
CHICAGOJE 
''INJUNCTION" PALIKTA 

TOLIAU. 

Teisėjas AVilkerson paga- 
ilas paskelbė, jog "injuncti- 
on" prie.; geležinkeliečius pa- 
liekama neapribuotam laikui 
su pasarga, kad tuo klausimu 
tolesni išklausinėjimai galės 
but atnaujinti. Tas prigulės 
nuo padėties. 

Palikdamas toliaus "injun- 
etion" teisėjas pareiškė, jog 
vyriausybė pristačius teismui 
kuoaiškiausiu Įrodymu apie 
geležinkeliu darbininku sabo- 

tažą ir traukiniu važinėjimo 
trukdymą. 

* * Vyriausybės pareiga pri- 
žiūrėti. idant traukiniu važi- 

nėjimas nebutu trukdomas; i- 

dant paŠįa but n vežiojama ir 

tarpvalstijiiK: šaly prekyba 
vedama," pareiškė teisėjas. 

AREŠTAVO SUKČIŲ. 

Pirm poros metu Hymen 
Podolsky, iš Rusijos jaunas 
žydelis, paketino iš t'hicagos 
kelianti Rusįjon ir iš tenai 

parsikviesti Amerikon savo 

namiškius, kokius sakėsi jis, 
ten turėjęs. 

ChicaiToje gyvena daug žy- 
<!u, kurie turi Kusijoje palik- 
tu namiškiu ir negali ju par- 
sitraukti Amerikon. Daugelis 
ju patyrė apie Podolskyo ke- 

lionę. Imta jo prašyti, kad 

jis "Rusijon ju namiškiams nu- 

vežtu dovanu, iri kitus su sa- 

vimi gryžtant atsivežtų. 
Puikus "srešeftas" pagalvo- 

jo Podolsky ir daugeliui savo 

tautiečiu sutiko patarnauti. 
Tuo budu Podolsky surin- 

ko daugybę pinigų. Apleidęs 
Chicaga jis apsistojo dar ki- 
tuose miestuose, kur tai pat pa- 
siskelbė keliaująs Rusijon. 

Taigi, be ('hicagos dideles 
ruimas jis dar surinko Phila- 

delpbijoj, Bostone, \ew Yor- 

ke ir kitur. Ir išvažiavo. Tai 
buvo 1920 metais. 

šiandie Podolsky Obicagoje 
areštuotas kaipo paprastas su- 

liejus ir atiduotas teisman. Jį į 
areštavo nukentėję žmonės, 

kurie jam davė pinigus. 
Podolsky, anot nukentėjusių 

advokato tvirtinimo, nusuko 

apie G0 tūkstanti u dolerių. 
.Apleidęs Amer. su tūkstan- 
čiais dolerių jis nuvyko Pary- 
žiun, tenai kaipo koks princas 
išgyveno metus ir gryžo Ame- 

rikon, pagaliaus Chicagon. Jo 

r-ia laukė nukentėję ir ant ga- 
lo ji suėiupo. 

KREIPIASI Į GUBER- 

NATORIŲ. 

Žinoma organizacija, Illi- 

nois Yigilanee Association, ku- 
ri kovoja prie* visokį pikti} 
Chicagoje, tomis dienomis 

kreipėsi į valstijos .guberna- 
torių. Reikalauja, idant gu- 
bernatorius įsimaišytų į Chi- 

cagos reikalus ir patvarkytų 
vietos policijų, kuri atsisako 
kovoti su beplintančiu visokiu 

pikiu Chicagoje. 
Pirm kei.ų savaičių tos or- 

ganizacijos mvestigatoriai ty- 

rinėjo miesto padėtį ir čia kai- 

kur rado tikvų Sodomą. Apie 
tai pranešta miesto policijai. 
Bet policija iki šiol neatkrei- 

pia į tai jokios domės. 
Dėlto organizacija reikalau- 

FEDERACIJOS APSKR. 
SVARBUS SUS-MAS. 

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio labai svar 

bus susirinkimas įvyks ant- 

radieny. rugsėjo 26 d., 7:30 v. 

vakare. Aušros Vartų parap. 
svet.. Atstovai išduos rapor- 
tus iš įvykusio Seimo. Lau- 
kiama skaitlingo delegatų-čiu 
suvažiavimo. Valdyba. 

ja ne vien gubernatoriaus, bet 
ir valstijos generalio prokuro- 
ro kuoveikiau patvarkyti kai- 
kurias Chicagos dalis. 

Pranešta, kad viename rei- 
kale — uždaryti ton kokia nž 

eigą, iš gubernatoraius ofiso 

grąžintas laiškas, kuriame pa- 

žymėta, kad gubernatorius ne- 

išklauso prašymo. 
'Yigilanee Assoeiation vir- 

šininkai tiesiog nustebo gavo 

atgal laišką su prierašu. 

TAI BENT SUTVĖRIMAS. 

Mrs. Cora Lilley iš E. St. 

Louis, kuriai teismas pripa- 
žino divorsą su vyru, išpažino, 
kad tas yra .jos devintas su 

vyrais divorsas. Be to, pažy- 
mėjo, kad ji savo m'atrimonia- 

lę karierą pradėjusi eidama 

14-us metus amžiaus. 

SUPLAIŠINO DVI 
SPINTAS. 

Piktadariai aną naktį įsi- 
gavo šv. Patriko Akademijos 
butan. 1*22 So. Desplaines st., 
suskaldė dvi geležines spintas 
ir išnešė apie 200 dol. 

Ogden gatvės praplatinimui 
apskaityta 7,400,000 dol. iš- 

laidų. Šiandie praneša, kad 

daugiau mliono trųksta. 
■ 

Ernest Eggert, 68 m., 4301 

West 21 pl., mirtinai plėšikų 
pašautas. Jis mėgino nuo ju 
pabėgti. ,l 

Iš WEST SIDĖS PADANGĖS 

Rugsėjo 21 d. Aušros Vartų 
par. svet. įvyko L. Vyčių 24- 

tos kuopos susirinkimas. Bu- 
vo tartasi a'pie rengiamąjį va- 

karą. Iš komisijos paaiškėjo, 
kad šis vakaras bus pasekmin- 
gas. Vakaras įvyks spalio 1 d. 
Meldažio svetainėje. Bus su- 

vaidinta juokinga komedija 
"Laimės ir nelaimės". Po vai- 

dinimo bus šokiai. 
Po susirinkimo buvo progra- 

mėlis. Kalbėjo Pr. Savickas, 
apie reikalą, daugiau infor- 
muoti lietuvius ir pačią Lie- 

tuvą svetimtaučiams; S. Ži- 
bąs kaliojo apie dabartinį Eu- 

ropos stovį. Kitą ketvirtadie- 

nį taipgi bus gražus progra- 
mėlis. St. Cibulskis* pasižadėjo 
kalbėti apie Trockį ir jo klap- 
čiukus. Beto, bus ir daugiau 
kalbėtojų. 

Žvalgaitis. 

LAIDOTUVĖS. 

Town of Lake. — Rūgs. 10 

d. įvyko a. a. St. Zalandaus- 
ko iškilmingos laidotuvės. Vie- 
nas iš Šv. Kryžiaus par. ku- 

nigų atlydėjo nabašninką iš 

i namų į bažnyčią. Bažnyčioj mi 

j šias laike trįs kunigai. Vienas 

kunigas nulydėjo į kapus. 
Velionis priklausė prie pen- 

kių draugijų:* Šv. Stanislovo, 
į šv. Jono K riks., L. K. Jagėlos, 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Druskauskas S. (Detroit, Mieli.) 
Statkus Antanas 

IVtrokas Juozapas (Port AVashingtoii, AVis. 

Bilius Jonas (Port AA'ashington, AVis.) 
Daugirda Mikalojus (Johnson City, 111.) 
Cibulskis Juozapas 
Petrokas Rapolas (Port AVashington, AVis.) 
Žaliniienė Veronika 
Norkevičius Kazimieras 
Baltrušaitienė Alena 

Marei nkievie i us Juozapas 
Šimkus J. % 

Mosteika Tarnas (Indiana Ilarbor, Ind.) 
Bersenaitė Ariielė 

Budris C. .... .. 

Kazlauskis A'ineentas 

Kugienienė Barbora (Hartford, .Conn.) 
Utar Elzbieta (Taylorsville, 111.) 
Loveikis Jonas 
Škimelis Liudvikas 
Sabutis Jokimas (Chicago Heights, 111.) 
Jankauskis Jonas 
Andriekus Jokūbas (Melrose Park, 111.) 
Šadbaras Antanas 
Kazakievičius J. 
Mockus Antanas (Port AA'ashington, AVis.) 
Stogienė Alena 
Lenauskas Edvardas 

,/ 

Tamošaitis Stanislovas 

Lupeika Stanislovas 
Štuleiutė Marijona 
Ivuzeraitė Stanislava 

^ Pustili'enė Alena (New Cannan, Conn.) 
Rabaeauskas Jonas 

Leliugienė Barbora 
Martinkienė Veronika 
Šventeckis Antanas 
Bulauskis Vineentas 

Grajauskas Benediktas 
Kukalius Justinas (AA'est Pullman, 111.) 

^————. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oakley Ave. TeL Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

Lietuva Tėvynė Mūsų, ir prie 
Skaistaus Menulio Kliubo. 

Zalandauskas su visais gra- 
žiai sugyveno. 

Koresp. 
^55 

ANT PARDAVIMO. 

fąrmos arba mainysiu ant Chi 

cagos propertęs. Sekančios far 
mos yra pirmos kliasos padė- 
jime : 

90 akru farma su dideliais 
namais arti La Port, Indiana. 
60 akru su gerais namais, gy- 
vuliais ir tulšimis Central Illi- 
nois. 3 akiij farma su dideliais 
namais elektros šviesa stymij 
šildoma netoli South Haven, 
Mich. Taipat turiu farmų po 
80 akru, 119 akrą, 214 akru 

ir 240 akru su gyvuliais arti 

AVauston, Wisc. Dar apart siu 
turiu daug kitokių farmij ir 
kitose dalyse Suv. Valstijų. 

J. G. KAWALL 
1111 AVest 59-th St., Chicago. 

Turkiška elektrinė maudynė 
HOTELIS su 100 KAMBARIŲ 

Lankant mušu pirtį, galima ap- 
sisaugo! nuo sekančiu ligų: Reu- 

matizmo, violetiniai spinduliai,, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek- 
tra gydymų. 

Naujausiais n\usų įtaisymais, gv- 
arantuojame geriausią gydymą. 

Moterų dienos tik U t a minkai s 

dieną ri naktį. 
Dienos del vyrų —-"atdara kiek- 

vieną dieną ir vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7 :30 
vakato. 

A. F. C Z E S N A, 
1657 IV. -i")-ta gatvė, Chicago, III. 

Tolef. Boulevard 4552 

REIKALINGAS PARTNERIS 
gerai apmokam skalbyklos 
(Laundry) bizilyje, turi įnešti 
fc),000.00 cash. 

Norint platesnių žinių, krei- 

pkitės bile dienų nuo 8:00 iš 

Vyto iki 6:00 vai. vakaro, po 
mini. 1746 N. Western Ave. 
arba telefonuokite Humboldt 
1252 klausdami CARL. 

REIKALINGAS šiaueiaus pagel- 
bininkas, perai patyręs savo amato 
reik mokėti dirbti ant elektros ma- 

šinų. Darbas pastovus, prie pro- 
gos galiu ir parduoti šapa. Atsi- 

šaukite, S. VIRKUTIS, 
5507 So. Robev Str., Chicago, 111. 

EXTRA EXTRA! 
Gera proga ant raudos saliunas 

prieš pat Grane Co. Vieta gerai iš- 
dirbta biznis galima gera daryti ti 
kęs žmogus. Kam yra ̂ -reikalinga 
gera vieta tai nepraleiskite geros 
progos ir atsišaukit greitu laiku 

pas namo savininką: 
FRANK URBIKAS 

4147 So. Kedzie Ave. 2 Lubos 

PARDUODA bučernė ir gro- 
sernė — biznis cash pardavi- 
mo, priežastį patirsit ant vie- 

tos randasi Brighton Park. 
39G5 Archer Ave. 

Reikalingi karij taisytojiai 
prie derinių freight karių, 
kontraktinė šapa darbas pas- 

tovus ir nuo štukio. 

streęts co. 
N. 48-th ir Morgan Gatvių 

REIKALINGA 50 mergina 
del lengvaus fabriko darbo— 

nuo štukio duodama dirbti, 
geras uždarbis. 
American Insulated Wire & 

1 Cable Co. 
954 W. Žįst Str. 

PAIEŠKAU Jaroslavos šavliunas ir 

Stanislavo Marazausko iš Lietuvos 

paeina Kauno redybps Ukmergės 
'miesto Bugianu kafno Ukmergės 
Pašto. 

Apie 10 metų kaiR Amerike; 8 me- 

tai atgal gyveno- Pittsburgh, Pa. 

Tad kąs Žinote, kame jie randasi ar- 

ba jie patys atsišaukite nes turiu la- 

bai reikala. 
SIMONAS IVANAUSKAS 

•14 N. 15-th St. Ettst St. Louis, 111. 

Pranešimas 
CHICAGOS IR APIELINKĖS LIETUVIAMS 

KAD Aš 

I. J. ZOLP 
Turiu apie 12 

metų patyrimo 
graborystėj, per 
9 metus esu bal- 

samuotojas ir 

laklotuvių vedė- 

jas. 

Dirbau ilgą lai- 

ką prie lietuvio 

graboriaus, Eu- 
/ 

deikio ir prie 
svetimtaučiu gr- 

aborių. 

DABAR UŽSIDĖJAU SAVO 

ANT TOWN OF LAKE 

4603 S. Marshfield Avenue, Chicago, Illinois. 

Automobiliai del vi- 

sokių reikalų, pa- 
tarnavimas dieną ir 
naktį. 

IPrivatiškas 
ligonvežimas 
(Ambulance) 

Visokiais reikalais 
kreipkttės dienq," ir 

naktj pas I. J. Zolp, 
Tel.: Boulevard 5203 

Net ir kūdikiai pastebi I 
Ir )-ra taip legva visiškai iš galvos paša- 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 

tą pleiskanų mirtinąjj priešą —ir -jūsų ; 

galvos oda bus taip tyra; kaip^kudikio 
ir Ruffles patrelbes juras visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puiKiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje Šiandie už Cuc., arba prisilakite 75c. 

paSto ženkleliais tiesiai j lubaratoriją. 
F. AD. RIČHTER & CO.' 

104-11 Ą So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS ŪKĮ" 1922 Melams. 

"LIETUVOS ŪKIS" yra vienintelis ūkio ir finan- 

sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena- 
mi 'ir nušviečiami mušu šalies ūkio ekonominės bei 

medžiaginės padėtis ir finansų sutvarkymo reikalai, 

kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie\inusų žemės ūkio, prekybos, pramo- 

nės, transporto, kredito ir finansų padėti bei tolimes- 

ni jų vystimasį ir tobulinimas], visa tai, kas reikalin- 

ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa- 

vo šalies ekonominę ir medžiaginę padėtį ir jos butj. 

Tuo pat laiku kiekviename "L. U." N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto- 

vį; rinkos sąlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži- 

mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan- 
čias savo veiksmų arba naujai besitverianč. pramonės, 
prekybos, kredito ir kit. šakas ir įmones; apie orga- 

nizuojamas akcines, pajų, koperacijos ir kitas bendro- 

ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 

ir tt.; apie pinigų kursų, valiutos operacijas ir tt.; 
apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono- 

mijos ir finansų srity; apie rengiamus šioje srity įs- 
tatymus ir t. t 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do- 

miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 
Prenumeratos kaina Amerikoje: 

Vieniems metams $1.50; pusei metų 75 centai; metų ketvirčiui 

50 oentij; atskiro Nr. kaina 20 centų. 

Laikrašty taipogi yra atskiras skyrius skelbimams. 

Skelbimų kaina: 

Vienas puslapis (didelio forma- 

to) $10.00 
Pusė puslapio (didelio formato) 

$5.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

formato) 93.00 
Aštunta dalis puslapio (didelio 
formato)^. $1.75 
šešiolikta dalis puslapio (dide- 
lio formato) $1.00 

AGENTAMS priėmime prenumeratos, skelbii|iq Ir laikraščio 

platinime duodame 20% komiso nuo prisiunčiamos sumos. 
J 

Adresas Redakcijos ir Administracijos "L. U." 

Kaunas, Totorių g-vė 14 N. 
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£ ĮjETUVIg Aklg SpeciaUstaa 

Ant Brid?eporto 
DRi SERJfER, (fiERNAfi) 

Optometrist 
3815 So. HaUted. St, Chlcago, 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

[iel. Canal 257. Vak. Ganai 2U8| 

DR. P. Z. m TOBIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

IValandos: 10 Iki 12 ryto: 1 iki J 
po pietų: < Iki 9 rakare ■ 

Tel. BlTdL 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

6712 S O. ASHLAND AVENCE 
ARTI 41-tom Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomia nuo 4 iki 9 vakare. 

AR GALVį SKAUDA? 

.Tai pirmi symptomai kure reika- 

lauja pagelbos. 
Gal reikalingi akiniai? , 

Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistai 

1801 So. Ashland A ve., kanip. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Nedaliomis uždaryta. 

i DR. CHARLES SEGAL 
FccUU mto Ofisą po nnmertv 

<719 60. ASHLAVD AFEKDE; 
! SPECIJALISTAS 
j Dfcovg, Motėm ** Vyrą Ll|q i 
[▼ai.: ryt* ano 19—19: ono f—B 

ipd^ pirtv: nuo 7—8: Si vakare. 

N«dėMoml«: lt Iki 1. 

! Telefoną* Drevei 1980f 
s 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

eraOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 6082 

Valandos •— 8 iki J f 12 ryto 

po pietų 6 iki 8 rak. Nedėliomla 
| ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe« 

reina i rankas Dr. Chas. Serai, 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami lr draugai aplalkys 

^apžiūrėjimą lr gydymą kaip lt 
nuo patlM Dr. O. 1C. Olaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

lkl 3 po pietų, nuo B Iki 7 roic. 

Ned. nuo 10 lkl T po plotų. 
Telefonas Yards 687 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
10821 So. Michlgan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—S po 
piet Ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 8213. Chicago, 111. 

RezicL teL Van Bure n 0294 
Ofiso tel. Boolerard 9691 

Dr.AA.R0TH 
BUKAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas MotertSk?. Vyrišku 
Vaikų b t1sq chronišku Ilgi. 

Ofisas: UM 8. HaJsted St> 
Vai.: 10—11 ryto; I—S po 
plet, 7—8 vak. Nod. 10—lt d. 

Reo. 1119 Indopondooo* BIttL 
Cfeicago. 

TeL Boulevard 1160' 

DR. A. J, KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Strtęt 
auoftgo, ra 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas lr Chlroqia 

10900 8. MidilkiB Avtmub 
Teksf. Pulbnaa UI ir S4I 

Yal&ndoa Nuo 10 iki 1S ryto 


