
VIETINES ŽINIOS. 
Paskaitos apie kūdikių 

auginimą. 
Pirmosios dvi paskaitos 

apie kūdikių auklėjimą su ste- 
reoptiškaia paveikslėliais at- 
likta Rugpiučio 17 ir 18 d. 
ant Town of Lake. Abidvi 
paskaitas turėjo d-ras A. L. 
Crraiėuuas. Pirmoji paskaita 
turėta lietuvių parapijos baž- 

nytinėj salėj, o antroji — Da- 
vis Sąuare salėje. Paskaitos 
prasidėjo 8 vai, vakare ir tę- 
sėsi po pusantros valandos. 
Dr. Graičunas savo paskaito 
se už lietuvių kūdikių didelį 
mirtingumą kaltina motinų 
nerangumą ir neišmanymą, 
kaip kūdikius auklėti, ypač 
vasaros karščiais. Kūdikių 
mirtingumas suverčiama ant 

lietuvių-motinų sąžinės, nes 

jos savo mylimiausius kūdi- 
kius išpalengvo nuodija ir tik 
tuokart ingauna daugiau pro- 
to ir supratimo, kuomet kūdi- 
kis paguldoma ant lentos, bet 
jau tuokart tasai supratimas 
ir gailestis yra suvėluotas ir, 
kaip žinoma, nenaudingas. 

Dr. Graičunas savo tas pa- 
skaitas padalijo į tris skyrius: 

Pirmiausiai buvo aiškinta, 
kaip tur būt užlaikomas kū- 
dikis, kad jis butų sveikas, ty. 
kad jis nesusirgtų, nes papras- 
tai kūdikis gema sveikas ir 
tik nerangumas ir nemokėji- 
mas, ar gal perdidelė motinos 
meilė kūdikį susirgdina ir ne- 

retai numarina. Tame atvėjyj 
jis aiškiai išdėstė, kaip len- 

gviausiai ir parankiausiai ir 
su mažais iškaščiais galima 
kūdikį užlaikyti sveiku. Pa- 
aiškino ir nurodė svarbumą 
kasdieninio kūdikio maudy- 
mo, kaip pritaisyt maudymui 
vandenį, kaip numazgoti visą 
kunelį^akvtes. ausis, noselę ir 

^taip ilgai laik^R kūdikis van- 

denyj; kokiais drabužiais kū- 
dikis turi būt aprengiamas; 
koks kūdikiui reikalinga pa- 
kledalas, kiek laiko sveikas 
kūdikis tur miegoti; koks tai 
svarbus daiktas kūdikio svei- 
katai tyras oras; dantukų dy- 
gimas; kūdikio verksmai ir ką 
tas reiškia. 

Paskiau antrame skyriuje 
buvo aiškinta apie kūdikio 
penėjimą. Koks kūdikiui rei- 

kalingas maistas ir kaip tan- 
kiai kūdikis turi būt pena- 
mas. Kūdikio nujunkimas ir 

penėjimas iš buteliuko. Čia 
ypatingai pabriežė, kad moti- 
nos pienas, tai vienatinis ge- 
riausias kūdikiui maistas; ne- 

galint delei kokios bent prie- 
žasties kūdikio penėti motinos 

pienu, reikia penėti karvės 

pienu, nes tasai pienas po mo- 

tinos pienui yra geriausias ku- 
~dikiui maistas. Bet kaip kū- 
dikis karvės pienu penėti — 

reikia visuomet klausties gy- 
dytojo. Pienas ar tai motinos, 
ar tai karvės, ar tai ožkos — 

tai kūdikio maistas, tečiau jis 
visviena troškulio neužgesina; 
troškulį kūdikiui užgesina tik 
švarus atvirintas ir atšaldintas 

vanduo, kuris reikia kūdikiui 

tarpais po papenėjimui duoti. 
Mažiems kūdikiams vanduo 
duodama iš buteliuko, bet a- 

naiptol ne iš šaukščiuko ir 

kružikėlio. Prie buteliuko su 

vandeniu reikia pritaisyti spe- 
nukas. 

Pagaliau trečiame skyriuje 
dr. Graičunas aiškino apie kū- 

dikių ligas. Kodėl kūdikis 
verkia ir rauda? Aiškinta 

apie mėšlungį (konvulsijas), 
apie išbėrimus ir šašus galve- 
lėj ir ant kūnelio, apie vėmi- 

mą, apie viduriavimą (pilvinę), 
apie vidurėlių užkietėjimą, 
gerklėB išgedi m ą, kosulį ir 

limpamąsias ligas. 
Tos paskaitos papuošta tam 

s paveikslėliais, kurių 

buvo į 50. Paveikslais persta- 
tyta ir musės, jų didis vodin- 

gumas, nes jos išnešioja už- 
krečiamas ligas. Aiškinta, 
kaip reikia tuos pasibiaurėti- 
nūs vabalus naikinti. 

Trečioji iš eilės paskaita 
apie kūdikius su paveikslė- 
liais atsibus pas kun. Ambro- 

zaitį, bažnytinėj salėj, ant 

West Side, Ketvergo vakare, 
Rugpiučio 25 dieną š. m. 

Miesto gyventojų surašymas. 
Tomis dienomis spaudą ap- 

leido knyga, kurioje surašyta 
visi miesto gyventojai. Tą 
knygą išleido R. R. Danneley 
& Sons firma. Pagal tos kny- 
gos matoma, kad Chicago tu- 

rįs mažiausiai pustrečio mili- 

jono gyventojų. Pernai tokio- 

je pat knygoje buvo užrašyta 
768.600 gyventojų, o šiemet 
803.108. Knyga turi 1.756 di 
delius puslapius, sverianti 11 

svarų ir 14 uncijų. Pavardės 
sudėta pagal alfabeto ir prasi- 
deda pavardė Aabel Charles, 
gyven. po numeriu 1238 West 
Jackson sfc., o baigiasi pavar- 
de Zzudla John. Daugiausiai 
mieste randasi Johnson'ų ir 

Johnston’ų, nes jų yra 8 723; 
toliau seka Smith, Schmidt, 
Anderson, Nelson, Brown ir 
tt. Vertėtų toje knygoje su- 

skaityti lietuviškas pavardes. 
Automobilių susidaužymas. 
Žinomas ant Bridgeporto 

fotografistas Jonas Bašinskas, 
važiuodamas savo automobi- 
lium su keliomis moterimis, 
ant kertės Michigan ir 18-tos 

gatvės susidūrė su bitu bėgan- 
čiu priešai automobilium ir 
čia automobiliai susidaužė. 
Automobiliai lengvai suga- 
dinta ir nekurie važiuojantieji 
sužeista. 

Lietuviai su lenkais bendrauja. 

Lenkų laikraščiai iš Chica- 
go Heiglits, III. praneša, kad 
tenaitiniai lenkai bendrai su 

lietuviais rengią Žalgirio ap- 
vaikščiojimą. Stebėtinas susi- 
bičiuoliavimas! O gal lenkai 

tyčia tokius niekus garsina. 

SVARBIAUSIAS DALY- 
KAS. 

Jaigu jus norite apsaugoti 
savo sveikatą, jus turite neuž- 

miršti, kad svarbiausias daly- 
kas žmogaus kūne yra krau- 

jas. Rūpinkitės, kad kraujas 
butų tyras ir sveikas ir visas 

jųsų kūnas bus sveikas. Jaigu 
jųsų kraujas menkos kokybės, 
tai ir visa sistema kančia: jus 
pajusite nusilpnėjimą, nenorą 

valgyti ir vidurių negalėjimą 
suvirinti. Tokiuose atsitiki- 
muose Triner’io American E- 

lixir.iš kartaus vyno yra ge- 
riausias vaistas. Jis sužadins 
virinimo organų veiksmą, ge- 
rai išvalys visą sistemą ir pa- 
gelbės susiformuoti geram ty- 
ram kraujui. Šitas vaistas 
stebėtinai gerai pagelbsti vi- 

durių ir žarnų nesveikumuose, 
kraujo ir nervų negerovėms. 
Vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III. Daktariški 
patarimai laiškais uždyką. 

Padėkavonė. 
Szirdingai de kavoj a p. J. M. Tanane- 

vicziui už prisiuntimą Odeli drukuoja- 
mos maszinukes, isz kurios esu labai 
užganėdintas. 

Su godone 
John Jozenevicz 

Bx. 696, Great Pails, Mont. 

KO J1EŠKAI ČIA RASI! 
Didžiausias Specijalistas, dėlnu- 

gydymo nuo kojų Spaudukų (Kornų), 
aš nugydau arba nuimu, nuo kojų spau- 
dukus, be jokio skausmo kentėjimo ir 
išgydau visokias kojų ligas, po gvaran- 
cije. Kas ateis in mano Offisų ir atsi- 
neš šitų apgarsinimų, vienų spaudukų 
nuimsiu dykai, o nuo abieių kojų kaš- 
tuos tik 75c visai pigei. Norėdamas 
pasirodyti visiem su savo darbu teisin- 
gu. Visiems ligei gydau spaudukus, vy- 
rams, moterims ir vaikams, galite atei- 
tie in mano offisų nuo 9 iš ryto, lig 6 
vakare. 

Dr. B. A. Jordan. Room 319 
New Era Bldg. 610 Blue Island 
Ava. Cor Harrison & Halsted St. 

“Mano nervai sugadinti, sujudinti ir nusilpneję, negalėjau nieko 
išlaikyti rankoje” rašo J. Szymanskis 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 

SEVERO!! NĖRVŪTŪH 
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 dalytojas 
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. 

W. F. Severą Co. tmL7m 

pirite 
Eagle, 

~Rrewing 

Oompany 

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 virytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu 

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

Su pagarba 
L. RUTKOVSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLIN8KI, Vice prez. S. BELUPKI, Kaslerins. 

DIREKTORIAI: 

J. F. BALCER, B. L. MACIEJEW8KI, P. NIEDZWIECKI, 
H. N0WAE, J. CICHOCKI, FB. GORZYNSKI, J. KOLBUSZ. 

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
por 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 £OZON lai rašo pas 

Zozon Remedy Co. 
CHICAGO 

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

Kaiaa $l.oo 6 bonkos $5.00. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

_3149 So. morgaįm Street 

k«r 

MHHCINEGO. 
CHICACO, tas.. 

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 TONIC MEDICINS CO. 
2035 So. Halelei St., Chicago, Iii. 

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

\S _Ln I _ D parsiduoda visuose saliunuose tvODOIO DIttCrS klauskite jo. 

FOTOGRAFIJAS 
Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Ohicagos 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 Yorda 3164 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

Fotografistas. 

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m. 

Juozas G. Dailydis. 
Lietuvis Pardavėjas 

Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Žieminei 
Vyriški Drabužiai konogeriausi, ir konopuikiąusios mados 
yra. Didžiausia UNIOS Krautuve 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. MATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. 18th St. Chicago, III. 

Ko tu šauki 
broli? 

^Na-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
taibogupas 

VINCĄ SKRABULlH 
9 ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
?erti ir havanos cigarų parūkyti. 
1500 Adams St. Gary, Ind. 

R. 8. Ivaszkevicze 
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gėrynių, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES. 

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

Telephone Yards 709 

Juozapas imrnm 

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

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

3315 S, Morgan Si, Chicago, III, 

Jusu Namuose 

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

me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl prie- 

mimo savo pažįs- 
tamų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

k dytojas vėlina 
\ Solo Rye 

Riebus 
Skanus 
Szrelnus 
Labai 

yra tin- 
kanti a- 

rielk. dėl 
šeimynų. 

į IMKIT BUTELI NAMO 
f SZENDIE 

STRAUS BROS. CO. 
|Ii«llrb«Jttl Cklnu 

I T. Padlackla, Betaria igntu 


