
vSVARBI UŽDUOTIS. 

Sazont Paramonyč Stry- 
žakov buvo savininku gana 
didelės barzdaskutyklos 
vienoje iš gyviausiu jų Pe- 

terburgo gatvių. 
Turėdamas du pagelbi- 

ninkus, pats labai retai pa- 
tarnaudavo atsilankiusiems, 
darydamas tuomi garbę ne- 

kuriems nuolatmiems sve- 

čiams. 
Sazont Paramonyč buvo 

dideliu patrijotu ir visa sa- 

vo dvasia nekentė nenuora- 

mų. 
Kaip Kaligula, jisai tan- 

kiai kalbėdavo į savo senus 

lankytojus: 
— Visų savo turtą atiduo- 

čiau už tai, idant visi maiš- 
tininkai galėtų turėti vieną 
galvą, kurią vienu užsimo- 

jimu šitos štai gštrios brit- 
vos galėčiau nusmogti. 

Čia Sazont Paramonyč 
turėjo paprotį vaizdžiai pa- 
rodyti tą egzekuciją ant at- 

silankiusiojo' svečio kaklo, 
nuo ko šis, pastarasis visu 
kunu drebėjo, išsigandęs 
žiurėjo į margstančią prieš 
akis britvą ir neužvydėjo 
tos išsivaizdintos galvos 
bausaus likimo. 

Būdamas uoliu patrijotu, 
Stryžakovas laikė ir pagel- 
bininkus patrijotus ir lan- 

kytojus turėjo išimtinai pa- 
tri jotus. 

Kuomet pas ji atsilanky- 
davo nepažįstamas svečias, 
tuojaus jį atidžiai tyrinėda- 
vo ir sava ranka skuzdavo, 
stengdamasis tame laike su- 

žinoti nepažįstamojo politi- 
kos persitikrinimus. 

Kuomet jam pasisekda- 
vo sugauti “maistininką”, 
tai Sazont Paramonye tuo- 

jaus apsiginkluodavo atši- 

pusia britva, speeijališkai 
tam tikslui paskirta ir, kaip 
pats išsireikšdavo, “taip 
išdirbdavo atsilankiusio j o 

fizionomiją”, kad tas kuo- 

greičiau išbėgdavo ir jau vi- 
suomet stengdavosi ištolo 

apeiti baisią kankinimo vie- 

tą. 
Užtai Sazont Paramonye 

buvo savuoju barzdaskučiu 
visą patentuoto patrijotiz- 
)ao ramsčiu, naudojosi ją 
prielankumu bei duosnumu 
ir gyveno it rojui, kaip pa- 
galios gyvena visi musą pa- 
tri jotai. 

Šiandie Sazont Paramo- 

nye jautėsi ypačiai iškil- 

mingame upe. 
Priežastimi to buvo atsi- 

lankymas policijos valdinin- 
ko. Mordobojevo, kuris jam 
pranešė vyriausybės įsaky- 
mą, jog barzdaskučiams pa- 
vesta pranešti kur reikiant 

apie visus užtėmytųs asme- 

nis, reikalaujančius nusku- 
timo barzdos ir ūsų. 

Sazont Paramonyč, kaipo 
ištikimas politikas, tokiam 

vyriausybės įsakymui pri- 
davė atsakančią vertę. 

— Hm... — pratarė į vy- 
resnįjį pagelbininką Oscl- 

kovą — hm... tai neva rei- 

škia, kad vyriausybė suma- 

nė reikalauti nuo mus maiš- 
to naikinimui pagalbos ir 

parėmimo... 
Sazont Paramonyč suju- 

dęs pradėjo skubiai vaikš- 
čioti po barzda skutyklą, ka- 

sydamas retą, ožinę barzde- 

lę. Matoma buvo, kad ko- 

kia-tai mintis nedavė jam 
ramybės. 

— A, tai pagalios taip! — 

staiga sušuko, o sušuko taip 
smarkiai, kad Oselkovas, 
krūptelėjęs visu luinu, už- 

tepė muilu skutamojo nosį, 
kad tas pradėjo čiaudėti ir 
spjaudyti, o vaikas Oriška1 

prietaisą, kurį ̂ ^Tpagelbi- 
ninkui Mylcevui. 

— A, tai pagalios taip! — 

atkartojo Sazont Paramo- 

nyč, sustodamas viduryje 
kambario ir iškilmingai pa- 
keldamas augštyn rodomąjį 
pirštą. — Išeina taip, kad 
mes priklausome į viduriniu 
reikalu ministeriją! 

Oselkovas, iškarto tokiuo 
išradimu tarsi r perkuini 
trenktas, greitai atsigavo. 

— Žinoma, tai supranta- 
ma ! —- ištarė jau visai ra- 

miai, šluostydamas skarele 
muilu išteptą skutamojo 
nosį. 

Sugalvojęs taip svarbu 
išradimą ir išgirdęs Gsellio- 
vo patvirtinimą, kurį skai- 
tė vyriausiuoju savo užva- 

duotoju, Sazont Paramonyč 
pasislėpė liž uždangos ir į 
kokias penkias miliutas pa- 
sirodė nau j ame švarke s, ir 

baltame kaklaraišty j. 
— G kaip-gis, tokia die- 

na... Jog į visuomenes vei- 

kėjų eiles, galima pasakyti, 
stojame — paaiškino esan- 

tiems. n. , 

Sazont Paramonyč ištik- 

rųjų pradėjo save skaityti 
dideliu veikėju... Dideliais 

žingsniais vaikščiojo po 
kambarį, meiliai šypsojosi 
ir maloniai patraukė Grįš- 
im už ausies... Griška ne- 

daug dar suprato politiką ir 
neramiai griebė paraudusią 
ausį, matomai bijodamas to- 

limesnių savo pono malonių 
šposų. 

Sazont Paramonyč, jaigu 
į barzdaskutyklą įeidavo 
kas iš nuolatinių lankytojų, 
su kuriuomi jis buvo geruo- 
ju, slaptingai, su meiliu nu- 

sišypsojimu pranešdavo: 
— Gali tamsta mane pa- 

sveikinti. Esu pagerbtas, 
jaigu taip pasakysiu, už- 

skaitytas... 
Čia pranešdavo vyriausy- 

bės įsakymą ir su dideliu 
džiaugsmu priimdavo pa- 
sveikinimus, širdingai spau- 
sdamas svečiui ranką,. : 

Pavakare atėjo jam į gal- 
vą nauja mintis. 

— Kaip manai, tamsta 
Oselkov, ar nereikėtų sau 

užsisakyti naujų vizitinių 
korčiukių? 

— Galima butų... 
— Pavyzdin taip: “Sa- 

zoiit Paramonyč Stryžakov, 
franeuzij barzdaskutis, pa- 
trijotas ir visuomenės vei- 

kėjas prie vidurinių reika- 

lų ministerijos”. 
— Tai suprantama... — 

rimtai patvirtino Oselkovas. 
Sazont. Paramonyč užsi- 

vilko paltą, skubiai išėjo iš 

skutyklos ir, į dešimtį mi- 

nučių sugrįžęs, iškilmingai 
pranešė: 

— Užsisakiau... Tris 
šimtus. 

Toj valandėlėj barzdas- 

kutyklon įėjo naujas asmuo 

bronziniame palte, su nedi- 
dele barzdele ir rudais ūse- 

liais. 
Atsargus Sazont Paramo- 

nyč atidžiai apžiurėjo ne- 

pažįstamąjį. 
— Norėčiau nusiskusti... 
— Labai prašau! Oriška, 

prietaisus! 
Oriška kaip šūvis pasilei- 

do už uždangos, o Sazont 

Paramonyč išsiėmė iš spin- 
tos dvi britvas — aštrią ir 

atšipusią. 
Muiluodamas naujam 

svečiui barzdą, Sazont Pa- 

romonyč galvojo, kokiuo bu- 
tu ištirti nepažįstamąjį, ar 

nėra kartais maištininku. 
— Ar nepeša? 
— Ir... ne... 
—- Skaitei tamsta atstovo 

N. kalbą ? 
— Žinoma. s' 1 

“ -Na BRkia yra nuo- 

monė gerbiamojo pono? 
=— Na, o kokia-gi — juo- 

dašimtis ir tiek. 
Sazont Paramonyč tuo- 

jaus perkeitė britvą... — 

“Jau aš tau,'mylimasis, pa- 
rodysiu juodašimtį, atmin- 
si!” — pamąstė ir be pasi- 
gailėjimo pradėjo drėgsti 
maištininko barzdą atšipu- 
sia britva. v -i \ 

Sužinojęs tokią nuomonę, 
Sazont Paramonyč nustojo! 
interesuotis svečio kalba ir 

jau tiktai manė, kaip ge- 
riausiai “išdirbti fizionomi- 
■j o ^ *'•." * 

Jei 
Svečias nito skausmo 

stenėjo ir raukėsi. į 
—- Kas tą i- toji britva to-į 

kia atšipus? ^ pagalios pa- 
klausė. V" 

— Iš kur gi, pirmos rū- 

šies... Solingeno —- piktai 
ramino svečią. 

Pagalios barzda buvo nu- 

skusta. 
f 

—. Ūsus taipgi tamsta nu- 

skusk...— pranešė' svečias. 
Sazont ParąmonyČ staiga 

pajuto, kaip jam kvapą už- 

ėmė, sudrebėjo kojos ir 
smilkiniuose pradėjo plak- 
ti... Paleido net britva, 
kuri barškėdama nupuolė 
ant grindų. -, , 

— Kąąą... ušus?.;, — dre- 
bančiu balsu prašnabždėjo, 
netikėdamas savoms au- 

sims. 
— Taip, taip! 

— “Viešpate, re vėlinei j d- 

nieriiis” — tarsi- žaibas 

blykstelėjo jam galvoj. 
— Ivlau... klau... klausau' 

— gaikčiojo— toj valandė- 

lėj... tiktai britvą permai- 
nysiu... ta ištikrųjų kieki;. 

Skubiai nuėjo už uždan- 

gos, traukdamas su savimi 
Orišką. 

— Klausyk Oriška — 

kalbė j o pašnabž domis—lėkk 
nuovadon ir pasakyk, kad 

ponas liepė pranešti, jog 
revol i nei j emeriui skuta 
usus ir barzdą... Supranti, 
žioplį? — patraukė Orišką 
už rankovės:'-’- ‘i^ *č'■- n-i 

Išsigandęs Oriška išvertė', 
akis ir pasileido bėgti nuo- 

vadom ..•" 

— Ar kartais tamsta ne- 

priguli prie mūsiškių? — 

slaptingai užklausė svečio 
Sazont Paramouyč. 

— Kokių “jūsiškių’1’'? —- 

neištikimai klausė svečias. 
— Na, žinoma, prie revo- 

liucijonierių... 
Svečias labai atidžiai pa- 

žiurėjo į Sazont Paramony- 
čių. Matoma buvo, kad jį 
labai užinteresavo tokia 
kalba, ir tas buvo patėmyta 
atsargaus barzdaskučio. 

— “A, mylimasis, išsida- 

vei, jau aš tave sulaikysiu”. 
— Kaip tai, tamsta taip- 

pat? — lygiai slaptingai 
klausė nepažįstamas.. 

— Aš?.lio, lio U karš- 
čiausias es-eras! 

— Negali būti? persista- 
tyk sau tamsta, aš taippat 
esu es-eras!... — kaipir nu- 

džiugęs atsakė nepažįsta- 
mas ir jautriai pakratė 
Stryžakovo ranką. 

— Mes šešiasdešimts pen- 
kias bombas sutaisėme — 

pašnabždomis pranešė barz- 
daskutis. 

— Ecb, mes turime apie 
tris ar keturis šimtus bom- 
bij... — vis džiaugsmingai 
atsakinėjo svečias. 

Po tokio prisipažinimo 
Sazont Paramonye nubėgo 
už uždangos, mostelėjimu 
šaukdamas Mylcevą. 

— Greitai bėgle nuovadon 
ir pasakykį kad ponas su- 

rado trijų šimrtų bombų 
sandelį.' Greitai!... 

— Dofaiib'kft^drauge, nu- 

bėgau pažiūrėti ar ko nėra, 

suprantat^ |lsargumas vi' 
sados reikalingas... — aiš- 
kino Stryžąkovas. 

— Pasakykite, drauge, 
kur susirenkate? — klausė 
svečias. 

■— Kas petnyčia ant Su- 
vorovo prospekto nr. 43... 
dabar rengiame valstybės 
Banko eksproprijaciją. 

— Ištikrųjų? O mes pa- 
sikėsinimą ant N. 

— Atsiprašau, drauge, 
ant minutės — ir Sazont 

Paramonyč vėl pasislėpė už 

uždangos, linktelėjęs Osel- 
kovui. 

— Lėkk 1 tamsta greitai 
nuovadon ir pasakyk, kad 

ponas susekė ant p. N. gy- 
vasties pasikėsinimą. Tik- 
tai skubiai/ ;‘y;/ 

— Tai suprantama — ir 

trečias pasiuntinis išsisku- 
bino į nuovadą. 

Stryžakov.as, pasilikęs 
vienui Vienas su svečiu, 
pradėjo toliau tyrinėti leng- 
vatikį revdliucijonierių, ku- 

ris prisipažino jam keliuo- 
se rengiamuose užpuolimuo- 
se, nurodė slaptingą susi- 

rinkimų vietą, bombų san- 

deli, ginklų ir tt. 
Klausydamas svečio, Sa- 

zont Paramoiiyč galutinai 
paskendo svajonėse. 

— “Jau aš jus visus, my- 

limieji — galvojo — visus 

sugalįsiu... Šeši užpuoli- 
mai," —* juokai pasakyti... 
Laikraščiai apie mane ra- 

šys...' O gal ir dovaną 
duos... Dievas duotu kokį 
ciną, arba riba jiėr-y stę!... 

Sparnuota- fantazija kėlė. 
barzdaskučio ; mintis į par: 
dangės. t isa *■..:>>; a 

O svečias tuomtarpu pa- 
sakojo baisias paslaptis,, 
Stengdamasis ? neužmiršti 
nei žodžio,; :.StiizyŽukovas dė- 

josi sau į galvą visus as- 

menis ir vietas, apie kurias 

pasakojo Tėvoliūcijonierius 
ir nekantĮįairfyi>lg,ūsį į gąt- 
ve, laukdamas policijos. 

Staiga, tarsi iš po žemės 
barzdaskuty kloję atsirado į 
pusę šimto policijos atsto- 

vų, žandarų, kazokų. Pa- 
sirodė vienu laiku visuose 

įėjimuose, išėjimuose, ap- 
supo visą gatyę... Buvo čia 

viršininkas, du pagalbinin- 
kai, žandarų rotmistras, ke- 
li paoficieriai ir daugybė 
miestsargių. 

— Štai revoluicj emerius, 
imkite jį... — išdidžiai su- 

šuko Štryžakovas, rody- 
damas pirštu į išsigandusį 
svečią. 
j — Bet- baudė gintis ne- 

, pažįstamas. ,v 
— Areštuoti jį ir iškrėsti! 

— paliepė viršininkas. 
Dvi poros ranku pagrie- 

bė revoliucijonierių, trečias 
krėtė. 

— Štai, jūsų augštagimv- 
bc, kišenine knygelė ir ko- 

kia-tai popera, daugiau nie- 

ko neturi — pranešė mies- 

tsargis, paduodamas virši- 
ninkui surastus daiktus. 

Viršininkas greitai iš- 

skleidė pop:cr;>. 
Buvo tai liudijimas, iš- 

duotas slaptosios policijos 
agentui, Andriui špikovui... 
........ • “ii? •:«>_. 

Po tam atsitikimui Sa- 
zont Pąrąnionyč pradėjo 
gerti, o maištininkus dar 

labiau neapkentė.' 

DELEI ISTORIJOS VA- 
DOVĖLIO. 

Visi mokytojai, kuriems 
rupi ne tiktai priverstinojo 
pradedamosios mokyklos 
kurso išmokinimas, bet ir 
tikras vaikų auklėjimas, se- 

nai jau pasigesdavo tinka- 
mo Lietuvos mokykloms 

istorijos vadovėlio. Atsi- 
menant, kokią svarbią vietą 
turi užimti da ne visai at- 
budiisios tautos mokykloje 
Savo istorija, stačiai reikėtų 
stebėtis, jog taip ilgai kal- 
bamojo vadovėlio negalėjo- 
me sulaukti, ypač kad jo 
parašymui da-gi konkursai 
skelbiami buvo. Bet iš ant- 
ros pusės reikia neužmiršti 
ir to, jog Lietuvos istorijos 
vadovėlio parašymas yra la- 
bai nelengvas darbas. — 

Pirmiausiai nei pas kitas 
tautas da nėra moksliškai 
apdirbtos istorijos moky- 
mo metodikos. Musų die- 
nų pedagogai da tebesigin- 
čija apie tai, kuomet reikė- 
tų pradėti, kaip ir ko mo- 

kyti, išguldinejant istoriją 
pradedamosiose mokyklose. 
Tas labai sunkino darbą ir. 
mūsiškiams. Antra — pa- 
ti Lietuvos istorija cla mok- 
slininkų beveik nei nepra- 
dėta tardyti. Išskyrus Dau- 

kantą, šiandien jau apsėdė- 
jusį, nėra nei vieno lietu- 

vio, kurs musų praeiti bu- 

tų moksliškai aprašęs, o sve- 

timtaučių veikalais ir-gi 
sunku yra naudotis, kadan- 

gi jie per mūsiškių moksli- 

ninkų kritiką nėra perkoš- 
ti. Negana to, mes taip ne- 

toli da šiame dalyke tesa- 
me nuėję, jog dagi papras- 
čiausiųjų dalykų tikrai ne- 

žinome. Lietuvos istoriš- 
kosios vietos ir istorijos 
teikėjų vardai beveik kiek- 
vienoj e knygoje, ar tai lie- 

tuviškoje ar tai svetimojec 
kitaip vadinama, o jau isto- 

rijos atsitikimų aiškinimas, 
tai margas, kaip pats pa- 
saulis;. 

Tokią mokslo medžiagą 
teturint, stačiai baugu bu- 
vo pradėti vadovėlį rašyti, 
bet to vadovėlio taip labai 

reikia, jog ir laukti toliau 
buvo,.sunku, ypač nežinant, 
kuomet ir ko susilauksi. 

Draugų kalbinamas, aš 

prieš porą metų pradėjau 
apie Lietuvos istorijos va- 

dovėlį -trusti. Neminėsiu 
čia visų kliūčių, kurias su- 

tikau tą,, darką dirbdamas, 
bet prieš paleisiant žmonės-, 
na savąjį vadovėlį norėčiau 

porą žodžių pratarti, delko 
tasai vadovėlis išėjo tokiuo, 
kokiuo jisai šiomis dieno- 
mis pasirodė, o ne kitokiuo. 

Rašydamas savąjį Lietu- 
vos istorijos vadovėlį, pa- 
matau padėjau tą, mano 

nuomone; teisingą kai-kurių 
pedagogų mintį, jog istori- 

ja yra toksai mokslo daly- 
kas, kurs, miklindamas kū- 
dikio protą, visųdaugiausia 
turi auklėti jame tas geisti- 
nąsias sielos ypatybes, ku- 
rios draugėje sudaro nusis- 
tovėjusį vienos ar kitos tau- 
tos asmenį. Tokiomis geis- 
tinomis lietuviams ypatybė- 
mis šioje valandoje, mano 

nuomone, reikia pripažinti 
įsitikėjimą individualinėm 
kiekvieno žmogaus galėn, 
palinkimą aukoti savo dar- 
bą visuomenės labui ir pa- 
triotizmą, savo tautos ir 

gimtosios šalies meilės pa- 
vidale. 

Ant šito pamato stovėda- 
ma^ aš ir stengiausi kuo- 
nuosekliausiai ir supranta- 
miausiai aprašyti tuos mu- 

sų praeities atsitikimus, ku- 
rie minėtųjų sielos ypaty- 
bių auklėjime turi didžiau- 
sią vertę. Tam tikslui nau- 

dojausi visais esančiais lie- 
tuvių kalboje istorijos vei- 
kalais ir veikalėliais, ran- 

kiodamas iš jų reikalingą 
medžiagą, o kur savos me- 

džiagos truko, kreipiausi į 
rusų ir lenkų raštus. 

[Vyriausiuoju mano ru- 

pesniu buvo objektyviškai 
ir vaizdžiai apipasakoti 
tuos praeities dalykus, ku- 
riuos, skaičiau reikalingais 
vadovėlyje minėti. Tokiuo 
budu susidarė manoji Lie- 
tuvos istorija, kurią, su- 

tvarkęs pagal visuotinųjų 
didaktikos reikalavimų, drį- 
sau spaudon atLIuoti. Ne- 
manau, kad mano parūpin- 
tasis vadovėlis butų tobu- 
las pilnoje žodžio prasmėje. 
Be abejo atsiras jame tai- 

sytinų vietų, kurias prakti- 
ka mokyklose ir objektiva 
kritika su laiku nurodys, 
bet šiuo žygiu, beveik jokio 
prityrimo nesant, — nes tai 
da pirmutinis lietuviškas 
istorijos vadovėlis, — nie- 
ko tobulesnio parašyti bu- 
čiau nesugebėjęs. 

Pavesdamas kalbamąjį 
vadovėlį draugų mokytojų 
ir visuomenės kritikai, jau- 
čiu pareigų širdingai padė- 
kavoti daktarui J. Basana- 
vičiui, suteikusiam man 

daug patarimų ir pataisy- 
mų kalbos ir istorijos žvilg- 
sniu, ir p. K. Būgai už nu- 

rodymus kalbos paklydimų 
kai-kuriuose .pavadinimuo- 
se ir veikėjų varduose. Ly- 
gią padėką turiu p. Kai- 
riūkščiui ir kitiems drau- 

gams pedagogams, kurie 
prieš spausdinant vadovėlį 
perveizėti ir savo pastebė- 
jimus man suteikti malonė- 

jo. Pranas. 

Taupus. 
Smuklininkas: — Ko ten 

ieškote Motiejau? Jau net 

visą degtukų dėžę suvar- 

tojote. 
Motiejus: — Ieškau deg- 

tuko, kurį prieš valandėlę iš 

rankų išmečiau. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti. 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštj leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

J. M. TANANEVIGZE 
3244 S. Morgan St., Chicago, III. 

NAMAI IR LOTAI ANT 
PARDAVIMO. 

Musų banke randasi di- 
džiausiąs “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 randa, kad galima 
turėti savo namuku ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randa per kele- 
tą metų, galėti^ įgyti savo 

locnų narna 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 namą arba lotų patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai. i 

Čionais paduodame sura- 

šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai: 

, AUBURN AVĖ. 
2 luby medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Randos atneša $1500.00 
metams. Kaina _*... $17000.00. 
v 

2 lubu kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. ■ Randos atne- 
ša ^$3:5.00 moams. Kaina .. $2200.00. 

2 lubu medinis namas, 2 gyvenimai. Randos atneša $288.00 metams. Kai- 
na 
■.v;... $2300.00. 
luby medinis namas, 3 gyvenimai. Randos atneša $330.00 metams. Kai- 

na •.---... $3000.00. 
luby medinis namas, 2 gyvenimai. Randos atneša $300.00 metams. Xai- 

na ... .. $2200.00. 
1 labu mūrinis namas, 1 gyvenimas. Ę-ąi.na .r,. w,,,.. f... $2700.00. 
2 lubi; mūrinis namas. Randos at- 

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

1 luby medinis namas. Randos at- 
neša $300.00 metams. Kaina $2000.00. 

1 luby medins namas, 2 gyveni- mai. Kaina $1500.00. 
1 lubu mūrinis namas. Kai- 

na $2150.00. 
ARCHER AVĖ. 

2 lubij medinis namas. Kai- 
na 

.... $3000.00. 
EMERALD AVĖ. 

2 lubu medinis namas. Randos at- 
neša $540.00 metams. Kaina $3000.00. 

1 luby mūrinis namas, 1 didelis pa- 
gveuimas ir maudyklė. Randos at- 
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00. 

2 luby medinis namas. Randos 
atneša $420.00 metams. Kai- 
na .-.. 00.00, 

2 luby murrni/i namas. Raudos’atl 
iie.ša $300 metams. Kaina $4000.00. 

2 luby medinis namas. Parsiduoda 
iabai pigiai tiktai .. $2800.00. 

2 lubu medinis n imas, i gyvenimai. Kaina ..... '$4000.00. 
FISK ST. 

2 lubų. medinis namas, 4 gyvenimai, Kaina .$4500.00k 
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai, 

Kaina :.•... $3200.00. 
FOX ST. 

1 lubų medinis namas, 6 kamba- 
riai. Kaina .. $1000.00. 

HALSTED ST. 
1 lubų medinis namas su storu. 

Kaina ....*..i..'. $3000.00. 
1 labu medinis namas, 1 gyvenimas, sii maudykle. Kaina $2300;00. 
2 lubų medinis namas ir Storas su 

keturiais kambariais ant' 2 lubų po 0 kambarius. Raudos 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, 0 kamba- 

riai. Kaina .. $1400.00, 
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. Kaina .. $1800.00. 

LOWE AVĖ. 
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba- 

riais. Namas jtaistas pagal naujau- 
sių būdų Kaina .. $3000.00. 

MORGAN ST. 
3 lubų bizniavus mūrinis namas, sto- 

ras ir S gyvenimai. Raudos atneša 
*1680.00 meanis. Kaina .. $15000.00. 

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.’ 
Randos atneša metams $432.00. Kai- 
šu .. $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- 
šu $4800.00. 

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

1 lubų marinis namas su visais įtai- smais. Randos atneša $230.00 me- 
tams. Kaiua .$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 įaoal geroj vietoj tarp lie- 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.oo! 

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 “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo- 
tu .. $4000.00. 

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockvvell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., ir 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 ge- 
ros progos. Tie lotai parsiduoda "ui 
$225.00 ir aukščiau. 

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

JONAS M. T AN ANE VIGE, 
3244 So. Morgan 3t., 

Chieag*, UL ^ 


