
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS. 

Labai trokštumėm, idant 
tasai žinių skyrius butų 
kuoplačiausias ir todėl krei- 
piamės į Gerbiamuosius sa- 

vo Skaitytojus prašydami 
anų perėmimo. 

Tvirtai tikime, jogei kiek- 

vienoj lietuvių kolionijoj at- 
siranda daugumas musų 
laikraščio bičiuolių, mokan- 
čių rašyti, kuriems kas sa- 

vaitė galima musų redakci- 
jai pranešti įvairius iš lie- 
tuvių gyvenimo apsireiški- 
mus ir atsitikimus. 

Jei tokie redakcijai pra- 
nešimai bus rašomi prastai, 
su klaidomis, redakcija ap- 
siima klaidas ištaisyti ir at- 

spausdinti artimiausiame nu- 

mery j. Paskui rašant jei 
palįgįs savo raštą su patai- 
sytu laikraštyj, turės iš to 
sau puikų pamokinimą ir 
tankiau rašydamas, išmoks 
rašyti taisykliškai ir be mo- 

kyklų. 
Tatai meldžiama visus sa- 

vo Gerb. Skaitytojus mums 

sandarbininkavti, siunčiant 
“Katalikan” žinias iš savo 

kolionijų. Bet rašant mel- 
džiama prisilaikyti sekan- 
čių taisyklių: 

1. Rašyti juodylu tik ant 
vienos poperos pusės ir ne- 

pėrtankiai, idant butų ga- 
lima pataisyti. 

2. Rašyti tik gryną teisy- 
bę. 

3. Aprašyti atsitikimus, 
kokie lietuvių kolionijoj at- 
sitinka, kaip tai linksmus, 
af :- nelaimingus, vestuves, 
parapijose iškilmybes, 
draugijų darbus, gaisrus, 
straikus ir tp. 

4. Nerašyti apie asmeniš- 
kus kieno nors reikalus, 
nesutikimus vieno su kitu, 
kadangi tokios žinios vi- 
suomenei nėra naudingos 
ir laikraštyj nevartojamos. 

Redakcija. 

Chicago Heights, III. 
Pas mus darbai eina ne- 

prasčiausiai, norintieji gali 
visuomet dirbti. Lietuvių 
čia gyvena apie šimtas šei- 

mynų ir kiek daugiau pa- 
vienių. Nors tai yra ir ne- 

perdidelis būrelis, bet ir 
mes galime pasigirti, kad 
šiek-tiek krutam, rengiame 
balius, tveriame draugijas, į 
kurias priguli ne tik vyrai, 
bet ir moterįs ir merginos. 
Savosios bažnyčios dar ne- 

turime, bet triusu musų 
darbštaus klebono kun. Kla- 
nausko tikimės greitai su- 

laukti, nes jau pradedama 
statyti. Vietinis bažnyti- 
nis choras parengė balių. 
Balius kaip balius, nieko 
stebėtino, bet tę, baliij pui- 
kiai papuošė bažnytinis 
choras savo tautiškomis 
dainelėmis. Nors choras 
dar nesenai susitvėrė, bet 
taip greitu laiku išsilavino 
ir taip gražiai dainavo, kad 
nevienam širdį sugraudino 
ir net ašaras iš akių išspau- 
dė. Pelnas nuo to baliaus 
eis antį statomosios bažnyčios 
naudos. Ačiū jums, jauni- 
kaičiai ir mergantės, kad 
nesnaudžiat namuose arba 
nestumdotės kur užkam- 
piais, bet griebiatės už dar- 
bo. Nors sunkus tai dar- 
bas, bet nenusiminkite, su- 
silauksite gerų vaisių, o 
mes uz tai atiduodame jums 
garbę. Rūta. 

Harrisburg, III. 
Oras pas- mus dabar 

gražus. Miestas Harris- 

burg yra nedidelis. Apart 
anglių kasyklų, kitokių dar- 

bų čionai nėra. Miestas 

daugiausiai apgyventas an- 

glais, yra dar ir kitokių 
tautų. Pakraščiai miesto, 
kurie turi savo ypatingus 
vardus, daugiausiai apgy- 
venti lietuviais. Abelnai 
imant čia lietuvių gyvena 
pusėtinas būrelis, bet savo 

tautiškais darbais jie be- 
veik nieko negali pasigirti. 
Labai tai yra apgilėtinas 
dalykas, kad tokis didelis 
lietuvių skaitlius nieko ne- 

veikia. Tiesa, lietuviai tu- 
ri savo naują bažnyčią, bet 

ji yra tokia mažutė, kad jai- 
gu visi lietuviai į ją eitų, 
tai nei ketvirta jų dalis ne- 

sutilptų. Yra ir lietuvhj 
jaunas kunigas, bet jam ir 

yra nesmagu, kad taip ma- 

žai lietuvių vaikščioja baž- 

nyčion. Kunigas vaikščio- 

ja po lietuvių stubas ir pra- 
šo žmones, kad pasirūpintų 
padidinti bažnyčią, bet ma- 

žai kas čia jo klauso. Bu- 

tų labai gerai, kad nors 

kunigas pažadintų žmones 
sutverti pašalpinę draugiją, 
kuri vietiniams lietuviams 
labai yra reikalinga. Žmo- 
nės čia, rodosi, labai stenga 
tusi prigulėti į tokią, drau- 

giją, tik reikia, jiems nuro- 

dyti, kokią jie iš to naudą 
turėtų. Yra čia ir apsišvie- 
tusių lietuvių, kurie galėtų 
įsteigti draugiją, bet čia 
kiekvienas eina kas sau. 

Čia daugumas ii* laikraščius 
skaito, bėt labai, gaila, kaicl 
tie laikraščių skaitytojai 
moka tik iš kitų pasijuokt, 
o patįs ir galėdami mažai 

ką veikia savo brolių labui. 

Anglekasis. 

Rochester, N. Y. 
Darbai pas mus eina vi- 

dutiniškai. Oras jau atvė- 
so ir laukiame ateinant to 
šiaurės botago svečio-žiemos. 
Rochesterio lietuviai paga- 
lios susilaukė savo mieste 
lietuviškų verteivių: mėsi- 
ninko ir duonkepio. Mėsos 
krautuvę užsidėjo vietinis 
lietuvis p. Donila, tiktai 
gaila, kad savo krautuvėje 
jisai užlaiko lenką darbi- 
ninką, su kuriuomi lietu- 
viai negali susikalbėti. 
Turbut lietuvius norima iš- 
mokinti “poniškos” kalbos, 
nes atėjęs lietuvis į krautu- 

vę ir radęs vieną, lenką, ne- 

gali su juomi “poniškai” 
ir eina sau kitur. Indomu 
žinoti, kam p. Donila savo 

krautuvėje laiko lenką, dar- 
bininką, juk pas jį lenkai 
nieko neperka, nes jie už 
poros gatvių turi savo tau- 
tiečio ir mėsinyčią ir val- 
gomų daiktų krautuvę po 
vienu stogu. 

Lietuvio duonkepio pavar- 
dė man dar ikišiol nėra ži- 
noma, nes jis dar ką tik at- 
vyko iš Chicagos ir užsidė- 
jo savo duonkepę. Kaip 
girdėjau, tai abudu vertei- 
viai užsidėjo čia savo krau- 
tuves, sužinoję ir pasitikėda- 
mi pereitą vasarą “Katali- 
ke” tilpusią korespondenci- 
ja, kurioje Lietuvos Karei- 
vis nurodė musų mieste rei- 
kalingumą tokių verteivių. 
Rodosi, musų mieste lietu- 
viai verteiviai galės pada- 
ryti sau gerą pragyvenimą, 
jaigu tik atsakančiai mokės 
vesti *avo pirklybą^ 
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Labai nemalonu yra pa-' 
minėti, kad beveik metui 
gyvavus lietuvių orkestrą 
dabar turėjo pairti ir visas 
padėtas darbas nuėjo vė- 

jais. Labai apgailėtina 
priežastis to pairimo: pir- 
miausiai orkestrą neturėjo- 
atsakančio muzikos moky- 
tojo, o antra, musų lietuviai 
savo orkestrų neparėmė, nes 

į savo balius, šokius ir tt. 
jie kvietė svetimtaučių or- 

kestras, kaip tai lenkų ar- 

ba vokiečių, per kų savie- 
siems muzikantams atėmė 

energijų ir jie pakriko. 
L. S. K. S. 

Rockford, I1K- 
Spalio 22 dienų §. pJ. bu- 

vo laikyta parapijos susi-; 
rinkimas. Pirmiausiai at- 
sisakė nuo savo vietų- para-: 
pijos komiteto pirmininkas. 
J. Vičiunas ir sekretorius 
P. Petrėnas. Į jų. pietas? 
naujai liko išrinkti: įjųrmi-: 
ninku Y. Kašinskas ir se-: 

kretorium J. P^’aitis.; 
Naujas pirmininkas Ipojaus! 
užėmė savo vietų irį^radė-; 
ta svarstyti parapijas rei- 
kalai. Pirmiiiinka|gj viskų 
perdirbo pagal sąvokių ir 
pagalios buvo apkalbama 
sakymas lenkiškos' e^abge- 
lijos lietuvių bažnyčioje.; 
Vienas vaikinas P, pasi-, 
priešino tam sumanymui ir 
pradėjo aiškinti ąl^nkų su 

lietuviais santikius. Kitas: 
žmogelis vėl užsimanė, kad 

evangelija butų, sakomą, ̂ ęt 
trimis kalbomis: lenkiš- 
kai, lietuviškai ir angliškai. 
Nežinau kg. tas žnibgns ma- 

nė taip kalbėdamas; bet tai 
nėra nieko stebėtino, jaigu 
tautiškai ;; nesusipratęs ir 
nesijaučiąs save lietuviu 
esant tas žmogus taip išsi- 
tarė. < Bet štai paties nau- 

jo pirmininko žodžiai: “ku- 
nigas kaip nori, taip gali 
daryti; gali skaityti evan- 

geliją ir sakyti pamokslą 
lenkų kaiba, juk už tai 
mums užmoka s 

22 d. spalio prieš pa- 
mokslą nebuvo skaitoma 

evangelija “poniškąją” kal- 
ba ir, kaip girdėjau* kuni- 

gas nebenori lenkiškai sa- 

kyti evangelijos, i Ar nau- 

jas pirmininkas privers at- 

naujinti lenkiškos evangeli- 
jos skaitymą, ar ne, pažiū- 
rėsime toliau. 

Agnieškutės Švogeris. 

Dorrisville, UI. 
Mus miestelyj atsitiko 

baisi nelaimė. Anglių ka- 
sykloj No. 9, prigulinčioj 
kompanijai O’Gara Coal 
€o., 23-čią dieną spalio š. 
m., suėjus visiems angleka- 
siams į darbą, atsitiko ga- 
zų ekspliozija. Pradėjus 
darbą užveizda (“bosas”) 
pasiuntė vieną darbininką 
prie kasyklos No. 4 sienos, 
idant jis toje sienoje pada- 
rytų skylę ir tokiuo budu iš 
kasyklos No. 9 išleistų at- 

siradusį vandenį į kasyklą 
No. 4. Nelaimingasis pra- 
dėjo savo darbą ir padarė 
sienoje skylę. Kitoj kasy- 
kloj butą gazo, kuris ir ek- 
spliodavo. Tuomi laiku ka- 
sykloje dirbo 16 darbinin- 
kų, iš kurių 8 prarado gy- 
vastį, o kiti 8 liko išgelbėti 
iš nelaimės. Užmušti yra 
visi amerikonai: 4 angleka- 
siai, 2 mašinistai, 1 mašinis- 
tų užveizda ir 1 kompani- 
jos darbininkas. Išgelbėti 
7 lietuviai ir 1 amerikonas, 
kurie visi yra sveiki, nei- 
vienas nesužeistas, tik du- 
rnai juos kiek patroškino. 

Užmuštųjų vardai: P. 
Steckstor, S. Austin, S. 
Bamebee, B. Btringer, J. 

--■- 

Austin, C. Parka,- (J* Edr 
wards. Išgelbėtinų srardai: 
Jonas Maslauckas,' Juozas 

Ponganis, Juozas Liutkus, 
Juozas Grajauclaas, Juozas 
Pavilionis, Baltras Vaivada, 
Feliksas Gausia-' ir Don 
Bowne. Kasykiose iNo. 4: 
liko .visai sunaikinta, tik 
laimė, kad toj kasykloj tuo- 
met nebuvo jokio žmogaus. 

Juozas Juševiče. 

Rochester, N. Y. 
Šiuom laiku darbai pas 

mus eina pusėtinai, tik rub- 

siuvių darbai kiek suma- 

žėjo. Iš kitur pribuvusiam 
paprastam darbininkui dar- 
ybas nelabai lengva gauti. 
Visos Rochesterio lietuvių 
draugijos ir kuopos susior- 

ganizavo ir nutarė pasista- 
tyti sau tautiškų svetainę. 
'Tas užmanymas yra labai 

^puikus ir reikia jam linkėti 

kuogeriausio pasisekimo. 
Toliau pamatysime, kaip 
švietimai lietuviai tų suma- 

nymų įvykdins gyvenimam 
U Spalio 7 dienų ši 'iri. “Ai- 

Įdo” choras vaidino čia dvi- 

veiksmę komedijų1 *■ Velnias 
.ne boba” ir padainavo ke- 
lias tautiškas dainas. Cho- 

|raš pusėtinai ddiriavo, o lo- 
simas tai visai gerki nūsise- 

Niekas nei besitikėjo 
įjokio puikaus lošimo, nes 

.Visi aktoriai dar pirmu kar- 

iai išėjo ant scenbš. Publi- 
koj? buvo pilnksvetainė, 
įkitek RoclieštevVjė. buvo i 

perstatymų, tai^Mrfnei vie- 

name tiek daug publikos 
jieprisirinkdav c?." įteikia ti- 
n Iro A /iii AT>QO Įkėtiš, kad u Ąi'dO ’ * choras 

enuleis ranku' ir toliau 
arbuosis savo tautiečių la- 

Braknis. 
hao, 

| Millinocket, ike. 
OVę M KjU;1, 

i i Sis miestelis yra4nedide- 
įlįs, stovi iš visųjųisių ap- 
suptas giriomis.^ :Yra čia 
lyienas poperos fabrikas, 
|airiame dirba suvirsimi 

Rūkstantis darbiųinkų. Fa- 
brike dirbama 8 valandas į 
pienę, ir už darkę vidutiniš- 
kai mokama lt dolerių į sa- 

vaitę. Iš kitur pribuvu- 
siam darbas čia sunku gau- 
ti, nes ir čia darbininkų už- 
tektinai yra. 

Lietuvių. čia "išviso yra 
:apie 200, tarp klirių yra 35 

šeimynos. Lietuvių bažny- 
čios nei kunigo nėra. Drau- 

gijos taipgi jokios nėra. 

Lietuviškų verteivių nėra, 
tiktai du žydai, užsidėję 
vienas drabužių krautuvę, 
kitas valgomų daiktų krau- 
tuvę, ir iš lietuvių puikiai 
gyvena. Žmonės čia labai 
tamsus, daugiau nieko ne- 

žino kaip tik girtuokliauti, 
nežmoniškai paleistuvauti, 
muštis, po teismus tusytis. 
Baisiausiam padėjime yra 
vietinis lietuvių jaunimas, 
kuris atėjęs iš Lietuvos 
sveikas, stiprus, čia, rodosi, 
kokiam pragare gyvena. 
Kada-gi mes ąntgalo busi- 
me žmonėmis^ 

Balandėlis. 

Beaver Dam, Wis. 
Spalio 28 dienų čia atsi- 

tiko nelaimė jsu vienu žmo- 
gum (kokiu ?r.jjBędi). Kuo- 
met ant geležinkelio stoties 
atėjo traukuos, tysai žmo- 
gus norėjo pereitu per ge- 
ležinkelio bėgius, iš greitu- 
mo parpuolė ir tuomi kart 
pradėjęs eiti, traukinis nu- 

plovė nelaimingajam galvų. 
Sakoma, tas žmogus buvęs 
girtas. Darbai pas mus 

gerai eina. 
K. Zgrunda. 

Reikia mokinties, aukso 
laikai graėjo. 

Trįs Amerikos arcivyskupai, kurie sekančiame po- 

pežiaus konsistoriuje bus paskirti kardinolais. 

RED. ATSAKYMAI. 

K. Vargdieniui, Auburn, 
Mę. — Y esti... .tokius ilgus 
ginčus, už .mažai kų intere- 

suojančius dalykus laikraš- 

tyje gaila vietos ir nėra jo- 
kio reikalo. Jaigu tamsta 
rašei, žinutę iš Aubum dar 

prieš pasibaigiant visuoti- 
naiii balsaviųmi apie įvedi- 
ma Maine valstijoj saliunų, 
tacl p. J. Stančikas 42 num. 

labai neteisingai ant Tams- 
tos užsipuola. Apie skaitlių 
lietuviu Auburn ’e Tamsta 

taįp.yaŠąi“ęia randame — 

šeįmynų. ir 1.9 „pavienių”..., 
tadį visai kęręikalingi gin- 
čai, ar yieną šeimyna bus 

daugiau, ,<ftr maliau apie 
:dirbtuves pono/ J. Stan- 
čiko; korespondencijoj bu- 
vo patėmyta nuo Redak- 

cijos. Kolįotis gi laikraš- 
ty įe -ne vieta, .verčiau ant 

.IjO £:■}£., 

vietos abudu pasiaiškinkite 
ir susitaikykite. Už žinu- 
tes iš jūsų kampelio visuo- 
met busiųie dėkingi. 

Balandėliui. —- Didesnę 
dalį Tamstos koresponden- 
cijos apleidome^ nes jau ir 

popera paraustų iš gėdos 
už tokius jūsų jaunuome- 
nės darbelius. 

Teisybės Mylėtojui, E. 
Arlington, Vt. — Į kores- 

pondenciją tilpusią kitame 
laikraštyje reikia ten ir 

atsakyti; nes ten tik tokiuo 
budu galima atšaukti teisy- 
bę to laikraščio skaityto- 
jų akyse. Jaigu gi tas laik- 
raštis Tamstos atsakymo 
nepriims, tuomet tik mes 

savo laikraštin Tamstos 

korespondenciją galime 
indėti, tokios jau yra laik- 

raštijos teisės. 

N. Vaitiekūnui. — Tams- 
tos eilės laikraštin netinka 
— nedėsime. i 

KUOM YRA CIVILI- 
ZACIJA. 

Nuodingi augalai ir dras- 
kantieji žvėrys nyksta la- 
bai nežymia proporcija. 
Tas pat galima pasakyti 
apie gaisrus; ligas ir susi- 
žėidimus. Vėtros, potviniai 
ir žemės drebėjimai tuno 

augščiau žmogaus spėkų. 
CK kas lytisi kenksmingų 

žmonių : vagių, galvažudžių, 
apgavikų ir tp., jų skaitlius 
nėsimažina, bet dar paleng- 
va auga. 

'Sdžiu sakant — kenks-, 

mingų veikėjų sviete skait- 
liais sumažėjimas nėra taip 
žymus, kaip mums išrodo. 
Kenksmingumas nuolatos 

gyvuoja ir nei nemano visiš- 
kai išnykti! 

Iškur teeiau paeina, jogei 
laikui bėgant, žmonės ir 

draugijos tobulinasi ir jei 
nėra laimingesni, tai vienok 
turi geresnį sau būvį ir ti- 

kresnį išsivystymų? 
Šaltis šiandie taippat yra 

kenksmingesnis nei kad 

pirm tūkstančio metų, bet 
nuo jo pasekmių mus apsau- 
goja drabužiai ir gyvena- 
mieji namai. Ligų perai 
taippat gyvuoja šiandie 

kaipir pirm amžių, bet ka- 

ųąlizacija, švarumas, dezin- 

fekcijos būdas vis-gi šiek- 
tiek mus apsaugoja prieš 
tuos galvažudžius perus. 

Iš viršuj paminėtų pavyz- 
džių matosi, jogei už, būvio 

pąsigerinimų žmonija yra 
dėkinga milžiniškam nau- 

dingų daiktų pasidaugini- 
mui. 

Piktas yra' taip galingas 
kai kad buvo ir seniau, bet 

naudingi daiktai prieš tų 
piktų mus saugoja. 

Geležinkeliai, gariniai kū- 

jai, telefonai, siuvamos ma- 

šinos, vaistai, žemdirbystės 
įvairios mašinos ir tt., tai 
daiktai naudingi, kurie su 

nepaprastu greitumu šian- 

die platinasi ir tobulinasi. 
Taigi turime pastebėti, 

jogei civilizacija pridera 
nuo naudingų daiktų išsi- 
vystymo, bet ne nuo kokios 
ten, taip vadinamos laimės... 

Visas pažangumas tuno 

tame, jogei kaskartas vis 
geriau ir pasekmingiau ap- 
sitveriame nuo kensmingų 
mums daiktų. Jie gyvuoja 
ir mes gyvuojame, dirbame 
tarpe jų ir savęs kaipo ko- 
kią nepereinamą ir nesu- 

griaunamą sieną iš naudin- 
gų daiktų. 

Iš viršuje paminėtų pas- 
tabų išeina svarbi taisyklė: 

“Savo darbu stengkis tu- 
rėti naudingus daiktus, ne- 

gu naikinti nenaudingus”. 
Civilizacija yra tuo, jo- 

gei mes nors pikto negali- 
me visai panaikinti, bet pa- 
sekmingai su naudingų 
daiktų pagalba apsisaugoti. 

Papirkimas. 
— Tatai kaltinamasis no- 

rėjo papirkti liudininką, 
idant tasai tylėtų; liudinin- 
ke, kuo jis tau norėjo už- 
kimšti burną?... 

— Su pora kelinių ir tri- 
mis senais marškiniais. 

Namai ir lotai ant 
Pardavimo. 

Musų banke randasi di- 
džiausias “Real 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. 
daigu kur norėtumėte pirk- 
ti namą arba lotą patinka- 
m°j vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai. 

Čionais paduodame sura- 

šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai: 

AUBTTRN AVĖ. 
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

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

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne- 
ša $3.' 3.00 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 
...... $3000.00. 

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

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas. Kaina . $2700.00. 
2 lubų mūrinis namas. Bandos at- 

neša $360.00 metams. Kaina $3600.00. 
ABCH ST. 

1 lubų medinis namas. Bandos at- 
neša $300.00 metams. Kaina $2000.00. 

1 lubų medins namas, 2 gyveni- 
mai. Kaina $1500.00. 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
na $2150.00. 

ARCHER AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Kai- 

na $3000.00. 
EMERAED 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 lubiie-jfMbiis namas. Baidos atneša $420.0fc, matams Kąi- 
na $3000.00. 

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

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

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 
Kaina $4000.00.' 

FISK ST. 
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

Kaina $4500.00. 
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. Kaina $3200.00. 

FOX ST. 
1 lubų medinis namas, 6 kamba- 

riai. Kaina $1900.00. 
HALSTED ST. 

1 lubų medinis namas su Storu. 
Kaina $3000.00. 

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas, 
su maudykle. Kaina $2300.00. 

2 lubų 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- 
sių būdų Kaina $3000.00. 

MOBGAN ST. 
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto- 

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

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

1 lubų mediniB 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- 
amais. Bandos atueša $230.00 me- 
tams. Kaina $2500.00. 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
na $2500.00. 

PABNELL AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00. 
LOTAI. 

1. Lotas laDai geroj vietoj tarp lie- 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00. 

2. Du loti.i labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 

place. Lotas 50x130 pėdų. Laba: 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai dėl drabužinio storo arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu .. $4000.00. 

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i" California avė. Lotai randasi la- 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos 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. TANANEVICEj 
3244 So. Morgan St, 

v Ghicag*, UL / 


