
MOTERIŲ SKYRIUS 

KELI ŽODŽIAI LINK 
MOTERIŲ VIENYBĖS IR 

APŠVIETOS. 

44-tam “Kataliko” nu- 

mery j moterių skyriuje til- 
po raštelis “Lietuve-išei- 
vė”, parašytas p. Agnės M. 
iš Chieagos. Šita musų se- 

sutė savo raštelyj tarp kit- 
ko atsišaukia į tautietes1 
inteligentes, idant jos “su- 

vienytų lietuves moteris ir 

duotų joms į rankas ap- 
šviėtos žibintuvų”. Ir iš- 
tikro mums pridera kreip- 
tis į 'tautietes-inteligentes 
ir reikalauti nuo jų, idant 

jos mums tamsybėje be- 
klaidžiojančioms pagelbėtų 
išeiti į apšvietos kelia, nes 

jos musų gerovei nieko ne- 

veikia. Žinoma, sotus al- 
kano neatjaučia. Bet ką- 
gi gelbės, jei mes tiktai už- 

sistėpę šauksim (kaip p. 
Agnė M.): “suvįenykit, ap- 
švieskit mus, duokit į ran- 

kas apš vietos žibintuvą”, 
pačios nesi vieny damos ir 
kitas nevienydamos? Su- 

prantančioms vienybės ver- 

tę reikėtų netik šūkaut 
* ‘ suvienykit, apšvieskit ’ ’, 
ir laukt kol kas suvienys, 
kol apšvies, bet ir pačioms 
reik vienytis ir šviestis, 
kiek galima, o tada gal būt 
ir kiti mums pagelbės. Ką 
gelbės tušti šukavimai, jei 
pačios nesivienysime, pus- 
damosi ir baidydamosi vie- 
na kitos? 

Vienybė ir apšvietimas 
tarpe mus moterių senai 
3rra labai pageidaujama, 
bet ne taip lengva suvieny- 
ti lietuves moteris, kaip ne- 

kuriems -t-as—atrodo. Chi- 
cagoj jau keli metai atgal 
įikdMbtėW| Pr-ja “Apšvieta” ant lais^ 

yų pamatų, idant galėtuį- 
įnėm be skirtumo pažvalgų 
'visos prie jos susivienyti. 
Bet ar daug musų sesučių 
susivienijo prie aUgščiau 
minėtos draugijos (nors 
gana mėginta jas vieny t) ? 
— Visai mažai. Ar susi- 

vienijo net pati p. Agnė M. 

(kuri 44-tam “Kataliko” 

numery j šaukia vienybės) 
su “Apšvietos” dr-jos na- 

rėmis, kurios trokšta vieny- 
tis su visomis? — Be ap- 
sirikimo pasakysiu, kad ne. 

Mat, musų sesutės pasibai- 
dė draugijos laisvų pama- 
tų ir pramanė ją “bedievišr 
ka”. Daugumas musu 

viengenčių šalinosi nuo jos 
pačios, baugindamos “be- 
dievyste” ir savo drauges, 
panašiai kaip kad tildinda- 
mos savo kūdikius sako: 

“Žiūrėk, ten už pečiaus 
yra “baubas”, bet jei kū- 
dikis pasidrąsinęs pažiūrė- 
tų už to pečiaus, tai ištik- 
ro pamatytų, kad ten tuš- 
čia. Taip ir musų sesutės, 
jaigu jos stengtųsi susipa- 
žinti su “Apšvietos” drau- 
gijos mieriais, tai be abejo- 
nės jos persitikrintų, kad 

jų pramanytai “bedievys- 
tei” ten nėra vietos. Tą 
gali paliudyti ir kiekviena 
šitos draugijos narė. Mo- 
terių Dr-ja “Apšvieta” nuo 

pat pradžios savo gyvavi- 
mo visomis spėkomis sten- 

gėsi suvienyti ir patraukti 
bendran darban visas musų 
tautietes. Iš karto čia bu- 
vo susirišę kuone visos 

ihteligentės-tautietės, iš ku- 

rių darbštumo tikėtasi di- 
delių pasekmių moterių 
pyjetime ir vienijime, nes 

jos su visu pasišventimu 
buvo atsidavę draugijos 
reikalams. Bet ant nelai- 
mės. staiga pačios savęs pa- 
sibaidė (gal būt musu po- 
nioms ir panelėms pasirodė 
perdaug žema darbuotis 
drauge su savo nuvargu- 
siomis sesutėmis!) ir kele- 
tas geriausių spėkų išstojo 
iš draugijos. Matyti, kad 
ir musų inteligentėms ne- 

mažiau už paprastąsias mo- 

teris trūksta vienybės. Li- 
kus draugijoj vos kelioms 
narėms visgi nenuleista 
rankų. Visokiais budais, 
visomis spėkomis stengtasi 
vieny t "ir vest prie apšvie- 
tus musų sesutes. Kiek- 
vieną žiemos sezoną steigta 
moterims mokyklos, k, t. 

skaitymo, rašymo, valgių 
gaminimo, įvairių amatų 
ir tt. Už mokslą užmokės- 
imi nereikalauta, tik rei- 
kalauta būti draugijos 
nare. Nekurį laiką buvo 
leista Veltui naudotis moks- 
lu ir neprigulinčioms prie 
draugijos, bet apart narių 
labai reta kuri mokykloj 
pasirodydavo. Tas viskas 
buvo garsinama vietiniuose 
laikraščiuose ir prie progos 
asmeniškai buvo kalbinama 
visos be skirtumo musų se- 

sutės prie mokslo ir vieny- 
bės. Bet, deja! ikišiol nei 

jokiuo budu nepasisekė 
skaitlingiau jas patraukti 
bendran darban. Dauguma 
musų sesučių viską atmetė 
su paniekinimu ir “Apšvie- 
tus” narės nemažai išnieki- 
ninm nukentėjo kaip nuo 

vyru, taip ir nuo moterių. 
O už ką? — Ugi už tai, kad 
su pasišventimu jų labui 
dirbo. Tai vienoj, tai ki- 

toj miesto daly j iMiiomJi 
sutverti M. D. “Apšviėtos” 
kuopas, bet, nerandant už- 
tektinai pritarėjų, tas pa- 
daryti negalima, nes ne- 

būtų iš ko nei valdyba iš- 
rinkti. Taigi ir suvienyk 
musų sesutės, kad nori! 

Taigi ir paduok joms j ran- 

kas apšvietus žibintuvą! 
Musų ehieagiškės inteligen- 
tės-tautietės moka savim 
tik didžiuotis, nesirupinda- 
mos pagelbėti apsišviest 
nuvargusioms savo drau- 

gėms ir su paniekinimu at- 
mesdamos mažesnes savo 

sesutes, trokštančias ženg- 
ti šviesos keliu. Taigi ir 

abejojama, ar musų šauks- 
mai “suvienyki!, apšvies- 
kit” pasieks jų širdį ir są- 
žinę. 

Tuomi tarpu aš atsišau- 
kiu prie musų vyrų, kurie 
taipgi nemažai gali mus 

pastūmėti prie vienybės ir 

apšvietimo, ragindami savo 

moteris ir seseris rištis 
prie draugijų, kuriose jos 
rastų viską sau reikalingą. 
Gerbiamieji vyrai! Nore- 
darni matyti moteris lygio- 
mis sau visuomenės narė- 

mis, nedejuokit ant jų tam- 

sumo, nelaikykit jas viso- 

kioj vergijoj, kaip daugu- 
mas ikišiol darė. Šviesda- 
mi patįs save ir liaudį, ne- 

pamirškite savo moteris ir 
seseris pastūmėti vieniji- 
mosi ir švietimosi keliu, 
tada laimingi busit ir jus 
patįs, ir jūsų moteris, ir vi- 
sa žmonija. 

Mes-gi, sesutes, vietoj tik 
Sukauti, pačios, pradėkime 
šviestis, vienytis, mokintis 
reikalingų gyvenime daly- 
kų, rišdamosi į draugijas. 
Atminki®, kad mes su sa- 

vo tamsumu nemažai jau 

pradedame inkirėt savo vy- 
rams ir visai visuomenei. 
Musu vyrai pradeda neap- 
kęsti musu naminę betvar- 
kę, nenori toliau valgyti 
musu gyvenimo sugadintus 
valgius, nenori matyti blo- 
gai auklėjamus savo kūdi- 
kius. Vyrai nori matyti 
mus sau lygiomis visuome- 
nės narėmis, nori turėti ge- 
ras drauges savo gyvenime, 
geras motinas ir auklėtojas 
savo kūdikių, nori turėti 
visame kame doras ir 
darbščias šeimininkes. Ta- 
da be abejonės ir musu vy- 
rai visame bus i&ms tik- 
rais draugais. Kad šitą 
viską moterims- '-atsiekti, 
štai C h i ea gos> Moterių 
Draugija 4‘ Apšvieta’’• tini 
sau už pareigą pildyti vi- 
sus šituos šviesius mielins, 
todėl riškimės prie jos,' ne- 

siskirstydamos | partijas. 
Susivienykime- ir f -eikime 
vienu keliu, o tada viską-at- 
sieksimė. čr,7 

a’ vv« \.V 

Augsciaumm^ta4mugqa 
apart apšvietus skleidimo, 
dar suteikia ligoje pinigįš- 
ką pašalpą bei draugišką 
patarnavimą, taippat išmo- 
ka ir pomirtinę- Įstojimas 
pagal metus nuo- 50e. iki 1 
dol. Mėnesinė mokestis 25 
centai. Mėnesiniai draugi- 
jos susirinkimai atsibuna 
kiekvieno mėnesio pirmą 
nedėldienį (sekantis 3-čią 
d. gruodžio) 2:30 vai. po 
pietų, Fellowship priešaki- 
nėj svetainėj, 831— 33-rd 
Place, Chicago, III. 

Ieškančias ir neieškan- 
čias vienybės bei apšvieti- 
mo nuoširdžiai kviečiame 
visas be skirtumo atsilan- 
kyti į musų susirinkimą ir 

susivienyti su mumis. Tai- 
gi, sesutes, ateikite, mes 

jus su džiaugsmu sutiksi- 
me! 

Mot. dc-jos “Apšvietus” 
pirmin., K. Katkevičienė, 

KAIP TURĖTŲ APSIEI- 
TI PATI VYRUI SUGRĮ- 

ŽUS IŠ DARBO. 

Kuomet vyras vakare 
pareina iš darbo namo ty- 
lintis ir suvargęs ir sėdasi 
sau ramiai pasiskaityti 
laikraštį, pati neprivalo jam 
kas valandėlė skaitymo per- 
traukti su išmetinėjimais i* 

“Manęs jau daugiau ne- 

myli, sugrįžęs iš darbo ne- 

kuomet nepabučiuoji. 
“Tau ne galvoj, kad aš 

taip sunkiai dirbu visą, die- 
ną. Tau galvoje tik laik- 
raštis ir vakariene. 

“Gėdinkies būti tokiuo 
nemaloniu dėl savo kūdi- 
kio. Jis taipgi jaučiasi lai- 
mingas tave pamatęs. 

“Savo pačiai nesurandi 

jokio malonaus žodžio iš- 
tarti. Iš savo pačios nori 
turėti tiktai virėją. Namie 
atrandi vistik blogą, manęs 
riekuomet nepagiri, o aš 
taip sunkiai turiu dirbti. 

“Išskalbiau šiandie firan- 
kas. Ar to nepatėmiji? 

“Ištisią dieną naan labai 
galvą skaudėjo. 

“Siuvamą mašiną įstū- 
mei kertėn už lovos, kad 
kaip tik iš ten ištraukiau, 

“Nugarą man skauda 
nuo sunkenybių kilnojimo. 

“Šiandie btivo kolekto- 
rius ir neturėjau pinigų jam 
užmokėti. 

“Gali juk pagaliau padė- 
ti tą laikraštpalaikį ir pra- 
šnekėti į mane. 

“Aš manau esi kokiame 
tai nepaprastame padėjime, 
jei tiek daug susiraukęs. 

“Nieku tau negaliu intik- 
ti, sako mama (čionai pri- 

duriama visokie sakiniai). 
Tau visžŽ %?£rupi, ar aš į 
tave kaffm atsisukus, ai1 už- 
sisukus/0 1 

“Aš ireve^iu, bet tau tas 
menkniekis.'3 

“Neapkenčiu tavęs”. 
UžuoP^tų ̂  gražiu žodelių 

pati geriausiai pasielgs, jei 
tylėdama sako vyrui patai- 
sys vakbrienęį o paskui at- 
sisėdus ims'1 sau skaityti 
naudingas i ir užimančias 
knygas arba laikraščius, 
vyras pirmutinis tada pačių 
prakalbįs, apsakys jai savo 

rūpesčius ir tuokart bus su- 

tikimas. 

MOTERIŲ POLITIŠKAS 
VEIKIMAS KOLORADO- 

JE. 

(Tąsa). 
Dirbdamos kartu, mote- 

rįs ir balsavo kartu. Per 
daugelį metų jos dirbo tai 
kas sau ir tiktai du metai 

atgal įvedė pas save syste- 
mų. Reiktų daug išrašyti 
poperos, jaigu prisieitų pa- 
duoti tik metinę atskaitų 
Kolorados moterių darbo, 
kurios ir šiandie nepaliau- 
ja kovojusios už geresnį 
šalies valdymų. 

V aisti j a Kolorado turi 
dabar iniciatyvų, referen- 
dumų, teisiuosius rinkimus 
ir atšaukimų. 

Kolorado turi geriausius 
teismų įstatymus vaikams, 
geriausius _ įstatymus apie 
vaikų darbų, kelis pažan- 
gius vedybų įstatymus ir 

naujausių liaudies švietimo 

systemų. 
Kolorado j e — ir niekur 

daugiau visame sviete — 

motina skaitoma lygia tė- 
vui sulyg teisių į savo vai- 
kus. Ji turi teisę kartu su 

tėvu apimti/mirusio sunaus 

turtą.;-, Į§)liį|ądoię,spįįni me- 

tai jaimpųrs’myrgaitėms pa- 
skirta 18 metų .amžiaus, vie- 
ton 14, kaip tai. pirmiau bu- 
vo, o ir dabar dar tas yra 
kitose valstijose. Kei viena 
moteris Kolorado j e negali 
dirbti daugiau 8 valandų į 
parą. Kiekvienas miestas 

daugiau su 25 tūkstančiais 
gyventojų turi įsteigti ne- 

apmokamą kontorą darbo 

suieškojimui. Valstija tu- 
ri prieglaudą benamiams 
vaikams. Visi tie įstaty- 
mai ir įstaigos buvo įvestos 
daugiausiai moterimis arba 

po jų didžiausia intekme, 
1909 metų sesijoj mote- 

rįs įnešė įstatymda vystės 
įstaigon 12 įstatymų punk- 
tų, bet perėjo tik du iš jų: 
apie mokytojų algas senat- 

vėje ir pataisymas įstaty- 
mo apie darbų. Nękurie iš 

įneštų įstatymų sumanymų 
buvo punktais demokratų 
partijos platformos, ir ne- 

žiūrint į tai, kad trys ket- 
virčiai įstatymda vystės 
įstaigos narių buvo demo- 

kratai, nei vienas iš tų su- 

manymų neperėjo. Tokia 

partijos veidmainystė pada- 
rė į moteris-jtaip didelę in- 

tekmę, kad' paleidus įsta- 
tymdavystės įstaigų, mote- 

rių kliubų komitetas nuta- 

rė nekacfps nesiskirstyti ir 

laikyti savo posėdžius. Mo- 

terįs įsteigė nuolatinę orga- 

nizacijų “Visuomenės tar- 

nybos ly|ų” V' bepartijinę, 
politiškų moterių draugijų. 
Tų lygųrįštęigė šviesiausios 
moterįs. Tos mokino savo 

seseris išminties politikoje, 
ingytos ilgais metais kar- 
taus prityrimo. 

Tuomi pat laiku keli vy- 
rai Denvere įsteigė kliubus 
ir lygas, su tikslu įvesti 
miestui vandęntraukį, kovo- 

ti už tiesiuosius rinkimus ir 
tt. Tos organizacijos susi- 
jungė į piliečių partiją ir 

pareikalavo specijalinių 
rinkimų Denvere, kuriuose 
rinkikai turėjo balsuoti už 
in taisymą mieste vanden- 
traukio, įvedimą iniciaty- 
vos, referendumo ir atšau- 
kimo. 

jie reikalavo specijalinių 
rinkimų dėlto, idant rinki- 
kai galėtų nuodugniai ap- 
svarstyti visus tuos svar- 

bius klausimus. 
Jie išgavo sutikimą mies- 

to tarybos, bet miesto ad- 

ministratoriai, pataikauda- 
mi savo politiškiems šeimi- 
ninkams, sugalvodavo rin- 

kimų atidėjimui išsikalbėji- 
mus, kol visiems nepaaiškė- 
jo, kad rėguliariniai ir spe- 
cijaliniai rinkimai atsibus 
tuom-pat laiku. 

Politikierių pastangos at- 
likti reguliarinius ir speei- 
jaliniuš tuomi patim, laiku 
išaiškinama tuomi, kad re- 

guliariniuose rinkimuose 
turėjo būti leidžiamas per 
balsus klausimas apie už- 
draudimų pirklybos svaigi- 
nančiais gėrimais. Politi- 
kieriai stengėsi užintere- 
suoti rinkimus blaivybės 
klausimu ir tokiuo budu 
atitraukti jų atidžių nuo 

svarbesnių dalykų, kokiais 
buvo iniciatyva, referendu- 
dumas, atšaukimas ir mies- 
to vandentraukis. Denve- 
re buvo privatinis vanden- 

traukis, bet jo savininkai 
be pasigailėjimo plėšė vi- 

suomenę, kuri viešai pro- 
testavo prieš tokių sauvalę. 
Gyventojams prisiėjo išriš- 
ti itin svarbų klausima: ar 

atnaujinti kontraktų su 

vandentraukio savininkais, 
ar statyti miestui savų van- 

dentraukį. 
Ištisus mėnesius visuo- 

meninės tarybos lyga mies- 
te klausinėjo visų luomų ir 
partijų moteris, ar D'envė- 
ras turi pasiliuosuoti nuo 

privatinės vandens mono- 

polijos, ar nė? Geresnės 

agitativinėš temos moterįs 
negalėjo turėti. Vandens 
klausimas visur labai svar- 

bus, o tokioj valstijoj kaip 
Kolorado jis buvo ypačiai 
reiškus. Vanduo — svar- 

bus dalykas, ypačiai mote- 
rims. Stokuojant vande- 
niui, žuvo jų sodnai ir gel- 
to daržovės. Nelaiminga 
kankinė puikiai suprato 
vandens brangenybės reikš- 
mę. 

Apart vandens klausimo 
buvo ir kiti svarbus mote- 

rių reikalavimai ir troški- 
mai. 

Republikonės ir demo- 
kratės, ne narės visuomenės 
tarybos lygos, paprašė sa- 

vo partijų išstatyti moteris 
kandidatėmis į nekurias 
valdvietes. Jų prašymas 
atmesta. Piliečių partija 
pasirodė savo moterims sve- 

tingėsne ir išstatė savo par- 
tijos “tikiete” miss Alice 
Meredett kandidate į ko- 

misų ofiierius. Denvero 
moterįs pamatę, kad par- 
tijos atsisakė nominuoti jų 
kandidates, nutarė duoti 
vyrams gerų pamokinimų. 
Nekurios iš jų viešai išvedė 
aikštėn tamsins darbelius 
savo partijų lyderių, kitos 
gi sarkastiškai juokėsi. 

Atėjo rinkimų diena. 
Baliotas — stebėtinas ir 

baisus dokumentas: Jame 
buvo užrašyta 24 kandida- 
tai į dvidešimtį įvairių 
valdviečių. Baliote buvo 

išspauzdinta maždaug de- 
šimts tūkstančių žodžių. 
Jame buvo daug pataisymų 
ir išvedžiojimų, kurie rin- 
kimams buvo neaiškus ir 

nesuprantami. Moterįs ne- 

šiojosi balioto egzemplio- 
rius ir mokino savo drau- 

ges jį užpildyti. 
Viena* diena prieš rinki- 

mus moterių organizacijos 
ryte ir vakare sutaisė 24 

bažnyčiose susirinkimus, 
kuriuose aiškino vyrams ir 
moterims kaip užpildyti sa- 

vo baliotą. 
Moterįs labai pasekmin- 

gai veikė naudai savo kan- 
didato į komisijonierius. 
Jos inkalbėjo partijoms ne- 

išstatvti daugiau dviejų 
kandidatų nuo kiekvienos 
iš jų į visas tris valdviečių 
vietas. 

Tokiuo budo rinkikas ga- 
lėjo balsuoti už miss Mere- 
dett be užkenkimo savosios 
partijos kandidatams. 

Deny ere buvo patarlė : 
“Moteris ir nigeriai rinki- 
muose visuomet eina uode- 

goje”. Labai nedaugelis 
tikėjo, kad miss Meredett 
liks išrinkta. • 

Daugumas vyru balsavo 
už ją vien išpildymui pri- 
žado savo pažįstamoms mo- 

terims. 
Rinkimų diena buvo di- 

delio neramumo diena. 
Sunkiai dirbo moterįs, vie- 
nok jos negalėjo pasakyti, 
kokias pasekmes turės jų 
teisingas darbas. 

Bet kuomet balsavimas 

užsibaigė, tai skaitant bal- 
sus pasirodė, kad ne tiktai 
miss Meredett liko išrinkta, 
bet perėjo n* visos ekono- 
miškos reformos, moteriij 
išstatytos. Ir tiktai įstaty- 
mo sumanymas apie alko- 
holinius gėrimus liko at- 
mestas 14.274 balsais, užį 
ką Denvero moteris iš visu 

pusiu gavo daugybę papei- 
kimų. Ištikrujų gi tai bu- 
vo vienas iš drąsiausių 
žingsnių, kurį kuomet-nors 
moteris išdrįso. žengti. 
Denveri; yra tiek-pat ne- 

geriančių alkoholį moterių, 
kaip ir kituose miestuose, 
bet tuose, rinkimuose jos 
stengėsi laimėti svarbes- 
niuose joms klausimuose ir 
vien tik todėl mažai -ati- 
džios atkreipė į blaivybės 
klausimą. Jos galvojo 
taip; kol žmonės neturės 
tiesos prašalinti nuo uži- 

mamų _ vietų netinkamus 
miesto valdininkus, tol 
Denveras nekuomet neišga- 
lės likti pirmuoju miestu 
valstijoj, nors dauguma ir 

balsuotų už pilnąją blaivy- 
bę. Jaigu žmonės nemunes 

nuo savo pečių plėšikų-po- 
litikierių ir vagių-vertel- 
gų baudžiavą, jie neįstengs 
padaryti miestą blaiviu. 

Rinkimai Denvere buvo 
skaudžiu smugiu partijų 
šeiminininkams. Republi- 
konai ir demokratai paliko 
bepartijiniais. .Jie nera- 

miai sakydavo: “Moterįs 
tai padarė”. ... 

Piliečių partija išpildžiu- 
si savo užduotį išsiskirstė. 
Ir visuomenės tarnybos ly- 
gos moterįs sugrįžo į savo 

kliubus, nutariamos vėl su- 

sijungti, kuomet reiks sta- 

tyti savo kandidatus į įvai- 
rias valdvietes 1911 metų 
rinkimuose. 

Demokratės nuvyko į 
valstijinę savo partijos kon- 

venciją ir pareikalavo su- 

teikti moterims 3 vietas — 

valstijos sekretoriaus, mo- 

kyklų superintendento ir 
rektoriaus valstijos univer- 
sitete. Valstijos sekreto- 
riaus vieta nekados nebuvo 
užimama moterių ir kon- 
vencija tiesiog užbaubė iš 
juoko, išgirdusi tokį mote- 
rių reikalavimą. 

(Pabaiga seka). 

Namai ir lotai ant 
Pardavimo. 

Musų. banke raudasi di-. 
džiausiąs “Real Estate” 
skyrius narną ir lotu. Lie- 
tuviai pasinaudokite iš ge- 
ros progos, nes visi namai ir, 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkej lietuviai ap- 
gyVentoj. Kam mokėti be- 
reikaio randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele- 
tą metu, galėtą įgyti savo 

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

Cionais paduodame sura« 

šg. nekuriu ir lotu, kurious 
galima pirkti labai pigiai: 

ATJBURN AVĖ. 
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

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

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Raudos atne- 
ša $3.' 3.00 meams. Kaina .. $2200.00. 

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Bandos atneša $2S8.00 metams. Kai- 
na $2300.00. 

2 lubu 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. 
ARCH ST. 

1 lubų meilinis namas. Eandos 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. 

EMERALD AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Bandos at- 

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

gvcnimas 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. Randos at- 
neša $300 metams. Kaina $4000.00. 

2 lubų medinis d amas. Barsikaodk 
labai pigiai .tiktai $2800.00. 

2 lubų medinis namas, 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 maudykla. 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 štoras 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, 9 kamba- 

riai. Namas intaisytas pagal nau- 
jausią būdą. Kaina $3400.00 

MORGAN ST. 
3 lubų bizniavus mūrinis namas, što- 

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 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- 
tams. Kaina $2500.00 

1 lubų mūrinis namas. Kai- 
na $2500.00. 

PARKELI, AVĖ. 
2 lubų medinis namas. Raudos at- 

neša $300.00 metams. Kaina $2057,00. 
LOTAI. 

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

2. Du Jot;.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 štoro arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu $4000.00. 

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
VVestern avė. Rockvell avė., Talman 
avė., \Vashtenaw avė., Fairfield avė., 
i- California avė. Lotai randasi la- 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant \Vestern avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavolcai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau. 

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

JOtfAS m. TANANžiVICfig 
3244 So. Morgan 3i.( 

Ghicagtt, HL 


