
MOTERIŲ SKYRIUS. 

SESERS LIETUVAITES! 

Tankiai mes esame kalti- 
namos už atsilikimą apšvie- 
time nuo mūšų vyrų. Kal- 

tintojai užmiršta, kad tame 

yra ne musų pačių kaltė. Jie 
užmiršta, kad Lietuvoj mes 

augdamos labai reta kuri 

turėjome progą su mokslu 
šiek-tiek susipažinti; už- 

miršta, kad daugumas mu- 

sų tėvelių stengėsi tik savo 

sūnūs nors kiek prainokin- 
ti, dukterims gi visai ne- 

pripažindami mokslo reika- 
lingumą.' Užtaigi vyrai sa- 

vo apšvietimu gali prieš 
mus pasididžiuoti, bet re- 

tas kuris pagelbsti mote- 
riai, norinčiai apsišviesti, o 

paprastai tik tyčiojasi iš 

musų tamsumo. 

Kad numesti nuo savęs 
tuos apkaltinimus, privalo- 
me kiek galėdamos šviestis. 
Nemokančioms pirmiausiai 
reikia mokytis skaityti ir ra- 

šyt. Nemanykim, kad per- 
daug sunku butų tas iš- 
mokt. Išmokti ne taip yra 
sunku, kaip sunku kentėti 

tų dalykų nemokant. Ne 
viena gal pasakysit, kad ne- 

turit laiko ir personos esa- 

te mokintis. Nekados ne- 

siteisinkim laiko neturėji- 
mu. Mokytis niekad nėra 

pervėlu ir teisingai sako ši 

patarlė: “Geriau vėliau — 

negu niekad”. Taigi imki- 
mės savo gerų norų, kuriais 
mes viską atsieksim. 

Daugumas tamsesnių žmo- 

nių gal pasakys, kam čia 
moterims tų mokslų, joms 
užtenka pečius pakurt, puo- 

"^flhi ^j^alyt, ^ikai apžiū- 
rėt — tai ir viskas. Šian- 
die su tokia nuomone netik 
sutikti negalima, bet ir dau- 

gelį priežasčių galima nuro- 

dyti, kad žmonės, panašiai 
kalbėdami, labai klysta. 
Moterįs kaip ir vyrai gyve- 
na ir rūpinasi savo reika- 
lais; nieks už moterį neken- 
čia jos skausmų, nemalonu- 
mų ir gyvenimo vargų kaip 
tik ji pati, todėl negalima 
sakyti, kad moterims dva- 
siškas penas nėra reikalin- 
gas. Žmonės skaitydami 
gerus raštus išlavina savo 

protų, ingauna didesnį su- 

pratimų, mato kas pasau- 
lyj dedasi ir su visukuom 
susipažįsta. Kaip vyrams, 
taip lygiai ir moterims rei- 

kia žinoti, kas pasaulyj vei- 
kiasi. Žinios kiekvienam 
taip yra reikalingos, kaip 
maistas ir šiluma, nes dau- 

geliui nežinant, iš ko kįla 
nelaimės, greit į jas inpulti 
galima. Taigi, ar nebūtų 
gerai ir mums, moterims, 
apie tas nelaimes žinoti ir 

rūpintis į jas neinpulti? 
Matydamos musų laik- 

raštiją rupinantės musų rei- 

kalais, nepatingėkime ir 
mes darbuotis savo gėro- 
vai. Rašykim ir skaitvkim 
naudingus, mus pamokinan- 
čius raštelius, kurie be abe- 

jonės atneš mums didelę 
naudų. Gal ne viena pasa- 
kysit, kad nežinot kų ra- 

šyti. Atminkim, kad dau- 

gelis musų kasdien atva- 

žiuoja iš Lietuvos, kur jos 
nematė nei kepant, nei ver- 

dant, nei busto taip užlai- 
kant, kaip čion; jaigu mes 

jų nepamokinsim nei vieno, 
nei kito, tai jos niekad nie- 
ko gero nemokės. Musų 
moteris tankiai turi papra- 
timų viena kitų apšaipyti, 
btA ųtminkim, kad kaip tąs 
apsaipjmas mums. pači 

nepatinka, taip jis nepatin- 
ka ir kitoms. Matydamos 
vargšę seserį-Jietuvę nieko 
nemokančią, nieko nesu- 

prantančią, užuot apšaipvti 
tokią nelaimingąją, geriau 
su pasigailėjimu gelbėkime 
ją, paduodamos jai savo 

ranką. Kaip daug mes vie- 
na kitai galime pagelbėti! 
Tas paprotys gelbėti viena 
kitai tarp musų būtinai tu- 
ri įsigyventi, o tada, vietoj 
apkalbėjimų ir susipykimų, 
mes draugiškai viena kitai 

paduosime ranką. 
Žmonės sako: “Kur mei- 

lė — ten ir Dievas”, todėl ir 
mes gyvenkime toje meilė- 
je, pratindamos prie gero ir 
tolindamos nuo blogo. Ap- 
gailėtina, jogei mes mažai 
turim sesučių, Išėjusių aųg- 
štesnius mokslus, kurios 

dirbtų musų gerovei, nes 

dauguma jų — tai tik “pa- 
sipūtusios ponios”, kurios, 
nors ir galėdamos, bet-gi 
nei mažiausiu darbu nepri- 
sideda prie musų apšvieti- 
mo. Matydamos tokias sa- 

vo gyvenimo aplinkybes, 
nesėdėkime rankas susidė- 
jusios ir nelaukime kol mus 

kas apšvies, bet pačios mė- 

ginkime save šviesti ir kel- 
ti doroje. Jei pačios ne- 

mėginsim šviestis, kiti mu- 

ši) tame nepakels ir vis ap- 
švietime stovėsim žemiau- 
siame laipsny j. 

Štai kokia gali būti musų 
darbo pradžia. 

Mes, išsiskirsčiusius už 

šimtų ir tūkstančių mylių, 
gyvename visokiose aplin- 
kybėse, iš gyvenimo tankiai 

patiriame gero ir blogo. 
Patyrusios ką gero — pa- 
mokinkime gero ir kitas, 
patyrusios kų blogo — pra- 
ueškime kitoms kaip to ap- 
sisaugoti, ir tas tai bus la- 
bai geras darbas. Kiekvie- 
na iš mus mokame nors 

vienų ar kelis gerus darbus, 
kurių kitos nemoka, kaip 
tai: gaminimų sveikų, ska- 

nių valgių, užlaikymų svei- 

katos, gražų auklėjimų kū- 

dikių, busto užlaikymų ir tt. 
Taiti nepav\Tdėkime šį-tų 
parašyti, tegul ir kitos pa- 
simokina. Jei mes pana- 
šiai elgsimės, tai netik daug 
pasimokinsim, bet tas dar- 
bas kaipo didžiausias mu- 

su nuopelnas pasiliks užra- 
šytas ant visados. Muši} 
mokslas tegul nemiršta kar- 
tu s ii mumis, nes jis yra 
nemirštantis, todėl mirda- 
mos nesineškime jį į šaltus 

kapus, bet palikime kitoms 
musų sesutėms juomi nau- 

dotis. 
Mot. dr-jos “Apš vietos” 

narė K. K. 

DEŠIMTIS PRISAKYMŲ 
PAČIAI. 

1. Neturėk nei vieno prie- 
telio išėmus savo locnų vy- 

2. Nepanaudok savo vyro 
vardo ir jo vardu nedaryk 
skolų. 

3. Neteršk namų ramybės 
dėl bile kokio nieko. 

4. Pasitrauk vyrui iš ke- 
lio, kuomet yra piktas, ir 

jei jo nesibijai, priešai jo 
piktumų nuduok baimę. 

5. Nedaužvk lėkščių ir j 
puodelių, o nors nekuomet į 
savo vyro galvų. 

6. Nepasakyk nekuomet 
žodžio, koks turėtų paže- 
minti tavo vyro rimtumų. 

7. Nevogk pati sau *vek 
m 

katoš tankiais barniais ii 
nesutikimais su vyru. 

8. Nekalbėk nekuomet 
blogai apie savo vyrą, net 
savo artimiausiems. 

9. Nereikalauk Išraugiu ir 
kaskartas vis naujų parod- 
inei, jei negeidi savo vyrą 
matyti beelgetaujant. 

10. Nusikratyk įvairius 
jaunų dienų mergiškus no- 

rus ir netrokšt linksminties 
baliuose, pikhinkuose ir tt. 

(Gal kuri iš pačių (mo- 
terių) sudės panašus dešim- 
tį prisakymų ir vyrams). 

ŠEIMYNA — AR POLI- 
TIKA? 

Iš “K. P.” 
I 

(Pabaiga). 
Pagalios moterių judėji- 

mas turėtų didesnę raciją, 
jaigu prieš moterį negulėtų 
šiandie dar kita, musų nuo- 

mone, kiltesnė darbo dirva. 
Apsidairykime tiktai apie 

save. Kiek tai yra kas žing- 
snis moralinio ir materija- 
linio skurdo, kame kaltę 
tarpiniai ar betarpiniai rei- 
kia primesti moterims! 

Inžengkime, pavyzdm, 
bent kurion mokyklon, kur 

yra mokomi vaikai. Ant 

pirštu paskaitysi tuos vai- 

kus, kurie išsižiuri sveiki ir 
normaliniai. Kiek tai .ten 
atrasime išsigimusių, neiš- 

sivysčiusių, šlubų, nušašė- 
jusių, pusiau kurčių ir ne- 

regių vaikų. Kiek tai pa- 
matysime ten vaikystėje su- 

beprotėjusiu mažučių. 
O inžengkime dabar į 

bent kurį ligonbutį vai- 

kams, arba nereikia nei ten 

eiti, inžengkime į bent ku- 
riuos namus, kur yra vai-, 
kai. Kokis ten menkas 

maistas, kaip nešvarių kaip 
į niekų nepaisoma, auga 
nekartų kaip laukinis girio- 
je, niekas jam gyvenimo 
nepaaiškins, nesupažindįs 
su jo teisėmis, neišriš kilau- 
čiųjų jo galvoj nesupranta- 
mų minčių, neatsakys į išei- 
nančius iš jo lupų klausi- 
mus. Tai vaikas, sakoma 
ten, kam juomi perdaug in- 

teresuotis, kaip paaugs ir 

pats sau viskų išsiaiškins. 
O kūdikiai aut motinų 

rankų, ar ten geriau? 
Pažvelgiame į kūdikių ir 

vaikų mirtingumo skaitli- 
nes tarpe musų — ar jos 
ne pasibaisėtinos? O juk 
visos tos esybės, apleidžian- 
čios be laiko tų žemę, turi 

pilnų teisę gyvent. Prie- 
dermė tų, kurie jiems sutei- 
kė gyvastį, yra ir palaikyti 
ja. Tėvij priedermė yra iš- 
auklėti tuos vaikus žmonė- 
mis... 

Arba jaunimas musii — 

ar į jį atkreipiama prigulin- 
ti atidžia, ar jam suteikia- 
ma tas, ką jam gyvenimas 
geriausio gali suteikti? Pa- 

žvelgiame į tas dar beveik 
neataugusias nuo žemės 

mergaites — busiančias mu- 

su kartų motinas — dirban- 
čias fabrikuose, greičiau į 
olas negu į fabrikus tan- 
kiai panašiuose, ir pagal- 
vokime, ką joms butu gali- 
ma gero padaryti... 

Ten darbo dirva! Ten 
moteries veikimas! 

* 
* 4 

Apšviesti, pirmiausiai ap- 
šviesti ir dar kartą apšvies- 
ti moterį, bet apšviesti ją 
pirmiausiai priderančiame 
jai krypsnyje, o jau paskui 
pagalvoti apie politiką. Už- 
tikriname, kad apšviesta ir 
susipratusi priderančiame 
jai krypsnyje moteris kartu 
pakels ir visuomenės ap- 

svietą p.ei .susipratimą i 

| suteiks nvisuomene i tą, k 
šiandie balsavimo .-teisėm; 
.tikisi jai sulikti — be p f 
litikos. 

| 1 1 

Moters susipratusi sav( 

pašaukipie, ptoteris supran- 
tanti savo yęrtę gyvenime, 
moteris,; kuri bus gera sese 

rim, geresne pačia, geriau- 
sia motina, tokia moteris 
pakels visuomenę morališ- 
kai,. protiškai, fiziškai ii 

materijališkai iki augšty- 
biu. 

Kad ant svieto yra blo- 

ga, tame daugiau yra mo- 

teries kaltes negu vyro, nes 

galutinai ji valdo svietą — 

per vyrą. •<- 

Suprazdama ar nesupraz- 
darna, moteris turi intek- 
mę — blogą ar gerą — į 
vyrą daugiau negu kas nors 

kitas. Visose vyro gyveni- 
mo aplinkybėse yra tarpi- 
nė moteries intekmė — 

maža ar didelė, artima ar 

tolima, žinoma ar nežino- 
ma — bet yra. 

Apšviesti tatai reikia 
moterį. Tegul pažįsta gy- 
venimą, tegul kartu su vy- 
ru susipažįsta su visomis 

gyvenimo slaptybėmis, bet 

tegul ji neperžengia savo 

gamtiško rato ribą, tegul 
pildo moteries priedermes. 

Moteris gali ir privalo, 
kaip jau sakėme, turėti in- 

tekmę į vyrą ir jo veikimą, 
bet tegul toji jos intekmf 
bus tyli ir nuošali, tegul ji 
nesigriebia reikalų, prie 
kuriu dar nedaug tepriauge 
ir kurių nesupranta, o kurie 
jai visai nėra reikalingi. 

Tegul moteris ištikimai 
ir kuogeraiusiai išpildo sa- 

vo priedermes ir geru žo- 

džių bei 'pavyzdžiu padala 
intekmę į vyrą, idant ir šis 
savo priedermes lygiai ge 
rai ir ištikimai pildytų, < 

tuomet turėsime mažiai 

persi skyrimų moterystėj e 

mažiau saužudyseių, mažiai 

nelaimingų moterystės po 
rų, mažiau išsigimusios į 
sudemoralizuotos jaunuo 
menės, mažiau jaunų gy- 
vasčių dar pradžioje nuei 
niekais. 

Tegul moteris ingauna su 

sipratimą priderančiame ja 
kripsnyj, tegul išauklėj; 
savo sūnus kiltais, teisiais 
ir veikliais piliečiais, o po 
litika apsivalys po jos intek- 
me tame, kas moteriai joji 
nepatinka, pati per save. 

* 

Turime tokią politiką, ko-' 
kius turime vyrus — o kas j 
suteikė tam vyrui gyvastį, į 
nuo ko prigulėjo, idant jis! 
ateitą svietan kiltai protau- 
damas, sveiku kunu ir gera 
širdimi? Kas jį nešiojo 
devynis mėnesius po savo 

širdimi ir diena į dieną, va- 

landa į valandą augino ja- 
me kūną ir dvasią? Nuo 
ko prigulėjo, idant tas vy- 
ras ateitų svietan, kiltų do- 

rybių širdyje vedamas? 
Nuo moteries!... 
O kas jį paskui atėjus 

svietan maitino savo krūti- 
mi, auklėjo, paisė apie jį ir 
globojo jį? Kas jį mokino 

mylėti tą, kad yra gera, dai- 

lu, kiltarir- tortą žmogaus 
siekių? !fKas 'plėtojo jo pro- 
tavimą, kas plėtojo jo fiziš- 
kas jėgas? 

Moteris! 
O paskui, kada paaugo ir 

svietan užsimanė išeiti, gy- 
venimą norėjo pažinti ir 
pabandyti jo — kas jį pa- 
mokindavo, kas prasergėda- 
vo, kas jam patardavo, kas 

turėdąvo intefcmę į susifor- 

SVEIKATA 
Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietutfę kal- 

boje 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 priedennės. 

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, joggi SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

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 kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yra viena iš svarbiau- 
sią, 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 knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). 

“Si 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 
hygienos.; Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali- 
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar- 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį 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 
yra 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 Fi 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 hv- 
gieną ir pats save egzaminuoti. 
(“Vien. lietuvninką”). 

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir yis 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 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 butij sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 
“Kataliko” išleistuvS išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai. 
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

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

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

mavimų jo -jaunųjų troški- 

mų, kas jaiiie — tame jau- 
nikaityje — išdirbo pažval- 
gas busiančio vyro-politi- 
ko? 

Moteris!... 
O! ištikro — ■ moteries pa- 

šaukimas, tinkamai tos pa- 
čios moteries suprastas ir 

numylėtas, yra taip kiltas, 
taip didis, taip dailus, kad 
gaila yra žiūrėti į tas mo- 

teris, kurios jį paniekina, 
kurios ieško kitokio gyve- 
nimo tikslo, kitokios darbo 
dirvos ir veikimo!... 

Pasmerktas areštantų ro- 

tosna už dalyvavimų plėši- 
me kapitonas Ermolov, jau 

beveik gen. Tolmachevo pa- 
skirtas Odesos policmeiste- 
riu, savo kalboj teisme pra- 
nešė : 

“Aš, Ermolovas gavau 
25 tūkstančius rubliu nuo 

gen. Tolmachevo pačios, 
kuris (Tolmaehevas), savo 

keliu, paėmė už išsirupini- 
mą statyti Bachmuto gele- 
žinkelį du šimtu tūkstan- 
čiu rubliu”. 

Tomsko technologijos in- 
stituto studentams prisa- 
kyta daugiau nevaikščioti 
įvairių spalvų marškiniuo- 
se ir švarkuose, o nešioti 
vien įvestų uniformą. Tas 

įsakymas yra ministerijos 

revizijos pasekme, kuri bu- 
vo padaryta institute ir 
"kuomet buvo duota smarki 
iškalba buvusiam instituto 
direktoriui. 

Ryme staiga pasimiręs 
Apaštališkas delegatas dėl 
Philipinu, mousig. Agius, 
kuris trumpu laiku turėjęs 
iškeliauti į Manilą* Šv. Tė- 
vas tuo atsitikimu esąs la- 
bai perimtas, kadangi 
monsig. Agius žadėta be to 

paskirti Ap. delegatu į Su- 

vienytas Valstijas į kardi- 
nolo Falconio vietą. Pas- 

tarasis-gi butą pasilikęs 
Ryme. Dabar taigi ir ne- 

žinia kaip bus. 


