
LOPŠINĖ. 

(Imitacija). 
Motina Paryžiun jau 
Spruko. Niekis. Mik, sunau! 
A-a-a! užmerk akis! 
Pasekmes tvers priežastis. 

Tarakanas. it anglis, 
Po kanapos mųs palys. 
Ir Paryžiun jo žmona 
Neišbėgs... Širdie mana! 

Čia ilgu. Tiesa gyva. 
Naujas jai tarsi Bova, 
Naujas jaunas ir švelnus: 
Bus smagu... jiems šilta bus. 

A-a-a! Ges žiburys. 
Sniegą purtina šiaurys. 
Miki, zuiki, a-a-a! 
Svietas — tai usnis viena. 

Kurmiai bijosi dienos... 
Trauki koją iš burnos! 
Miki, žvaigžde tu jauna, 
Jau Paryžiui motina. 

Tu kieno? Gal tu jau jo? 
Miki! Saulė švies ryto... 
Kalu vartai dar tu akis? 
Buvo ožkos ir luokys... 

Katinas Paryžiun jau 
Ožką išvežė, brolau! 
Ji po,metų atkeliaus... 
Pagimdytų man... sunaus. 

M. Grigonis. 

logika. 

(Iš J. Petri). 

Kartą kritikui poetas rūmų nepatiko 
Ir jį išpeikė. Dvasiškiai kritiką apniko, 

Rėkė: "Tu karalių įžeidei!" 
Kunigų nepeik. EiliakaJikams jie prilygsta 
Kai jų mr dėmes sakai, tai jie tuojaus užpyksta, 

šaukia: "Tai tu Dievą įžeidei! 
M. Grigonis. 

Darbininkų Baras. 

Phoenix'e, Ari/., vaizbos butai 
gelbsti- darbdaviams panaikinti 
amatinių unijij judėjimu, įvedant 
derybas su pavieniais. Šitas ju- 
dėjimas prasidėjo uždarymu or- 

ganizuotų elektrikininkų; vaizbom 
butas skatina darbdavius nesam- 

dyti organizuotu darbininku. 
Darbdaviai bando sukviesti daug 
darbininku iš kitur. Šitas taip į 
vadinamas atdarašapio judeji-1 
mas yra ir kituose miestuose 
pietvakariuose, ypatingai Texase. I 

Stiklo cfirbėjai Japonijoje aps-j 
kritai gauna po $10.83 j mėnesį 1 

dru 'ge su užlaikymu. 

Kontraktorių firma darbuojan-' 
ti Karnforde ir Thorolde. Kana-' 

1 doje geriausiems stiklams duoda 
$1.30 j valandą. 

Suvienytoji Dailydžių Brolija 
Ontanjos provincijoje, Kanado- 
je išleido prisaką draudžiantį' 
dirbti viršlaiki amate, išskiriant į 
greito reikalo atsitikimus, ir tai I 
tik,sutinkant darbininkams. 

Nesenai atrastos fosfato kasyk-Į 
los Italijoje yra gal gausiausios 
ir (plačiausios pasaulyje. 

Visuomet saugokis nuo skau- 
džiamos ""crklčs. Kartais ženk- 
las užkrečiamų ligų kaip tai dif- 
terijos ir skarlatinos. 

'Per pirmus vienuolika mėnesių 
1919 111. Škotijos laivų darbinin- 
kai padirbo 330 laivų nuo 582,- 
501 tono. 

Anglių kasyklos Zmnguldake, 
Turkijoje kasdien išduoda 2,000 
metrinių tonų anglies. 

Pradedamasis amžius vaikams 
darbininkams Japonijos dirbtuvė- 
se norima nustatyti nuo 15 metų. 

Oklahomos plytmur:'»i reikalau 
ją $11 j dieną, tai yra $2 dau- 
giau negu gauna da'bar. 

Tabako auginimas yra viena 

svarbiausių pramonių Paragiu'a- 
juje. 

4 Anglijoje yra lik dvi briežtu- 
kų dirbtuvės. 

Paroje, Brazilijoje, 95 nuoš. 
vartojamų motorų yra ameriki- 
nės dirbtuvės. 

Šeimyniški Reikalai. 
RŪPESTIS VAIKAIS. | 

Mokykla visai nesiskaito su j 
tais ii/'ologiniais ir psichologi- 
niais apsireiškimais, kurie buvo 
pas jos mokinius. C'ia viskas su- 

siveda prie vieno: per tam tik- 
rą laiką pereiti paskiitą progra- 
mą, ir pereiti taip, kad mokyklų 
\yriausyil>ė butų patenkinta. Dau 
gumui tėvų svarbu daugiausiai 
tas, kad jų vaikai kuogreičiausiai 
-pabaigtų kursą ir pradėtų reng- 
tis prie kokio-nors darbo. Klaup- 
simas apie tai. ką per ta laiką 
pergyvena kūdikis, mažiausiai ap 
eina ir tėvus, ir mokyklą ir jei j Į tą ir atkreipiama doma, tai tik 
tuomet, kada šitos pergyvena- 
mvbės i ilgy j a aiškiai ligotą iš- 

vaizdą ir tokiu budu verste pri- 
verčia aplinkinius atkreipei i ?a- 

v jų domą. 

Paprastai gi, jei nemetis pa- 
rodo kokius nepageidaujamus pa 
linkimus, kas tokiame amžiuje 
neretai atsitinka delei nurodyto- 
jo ipsiehinio stovio, tai šitame į 
dažniausiai matoma tik išdyku- 
mas, pasileidimas, kurių praša- 
liniinui 'tėvai ir mokykla imasi 

visokiausių baudų, t. y. šiurkš- 
čių fizinių ir dvasinių prievar- 
tų, kurios neatneša nieko kita, 
kaip tik blogą. 

'^Pereinamojo amžiaus" laikui 
didžiausia daugybė kraujo subė-: 
ga į lyties organus ir dėlto te- 

kėjimas kraujo j nervus smege- 
nų centrus sumažėja. Tokiu bu- 
di smfcgenų maitinimas supras- 
tėja ir jiį veikimas sumenkėja. 

Tokiu 'bhidu išmokimas pamo- 
kų, reikalaujančių padidinto pro- 
tinio intempimo dar daugiąus 
pasunkėja. 

Nelengvai duodasi mokiniams 
mokslas; daug karčių ašarų jie 
išlieja rūsčiuose mokyklos suo- 

luose besistengdami pasiekti kny 
ginio mokslo išmintį. liet dar 

j sunkesnis yra mokslas paaugu- 
; r.iems mokinjiams. Musų mo- 

kykla nesigaili pateikti vieno- 
kias, ar kitokias baudos įmones 

taip vadinamiems "tinginiams 
mokiniams'', — ir jei aštuoneme- 
tis, dešimtmetis vaikiukas ir už- 
sitarnauja mokytojo akyse kokio 
susimylėjimo, tai ipaaugusis jau 
to visni nega'li tikutis. Ant jo 
galvos, kaip iš gausos rago, pi- 
lasi išmetinėjimai, pastebėjimai, 
išrugojimai, 'bausmės. "Esi ne 

aštuonių metų — 'gėdykis", "tu 
jau didelis, o tingi", ir penkio- 
likametį Vaiką palieka be pietų, 
rašo jam du ir vieną, už kuriuos 
jam dar reikės atsiimti ir namie, 
ir begalo, dažnai įžeidžiamaisiais 
ir skaudžiausiais žodžiais jam ka 
la vieulentę, kad jis jau didelis, 
ir todėl jam reikėtų gėdytis. 
"Pienbluirnis", "vaikiūkštis", "iš- 
augo didelis, o proto nėra", — 

paaugusis girdi mokykloje ir na- 
mie. Suprantama, kad jis ne- 

kenčia mokslo, kuris jam taip 
sunkiai pareina, u# 'kurj j it turi 
kentėti tiek daug nesmagumų, 
įžeidimų ir visokios prievartos; 
dar labiaus jis nekenčia moky- 
tojų dažnai supyksta ir ant tė 

vų. < J 
(ii jis nekaltas tame, kad jis 

jau didelis, o, tuo i->rpu, šitas 
jam (prikišama ant kiekvieno ži- 
ngsnio; jis nekaltas tame, kad 
jam sunkiau, o dažnai ir visai 
negalima išmokti, o bet ji la- 
biau spaudžia, matyt nenori to, 
kad jam sunku — ir bet reikalau- 
ja, grūmoja, gėdina, baudžia. 

Į jj jau nežiūri kaip j vaiką ir 
todėl su juo apsieina aštriai, dau 
giau iš jo reikalauja ir nepa- 
rodo nusileidimo jam; jis suau- 

gusių akyse jau yra toks dide- 
lis, kad jo negalima paglamonėti 
ir apsieiti siu juo minkščiau, kaip 
su jaunesniais. vaikais, bet po- 
draug jo neskaito tiek išaugusiu, 
kad jam 'butų galima •pripažinti 
savistovybę, išklausyti jo nuomo 

nės, pripažinti jame asmenišku- 
mą su visomis priklausančiomis 
jam teisėmis ipaeiam apsispręs- 
ti. gerbti kitus ir klausyti jų. 

1 okis senesniųjų atsinešimas į 
paaugus] kuoliudniausiu bud u at- 

siliepia j jo psichiką. N. 

Laikinosios Taisyklės (Jaunesniojo Pradedamosios 
Mokyklos Mokytojo Vardui įgyti. 

1. I'rie Šiaulių, Mariampolės, 
Panevėžio ir Kauno "Saules" 
mokytojų seminarijų sudaromos 
Komisijos, asmenims, norintiems 
įgyti jaunesniojo mokytojaus var- 

dą, kvosti (egzaminuoti). 
2. Komisijas kiekvienu atveju 

sudaro seminarijų direktoriai iš 
seminarijų mokytojų, ne ma- 
žiau kaip iš penkių žmonių, tris 
kartus per metus: Balandžio, 
Rugsėjo ir 'Gruodžio mėnesiais, 
ir dirba ne ilgiau, kaip 14 dienų. 
Kvotimų terminai skelbiami iš 
anksto laikrašty. 

3. Uia dat'bą Komisijos nariai 
gauna atlyginimo iš kvočiamųjų 
asmenų, kurie, įdtoodami Komi- 
sijos '.pirmininkui >prašymą, įmo- 
ka po 50 auksinų. 

4. Asmens, norintieji įgyti iš 
kvotimosi jaunesniojo mokytojo 

Ipirk pirk pirk 

! LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų v lfil 

I SCTISU H ^a*sva Nepriklausoma 
L i L I U V r* Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duo* kiekvienam po 5 nuošimti į metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

: 257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY j (» 

vardą, ipaduuda vieną mėnesį 
prieš praskilsiant 'kvotimams 
prašymą, prie kurio prideda: 

a) gimimo metrikus, 
b) mokyklos, kurioj yra mo- 

kęsis, pažyminį, 
i c) Švietįmo Ministerijos prade 
darnu jų mokyjklų instruktoriaus 
pažymėjimą, kad yra mokyto.- 
javęs mokykloje ne mažiau kaip 
dvejus metus. 

d) savo gyvenimo aprašymą. 
e) du atvaizdus (fotografijas). 
Visi dokumentai paduodami 

drauge su jų nuo-TŠais. 
Pastato a. Visai nemokyto-, 

javusiciųs ar mdkį toja'vusiems 
mažiau, kaiip dviejus metus taip- 
pat leidžiama kvostis šiomis tai- 
syklėmis, bet jie 'gauna jaunes- 
niojo mokytojo vardą tiktai po 
dviejų metų praktikos pradeda- 
moje mokykloje. 

5. Kvotimai esti ištisi ir su- 

trumpinti. 
6. Sutrumpintąjį kvotimą turi 

teisės laikyti visi asmens, kurie 
yra išėję ligi 1919 m. 1) rusų 
aukštesniąsias mokyklas, 2) du | 
mokytojų seminarijos ar "įSau-j 
lės" mokytojų kursų kursus, 3) J 
"R} to" mokytojų kursus, 4) kc 1 

turias vyrų ar penkias moterų 
gimnazijos klases ar joms lygų 
kursą, 5) vasaros mokytojų že- 
mesniuosius kursus, ir gavę tam 
tikrus pažymėjimus. 
I 7. Asmens, kuriems leista lai- 
kyti sutrumpinti kvotimai rak) į 
k votim ii Komisijos skirtus pai- 
dagogikos, lictiuvių kalbos me- 

lodikos ir aritmetikos rasinius, ir 
jei šie rašiniai Komisijos bus 
pripažinti tinką, tai kvočiami 'žo- 
džiu § 8 pasakyta programą tik- 
tai iš tų dalykų, kurių nėra pa- 

sakyto kandidato pristatytame pa- 
žymėjime, ir atlieka pradedamo- 
joj mokykloj lietuviu kalbos ir 
aritmetikos įbandomasias pamo- 
kas. 

8. Asmens, neturintieji § 6 
įvardintų pažymėjimų, laiko išti- 
sa kvotimą. 

Ištisas kvotines laikomas raš- 
tu ir žodžiu. Laikas kvotimą ra- 

šo duotąja tema paidalgogikos, lie 
tuvių kalbos ir aritmetikos me- 

todikų rašinius. Kvotimų Komi- 
sijai pripažinus rašinius tinka- 
mais 'parašytus, daromas kvoti- 
mas ižodi/iu iš Švietimo Ministe- 
rijos patvirtintų iyiy m. Rugsė- 
jo 12 d. "Laikinųjų programų 
pradedamosioms mokykloms jau- 
nesniojo mokytojo teisėms Įgyti." 

Atsakymai žymimi žodžiais 
"patenkinamai", ar "nepatenkina- 
mai". Išlaikęs (patenkinamai iš 
visų programoj pažymėtu daly- 
kų kvotimą atlieka lietuvių kal- 
bos ir artimetikos bandomąją pa 
moką .pradedamoje mokykloje. 

9. Patenkinamai išlaikiusiems 
kvotimą ir bandomąsias pamokas 
išduodami tam tikri pažvminiai, 
kurių pavyzdi* '<n pridedamas. 

10. Neatlaikiusiems patenkina- 
mai kvoirr.o leidžiame laikyti 
antrą ir trečią kart tiktai pus- 
mečiui praslinkus. 

11. Kvotimų komisijos rašo pro 
tokolus, kurių nuorašai siunčia- 
mi Pradžios Mokslo Departamen- 
tui. 

12 Be kvotimų, šiose taisyklė- 
se numatytų, jaunesniojo mokyto- 
jo vardas jgijamas išeinant du 

mokytojų seminarijų kursus ir 
du metim praktikuojantis mokyk- 
loj. (Pastaba prie 43 § Laiki- 
nųjų įstatų mokytojų seminari- 
joms). 

13. Išėjusieji rusų mokytojų 
seminarijų tris kursus. Saulės 
mokytojų kursus, penkias vyrų 
ar šešias moterų gimnazijos kla- 
ses ar jiems lygaus kurso mo-< 

kyklą arba įgiję iš kvotimų pra- 
dedamųjų mokyklų mokytojo var- 

dą lkg .1919 m. ir mokytojavę ne 

mažiau, kaip vienierius metus, 
laikomi jaunesniaisiais mokytojais 
nuo šių taisyklių paskelbimo 

įdienos. 
I 14. Nelietuvių pradedamųjų 
mokyklų mokytojams kvostis prie 
švietimo Ministerijos Pradžios 
Mokslo Departamento sudaro- 
mos kiekvienlu atveju ypatinga 
kvotimų komisija iš vietos 1110- 

kyklu mokytojų. 
15. Minėtieji 14 § asmens laiko 

jaunesniojo mokytojo teisėms 
įgyti kvotimus 8 § pažymėta 
programa, išskyrus lietuvių kal- 
«bą, kurios privalo mokėti tiek, 
kiek išeinama mokytojų semi- 

narijų rengiamosiose klasėse. 
Gimtosios kalbos turi mokėti 

[gramatiką (etimologiją ir sintak 
sę) literatūros teoriją ir istoriją. 

•Pradžios Moksjo Departamen- 
to Direktorius (ipas.), 

J. Vokietaitis, 
Pradedamųjų Mokyklų Sky- 

riaus Vedėjas (pas.), 
A. Vireliunas. 

,,.T X 

Pirmieji Valstybes Kūrybos Metai. 
Užsienių p ilitikoj. 

Kas buvo 1918 metų pavasarį ir 

vasarą Lietuvoje, !'as turėjo pro- 
gos prisižiūrėti, kokiose aplinkybė- 
se brendo Lietuvos nepriklausomy- 
bės idėja mūsų visuomenėje ir 

šviesuomenėje. Visuomenės nusis- 
tatymas, naremtas vienu būties ins- 
tinktu. buvo a'škus. Jis galima ke- 
li'aLv žodžiais išreikšti: kuo toliau 
nuo vokiečių ir Dieve saugok nuo 

lenkų! Eilinė šviesuomenė pana- 
šiai galvojo. Bet jos priešakyje 
stovintys naujai kepamieji diplo- 
matai. susispietę Į Y. Tarybą. įvai- 
rių žinių, veiksnių ir impulsų įta- 
koje, įvairias kombinacijas darė. 

Lenkų klausimu ir pas juos tada 

dviejų nuomonių nebuvo. Vokiečių 
jie taip pat nemėgo. Bet jie žut but 
norėjo "realiais politikais' pavirs- 
ti. \ okiečiai jiems išrodė neperga- 
limi—ergo, visuomet reikės skai- 
tytis su jų reikalavimais. Dėlto sa- 

vos rūšies kodylų smilkymas (a la 
saulės šviesai palyginimas) ir ieš- 
kojimas paspirties šiaip ar kitaip 
užinteresuotuosc sluogniuose bei as 

menyse. Šitokia politika savaime 

Lurėjo vesti ir atvedė prie Uracho. 

Kas gyveno Vilniuje pažymėti- 
nomis rugpiučio mėnesii. dienomis, 
šiuo, kaip uždarytieji B. Tarybos j 
posėdžiai, kur buvo slaptai tariama 
ir '"renkama" Urach'as, intrigavo 
visuomene. Vilniaus lietuvių val- 

gyklose tik apie tai ir kalbėdavo. 

Socialistų liaudjininkų demokratų 
ir socialdemokratų atstovai del tų 
rinkimų- buvo išėję visai iš Y. 

Tarybos. Išėjo, nes tikėjo į demo- 

kratijos laimėjimą ir del laikino 
cliplonVat;: io laimėjimo, jei tai lai- 

mėjimu galima vadinti, nenorėjo 
eiti prieš visos tautos reikalus ir 
jos nusistatimą bei uzurpuoti Stei- 
giamojo Seimo teises. Bet \ Tary- 
bos didžiuma ir net žymi dalis de- 
mokratiniu veikėju tik per Urachą 
tikėjosi prie Lietuvos nepriklauso-' 
mvbės jpriejti. Prisimena v :nas 

.šventadienis Verkuose, kada be- 

vaikščiojant po parką... ir kai kurie i 
kui, 4,-:rt'ai įsitikinę savo politikos 
neklaidingumu, vaikščiodami rimtai 
svarstė ir skaičiavo, kiek kainuos 
valstybės iždui Verkų rūmų toksai 
įtaisymas, kad naujai išrinkto ka- 
raliaus rezidencijai tiktu. 

Nuo to laiko praėjo beveik pu- 
santrų metu. Visi melai jau turime 
s-avo valdžią, tik ik iš vokiečiu 
t'racho malonės, o kaip ti!: del to. j 
kad vokiečiai bejėgiai paliko. Vi- 
suomenė šiandien 1'iip pat nusieta-! 
čiu'si. kaip ir prieš pusantrų metu,] 
tik dar aiškiau savites, nuo įliekeno; 

nepriklausomos būties reikalauja, 
dar grieščiau prieš visa k?.s svetima 
ginasi. Vokiečiai, lenk'ai ar rusai— 
visi lygus Lietuvos žmonių priešai, 
ir jeigu del ko ginčijamasi, tai ne 

dėlto, kuris iš jų geresnis, o—kuris 
biauresnis, žiauresnis, neteisinges- 
nis. Šviesuomenėje tas pats įsitiki- 

HSUiii z'isi svetimieji iš 
Lietuvos žemes, leiskite mums pa 
tiems savo reikalus tvarkyti!— tai 
yra vienas ir vienintelis liaudies ir 
[šviesuomenės nusistatymas 1919 
metų pabaigoje. 

Bet ir čia, kaip 1918 metų va- 

sarą, yra žmonių, kurie netoli ma- 

tydami, o ilsėtis dar nenorėdami, 
mano pasaulį nustebinti savo "rea- 
le politiką" pozuodami'. Vokiečių 
markės kursui ligi septynių ska- 
tikų nukritus, vokiečių kunigaikščių 
ar princų importu užsiimant, "rea- 
lio politiko" vardo neįgisi ir nie- 
kam—net sau nepatarnausi. Bet 
Vilniaus Verkų rūmai dar ir šian- 
dien tebestovi, tik Į juos pažiūrėti 
norint, reikia ne Gilzės ar Koegle- 
lo\vskio...O jei panorėtum apskai- 
tyti, kiek k'ainuotų valstybės iždui... 

Ir '"ost'ai" bei markės mainomos 
i svarus "komiso pamatais' apsi- 
imima supirkti ir pristatyti linus, 
kuriuos anglų pirklys parduos 
aukščiausiomis biržos kainomis," 
o lietuviškos femidos garbingas lar 
nas atgal rankas sudėjęs sako: o 

gali kartais ir taip susidėti aplinky- 
bės. kad reikės sąjungą ar uniją su 

lenkais padaryti (Noreikos paskai- 
ta gr. 22 d.). 

Štai kaip šiandien žiuri j dalykus 
tie, kurie pernai dešitnčKti metų 
padarę kontraktą su Urachu lenku 
klausimui išrišti tik vieną vaistą te- 
matė: vokiečių šarvuotą kumštį. 

Bet kur mes nueisim, jeigu dai 
ilgiau svetinių pagalbos lauksim j 
savo jėgas visai netikėdami? Ką 
duos mums 1920-ieji metai? 

("Varpas"). 

Vyrai darbininkai rakandų pra 
įmonėje Sttv. Valstijose viduti- 
niai gavo ipo $17.80 j savaitę ui 
penkiasdešimts vienos valandos* 
darbą per kalendorinius 1919 
metus. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvos Misijos Maršrutas 
f^ittsburghe ir A nelinkęje. 
Lietuvon Minija lankysis' šioje 

apielinkėje L'ttuvos Paskolos 
reikalais šiomis dienomis: 

Subatoj, balandžio 24 d., 7:30 
vai. vakare, Homestead, Pa. ir 
tą pat dieną, Braddock, Pa. 

Nedčlioj, bal. 25 d., 1 :oo vai. 
po pietų, Ducfuesne, Pa. ir 7:30 
vai. vakare South Side Pitts- 
burgh, Pa. 

Panedėlyje, bal. 26 d., 7130 vai. 
j vakare, Bįjentville, Pa. ir toje 
pat dienoje, Donoro, Pa. 

Seredoj, bal. 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Soho Pittsburgh, Pa., 
taipgi ir Allegheney, Pa. 

Ketverge, bal. 29 d., 7:30 vai. 
vakare, McKees Rocks, Pa. ir 
PennAve, Pittsburgh, Pa. 

Pėtnyčioj, bal. 30 d., 7:30 vai. 
vakare, Bridgeveli, Pa. ir Van- 
derrift, Pa. 

Utarninke, bal. 27 d., vakare; 
bus iškilmingas priėmimas Lie- 
tuvos Pasiuntinių Fort Pitt vieš 
būtyje, 10-th Penn. Ave., Pitts- 
burgh, Pa. Taigi visi Pittsburgo 
ir apielinkčs lietuviai ir lietuvai- 
tės, malonėkite dalyvauji šiame 
iškilmingame pokilyj, nes čia bus 
apart Lietuvos Misijos, užkviesti 
iš Pittsburgh'o ir Penn. valstijos 
įžymesni Amerikonai. 

Įžangos tikietus malonėkite įsi 
gyti iš anksto pas vietos sto- 
ties komitetus, kurie randasi vi- 
sose apielinkėse, aiiba pas Pitts- 
burgo stoties iždininką, Kos- 
tantą Stravincką, 1807 Carson 
Str., S. S. Pittyburgh, Pa. 

Presos Komisija: 
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas. 

Per paskutinę dvidešimtį me- 

tų Sut'V. Valstijose padirbta 7,- 
700.000 automobilių. 

Tke 
Fraternal 
Age 
The Probtems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

* ♦ 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų klausimui. Sis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

♦ * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* # 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

* ♦ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

L1STEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ ♦ 

Geriausia proga supažindi- nimui amerikiečio &u muRtj tauta lr musu reikalavimais. 
Nusipirk žių knygeliu bent kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL. 

PIRMA NEQU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS POHKRIO Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gallouf CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1.LL 


