
VIETINES ŽINIOS. 
Tyro oro stotįs kūdikiams. 
Pernai ir kitais metais mie- 

ste vasaros metu numirta la- 
bai daug kūdikių. Kūdikių 
tokiai pasibaisėtinai mirčiai 
iš dalies kaltas nesveikas ne- 

kurtose miesto dalyse oras ir 
nešvarumas, bet iš dalies kal- 
tos ir motinos, kurios arba nie* 
ko neišmano, kaip kūdikius 
auklėti, arba tame atvėjyj vi- 
sai nerūpestingos, apsileidu- 
sios savo priderystėse. Ka- 
dangi kūdikių mirtingumui 
vasaros metu jokiuc budu ne- 

buvo galima užbėgti, tatai 
miesto sveikatos departamen- 
tas su labdaringų draugijų 
pagalba atkreipė į tai savo 

domumą ii- visame mieste įkū- 
rė kelias, taip vadinamas tyro 
oro stotis sergantiems kūdi- 
kiams. Lietuviais apgyvento- 
se vietose pataisyta vasaros 

metui dvi tokios stotįs: pirmo- 
ji randasi po numeriu 898-33 

gatvė, arti Auburn avė., o an- 

troji po numer. 4630 Gross 
avė. Motinos sergančius kūdi- 
kius kasdiena gali j tas stotis 

nunešti, kur kūdikiai yra vel- 
tui apžiuromi ir gydomi. Ku- 
rios nori ten savo kūdikius 
ant ištisos dienos palikti, gali 
tai padaryti nuo 8 vai. ryte 
lig 6 vakare. Tenai atnešti 
kūdikiai ištisas dienas veltui 

dabojama tam tikromis nur- 

sėmis (ligonių prižiūrėtojomis) 
ir veltui maitinama. Kurios 
motinos nenorėtų ten ant išti- 
sos dienos Ravo kūdikių palik- 
ti, gali kasdiena šeip sau ten 

atnešti, o gaus vaistus ir pata- 
rimus veltui. Tas stotis kas- 
diena aplanko geriausi kūdi- 

kių gydytojai, kurie apart pa- 
tarimų, dar išrašo ir vaistus. 
Tose stotyse galima susikal- 
bėti lietuviškai. Geistina tat 

Į^^ai, idant lietuvės motinos, 
turinčios silpnus kūdikius, tas 
vietas lankytų, o tenai išgirs 
paaiškinimus apie kūdikių 
penėjimą ir abelnai auklėji- 
mą. 

Be to pranešama, kad trum- 

pu laiku bus parengta tankus 
tarp lietuvių susirinkimai, ku- 
riuose bus skaitoma lekcijos 
ir rodoma paveikslais apie kū- 

dikių auklėjimą, ypatingai 
vasaros metu. 

Dr. A. Graičunas. 

Lietimo drutoriaus imtynės. 

CJžpereitos eeredos vakare, 
ty. Rugpiučio 10 d., Freiheit 
Turner Hali Jaunų Vyrų Lie- 

tuvių Draugiškas Kliubas bu- 
vo parengęs drutorių imtynes. 
Tas imtynes atliko trįs poros, 
tarp kurių buvo svarbiausias 
susirėmimas dručiausio Chica- 

goj lietuvio Antano Baladin- 
skio su lenkų sakalu Tom 
Rolevič. Ant. Baladinskas y- 
ra paprastas darbininkas ir jis 
pirmusyk dar tą mėginimą 
darė, kad tuo tarpu T. Role- 
vič yra Illinois valstybėje šam- 

pijonas vidutinio svarumo. Tų 
dviejų milžinų imtynės prasi- 
dėjo 9:50. Lietuvių buvo pri- 
sirinkusių pilna salė, lenkų-gi 
visai nedaug. Antanui Bala- 
dinskiui rankų plojimo nesi- 

gailėta. Išpradžių abiejų 
grumtasi 57 minutos ir pate- 
myta, tad lenkas jau menkai 
turįs kvapo. Lietuvis paga- 
liau nuilsueį lenką sviedė ir 
referee išrado, kad Baladin- 
skas neteisiškai jį parmetęs. 
Liepta jiems atsilsėti, nepai- 

t šant publikos protestavimo, 
* kadangi lietuvis stipriai lai- 

kėsi, o lenkui buvo pramato- 
ma pavojus. Tečiau referee 

nepaklausė ir davė jiems ilsė- 

ties kelioliką minučių. Žino- 
ma, tuokart lenkas šampijo- 
nas atsigavo ir paskiau dar 

smagiau susirėmė su lietuviu. 
Grumtasi dar ištisa valanda 
net lig 12 Referee tas im* 

tynęs .pertraukė, nes tik lig 12 
vai. buvo policijos leista. Tai- 

gi imtynės neužbaigta ir pasi- 
rodė, kad ir lietuvių esama 

tvirtų, tik jiems reikia prasi- 
lavinimo ir mokslo toj šakoj. 
Lietuvių publika neišpasaky- 
tai džiaugėsi ir krikštavo lie- 
tuvio tvirtumu. Regis tasai 
lietuvio su lenku mėginimas 
bu3 atkartotas. Kada tai įvyks, 
bus pranešta per laikraščius. 

Kitos dvi poros buvo men- 

kesnių drutorių: Julius Juška 

grūmėsi su Bill Handrick, a- 

budu lietuviai, ir Alex Kazan 
su B. Stefansky, abudu sve- 

timtaučiai. Lenkų laikraščiai 
nei nepaminėjo apie savo “so 
kolo” nepasisekimus. 

Miesto valymo diena. 

Pereitame utarninke buvus 
metinė diena, kuomet visas 
miestas apvaloma nuo mėšlų, 
aukšlių ir kitokių nešvarybių. 
Miesto majoras kaip kas me- 

tai, taip ir šiemet buvo pilie- 
čiams pranešęs ir juos paragi- 
nęs apvalyti visas pakampes, 
gatvaites (alleys) ir šeip jau 
užterštus kiemus. Tokia valy- 
mo diena miestui labai nau- 

dinga, nes vis gi daugumas 
piliečių tą dieną atlieka tą sa- 

vo priderystę ir, žiūrėkis, mie- 
stas būna daug švaresnis, svei- 
kiau jame gyventi. 

Miesto sveikatos departa- 
mento savaitiniame raporte, 
rašant apie kūdikių mirtis ir 

nešvarumus, užgauta labai 

daug lietuviai ir lenkai. Te- 
nai tarp kitko pasakyta, kad 

daugiausiai mieste vaikų mir- 
šta tarp lietuvių ir lenkų. Gir- 

di, tie žmonės pripratę gyven- 
ti ant ūkių, tatai miesto šva- 

rumas jiems svetimas. Girdi, 
jie menkai uždirbą, turį daug 
vaikų, taigi ir nedyvai, kad 

tarp jų mirtingumas prasipla- 
tinęs. Pagaliau, bet sveikatos 

departamentas suramina, kad 
pastaraisiais laikais, dėkui jų 
inteligentijai, ir tarp jų šva- 
rumas pavykęs. 

Sveikatos departamentas in 
sikando tiktai lietuvius ir len 
kus viešai garbinti, bet jis už- 

miršta, kad kitos mieste tau- 
tos dar nešvariau gyvena ir 

apie anas visai nieko neužsi- 
menama. Galima drąsiai tvir- 

tinti, kad užpakalyj namų ga- 
tvaitės (alleys), kur lietuviai 
gyvena, yra visuomet švares- 
nės už kitomis tautomis apgy- 
ventas vietas ir už didėses ga- 
tves, kur per mėšlus neperei- 
nama, o juk tas gatves privalo 
valyti miestas, 'tam tikslui iš- 
mokama tūkstančiai. Ir kur 
tie pinigai dedama, jei gatvės 
nevaloma? Tegul miesto vai 
dyba pati piliečiams suteikia 
pavyzdį su visų gatvių švaru- 
mu, o tuokart pas piliečius ir 
kiemai ir namai butų švares- 
ni ir nebūtų tokių skaitlingų 
mirčių. 

GYVENTI VEKTA. 

Nekurie žmonės labai bran 
gina gyvenimą, tuo tarpu kiti 
mažai juo tesirūpina. Neku- 
rie prisidaboja, gyvena pado- 
riai ir saugosi pavojaus, kiek 
tik įstengia. Kiti gyvena pla 
čiai, visai nedaboja į gamtos 
įstatymus ir liuosu noru trum- 

pina savo gyvenimo dienas. 
Mųsų pareiga prieš mus pa 
čius, mųsų šeimyną ir mųsų 
tautą užlaikyti savo kūną 
sveiku ir stipriu ir prailginti 
savo dienas atsakančiu gyve- 
nimu. Pirmiausias dalykas — 

reikia apsaugoti virinimo or- 

ganus nuo nusilpnėjimo. Tu- 
rime turėti gerą apetitą ir pui- 
kiai virinantį skilvį. Kaip tik 
pajausime, kak mųsų apetitas 
nupuolė, mes privalome tuo- 
jaus išgerti Trinerio Ameri- 
can Elixir’o iš kartaus vyno— 
natūralinį vaistą, padarytą iš 
parinktų žolių ir seno vyno 
/jolės gydo, vynas sudrutina 
Vartokite jį, jausdami virini 
mo organų nesveikatą. Gausi 
te visose vaistų krautuvėse 
Jos. Triner, 1333—1339 So 
Ashland avę., Chicago, III. 

“Mano nervai sugadinti, sujudinti ir nusilpneję, negalėjau nieko 
išlaikyti rankoje” rašo J. Szymabskis iš Parkersburg, Pa. “Paė- 
miau Severos Nervoton ir tas netiktai išgydė ir sudrutino mano 

nervus, bet visiškai palengvino mane”. 

Atsilsėję Nervai 
ir rami galva yra tai svarbus dalykai kiekvienam vyrui 
ir moterei. Greiti pasielgimai susiarzinimai ir visoki 
susijaudinimai liudija, kad nervai yra sugadinti 

SEVEljOS ĮEITUM 
vartojamas pagal užrašą, pagydįs suarzįtus nervus, su- 

teiks rimtumą, naturališką miegą, sudrutįs visą nervų 
sistemą. Atminties energijai pagelbės daugiau, kaip 
bile kokia kita gyduole. 

Kaina $1.00 

Parsiduoda Aptiekose. Perkant gyduoles aiškiai pasakyk, kad no- 
ri “Severos”. Neimk padirbtu. Pirk tikras, teisingas padirbtas 
W. F. Severą Co. 

Dešimt dienų 
vartojimo gyduoles užteko išgy- 
dyti žarnų ligas pagal laišką p. 
J. J. Posinskio, iš Richards, Tex. 
Jisai rašo: ''Vartojau 

SEVEROS 

Gyduoles nuo Žarnų ir Viduriu 
tik 10 dienų ir visiškai pasvei- 
kau nuo žarnų ligos. Apgarsinu 
visiems pagirdamas tas puikias 
gyduoles”. Jos gelbsti visokiems 
vidurių sopuliams. Kaina 50c ir 
$1.00. 

Ligų Vadovėlis 
Skystas, suvargintas ir nečystas 
kraujas yra priežastim daugelio 
ligų, nuo papuczkų. šunvočių ir 
kitų. 

SEVEROS 

Kraujo Valytojas 
valo, suteikia ir atgaivina krau- 

ją, kas jau seniai yra darodyta. 
Geriausia gyduole nuo visokių 
odos ligų. Kaina $1.00 

Daktariškas patarimas veltui per laiškus. 

CEDAR RAPIDS 
IOWA W. F. Severą Co. 

Tfflhite 
Eagle 

~Rrewing 

Company 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1715 80. ASHLAND ATE., Netoli 18tos gat. 
White Eagle Bravoras-išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad_ ta- 
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatų, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu 

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW.” 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 

Su pagarba 
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLINSKI, Vice prez. S. BELIJJSKI, Knsierius. 

DIREKTORIAI: 
J. F. BALCER, B. L. MACIEJETVSKI, P. KIEDZB’IECKI, 

H. M0WAK, J. CICHOCKI, FR. GORZYNSKI, J. KOLBUSZ. 
I 

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafi]os szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą 

Z O Z O N 
ZOZON yra nauja gyduole patvirtin- 
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro 
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner- 

viškumo, stokos kraujo, negromulia- 
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau- 
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu. 
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas 

Zozon Remedy Go. 
CHICAGO 

ir indeda Money Orderį į registruotą 
laišką o męs išsiųsim per expresą. 

Kaina $J.oo 6 bonkos $5.oo. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

3149 So. Morgan Street 

.f -lfc. 

1 

Kobolo 
ITONICI 

Geriausias vaistas 

NUO SKILVIO. 
Gydo Konstypacia, Indigacia, Dispep- 
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szirdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt. 
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną. 

Kaina $1.00 6 bonkos $5.oo 
Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap- 

tiekorius neturi tai raszyk pas 

EOBOLO IDE HEEIC1NE CO. 
203S So. Balsted St., Cbicago, III, 

Jaigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui. 

Kobolo Bitters parsiduoda visuose saliunuose 
KLAUSKITE JO. 

FOTOGRAFIJAS 
Seniausia ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti- 
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir 

Gvarantuoja visą savo darbą. 
JONAS P. RASHINSKAS 

3213 S. Morgan St. 665 W. 18th St. 
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St. 

Tel. Yards 2139 : : Chicago, III. 

Telephone Yord® 3164 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

K 

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m. 

Juozas G. Dailydis. 
Lietuvis Pardavėjas 

Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Žieminei 
Vyriški Drabužiai konogeriausi, ir konopuikiausios mados 
yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vyriškų Drabužių ant 
WEST SIDES. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

Siutus siuvam 
ant 

Orderio. 

Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Aprėdalų. 
1853-55 Blue Island Avė., tarpe 18-19 gat. Chicago. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABOKIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. Chlcago, IU. 

Ko tu šauki 
broli? 

jfNa-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
taibogupas 

VINCĄ SKRABULI 
o ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti. 
1500 Adams St. Gary, Ind. 

R. S. Ivaszkevicze 
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gErymų, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES 8AIDES. 

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Yards 709 

Juozapas mrnrn 

Aptiekorius 
Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va- 

landą su dideliu saugumu. Reika- 
le nusiduokit pas jį, o busite užga- 
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki- 
tus miestus. 

31115, Hmįh X Cbicage, I1L 

Jusu Namuose 

) Jus norit geriausią—nie- 
kas nėra geresniu dėl jus 
draugų. Kiekvienam na- 

I me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl prie- 

mimo savo pažįs- 
tamų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

dytojas vėlina 

^ Solo Rye 

Riebus 
Skanus 
Szrelnus 
Labai 

yra tin- 
kanti a- 

rielk. dėl 
šeimynų. 

i IMKIT BUTELI NAMO j F SZENDIE I 
STRAUS BROS. CO. 

II«*4IrbeJ»I Chlctf* 
I T. Padlackls, lietoTls agentu 


