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''NORĖČIAU, KAD AMERIKIEČIŲ TAR- 
PE VIENYBE ŽYDĖTU"—RAŠO 

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. 
Visi gerai žino obalsį: "Vienybėje— 

galybe", tečiaus nevisi stengiasi inkunyti 
ir palaikyti tą vienybę. Niekuomet del lie- 
tuviu nebuvo taip reikalinga vienybė, kaip j šiame kritiškame momente.—Lietuvių tau-, 
tos siekis—iškovoti Lietuvos Nepriklauso- \ 
rnybę. Tečiaus, Lietuva iš visų pusių yra j 
apsupta priešų,—vieni jų turi užgrobę dide 
lę musų Tėvynės dalį su sostine Vilniumi. 
Taigi Lietuvos ir Lietuvių Tautos išganimas 
remiasi išimtinai ant vienybės, darbštumo 
ir pasiaukavimo.— 

Labai indomias mintis ir pastabas iš- 
VI. 1 -r 

reiškia uuvęs įjieiuvos premjeras J.viyxoiasĮ 
Sleževičius savo laiške, rašytame p. J. J. 
Hertmanavičiui. Chicagoje. — Kadangi g. 
M. Sleževičius geriausiai pažįsta dabartinę 
Lietuvos padėtį ir musų tautos reikės, tai 
jo mintįr. turi del musų labai didelę reikš- 
mę. Žemiau telpa svarbiausios ištraukos iš 
jo laiško. 

Kaunas 19-21-X!I-19. 
Mano Brangieji! 

Ką-tik gavau Jusų laišką. Labai nu- 

džiugome, kad esate gyvi ir sveiki. Ir mu- 
du su žmona nekartą minėjome Jus, bet 
tais penkiais metais susisiekimas buvo ne- 

galimas. Tiesa, rašėme Jums porą laiškų 
iš Rusijos, bet ar juos Jųs apturėjote — 

nežinome. 
Taip, nelengiv a nauja rūstybė statyti. 

Ypač tai sunku mums lietuviams, kurie vis- 
ką turime išnaujo tverti. Mes esame dabar 
tokiame padėjime, kaip kad butų ūkinin- 
kas, atsidūręs tyruose, pats vienas be drau- 
gų, be lėšų, be įrankių, be prityrimo, bet 
kurs pasiryžęs yra žut-but, o savo ukį už- 
vesti ir įsigyventi. 

Mes, rods. jau šį-tą padarėme. Jau 
pradėjome plėšti dirvonus, jau dedame pa- 
matus busimiem^ musų valstybės gyveni- 
mo rūmams. Bet vis tai tik pradžia, tik 
pirmi musų žingsniai; mažų vaikų žings- 
niai, neužtektinai pastovus, neganėtinai 
stiprus. Bet ir tai jau gerži, kad savo kojo- 
mis pradedame eiti. Yra vilties —išaugsi- 
me- sustiprėsime. Sunkiausiai tai, kad musų 
tauta nėra užtenkamai kulturinga. Švie- 
suomenės mes turime visai nedaug, ir ta pa- 
ti toli-gražu nėra pilnai pribrendusi to- 
kiam momentui, kurį dabar Lietuvai gyven 
ti tenka. N 

Gaila tik, kad tarp musų — tos mažu- 
tėlės saujelės—nėra reikalingos vienybės. 
Vietoj, kad visiems bendrai dirbti; kad vi- 
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sos šalies pajiegos butų sutrauktos prie 
bendro tėvynės tvėrybos darbo—pas mus 
atsirado žmonių, kurie visų pajiegų koali- 
ciją pripažino nereikalinga. į 

Mums labai smagu girdėti, kad jųs 
Amerikoj nesnaudžiate ir visomis išgalėmis 
krutate ir dirbate del Lietuvos ateities. Be- 
galo svarbu, kad Amerika irgi pripažintų 
musų nepriklausomybę netik "de facto'\ 
kaip tai padarė anglai, bet ir -'de jure". 
Toks Amerikos žygis begalo palengvintų 
Lietuvos valstybei sustiprėti. 

Žinoma, labai svarbu, kad tos keturios | 
tautos — Lietuviai, Estai, Latviai ir Ukrai- j 
niečiai bendrai tariasi. Tos tarybos gali 
privesti prie labai naudingi) pasekmių atei- 
tyje. Jei tos tautos, o su jomis dar ir suo- 
miai (finai), susidėtų, tuomet ištikrųjų stip 
ri susidaiytų federacija, kuri galėtų atsi- 
remti ir prieš itisus, prieš vokiečius, ir prieš į 
lenkus. 

Apie "Liublino Unijos" atnaujinimą 
jau, rodos, ir patįs lenkai nesvajoja. Tie 
dabar norėtų federacijos arba, net, ir tam 
tikromis sutartimis (karo) pasitenkintų. 

Labai smagu, kad amerikiečiai lietu- 
viai rūpinasi susiorganizuoti, idant čia i 

mums pagelbos suteikus — ir finansų sri- 
ty j, ir prekybos bei pramonės srity j, ir, pa- 
galiaus, kariuomenės pavidale. — Mums 
labai reikalingi visokios rūšies specialistai, 
ypač visokie technikai, bugalteriai, karinin- 
kai (aficieriai). Mums begalo reikalingi' 
žmonės su iniciatyva prekybos ir pramonės 
srityj. 

Amerikos lietuviai turėtų atnešti mums 
amerikoniško darbštumo, apsukrumo ener- 
giškumo, sistematingumo ir mokėjimo grei- 
tai ir tinkamai organizuotis. 

Baigdamas apie viešus dalykus rašyti 
norėčiau, kad amerikiečių tarpe vienybė 
žydėtų, kad tam laikui, kol Lietuva pilnai 
nebus visų valstybių nepriklausoma pripa- 
žinta. mes visi—be partijų skirtumo ir ten 
Amerikoj ir čia Lietuvoj — susiburtume i 
vieną galingą kuną, Lietuvių Tauta vadina- 
mą, ir bendromis pajiegomis atstatytume 
laisvą nepriklausomą Lietuvą. Aš netik 
jaučiu, bet ir visiškai matau ir suprantu, 
kad musų išganymas—tik vienybė. Susi- 
skaldę, pasidalinę, mes neatsiturėsime prieš tiek daug priešų ir žūsime. Ir tuomet nu- 
mirę jau, kada vėl beprisikelsime? Liet. 
Sočiai. Liaudininkų-Delmokratų Partija Šiandien varo ne tiek p arty vi ir socialį dar- 
bą, kiek grynai valst^pinį. Reikia sudary- 
ti nepriklausomą Lietuvą, o ten jau bus 
laikas partijos darbams 

Mykolas Sleževičius*" 
[ paskutinius garbaus tėvynainio žo- 

džius privalėtų atkreipti ypatingą domą, kiekvienas Amerikos lietuvis, ypač iš kraš- 
tutiniųjų srovių. — Pirmiausiai mums rei- 
kia paliuosoti Lietuvą, padarant ją nepri- klausoma valstija, o vėliaus bus galima vy- kinti permainas viduje—sąryšyje su partiji niais skirtumais. Ką gi reikštų tos ar ki- 
tos partijos persvara šiame momente, jeigu Lietuva neingytų visiškos laisvės ir nepri- klausomybės? !... 

Francuzijos prezidentu sekantiems 7 
metams išrinktas atstovų rumo galva Paul 
Deschanel — 734 balsais iš 839 (renka na- 
cionalis seimas). Dabartinis prez. Poinea- 
re gavo vos kelis balsus. Gal franeuzai vi- 
sai buvo pamiršę apie prez. Poincare, nes 

jo balso ir vardo beveik visai nesigirdėjo 
nei karės laikuose, nei Versalyje, nei Pa- 
ryžiuje. 

Pastahos- 
Išvados. 
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Chinai apgyvendina Mon- 
goliją. — Chinai stengiasi 
padalyti Mongoliją atvaclu 
savo gyventojų antviršiui. 
Jau dabar jie apsėdo dide- 
lius pietų Mongolijos plotus 
ir savo darbštumu pavertė 
tyrumos dalis j derlingus 
laukus. Žemė ilgainiui pri- 
klausys tiems, kurie geriaus 
ją prižiūrės. Kiekvienas, kas 
tik palygina šitas dvi lau- 

tas, turi pripažinti, kad chi- 
nai kur kas viršija mongo- 
lus. Jie yra praktinei, su- 

manus, darbštus žemdirbiai 
ir amatninkai. Mongolai gi 
yra naivus, negudrus. Jie ne' 
žino savo stiprybės taip, 
kaip ir indijonai. Chinai tu- 
ri užpakalyje savęs keturių 
tūkstančių metų civilizacijos 
kulturą, o mongolai turi tik1 
karinių imtynių padavimą, 
sako Luther Anderson. Chi- 
nų yra 850,000,000, o mon- 

golų vos 5,000,000. Mongo- 
lai yra neišjudinami ir ne- 

pažangus, kuomet chinai 
stengiasi pasisavinti tuos va 

karinio pasaulio mokslus ir 
išradimus, kurie atrodo ge- 
riausiai pritaikomais prie jų 
reikalu. Dvidešimts keturi 
šimtmečiai tam atgal chinai j 
išvedė didelę sieną, kad ne- 

įsileidus mongolų. Dabar jie 
pramušė tą didžiąją sieną 
naujoviniu gelžkeliu ir iš- 
siuntė automobilius, lakstan 
čius po Mongolijos dyku- 
mas. Vieftok šita mongolų 
tauta kadaise buvo įsteigusi 
didžiausią imperiją, kokią 
pasaulis kada matė. Net 
šiandien jų šalis yra viena 
didžiausių pasaulyje; jos plo 
tas išneša apie 1,367,000 ket. 
mylių. Ji yra apie pusę to 
didumo, ką Suv. Valstijos 
ir trys ketvirtadaliai Kana- 
dos didumo. Patsai pami- 
nėjimas jos rubežių pasako 
tolumo didumą. Šiaurėje ir 
vakaruose ji susiduria su Si- 

biru, rytuose su Manžurija 
ir pietuose Chihli, Kansu ir 
Chinų Turkestanu. 

Mongolija yra dii/^ė au-i 

gštuma su kalnų skete omia 
pakraščiais ir išda lies i li- 
ejusiomis vidun. Didesnė 
šito baisaus ploto dalis yra 
derlinga. prėrinė žemė, iš- 
skiriant Gobi; žemė yra 
derlinga ir lietaus pakanka 
auginimui gyvulių ir javų. 
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Piirgai Lietuvon Jin Siunčiami. 
Lietuvos Misijos Pranešimas. 

Lietuvos Misija gauna nuo 

bankų, draugijų, agentų ir 
šiaip pavienių žmonių Liškų, 
kuriuose prašoma nurody- 
mų, kokiu budu gyvenantie- 
ji Amerikoje Lietuviai gs .ė- 
tų geriausia pasiųsti pinigų 
.savo giminėms arba šiaip 
nukentėjusiems nuo karės. 
iDa^guma stačiai reikalauja, 
kad Lietuvos Misija kaipo 
valstybės įstaiga pati imtųsi 
šio darbo, idant siunčiamieji 
žmonių pinigai tinkamai bu- 
tų, kam reikia išmokami ir 
tat tokiu kursu, koksai ant 
pinigų Lietuvoje dabar yra. 

Šiuomi skelbiame visiems, 
kas tik nori siųsti minėtiems i 
veikalams pinigus, jog Lie- 
tuvos Misija apsiėmus yra 
persiųsti šiuos pinigus Lietu- 
vos tokiomis sąlygomis: 

1. Kiekvienas siunčiąs Lie- 
tuvon pinigus, privalo aiš- 
kiai paduoti kaip savo adre- 
są Amerikoje, taip ir pilną 
adresą, nurodant artymiausj 
miestą, miestelį to žmogaus 
ar 'įstaigas, ar diaugijas ar 

gimines, kuriems šie pinigai 
yra siunčiami. 

2. Sumokėjęs Lietuvos Mi- 
sijai, gauna nuo Lietuvos 
Misijos laikinąjį pakvitavi- 
mą, kiek pinigų dolariais yra 
nuo siuntėjo gauta ir patvir- 
tinimą, jog Lietuvos Misija 
yra apsiėmus, nurodytu ad- 
tsu Lietuvoje tokiam tat 

asmeniui parsiųsti ir išmokė- 
ti tiek ir tiek auksinu. ' 

3. Kiekvienas siunčiąs pi- 
nigus savo giminių sušelpi- 
mui Lietuvoje pirmiau pri-i 
valo Lietuvos Misijoje pasi- 
teirauti auksino kursą. Auk- 
sino kursą negalima paskelb- 
ti, nes jis prisitaikant prie 
dolario vertės Lietuvoje kas- 
dien mainosi., pavyzdžiui da- 
bar jis svyruoja taip 65—85 
auksinų už vieną dolarį. 

4. Lietuvos Misija iš par- 
siuntimo nei delei savęs, nei 

: delei Valstybes nedaro ir ne- 

dalys jokio pelno, bet paden- 
gimui išlaidų persiuntimui 
pinigų, susirašinėjimui su 
žmonėmis ir dalinai dirban- 
čių prie to žmonių užlaiky- 
mui už pinigų parsiuntimą 
ima tokį mokesnį: siunčian- 
tieji iki 10 dolarių užmoka i 
už parsiuntimą 50 centų, 
siunčiantieji viršaus 10 ik?i 
25 dolarių užmoka vieną do- 
larį, nuo 25 iki 50 d. moka 
du dolarių, nuo 50 iki 100 
dolarių užmoka 3 dolarius, j 
o kas siunčia viršiau sumos, 
tai primoka virš to po dolarį 
nuo šimto, nežiūrint, ar jis 
pilnas ar ne. Šie parsiunti- 
mui pinigai atskaitomi iš iš- 
mokėtos Misijai sumos. 

Visi pinigai reikia siųsti 
Misijos adresu: 
LITHUANIAN MISSION. 

257 W. 71st Str., 
New York City, N. Y. 

Pinigai Misijon prisiunčia- j mi pašto ar express "money j 
orderiais". T 

Lietuvos Misija. 
y 

Kunigo Dekanp Justino Staugaičio-Valstybės ; 
Tarybos Vice-Pirmininko Biografija. 

Gimė lapkričio 14, 1866 me-t 

tais Tupikti kaime Žvirgždai- 
čiu (seniau Naumiesčb, parM 
Šakiu) (seniau Naumiesčio) 
apskrities. Mokinosi pirmiau- 
sia namie, paskui Mariampo- 
lės gimnazijoj, pagaliau Seinų 
seminarijoje. Birželio 24 d-, 
1890 metais buvo įšventintas 
kunigu. Trumpai pavikaravęs] 
trijose Sdrni diooezijos parapi; 
jose (Alytaus. Snadavos, Lom 
žos gub. ir Balbieriškio) gegu- 
že., mėnesyj 1895 metais per- 
sikėlė YarŠavos diocezijon. 
Trumpai pabuvęs vakarų Lo- 
dziuje nukeltas Yaršavon. Čia 
išbuvo nemaž dešimtį metų; 
apie 4 mttus buvo šv. Alek- 
sandro par., vikaru likusi gi 
laiką realinės gimnazijos pre- 
fektu (kapelionu); rugsėjo 
mėn. 1905 jin., sugrįžo Seinų 

diocezjjon. Metus išgyveno 
Mari,:nmpolėjc, kur įsteigė "Ži- 
burio" draugiją ir aktyvintai 
dalyvavo tuomet Lietuvoje bc- 
prasidedančiame visuonienia- 
mc darbe- v 

Spalio mėn. 4 dieną 1900 m., 
apėmė naują Lekėčių (Šakių 
apskr). par. Čia išklebonavęs 
pustrečių metų buvo pakvies- 
tas Į Seinus, k&mc pusketvirtų 
metų redagavo katalikų mėne- 
sinį žurnalą. ''Vadovą." Su- 
silpnėjus akinis, pasitraukė iŠ j 
redakcijos ir rugpjučio 1 d.. 
1912 m., apėmė Pakuonio par. 
Čia iškltehonavęs ketverius me- 

tus, spalio 4 dieną 1916 m., 
persikėlė Augštojon Panemu- 
nėn ties Kaunu, kur ligšiol te- 
beklebonaujai. Pereitais metais 
liko paskirtas Mariampolės de- 
kanu. 

Kuomet 1917 m-, kūrėsi Lie- 
tuvos Taryba, buvo jon išrink- 
tas ir kun. J. Staugaitis. Sau- 
sio mėnesyje 1918 m., kun. 
Staugait:s buvo išrinktas Ta- 

rybos Vicie-pirmininku, kuriuo^ 
ir šiandien tebėra. 

Rašinėti laikraščiuosna kun. 

Staugaitis pradėjo jau klieri- 
ku būdamas. Sugrįžęs savo 

gimtojon diocezijon, nuo 1905 
m., daug darbavosi laikraštijoj, 
pasirašydama* slapyvardžiais: 
Meakus, Paneniupis, X. Atski- 

rai išleis ''Bažnyčios Istori- 
ją/' "Argi čia kalta Kataliku 
Bažnyčia" "Viešosios lietuvio 
kataliko priedermės". "Katali- 
kų tikėjimo priešai," "Jaunimo 
idealas arba pamokslai moki-\ 
niams," "Darbininku klausi- : 
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mas". 

LAIŠKAS "L" RED. 

Gerb. "Lietuvos" Red.: 

J'ardau teisybės malonėkite 
suteikti vietos gerbiamame jū- 
sų laikraštyje atitaisymui ne- 

teisingos žinios, kuri tilpo "Lie 
tu vos" No. 19. šių metų. 

Tūlas "Nustebęs." aprašy- 
damas Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės trukšmingą susiva^r 
žiavimą Ne\v Yorke, visą kai- 
te metą ant vienos pusės, kas 
yra vienpusiška, nes "nieko nė- 
ra be piiežasties," tas buvo ir 
susivažiavime, bet aŠ kalbėsiu 
tik apie tai, kas paliečia mane. 

''Nustebęs" rašo:.... "La- 
bai nedailiai pasirodė visi mi- 
nėti ir, priegtani, p. Adžgaus- 
kas, kurie buvo priešingi net 
ir tokiam puikiam sumanymui, 
kaip paskyrimas iš gryno pel- 
no 5 nuošimčio beturčiams 
moksleiviams." 

Tokis "Nustebusio" užreiš- 
kimas yra gryna neteisybė. AŠ 
buvau priešingas ne sudary- 
mui to fondo, bet budui jo kon- 
troles- Mat, fondą kontroliuo- 
jant keliems asmenims, jis ga- 
li bu t naudojamas tik sušelpi- 
mui tų asmenų giminių ir drau 
gų, kas iššauktų L. A. B-je tik 
nesusipratirtius. 

Kad buvau nepriešingas skv 
rimui pinigų apšvietai liudiją 
sekantis fa'klas: f>. Karužos 
buvo įnešimas skirti mokslei- \ 
vių •sušelpiiiiui gi.aš -padą- \ 

riau pataisymą skirti 10v, bet 
su išlyga, kad jie butų perduo- 
ti kmtrolėn Lietuvos Apšvie- 
tos Ministerijai, kuri netik be- 
šališkiau, bet ir sumaniau galif^ sunaudoti skiriamą moksleivių 
sušelpimui fondą. 

Taigi aišku, kad aš buvau 
priešingas ne sudarymui tokio 
fondo, bet budui jo kontrolės. 

Su tikra pagarba, 
R. Adčgis (Adčgauskcis). 
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Mažųjų Tautu Klausime. 
Buvusios Rusijos Imperijos Pasienio Tautų Šelpimo Reikalais. 

(Buvusio New Yorko valstijos 
atstovo p. Waltcr io M. Chand- 
ler 10 Kalba, pasakyta saus. 19 d., 
*920 m. Su v. Valstijų Atstovų 
Buto įmonių ir Budų Komitetui), j I t—* ! 

_ 

(Tąsnj. 

Tarpe lietuvių, azerbaidaiiieėiu ir 
gruzinu jis neto!: «rt^i!ikęs nuo pir- 
mutiniu >kaitlu<us. 

Antra vertus, skaitlius nemo- 

kančių a! .'ityti ir rašyti Kuri- 
joje, ativalguii skaitant, panie- 
kia 70 mioš., o daugelis rašyto-j 
jų dedu jį dar uitgščiau. ^itasį 
skirtumai tarp apšvietos stovio 
Rusijoje ir antra vertus. l>toui-, 
>je. Latvijoje, Lietuvoje, Azi-r 
ftaidžauc ir Gruzijoje ^ ra Šakui-I 

1 t\\* ir ryškus, lokiu bildu au-| 

tVoji p. VVilsor.o aj>šisprendimo j 
teorijos sąlyga pilnai atatiuka. 

Kas dcl ketvirto ir paskutinio 
apsisprendimo mokyklos elemen- 
to, priespaudos elemento, tai tas 

yra apskritos istorijos dalyku ir 
čia tic ra reikalo ji apšnekėti. Per 
tūkstantį metų Rusija spaudė, 
kartais /.iauriar.siu budu, visus 
/įmones gy vena nči u s jpsios ribo- 
je, neišskiriant j .ei savu j n. Ji 
k uono^mi ausiai į ersel>iojo ir 
spaudė kiękvieiuį tauta savo- ri- 
bose. kurioje apsireiškė stiprus 
tautinis gyvumas, ar kuri rei- 
kalavo apsisprendimo ir nepri- 
klausomybės teisiu. 

i'< kiu budu, n»uto:,\\ kad te- 

riturija kiekvienos l'abaltijos ir 
Kaukazo republtkii v ra gana di- 

r r 
dėlė,-kad gyventojų skaitlius u/L- 
teiikamas. kad Uliniai ženklai, 
sulyg p. \Vilsono apsisprendimo 
pareiškimu yra, kad Estonijos, 
Latvijos, Lietuvon, Azerbaidža- 

no ir Gruzijos žmonių apšvieti- 
mo stovis augštesuis už apšvieti- 
mo stovį Rusijoje ir kad kiekvie- 
na j n per ištisus šimtmečius ken 

tčjo žiaurią Rusijos priespaudą, 
šitie elementai ir atsižvelgimai 
>p:lnai kalba uz mažąsias respub- 
likas kada 'jos reikalauja apsi- 
sprendimo ir nepriklausomybės 

teisiu. 
Tai yra padėtiniai tvirtinimai 

mažųjų republikų nepriklauso- j 
mybės labui. Keikia pastebėti 
nekurie užgintiniai tvirtinimai, ar! 
pasipriešinimai. 

Pirmiausia yra sakoma, kad ši-1 
tu narsiu republikų žmonės nesu- I 

brandę patys valdytis, nes jie 
niekuomet neturėjo prityrimo: 
nes tai butų tas pats ką ir siun- 
timas pasaulin mažų vaikų bc j 
išniekinimo ir priežiūros. Šitoks 
tvirtitytuas yra daugiau uega' 
kvailas, nes jis vi^ai neatsižvel- 
gia Į istoriją ir būtinas tautų ir 

žmonių gyvenimo sąlygas. Nei 
viena didelė .Nito pasaulio tauta 

nepradėjo, savo tautinį bu\ imą 
pilnu pritykinu. Žmonijos isto- 

rija neparodo nei vienos tautos 

išėjusios kursą, ar pakartojusios 
ji po jos atsiradimui. Jos alei- 
viena bnvo priverstos eiti karčiu 
kančių, išsivystymo, išsižadėji- 
mo savęs ir indvvidinio prit} ri- 
mo taku. Kiekvienas didelio 
žmogus,' pasižymėjęs pasaulyje 
kokiame nors pašaukime ar pro- 
cesijoje, turėjo tureli 'savo pra- 
džią ir savo indi vidinį prityrimą. 

Amerikos revoliucijos laikai 
Amerikos priešai Anglijoje tvir- 
ti >io, kad kolonistai nėra pribren- 
dusiais valdytis. Chathamo gro- 
vas \\'illiam Pitt puikiai gynė 
juos parlamente dclei šito prie- 
kaišto. Puikia iškalba jis pasa- 
kė, kad jis yra išstudijavęs ge- 
riausius politinius veikalus? seno- 
vės ir naujovės laikų ir kad jis 
nėra dar skaitęs geresnio diplomą 
lybės tvarinio už tą. kuri iš Ame 
likos anapus juros (prisiuntė An- 
glijai nepritarę kolonijų diplo- 
uatai—Jefferson, M<jdiso»« it" 11a- 

■11 i 1 ton. Ir šiandien mc= turime, 
;aip amerikiečiai tiki-, didžiausią 
r galingiausią iš visu pasaulio į 

respublikų ir kuomet mes, ame- 

rikiečiai, laikomo kalbas kon- 
grese, tai mes savo argumentus 
remiame žodžiais ir darbais tų 
ne/prityrusių kolonijų jaunosios 
respiitolikos tvėrėjų. 

i5et ištikrįjų negalima sakui, 
kad šitos mažosios valstybes ne- 

turėjo didelio prityrimo ir ne- 

parodė puikiausių diplomatybčs 
ypatybių sunkiausiose apystovo- 
se. Apie du metai praėjo nuo 

to laiko, kaip jos kiekviena at- 

skirai apskelbė savo nepriklau- 
somybe. Per tą laiką jos nuor- 

ganizavo pastovias valdžias su Į 
ministerių kabinetais ir šalių sei 
mais. Jos suorganizavo ir aprū- 
pino puikias jaujuas kariuome- 
nes. suspėjusiais paikiai atsizynvj 
ti mušlaųkyje. Jų ministerių 
svarstymai ir oficialis pasielgi- 
mus visame pasiž} mi sug bumu 
ir, a t žvalgi m u. J u šalin seimai \ ,4 

iažniausiai veikė išmintingai ir 

igšiol dar, neužgyrė nei vienoj įeišmintingo, ar kraštutiniai ra-,1 
iikrlio įstatymo. Jl liet butų negražu sprandus c 

apie šituos Hstonijos, Latvijos, 
Lietuvos, Azerbaidžano ir Gru- 
zijos diplomatus, ar ši tu šalių 
•pirrnesniąsias valdžias pagal už- 
rašus vienu metu pasekusiu di- 
džiąją ir paralyžiuojančią karę 
ir jokio nopriklaJusomybės pripa- 
žinimo nuo pasaulio šalin. Tai 
hutų tiek: pat, kaip ir surišus 
žmogui rankas ir kojas niekinti 
ji už tai, k-d jis nevaikščioja. 

Čia neprošalį 'bus pastebėti 
keistas ir besuomouinis tvirtini- 
mas, kad nerusy respublikos ne-1 

gali pačios valdytis, o Rusija 
guli jas valdyti. Šito tvartini- 
1110 klaidiifguma.-> ir nesuomonin- 
gumas tuoj aus matoma bc dide- 
lio galvojimo. Rusija aršesnė 
jž sulūžusią nendrę. Tai >ra 
>ai>us kratinys suirutės ir maišai 
.ics. riaušių ir užmušystės, anar- 

rliijus ir -bolševizmo, prietaru, 
amsybC-s ir nežinystės. Xdai- 
ninga 5 senasai rusu valstybės 
aivas yra kru\a laužų, varomų, 
viekvienos audros ir be pasigai- 
c'-jimo blaškomų kiekvienos buu- 
;os. Antra vertus, mažosios res 

publikos turi pastovias vp'džias, 
| suorganizuotas konstitucinės tei- 
i sės ir Jai avės pamatais ir palai- 
komas gcįrai išlavintu kareiviu, 
kurie atmiušę 'bolševizmą nuo 

savo teritorijų ir kurie šiandien, 
stovi kaip volas \pricš didi jį anar- 

chijos ir nežinybės antplūdį.' Ar 
'•galima su rimtumu sakyti, kad 
šitos mažos, gerai sutvarkytos 

į valstybėlės negali pačios valdy- 
tis, bet kad jas gali valdyti ši- 
tas didelis kratinys anarchijos, 
riaušiit, užmušyščių, tamsumo ir 
nežinybės — išreiškiamas vie- 
nu žodžiu ''bolševizmas". 

Žinoma, reikia pripažinti, kad 
didžiosios Rusijos šalininkai tvir- 
tina, jog iš dabartinės Rusijos 
griuvėsiu galima sutverti pasto- 
vi valdžia ir kad Estonija, Lat- 
vija, Lietuva, Azerbaidžanas it" 
Gru-ija galima palikti kaipo po>- 
litinės vienetos ar šalic> nariai ši- 
tos didesne sės Rusijos. Bet to- 
ksū sumanymas nėra nei geras, 
nei galimas, nei teisingas. 

i 

( Cul daugiau.) 


