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33 VALSTIJOS RINKS 
SENATORIUS. 

Ateinančiais rinkimais 3."> 

valstijos rinks tederalius se- 

natorius. Rinkimai įvvks lap- 
kričio T \l Demokratai turi 

vilties daug senatorių laimėti; 
ir panaikinti republikonu se- 

natoriu daugumą senate. IV- 
čiaus repuMikonai i r ui pasiti-j 
k i savo spėkomis. Senato ji!>i 
turi atstovu daugumą.. Sako. I 

1ą daugumą dar daugia i 

padidinsią. 
Progresyviu (republikonu) 

partija taipat darbuojasi. Ta1 

partijai vadovauja senatorius | 
Borali iš Muito it" senatorius, 
La Kollotte iš YVisconsino. Tie! 
du stengiasi suskaldyti repui i- 
konto partiją. Tą partiją jirda 
v adina '' senąja gvardija 

* 

'• 

Progresyviu partijai kituomet j 
davė pradžią žinomas 1. 

!Roosew!t. ši partija, žinoma 
dar "bulmoozeriu" vardu bu 

vo kuone visai apmirusi, šiar- 
die ji atsipeiki. 

Demokratu partija stato se- 

natan ir dvi moteri. Viena 
AYisoonsino, kita Miunesoia 
valstijos. 

Tuo budu demokratai mėgi- 
na savo pusėn patraukti nu 

toris. 

Lapkričio 7 d. bus svarbus 
saliai rinkimai. Kampanija v;- 
sur verda. 

•Tus skaitote "Draugą". Pa- 

prašykite kitu. kad ir jie tą 
patį darytu. 

MUSįj LAISVAMANIAI.! 
(MES KOVOJAME TIK Stf 

"KLERIKALAIS") 

Absoliute asmens laisvė pa-į 
sireiškusi laisva mintimi, ne- 

priklausoma dora, bedievybe, 
eina prie galutinu išvadų: 
valstybinė bedievybė, visuo- 

meninė bedievybė. 
t 

Valstybė be Dievo. 

Užtenka pažvelgti į Lietu- 

vos JSt. Seimo darbus, socia- 

listu atstovi] kalbas, kad įsi- 
tikinus kaip jie griežtai siekė 

savo principų įgyvendinimo. 
Valstybinė konstitucija gi- 

nama nuo vardo Dievas. Tikė- 

jimas į Dievą nėra tautos pa- 

reiga ir visuomenė neprivalo 
jo įrašyti į įstatymus. įstaty- 
mai, įstaigos nesiremia Dievo 

istatvmais, -bet žmonių dės- 
* v 

niais: jie neveikia ir nekalba 

Dievo vardu arba iš Dievo 
malonės, bet tautos vardu. 

Kalbėti apie tikybinę garan- 

tiją, kultą — apeigas tegali 
kunigas iš sakyklos. Oficialus 
ateizmas — laisvamaniu tiks- 
as. 

.Ji,' tad savo pareiga skaito 

pasalinti i s viešu įstaigų 
f administracijos, Seimo, mo- 

kyklos ir t. t.) visas konfesi-( 
nes — tikybines žymes. Taisai 
jie ne tik siekia neutralumo, 

bet palieka svetimi ir ignoruo- 
ja religinius žmonių įsitiki- 
mus. 

(Prie ko luitu privedę Liftu 

\ą laisvamaniai prisidengę 
visokios rūšies socialistais, 

teliudija ju bendraminčiu dar 
l ai Koalicijoje. 

Kariuomenė nustojo tikybi- 
niu žymiu. S v. Mišios karei- 
viams uždraustos; kariuome- 
nė negali dalyvauti "in cor- 

pore" tikybinės^ apeigose; nei: 

negali atiduoti pagarbos miru- 
siam. Religines apeigos nelei- 
džiamos pulko iškilmėse, kari- 
niai kapelionai laipsniškai 
šalinami iš pu!ko, kareiviu li- 

goubuėiu. 
Tas pat ir laiVytie. Teisingu- 

mo įstaigų valdininkams | 
draudžiama dalyvauti 4*in eor-J 

pore" tikybinėse, apeigose;! 
šventi paveikslai, kryžiai, pa- 
šalinami iš teismu; priesaikos.*! 
visokiais budais stengiasi iš-' 

braukti faiČto vardą, kalinu 
ir pataisos namų fctoįfėlifcha! 
panaikinti. 

Laisvamaniai vaduodami'e 
t- 

laisves obalsiais, savo švent- 

vagiška ranka siekė net ir tų 
ištaigi], kurios tiesioginiai ne- 

priklauso Valstybei.v •' 

Skaitėme krikščioniškų par- 

tijų atkaklią ir žūtbūtinę ko- 

vą Seime su socialistais už 

mokyklos laisvo. Tik nugalė- 
jus pastaruosius mes galime 
džiaugtis tikra sąžinės laisve; 
o ne ta sąžinės vergija, kuri 

įvyko Francijoje laisvama- 
niams nugalėjus krikščionis. 

Štai tos vergijos paveikslas. 
Tikybos mokymas pašalin- 

tas laipsniais iš viešu egzami- 
nu programos, iš vaiku .darže- 
liu iš pradžios mokyklų, iš ko- 

legijų, iš mokytoju seminarijų 
Kunigas negali mokyti tikv-j 
bos mokyklos bute; kongrega- 
cįstatus — vienuoliams-ėms at- 

imtos mokytojavimo teisės. 
Visos tikybinės žymės — pa- 
veikslai, kryžiai išmesti i< 

mokyklų. Trumpai, laisvama- 

nių Valdžia naikindama ša- 

lies Įstaigas nuo tikybinių ka- 

rakterio, uždarė 20 tūkstančių 
mokymo ir auklėjimo įstaigų, 
išvarė (>0 tūkstančių vienuolių. 
.Ii pamynė po kojomis šven- 
čiausius gyventojų didžiumos 

įsitikinimus, veidmainingai 
besiteisindainos: mes tik kovo- 

jame prieš "klerikalizmą'4, 
tikėjimo laisvės neužgaudami. 

RINKIMU VAIZDELIAI. 
w 

".Jei demokratingui sut- 

varkytoji' šaly riiikin^ii yra 
kvotimai, kurie turi nurodyti 
valstybinį tautos jautrumą, 
tai rinkimu "žygis yra no kas 

kita, kai j) rodyklė kum pažy- 
mi tautos politinį ir moralinį 
brendimą", taip rimtu ir gi- 
liai turiningu sakiniu pradeda 
lvauno "Tėvynės Balso'' .J. l)i 

.tižiulis, matomai vienas jo re- 

daktorių. 
Autorius norėdamas įrodyti 

Lietuvos linkimu agitaciją ir 

partijų vadu1 bei agitatorių 
nedoriausias priemones, kuo- 
met jie "be jokios atodairos į 
tiesą bei padorumą drabsto 
savo priešus bjauriausiais du- 

mblais" duoda kelis, tikrai į 
< lomi lis vaizdelius. 

—- 

"Štai vienoje viefojė liaudi- 

nihkį ar jį Vai. Sęjanįbs mi- 

tingas. Agitatorius kitoše par- 

tijose temrito vien tai, kas Lie- 

tuvę veda pražūtiii, gi savo 

partijoj tilv tai, kas Lietiivą 
(veda išganyman. Priešingos 
partijos agitatorius negauna 
balso kalbėti. Paeina kiek to- 

/ 

liau, lipa, į ratus, pradeda 
4: pamokslą''. Ratai pradeda 
dardėti Į pakalnę. Šposininku 
šitkeltain juokui pasibaigus, 
liaudininkai toliau tęsia savęs 
"zalatinimo" mitingį. Nus- 

kriaustoji piišė kefšija. Pla- 

,'deda varpais skambinti, kada 

liaudininkų oratorius karš* 

ciiiojasi, mitingas, sutrukdo- 

mas, juokais virsta. 

Aiitras rihkiiiių vaizdelis. J 
Profesinės mbkytojų Sąjun- 
gos pirmininkas Žygelis kuo- 

juodžntusiais dažais tepa savo 

partijos politinius priešus. 
JaiU betepant — bekarščiuo- 

jant, klausiusiu tarpe pradeda 
vaikštinėti kaž koks subjek- 
tas lr tampyti arniOnik;i. Ir 

kuo agitatorius labiau karš- 

čiuoja, tuo muzikantas smar- 

kiau savo instrumentu virk- 
dina. Minia juokiasi. Įkaitęs 
mokytojas — profesininkas 
palieka baeką". 

Tikru komedija. Teeiaus 

| pro tos komedijos antraktus 

galima įžiūrėti žiauriu ir ne- 

dori?) iloi* ir deni ok ra tingit 
rinkimu sistemą. Tai beiie bus 
viena silpnųjų demokratinės 
tvarkos žymiu. J. Didžiulis 

pastebi liaudies demoraliza- 
! 

i eiją, piktinasi agitatorių kal- 

bomis, smerkia j u nepadoru- 
! mą. Teėiaus atvertus antrąjį 
"Tev. B." puslapi ramiame 
tas purias—dumblo priemones 
vartojant už kurias jis pliekia 
Krikščioni ų agi t n to r i u s. 

Negalima esą-balsuoti už 
krikščionis dem., ukininkus, 
darbo federaciją, liaudininkus, 
nes jie privedė kraštą prie 
pražūties kranto. Bepročiai, 
tėvynės priešai tegali už juos 
balsuoti. 

Nieko negali pagirti už 

dumblo priemones siekiant ti- 

kslo, bet dar didesnio peikimo, 
vertas yra tas, kurs kitus 
mokindamas; pats ne geri a lis 

elgiasi. 
Juokai ir pikta besekant 

rinkimų agitaciją. JJet ji jau 
4 

— 
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PASISAUGOKITE; 

I)r. Al.. M. KACKrs 
OFFICE 

1411 So. 50-tli A v c. 
* Cicero, 111., 
Tel. Cicero 7731 

Rudenio dar- 

ganotos die- 
nos nuslopina 
ir nusilpnina 
žmogaus pajė- 
gas, o tąsyk 
ligos jau leii-. 

gvai paguldo 
žmogij. Rude- 

nyje visokios 
ligos pradeda' 

siausti. Rudenyje daugiausia | 
žiiionės miršta. \ 

Dabar jau prasideda šilti- 

nes, skarlatinos, tonsiUtoį 
.bronchito, pneumonijos, 
reumatizmo, fieplirito ir 

daugybės kitų ligų sezonas. 

Kad išvengus ligų* pataria- 
me užsilaikyti sekančiai: — 

1) Dėvėkite šiltas drapanas 
nes "šiluma kaulų nelaužo''. 

2) Nesušlapkite kojų; o jei 
kojos sušlaptų, tai tuoj nu- 

.sausinkite ii* apmainykite ava- 

linę. 
3) Mazgokite rankas ir lu- 

pas su muilu prieš kiekviena 

valgį. 
4) Nepersi valgykite. Valgy- 

kite verčiau tankiai 'bet po 
mažai. 

5) Prauskitės iš ryto ir ei- 

nant gulti, tik su šaltu vande- 

niu ir muilu. 

; .Šilto vandens nevartokite; 
nesveika lepintis. 

G) Kas rytmetį. prieš valgi, 
prarykite po vieną, kapsrulę 3 

į granų kvininos sulpliato (Qui- 
niuo sul])liate, 3 grains iu ca] >- 

sule). 
7) Muškite muses, muškite 

tas nevidoiies! Kuomet oras. 

vėsus, tai musės spiečiasi apie 
duris ir tykoja įsprukti į. vi- 

lių.' Jos nešioja ligų perus, 

į (mikrobus), jos suteršia ma:- 

lst$ ir užkrečia žmonoj su li- 

'gomis. Dabar yra geriausia- 

I užsibaigė. Nelieka .dabar vi- 

siems agitatoriams ar burna 

ar raštu pagydyti save. Mu- 

ms įdomu išgirsti peštynių re- 

zultatai. t 
■_ 

laikas naikinti tas ligų pla- 
tintojas. Jei musės išnyktų, 
daug ligų išnyktų! Kas nori 
naikinti ligaSj tai stėrigiitai 
naikinti bjaurybes muses. 

Kiausitrtai ir daktaro atsaky- 
mai. 

Si. St.. — Mano vaikas 3 

įhetų ir 2 mėnesių labai pra- 
kaituoja, ypatingm kuomet 

N ... • 

miega. O potaiii greit atšaĮii. 
ir kosti nenustodamas apie 30 

minučių. Kuoiiiėt duodu vais- 

tų tai nustoja kosėjęs, o ldtą 
dfehij ir ,vėi taip pat. Mėtai 

atgal jis sirgo "kokliušu" ir 
labai kosėjo virš -aštuonių ttiė- 

iiesių. Tas lmine taip labai 

įvargino, kad dabar negaliu 
pakęsti to kosulio. Šiaip vai- 

kas šv'ėikaS, riebus, sveria 4(j 

svarus. Jei neprakaituotų, 
gal nekosėtų. Jei nekenkta 

sveikatai labai butų gerai pra- 
šalinus prakaitavimu. Meldžiu 

patarti kas iieikia daryti. 
Atsakymas. Tamstos vantas 

-turi arba tuberkulozą, arba 

ribketą, arba Barlowo ligą-, 
arba kronišką viduriu užkie- 

tėjimu. Iš taiuistos laiško sun- 

ku spręsti kUrją ligą vaikas 

turi. Tik asmeniškai »išegza- 
ntinavus galinia butų pasakyti, 
kokia liga yra; tad geriausia 
butų nuvedus vaiką prie by 
gero daktaro. Kuomet pagis 
nuo ligos, tai ir prakaitavimas 
dings, šiaip prakaitavimo sta- 

bdyti neapsimoka, o kartais 
net gali ir pakenkti. Patartu- 

me tamistai pamėginti gydyti 
vaiką, sekančiai: — 

1) Kas dieną lai geria po- 

merančiij (orahge) sunkos po 
i keletą šaukštu. 

V * 

*2) Lai valgo daug sviesto, 
! Šviežiu tomaičių, saldumynų; 
j Jai geria daug pieno, 
i o) Neduoti ;jokių konser- 

\ uotu arba pasenusių valgių. 
Ypatingai vaikui nesveika, v- 

ra iš blėkinių pienas (mil- 
kas), ir raugyti valgiais 

4) Gerti turi po vieną mažą 
šaukštelį,* tris sykius į dieną 
po valgio sekančias gyduoles: 

Olei morrįiiae l' oz. iss 

Creasoti gtt. x 

Pulv. tragacantliae conip. f 

a i Aąiiaė amsi f oz. ivs's,-M. 
5) vKrutinę kas vękarą iš- 

tepkite ir ištrinkite su žuvies 

taukais (Coa Iiver oii, pkos- 
pliorized). — 

Nuo tokio gydymo vaikui 
nepakenks, atpenč jis daug 
geriau jausis. Bfct j£i j pb 39 

dienų nepastebėsite geros at- 

mainos jo sveikatoje, tfti būti- 

nai nuveskit® vaik$ prie ge- 

,jro daktaro. 
Kerio vaikai fra, išblyškę, 

silpni, turi didėlį pilvį, nii- 

simaitine, — tai lai gydo kaip 
augšeiau nurodyta, o džiaug- 
sis ir "Draugui-" iiŽ patarimą 
dėkos. v 

Zof. L. Atsakymas. Tams- 

tos ki'ėtas gtizas- krutyj^, yra 
tai pradžia vėžio. Laimė kad 

dar nedidesnis ūž riešutį. Iki 

dar tiepervėlu, skubinkis prfe 
gerti fchiriirgo — .daktaro, 
kad padaryty operaciją. Jei 

lauksi, vilkihkl, tai nebus pa 

gelbos ir gailėsies.' Ilgiausia, 
tiai tik apie du metu tegyven- 
si, jei mūsų patarimo neklau- 

sysi. Springiielde, Mass., 
jlieuvio daktaro rods nėra. Pa- 

tartume važiuoti i Bostonu, 
Mass. Ten randasi du geri da- 

j ktarai lietuviai* tai Dr.'P. Jo- 

j kimavičius, 509 East Broad- 

| way, ir Dr. J. C. Landžius, 
| T;06 Broadway. 

P. N. Atsakymas. Nors tam- 

tos klausimas yra įdomus ir 

'Draugo" skaitytojams butų 
įdomu ir naudinga, bet per lai- 
kraščio skiltis risti butų nepa- 

togu. Tamstai atsakysime 
laišku 

.Uncšė moterėlė ant mišių. 

I Runigas klausia, kokia inten- 

_ 

oija. 
; — "Su vyrti negaliu sugy- 
venti. Atlaikykite, kunigėli, 
kad jam Dievas duotų Šveiitos 

Dvasios". 
— "O gal tu pati ir gi ne-/ 

irutei ?" \ 

j — "Žinoma, o. kų ar aš ap- 
sileisiu* Vyras žodį, tai aš jam 
.(lešimtį užvažiuoju", 

j — "Tai tu verčiau duok 
ant, dviejų mišių už save. 

t-: 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I įstaigas 

■i Į iti ii.'r-irrr-Į-' f n 1 ———A 

( 
AMERIKOS SPAUDA APIE j 

LIETUVA- | 
i ♦ ♦ ^ ^ 

/ 

('Pabaiga). 
Kol negausime iš savo ot'icijaiių šai- j 

tiniii tu faktų patvirtinimo, mes atsisako-; 
jne tikėti teisingumu •4 Associated Press"! 
pranešimo, ypač gi del korespondento pa- j 

darytu išvadų. Mes negalime prileisti, kad j 
Tautu Sąjunga savo visumoj butų' taip 
lengva širdžia patvirtinusi didžiausios j 
tarptautinės neteisybės aktą, kokiu buvo j 

sulaužymas Suvalkų Sutarties (1920 ir. ■ 

'spaliij 7 d.) ir užgriebimas Lietuvos teri-j 
tori jos. 

Mes link»fc» esame manyti, kati Tautu j 

Sąjungos plenumas tik atirėjo to klausi-; 
ano svarstymą, kol negaus pilno raporto į 
iš politinės komisijos, kuriai bene tik i" j 

l»uvo perduotas tasai klausimas išnagri-: 
iiėti. 

Jeigu ištiknijii pasirodytu, kad Tautu 

Sąjunga bus davusi savo moralės sank-! 
cijos lenku užgriebimo aktui, tuomet rei- j 
kėtą svarstyti klausimą, ar bebus pras- 
mės Lietuvai dalyvauti Tautu Sąjungo- 
je. Iš jos pasitraukdama Lietuva gal ne- j 
pabaidytu galingu imperijalishi. bet —' 

žmonijos sąžinė gali kartais prabilti ii 

iuii7-.ii.jii tautu lupomis. 

Klaipėdos Kldlišimas 

Apie rugsėo vidurį, Amerikos spau- 
da prabilo Klaipėdos Klausimu. Pradžią i 

padarė "Literary Digest'^ (rugs. 3 d.) i- 

dėjusi ilgą ir turiningą straipsni, už va r-1 
dytą, "Lietuvos Uostas". Tasai žurnalas j 
žinias ėmė iš Paryžiaus 44Figaro", kuV 

.majoras d' Eteliegoyen padavė svarbiu 
statistikos žinių, kad 1913-ais metais po r 

Klaipėdos uostą perėjo 1,500 laivu su 

744-,000 tonu prekių. '.Juridinė klausimo 

pusė sulyg to p. d'Eteliegoyen atrodanti 

šiaip: Pagal Versailės sutarties §99 — 

Vokietija atsisako naudai sąjungininkų ir 
su jomis susidėjusių valstybių, visų teisių 
ir titulu j Klaipėdos žemę. Vokietija pa- 
sižada pripažinti teisėtu tokį to krašto 

patvarkymą, kokį matys geriausiu Są- 
jungininkai. Tąjį paragrafą dar patvir- 
tino vėliau viršiausioji (Talkininkų) Ta- 

vyba atsakydama 1919 m. birželio 18 d. 

p. Brockdorff — Rantzau, Vokiečių Val- 
džios pasiuntiniui. Atsakyme skaitome1 
šiuos žodžius: Talkininkai ir su jais susi- 

dėjusios valstybės nesutinka pripažinti, 
kad nuo Klaipėdos krašto atsisakymas 
priešintųsi tautybės principui. Tasai Kra- 
štas visuomet buvo lietuviškas ir gyven- 

tojų dicMiuma savo kilme ir kalba yrs 
lietuviai. Gi faktas, kad pačioje Klaipė- 

(lojo yra žymi vokiečiu dalis nepateisina 
vokiečių viso to krašto valdymo, ypač dar 

dėlto, kadKlaipėda yra vienatinis išėjimai 
į jurą, kurį Lietuva turi Yra nutarta, 
kad Klaipėda ir ją apsupantis kraštas 

laikinai butų perduota Talkininkams, nfcs j 
Lietuvos teritorijos padėtis dar nėra nus- > 

pręsta". / ^ 

)3et dabar, kada Lietuvos klausimas 
mažne visu pasaulio valstybių jau yra'nu- 
spręstas josios pripažinimu de jure, ir Ivlai 

pėdos klausimas turi buti tuojau išrištas. 

Dėlto-j), d'Etcliegoyen ir rašo toliau: 

"Taip atrodo, kad "Aiigštašai komisi- 

jonierius tos mažos teritorijos, kurs buvo 

paskirtas Talkininku reikalais neparodė 
reikiamos energijos, kurią reikėjo ap- 
reikšti, nugalint pastangas vokišku grupių 
pasivadinusių "Heimatebund". tosios jų 
pastangos išpradžra buvo nežymibs, bet 

juo labjau josids stiprėjo, juo Talkininkų 
atstovas labjau svyravo. To pasekmė yr^ 
ta, kad dabar vokiečių blokas yra stipliai 
ir pavojingai suorganižudjtas. Jie nerodo 
neitralumo ženklų, kurie rodytų nors tole- 

ranciją, o rezultatas toks, kad tame lie- 
tuviškame krašte su didžiuma lietuvių gy- 

ventojų,-lietuvių kalbos mokymas mokyk- 
lose yra aštriai uždraustas, kad neduota 

leidinio steigti lietuvių gimliazijų, ir kkJ 
lietuvių kalbos vartojimas yra uždraus-. 
tas teismuose. Nežiūrint savo skaičiaus 
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lietuviai nėra prileidžiami prie valdišku 

vietų. 
žodžiu sakant, vokiečiai yra poiiai to 

krašto, kur jų priskaitoiiMi tik 66,000 — 

prieš 72,000 lietuvius; o dar reikia paste- 
bėti ir tai, kad pagal tų. vokiškų statisti- 

kų lietuviai, kalbantieji vokiškai, yra pas- 

kaityti vokiečiais. Vokiečiai, žinodami ge- 

rai, kad jie negalės stigriauti Versalės stl- 

taiiieš teksto,''pagal kurio Klaipėda ati-j 
dalinama nuo Vokietijos, mėgina tą punk- 
tą apeiti, reikalaudami autonomijos tai 

teritorijai. Tai butų lyg ir priedanga 
kaip atsitikime su Danzigu — palaikyti 
tą kraštą vedišku. Danzigo patyrimas tu- 

rėjo buti gera pamoka) ir mes drį^t&mo 
tikėti, kad ambasadorių taVyba nebepn- 
klius antrą syki į sjVąšįus,>. Tiek p. d 

Etcliegoyen; / • 

Gal Amerikos dienraščiai nebūtų 
kreipę daug domės į tą "Figaiįo" balsą, 
pakartotą "Literaiy Digest'Tečiau šis 

pastarasis (žurnalas gražiai mluns patar- 
navo, pridėję prie ano -majoro strai^s*- 
nio dar ištrauką iš "Lietuvos" (gautą iš 

mūsų tetaro), kur redaktorius p. M. Bir-1 

žiška labai sąmoninkai atvaizdino "iiiiisil 

tautos jausmą del Aiiierjkos pripažinimo. 
Buvo ten išreikšta mintis, kad mes, gavę 

pripažinimą, nelauksime iš Amerikos nevi 

globos, nei lygaus drauginguiUo, bet vis 

dėlto ieškosime susiartinimo su Anlerika 
^ 

ir jau anot p. Biržiškos, nekalbant apie 
naiUUttgus prekybos ir pramon&s santr- 

kitis....,' reikią mūsų žmonėms pasiimti iš 

Amerikos naujn, s veikli, gyvą ir energingi 
IcultUrą, ii* reikią kb hors ižgos išmokt\ 
ii* galėsime iš jos kg nors išmokti, ypač su 

pagelba tu lietuviu, kurie nukeliavo į Su V. 

Valstijas. * 

Tam balsui pasigirdus pasipylė edi- 

torijaiai po dienraščius apie Klaipėdos 
klausimu, ftašytfy komentuota buvo pla- 
čiai ir idatig. Ir visi balsai Mvo mums 

to 
1 

labai prielankus. >( Paminėsime tik edito- 
rijalus: "Clevelando Plain Dtealer,'' Bri- 

dgeport, Corni. 4' Life'Akron, Oliio, 
"joumal", Corringttm, Va. "Virgiiri&n", 
Flint, Mieli. "Journal", Bangbr, Me. 
'Tomniereial"-, "\\%sMngtoft Po? į", 
Pittston Gaižetfce",' ir daugelis kihj). 

Rugsėjo 20 d, laikraščiai "Philadel-' 
pliia Ledger" ir "Brooklyn ffiajgie įdėjo 
kablegramą iš Paryžiaus, kurioje pl^ne 
šama, kad tas p&tsai Majoras d'lStch'ėgb- 
yen paskelbęs karštu protestu prieš fritn- 
cuzu sentimentą, 'paltiUkų Klaipėdos "nė-/# 
priklausomybei", Proteste minima, jog is- 
torikas Pyti jus dar 350 m. prieš Kristų 
niinf apie Klaipėdą, kaipo apie lietuvių, 
rniesią. Vokiečiai agituoją už Klaipėdos 
nepriklausomybę tuo tikslu kad galėtų vė- x 

!liau piie pirmos geros* progos tą kraštą 
pasigriebti sau. 

Lietuvos Informaciją Bitirao; 


