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Xaujasai Anglijos premje- 
ras Bonar La\v dažnai vadina- 
mas 

* * turt uolių kandidatu". 

Tas vardas paprastai politi- 
kams nelemia laimės. 

Vokietija skundžiasi savo' 

neturtu, o net ir bankrotu. 

Tuotarpu ex-Ivaizeris rengia 
savo busimai žmonai dovanu 

800 milionų markiu deimantą. 

Italų ministerių pirm. Mus- 
soiini } Kiemus administraciją 
į savo rankas, italu lyra (pi- 
nigas) pakilo. Bent tiek gali- 
ma apie ji jau spėti, kad įsi- 
tikėjimas juo auga. 

/ 

Amerikos Senatas ir Parla- 
mentas susidaro i s 296 respu- 

blikom], 130 demokratų ir vie- 

no socialisto. Kad nugalėjus 
valdžio< partiją, opozicijai 
reiktu išlošti bent 190 atsto- 

vu. Toks laimėjimas neprama- 
tomas. 0 

Anglijos parlamentui užsi- 
darius, jis taip atrodė: koali- 

ciniu unijistų 341): Ulster'io u- 

nijistų 22; nepriklausomų uni- 

jistų S: koalicinių lil>eralų 
120; nepriklausomų liberalų 
33; darbo žmonių 7G; koalici- 
niu darbo žmonių 4: tautiniu 

c c w 

demokratų 7: nepriklausomų 
9; sinfeinerių 73; nacionalistų 
7. Didelė mozaika, not iš 11 

dalių Įvairių šešėlių susida- 
riusi. Kokių atmainų susi- 
lauks ateinančiais rinkimais 

"Tėvynės Balino", padangos 
organo redakt. prot*. Voldema- 
ras nubaustas keturiomis are* 

to paromis. Bortkevičienė — 

"Lietuvos Ūkininko" — vals- 
tiečiu sąjungos ir liaudininkų 
savaitraščio redaktorė, nu- 

bausta 10,000 markiu pabau- 
<ios. Abu nubausti už šmeiži 

mus valdžioje esančių žmonių 
rinkimų Seiman metu. Gera 

pamoka. 
* 

Lietuvos Seimas, "Lietuvos 

Žinių" pranešimu iš spalių 22 

i d. nauji} sąstatu rodo: krikš. 

dęm. 36; valst. sąjung. ir soe. 

liaud. 15; soc. demokr. 7; len- 

kų 6; komunistų -6; žemd. pa- 

žangos 1; vokiečių gudų 2; žy- 
dų 6. Seimas butų margas, 
kajp genys. Xors tai jau tre- 

čioji rinkimų pasekmių ver- 

sija, bet vis negalutina. Jau 
beveik mėnuo po rinkinių, o 

galutinų 'žinių neturime. Al- 
ne lietuviškai ? 

ŠEIMYNOS NYKSTA. 
Savaitinis kataliku laikraš- 

tis "America" gvildena airių 
šeimynų pražūtį. 

Suv. Yalst. airiu tauta la- 

bai skaitlinga. Statistika ro- 

do, kad jų lnitu 40 milionų ka- 

taliku, jeigu visi paliktų išti- 

kimi savo tėvų tikybai. 
Deja, protestantų įtekmė, 

lemi ra kalba, maišytos šeimy 
mos, tūkstančius šeimynų pa- 
verto protestantais arba indi- 
ferentais. 

Didelė nelaimė: bet ji beveik 

.neišvengiama kuomet tauta 

neišlaikė savo gimtosios kal- 

bos, kuri yra tikybos saugo- 

toja. 
Taigi katalikų Bažnyčiai 

kuri nustojo daug narių atsi- 
metimu nuo jos, gresia airių 
šeimynų pražūtis. 

Faktai. 

To laikraščio l^oresp. U. Fo- 

>ter stengiasi paaiškinti tą 
liiulną apsireiškimų. 

Jis paima 8 šeimynas ku- 

lias pažino. Tos šeimynos tu- 

rėjusios nuo 4 ligi 12 vaikų; 
viso 52 vaiku. 

Iš 52 vaikų, tik 19 apsivedė 
ir jie viso turėjo 19 vaikų iš 
kuriu tik du sudarė šeinivnas, 

j liet jau neturėjo vaikų. 
Taigi trečioji karta, 52 vai- 

j k u iš 8 šeimynų priėjo prie 
zero ir tėvynei ir Bažnyčiai. 

Toki šeimynų pranykimu 
koresp. aiškina trimis prie- 
žastimis: 1. kad jaunos mer- 

gaitės labiaus išlepintos negu 
hernaičiai ir nenori ištekėti už 

j vyro kurs savo inteligencija y 
ra žemesnis; 2. kad gan žy- 

1 mus mergaičių skaičius eina 

| mokytojauti ir tuo bildu nai- 

| kina savo giminę, 3. galop, 
vyriausioji priežastis, jaunos 

mergaitės taip esti auklėja- 
mos, kad neturi patraukimo 
prie šeimynos; kad jos gauna 
geras vietas užu šeimynos ir 
bevelija 'biuro ar magazino gy 

venimą negu šeimynos židinį. 

Auklėjimas. j 
Šios priežastys yra teisin- 

gos, bet svarbiausioji pasku- 
tinė. 

Bendra mūsų laikų auklėji- 
mo kryptis yra teikti lygų au- 

klėjimą bernaičiams ir mer- 

gaitems; si sistema veda prie 
to, kad 90 mergaičių iš šim- 
to gali eiti tas pačias pareigas 
ką ir bernaičiai išėjus iš mo- 

kyklos. 
Apie šeimynos motinos" pa- 

reigas mergaitės niekad nėra 

girdėjusios. Ir ar galima no- 

rėti kad joms tos pareigos bu- 

tų aiškinamos klasėje — mo- 

kykloje bernaičių akyvai zdo- 

jef Kadangi mokslo programa 
# 

yra lygi bernaičiams ir mer- 

gaitėms, ką bernaičiai dary- 
tų per namų mošos ir vaikų 
auklėjimo pamokas? 

Taigi mergaitės išeina iš 

mokyklos prirengtos 
prie išorinio (biuro, magazi- 
no), bet ne prie šeimyninio 
gyvenimo. Jeigu jos išteka, 
pirmieji motinystės darbai 

joms atrodo taip nepaprasti, 
kad jos jų Vengia. Šit kuo ga- 
lima paaiškinti apribotą'vai- 
kų skaičių ypatingai miesto 

šeimynose. 

Šeimynų smakai. 

Miestai vra šeimynų sma- •/ 

kai. Jeigu nebūtų kaimo ir e- 

migracijos, po kelių kartų 
miestai pavirstų tyrais. 

Dažnai gyvenamieji namai 

neatatinka sveikatos reikala- 

vimams, skurdus maistas, ne- 

tvarkus gyvenimo būdas net 

stipriausius organizmus iš- 

sunkia, visokios pagundos ir 

sunkenybės stumia tėvus apri- 
boti vaikų skaičių. 

Skaudus "Ameiįca" paste- 
bėjimas yra gera pamoka mū- 

sų tautai. Mes negalime tiku- 
tis kad nauji ateivių būriai 

papildys niusų nykstančias 
eiles; jeigu mes norime išlai- 

kyti savo tautų šioje šaly, rei- 
kia palaikyti savo gražius į- 
pročius — tradicijas, ypačiai 
brangių, mokslo tradicijų kurs 

yra paremtas tikyba ir gam- 
tiniais įstatymais. 

# 

Vienas pasaulinio karo ve- 

teranas, kapitonas skersai At- 

lantikų pervažiavo 550 sykių. 

"NAUJIENŲ" BEDIE- ■ 

VIAMS. 
Ii' skaudu, ir pikta, ir juo- 

kas ima pasiskaičius tų pasau- 
lio nedaperėtų išminčių, kurie 
Dievo vardą rašo mažąja rai- 
de. 

Skaudu, nes gaila tų žmo- 

nių, kurie klaidinami1. Pikta,; 
nes per,akis kemšamoji ne-j 
tiesa taip yra supainiota, su- 

velta, kad kol iš tos košės iš- 

kabini sveiku grūdą, privarg- 
sti žmogus. Bet kuomet išnar-( 
plioji tą gudrų melų rezginj, 
juokas ima. Pamatai tuomet 

tūkstantį ir pirmą kartą, kad 

netiesa, nors gudri yra, bet 

panaši yra į kiršintai gyvatei, 
kuri savo uodegą gildama, sa- 

ve užnuodindama susinaikina. 
Iš katekizmo žinome, kad 

velnias nėra tai vokietukas su 

barzdike, su ragiukais ir su il- 

ga, miklia uodegaite. Iš kate- 
kizmo žinome, kad yra pikta, 
gudri dvasia — galybė. Ir jei- 
gu kartais kas abejotų, ar yra 
piktoji dvasia,, tepafsiskaito 
"Naujienų" o paskui "Drau- 

gą" apie tą patį. O pamatys, 
kad tuose dalykuose, kurie 

liečia Tikėjimą ir Bažnyčią, 
tie poneliai iš "N-nų" gauna 

įkvėpimo nuo gudraus *'Pir- 

mojo melagio ir melagių Tė- 

vo". 

Buvo taip. 
4 4 Vienas Klausytoj u'' buvęs 

Bridgeporto disputose su bib- 

listais aprašė jas "N-nose" sa 

votis kai, iškoliojo mane tru- 

pučiuką. O prie to pridėjo sa- 

vo gudrybės: Dievo vardą 
išniekino rašydamas mažąja 
.raide ir visus buvusius dispu- 
tose sulygino su šunimis ir 

gyvuliais. 
Už tai '.Drauge" aš daviau 

garo "N-ną" bedievukams. 

Susiprato tuomet nabagėliai 
negerai padarę. 

Mat '' N-nas'' skaito dau 

glausiu katalikai, kuriuos dar 
socialistinio rojaus pažadais 
pili pavilioti; bet jie "dar ne 

susipratę", dar piktosios dva- 
sios nėra apsėsti ir pažaboti, 
ir Dievo vardo neapykantos 
dar neįsigijo. Be to ir iškolio- 

jimas 2,000 žmonių šunimis ir 

gyvuliais taip pat "N-noms" 
I biznio netaiso. Taigi susiigrie- 
I .)>ė lapkr. 3 d. tą klaidą jie 
rupataisė" kaip mokėjo. 

"Naujienų'' teisinimos. 
✓ 

Pirmiausia žinoma užsipuo- 

J".* 

la ant manęą.-- "Ponas -Buin- 

&as" esąs ir melagis, ir veid- 

mainis, ir šmeižikas, ir nes- 

veiko proto, ir netikėlis, ir ar- 

timo meilės neturįs :v "Kai į j 

tokį žmogų pavadinti?", klau- 

'sia &nt galo "Naujienų" ra- 

šyto jas. Nesvarbu, kaip pava-j 
dintif svarbu, kg, su tokiu ne- 

dorėliu padaryti. Paprastai 
nedorėlius kišama į "džėlą", 
nesveiko proto žmones veža- 
ma į bepročių namus. 

Kol manęs į kalėjimą, dar 

nenuvežė, nė į bepročių na- 

mus, aš manaus esąs o t taip- 
sau žmogelis, kaip ir kiti. A- 

pie "N-nų" rašytoją taip pat 
nemanau, kad jis butų žmo- 

gus visiškai nedorėlis. Žinau 

apie jį vieną neabejotiną da- 

lyką: jis yra bedievis. Gal ne- 

tiesa? Pasisakyk, ponuli. 
O kol ktus visas tas plačiau- 

sias manęs koliojimas man pri 
mena berniuką, kurs orą pa- 

gadinęs visas pastangas deda, 
kad žmonnr aomę nuicreipu 
nuo savo smarvės... 

Už žmonių koliojimą šuni- 
mis ir Dievo vardo niekinimu 
aš kaltinau "2vT-nas". Laibai 

supyko užtai p. V. K. Girdi, 

jei kas kalias, tai jis pats. 
"N-nos" čia visiškai nekal 

tos; jos tik talpinusios, ką jis 
parašęs. "P. Btunšas", girdi1 
neatskiria bendradarbio nuo 

laikraščio. 

Atskiriu, 'ponuli. Žinau aš, 
žinai ir Tamista, kad 'N-nos' 

talpina tokius raštus, kokie re 

, dakcijai1 patinka. Dievo vardą 
niekinantį Tamistos straipsni 
patalpino. O sakytinu mano 

niekuomet netalpins, nes jis 
užstoja katalikybę, nes jis 
jums nepatinka. Visame'pa- 
saulyje yra taisyklė, kad už 

talpinamus raštus paprastai 
atsako ne tiek rašytojas, ki'ek 

i pats laikraštis. Apie tai Ta- 
mista gerai žinai. Kodėl tad 
akis muilini? 

Kilti dar butuinei savo pa* 
vardo parašęs. Dabar pas i s 16- 

pei po slapyvarde i Vienas 

Klausytojų". (Jai Tamista da- 
ktaras esi', gal biznierius, gal 
advokatas, o gal ir pats "N 

nų" redaktorius. rašto ne- 

atspėsi. Tiesa, matytis Tamis- 
ta apie šventąjį Raštą kadai- 
siai esi mąstęs; beto matytis 
tarp kunigų gyvenai, nes ži- 
nai lotyniškų žodžių. Pagun- 
ida ima spėti, ar nebusi Tamis- 
ta kunigo Grigaičio brolis ti- 

krasis, Pijušas Bet paibelis 
jumis sugaudys, kuomet jus 
slepiatės. Vieną tai beabejo ži- 

,EcUK nenori pasisakyti, nes nei 

patogu pasigirti katalikam^ 

esąs bedievis: mat galima sau 

biznį pagadinti. ^N-nos" tad. 
pridengė Tamistos nuogumą 
savo skraiste. Ar gal ir tas 

nereiškia, kad už Tamistos žo- 

džius jos ima atsakomybę? 
Dabar pasakysiu pasaką. 

fcjo gatve du girtu: Petra- 

pilio gubernatorius ir polic- 
meisteris, ir susiginčijo, kuris 

iš jųdviejų geresnis. Nutarė 

padaryti plebiscitą. Priėjo 
prie "izvoščiko" ir paklausė. 
O tas pasakė kitį pasaką: 
"Mano rogės susiginčijo su 

ratais, kas geresnis. Ir klausė 
( ( arklio. O mano arklys atsakė 

juodom: "Ob» svoloč". Tai- 

gi ir man atrodo, kad už Die- 
vo niekinimą ir žmonių kolio- 

jinią jųs vįsi kalti, ir redakci- 

ja ir bendradarbiai. 

Kame kaltė? 

Už du dalyku kaltinau 
"N-nas". Už Dievo vardo 

niekinimą ir už žmonių, atė- 

jusių į disputas, lyginimą su 

šunimis ir gyvuliais. Mano 

ponulis sakosi ir.čia esąs ne- 

kaltas. Jis, girdi, ne žmones 
su sūnums lyginęs, Det amo- 

nių protą. Diąvulėliau mano. 

argi aš kitaip sakiau? Štai 
Tamistos žodžiai, ir aš jų ne- 

užmiršiu: "Bent kai'-kurie 

žmonių tikrai nesiskiria pro- 
tu nuo arklio ar šuns, ypatin- 
gai tie, kurie munšainėjfc 
mirksta ir tokiais .disputais 
domisi". Žinoma, Tamista ne- 

sakei, kad mes tenai buvusie- 

ji turime užpaklayje šuns ar- 

ba arklio uodegą. Ne, Tamis- 
ta sakei, ir "N-nos" patalpi- 
no, kad mes tenai1 buvusieji 
protu nesiskiriame nuo šunų 
ir arklių. Ir lygus esame gir- 
tuokliams. Tamista verčiau i 
butumei tylėjęs, negu taisęs. 
(.Jai mes butunieme užmiršę. 
Dabar nebeužmirsime. Visuo- 
met atminsime, kad visi' tie, 
kurie tikėjimo klausimais yra 

susidomėję, "N-noms" ir Co. 
vra lygus šunims ir girtuok- 
liams. 

Apie antrąjį dalyką, Dievo 
vardo niekinimą, jųs tylite, ne 

besipriešinatės. Ir Dievo 

dą jau vėl pradėjote .didele 
raide rašyti. Peirvėlu. Mes to 

irgi neužmiršime. 

Tuom labiau, kad jųs ais- 
k i ai vadinate «v. Rastą pa- 

I sakomis. Pirmą kartą nutylė- 
jau, nes man rūpėjo pastebė- 
ti, kad nevalia Dievo niekin- 
ti, gi apie Dievo žodį aš ne- 

kalbėjau. Iš to p. V. K. pada- 
rė kad aš į Sv. Raštą netikiu. 

» % 

Apie "N-nų" šv. Basto nie- 

kinimą, pakalbėsime kitų ka*- 

tą. 
Kunigas, ne "ponas" B. Bum- 
šas. 

KŪNUI JAU ANKŠTA. 
Šovinistinei, slaptat ir visų 

smerkiamai Ku Klux Klane 

organizacijai kai-kuriose val- 

stybėse darosi jau ankšta. 

Trumpoj ateity nebus jai vie- 

tos daugumoj valstybių. 
Daugel vietose ta organiza- 

cija toleriuota pakol ji nesi- 

maišfe politikon. Jos slaptas 
veikimas* daugeliui net patik- 
davo. Bet kuomet ji pradėjo 
veikti viešai, net pačius jos 
šalininkus pagavo j|ėda. 

Ir nenuostabu. Šiandie ji 
viešai veikia prieš katalikus, 
juododžius ir žydus. Darbuo- 

jasi, kad iš tų žmonių nei 

vienas nebūtų išrinktas kokiu 

nors valfctybiės ar miesto vir- 

šininku. 

Šiandie ji atvirai veda 

biaurią propagandą prieš ka- 

talikiškas mokyklas. Begėdin- 
gai tvirtina, kad Suv. Valst. 
esančios protestantų šalis. 

Dėlto, čia tik vieni protestan- 
tai privalo turėti .balsą. 

Suprantama, ta ypatinga 
bigoterija' daug gėdos daro 
net kafkuriems pačios orga- 
nizacijos nariams. 

Bet blogiausia tas, kad kla- 
nai užsiima piktais darbais. 
Apsitaisę kduMėmis jie kaipo 
galvažudžiai puola savo prie- 
šus. 

Miestuose Ivlanų organizaci- 

jos kuopoms neduodamos sa- 

lės susirinkimams. Kitur kla- 
N 

nai traukiami teisman už pra- 
sižengimus. 

Kansas valstyrtės guberna- 
torius paskelbė išvysiąs iš 

valstybės visus klanus. Vals- 
tybės prokurorui įsakyta im- 
tis legalių priemonių, nes il- 
giaus jau negalima jų pakęsti. 

Ku Klux Klanas bekasda- 
mas kitiems duobę pats jon 
krinta. Nepakenčiama, kad čia 
gyvuotų tokia senų gadynių 
atžagareiviška organizacija. 

? 

Teisėjas klausia liudytojos 
senmergės: 4'Kiek Tamista». 
metų!" 

— "Jau 24". — "Žiurėki- » 

te tiktai. Tokia Tamista sena, 
o dar tokia jauna". 

>sj^^sv 3^^S»> -J«5^ SS^^tc 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVA. • 

Artyn Su Amerika. 

Dar pereiti], mėn. Bostono rimtasai 

republikonu dienraštis "Evening Trans- 

cript" įdėjo ilgą ir labai palanki] Pabalti 

jai straipsnį savo korespondento iš Wa- 

sliin^tono p. William E. Brigham. Tame 

straipsnyje p. Brighani rašo kad Pabalti- 

jos Valstybes sistemingai eina prie susi- 

artinimo, kad jos sudaro ekonominę vie- 

netą, kad daug turi panašumo bude, kad 

savytarphis nesusipratimus sugebi taikiai 

užbaigti. Pažymėtina rašytojo nuomonė a- 

pie Lenkiją. 
"Lenkijos Vyriausybė parodė nuola- 

tinį ir apskritai imant nelabai vykusį su- 

sirūpinimą Pabaltijos pastangomis sikia- 

ryti artimesnę vienybę. Lengvai supran- 
tamas Lenkijos siekimas dalyvauti by ko- 

kioj kombinacijoj Pabaltijos valstybių. Ji 
nori užtikrinti sau jei ne pageibą, tai nor.- 

neitralitetų šiaurės respublikų atsitikime, 
kito karo su Rusija. Tečiau sunkiau su- 

prasti1, kokių naudų gali turėti iPabaiti- 
jos Valstijos iš Lenkijos įsikišimo j jų 
reikalus. Lenkų armija sudaranti apie 
pusę milijono kareivių gali dabar buti 

Rusijai pavojumi. Rytoj lenkų kardas 

gali buti netikėtai nukreiptas j kitų pusę. 
Tasai kardas vis viena bus iškeltas ir kas< 
tik suriš savo likimų su Lenkija turės ei- 
ti su ja keliu netikėtų pavojų ir neaiškių 
sumanymų. ♦ 

Pabaltijo;* valstybės neturi priežasties 
pulti nei' vienos valstybės ir nieko dau- 
giau netrokšta, kaip tik kad jas paliktų 
ramybėje jų ramiame besiplėtojime. Beto 
reikia atsiminti, kad Lenkija niekuomet 
nebuvo ir dabar nėra Pabalti jos valstybė 
— tikroje to žodžio reikšmėje. 

Jos veidas atsuktas nuo juros. Jos 
koridorius per Prūsiją yra tik užpakali- 
nės durys, kurias dalinai uždarė laisvas 

Dancigo miestas, Neaiški Lenkijos ateitis 

yra surišta su grynai sausžemio valsty- 
bėmis, toli esančiomis nuo Baltijos jurų 
ir turinčiomis savo painių reikalų, kurie 
visai neliečia Pabalti jos valstijų". 

Toliaus .autorius parodo, kodėl Suo- 

mijai butų išrokavimo prisidėti prie Pa- 

balti jos valstijų Sąjungos: be to dar įro- 
dinėja, kad Pabaltijos Sąjunga daug* pri- 
sidėtų prie Europos ramybės užtikrinimo, 
kad visos kitos Europos valstybės esą pa- 
lankios Pabaltijos Sąjungos idėjai, išsky- 
rus Lenkiją, kuri ne pačiai idėjai prieši- 
nasi, tik gorėtų pati toje sąjungoje daly- 
vauti ir vadovauti. Pagaliaus nurodo, ko- 
dėl šiuo klausimu ^ra užinteresuota A- 

merika: "Mums labai*rupi, kad Europos 
padangė nusib lai vintų ir kad joje grįžtų 
normalės sąlygos prekybai. Mums rupi, 
kad radijcalis komunizmas nebesiplėstą 
ir kad visai išnykti]. Čia apskritai mano- 

ma, kad tai bus atsiekta geriausiai per 
Pabalty'jos valstybių Sąjungą. Nebutii pro 

Salį atsiminus, kad anais gerais laikais 

Amerikos prekybos laivyno, Suvienyti] 
Vy aisti jų vėliava daug dažniau matėsi Bal- 

tijos juroje, negu dabar. Ir nors mes ne- 

bevežame į Rygą Vakarų Indijos Cuk- 

raus., ir nebegabename iš ten namo kana- 

pių. ir geležies, tečiau mes galime tikėtis, 
kad naujoji priemonė padrąsinti Ame- 
rikos laivininkystę gali turėti įtakos graą 

i žmimui mūsų buvusio prestižo kaipo ko- 

mercijinės Valstybės ir kad mūsų išdir-, 
•biniai gali sau surasti kelią į Pabaltijos 
Valstijas savuose Amerikoniškuose lai- 
vuose. 
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Pastaruoju laiku Amerikos laikraščiai 

apie Lietuvą rašė gana daug. Buvo pa- 
duodama žinių iš Lietuvos ekonominio 
progreso, iš jos prekybinių santikių sų ki- 
tomis šalimis. Visi laikraščiai įdėjo savo 

laiku žinią apie Lietuvos atsisakymą pri- 
leisti Tautų Sąjungos komisiją pravedi- 
mui demarkacijos linijos tarp Lietuvos ir 

Lenkijos7 Tuo klausimu laikraščių mintys 
pasireiškė šiais sakiniais: "Lietuva pas- 

toja kelią Tautų Sąjungai", "Pasistaty- 
mas užgauna Sąjungą", "Lietuva atsisa- 
ko veikti sienų klausime". "Lygos Ko: 

misija įpykusi apleidžia Lietuvą" ir t. p. 
Tuotarpu Amerikos lenkai nesnau-* 

įdžia ir savo propagandą varo. Kaikuriuo- 
se Ne\v Yorko ir New 'Jersey's laikraščiuo 
se tūlas A. De Monzie rašfe apie Klaipė- 
dą, kaipo nepriklausomą miestą; išvedžio- 

ja, kaip Klaipėdos krašto nepriklausomy- 
bė pakėlusi ekonominiai visą šalį, kaip gy 

ventojaį pamylėję nepriklausomybę, kaip 

nenorį josios atsižadėti ir kaip įie jausis 
laimingi, jeigu Klaipėda visuon*et busian- 
ti Francuzų ir Angių, globoje. 

Gi "Pittsburgh (lazette Times" tūlas 
Fred lfaskin rašydamas, kaip viso 'pasau- 
lio tautos apeliuoja į Amerikonų opiniją. 
kaip užpilia Amerikos visuomenę savo 
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leidiniais, kaip plačiai veikia Wasliing- 
tone įVairųs informacijų biuriai, kažin ko- 
dėl pamini tik tris biurus. "Svetimų ša- 

lių agitacijų centrai (lobbies), sako laik- 
raštis, dažnai prisiimt vardus inforinaci- 

jų biurų. Tokie kraštai, kaip Estonija, 
Latvi ja, Lietuva turi "VVashnigtone biurus 

iš kurių milijonai žodžių "informacijos" 
(svetimženkliai "Gazette Times", L. L 

B.) siuntinėjami Amerikos spaudai" 
Ir .dar prideda; Kitais žodžiais sa- 

kant, svetimos vyriausybės ne tik siun-1 
eia (Ua savo speeijalius ministerius ir am- 

basadorius prie Suvienytų Valstijų val- 

džios, bet tailpat jos -dar siunčia speeija- 
lius ambasadorius rolėje spaudos agentų. 

Lietuvos Informacijų Biuras. 
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