
PROTOKOLAS 
ANTROJO LIETUVIŲ LAIKRAŠTININKŲ SUVA- 
ŽIAVIMO, ĮVYKUSIO RUGPIUČIO 28, 29, IR 30 D., 

1911 M., SCRANTON, PA. 
_ 

Posėdžiai I —-V laikyti Osterhaut’o salėje, 110 W. 
Market St., Vl-tasai ir paskutinis posėdis — d-ro J. 
Šliupo bute, 1419 N. Main Avė. 

Pirmas posėdis. 
Bugpiučio 28 d., 10 vai. ryto, Lietuvių Spaudos 

Draugijos vice-pirmininkas, J. J. Paukštis, atidaro Su- 
važiavimą ir kviečia delegatus išsirinkti Suvažiavimo 
7edėjus. Atviru balsavimu išrinkti tapo: 

J. O. Sirvydas, pirmininku, 
V. K. Račkauskas, padėjėju, 
A. Lalis, raštininku, 
J. J. Hertmanavičius, padėjėju, 

Keistutis Šliupas ) ^ 

Albertas Želvis } SPaudos Komitetai!. 

Suvažiavimo pirmininkui J. O. Sirvydui trumpa 
prakalba pasveikinus suvažiavusius delegatus ir abel- 
nais ruožais nubraižius Suvažiavimo uždavinius, pada- 
ryta peržvalga, kurie laikraščiai Suvažiavime reprezen- 
tuojami. Savo atstovus prisiuntusiais laikraščiais pa- 
sirodė esanti: 

1. “Tėvynė”, redaktorius V. K. Račkauskas; 
2. “Vienybė Lietuvninkų”, redaktorius J. O. Sirvy- 

das, ir leidėjas J. J. Paukštis; 
3. “Lietuva”, nuo redakcijos A. Lalis, nuo leidėjo 

J. J. Hertmanavičius; 
4. “Katalikas”, redaktorius P. Rrandukas, ir nuo 

leidėjo St. Tananevičius; 
5. “Laisvoji Mintis”, redaktorius ir leidėjas dr. J. 

Šliupas; 
6. “Dagis”, redaktorius P. B raudukas; 
i. “.Birute ir j leid. ir redakt. J. 
8. -“Allg. lit. Rundschau” f Vanagaitis iš Tilžės ; 
9. “Darbininkų Vilties”, red. ir leidėjas V. Šliakys, 

(atvyko tik antran posėdin). 
Be laikraštininkų, pasirodo. Suvažiavime reprezen- 

tuojama dar Amerikos lietuvių moksleivijos dalis, 
būtent: 

Nuo Waterbury’o moksleivių kuopelės — kolegijos 
studentas Albertas Želvis; 

Nuo Scrantono moksl. kuopelės “Liepa” — augš- 
tesnių klesų gimnazistės, p-lės: Agota Gribiutė, ir Hv- 

patija Šliupiutė. 
Philadelpbijos “Rašytojų Ratelį” atstovauja A. 

Zymontas. 
Iš visuomenės veikėjų Suvažiavime dalyvauja: 
Kn. Y. Dembskis, iš Scranton, Pa., J. Baniulis ir 

Martusevičius, iš Brooklyn, 1ST.5 Y. D-ras Fr. Matu- 
laitis iš Boston, Mass., (tūli jų atvyko kiek vėliau) 
ir kiti. ; .-"r.’-.i '■ 

Prieš pradėsiant svarstyti reikalus sulyg Suvažia- 
vimo programų, nutarta, kad Suvažiavimo sprendimuo- 
se kiekvienas atstovas turi turėti tiek balsų, kiek jis 
atstovauja laikraščių. 

Ponui J. Vanagaičiui, kadangi jo, kaipo Prusnose 
gyvenančio leidėjo, reikalai nedaug kuo rišasi su Ame- 
rikos lietuvių leidėjų reikalais, leidėjų sprendimuose 
nutarta suteikti tik patariamąjį balsų; užtat redaktorių 
reikalų tarimuose ir šiaip visuomenės klausimų s narsty- 
muose palikta jam sprendžiamasai balsas. 

Perskaityta I-mo Laikraštininkų Suvažiavimo Pro- 
tokolas, kurį Suvažiavimas priima be pataisymų. 

Skaitymas prisiųstų Suvažiavimui laiškų su įvai- 
riais linkėjimais, graudenimais ir patarimais: 1) nuo 

“Keleivio” redaktoriaus, S. Michelsono, kuris išreiškia 
savo užuojautą Suvažiavimui ir gailisi, patsai begalįs 
jame dalyvauti (laiškas rašytas birželio 31 d., š. m. 

paskelbus II Suvažiavimą busiant liepos mėnesyje, ku- 
rį tečiaus vėliaus perkelta į rugpiutį); 2) D-ro J. Ba- 
sanavičiaus iš Vilniaus, reikaluose tvėrimo Amerikoje 
Lietuvių Mokslo Draugijos šakos; 3) D-ro A- Graižinio 
iš Cbicagos, graudenančio Suvažiavimą atkreipti donlą: 
į apgavinguosius medikalių įstaigų apskelbimus; į vai- 
kų auklėjimą ir gelbėjimą jų nuo ištautėjimo,' etc. 
4) K. Lukošiaus, “Aido” red. ir leid.; 5) Deutisto A. 
Zimonto iš Cbicagos. ; * 

; 
m 

Pranešimai. 
Lietuvių Spaudos Draugijos pranešimas. — L. S. 

D. nieko beveik nenuveikus, negi gyveniman įvykinus, 
kas buvo I Suvažiavimo nutarta. L. S. D-jon buvo įsi- 
rašę tik trįs leidėjai: “Lietuvos” — A. 01szewskis, 
“Vien. Lietuvninkų” — J. J. Paukštis, ir “Kataliko” 
— J. M. Tananeviėius. Kason inėjo viso labo $175.00. 
Išlaidų jokių nebuvo. Tariamų prigavingų mėdikalių 
institutų apskelbimų iš lietuvių laikraščių neišmesta, 
kaip I Suvažiavimo kad buvo nutarta išmesti. L. S. D. 
Sekretorius, dr. J. Šliupas, tečiaus pažymi, kad nors 

šiaip ir nedaug kas padaryta nuo pereito Suvažiavimo, 
vis dėlto bent musų periodinės spaudos tonas šiek- 
tiek pagerėjo. 

Apskelbimų Peržiūrėjimo Komisijos pranešimas.— 
Sulyg I Suvažiavimo nutarimu: nepriimti laikraštin 
intariamų apskelbimų be pasiklausimo Apskelbimų- 
Peržiūrėjimo Komisijos apie duoto apskelbimo vertę, 
Komisija niekad ir jokių pasiteiravimų nė užklausimų 
iš leidėjų pusės negavo. 

Komisijos Ištyrimui žemės Išpirkimo Sąlygų Lie- 
tuvoj pranešimas: — Sulyg Komisijos surinktomis ži- 
niomis, įsteigti čia tam tikra banka išpirkimui parduo-i 
damos dvarų etc. žemės Lietuvoj aėra galima, kadangi 

teises neleidžia tokiaS pm bankui ope- 
fuoti svetimoje viešpatį 

Komisijos Sutaisyk terminologijos prane- 
Simas: — Terminologijos^ laiykuosė riiėko nepadaryta. 
negi bandyta daryti. Tai musų filologų darbas. Ko- 
misija ne iš filologų susideda. Ji lodei atsisako nuo I 
Suvažiavimo pavesto jai uždavinio ir tik pataria, kad 
Amerikos lietuvių spauda laikytus europiečių lietuvių' 
išdirbamos terminologijos. 

(I posėdis 12:30 po p. uždaryta). 

Antras posėdis. 
(2:30 po pietų). 

Susirinkę visi delegatai. TJžsirekorduoja ir naujai 
atvykęs “Darbininkų Vilties” leidėjas-redaktorius, V. 
Šliakys. 

Perskaityta pasveikinimo telegrama nuo J. J. Nie- 
niaus iš Wilkes-Barre, Pa. 

I. Leidėjų dalykai. 
1. Apskelbimų klausimas. — Po ilgų diskusijų apie 

intariamus apskelbimus, ypatingai t. y. medikalių įstai- 
gų apskelbimus, kurie leidėjams duodu taip reikalingų 
laikraščių užlaikymui inplaukimų šaltinį, ir kadangi, 
tūlų leidėjų nuomone nėsa dar aiškių apie tokių įstai- 
gų prigavingumų prirodymų, kurie būtinai reikalautų 
jų apskelbimus prašalinti iš musų laikraščių, nutarta: 

a) Paskirti Komisijų, kuri rinktų apie prigavingus 
medikališkus iustitutus etc., žinias. Tuo tikslu Komi- 
sija turi atsiliepti per laikraščius į jų skaitytojus ir 

šiaip žmones, kacLvisi, kurie tik turėjo kokius nors su 

prigavingaįšyjjiedtfciliškais institutais ir klinikomis rei- 
kalus, prisiųstų. Komisijai notariaus patvirtintus savo 

pritirimus ir lindijipius, kuriais pasiremdama Komisija 
spręs apie tųgįjit|j^ų prigavingumų ir reikalų jų ap- 
skelbimus iš taksy laikraščiu prašalinti. Komisijon 
viešu balsavimų; išrinkta: 

I)r. J. Šliupu,.Pirmininku; V. Šliakį, Raštininku; 
St. Tananevičių, patarėju. 

b) Kas: metų bertainis Komisija turi peržiūrėti 
musų laikraščiuose talpinamus visus apskelbimus, su- 

daryti visų, jos nuomone, prigavingų apskelbimų lista 

ir, su savo motyvuota nuomone prie kiekvieno, išsiun- 
tinėti visiems šiame Il-me Suvažiavime dalyvaujan- 
tiems laikraščių leidėjams, kad jie1 nutartų, kų su to- 
kiais apskelbimais daryti. DidžiuniOš leidėjų nutarimas 
turės būti priverstinąs mažumai. 

e) Išmetimui pasmerktųjų apkėlbitoų sųrašų Ko- 

misija pagalios išsiuntinės ir neatstovaujamųjų Suva- 
žiavime laikraščių leidėjams su pagraiMėnimu, kad jie 
irgi tokių apskelbimų, nebetalpintvų 

1 

d) Visli tokių medikalių įstaigų etc., kurias jau 
patsai Jungtinių Valsčių teismas tiasriierkė už prigau- 
dinėjimų ir išnaudojimų žmonių, apskėlbljlius tuoj aus iš 

laikraščių išųiesti Įr įmbėtalpiiiti. * \ -•»< < ■■ ■- 

e) Lietuvių Spaudos Draugijos lėšomis išversti, 
sutrumpinus, ntspauzdinti ir dovanai išplatinti dr-o 
Adams’o veikalėlį “The American Fraud“, kur auto- 
rius išrodinėja įvairiausius budus, medikalių institutų 
ir prigavingų, daktarų pavartojamus žmonių išnaudo- 
jimui. Atskirus’to veikalėlio straipsnelius išspauzdinti 
ir laikraščiuose. 

2. Agentų Mausimas. — Palikta sulyg I-mo Suva- 
žiavimo nutarimu.’ (Prot. I. L). ^ 

3. Knygų kainos. Palikta pačių leidėjų žinioj. 
Prieš užbaigiant posėdį perskaityta dar kų tik pri- 
siųsti Suvažiavimui pasveikinimo laiškai: 1) nuo F. J. 

Bagdčiaus, ir 2) niio S. Jasiulionio iš Bingliainton, N. Y. 
(Posėdis '5:35'po pietų uždaryta); 

T Trecias posėdis. 
("10 vai. ryto, rugp. ‘2!l'd:). 

Susirinkę visi delegatai. 
Skaityklas 'pirmą ir antro posėdžio protokolo, kurį 

priimta su .tūlais, ant vietos atliktais, pataisymais. 
Skaitymas inėjiišios koresponderftlįos: 1) laiško 

nuo P. Norkaus Įs Pašsaic, N. J. ir'2) telegramos nuo 

A. BamaiVauskio‘Tr*X Dagio iš LavVęnee, Mass. 
4. Knygų Kinka’ii* Kiti Vaizbos Dalykai. — Lei- 

dėjams įiiėšuš^skundus ant europiečių, tariant Lietu- 
vos knygų saųkrovįhinkų, kad jie už komisan paim- 
tas iš ameilkTečuį leidėjų knygas ir kitokius spauzdi- 
nius per keTėtų 'jaii‘metų nesirūpina ttž juos atsilyginti, 
nutarta: i, > t 

a) Išrinkti’Vaizbos Komisiją, kuri visokias prie- 
mones ir teisių' kėlius panaudotų privertimui visų to- 
kių prasiskolinusių'knygininkų atsiteisti. Viešu bal- 
savimu KomišijOh išrinkta: 15 T 

Dr. J.’ Šliupas, 'J. J. Paukštis^ir Vl. J. Hertmana- 
vieius. k: ųn 

b) Vaizbos Komisija ir visuosdpkittfose vaizbos da- 
lykuose gins Amerikos lietuvių reikalus; 

5. Dienraščio Klausimas. — kad’dbgi pastaruoju 
laiku jau dvi išleistuvi — “Kataliko” iB “Keleivio” — 

sumanė leisti dienraščįus, Suvažiavimas nutarė palikti 
čia liuosą veikimą pačioms dienrdščius Sumaniusioms 
leisti išleistuvėms, palinkėdamas fomši geriausio pa- 
sisekimo. a 

6. Bendradarbiu-Rašytojų Klausimas. (I-mojo 
Suvažiav. Prot. I; 4.). Susiradimą rašytojų-bendradar- 
bių ir korespondentų ir jų apmokėjimą palikta kiek- 
vieno atskirai leidėjo rūpesčiui. 

7. Lietuvių Spaudos Draugija. j*-*- Palengvinimui 
silpniau medžiagiškai stovintiems laikraščių leidėjams 
priklausyti į Lietuvių Spaudos Draugiją, nutarta: 

a) Sumažinti įsirašymo mokesti nuo $25.00 ant 
$5.00. 

b) Sumažinti mėnesinę mokestį nuo $5.00 ant $1.00. 
c) Leidėjai, įnešę I-me Suvaž. po $25.00 įsirašymo 

ir po $5.00 mėnesinių mokesčių savo įnašas atsiima at- 
gal, palikdami L. S. D. ižde tik po $5.00 įstojimo ir 
po $1.00 mėnesinių mokesčių už pereitus, taigi nuo 

1-mojo Suvažiavimo, metus. 
d) Išrinkti komisijų sutaisymui L. S. D. įstatų 

projekto, kurie turės būti sekamo Suvažiavimo peržiū- 
rėti ir priimti. Komisijon per aklamacijų išrinkta: Y. 
K. Račkauskas, Jonas M. Tananevičius ir J. J. Hert- 
manavičius. 

e) Lietuvių Spaudos Draugijos Valdybon sekan- 
tiems metams viešu balsavimu išrinkta: Jonas M. Ta- 

nanevičius, pirmininku; V. Šliakys, vice-pirmininku; 
Y. K. Račkauskas, serkretorium; J. J. Paukštis, ka- 
sierium. 

Lietuvių Spaudos Draugijon, be 1) A. Olszevskio 
— “Lietuvos”, 2) J. J. Paukščio — “Vienybės Lietuv- 

ninkų”, ir 3) J. M. Tananevičiaus—“Kataliko” leidėjų 
įsirašė dar 4) “Laisvosios Minties” leid. ir red. d-ras 
J. Šliupas, (užsimokėjo $6.00), 5) “Darbininkų Vil- 
ties” leid. ir red. V. Šliakys, (užsimokėjo $6.00), 6) 
“Tėvynė” ir 7) “Dagis”. 

f) Išlaidos, kurios padaryta nuo I-mojo Suvažiavi- 
mo Lietuvių Spaudos Draugijos reikaluose, turi apmo- 
kėti naujasai kasierius. 

g) Visiems leidėjams, besinaudojantiems teisėmis 
laikraštį leisti ir nedalyvaujantiems Suvažiavime, Val- 

dyba turi išsiuntinėti pakvietimų priklausyti L. S. 

Draugijon. 
h) Suvažiavimo protokolo padaryti dvi kopijų 

Originalas, su Suvažiavimo vedėjų parašais, turi pa- 
silikti L. S. ‘D. archyve, kopija gi turi būt atiduota 

spaudon. 
i) Protokolų paskelbti laikraščiuose bėgyje rug- 

sėjo mėnesio. 
(Posėdis 12:35 po p. uždaryta). 

Ketvirtas posėdis. 
(3:00 po pietų). 

II. Redakcijų ir rašytojų dalykai. 
Susirinkę visi delegatai. 
Svarstymų programe ant pirmos vietos. 
1. Etika. Sekretorius skaito punktais I-mojo Su- 

važiavimo laikraščių etikos klausime nutarimus, kaip 
jie atžymėti I Suvažiavimo protokole. Paragrafo 1 

visų punktų nuo a) lig d) nutarimai priimta ir patvir- 
tinta, tik punktas b), kur kalbama apie nesikišimų 
laikraščių į turinčių savo organus organizacijų vidurinį 
gyvenimų, papildyta sprendimu: kritiškas laikraščių 
žvilgis į musų organizacijų gyvenimų ir jų veikimų su 

tikslu jas pakelti, stiprinti ir tobulinti — visada yra pa- 
geidaujama. 

2. Pseudonimų klausime priimta visi I-mojo Su- 
važiavimo nutarimų punktai (Prot. H. 3. A. a. b. c; C.). 

3. Satyra ir karikatūros naudinga ir reikalinga, 
bet jos privalo laikyties padorumo ribų. Satyra ir ka- 
rikatūros gali pasilikti musų laikraščiuose, tik jų ne- 

reikia panaudoti šmeižimui asmenų ir naudingų viešų 
įstaigų, nes jų uždavinį s rodyti ir gydyti visuomenės 
žaizdas švarios ir etiškos pajuokos keliu. 

4. Korespondencijų ir straipsnių perspauzdinėjimo 
iŠ kitų laikraščių klausime palikta galėję I-mojo Suva- 
žiavimo sprendimas (Prot. II. 4.). 

5. Rašybos klausime palikta I-mojo Suvažiavimo 

sprendimas, kaip jis intraukta Protokolo II. 5. a. b. c. 

į 6. Mainymos spauzdiniais. Kiekvienos išleistuvės 
ir redakcijos priedermė yra mainytis savo leidiniais su 

kitomis redakcijomis. 
7. Tautystės klausime palikta I-mojo Suvažiavimo 

sprendimas (Prot. II. 8.), beto, išnešta dar sekama, p. 
;V. K. Račkausko sutaisyta, specialė Prūsų lietuvių 
; reikaluose Rezoliuci j a: 

“Kadangi Prūsų lietuviai, kurių kulturiškuosius 
reikalus Il-me Laikraštininkų Suvažiavime atstovauja 
V Birutės” ir “Allg. lit. Rundschau” redaktorius-leidė- 
!jas p. Jonas Vanagaitis, yra remtini ir su jais yra bū- 
tina supažindinti plačiųjų visuomenę, II Laikraštinin- 
kų "Suvažiavimas, karštai pritardamas prakilniems p. 
Vanagaičio sumanymams ir darbams Prūsų lietuvių dir- 
voje, nutdfia tatai ir laikraštininkams prieinamais ke- 
bais /tuos sumanymus remti.” 

[ T 8. Žmonių švietimas. Suvažiavimas, giliai supraz- 
dainas žmonių švietimo reikalą, apšnekėjęs budus, ku- 
riais‘toks apšvietos darbas butų galima pasekmingai 
Vesti, ndtarią: 
į : a) Išrinkti iš penkių' asmenų Apšvietos Komisijų, 
kurios Uždaviniu turės būti: 
s" b) Rupinimos, tvarkymas ir vedimas viešų žmo- 
nėms paskaitų ir referatų iš įvairiausių mokslo ir vi- 
suomenės gyvenimo sričių; 

c) Organizavimas žmonių švietimo ratelių; 
d) Organizavimas keliaujančio Žmonių TJniver- 

siteto; 
e) Jungimas krūvon visos inteligentijos ir organi- 

zavimas Apšvietos Sąjungos pasekmingesniam kultū- 
ros darbo vedimui. 

f) Apšvietos Komisija ingaliota atlikti darbus, ko- 
kius ji matys reikalinga esant nuveikti Apšvietos Są- 
jungos reikaluose. 

Apšvietos Komisijon viešu balsavimu išrinkta-: 
Pirmininku J. O. Sirvydas; Sekretoriumi V, K. Rač- 
kauskas; Iždininku d-ras Fr. Matulaitis; Komisijos na- 
riais: d-ras J. Šliupas ir St. Tananevicius. 

Reikalui prisiėjus, Komisija gali pasiskirti sau pa- 
gelbininkus. 

'(Pabaiga seka), 

Namai ir lotai ant 
Pardavimo. 

Musų banke randasi di-< 
džiausiąs “Kcal Estate” 

skyrius namų ir lotų. Lie- 
tuviai pasinaudokite iš ge- 
ros progos, nes visi namai ir, 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyvento j. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele- 
tą metų, galėtų įgyti savo 

locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi- 
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk- 
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai. 

Cionais paduodame sura- 

šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai: 

ATJBURN AVĖ. 
2 lubų medinis namas, 3 štorai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina $17000.00. 

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne- 
ša $315.00 meams. Kaina .. $2200.00. 

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $288.00 metams. Kai- 
na $2300.00. 

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. Bandos atneša $336.00 metams. Kai- 
na 
•.v;. $3000.00. 

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Bandos atneša $300.00 metams. Kai- 
na •••■. $2200.00. 

1 lubii mūrinis namas, 1 gyvenimas. 
$2700.00. 

2 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
neša $360.00 metams. Kaina $3600.00. 

ARCH ST. 
1 lubų meilinis namas. Bandos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00. 
lubų medins namas, 2 gyveni- 

Kaina $1500.00. 
lubų mūrinis namas. 

* Kai- 
. $2150.00. 

ARCHER AVĖ. 
lubų medinis namas. Kai- 
. $3000.00. 

1 
mai 

1 
na 

EMERAIiD AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00. 
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Bandos at- 
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00. 

2 lubų medinis namas. Bandos 
atneša $420.00 metams. Kai- 
na ......... $3000.00. 

2 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
neša $300 metams. Kaina $4000.00. 

2 lubų medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai $2800.00. 

2 lubų medinis mmas, 4 gyvenimai. Kaina .v. $4000.00. 
FISK ST. 

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. Kaina $4500.00. 
2 lubų mūrinis namas, 3 gvvenimai. Eaiaa .'$3200.00. 

FOX ST. 
1 labi} medinis namas, 6 kamba- 

riai. Kaina $1900.00. 
HALSTED ST. 

1 lubų medinis n«mas su štoru. 
Kaina $3000.00. 

1 lubi} medinis namas, 1 gyvenimas, 
su maudykle. Kaina $2300.00. 

2 lubi! medinis namas ir storas su 
keturiais kambariais ant 2 lubų po 9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina $4000.00. 

1 lubų mūrinis namas ir storas su 
5 kambariais. Kaina $3000.00. 

KEELEY ST. 
1 lubų medinis namas, 6 kamba- 

riai. Kaina $1400.00. 
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Kaina .. $1600.00. 

LOWE AVĖ. 
1, lubų mūrinis namas su 6 kamba- 

riais. Namas įtaistas pagal naujau- 
sią būdą Kaina S30G0.00. 

MORGAN ST. 
3 lubų bizniavus mūrinis namas, sto- 

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 meains. Kaina .. $15000.00. 

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Bandos atneša metams $432.00. Kai- 
na $5600.00. 

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū- 
rinis namas. Kaina $5600.00. 

1 lubų medinis namas su visais įtai- 
symais ir 2 lubų medinis namas. Kai- 
na .. $4800.00. 

1 lubų mūrinis namas. Bandos at- 
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00. 

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- smais. Bandos atneša $230.00 me- 
talus. Kaina $2500.00. 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
na $2500.00. 

PARNELL AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Randos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00. 
LOTAI. 

1. Lotas ianal geroj vietoj tarp lie- 
tuvi!} ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00. 

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp 
lietuvi!} apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdi}. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai dėl drabužinio štoro arba niekei 
slioe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu $4000.00. 

3. šimtas lotų ant 4G gatvės tarp Western avė. Eockivell avė., Talinan 
avė., Waslitenaw avė., Fairfield avė., ir California avc. Lotai randasi la- 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant IVesteru avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau. 

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau. 

JONAS M. TANANEVIcĘ, 
3244 So. Morgas St., 

ChicagD, HL 


