tūkstančius 
daktarų*, į' ,•« t Antroj e vietoj e 

stovi Vokietija. Toliau ei- 
ną Rusija, turinti 21.000 
daktarų, Francija — 19.800, 
Italija v 18.240, Ispanija 
— 13.700 ir paskutinę vietų 
užima Austrija* turinti 10- 
400 daktarų. 

Tos skaitlinės vienok ki- 
taip persistato, sulyginus 
jas su kiekvienos valstybės 
gyventojų skaitliumi. Ir 

taip pirma užima An-, 

;• v- -V >> •: 

glija, kur, ant 10 tūks- 
tančių gyventojų at- 
sieina 7,8 daktarai. Is- 
panijoj ant 10 tūkstančių 
atsieina 7,5 daktarai, arba 
skirtumas su Anglija nedi- 
delis. Toliau seka: Belgi- 
ja — 5,9; Italija — 5,6; 
Franci j a ir Šveicarija — 

5,1; Norvegija — 4.8; Vo- 
kietija —- 4,3; Portugalija 
— 3,8; Holari&ija ir Danija 
— 3,7; Austrija — 2,6 ;Ru- 
sija — 1,6; Graikija — 1,3 
ir paskutinę vietą užima 
Bulgarija, kur ant 10 tūks- 
tančių gyventoją atsieina 
0,47 daktarai. 

Miestų statistika pirmą 
vietą, suteikia Brukseliui, 
[kur ant 10 tūkstančių gy- 

Ventoj ų atsieina 21,1 dakta- 
rai. Toliau seka: Madri- 
das, Chrištiania, Tijūnas, 
Vienna, Berlvnds, Londo- 
nas, Atkenai, Peterburgas, 
Paryžius, Lisbona, Kopen- 
haga, Stokholm ir Ariister- 
dain. 

Abelnai imant pagal sta- 
tistikos žinias skaitlius visų 
Europos daktarų siekia 200 

tūkstančių. 1 

Iš tikrų šaltinių praneša-* 
nia, kad Vokietijos vyriau- 
sybė nUsprendžius padidinti 
karo laivyno biudžetą 90 

milijonais dolerių. Vyriau- 
sybė kadangi į tuos gandus 
nieko neatsako, taigi aiškus 
jos sumanymas. 


