
rHCHCHCHCHCHCH«k 
«► r*h«HeH«W^<MįHCHCl 

Sveikame Kune-Sveikas Protas. | 
— «u»ry»ArtiHiHA^AAA5 

^ v v ** vi 

įjL, PRITAIKINIMAS NAUJŲ IS- 
W RADIMŲ. 

Esant saitam orui, motinos turi 
saugoti savo v'aikus nuo alogų, plau- 
čių u&lcgimo (pneumonia) ir dit- 

terijos. Praslinkus kūdikystės me- 

tams, (litterij'a yra viena pavojingiau 
siu vaikams ligų- IŠ visų vaikų, mir- 

.-'tančiųjų tarp trijų ir keturių metų 
amžiaus, daugiau kai septinta dalis 
miršta nuo- difterijos. 

Difterijos galiama išsisaugoti ir 

jei tinkamai gydoma su antitoksi- 
nu- ji yra pagydoma- Dauguma kū- 

dikių, kurie įniršta nuo difterijos iš- 

tikrųjų jie miršta dėlto, kad jų tė- 

vai nežino arba nesirūpina, kaip , 

juos apsaugoti- 
Difterija yra labai limpama liga 

ir (taug vaikų gali jąją užsikrėsti, j 
Del tos pt iežasties, kur tiktai difte-j 
rija apsireiškia, daktaras ičitškia an i 

titoksiną, netik ligoniui, bet taip'pat, j 
kad apsaugoti nuo ligos, ir tiems, j 
kurie turėjo progos prie ligonio pri- 
eiti. Tas yr*a vadinama tų asmenų 

"imunizacija". Kad imunizuoti nė- 

ra taip daug antitoksino duodama 
kaip ligoniui- bet tik liek, kiek už- 

ktij apsaugoti nuo difterijos per 
ėnesio laiko nuo jeirškimo* Tam 

laikui pasibaigus jo apsaugojant! 
jėga prapuola- 

|kte 

SchiČk'o Bandymas- 

1 Vieš koletą metų buvo atrastas 
labai lengvas būdas, kaip pasakę, 
ar asmuo gali užsikrėsti su difteri- 

ja ar ne. Tas bandymas yrr. žino* 

mas, kaipo Schicko (Siko) bandy- 
mas- Kad ištirti 11vv bildu jcir.'.kia- 
nia keli lašai prirengto difterijos 
toksino į odą ir potam žiuriama ar 

pasirodys karekteringas raudo- 
nas ratelis toje vietoje, kur bu- 
vo toksinas jeiršktas- Jei toksai ra- 

telis ncapsireiškia tarp dviejų' a. 

trijų dienu, tai parodo, kad asmuo 

diūeriją užsikrėsti negali. 
*, '••••' f .... t, į. ^ 

Nuolatini* \'uo l)\ftcr\jus Apsisau- 
gojimas. 

Tiems, >as -kuriuos karekteringas 
raudonumas apsireiškia !r kurie yra 
žinomi, jog gali užsikrėsti difterija- 
dabar daktarai pataria keliatą a p- 
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saugojančių įčirškintų, panašiu T 

tuos, kurie yra pritirti, kad apsau- 
goja nuo karštiniu (šiltinių, typhoirt 
fever). Tas apsaugojantis gydymas 
susideda iš trijų mažų įčirškintų, 
duodamų kas savaitę- jis nepalieka 
jokios zaisdos, taip kaip ir Čiepi- 
jant nuo raupų, yra visai nepavojin- 
gi. jie apsaugoja nuo ligos per daug 
metų, o gali būti net ir per visą 

i amžių. 
Kodėl ne prašyti daktaro, kad jis 

i ištirtu jusu kudikius su Sehicre bau 
." 

|dymu> o jei ištyrus pasirodytų, kad 
trūksta apsaugos nuo difterijos, ko- 
dcl neduosi jam tris apsaugojančius 
įčirškintus? 

Tie, kurie moka angliškai skaityti 
ir nori daugiau žinoti, kaip pavar- 
toti šį naują atradimą gali rašyti 
šiuo adresu: 

U. S. Public Health Service, 
\Vasliington, D- L'-, ir gauti veikalą, 
Supplement \o. 14, Diplitlieria, it« 
Prevention and Control. 

Sveikata ir Ventilacija. 

Kad jryven'ū mažai ventiliuoja- 
muose yra nesveika, visų gerai su- 

prantama- ypatingai čia Amerikoje- 
Jš kiios pusės hygienist'ai tik dabar 
tepradeda suprasti deiko bloga ven- 

tilacija yra nesveika- 

Nuo senovės mokslininkai ir šiaiį) 
jau žmonės, manydavo, kad kamba- 
riuose blogas oras, buvo dėlto, kad 

jame radosi daug išalsuotų dalykų. 
TqJ<sai manymas buvo patvirtintas, 
kada tūlas tyrinėtojas pranešė, atrti- 

dęs taip vadinamuosius "būrio nuo- 

dus". ir kada kiti tyrinėtojai pri- 
rodė, kttl blogos pasekmės yra ne 

del pasidauginimo karbon-dioxido 
ore. 

Dabar yra gana gerai nustatyta, 
kad išduotame ore nėra nuodingu 
organiškų dalykų, kurie galėtų su- 

teikti sveikatai blogas pasekmės. 
Reto, peržiurėjus paskutiniųjų metų 
tyrinėjimus- pasirodė, kad ventilacr 
jo* sanlygos, paeina labiausiai Iš 
kc'-.traliavimo drėgnumo, šilumos it 

jtulėjimo apsupančio oro. Kuomet 
drėgnumas ir šiluma pakįla nors ir 

į ncda-gel, ir jei oras pasilieka neju- 
dinamas, sumažėjo jo fiziologinis 
veikimas del sumažinimo progos ši- 
lumai išeiti iš .amo- 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BA RGE' AS | Teisingos Kainos. 
Užganėdinimas gvarantuotas | Vyrų !r valktaų siuatl tr o?erfcota1, padaryti ant orderio, bet neatir^tl I 

laiku, ^Sllausių Maihj ir konservatyviškų modelių $20.00 Iki <46.u0. ■ 
Vyrų Ir Jaunų vaikinę Uotai lr overkotal ūuo $15.00 lkl $28.50. ^ 
VyrHSkos kelinės $3.00 ir augščlau. Valkų siutai nuo $5.00 lr augščlaa a 
Pirkite sau orerkotui dabar, kol ttemos augštos kainos dar neatėjo. E 
Męs turime daug Mek apdėvėtu siutų lr overkotų nuo $8.50 lr augšttiau ■ 
FuJl dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo >10.00 lr aug&čiau. H 
Krautuvė atdara kas vakar* iki f. Nedėliotais iki 6 vai, po pietų. Į Subatoials Iki 10 valandai vakaro.Tnsteigta 1902 '4 
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Taigi svarbiausios ypatybės ge- 
tos ventilacijos yra, oro jn«dejima>, 
jo šiluma ir tinkamas laipsnis drėg- 
numo ir švįežumo. Yra Įsigyvenus 
neprotinga baimė judančiojo oro. 

''Malonus vėjelis*', sako atsižymė- 
jęs higienistas, "yra vienas geriau- 
siu prietelių tam kuris jieško sveika- 
tos- Didelis oro traukimas 
(draugiu) einantis tiesiai ant ku- 
rios nors neuždengtos kimo dalies 
ir per ilgą laiką tą dali nušaldyda- 
mas y.a nepageidaujamas, bet įva- 
žas oro traukimas yra labai svei- 
ka"- 

Daugumas iš mus laiko savo na- 

mus ir kambarius perkarštus. Šilu- 
ma neturi būti didesnė kai 70 F., 
o gal butų geriau- jei ji butų ma* 

žesnė. Šioje šal>je tfaip plačiai varto 

jaut karštojo oro ir garo šildimo 

systenias, or s mušu namuose ir 
ofisuose žiema yra <l&žnai persatt- 
sas. Tai yra didelis trukunt'as ir rei 
kia prie to neprileisti- 

J'o to viso kas jau yra sakyta ir 

padaryta, faktas pasilieka, k'ad gau- 
sus šviesaus oro leidimas per tda- 

rus langus, yra vienas iš lengviau- 
sių ir pas^kmiilgiausių priemonių 
užtikrinti gerą ventilaciją. 

Atidaryk langus! 
\ 

Mokyklos Vaikų S7'cikatos prižiū- 
rėjimas. 

Tėvai visoje šalyje turėtų žiūrė- 
ti, kad jų vaikai gautų mokyklose 
visus tuos patogumus, kuriuos ga- 
lianti gauti turint tinkamą sistemą 
mokyklos vaikų priežiūros sveika- 
tos reikalais- 

Suvienytų Valstijų Sveikatos Biu 

io ištyrimai parodu, kJad daugelis į 
mokyklą einančiu vaikų serga leng- 
vai pagydomomis ligomis ir turi 

įvairius kūno trukumas, kuriuos 

lengva prašalinti ir 'kurie labai truk- 
do vaikų kimo ir proto išaugimą* 
Beto, apystovos, kuriose kūdikiai 
mokykloje turi būti* bet ne pati mo- 

kykla, yra dažnai priežastimi taip 
daugel nesveikumų ingautų laike 
mokslo laiku* 

■Gerai vedamoje mokykloje turi 
buti: 

1. \ isos ln>lx>s mokyklai varto- 

jamos švarios ir sanitariškos. 
2. Sąmoninga priežiūra mokyklos 

kambarių, kad patėmyti ir prašalin- 
ti priežastis, kurios yra pavojingos 
mokinių sveikatai, tuoj aus 'kaip tik 

jos apsireiškia- 
j 3- Mokykloje tur nuolatos rastis 

įinetlil&ilis inspektorius, galintis eiti 

Įsanitacijos ir mokyklos daktaro per 
reigas, 

) 4. Turi buti užlaikomos nuolati- 
nes mokyklos slaugės (nur&esj). 

5- Turi buti parankumai ilantis iš- 
tirti- 

6. Turi buti parūpinta, kad ne- 

turtingųjų vaidai gautų veltui gy- 
dymą toki koks jiems reikalingas. 

7. Tuos vaikus kur it negali ar 

likti paprastojo mokyklos darbo, 
pilnai ištirti protiškai- 

Įvairių šalių ir apielinkių prity- 
rimai. kame tie reikalavimai yra pil 
nai pildomi, parodo, kad toks pro- 
gramas suteikia labai didelę naudą- 
netik pavieniui mokyklos vaikui, 
bet ir visai apielinkei- 

Ar jusli aipielinkėje yi'a j\esta 
toki mokyklos va'vkų sveikatos prie- 
žiūra? Jei ne, ar negalima tai pa- 
daryti ? 

| Laiškas Iš Lietuvos, i 
) Juozas Straugauskas rašo d r? u- j 

gui Kazimierui Serefinui į Aurora, ( 
111- Rašytas sausio 6 d- 1920). į 

A 
i rangu s <1 rauge! 

Jei žinotumei kiek vargo ir bai* 

mes iškentėjome 4>er tuos karo me- 

tus — sunku ir apsakyti? Kaip Į 
vergiją pakliuvome, užėmus mūsų I 
kr*aštą vokiečiams. Jis su mumis ką ! 

iv>rėjo, tai darė, ką norėjo ėmė; 
niekas musų neužtarė- Bėdniausias 
žmogelis turėjo veik paskutinį pie- 
no lašelį nunešti į vokiečių pienines 
kur buvo eentrifugai pienui maši- 
nuoti ir sviestui sukti, kurį tie po- 

! nai su Lietuvos pyragu skaniai, ap 

Į silaižydami suvalgydavo. Vargšas 
[žmogelis pavarytas jiems dirbti, ne- j 
turėjo nei ką pietų pavalgyti. O tų 

j darbų vok ietys turėjo devynias ga- 
! lybes!.... Kaip senovėj prie ponų, 
! tai dabar prie vokiečių buvo verčia- 
j mi darbus dirbti. Daugelis ponų p-a- 

^liky dvarus išbėgo į Rusiją, tečiaus 

į dantis sukandę lauke, kada vokie 

čių geležinė letena sprogs- 
! Vokiečiai, iš kiekvienos bažnyčios 

GRSITA FAOEII«BA 
Silpnybės, paeinančios nuo peraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir rauiuenu 

sustingimu, skausmu Btrčnoae, i-ra greitai prafialinamoa, vartojant 

PAIN-EXPELLEBI 
(i Dranęą Reikale99 

Šeimynos, kurios kartą Pažinojo jo veikiančią jiegą, Jauniausbo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pahi-EijicJleris ir del jnsu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu 

ANCHOR (Į3K.aT,a.S) fa 
Jei^n ant pokelio nėra lubaženklio ikaro, tai jin nem (ikras ir jus tokio 

neirrkite. visose aptiekos* po 85c. ir 70<* Taipgi salima gauti pas ifidivbėjus : 
F. A D. RICHTER & CO., 320-330 Broadway, New Yor!c 

PIRK PIRK PIRK: 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I C T II 4/ A ^a*sva Nepriklausoma 
i L I L 1 U V t\ Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 Jolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekv'^nam po 5 nuošimtį į metus* 

| Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuv"s Misiją prisiųsdami pinigus: 

j 257 WEST 7lst STREET NEW YORK CITY 

Jetuvoje išėmė po vieną varpą pa- 
ronams tlirbii. Tie (ai b'a/.nvčių var 

įai, anot žmonių ir .paskambino vo- 

Hcoanis ''|)o dusių". 
Visa vokiečių (Lietuvoj) buvu- 

ioji valdžia, j agal santarvės rcika- 

ąvimą. pUrėjo į lietuvių rankas* 
)abar jau metai praėjo, kaip turi- 
ne savo valdžią prezidentą, ministe 

•ins, milicija ir narsią kariuomenę, 
euri jau sp jo-, per vienus metus 

?avo gyvavimo du priešu — rusus 

bolševikus ir bermontininkus, vo- 

kiečius nugalėti ir išvyti'lauk iš 
sietuvos- Ypač skaudžiai vokiečiai 

Vipkričio mėnesyje tie.s Radviliškiu 

lapo lietuvių sumusti ir Kulversti- į 
liais bėgo iš Lietuvos. Lietuviams ; 

kliuvo daug armotų, kulkosvai- : 

clžių, šoviniu, orlaiviu ir kitų daly- 
kų už kelias dešimtis milijonų auk- 

sinų (markių) vertės- Bolševikai 
paprašė Lietuvos Valdžios taikos. 
I lėlike dar apsidirbti su neprašy- 
tais svečiais — lenkais, kurie turi 
užėmę žymia Lietuvos dalį su mie- 
stu Vilnium. Ir jiems bus tas pats 
likimas, kaip ir pirmiejiem dviem 
priešam. Lenkų ponų vaklžia nei 

lenkų gyventojai nepasitiki- Prūsų 
Lietuvos larkraščiai 'praneša, kad 
paskutiniomis dienomis Varduvoje 
iškilo revolucija. Prie sukilėlių pri- 
sidėję daug kariuomenės. Keli kari- 
ninkai ('afioierič.'.) esą nušauti- Tar 
navusieji lenkų legijonuose franetr 
zai 'karininkai pabėgę į Franciją- 

'Musų valdžią remia visi Lietu- 
vos gyventojai; kuomi kas gaii pa- 
deda tvarkyti įfaujai kuriamą val- 
stybę. 

I < J 

į \ icnu žodžu, dabar malonu Lie-|?; 
tuvoje gyventi- Kur neini, čia susi- -j 
kalbi savo kalba ir ūekas tavįb ne- ? 
išjuoks, nei išvarys laukan. Mok/- 3 
klose vaikei?ai mokinasi prigimti jį 
lietuviška kalba. Marguodama Lic- 5 

tuvos kariuomenė dainuoja Lietu- 5 
vos himną ar kokią *:itą lietuvišką s 

dainą. Malonu visur pamatyti ir pa- 5 
siklausyti- 

Drauguži! tik apsilankyk Lietu- 
von. Pats savo akimis pamatysi. 
Praėjusią vasarą, buvau nuvažiavęs 
j Kauną- M'alonu buvo pažiūrėti j 
gražius Lietuvos kareivius ir išgir- 
sti grojant kariuomenės orkestrą- 
Buvau Kaune ir vokiečių viešpata- 
vimo metu. l'pą slėgė, negalėja' 
nei pažiūrėti Į vokiečius- O dabar 
tik džiaugkis maloniu reginiu ! \ v 

su r kuopuikiausias įspūdis! Manau, 
kad nei Amerikos lietuviai tokiu 

Įspūdžių nėra prityrę. 
Prūsų Lietuva ligi Neimlu o >u j 

Klaipėdos miestu ir kitais mažes- 
niais miesteliais atiteks Didžiajai 
Lietuvai. Prūsų lietuviai ir nemažai 

darbuojasi, Jie karštai nuo vokiečiu 
gina savo teises. Prūsų lietuviai tu- 

ri savo fautinėj dvasioj leidžiamą 
laih.rštį "Prūsų Lietuvių Balsą", per 
kurį šaukia lietuvininkus vienyties 
ir ginties nuo vokiečių- Prūsų lietu- 
vių Susivienijimas (sąjunga), Jąu 
turi kelioką tūkstančių narių. Daug 
aukų ir šiaip ginklų bei drabužių 
Prūsų lietuviai yrfc paaukavę Lie- 
tuvos kariuomenės organizavimui. 
Drauge su Didžiosios Lietuvos jau- 
nuoliais jie stojo liuosiioriais karei- 
viais, ginti Lietuvos nuo bolševikų* 

Amžių amžius, tečiaus turėję lai* 
svą, nepriklausomą Lietuvą, verga- 
vę svetimiems, ši'andien vėl laisvės 
ir nepriklausomybės susilaukėme. 

Šiandien mes patys valdomės. Vi- 
sa Lietuva trokšta taip ir toliaus 
laisva, nepriklausoma pasilikti- La* 
bai džiugina, kad visi lietuviai, nors. 
toliausiai gyvenantįs nuo Lietuvos, 
trokšta laisvos tėvynės. Garbingi dar 
bai Amerikos lietuvių, aukojant 
daug pinigų par Raudonąjį Ameri- 
kos Kryžių, kas daro į Lietuvos gy* 
ventojų labai malouj įspūdį. Lie*^- 
va k*aro nukankinta dar daug aukų 
ir paramos laukia. Dar Lietuvai pa 
darytos per 'karą žaizdos neužgijo- 
Kiekvienas amerikietis lietuvis su- 

pranta tų žaizdų, skausmus ir rašy- 
damas savo giminaičiui laišką klau- 
sia: ar nereikalauji pagelbos? Dau- 
gelis giminaičių nedrįsto atsakyti 
reikalaują, pasako, jog visoko pil- 
nai turį. Vokiečiai, kaip minėjau, 
daug musų gerybių nuo musų pasi- 

savino, visai menkai, ar visiškai už 
jas neatlygindami (net už jų pri- 
statymą).— Taigi matai, drauguži, 
kad daug sunkių — liūdnų, o drau- 
ge ir irfalonių — linksmų valandų 
Lietuva perleido per paskutinius 
šešerius metus* Žinoma, daug daly- 
kų aš Tamstai neišpasakojau, bet 
ir iš to bus aišku apie mūsų tėvynę 
Lietuvą- 

Linkiu daug laimės Tamstai! Gy 
venk laimingas! Lai gyvuoja Lietu- 
va! Sapnuok, laimingas, apie Lie- 
tuvą !.... 

Su pagarba, 
Tamstos draugas. 

Juozas Stragauskas. 

PIRKIME 
LIETUVOS 
BONUS!! 

Severas 

Regulator 
(Severos Reguliato- 
rius) yra labai pui- 
kus gyduoliškae su- 

taisymas moterims 
ir merginoms, ku- 
rios daug kankinasi 
ir jieško gyduolių, 
kurios joms galėtų 
pagelbsti, nuo dau- 
gelio visokių skaus- 
mų ir neraguliariš- 
kumų. Daugelis iš 
jų jašS mums pade- 

( j laiškus, už šias 
seįbėtinai gydančias 
gyduoles. Pamėgin- 
kite jas. Kaina $1.25 
ir 5 centai mokės- 
sių. 

Severas 
.. Balsam of J-ife 
(Severos Gyvasties 
Baisaruas) yra pui- 
kus tonikas ir gy- 
duoles, kur yra rei- 
kalingas paukštini- 
mas, kaip tai nuo 

prlt'vintinio, nevirs- 
tinimo, dispepsijos 
.r kitų panašių vidu- 
rių ir skilvio nesvei- 
katingumų. J03 pa- 
skatina skilvio vei- 
klumu. Kaina 85 cen- 

tai ir 4 centai mo- 

kesnių.. 

AR KOSTI? 
Neleisk kosuliui pasididinti. Sustabdyk kaip ma- 

tant, nes jis galii išsivystyti j ką nors pavojingesni. 
Jums reigalingos geros gydolės, kurios jafu yra 
pilnai išbandytos ir kuriomis jus galite pasitikėti. 
Todėl paklausiky^e musų patarymo lr imtike: 

Severa's Balsam forLungs 
(Severos Balsamas Plaučiams). Tai yra labai pri- 
imnios gyduolis nuo kosulio, kaip Kuaaugusiemst 
taip ir vaikams. Jų pasekmės yra greitos ir tikros. 
Jos visuomet prašalina svkaudėjimą, palengvina 
plaučių užgulimą ir nutoiisa pavoju naujos ilgos. 
Pamėgink jas. O greitai pat3 persitikrinsi, jog musų 
padarymas yra ttisingas. 

Jos yra rekomenduojamo! nuo kosulio, bal- 
čio, gerklės užkimimo, krupų, influnzos ir 
bronchito. 

Kaina: 25 ir 50 centų ir 1 arba 2 centų mokrsnių. 

Severos šeimyniškos gyduolės ir kitoki gyduoliški 
sutaisymai galima gauti koznoj aptiekoj- Visuo- 
met reikalaukit Seveho% neimkit nieko jų vietoj. 
Jeigu kartais negalėtumėt gauti, siųskite mums 
tiesiai tam reikalingą sumą pinigų ir mes jums iš- 
siųsime reikalaujamų gyduolių. 

W. F. SEVERĄ C0„ CEBAR RAPIDS, !0WA 

Severa s Kidney 
and Liver Remedy 
(Severos Gyduolės 
nuo Iskstų ir Kepe- 
nų) yra širdingai pa- 
tariama vartoji nuo 

skaudėjimų. kurie 
paeina nuo inkstų 
arba pūslės netvar- 
kinugumo. šios gy- 
duolės prašalins strė 
nų skaudėjimą gal- 
vasukj ir vaikų jjla- 
pinimasi lovoje, kai- 
na 75 centai Ir $1.25 
ir 3 arba 5 centai 
mokesnių. 

..Severą V 

.. Blood Purifier 

(Saveros Ksaujo Va- 
lytojas) stebėtinai 
greitai ir tikrai pa- 
gelbsti prašalinimui 
visokių išpilimų, nu- 

šalimų ir visokių 
spaugų, gadinančių 
odą, Kurie paeina 
nuo kraujo negvy- 
nump. Jis sustiprina 
visą kuną, ir veikia 
pasekmingai kaipo 
pavasarinis tonikas, 
priduoadmas mitru- 
mo ir guvumo. Kai- 
na $1.25 ir 5 cen- 
tai mokesnių. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 

NEPERSKAITYS VISĄ. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 

SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 
% 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 


