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CHICAGOS KOLONIJŲ LENKTYNĖS. 

Lietuvos Finansinės Misijos prakalbo- 
mis vasario 16 d. lietuvių kolonijoje Town 
of Lake prasidėjo, taip sakan' oficiališkai 
ir formališkai Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų pardavinėjimas. I gražią ruimingą 
Peoples Teatro salę susirinko apie 2,300 
lietuvių, kurie su ypatingu entuziazmu su- 
tiko Lietuvos Pasiuntinius. Viskas gražiai 
sutvarkyta, visų veiduose matosi pasitenki- 
nimas ir savotiškas išdidumas. 

Prakalbų vedėjas užreiškia, kad Town 
of Lake lietuviai turi atsižymėti Bonų pir- 
kime ir nesiduoti pralenkti Vitoms koloni- 
joms. Visi ploja, pasižadėdami likti "neį- 
veikiamais". 

Turtingą ir momentui pritaikintą kal- 
bą pasako Misijos Pirmininkas, Jonas Vi- 
leišis; paskiau kalba vienas-kitas kunigas 
(vietiniai) ir, galop. Majoras Povilas Ža- 
deikis, kuris savo ytin indomią kalbą už- 
tęsia iki po nakties dvylikai- 

Po intempto rinkimo p- J. J. Elias pra- 
neša, I;ad išviso tą vakarą nu- 

pirkta Bonų už 20,500 dolarių. Graži su- 
ma. — Town of Lake lietuviai tikėjosi su- 

mušę rekordą ir įveikę "bridgeportiečius", 
kurie tą pati vakarą apvaikščiojo "Mildos" 
teatre Lietuvos Nepriklausomybėj Šventę ir 
net g. Johą Vileišį "vargais-eieįdiais" bu- 
vo parsigabenę. 

Tiesiog stebuklas! — Nežiūrint j tai, 
kad "bridgeportiečiai" tiktai apvaikščiojo 
Tautos Šventę ir kad žmonės ėjo pamaty- 
ti "Išeivio" perstatymo ir pasisveikinti su 
Lietuvos Pasiuntiniais, — pagaliaus, ne- 
žiūrint j tai, kad "Mildos" teatre tilpo vos 

apie 950 žmonių—tame vakare, sulyg vė- 
lesnio Lietuvos Paskolos Komiteto prane- 
šimo, tapo nupirkta Bonų už 19,750 dola- 
rių. — Taigi aiški "bridgeportiečių" perga- 
lė. Ir tai buvo sakoma — nec vieno kito 
"tėvelio, — kad "Mildoje" susirinks be- 
vsik vieni tautininkai. 

Puiku! Jeigu "Mildoje", apvaikščio- 
jant Lietuvos Nepriklausomybės Šventę, pa- 

skolinta Lietuvai tokia didelė pinigų suma, ( 
—ir tai lyg iš tautininkų puses, — tad rei- 

kia tikėties, kad tam tyčia rengiamame va- 

kare-prakalbose,—vas 20 d. atsilankant Lie 
tuvos Misijos nariams,—šv. Jurgio parapi- 
jinėj salėje, taip sakant, po globa dvasinių 
šulų,—bus išparduota bonų trissyk daugiau, 
bent už 50—60,000 dolarių. 

Taigi "bridgeportiečiai" ištiesų gali 
nustebinti pasaulį.—Jie susijudins, pakrapš 
tys savo kišenes ir, prisiminę apie Laisvą 
Lietuvą ir didvyriškos Lietuvos kariuome- 
nės veikimą, sušuks: "Traukitės,—"bridge- 
portiečiai" eina... Del Tėvynės ir Tautos 
gerovės nesigailėkime dolarių!" * 

Neatsilieka ir West Sidė's lietuviai.— 
Pranešta, kad L- Misijos prakalbose, vasa- 
rio 17 d., McCarmick'o salėje, kur buvę 
susirinkę apie 500 lietuvių, likę surinka 
L. Bonų už apie 15,000 dol. 

Galop. 18 gt. kol. lietuviai surengtose 
Lietuvos Pasiuntiniams prakalbose Apv, 
Dievo par, salėje, vasario 18 d., kur buvc 
susirinkę apie 650 lietuvių. Lietuvos L. P. 
Bonų išparduota irgi už 18,150 dolarių. 

Taigi kaip puikiai lenktyniuoja Chi- 
cagos lietuviai! Galima spėti, kad chi- 
cagiečiai nepasiliks užpakalyje ir kad Chi- 
cagos distriktas sudarys jam paskirtą "kvo- 
tą". Butų gerai, kad kiekvienai Chicagos 
kolonijai—suiyg lietuvių skaičiaus—butų 

paskirta tam atsakanti "kvota".— 

Europos pinigų valiuta vis puola že- 
myn iki pranykimo laipsnio. Per daugeli 
mėnesių profesionaliai žinovai perserginė- 
jo Amerikos indėlininkus (investininkus), 
kad jie bandytų apsieiti be užsienio pini- 
gu, net prie dabartinio pigumo kainų. Sui- 
rimas ir nupuolimas kapitalistinės gamybės 
anapus vandenyno ir auganti ge:'ai pama- 
tuota abejonė Europos šalių galėjimu ar no 

į ru atmokėti savo milžiniškas skolas nupul- 
de tarptautinį kreditą, o be kredito finan- 
sinis kapitalas negali funkcionuoti. Pereitą 
savaitę Wallgatvi ištiko neišvengiama re- 

akcija. Turgui iškrito dugnas. Europos 
pinigai ir Europos kreditas negali nupirkti 
Amerikos prekių- Taigi prekės suvirsta 
ant naminio turgaus. Turgus užsipildė, ver 
tės subliuško, pelnai pranyko- Nėra pel- 
nų, pramonė turi stoti. Paskui panika, o 

paskui—? f < 

Padarykime užpuolimą ant "raudonų-1 
jų", o tas gal pagelbės. 

Airija šiuomi momentu yra klasiniu 
pavyzdžiu to, ko yra vertas politinis vei- 
kimas. Visuotinuose rinkimuose; 1918 m. 

trys ketvirtadaliai airių balsų paskelbė už 
nepriklausomos respublikos Sinn Fein'ij 
programą. Paskutiniuose miestų rinkimuoj įse jie išnešė tokį pat nuosprendį. Bet Ai-, 

i rijos Respublikos prezidentas, didžiuma' 
teisėtai išrinktų parlamento narių Dublino 
lordas majoras ir didžiuma kitu miestinių i 
viršininkų, taipgi teisėtai išrinktų, vra ar-j įba sukišti į Anglijos kalėjimus, arba pa-' 
;ėgę nuo jų ir anglų durtuvai bado airius. '» 

Pastabos 
Išvados. 

Sekretorius Glass mano, 
kad Europa daugiausiai rei- 
kalauja gero'patarimo. ''Pa- 
saulio valdžios turi dabar 
liautis vedę bankus, ir pirk- 
lybą". "Pagalba bus suras- 

ta rusiginklavus, pradėjus 
pramoninį gyvenimą ir veik 
lumą, uždėjus užtenkamus 
mokesčius ir sukėlus užten- 
kamas namines paskolas". 
Vaistą valiutos padėties ati- 
taisymui jis randa prekių 
judėjime, investmentų sau- 

gume, o jų nesant—aukso ju 
dėjime". Logingiausiu ir 
praktingiausiu talkininkų 
žingsniu linkui atastaigos jis 
randa reikalingu "priduoti 
vertę jų .reikalavimui atly- 
ginimo iš Vokietijos sumaži 
nant tucs reikalavimus iki 
tokios apšties, kokią Vokieti 
ja įstengtų užmokėti" ir pas 
kui leisti Vokietijai atlikti 
tą. J« i Europa nepirkliautų 
su Amerika Kbe tolesnių val- 
džios ir bankinių paskolų, 
tai Amerika turi pasirūpinti 
surasti kitur rinkas savo pre 
kėnis., 

Nelaimėn Europos val- 
džios negali atsižadėti ban- 
kininkystės ir pirklystės- 
Pav. Italijos valdžia yra pri 
versta indėti šimtus milijonų 
dolarių duonos parupinimo 
fondan; jei ji to nedarys, 
kils revoliucija- Labai leng- 
va patarti francuzų valdžiai, 
kad ji pakeltų mokesčius iki 
tiek, kad jų užtektų nupuo- 
lusiai valiutai pakelti, bet 
dabartinė valdžia, tą .pa- 
darius, neilgai gyvuotų. Ge- 
ra mintis yra patarime, kad 
vokiečių atlyginimas už nuo 

stolius butų sumažintas iki 
tokios sumos, kurią Vokieti 
ja įstengtų užmokėti, bet nei 
francuzų, nei anglų valdžia 
neišdrįs pirmutinė padaryti 
Sito žingsnio. 

Kazys Levonas atsišaukia 
j Raulą Kazlauską ir nori 
kad jis jam parašytų apie 
save. Jieškančio adresas 
toks: Kazys Levonas Suval- 
kų rėd., Mariampolės apsk..j 
Padovinio vals., Putriskių 
kaimo. 1 

Žinios Iš Lietuvos 
VIDAUS APŽVALGA. 

11. 

Valstybė negali įbuti gerai tvar- 

koma, jei ją tvarko tik Vyriau- 
sioji Val<lžia per savo skiriamus 
valdininkus, o patiems gyvento- 
jams neleidžiama pr»* to darbo 

prisidėti. Taip 'betvarkomi mes 

ilgai gyvenome, rusų valdomi. 

Rusijos tvarkymas kliudė mums 

gerinti gyvenimo sąlygas, tnu>kdė 
mums kelti savo kulturą. Biuro- 
kratijos, tai yra valdininkų, vieš- 
patavimas visur slopina žmonių I 
gyvenimą. Rusijos biurokratija 
dar labiau, negu kur kitur, slopi-, 
no rausų gyvenimą, dėlto kad pas 
mus Rusija turėjo ypatingu tiks- 
lų. 

'Paiprastai, asmuo pats privalo 
geriausiai žinoti ir žino savo rei- 
kalus ir pats privalo išmanyti ir 
išmano, kaip geriausiai tie rei- 
kalai rūpinti. Tatai pat reikia 

pasakyti apie visuomenę ir ios 
į reikakis. 

TurėJami dabar laisvę patys 
kurti valstybę ir tvarkyti ją, mes 

privalome visi dalyvauti tame 
darbe, lai suprasdama Lietuvos 
Vyriausybė, — Valstybės Taryba 
ir Ministerių Kabinetas, — lyg 
tik susidarė 1918 111. lapkričio 
mėnesį, netik ėm« skirti įvairius 

j valdininkus, .bet tuoj kreipėsi į 
1 visuomenę tam tikru atsišaukimu, 
j kviesdama steigti vietos savrval-j 
dv'bių įstaigas, — parapijų (vals-j 
čių) ir apskričių komitetus. Ir j 
šalis tuoj paklausė to šauksmo j 
ir susiorganizavo. 

Kviesdama st-eikti komitetus, 
! Vyriausybė neturėjo laiko suda- 
ryti ir nesudarė jokių įstatymų 
apie tai. kaip reikia rinkti komi- 
tetai. kaip tie komitetai turi dirb 

iti, ir kuo jie privalo rūpintis. 
I\ isuomenė, neturėdama įstatymų, 
į sugebėjo vienok suorganizuoti 
[komitetus ir tarybas, o šios įstai- 
gos be įstatymų beveik visus me 
tus gana vaisingai dirbo. 

1 ai, kad šalis taip greit ir taip 
i gerai sudarė savivaldybių įstai- 
gas, turi dideliausios reikšmės: 
tai rodo didelį Lietuvos gyvento- 
jų valstybinį upą, kultūringumą, 
tvarkos reikalingtuimo didelį su- 

pratimą ir nujautimą. 
Mažiausius savivaldybės vie- 

netus daugius susidarė valsčius, 
O kai kur parapija, kaip buvo iš 
\ i 1 niaus siūlyta. Greit paaiškė- 
jo tokio įvairumo nepatogumas 
ir \ idaus Reikalų Ministeris pa- 
siūlė. kad parapijų komitetų sa-j 
vivaldybės butų panaikintos, ir j 
kad visur butų sudarytos valsčių 
savivaldybės įstaigos. Visuome-1 
nė vėl tuoj (paklausė ir visur su- j 

.siorganizaVo, kaip centro buvo 

patarta. 

Vielomis ir valsčių apskričių 
tarybos neparodė veiklumo. Bu- 
vo skundžiamasi, kad viršaičiai h r 

apskričių viršininkai perdaug- sa- 

vi valingai stengiasi rūpinti gy- 
ventoju reikalus, antra vertus, bu 
vo tvirtinama, kad tarybos ne- 

turi tinkamų darbininkų. Tikriau 
sia gi savivaldybių mažo veiklumo 
priežastis yra tai, kad nebuvo įs- 
tatymų, kurie rodytų, ką jos ga- 

STATISTIKA, 
ITALIJOS FINANSAI. 

Skaitlinės parodo turtą ir skolą. 
Italijos turtas prieš karę ir 

po karės buvo dalbai svarstomas. 

Amerikos ir italu laikraštis Juor- 
11 al o f Commerce deda Italijos 
turtą 1914 m. tarp 100,000,000,- 
'joo ir 110,000,000,000 lirų. Da- 
bartinė skola išneša 80.000,000,- 
000 lirų apie su 15,000,000,000 li- 

rų skolos turėtos prieš karę. 
Bet šitų dviejų skaitlinių (100,- 

000,000,000 atstovaujančių turtą 
ir 80.000,000,000 atstovaujančių 
skolą) negalima lyginti. Pirmes- 
nėji susidėjo iš senųjų lirų, prieš 
karę; antroji iš naujų lirų, po ka- 
rės. Tarp jų yra didelis skirtu- 
mas. Italijos turtas, jei jis bu- 
tų apskaitytas šiandien, tai jis 
išneštų nuo 350,000,000,000 iki 
400,000,000,000 lirų. 

Todėl vieša skola yra tik ma- 

ža šalies turto dalimi. 
Kam ta skola turi buti atmo- 

kėta? Dvidešimts bilijonų užsie-, 
niams; juos atsveria turtai iormo 

je kredito ui atlyginimą pripuo- 
lamą Italijai iš Vokietijos ir Aus- 

trijos. Kiti 60 biljonų priklau- 
so italams. Taigi Italijos tur- 

tas nuo to nesumažėja. Tie 60,- 
000,000,000 lirų tik perėjo iš vie- 
nų italų į kitų italų rankas. 

TAIKOS BIUDŽETAS LYGUS 
SUV. VALST. KARĖS 

LĖŠOMS. 

Washington. — Negalėtum ži- 
damas Į proponuojamąjj 1920-21 
noti, kad karė pasibaigė, žiurė- 
111. šalies biudžetą $4,473,696.358 
ir dar su galiniu priedu S444.- 
300.000. 

Palyginus su karės laiko biu- 
džetais, suma nėra baisi. Bet 
pasižiūrėkime, ką tos skaitlinės 
reiškia, palyginus jas su norma- 

liais prieškariniais biudžetais. 

Visa viešoji Su v. Valstijų sko- 
la spal. 15 d., įyi5 m. buvo ma- 

žesnė, negu šitos valdžios išlai- 
dos 1920-21 m., pasiekdama tik 

$1.131,832,788. 
Visi paskyrimai 1916 m.—me- 

tais prieš įstojimą karėn — pri- 
skaitant $313,364,667 Raštinei tar 

nvbai, siekė tik $1,114,937,012, ar 

ba $23,272,951 mažiaus negiui ža- 
damasis padidinimas. Patsai pa- 
didinimas yra visos valdžios ad- 
ministravimo lėšos už lėšas ko- 
kiu ne;buk dviejų metų prieš Ame 
rikos karę su Ispanija. t 

Žadamasis paskyrimas 1920-21 
m. yra daugiau kaip dešimtį kar 
tų didesnis už paskyrimą ko- 
kiam nebūk metui tarp 1892 m. ir 

1899 m. 

Jei valdžia vėl veikia "taikos" 
pamatais ir jei reikalaujamoje su 

moje nėra pakėlimo algų, tai mo 

kesčių mokėjimui bus la'bai vie- 

toje paklausti, kaip. tos išlaidos 
pasklaro tokios didelės. 

Išaiškinti viską yra ilga pasa- 
ka. Pav techniniams pramoni- 
nio išsivystymo ištyrimams rei- 

kalaujama $250,000. kuomet pir- 
miaus reikalauta tiems tikslams 
$50.000; viešojo patarnavimo 
praktikos ir būdų gerumui iš- 
tirti paskiriama $200,000. kuomet 
'pirmiaus pasitenkinta $85,000, ar 

ba naikinimui pūslėtosios rudies 
ant baltųjų pusių skiriama $214,- 
000. 

Tokių skaitlinių, kaip čia pri- 
vestosios reikalaujamoje paskyri- 
mo sumoje, yra daug ir ačiu 
joms pasidaro milžiniškoji suma 

$4.917,696,358, kurios didesnę da- 
lį kongresas be abejo paskirs. 

1915 metais Amerikos valdžios 
išlaidos, neskaitant paštinės tar- 

nybos, padarė $674.497,625. At- 
metus abelną padidėjimą lėšų, 
valdžia šiandien neturi tokių rei- 
kalų, kurie reikalautų baisios 5 
bilijonų sumos 1920 metams-1-. 
taikos laiku. * 

Ii •dafVti ir kaip joms privalu di b 
ti. Dabar tie įstatymai išleisti ir 
reikia tikėtis, kad savivaldybės 
savo teises naudingai vykdys ir 
kad' mus\į šalis dideliais žings- 
niais eis j gerovę. 

("Santara".) 

LENKŲ ARGUMENTAS- 

Sausio mėn. 2 d., Lenku legioniu 
kai ir sztrzelcy atvyko į Samsonių 
kaimų, Širvintų apskrity- suimti ūki- 
ninko Naviko. Jo nerado namie. 
Tada suėmė jo seserį Navikaitę ir, 
išsiveidami> pasakę busią u/ tai, 
kad ji esanti neprielanki lenkams, o 

einanti už lietuvius.. 

ftevoliucijos /Hbetau 
"Vokietijai esant sutriuškin- 

tai i* autokratvbei esant paso- 
dintai ant sosto, stipriai galy- 
bes rankai paėmus laisvę už 

gerklės, prasideda kova, kuri 
padaru žmones laisvais." Si- 
tais žodžiais laikraštis "Xa- 
tion" pereito gegužio 17 d. svei 

kino V ersaliaus sutartį, kurios 
paskelbimas pažymi augščiau- 
sią laipsnį finansinio ir politi- 
nio imperializmo, valdžiusio 
pasauliu per penkias dešimtis 
metu. Šiandien. anksčiau ne- 

;gtt mes tikėjomės, \ 'ersaliaus 
^suuirtis be maža ko atmesta ir 
.žmones visame pasaulyje ne- 

* jučiomis žengia linkui laisves. 
Nėra reikalo atkartoti praeitų- 
ju dvylikos mėnesiu įvvkius. 

|Mcs žinome apie nepasiseki- 
mą bandymo Paryžiuje parem- 

£ti senąją tvarka; apie suirimą 
senosios ekonominės ir finan- 
sinės organizacijos; apie spar- 
ty puolimą politinės galės; apie 
sitfbėtina plitimą tarp visu k-le- 
su tu jaėjii, kurios dar vakar 
Imvo laikomos pragaištingo- 
mis; apie negirdėtus ekonomi- 
nio ir visuominio neramume iš- 

siveržimus, kurie sudrebino' 
kiekvkną pasaulio salį, prade- 
dant Suv. Valstijomis ir An-j 
glija ir baigiant tolimaisiais j 
Chinais, Indija ir Australija 
ir, gal apie įdomiau^ (FalykaJ 
nuolatinius sovietinės Rusijos' 
kareivijų laimėjimus ir tos ša- 
lies komunistr rganizacijosj 
tvirtėjimą l>ci stamantrėjimą.j 
Žmonės šaukia, žiūrėk čia! žiū- 
rėk'ten! bet mokantieji atskirti 
dalykus mato te'sybę; mes šian 
dien gyvenam- pačioj revoliu-l 
cijoj — fdėjų, įstaigų ir gyve- 
nimo bildu perversme. Smur- 
tas ir kraujo praliejimas kart- 
karčiais apsireiškia joje taip 
kaip jie apsireikšdavo dic&iu- 

[m >je revoliucijų praeityje, 1>et 
į jie nėra nei j.O's esme, r pi jos 
.vaisiais. Jei jie atsitinka, tai i 
jie. kaip jau mes esame matę, 
yra greičiau darbu tų, kurie 
priešinasi revoliucijai o ne tų, 
kurie ragina prie jos. Dievo 
nepašiepsi: ką žmogus sėja, tą j 
jis taipgi ir renka. 

Me'iai tam atgąi Italijos kai-' 
miečiai žvakes žibino prieš-prej 

į zidtnto' \Yilson:> pav. ikslą; 

šiandien milijonai vyrų ir mo- 

terų visame pasaulyj alkdami, 
šaldami, mirdami, su rustumu 

niekinguos diplomatus, kurie 

teisinguilą, mielaširdlingumą 
ir paprastą žmoniškumą sudė- 
jo ant nusidėvėjusių politinių 
įdėjų altoriaus. Metai tam at- 

gal Europos žmonės vis dar 
tebesitikėjo sau išganymo iš 
senųjų valdymo įstaigų ir pro- 
jektuojamosios afttdėtinės 
Tautų Lygos valdžiom; šiandien 
gilus nepasitikėjimas visokia 
valdžia vis labiau ir labiau pe- 
rima žmonių mintis. Metai tam 

atgal vis^f išskiriant maža da- 
lelę žmonių, bent šitoj šalvj, 
rodos tikėjo, kad srpurtintasis 
ekonominis statinys galės Imti 
atitaisytas be statymo kite; 
šiandien didelės daugybės dir- 

bančiųjų klesų, vis viena ar jie 
dirbtų galva ar rankom's, ai)e- 

joja visu privilegijų ir nuosa- 

vybės pamatu, kuriuo remiasi 
dabartinė visuomenės tvarka, <> 

daugumas atvirai sako, kad jų 
tikslu yra permainyti t^ pame- 
ta, Tiet )L'i jiems parsieitų visas 
statinys griauti. Metai tam at- 
gal, nuraminti saldžiais kares 
laiko padidėjimais, daugumas 

žmonių vis dar tikėjo, kad nau- 

ja .tvarką galima sutverti ra- 

miu budu; šiandien, per dvyli- 
ka mėnesių nematydami išpil- 
dymo valdžios prižadėjimų, 
daugumas tų pačių žmonių sa- 

ko, tikimės, klaidingai, kad ši- 
ta revoliucija, kaip ir buvusios 
pirmiau, negali apsieiti be kru- 
vinojo krikšto. Ybna, praėju- 
sieji metai ali gabeno alkį ir 
skurdį ir smarkia priespaudą 

j visokiam pasiskundimui; an- 

j tra, vertus,. pasiutusį pelnų 
! gaudymą, išdidų perteklių ir 

begalini galybės perviršį. Kad 

tekioj dirvoj revoliucijos auga, 
tai tą parodo istorija. 

liet revoliucija, kurią mes 

G'abar matome, nėra vien už- 
ginamoji ir pragaištinga. Tam 
tikri padėtiniai (pozityviai) 
suopročiai ir veikimo budai j 
pradeda apsireikšti baisiai daž 
nai. Žudydami užsitikėjimą va- 

dovais, žm nes praiteda užsiti- 
keliravimi; ir mes visame pa- 

, * 

šaulyje matome savaimų minui 

veikimą tverianti savus vado- 
vus. Žudydami užsitikėjimą 
p'litine valdžia, žmonės pripa- 
žįsta savo pačių galybę kaipo' 
ekonominės valdžios dalis; tie-j 

siu veikimu per savo amatines 

unijas ir kitas liuoso noro orga 
nizacijas, jie tai čia, tai ten pa- 
inia1 ta galybę, kurią benervės 
politikierių rankos paleido. Žu- 
dydami užs'itikėjimą būtinu da 
bartinės ekonominės sistemos 
teisumu ir teisingumu, pamatę 
kaip toji sistema yra pritaiko- 
ma, jie iau dabar tveria naują. 
Pasižiūrėkime j kooperatyvu- 
m:> aug'į -su visais revoliuciniais 
jo apsireiškimais ; į neatleidžia 
Imą darbininkų spaudimą, kad 
gavus tikrąją, o ne tik u-omina- 
lę kontrolę ant gamtos turtų ir 
gaminimo įrankių; ir į didėjan- 
tį reikalavimą visuomenijimo 
pamatinių turtų ir demokrati- 
nimo pamatinių pramonių. Vi- 
si šitie apsireiškimai niekuomet 
nebuvo tokie pažymus kaip pei 
nai metais. Užtenka tik pami- 
nėti rišimą žemės klausimo vi- 
soj eilei europinių šalių, anglių, 
gelžkelių ir apskrito pramoni- 
nio padėjimo Anglijoje, arba 
pienus ir programus Plumbo 
Pieno Lygos, Nepartinės hv-' 
gos. Darbo Partijoe- ir Kotite-I 
to iš Keturibsdešimts Aštuonių 
Suv. Yalst. Tfti tok?' yra stati- 
nys, kurį revoliucija jau stato. 

Jo tikslu yra ne pelnai, o pa- 
tarnavimas; ne išnaudojimas, 
o gaminimas; ne valdymas, o 

!administravimas; ne ponavi- 
mas, o lailsvė. Tikėdamos turį 
baisią ir įkvėpingą galybę, mi- 
nios pradeda žengti pirmyn, su 

tikdamos klaidingą rodymą, 
persekionę ir smurtą nepapras- 
tu ramumu ir kantrybe ir be 
jokio smarkavimo, bet dideliu 
rimtumu ir pasiryžimu, kurie 
lemia blogą tiems, kurie nebatt- 
do suprasti, ką visas šitas ju- 
dėjimas reiškia. 

Butų veltas darbas užginčy- 
ti, kad visų didžiausiu paskati- 
nimu prie šito naujo revoliuci- 
nio judėjimo buvo Rusijos pa- 
vyzdys. Geran, ar blogan Ru- 
sijoje apsireiškė bruožai didžiu 
lio visuomeninio išmėginimo, 
kurio šešėliai ilgais neaiškiais 
ruožais driekiasi per visą Eu- 
ropą ir skersai Atlantiką į Ame 
rikos sausumą. Tas, kad val- 
džia visur griūva, kad Talki- 
ninkai ir amerikiečiai Paryžiu- 
je neįstengė suvaldyti pasaulio 
likimų, ar išrišti tokius palygi- 
namai menkus klausinius kaip 
Fiume ir Vengrijos ateitis, kad 
mažne visose šalyse sujudintas 

ir nelaimingumais verčia žmo- 
nės žiūrėti Į Maskvą, ar ten to 
se keistose komunistu patiek- 
tose naujose valdžios įmonėse 
nėra ko gero pritaikymui kur 
kitur. Amerikoje šiandien pra- 
keikimu yra net priminti apie 
tai, nes netiesos miglos, kurios 
lieka apsupę Rusijos padėjimą 
tik pradeda pamažu nykti. Bet 
faktas pasilieka. Riiv-ų išmėgi- 
nimas yra, atvirai sakant, dar 
tik išmėginimu. Jo nesubren- 

dimai, perviršiai ir smarkavi- 
Imai, kurie sekė juo, dar vis 

j kuoaiškiausiai matos. Dar nėra 
aišku kokios bus gerumo nuo- 

sėdos. Bet jei iš to išeis k 
kios vertos savivaldos ir apsi- 
sprendimo idėjos, tai jomis pa- 
sinaudos visas pasaulis. Pasau- 
lio vargas yra toks didelis, kad 
žmonės su "atsidėjimu dairosi i 
visas puses, ar nepamatys kur 
vilties ir jie dairysis šiais me-^ 
tais su tokiu jau atsidėjimu, 
su kokiu jie dairės tik ką pasi- 
baigusiais visa pasaulinės re- 

voliucijos metais. 
(/i "A d/.' ). 


