
LIETUVIAI AMERIKOJE 
SHEBOYGAN, WIS. 

Penktadienį, Rugsėjo 17 d. 

musų kolonijoj lankėsi p. Vaš- 
kas su prakalbomis ir paveik- 
slais iš Lietuvos. Tai nors vie- 

nas mus tautietis, kurs buvo 

Lietuvoje ir matė kas joje 
veikiama, atlankė mus, o ne 

apvylė. Žmonių susirinko ne- 

perdaugiausia. Priežastis ta- 

me. kad kaip buvo skelbta, jog 
musų kolonijon at»ai»uos p. 

Vileišis L. L. Paskalos reika- 

lais, ir nors oficijaliai kvies- 

tas, bet neatvažiavo, tai ir ši- 

tam skelbimui mažai kas tikė- 

jo ir del to daugelis susilaikė. 

Apie 8 vai. vakare prasidė- 
jo rodymas paveikslų. Jie 

vaizdavo Lietuvos valdžią, at- 
stovus, Lietuvos karuoti tono ir 

t. t. Kadangi Sheboygane 
daugiausia gyvena suvalkie- 

•čių, tai ciaugeiis mate ir pa- 

žįstamų vietų. Gi aiškinant 

paveikslų reikšmę ir darant 

pranešimus iš Suvalkų pusės, 
daugeliui net ašaros per 

skruostus riedėjo. 
Pabaigęs rodyti paveikslus 

p. Vaškas pradėjo prakalbą. 
Papasakojo, kaip žiaurus yra 
Lietuvos priešai, kaip okupavę 
mus žemę jie plėšė žmonių 
turtą ir t. t. Nemažai vpų te- 

ko bolševikams. Paminėjo 

prez. \Vilsoną, kad nieko nesa- 

ko Lenkam* už jų imperialis- 
tinius žygius, kairiai išsireiškė 

apie p. Colby'o notą, kurioje 
nrasų tėvynė vėl pavedama 
tai pačiai Kusi ja i, kuri per vi- 

gus metus nežmoniškai slėgė. 
Baigdamas prakalbą ragine 

pirkti L. L. P. bonus, kad 

Sheboygano Lietuviai cu kau- 

pu išpirktų tą kvotą,-kokią tu- 
ri nustačius Lietuvos Misija. 

P-as Vaškas yra geras kal- 

bėtojas. Jis yra eia gimęs ir 

augęs, bet giliai persiėmęs 
tikrąja tėvynės meiie. Dirbda- 
mas pats Lietuvos labui jis 
ragina kadi r visi dirbtu. 

Pabaigus jam kalbėti apie 
bonus žmonės pradėjo klausti, 

kai]) stovi dabar ekonominiai 

dalykai Lietuvoje. Daugelis 
klausinėjo apie Amerikos Lie- 

tuviu bendroves ir jų veikimą 

Lietuvoje. P-as Vaškas paaiš- 
kino, kad viena Amerikos 

Lietuvių bendrovė Lietuvai 

padarė naudos tiek, kiek visos 
kitos sudėjus krūvon. 

Po tokio pranešimo Slie- 
' boygano Lietuviai įsitikino 

kuri bendrovė daro Lietuvai 

naudos ir kuri verta paramos. 
Paskui dauguma pageidavo, 

kad p. Vaškas patarpininkau- 
tų ir patartų tai bendrovei a- 

tidaryti eia ofisą, per kuri vi- 
si Sheboygano Lietuviai. gaie 
tų siųsti Lietuvon pinigus. 
Aukų surinkta 20 dol. 58c. 

Jas paėmė p. Vaškas ir žadėjo 
perduoti Lietuvos Misijai. 

K. Jutis. 

CICERO. ILL. 

Iš moterų veikimo. 

A. L. R.-K. Mot. Są-gos 2-ra 

kp. laikė mėnesini susirinkimą 

Rugsėjo 13 d. Susirinkimas 

buvo skaitlingas, nes visos na- 

rės indomavo raportu iš M. S. 
6-to Seimo. 

Aps varsčius kp. bėgančius 
reikalus, eita prie Seimo ra- 

I>orto. Jį sutrumpintu išdavė 
atstovė p-lė A„ Jakaitė. Iš kai- 

kurių seimo nuveiktų ęlalyky 
pasidžiaugė. Labai stebino vi- 
sas nares pranešimas, k&d M. 

t S. garbės narė p-lė J. šefel- 

daitė pasižadėjo atlyginti ne- 

dateklių padarytą apšvietos 
fondo, kurio suma siekia net 

iki 500 do!. Kuopa išreiškė 

pagarbą p-lei J. Šefeldaitei. 
Paaiškinus atstovei apie 

Centro valdybą, jog kaip ir ki- 
tais metais susideda iš visų 
Amerikos kraštų, labai apgai- 
lestavo, nes praeitis gana aiš- 
kiai parodė, kad išsiskleidusiai 

valdybai simku yra atlikti visi 

Sąjungos reikalai ir neišlaiko- 
ma tvarka, o tvarka . centro 

valdyboje labai pageidaujama. 
Nes jei dalykai eis taip, kaip 
iki šiol ėjo, tai Sąjunga ne- 

tarps ir neturės pasisekimo. 
Plačiai kalbėta apie ateinant] 

veikimo sezoną, kaip pasek- 
mingiau jį sunaudoti. Pradžig 
sąjungietės žadėjo parodyti 
dar šiame mėnesyje, įrengda- 
mos vakarienę Rugsėjo 29 d. 

Tikslas bus paskelbtas vėliaus. 

Aišku, kad ciceriečiai mųs 

darbą parems. 
Korespondentė. 

A. L. R-K. LABD. SĄ-GOS 
REIKALAIS. 

(Laiškas p. J. Šliogeriui). 

Spring Vallev, 111. 

''Lai). Sąj. 14 kuopa atgai- 
vinta Gegužės 16 d., 1920 m. 
ir žingsnis po žingsnio eina 

prie pilno įsi bėgimo. Narių 
turi pusėtinai ir pinigu ižde ar 
t i $30.00. Tie pinigai bus pa- 
siusti eentran, kaip tik gau- 

sime iš centro aiškų antrašu. 
Malonėkite jį prisiųsti. 

4 * 

Mūsų 14 kuopa pasiryžus 
kaip greičiaus įbėgti garbės 
narius. 

44 Aš būdamas penkių orga- 
nizacijų pirmininkas ir jų ge- 
rovei dedu visas pastangas. 
Visomis išgalėmis taipgi ru- 

pi nuosi, kad ir Lab. S$j. 14 

kuopa tvirtai gyvuotų, neš- 

dama paramą vargšams naš- 

laičiams. 

"Meldžiu prisiųsti tikrus 

adresus, kuriais galėtume 
siųsti pinigus ir t. t. 

4'14 kuopos pirmininkas, 
Juoz. Aukštaitis, 212 W. 5th S. 

Spring Yalley, 111." 

(Seka valdybos narių adre 

sai). 
Malonu gauti tokie praneši- 

mai, ypač iš tolimesnių kuo- 

j P*. 
Patarimai: Naujai susiorga- 

nizavusiai kp. tokią sumą pi- 
nigų neapsimoka siųsti cen- 
tran. Geriaus keli dolieria 

turėti savo ižde, kad ištikus 

nelaimei kokiam vargšui arbf 

vargšei galima hutų suteikt: 

greita pagelba. 
Visi garbės nario pinigą 

eina centro iždan. 

14 kuopa nusiskundžia, kac 

nelengvas yra darbas labdar 

srityje, todėl kuopos reikalus 
žada pavesti savo klebonui. 

Tiesa, gražu žiūrėti, kuomet 

mųs klebonai veda labdary- 
bės reikalus. Bet nereikia pa- 

miršti, kad ant klebono pečių 
gali visa našta parapijos ir 

parapijonų dvasios reikalų. 
Todėl patartina patiems na- 
riams-darbininkams apsišarvo- 
ti kantrumu ir veikti, 
kaip kad veikiama Chicagos 
kuopose. Buvo laikai, kad ir 

chicaginėms kuopoms taip at- 

rodė, kaip dabar 14 kuopai, 
bet pamažu priprato prie vei- 
kimo ir šiandie pilnai paten- 
kintos, matydamos savo tarpe 
klebonus vien tik su naudin- 

gais patarimais. 
Tikimės, kad kaip veikdama 

14 kp. galės lenktyniauti su 

senesnėmis Chicagos kuopo- 
mis.. 
Laukiame nuo kitų naujųjų 

kuopų panašių žinelių. 
Visais agitacijos ir kuopų 

^organizavimo reikalais reikia 

kreipties vienu iš šių dviejų 
adresų: J. Šliogeris, 1508 So. 
48th Ct., Cicero, 111. arba S. 

' 

Jucevičius, 726 "VV. 18th St. 

Chicago, 111. 

J. Šliogeris. 

EUROPINE PAGELBA. 

Amerikos Raudonasis Kry- 
žius turi prirengęs pagelbos ir 

medžiagos Rusijai ir laukia 

progos kada tik bus galima 
teikti tą pagelbų, anot prane- 
šimo Centralinio ofiso. 

Labai daug šios pagelbos 
randasi sankrovose Konstanti- 

nopolyje ir Salonikuose, iš kur 
bus galima tuoj gabenti ir 

pristatyti pagelbos Pietinei 

Rusijai. Is šių sankrovų yra 
duodama pagelba Jugo-Slavi- 
jai. Nį . 

Dvylika Raudonojo Kry- 
žiaus prižiūrėtojų dabar yra 

Kryme ir užsiima vien išdavi- 
mu pagelbos gyventojams, 
prieglaudas namams ir kitoms 

nekariškoms įstaigoms. Pagel- 
bos taip-gi randasi sankrovose 
Bal tikos uostuose: Viburge, 
Revele ir Mitau'o. (Mintauja, 
arba Jeigu v A, yra toli nuo ju- 
ros. Red. prier.). 
Abelnai pranešama, kad ka- 

ras laikinai eina Rytinės Eu- 

ropos ruožu nuo Finlandijos 
per Estoniją, Latviją, Lietu- 

vą, Lenkiją, Baltgudiją, Aus- 
triją ir Jugo-Slaviją. Kon- 

ferencija šiomis dienomis lai- 

kyta Venecijoje išrado negei- 
stina kol kas teikti pagelbą 
Sovietinei Rusijai, nors pagel- 
ba ten reikalinga. Tolesnis 

Raudonojo Kryžiaus veikimas 

pradėjus aprūpinti šias šalis 

prigulės nuo to, kiek pagelbos 
Suvienytos Valstijos bus pasi- 
rengusios suteikti Raudoną jam 
Kryžiui. 

GYVENIMO PAILGINIMAS. 

Suvienytų Valstijų Viešasis 
Sveikatos Skyrius ir įvairių 
kitų sveikatos skyęių viršinin- 
kai labai užsiinteresavę klau- 

siniu, kaip pailginti žmonių gy- 
veniniu nes tai yra vienas iš 

.svarbiausių instinktų kožno tu- 

rinčio gyvastį. Bet, ant nelai- 

mės, nevisi atsiekiamo savo tik 

sl$ ir nevisi mokame tų gyvastį 
tinkamai apkainuoti. Daugeliui 
atsitinka apleisti - šį pasauli 

pirmiau paskirto laiko. Dau> 

gelis gimę geroj sveikatoj, ge- 
roj priežiūroj užlaiko gyvastį 
gan ilgai. Daugelis gimę pras- 

; toj sveikatoj, bet gerai pri- 
1 žiuriami ir vengiant nelaimių 

pasiseka jiems šiek tiek pail- 
ginti savo gyvastį. 

Kiti gimę ir sveikatoj, bei 

gyvenant netinkamoj priežiu- 
1 

roj miršta daug pirmiau pas- 
' 

kirto laiko. 

Anot paduoto suraso, jien- 

ry Jankins, gimęs Yorkshire, 

Anglijoj, 1501 metuose, gyve- 
no iki 169 metų. Jo vienatinis 

nurodymas pailginimui gyve- 

uimo yra tai nuosaikumas vi 

same kame. Jankins'as ild 

paskutinių savo dienų gėrėjo- 
si gera atmintim ir anot re- 

kordų, pasirodė, kad 1658 me- 
tuose jis būdamas 151 metų 
•senumo 'buvo liudininku teis- 

me. Bebūnant savo geriausiose 
dienose (100 metų senumo), 

jis vadinosi garsiu plaukiku. 

% 

LIETUVIŲ AT YDAI! 
Lietuvių. Krutamu Paveikslų Išdirbystė 

štai didelė proga klabena per Inter- 

city Photoplay Corp., kurį atidarė di- 

delė krutamu paveikslų (filmų) iš- 

dirbystę ir jau išsiuntė 2 žmones Lie- 
tuvon ir kitas Europos šalis iš kui 

bus traukti paveikslai visokios rųšies 
ir bus randavojami po visą. Ameriką 
ir kitas šalis kur neš labai didelę nau- 

dą kiekvienam akcijonieriui. 
Akcijos dar parsiduoda po sena 

kaina. $10.00 akcija ir jos trumpu lai- 

ku bus pakeltos augščiau. 

Iatercity Photoplay Corp.. 
170S Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa 

PADABOKIT! 
Grįžtant tėvynėn, Lietuvon 

ir keliaujant per Klaipėdą, iš- 
keisk savo dolerius Lietuvių 
Banke, Klaipėdoje, Liepojaus 
gatvė 20 (Pirmasis bankas 

Liepojaus gatvėje "Libauer 

str." pareinant nuo stoties). 
Lietuvių Banko bendrovę 

gali įstoti kaipo dalininkai ir 
lietuviai amerikonai. • Viena 

dalis mk. 500.—Reikalaukite 

įstatų. 
LIETUVIŲ BANKAS 

įrašyta bendrovė su apsiaurin- 
ta atsakomybe. 

Klaipėda (Memel), Mažoji 
Lietuva, 

Liepojaus gatvė 20. 

GERB. RACENIEČIAL 
šiuomi pranešu, kad aš esu įgalio- 

tinis LIETUVOS PREKYBOS BEN- 

DROVĖS agentas. Tai-gi turėsite ge- 

ri}, progą kas norite sušelpti saviškius 

Lietuvoj. Aš su mielu noru patarnau- 
siu jums reikale. Kreipkitės sekančiu 
antrašu: 

P. Karalunas, 

1825 Mead St., Raeinc, Wis. 

NEPAPRASTAS BARGENAS. 

Kankryto ir medžio namas ant 2 

lubų po 4 kambarius su bizniu ant 

kampo 44-tos ir So. Mozart gatvių, 
pusė bloko nuo bažnyčios ir mokyk- 
los. Raridos neša $360.00 j metus. 

Gatvės ištaisytos, taxai apmokėti. 
Kaina $3,350.00. Atsišaukite pas 

J. Iv. Encherj, 
4403 So. Mozart St., Cliicago, 111. 

Paieškau Krizostomo Butkaus, taip- 

gi Antaninos Kavaliauskienės ir Jac- 

kaus, Alberto, Onos, Kristinos Kava- 

liauskų. Jie visi paeina iš Kretingos 

parapijos, pirm karės visi gyveno 

Chicagoje. Gavau nuo jų giminaitės 
Kristinos laiškų, kuriame rašo labai 

svarbių žinių. Atsišaukite šiuo adresu: 
Onn (Strielkoitė) Valatka. 

1860 N. Hoyne Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie- 

toj. Ant antęų lubų trims mažoms 

šeimynoms, o apačioj kokiam nors 

^bizniui. Prie namo yra garadžius 2 

automobiliam. Del informacijų kreip- 
kitės: 

"Draikos" Publ. Co., 
2334 So. Oaklcy Avc., Cliicagoy 111. 

BARGENAS. 

Ant pardavimo pool room, 6 stalai 

ir kiti reikalingi rakandai; gera vie- 

ta barbernei. Parsiduos pigiai. Atsi- 

šaukite j gyvenimo vietų, nuo 12 iki 

3 po pietų 1618 So. "\Vashtenaw Ave. 

Ąndrc\v Chernowsky, 
l."»58 S. AVaslitcnn\v Ave., Chicago. 111. 

NAUJAS GYDANTIS VYNAS 

| VARTOTI ŠEIMYNOMS. 

Grynai Naminis Vaistas. 
Korona Ferrated Bitter Wine 

yra tai didelės vertės Laxative To- 

^nic ir pilvai vaistas Bitter Whie. 
Puikus Iron Tonic, ypaS pavarto- 
tas del kraujo nusilpnėjimo. 

Patariamas, nuo sumažėjimo a, 

petito, dispepsijos, reviySkiniino, 

del atsigavimo, nuo pilvo suirimo, 
kataro ir t. t. Šita# Bitter Wine 

yra atnaujinantis 3vcikatą, duo- 

dantis -stiprumą virškinimo orga- 

nams. 

Šeimyna 
Taigi' jis yra augštos vertės 

vaistas. Jis visiškai okiriasi nuo vi- 

sokiij kitų pagamintu vaisttj. Nu- 

sipirk to Korona Ferrated JBitter 

Wine, o suprasi jo vertę. Jis su- 

darytas griežtai pagai mokslo im- 

'rocĮyjnų ir to delei turi duoti ge- 

ras pasekmes. 
Reikalauk visuomet ir imk ne 

kitokį, o tik Korona Ferratcd Bit- 

ter Wine. Parsiduoda drug storuo- 

se, arba rašyk — 

BOLESLAW R. K0ZL0WSK1 
Laboratories 

4755 S. Loomis St. Chicago. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLĄ 
Mokinama: angliškos lr lletuvUSkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewritinf, pirkly bos tei- 

sių, Suv. V&lst istorijos, abelnos Isto- 
rijos, geografijos, politlklnės ekono- 

mijos, pilietystės, dalliaračystės. 
Mokinimo valandos:. nuo 9 ęyto iki 

4 valandos po pietų; vakBrais nuo 6 

llcl 10 vaL 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

PINIGAI I LIETUVĄ | 
Siųsk pinigus | Lietuvą, per 

mūsų atstovą. Joną. Kastėną, o 

jisai važiuoja i Lietuvą, su pini- 
gų siuntimo reikalais. Jisai per- 
veš ir ypatiškai paduos pinigus 
visiems jūsų giminėm ir pažįsta- 
miem . be jokių sutrukdymų ir 

be jokių nutraukų. Jisai išva- 

žiuoja Spalio 12 dieną. 

Federal Agency Oompany 
606 W. 18th St., Chicago. 

Ant pardavimo grosernė, SaltakoSės, 

saldainių ir mokykloms reikalingi 

daiktai; randasi geroj vietoj. Taippat 
kartu parsiduoda ir automobilius. 

Parsiduoda iŠ priežasties ligos. Atsi- 

šaukite: 
1903 W. 23rd St., Chicago, Dl. 

LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 

Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

VIENU LAIVU TIESIAI { 

LIEPOJU 
s 

Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos j 

Liepojų be jokiu kliūčių. 

Parūpiname PASPOKTUS ir Lietuvos pilietybės 
POPIERIAS j labai trumpa laika. 
- Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

r 

Siunčiame PINIGTJS Lietuva Markėmis pagal die- 

nos kurso. 

^Parduodame Draftus ir čekius. 

Mes turime šimtais prirodymu už musų teisingumą. 

Visais reikalais kreipkites pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage A ve, Čhicago, 01. 

Tel. Yards 145 

. PRANEŠIMAS VISUOMENĘ!! 
šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad SiomiB 

dienosis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Perstiunttmo Agentū- 

ra, po vardu Lithuanian Marinė Foroarding CoM kurios tikslas 

yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime paupribos savo 

giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig- 

tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas lipk persiuntimo gel informacijig mel- 

džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHUAN1AN MARINE FORWARDING OO., 

208 Wcst 33rd Str., , TSew York City. 

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai 
kūdikio sveikatą laikant visuomet i 
xo, dieglių, viduriavimo buteli 

BAMBINO 

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo viduriu 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo bute/į 

. 

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli )\\ JiępraSo ]d 
daugiaus: Gaunamas įgaose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos. 

* 

Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu. 
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo iidirbejų 60c. su persiuntimu. 

F. AD. RICHTER & CO., Buk Tenaiul BMf. Ko. 5, BROOUTN, N. T. 

r ENGLANDEHi 
W-tDGCSPRWG^ 

Cunard Linija 
S. S. S AXONIA 

Išplaukia Tiesiai 1 

HAMBURGĄ 
Trečios Kliasos Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 su Karės Taxij 
i 

'•" I • 

Atsišaukite arčiausia CUNARD Ągentą 
4 

SIUNTIMAS 

PINIGŲ 
LIETUVON 

Ja n gauname tikrai 

Lietuviškus pasportus ( 

keletą dieną. Jei dar 

pasporto neturit tai ra- 

šykit tuojaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORČIŲ 
A6ENTURA 

International £ Inc. 
DEPT. D-S. W. L. MAIRYS, Vedėjas. 

136 East 42-nd Street, New York, N. Y. 

Jei norit gauti posportą, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di- 

džiausių ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus 
Lietuvon 

ir kad jie butų aplaikyti j 4 savaites, tai tuojaus neatidėliodamt 

kreipkitės pas mus!' (Šimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per mus. 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANf, i* 
S. S. "SUSQUEHANNA" 
^ 11 XcStr Z'c:Lo iivšai 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėliai Bremen nuo $175 iki $900 Danzig $225. 

Trečia kHasą j Bremen $125 (Danzlg $185. 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail SteamsMp Companv Inc. 

H. CLAUSSINTUS & CO. 

Generale Vakarine Agentūra 100 Nortli La Salle Street, Chicago, I1L 

PRANEŠIMAS 
West Pullman'o Lietuviams 

Šiuonri pranešu West Puflmano Lietuviams, kad a3 

atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptiekę nuo R. F. B ogu© 

po numeriu. 523 W. 120th $t. Tai-gi meldžiu savo tau- 

tiečių atsilankyti pas mane #su receptais ir su vaistų rei- 

kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingu patarnavimą. 
Prie šios aptinkąs yrą pašto stotis, American Espress 

Co. agentūra ir geriausia įrėngta soda fountain. 

A. KARTANAS, MnMiit 
523 West 120 Street W. Puflmw> HL 


