
MOTERIŲ SKYRIUS. 

NAMAI. 

Tikiu, jog kiekvienas 
žmogus niekur neranda taip 
ramaus ir malonaus pasil- 
sio kaip namie. Namai yra 
žmogaus gyvenimo vieta 
nuo pat jo užgimimo. Vie- 
ta, kur mes pradedam ir už- 

baigtam savo darbus, vieta 
saldaus miego ir pasilsio. 
Namai yra dieviška moky- 
kla kūdikėlių, kuriame jie 
išmoksta žengti pirmuosius 
žingsnius, tarti pirmuosius 
žodžius, pirmiausiai išmoks- 
ta suprasti tėvų meilę, iš- 
moksta būti dorais. Na- 
mai yra dangus vienos šei- 

mynos. > 

Bet pažvelgkime atidžiau 
į šiuolaikinį žmonių gyve- 
nimą, ar daug atrasime to- 

kių palaimos namų, kur 

viešpatauja ramumas, mei- 
lė ir sutikimas šeimynoje? 
Neabejoju, kad. atrasime tik 
labai mažai tokių namų, 
nes didesnis namų skaitlius 
šiandieniniame žmonių gy- 
venime yra šlykštus pažiū- 
rėjimui. Vietoj kad visus 
iiamų kampus rytmetyje 
atlankytų ir apšviestų sa- 

vo spinduliais saulutė, juos 
atlanko alkoholis ir viso- 
kios svaiginančios rugštįs, 
gimdančios atsiradimą vi- 

sokių nešvarumų, ligų ir 

nelaimių. Persistato liud- 
niausiąs reginys, pasižiurė- 
jus į tokių namų šeimynas 
dar ir su mažais kūdikiais, 
kurie daugiausiai turi nu- 

kentėti. Tankiai jie užmu- 
šami dar prieš užgimsiant, 

•p užgimus e.sti neaprupina- 
jni, nęapžiųrėti kartu ‘su jų 

* iė^lf'namais** TokitĮ vaikų 
argumentavimas ir dvasia 

išauga taip iškraipyta, taip 
silpna,- kad jie liekasi tik 

gyvenimo vergais. Tokie 

tamsybių, namai galima pa- 
vadinti jaunos dvasios in- 

kvizicija. 
Nekratinėsime čia iš pa- 

matų, kokie nešvarumai yra 
tamsiųjų šeimynų namuose, 
mes norime tiktai nurodyti, 
kokie yra tikrai ideališki 

namai, kuriuose kiekvieno 
kiltai protaujančio dvasia 
randa saldų pasilsi ir ra- 

mią prieglaudą. Tikrai 
ideališki namai remiasi ant 
moters protavimo, išmin- 
ties ir jos dvasios kiltu ųio. 
Kuri moteris yra a-ugštai 
pakilus protavimu, išmintk 
mi ir skaisčia dora, jos na- 

mai išsižiuri stovinti ant 

gražiausių pamatų. Ji juos 
palaiko, saugoja, šviečia ir 

linksmina, už kų ji yra va- 

dinama “Namų Karalie- 
ne”, “Angelu Namijos”. 
Kuomet šventieji namai ne- 

tenka savo prižiūrėtojos, 
jie liekasi lig apkurtę, liūd- 

ni, netraukianti į save. Bet 

namų skaistumas daug pri- 
klauso ir nuo vyro, kuris 
netik kad neapsunkina mo- 

terį užsiimti namų tvarka, 
bet dar ir netrukdo nei ma- 

žiausių jos laiko valandėlę, 
kuomet ji užsiima savo 

dvasios reikalais, savo min- 
ties tobulinimu, idant pasi- 
kelti iki tikrai vertybei pa- 
vadinimo jos “Namų Ka- 
raliene”. Vyras visuomet 
tik pagelbėti turi motcrei 

šviestis, lavintis, protauti ir 
tobulinti savo jausmus. 
Ideališki namai yra tik vie- 
nos šeimynos buveine; jie 
yra taip švarus, taip čysti, 
pripildyti ramumo ir ma- 

lonybių, jų sienos išdailin- 

tos guodojamų asmenų ar 

gralių vaizdų paveikslais, 
lentynos nukrautos visokio 
turinio knygomis. Tų na- 

mų “Karaliene” yra pasi- 
puošusi nesutepemais šva- 
rumais, ji pasitinka tarp du- 
rių savo gyvenimo draugų 
su šypsančiu veidu, turė- 
dama ant rankų kūdikį; 
jiedu brangina ir idealizuo- 

ja viens kitų; tarp jų vieš- 
patauja neapsakomas suti- 
kimas ir harmonija, rodos, 
visas namas yra pripildytas 
dangiško džiaugsmo. To- 
kiuose namuose kūdikiai 
yra užauginami sveiki, turi 

gerus palinkimus, žengia 
gerais keliais ir draugija iš 
jų gali tikėtis labai daug 
gero. 

Taigi, kad padauginti 
skaitlių ideališkų, ramumo 
ir palaimos namų, pirmiau- 
siai reikia gerai pažinti vie- 
nas kitų, kaip moterims, 
taip ir vyrams, idant su- 

prasti žmogiškos esybės 
svarbumų. Reikia išvalyt 
iš savo vidaus visokia ne- 

apykanta, kerštas ir užvy- 
dėjimas, reikia pamest pa- 
protį vartojimo nešvarių 
žodžių, o ypatingai reikia 

saugotis nuo užnuodijimo 
savo proto alkoholiniais 
nuodais. Taipgi reikia su- 

sipažinti su hygiena, kas 
daug pegelbės apsisaugoti 
nuo labai greit prieinamų 
ligų. Kada šitų viską at- 
liksime, namo netruksime' 
išvalyti, nes, turėdamos 
švarius, grynus ir žmogiš- 
kus jausmus, nešvariame 
name gyventi nenorėsime. 

Taigi, \ mielos _ draugės! 
nuo muš daugiausi ai pri- 
klauso padauginti skaitlius 
ideališkų namų, kųrįiidse 
ramumas, meilė ir šeimynos 
sutikimas viešpatauja; Ati- 
džiai įsigilinkiin į šitas pa- 
duotas kelias .mintis ii1 mė- 
giniam apvalyti savo jaus- 
mus, o tuomet valysime ir 

puošime ir‘ savo' namus. 

Tarp musų graznų pirmiau- 
sių vietų užima knygos. 
Vienas kiltų straipsnių ra- 

šėjas pasakė: “Kuomet 
aš nueinu pas šeimyną, ku- 
rios namuose nėi vienam 
kampe nėra knygų, tie' nar 

mai man išrodė-taip tušti, 
taip tušti, kad juose nieko 
nėra,: apart Įgabenamo ka&-’ 
dieninio valgio-”. Šitas’ iš- 
sireiškimas yra labai teisin- 

gas, kadangi be knygų nu- 

rodymo mes nemokėsime 
suprasti kad ir brangiausių 
graznų vertės. Gabenki- 
me į musų namus visokio 
turinio knygas-, puoškimė 
jomis musų protų ir dvasių, 
tada musų namai bus pri- 
skaityti prie ideališkųjų, na- 

mų. 
~ 

Mot. d-jos “Apšvietus” 
narė Marė Mažutėlė. 

APIE KAVĄ. 

Tankiai tenka skaityti 
apie kavos kainos pakėlimą. 
Amerikos spekuliantai įvai- 
riais budais lupa kailį kon- 
sumentams (valgių sunau- 

dotojams). Aršiausios rų- 
šies kava lėšuoja 13 centų 
svaras. Musų šeimininkės 
sielvartauja, o mes mėgįsi- 
rne joms suteikti tame at- 
sitikime praktiškus patari- 
mus. 

Kas tiesa, kava yra labai 
gardi, ypatingai su gera I 
grietine. Bet ar kavos var-i 

tojimas yra sveika? Tai 
didelis ir svarbus klausi- 
mas. Kava savyj turi ele- 
mentą, vadinamą “kofei- 
ną”, kuris yra nuodingas. 

Tvirta kava, ypač juoda, 
ir perdaug naudojama, at- 
gabena nervų suirimą įr 
sunkias širdies ligas. 

Amerikoj kavos geriama 
daug, bet, abelnąi imant, ji 
geriąma lengva (netvirta), 
taigi suaugusiems ji nėrįa 
taip daug kenkianti, jei 
kam ji vartoti gydytojo ne- 

užginta. ? 

Kas-gi*lytisi; vaikia is ku- 

rių dadgumos svarbiausiuo- 
ju valgių yra. tik „kava su 

duona arba pyragaičiais,, tąi 
tokiems vaikams mot leng- 
viausia kava yrą, .kenksmin- 
ga. j 

Kava turi paddįgįnančįą 
ypatybę, bet, kąj^^, mušųi 
jaunai kartai ų|^ikams;) 
reikalingas padfįginimas, 
jei jų gyvasties sp^ąs ir iš- 
siveržimus tankiai T>rjsiei^a 
labai aštriai nuranklyti; I5? 

Taigi nuoširdžiąi musų 
šeimininkėms patariu tą pa- 
prastą kavą pakeisti pigia, 
sočia ir gardžia miežių ką- 
va. į* ■ 

Angliškai toji kava va- 

dinasi Kneip Malt Coffeę, 
kurios daugiau antsyk per- 
kant svaras lėšuoįa tik 9 
centai. į 

Tik patariu tą kavą pirk- 
ti nemaltą, idant apsilenkus 
suklastavimo, paprastai 
Amerikoj veikiamo. r 

Norint s padaryti nepa- 
prastai gardų mišinį, iš kai- 
rio išvirtą kavą netik vai- 
kai, bet ir suaugusieji my- 
li gerti, meldžiame" sekan- 
čiai elgties: paimti du sva- 

ru miežinės kavos, tris 
šaukštukus geros degintos 
kavos ir dvi figas džiovin- 
tas; ; ir„ smalkiai supiansty- 
taS. ..i t|’ 

Paskui įš to. mįšiuiu;piĮ-- 
reikus virti kavą. ; 

Toji kava dar tlir tą ypa- 
tybę, kad reikaldują," ma- 
žiau cukraus, kuris dabla^ 
taippat yra brangokas. į. 

Paklausųsioš rimsų pata- 
rimo, gerbiamosios skaity- 
tojos, nuveiksite tris, gorila 
darbus: Sutaupysite tais 
sunkiais laikais kelis cen- 
tus, suteiksite vaikams, b 

net ir vyresniems gardų ir 
sveiką valgį; ir nekiršinsitp 
jaunajai kartai'jięrVų; ku- 
riu spėkos- ‘yra*, taisyki iškp, 
išsi vystymo pspefl|p“' ^ 

*■ 
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MOTERIŲ POLITIŠKA^ 
VEIKIMAS Š3L0RAD& 

Kolorado valstijos somė- 

tomis Hecker įnešė valsti- 
jos senatanv-pereitoj sesijoj 
du indomius įstatymų su- 

manymus. Pirmas sumany- 
mas — apie paskyrimą, pi- 
nigų cigarų pirkimui valsti? 
jos sentėviams, antras — 

apie atėmimą moterims Ko- 
lorado valstijoj .balsavimo 
teisių. ; 

Pirmas sumanymas buvo 
greitai atmestas,- paliepus 
senato pirmsėdžiui,. ir Kolo- 
rado senatoriai, turėjo pirk- 
tis cigarus už savo- pini- 
gus. Antrasis gi reiškus 

sumanymas pagimdė visą 
sensaciją. Visoje Ameri- 
koje pasklydo gandas, jog 
sufragizmas Kolorado j e 

niekam netikęs. Vieni Įkal- 
bėjo, kad tenai moteris ne- 

galima priversti naudotis 
savo teisėmis, kiti, — kad 
moterims taip patiko bal- 
savimas, jog jos pradėjo 
nepaisyti apie savo namus 

Vaizdas iš revoliucijos dūriuose. 

ir išimtinai užsiėmė politi- 
ka. Atsirado ir tokie, kurie 
tvirtino, lcad moterįs balsuo- 
ja paliepus jų partijų va- 

do vamg, arba kad jos stovi 
sale vipų partijų ir atiduo- 
da savo balsus tai partijai, 
kuri pasiūlo didesne užmo- 

kestį. 
Yisog ij pfe&g-Yteirok suti- 

ko su ta irttrHoa: sufragiz- 
mui nei betos Koloradoie. 

IV,ienas! ralstiios senatorių 
apskelbė,.^ viešai ir dau- 

i^.inoterhj sutb 
kp su jįįęąęn -Tas labai pa- 
kelt* ūpą antį-suf ragistams 
tose valstijose, kur įstatym- 
davysčių .'įstaigos svarstę 
klausima, apie mp|ęi*įų, .tei- 
sęs., Ir,istikro, kam'"norėsią 
atkartoti Kolorado klaidas, 
kur per 18. .metų motęrįs 
naudojosi balsavimo teisė- 
mis? 

Delei to, kad senatoriaus 
Heckerio sumanymas pa- 
traukė į save visuomenės 
atidžia, jųomi pradėta ypa- 
tingai indomauti. ir daugu- 
mas žmopių,norėdami 
tirti tikrą dalykų stovį, nu- 

vyko j Deny erų,, Kolorądos 
re^idęndja.-i Senatorius 
Hepker, ilgoje Raiboje prie? 
šai sufragistes pasakė 
jiępis, kaipo paskutinį sa- 

vo žodį, kad jis visa laiką 
vien tik špokus krėtė, Tuo- 
mi prįsipažininpi kiek pusi' 
minė. keturios sufragistės/ 
Kolorado įstatymdą vystės 
įstaigos narės, kurios jau 
buvo sutaisę i adomu suma-: 

nyma apie atėmimą vyrams 
balsavimo -teisią. Jos tu- 

rėjo ilgą surašą prirody^ 
mų, kodėl tas. yra geistina. 

Kęžiurnit , į tai, kad seną-; 
torius Ij[ęcĮ§er įU^yadino; sąi 
vo suiganypią vi.ęn šposų, 
valstijoj, ątąįrado daug žmo-* 

nhg,. prjepn^ių senatoriaus 
šposą UŽ teisybę, ir norin- 

čių tą ̂ muanyma įvykdinti 
gyveniniai),,] Jie savo pri- 
rodymus pamatavo, tuomi, 
kad: r 

.... e \,' -' v 

“.KojĮcp'afįo moterįs išmo- 
ko balsuoti” 

Kolorado moterįs išmoko 
tai,: ko nesupranta vyrai vi- 
sų: Suvienytųjų Valstijų,: 
išskiriant valstijas Oregon, 
Wisconsin ir California. 
New York valstijos vyrai 
nesupranta kaip reikia bal- 
suoti, Valstijų Ohio, Iii- 

nois, Pennsylvania, Rhode 
Island vyrai dar visai ne- 

išmokę balsuoti. Jaigu tų 
valstijų vyrai žinotų kaip 
reikia balsuoti, tai New 
Yorke negalėtų gyvuoti to 
kia politiška organizacija, 
kaip Tammajii-MaHriCffiro 
valstijoj nebūtų galėjus įsi- 
gyventi politiška mašina, 
tarnaujanti vienam žmogui 
Jprdan’ui Kocks, Illinois 

valstijoj, senatoriaus vieta 

nebūtų perkama už auksų, 
o ,. Pennsylvani j o j nebūtų 
statomos kartuvės. ; 

Kyšių ėmėjai, politikie- 
riai ir plėšikairtrustai gy- 
vuoja tiktai pasidėkojant 
vyrų, nemokėjimui naudQr 
tig- balsavimo teisėmis. Bėr 
gyje ijdaugelio metų vyrai 
ėjo į rinkimus, užrašinėjo 
savo baliotus ir metė juos į 
rinkimų .dėžes, visai nepa- 
galvodami apie tai, jogtup- 
mį jie. pildo savo pilietiškas 
priedermes ir palaiko sau- 

valę .bei; visų sauvalės siste- 

mų- .1, i;. r.i 

Kolorado. moterįs išmoko 
balsuoti Jr tuomi dalyku tu- 
rėtų interesuotis ne tiktai 
moterįs, bet ir vyrai. 
.-.Kolorado valstija suteikė 
moterims balsavimo teises 
1893 metais. “Sivfragizrao 
įstatymas buvo išleistas ne! 
tiek dėlto, kad buvo j a ueiar 

mą, jo kutinamas ir nuo jo 
laukta kokios-uors naudos, i 

kiek dėlei netikėtų aplinky- 
bių, lipiusių didesnę; rolę 
jausmuose, negu politiško- 
se kombinacijose. Kalni- 

ninkystės pramonėje tuomet 
buvo sustojimas; žemdir- 
bystė buvo išsiplėtojus daug 
silpniau, negu šiandie; vi- 
sur jaučiama buvo uuopuo? 
lis .šalies reikaluose. 

Ir štai .kuomet nedidelė 
pažangiųjų moterių kuopa 
nuvyko į; valstijos įstatym- 
davystės įstaigų su sufra- 
giščių peticija, daugumas 
įstaigos narių išreiškė savo 
nuomones link peticijos se- 

kančiais indomiais žodžiais: 
‘‘Duodami balsavimo 

teises, mes nieko tuomi ne- 

perkeičiarne šiais metais. 
Balsavimas nekados nesu- 

teiks mums nieko gero. dai- 
gu moterįs nori jį turėti, tai 

tegul gauna”. 
Kolorado moterįs gavo 

balsavimo teises. Jos ste- 

bejosi lengvumui ir greitu- 
mui savo laimėjimo. Bet 
dabar, kuomet moterįs jau 
turėjo savo rankose balsa- 

vimą, jos nežinojo kaip 
juomi naudotis. Žinoma, jos 
kreipėsi į vyrus, prašyda- 
mos patarimo. Kolorado 
valstijoj tuomet viešpatavo 
demokratą, partija, bet už- 

ėjusi vėliaus reakcijai ati- 
davė valstiją į konservati- 
vinių republikonų rankas, 
kurie pirmutiniai pasinau- 
dojo.mot^ią balsais. Vie- 
na: talentuota moteris, pa- 
kviesta republikonais į kal- 

bėtojus,' patraukė tūkstan- 
čius moterią į. tos partijos 
eiles. 

1893 metais moterįs pir- 
mu kartu dalyvavo rinki- 

muose, pergalėdamos demo- 

kratą partiją. Moterįs bu- 
vo įsitikinę, kad komercijos 
ir industrijos sustojimas, 
kredito nupuolimas ir visa 
1893 metą panika išimtinai 
priklausė nuo gubernato- 
riaus Weito. Vyrai šaukė 

jas kaipo drauges eiti į ko- 

vą išgelbėti valstiją nuo 

Weito. 
(Dar bus)., 

Sumani. 
~ 

— Rože, kas čionai pas 
tave buvo? 

Brolis! 
— Bijokis Dievo, jei ne- 

apsiriksiu, tai jau kibą bus 
dešimtas paeiliui. 

— Taip, taip, prašau po- 
niutės, juk pas vargdienius 
daug giminės būna. 

Galimas daiktas. 
— Mano dėdė jau trisde- 

šimts metu nekerpa sau 

plauku... 
— Tai rasi turi jau labai 

ilgus... : 

— Visai ne, kadangi bus 
jau trisdešimts metų kaip 
Visai nuplikęs! 

Tarp mokinių. 
Mokinys I: — O tai ma- 

ne likimas persekioja, te- 

gul velniai griebia, jau ir 

laikrodėlį turėjau užstaty- 
ti... 

Mokinys II: — Didis 
daiktas!... Aš neturiu jau 
net ir brusloto, ant kurio 
galėčiau pakabinti laikro- j 
dėlį... 

Namai ir lotai ant 
Pardavimo. 

Musų banke randasi di« 
džiausiąs “lieal Estate” 

skyrius namų ir lotų. Lie-* 
tuviai pasinaudokite iš ge-* 
ros progos, nes visi namai iii 
lotai randasi ant Bridgcpor- 
to ir apielinkej lietuvių ap- 
gyvento]'. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele- 
tu metų, galėtų įgyti savo; 

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

Cionais paduodame sura« 

šų nekuriu ir lotų, kuriouš 
galima pirkti labai pigiai: 

ATTBTTRN AVĖ. 
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1SOO.OO 
metams. Kaina ......_ $17000.00. 

2 lubų kampinis mnrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randos atne- 
ša $3.' 5.00 meams. Kaina .. $2200.00. 

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

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. Randos atneša $336.00 metams. Kai- 
na $3000.00. 

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

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

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

X lubų medinis namas..... Kanuos irt- v J.IUUUUO t*w 
uesa $300.0Q metams. Kaina $2000.00. 

i lubų medina 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. 

EMERALD AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

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

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

2 lubų medinis namas. Bandos 
atneša $420.00 metams. J5ai- . 
na 

^, v j. $3000.00. 
?.ub® mūrinis namas. Bandos, .ait- desa $300 metams. Kaina $4000.00. 

2 lubų medinis namas. Parsiduoda labai pigiai tiktai ........ $2800.00. 
2.lubų medinis nimas, 4 gyvenimai. Kuiną "$4000.00. 

FISK ST. 
2 lubų medinis narnas, 4 gyvenimai. Kaina ................ $4500.00. 
2 lubų mūrinis narna'?, 8 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 štpęas 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 itaistas pagal naujau- 
sių būdų .: Kaina $3000.00. 

MORGAN ST. 
3 lubų bizniavus mūrinis namas/ Šta- 

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

2 lubų marinis 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 jtai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me- 
tams. Kaina $2500.00. 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
na $2500.00. 

PABNRLL AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00, 
LOTAI. 

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

2. Du lot: i labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai dėl drabužinio storo arba ‘fniekei 
šhoe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu $4000.00. 

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockweli avė., Talmau 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ii California avė. Lotai randasi la- 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš go- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau. 

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

JONAS M. TANANNvicNh 
3244 So. Morgan St., 

Chlc&go, HL 


