
Dailininkas JONAS ŠILEIKA, (fotografija). 

REZOLIUCIJOS. 

Priimta mass-mitinge Lietu- 
viu svetainėje ant kampo lotli 
St. ir 49th Court, Cieero, II!. 

Kugsėjo (i d.4 1920 m.. 1:20 po 
pietų. 
KADAX(M Lenkai išt 

> metus varafino ir erzino Lietu- 
* A 

vą, užgrobę jos sostinę Vilnių: 
KADANGI negalėdami to 

miesto išlaikyti malonėjo j j 
palikti bolševikams, savo ir 

'mus priešams, o neperdavė jo 
Lietuvai, nuoširdžiai Ameri- 

kos ir jos talkininku šalinin- 

kei; 
KADAX(iI Ruarpjučio 23 d., 

1920 m. pasigailėję visus skir- 
tumus tarp savęs ir Lietuvon 
išrišti taikinau bn»lu, neatsako 
Lietuvo< taikingai notai Iiiiii"• 

pjiuio '27 d. ir dar-gi pasitrau- 
kė iš konferencijos nehaiirę 
jos; 
KADANOf tuoj po to Len- 

kai Rusrpjiirio .*»0 d. tu pačių 
metų netikėtai užpuolė Lietu- 
vos kirniomeiię, sergėjusią sa- 

vo tėvynės ri!>a< Augustave ir 

padarė tai karuomem'i skau- 

džiu nuostolių, noapgarsinę 
karo; 
KADAXliI Lietuvos kam o-j 

menei pasitraukiant gilyn sa-| 
vo šalį Lenkijos kareiviai už- 
ėfaė Lietuvos dalis net iki 

Seinų ir Kalvarijos; 
KADA X( JI tie visi faktai 

yra žinomi Suvienyta Valstijų 

vyriausybei iš oficijalių Lietu- 

vos pranešimu, o nežinomi A- 
^merikos spaudai: 
v TODĖL SUTARTA Lietu- 

viu Amerikos Piliečiu Mass- 

mitinge Cicero. Tll. prašyti Su- 

vienytu Valstijų prezidentą 
priimti A mer i k i er i ų-Lietuv i u 

delegaciją ir išklausyti jos su 

pagarba išreiškiamu nuomo- 

nių apie naują imperijalizmo 
pavojų Europoje iš Lenkų pu- 
sės; 

| TODĖL SUTARTA TO- 

! LIAU sito< rezoliucijos kopi- 
jas telegrafu pasiųsti Suvieny- 

| tu Valstijų prezidentui Wood- 
ro\v AVilsonui ir Valstybės 
Sekretoriui Bainbridge Colby 
ir įteikti Amerikos spaudai. 

Chairman 

Seeretary 

Adopted at the Mammoth 

Lithuanian Mass-Meeting, 
held at St. George's church 

court, 33rd Street and 

Auburn Avenue, Chi- 

cago. m., September 
5,1920. at 2 P. M. 

WTTEREAS, tlie Polish impe- 
rialistie ambitions, designs 
and et'forts \vere the cause of a 

continuoiN \varfare in Europe 
ever since the ond of the \vorld 

\var; and 

\Y I I ERE A S, tlie continuous 

Polisli aggression against its 

Hciulil>or>, tlie Ruthenians, the 

T krainian*, tlie AVIiite Russ- 

ians and the Lithuanians, red- 
need these peoples of tlie cen- 
trai Europe, including the 

people of Poland, to an army 
of fighters, compelled to aban- 
don peaeeful pnrsuits of life, 
t Ims eausing devastation of 

land«, Avitli eon?equent unpro- 
duotion of soil and resultant, 

famine; and 

AVHEREAS, tlie Polish ar- 

mics invaded tlie territory oi: 

peaeeful Litlmania, without 

tlie least provocation, canse 

and reason Avhatsoever, tlius 

originating a war between 

Litlmania and Poland witliout 

any legitimate grounds; and 
BE IT RESOLVED, tlial 

tlie American citizens of tlie 

Litlmanian birtli, assembled at 

tliis mammoth mass-meeting, 
petition President Woodrow 

3o paties dailininko autcportrietas (jo paties 
ranka darytas). 

Wilson and the Secretary of 

State, Bainbridge Colby, to 

use at once their entire influ- 

ence with tlie Polisli goverri- 
ment, in stopping this Polisli 

aggression against its peaceful 
neighbor, Lithuania, and to 

canse an immediate with- 

drawal of tlie Polish forces 

from tlie Litlmanian territory 
and all non-Polish lands, tlius 

\ 
7 

tending to restore in this part 
of tlie centrai Europe a genu- 
ine peace and tranąuility; and 

BE IT FURTHER RE- 

SOLVED, tliat tlie prevailing 
conviction among tlie Amer- 

ican citizens of the Litlmanian 

birth, tliat the American arnus, 
munition, supplies, money and 
other support sliould not be 

given to Poles or anv \var-mad 

nation, be and liereby is clear- 

ly expressed; and 

BE IT FURTHER RE- 

SOLVED, tliat the copy of 

these resolntions be telegrapli- 
ed to President Woodrow Wil- 

son, Secretary of State Bain- 

bridge Colby, and be given to 
the American press. 

Lithuanian Mass-Meet- 

ing of Chicago. 
Rev. M. L. Kruszas, 

Chairman. / 

Paul P. Baltutis, 
Secretary. 

St. Greorge's Parsonage, 
32nd PI. and Auburn 

Ave., Chicago, 111. 

Committee on Resolutions: 

Joseph J. Hertmanovicz. 

"ŽEMAITĖS'1 PORTRETAS 

AMERIKOS DAILININKŲ 
PARODOJE. 

Tapytojas Jonas Šileika pra- 
eitame pavasaryje gavęs Clii- 

cagos "Art Institute" Chica- 

gos Dailininkų parodoje dova- 

nų $200.00 už "Žemaitės7"— 

Lietuvių rašytojos portretą, 
dabar dalyvauja su juomi A- 
merikos Dailininkų parodoje 
Saint Louis, Mo. miesto Dailės 

muzėjuje. 
i Šią vasarą p. J. Šileika gavo 
nuo Saint Louis miesto muzie- 

jaus direktoriaus p. R. A. Hol- 

land pakvietimą dalyvauti Im- 

siančioje Amerikos Dailininkų 

parodoje. Šiomis dienomis p. 

J. Šileika gavo pranešimą nuo 

p. direktoriaus, kad portretas 
"Žemaitės''—Lietuvių rašyto- 

jos, yra priimtas ir bus toje 

parodoje iškabintas. 

Šioje 
' 

parodoje Amerikos 

Dailininkai vien tik per pa- 

kvietimus minėto muzėjaus di- 

rektoriaus dalyvauja, .sekan- 

čių miestij: Pliiladelphia, New 

York, Boston, Cliicago ir Saint 

Louis. Paroda prasidės Rugsė- 
jo 15 d. ir trauksis iki Lap- 
kričio 31 dv 1920 m. 

Lietuviai, gyvenantieji mie- 

ste Saint Louis, Mo., ir arti- 

mesnėse kolonijose, turės gerą 
progą pamatyti tą indomia pa- 

| rodą, kurioje ir musų viengen- 
tis dalyvauja. ^ 

Sulaikytos pajiegos—tai kū- 
no turtas, kurs užima svarbią 

vietą asmeniniame pasisekime. 
Vaikystė—laikas kraut tas 

sulaikytas pajiegas. 
Tikslas 

11 Sveikatos Mokin:- 

mo" yra: lavinti kiekvienu 

vaiką tais gyvenimo paprati- 

mais, kurie reikalingi fizišku r 

išsivys timui. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
- PAGELBININKAI 

Del generalio fabriko darbo 
Pastovios vietos. 

"ALBAUGH DOVER CO. 

2100 Marshall Blvd. 

Paieškau čionais Ivenoshoj kamba- 

rio pas gerus žmones, del vieno vyro, 

tad norėčiau, kad butu patogioj Lie- 

tuviais vietoj, nes kg. tik atvažiavęs 
iš Lietuvos. Meldžiu pranešti ant šio 

adreso: 

Mr. Leo Kovas, 

Sll Pleasant St., Kenosha, \Yis. 

Ant pardavimo grosernė, saldainiij, 

šalta-košės ir mokykloms reikmenų 
krautuvė labai geroj vietoj. Priežas- 

tis pardavimo: žmona serga. Atsišau- 

kite 

1903 W. 23r<l Street. Tol. Canal 1448 

1921 MODELIAI 

Oldsmobile ir Chevrolet 

karaircash ar mėnesiniais mo- 
kesčiais. Atsišaukite Wm. K. 

Lewis Motor Co., 3159-61 N. 

Clark St. Telefonas Lake View 

7816. Klauskite Mr. Sundwall. 

ANT PARDAVIMO 

krautuvė su bažnytiniais dalykais, k. 

t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal- 

daknygės ir kiti dalykai. Labai pa- 

rankioj vietoj prieSais šv. Jurgio baž- 

nyčios po num. 903 W. 33rd St. At- 

sišaukite pas 
Joną. Venckų, 

3327 So. Halsted St., Chicago, 111. 

PARDAVIMUI 
3 lotai Sale Chicagos arba mainysiu 
ant nntomobilių, nežiūrint kokios 

išdirbystės, arba prapertės. Lotai pi- 

gus taipgi 5 kambarių naujas medi- 
nis namelis. 

Atsišaukite pas savininką: 

A. CHERNAIISKAS, 
4038 So. Carol Avc. 1 blokas J 

rytus nuo Oak Park Avc. 

PIGIAI IR GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo- 

tus, farmas lr visokius biznius. Pas 

mus galima gauti visokių pasirinki- 
mų. 

Atsišaukite pas: 

A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted st., Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS 
Pranešu gerbiamiems cliicagiečiams, kad aš pradė- 

jau dirbti Lietuvių Prekybos Bendrovės raštinėj, 3240 S. 
Halsted St., ant Bridgeporto. Todėl kurie turite reika- 

lus prie manės $rba prie Lietuvių Prekybos Bendrovės 

(Litliuanian Sales Corporation, of Boston, Mass.) galite 
kreiptis viršminėtu antrašu. 

VINCAS M. STULPINAS. 

P. S. Taip-gi pranešu, kad čia randasi Lietuvių Pre- 

kybos Bendrovės direktorius Povylas Petrauskas. Kas 

turite kokių reikalų prie jo, tai galite kreiptis Bendro- 
vės raštinėm 

Ofiso valandos: Panedėliais, sercdoinis ir pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto 
iki C vak. Utarninkais, ketvergftis ir siibatomis nuo 'J ryto iki 9 vak. 

PRANEŠINAS. 

Daktaras Makaras, Lietuvis 
Atidarė dar viena ofisą savo nrfmuose, 

10538 PFRRY AVE. ROSELAND, ILL. 
Iš rvto nuo 8 iki f); ir vakare nuo 5 iki G. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. G-30 iki 8-30. 

Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

SIUNTIMAS 

PINIGU 
LIETUVON 

Jau gauname tikrai 

Lietuviškas pasportus j 

keletą dienu. Jei dar 

pasporto neturit tai ra- 

šykit tuojaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA 

International eureau Inc. 
DBPT. 1)-:?. . W. Tj. KAIRYS, Vedt»jas. 

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

Jei norit gauti pa.sportą, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di- 

džiausiu ekspresiniu laivu, jei norit pigiau nusiusti pinigus Lietuvon 

ir kad jie butu aplaikyti j 4 savaites, tai tųojaus neatidėliodami 

kreipkitės pas mus! šimtai Lietuviu važiuoja kas savaitę per mus. 

P. C0NRAO . 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Kurie gaunate paveikslus lš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 

didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- 

tjngų. 
Traukiame paveikslus namuose, prie 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 

pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 

rinusia. Phone Drover 6369 

AŠ, ADOMAS A. KAKALAUSKA6, 
SEKANČIAI RAMU. 

Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispep- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, inkstų. Nervų ir 

abelnas spėkų nustojimas viso kuno, ir 
buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri- 

ka j' Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

JBet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valyto- 

jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 

matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 

išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių Išgerdavau kas sa- 

vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą, pa- 

mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

smagiai ir esu linksmas ir 31)00 sykių dėkojn Salutaras įpylistų ge- 

radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL/ INSTITUTE Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Teleplione Canal 6417, Ghicago, DL 

LIETUVIAI 
* I 

Per mušu Bankos Agentūra gali važiuoti 
tiesiai i 

Liepojų [Lįbavą] 
Parduodam laivakortes i Lietuva ir iš Lietuvos. 

Siunčiame Pinigus Lietuvon 
Su pilna gvaranciįa ir pristotam 

kvitas su parašu 

priėmėįo greičiausiai. 
* 

Sausuma ir Užtikrinimą savo sunkiai 
uždirbtiems 

pinigams rasite šioj Valstybinei Įstaigoj. 

Mokama 3 nuošimčiai už padėtus pinigus, 
kuriuos ga- 

lima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

Banko Turtas Virš 

Pustrečio Milijono Dol. 

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy- 

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
musu Bendrovės kur galesite gauti 10% už taupinamus pinin- 
gus. 

' 

;» 

Pabaigoje šio meto musų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir- 
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 Pl. ir Auburn Ave. « 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St. 

Antanas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

MUZIKA v 

BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas.. 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos Sakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, 111. 
Telefonas Boulevard 9244 

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 

BANKAS 

Vilniuj 
Liepojuj 

ir jo skyriai 
Panevėžyj 
Klaipėdoj 

Siaubuos 

Marijampolėj 
Raseinius 

Virbalyje 
kogrėieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 

TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas^ dėk pi- 
nigus L. Į5. P Bankąn. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 

5% 1 
" 

3% 
" neaęribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė- 

jimą, banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 

. 

MOTERYS 

MERGINOS 

VYRAI 

VAIKAI 

Del lengvaus fabriko darbo, su prityrimu prie \ 

ASSEMBLING v 

DRILL PRESERIŲ 

PUNCH PRESERIŲ 
IAND SCREW MAŠINŲ 

Švarus lengvas fabriko darbas. Geriausios darbo sąly- 

gos. Pastovus darbas. Gera mokestis. Atsišaukite pas 

Employment Dept. 

KELLOGG SWITCHBOARD & SUPPLY CO. 
1066 West Adams Street 


