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KOSULYS, PERŠALIMAS, 
% SLOGOS. > I. 

Reikia ištikro stebėtis tąja ne- 

žinyste, kuri apsireiškia pas žino 
nes kas del peršalimo ir kosulio 
budo ir priežasčių. Pirmiausiai 
reikia pasakyti, kad negalima, 
kaip yra sakoma, '"pagauti" šal- 
tį. Svarbiausiomis šitų kliūčių 
priežastimis yra ne šaltas, o už- 
terštas oras. Nesunku numanyti 
kad del tvankaus ar užteršto 
oro galvos, ar gerklės pievinėms 
sienelėms susiiritavus, ar užsi- 
degus pirma negu i>u.-> galinu iš- 
sigydyti susirinkusios gleivės tu- 
ri buti prašalintos. Kaxla žiiio- 
gus tikrai (pagauna "šaltį" tro- 

boj, tai apturima palengvinimas 
išėjus sveikesniu oran iškosėji- 
mu ar iščiaudėjirou jo nesmagu- 
mo vaišių. Tai yra vieninteliai 
tikrosios kliūties apsireiškimai., 
kuriuos žmogus atjaučia; bet ka 
dangi jis sprendžia ajpie juos pa- 
gal tai, ką jis jaučia ir mato, tai 
jis savo kliūtį priskaito šaltes- 
niam, tyresniam orui, kuris su- 

teikia jam pagalbą, gamtos pa- 
rūpintą jc labui. Kosulys ar per 
šalimas yra ne pvešu sergan- 
čiam, o geriausiu diaugu, koki 
jiš gali turėti tokiu laiku, jei 
mes neturėtume tokios pagefbi- 
nės jmonės, kaip kosulys, ar per- 
simas, tai marumas nuo tokių 
nedalių butų baisus ir pagalvoti. 

Bronchitas, dusulys ir slogos 
po teisybei yra tik įsisenėjusiais 
stoviais paeinančiai# nuo tankių 
staigių uiejimų ir nuo kuno ne- 
galėjimo visiškai f/asiliuosuoti 
nuo maždaug supuvusių galvos 
ar gerklės plėvių sienelių sun- 
kalu. Šitas negalėumas paeina 
vien nuo apskrito gyvastybės 
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Irscome Tax 
Taksos nuo užt/arbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok oavo ki.senių ir 
žiūrėk, kad neužmoketum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lieUvis Chicagoje, icu 

s ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik 
rei; .'a mokėti taksas, tuo- 
jau® Kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalįų *®J<*ų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

(Sumenkėjimo. Turi buti aišku, 
kad tikras vaistas yra gyvasty- 
bės padidinime, kuri padeda ku- 
niti prašalinti nu<xius apėmusius 
gležnas plėves. Dirbtiniai stip- 
ryiai, šlakstymas ir rūkymas ne- 

įgali to 'padaryti. Suprantama, 
.gydymas, kuris laikinai išvalo, 
j ar nudžiovinu negales isdovina, 
[tuo tarpu suteikia palengvinimą, 
j bet jie ir vėl susirenka, nes gy- 
dymas neprašalina kliūties prie- 
žasties—gyvastybės stokos. 

Reikia pasakyti, kad šaltas I 
'oras ir šaltas vanduo yfz tarp 
geT».ausių vaistų nuo peršalimo 
ir kosulio, nors žmonės yra įsi- 
tikinę, kad jie atgabena perša- 
limu ir kosulį. Taigi vienu ge- 
riausių vaistų ir apsisaugojiari 
nuo persalimo ir kosulio yra ty- 
ras oras miegamą j am e kambary- 
je visuomet, laikant langą atda- 
rą net j>rie zerino oro. Beveik 
tokiu pat geru gydymu nuo šitų 
negalių yra šalta maiudynė. 

Valgis taipgi daug daro per- 
sišaldymui ir iŠsigydymui nuo 

1 
jo. PatartiiTa šalti ar kosulį nu- 

marinti badu, valgant nepodaug 
maistų ir tai tokių, kuriuose yra 
neperdaug proterno (augmeninių 
riebumynų). Bet stipri gyvasty- 

,bė yra tikriausiu apsisaugojimu 
nuo pneumonijos (plaučių užde- 
gmio> ir džiovos. Cia yra links- 
ma žinoti, kad per paskutinius 
kelis metus geresnieji gydytojai 
visiškai permainė savo ©udą pne 
umonijos x ir džiovos gydymo; 
pasekmingesuieji jų mato, ka^ 
šaltas šviežias oras yra pats ge- 
riausias vaistas. Sergantieji pne- 
umonija, vietoj laikius juos per- 
šiltai, riet langiį plyšius ir raktų 
skylutes užkamšius, k„d neineitų 
gyvastį gelbintis ozonas, yra gy- 
domi kaip tik priešingai — svie- 

| žiu šaltu oru, šaltais pridėkais 
ir tam panašiai. 

Žmogaus kūnas, kaip ir kiek- 
viena kita smulkaus ir jau- 
traus sudėjimo mašina, reika- 
lauja nuolatinio atsidėjimo i: 
prižiurę jum palaikymui jo ge- 
rame stovyje. Dabar yra tin- 

; karnas laikas duoti savo maši- 
na peržiūrėti žinovui. Pasitei- 
rauk pas savo gydytoją. 

1900 m. numirė nuo šiltines 

šitoj Šalyj 33.8 ant 100,000 gy- 
ventojų. 1917 m. šita skaitlinė 

i sumažėjo iki 13 4. ApsiiHioka 
apsisaugoti. 

NLetyo ^cžiuriiihs trokinis 
vazine toja s, kuri, .suvažinėja 
vaiką, galima apskusti už žmog 
žudystę. Ateis laikas, 'kuomet 

nepaisantis tėvas galima bus 
patraukti tiesou už nepaisini- 
mą atgabenusį mirtį jo vaikui 
su rlifterija (kriokte), kuri ga- 
labina tik dėlto, k: j žmonės 

via tamsus, ar nepaisant js,, ai 

abejopi. 

Menkas gerklės skaudėjimas 
gali išsivystyti į sunkią difte- 

rija. Pašauk gydytoją ir suži- 
nok. (ieriaus buti tikru, kaip 
gaištis. 
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Iniluenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama iafhienza, yri labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ūmklai tos ligos yra karštis akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo" ir rumetių, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gy<iuolės, 
Skalaukite gerklę ir nosj su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto varrdeniojeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karštj, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai ncp*.giliuosiuos: 
Redyk'S ir dengkis šiltai: |ci nejausi nei kiek geriau į vieną 
diena, pašauk daktarą ir krk'ykis prieš tą įsakyme: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, tod-čl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais 
linėse, sekančiomis kainomis: ^ 

Severa's Antisepsol ^5 centai ir j centai taksu: 
Severa s C.'old and Grippe Tablcts 30 centu ir j taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir įo centai ir 2 r.ent taksu: 

Teigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai įš 
W. F. SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, IOWA. 

Laiškai iš Lietuvos. 
(Laiškas, rašytas Jei ten. Vin- 

co Aksomavičio iš Veiverių sa-j 
vo dėdei Kaz. Aksomavičiui —! 
Cleveland, O.). 

Veiveriai, 24—XII-I9 ni. 

Gerbiamas^ Dėde! 

Parvykęs iš kariuomenės ata- 

stogėn ant šventu Kalėdų, radau 
nuo Tamstos ką-tik gautą laiš- i 

ką, už kurį \ :si širdingai dėko- Į 
jome. t 

* 

Aš Vincas, siuiius Miko, jau 
suėjo metai, kaip tarnauju lietuvių 
kariuomenėj. Vasarą pora mė-j ncsių išbuvau nmšiuose su "bol- 
ševikais" po Daugpiliu (Dvins- 
ku\ Iš fronto pastojau Karo 
Mokyklon Kaune, kurioj išbuvau 
beveik ligi (pačių' Kalėdų šių 
1919 įn. Karo Mokyklą baigiau 
ir esu leitenantu-karininku (afi- 
cieri'i). Nuo pat jaunų dienų jau 
čiau patraukimą kariuomenėn: 
dabartės jau savo tikslo dasie- 
kiau; 

Mokslas man visą laiką gana 
puikiai sekėsi; pastojau penkioli- 
kos metų į Veiverių mokytojų sc 

minariją, gal feuičia ir baigęs ją, 
bet prasidėjo karas, ir aš turė- 

jau mesti mokslą, baigęs tik.dvi 
kursu seminarijos. Rusijon ne-l 

bebėgau, bet likausi Lietuvoj- ir 

mokytojavau du metus Vilniaus 

rėdyiboj, o 1 melus savo krašte 

Leskavoj, netoli nuo Mozuriškių, 
Šilavoto, Plutiškių, Skriaudžių ir 

Veiverių. 
Tveriantis mūsų kariuomenei, 

stojau liuosnoriu jon ir darbavau- 
si labui tėvynės. Kaipo specia- 
listas esij kulkasvaidininkas-ka- 
rininkas. Dievai žino, kaip be- 

gyvesiu toliaus: dar rupkos 
["šlėktos-lenkai" musų kraštą plė- 
šia, rei}<3 ir su jais lietuviškai pa- 
sikalbėti; jei jie gražumu neišsi- 

ikraiustys iš Vilniaus ir kitų vie- 

tų Lietuvos, tai atmins, k«'į reiš- 
kia Lietuvos kareiviai, — prisi- 
eis ir juos, taip kaip vokiečius ir 

'bolševikus, daužyti ir pjauti. Na, 
jau jeigu to sulauksim, tai len- 
kai čiaudės, nes Lietuvoj visi 

griežčiausiai nusistatę jprieš' 
"šlėktas'Menkus. Atmink, dėde: 
"Kas bus, kas nubus, bet Lietu-, 
va nepražus!" — Tik dar daugi 
reiks pasidarbuoti, kad viskį čia 
atsakančiai sutvarkyti ir blogus 
gaivalus panaikinti. 

Jau kariuomenės turime pakan 
karnai ir sutvarkyta ji atsakan- 
čiai. Tik ipažvelgkit: Lietuviai 
sumušė bolševikus ir kątik Dvins 

■ta} nepaėmė; lietuviai vokiečiu? be 
jokios pagalbos iš svetur .išvijo 
iš Lietuvos, o galėsite spręsti 
apie narsiąją musų kariuomenę. 

! Taip, dėde, viskis laikui bė- 

gant keičiasi: keičiami kaip vals- 
tybių, taip ir žmonių gyvenimas: 
vienos valstybės nyksta, jų vie- 

toj atsiranda naujos; vieni žmo- 
nės miršta ir užleidžia vieta 
kiliems. 

I Daibąrtks, dėde, sugrįžus kažin 

j ar ^pažintumėt tas vietas, kur 
1 kuomet—tai arėt ar akčjot ar ką 
j kitą veikėt. Visa mušu api el i ri- 
kė, pradedant nuo Žemaičio. Pet- 
kčliškiii, Paažeriu ir 1.1., ligi pa- 
čiam Kaunui taip laibai išdegin- 
ta ir sunakinta, kad nei aprašyti 
negalima, — nei vieno trobesio 
nebeliKO atminčiai — visą išde- 
gino. Mušti tik Veiveriuose be- 
liko s<*',ios .'obos. Dabar jau šio- 
tyas-tokias trobas išsistamėm ko- 
lonijoj. 

1 Musiį namus ištiko dvejos ne- 

laimės: pereitais, 1918 m. išnvrė 
beveik pusė šeimynos: pirmučiau- 
siai numirė močiutė, paskui 4 
sesutės: Liudvise, Katriukė,"1£1- 
žiutč ir Mai.utė, o paskiauseiai — 

mažiausias broliukas An- 
tanukas. Pirmiaus tėtei jau 
buvo didelė tpagalba: ne- 

reikėjo uė samdininku samdyti— 
visi >avi apdirbdavo visus dar- 
bus; dabarties-gi nekoks pade ji- 
įmas ir nekas da iper smagumas. 

[Lapkričio 15 d. 1919 m. mirė. 

įmano teta (o tėtės sesuo) Marė 
: Ruscckicnė. 
I Jiusų pati su vaikais sveika ir 

I gyvuoja pas savo tėvus. Ji vi- 
1 sokiais budais verčiasi (perka, 
į parduodi ir 1.1, ir taip ui.i-iir- 

ba duoną, pas mus tankiai atsi- 
lanko. 

Per karę Anastasija su mama 

išvažiavo pas Kazakevičius, tai 
\nastasė buvo palikus mamą 
K'asakevičiaus, o pati 2 metu iš- 
>uvo l'etraįpilyj. Dabar ji gyve- 
ia mūsų namuos Veiveriuos. 

1916 m. mirė senis Virbickas 
[uozas su duktere Ona. 

Karo metu daug kas gimė, o 

lar daugiau mirė, daug kas ap- 
iivedė ir 1.1. Apie viską nebega- 
ima btu ir į daugybę lakštų su- 

■ašyti. Taigi tuom kart bus ga- 
1a. Nepykit, kad taip negražiai 
)arašiau, kitą kart gražiaus ir 
laugiau parašysiu. Rašykite tč- 
ės antrašu. 

Sveikinu J.umis, dčdc, lictuviš- 
cai j usą ir linkiu viso kuoge- 
iausio. Sveikinu va.js podrau- 
jiai—visi giminės, 'pažįstami, 
aibiausiai jusų žmoną su vaiku- 
čiais ir linkiu viso geriausio ir 
greito pasimatymo ir 1.1. Jeigu 
lede, greit parvažiuotumėt, tai 
meldžiu parvežti man gerą "brau- 

iiiką ir mauzerį" — kiele reikes 
atsiteisint, nes čia pas mus tuom- 

Kart negaliu kur gauti. Dar kartą 
sudiev! 

Sti pagarba, 
Vincas Aksomaitis. 

Mano pnerasas:— 
Kuomet buvau Lietuvoje, buvo 

sunku surast tuom-kart žmogus, 
kuris butu turėjęs kokį suprati- 
mą aspic, Lietuvą ir lietuvių t.au- 

t<i, nors visur žmoųės lietuviškai 

kalbėjo... Aš pats irgi nežino- 

jau, kam aš priklausau ir kokios 
tautos esu. ir štai, iškeliaujant 
iš Lietuvos, palikau vaikučius 

prie pečiaus 'besibovijaučius ši- 

puliukais. Praslinkus keliolikai 

metų, štai gaunu laišk;i ir tokio 

vaikučio, kuris pilnas Tėvynės 
meilės ir kuris su nustebinančiu 
narsumu stoja gint nuo priešų 
Tėvynę. — Leitenantas Aksomai- 
tis — dar jaunas karininkas, ku- 
ris savo laiške gerai save parsi- 
stato. K. Aksomaitis. 

Iš Lietuvos. 
PRŪSŲ LIETUVA. 

LicUnrišktV muzikos ir sccnos 
vakaras Tilžėj 

Jaunimo "Nemuno" draugi- 
jos įkurtuvėms Tilžei Lietuvių 
Kliubas lapkričio 16 d., suren- 

gė muzikos ir sodnos vakarą. 
.Nežiūrint, kad buvęs saitas 
or^js, publikos prisirinkę gau- 
singai ir vakaras gražiai pa- 
vykęs. Nors gelžkeliais P r ti- 
suos dabar labai sunku susi- 
siekt, lietuvių jaunimas atvažia 
vę ir iš 'toliau, pav. iš Kllaipe- 
dos. 

Pradžioj kliubo pirmininkas 
Stikliorius paaiškino, kad atsi- 
žvelgiant į sunkius laikus del 
dar ne visiškai pasibaigusia, di- 
džiojo pasaulio 'karo. vakare 

programas esjįs rimtas ir liūd- 
nas. Jis atn.ine karo žuvusius 
drąnigus darbuotojus, kuriems 

pagerbti s\e'xiai atsistojo. 
Trumpai išdėstė vaidinimo ra 

šinio (K. Rudos "KirgosM ) tu- 

rini ir reikšmę. \ 

Programas susidėjo dar ,iš 
6dainelių, kurias Semlieso ve- 

damais choras jausmingai pa- 
dainavo. Viena mergelė daina- 
vo solo ir turėjo bu t moterišku 
balsu duetas kanklėms prita- 
riant, tačiau kanklininkei dar 
prieš, vasara susirgus, dueto ne 

buvo. Vaidino du dalyku: K. 
Puidos "Mirga" ir Viduno *'Lie 
tuvos pasakėlę". Abu buvę la- 
bai gerai suvaidinti, nors pir- 
masis buvęs vaidintojams gan 
sunkus. Labiausiai abiems vai- 
diniams pasižymėjusios sesers 

Petrikytės. Patsai ''Nemuno" 
draugijos įšventinimas buvęs 
atliktas gan iškilmingai. Jo? 
nariu pulkelis sustojęs .vidun 
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į scenos, juos apsiautė ''Tilžės 
'lietuviu kliu te' "Nemuno" 

Į krikšto tėvo nariai. Gerbiama- 
sis Yidunas ilgesne kalba aiš- 
kinęs draiugijų uždavinius ap- 
skritai, o jaunimu draugijų ir 

ju /tarpe "Nemuno" ypačiai, | nurodęs, kad jų tikslas esąs 
"sukelti pajėgas visam tam, j 
kais dlera pakdt ir pagražinti 
žmogaus, tautos ir visos žmoni 
jos gyvenimui. Kliubo pirmi- 
ninkas pasakė kliubo linkėji- 
mus, "SantaflOis" pirmininkas 
B raks priėmė "Nemuną" \ 

"Santaros" globą, o "Nemu- 
no" pirmininkas Baltris pasa- 
kė karštą "krikšto kūdikio" pa- ; 

dėką ir pažadą niekuomet nepa 
miršti tautos idealo ir be pa- 
liovos jam dirbt, iškilmės pasi- 
baigė; visi susirinkusieji padai 
navę "Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", daina, orkes- 
tro pritariama, iškilmingai 
skambėjc. Tarp vaidinimo ir 
dainavimų dragūnų. orkes- 
tras griežė be kitų Talat-Kelp- 
šos lietuvišku motyvu uver-1 C W 

tiurą ir kitų lietuviškų kompo-1 
zieijų. 

Programą pabaigus jaunes-j 
nieji linksminas, o senesnieji, 
šnekučiavos apie kasdienius ir 
skvarbesnius reikalus. 

Pajieškojimai iš į 
Lietuvos. 

I Magde Iena Ručinskienė iies 
ko įsavo sunaus Ju»ozo. Prašo 
atsiliepti šiuo adresu: Kaunas, 
Laisvės Alėje No. 72, Magda- 

Į Iena Ručinskienė- 

Petras Petrauskas j ieško sa- 

vo broliu: Jono, Jurgio, gyve- 
nusiu Chieagoj ir Stanislovo 
gyvenusio Rockford. 111. Pra- 
šo atsiliepti šiuo adresu: Kau- 
no rėd., Pasvalio apskr., Pur- 
ių pašta, Uzubalių kaimo. 
Petras Petrauskas. 

Mikas ir Magdalena Žieme- 
liai jieško savo sūnų; Juozo ir 
Jony Žiemelių. Meldžia atsi- 
liepti šiuo adresu: Kalvarija, 

| Suvalkų rėd., Petrogrado g-ve 
No. 25, Mikas Žiemelis. 

Kastantas Skaburskis j ieško 
savo brplio Antano ir Jono 
Šaltenio, gyvenusiu prieš karą 
Bridgęfvatcr, Mass. Yra sugrį 
žęs iš karės ir meldžia atsišauk 
ti šiuo adresu: v Kauno rėd., 
Panev. apskr., Geležiu vaisi. 
Ničiunų kaimo, Kastantas Ska 
bu r skis- 

V;centas Jarumbavičia, 
jieškau savo brolio Kazi- 
miėro Jarumbavičiaus, mel- 
džiu nuolankiai atsišaukti 
adresu: 

Veikiamoji Armija, I. 
Artilerijos Pulko, II Batali- 
jos, II Būrio, Vicentui Ja- 
rumbavieiui. 

Lietuvos Boną Pirk 
Ir Saro Draugui 

Pasigiri'. 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
mingiausia gydymui pagelba 

ANOJ. A 
kuri;} gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 

čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CH1CAGO, ILL 
Pasargas Prie mažiausio pasi- 
rodymo influenzos, slogų, gal- 
vos skausmo, tuoj reik įdėti bis 
kį ANOLOS j uosj, patrinti 
kaktą, ir j>ercis. Nuo uždegimo 
plaučiu, kosulio diegimo krūti- 
nėj, pečiuose, šonuose, reiikia 
tepti skaudančią dalį kimo su 

ANOLA 1-16 apdėti vata, pa- 
kartojant kas 12 valandų. 

Lietuviški 

Pinigai 
bus išmokėti Lietuvoj p i ei 
Šv. Velykas, jeigu Tamsta da- 
bar pasiusi pinigus savo gimi- 
nėms per lietuvių korporaciją. 

Baltic 
Consultation 

Bureau 
105 W. MONROE ST. 

CH1CAGO, IL. 
Suite 1508 
T«l«£oi ai MajMtlc 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedfiliomis nuo 10 iki 2 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 
L^I i=3EDF^TTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Boxidsu» pilna parašytąja £ Ą CĮJ verte, ir Laiavėi Bondsua pilnu finigine verte. W #*Wll 
JŠ£X*& ' J. G. sackheim & co 
UtarninUais, Ketvergals 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tam Pauina ir Wood 

vinasivŲ l/KAUUZIŲ KA flGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinima* gvaranfcuotaj 
Vyrų Ir vaikinų sluatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyvlškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų biutal ir overkotai nuo $16.00 ik! $28.50. Vyriškos kelinės $3.0?) ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir augšfilan Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatgjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.60 ir augš&iau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kaa vakarą iki 9. NedSllomis iki 6 v&L po pietį}. Subatomis iki 10 valandai vakarai n steigta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HALSTEO 6TREET 

rt* ADOMAS A. KARALIAUTAS 
^EKANCI/J RAŠAU; 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabn<j<s pilveli* buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijima* 
Kraujo, lt.kstų, Nervu ir abelaas sjčktj n u stojimas 
viso kuijo, 1<- buvau nustojęs vil'.iss, kad bcgyren- 
siu. Vjsut jiejkojau sau pagelbos. < esigtilijau viloje 
Amerikoj ir ui ruoeziij. bet niekur aegkvau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcną, Inintų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Krauju 
išsivalė. Nervai irai stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, dlirgllai nebeldė po krutinę. 
Viduriu rėžimas išnyko po užmuSic-oi visu litru. U- 
giu 3 acinesių išgerdavau kas savai ti po butelį Sa- lutaras, Bitterta, ir po 3 mėn. srv«> paveiksle pama čiau tokj skirtum* kaip toji) į dienos it uiktics. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutai ■»« mylisti) geradijistel ir linkiu ri-siems savo draugams ir paiįst&mieflpa 

su tokiais atsitikimais patartu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted 8tn Phone Cana 6417 Chicago, Ullnoli 

Gerklės skaudi'ji mas, kruti, 
učje. iafluvnzpe, pasirodymo ženklui. 

Ištrink gerklę ir krutinę su 

PAfN EXPELLEIU) 
ir pridengk krutino vilnonę materija. 
NcivpsiK'isk taip, ka«i tavo pagautas Šal- 
tis išsivystytu i pleurrę, pneumoniją, 
luttueuzą ir i kitokius pavojingas ligas. 

Xustp<rk Biaadienn sau parankiausi 
njo npt i»'k< je l'aiu-E&pellcrio. tfoc. ir 

( Ooc. butelis. 
Tikrieji turi mušu vaizba/.enkli 

I nj) SKARĄ 
Nepriimk kitokiu pa?uainyuiu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHIER 6 CO. 

326-330 Broad #ay New York 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metu ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metuv 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 7Ist STREET NENV YORK CIT Y j 


