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PRAMONINIS NERAMUMAS 
JAPONIJOJE. 

Pramoninis neramumas Japonijoje yra 
tik vienas apsireiškimas atsimainiusio žmo- 
nių upo, kuris drauge su ateinančiu iš Si- 
biro sovietizmu varo daugeliui baimę. 

Policija, kurios ištesėtumas yra mato- 
mas iš to, jog per dvidešimti metu nėra 
buvę nei vieno apiplėšimo Tokios gatvėse, 
skundžiasi, kad $50 mėnesinės mokesties 
neužtenka ir todėl rengiasi streikuoti. 

DarbininKai kariniame Koišikava arse 
nale ir Tsukdži laivyno arsenale streikuo- 
ja; visi jie yra valdžios darbininkai. 

Ligšiol japoniniai streikai buvo ramus 
ir niekam nebuvo pramušta galva plyta- 
Streikininkai net nesustoja dirbę. Vietoje 
mesti darbą, darbininkai dirba palengva. 
Streiko laiku gatvekariai eina pamažu, ne- 

paisant grūmojimų iš važiuotojų puses pa- 
skubos valandomis. Kiekvieną kartą ki- 
rai užsuka į daržines neva taisymui. 

Valdžia atleido 600 "taigyo' ininkų" 
(taigyo-eik pifmažu), o pasilikusiems 6000, 
kurie apsiėmė paskubinti, išpildė reikalavi- 
mus. Darbininkai dabar sako, kad juos 
apgavo, nes jie reikalavo aštuonių valandų 
darbo dienos ir dviejų valandų kasdien per 
mainymui drabužių, pasijsiui ir tarp važia- 
vimų, kurios turėjo ineiti j aštuonias darbo 
valandas, o ne atskirai, kaip kad dabar 
yra sutartyj padaryta. Jie taipgi reikalau- 
ja, kad pradimams butų mokama $30 mė- 
nesiui, augščiausia mokestis $65 ir vidutinė 
$50. Elektros biuras atsako, kad tokios 
augštos algos sudemoralizuos visą pramo- 
nę. 

Taipgi neraminančiu atsitikimu augš- 
tesniuose visuomenės rateliuose buvo atsta- 
tymas iš imperinio universiteto ir atidavi- 
mas tieson ir nubaudimas dviejų profeso- 
rių padėjėjų už Kropotkino anarchistinių 
teorijų platinimą. Po ilgo nagrinėjimo pro 
fesoriai nubausta dviem mėnesiam kalėji- 
mo ir po $20 užsimokėti bausmės. Abuau 
padavė savo bylas augštesnin teisman. 

oo 

^ERSAL. SUTARTIES "LANKSTYMAS." 

Versalinė sutartis yra, kaip toji kalė- 
linė pančiaka, be dugno. Kas moka ja 
iaisti, išveda naujus, netikėtus dalykus 
įpie ją. Pav., straipsnį 429, francuzų ko- 
nisijos naiys taikos konferencijoje Andre 
l'ardieu, ištraukia iš tamsos ir pastato jį 
įaujoje šviesoje. Jis sako, kad šitas strai- 
)snis yra mažu nusileidimu iš p. Wilsono 
>usės. Štai kaip Tardieu pats supranta ji: 
'Jei po penkiolikos įetų okupavimo Reino 
vairiojo kranto Francuzija neturės kitokių 
saugumo užtikrinimų", tąsyk "tasai oku- 
pavimas galima pratęsti iki tokio laiko, 
\ada atsiras kiti užtikrinimai, ar jie bus 
įvykinti Amerikos, Angį'jos ir Francuzijos 
sutartimi, ar kitais tolygiais užtikrinimais". 
A.r apskriti Tautų Lygos užtikrinimai bus 
jžtenkamais? Nurodymas aiškiai sako, kad 
tie. Tardieu reikalauja specia'lio trijų par- 
tijų susivienijimo, ar jam "tolygaus''— 
reikalauja to speeiaiio trijų partijų susivie- 
nijimo, kuris, buvo sakoma, yra grynai lai- 
kina pi iemone spragai užkišti, iki lyga pra- 
dės veikti. Kaip ten nebūtų, Tardieu ma- 

no, kad Francuzija turi spręsti apie tai, ar 

esamieji užtikrinimai yra užtenkami ar ne. 

"žodžiu, nesant užtikrinančių sutarčių, ne- 

bus evakavimo 1935 m." Ar tas 429 straips 
nis Ištikro tą reiškia? Amerikiečiai turėtų 
tą žinoti, pirma negu jie pasirašys po "kont 
traktu" su Europa. Straipsnis 429 labai 
atrodo kita francuzų realybe, apmaliavota 
p. Wilsono amerikinių idealų raudona, bal- 
ta ir mėlyna spalva. 

Nežiūrint protesto keliamo daugelio 
grupių AngMjoje ir Amerikoje, Iloyd Ge- 
orge ir Millerand tvirtina, kad sultanas 
turi pasilikti Konstantinopolyj. Jis neuž- 
simena &pie francuzų bankinių firmų spau- 
dimą, bendrą užsienio raštinių neužsitikė- 
jimą, ar Anglijos militaristų Dainę, kad 
Ang'ijos įsikabinimas i Indiją yra perdaug 
menkas, kad galima butų rizikuoti maho- 
metonu pasiskundimais. Vietoje to, jis 
sako, kad palikti turkus Europoje nuspręs- 
ta dėlto, jog talkininkai nenori turėti lesų 
ir atsakomybės už Konstantinopolio valdy- 
mą. Prezidentas Wilson savo dabartinėj 
notoj protestavo prieš šitą nusprendimą. 
Ar premjerai (mandagiai) atsalus, kad 
amerikiečiai ne dalyvavę parašyme sutar- 
ties, vargiai begali protestuoti prieš jos 
išlygas? Į tokį atsakymą p. Wilson galėtų 
pasakyti premjerams, kad amerikiečių ne- 

padėjdmas parašyti sutaities nėra jokiu 
pamatu tam, kad jie lyga * r susivienijimu 
turėtų užtikrinti tas išlygas, kurias jie vi- 
sai atmeta. 

i—o n 

Vokietijos revoliucijoje kol^kas jokia 
partija negali pasigirti pergale. Komunis- 
tai vis dar laiko daugybę svarbių pramonės 
centrų. Podraug toji klesa, kurią, jie gy- 
rėsi, yra sutruškinę, dar vis švaistosi po 
Berliną nekliudoma'. Von Jagow ir gen. 
von. Luettwitz dabar dienraščiuose aiškina 
savo padėtis. Didžiumos laikraščiai—bent 
ant popieros — turi pergalę. Bet jie neap- 
gaudinėja savęs tuomi, kad tvirtina galybė 
dar vis yra rankose darbininkų unijų, ku- 
rios gali iššaukti visuotiną streiką, ir dar- 
bininkų, kurie kol-kas gali prisitaikinti prie 
jo, kaip jiems tinka. Jei militaristai ir se- 
nosios tvarkos partijos dar vis yra sceno- 
je. tai jie žino, kad tas yra dėlto, jog jie 
rra toleruojami, o ne dėlto, kad jie turi 
galybę savo likimą pagerinti. 

Pastabos 
Išvados. 

Premjeras Nitti itall] ats- 
tovų bute pasakė, kad atėjo 
laikas, kur pergalėjusios ša- 
lys "privalo visos parodyti 
užuojautą ir pasigailėjimą 
sumuštosioms'. Premjeras 
Nitti turi tiesą. Eur jpa žūs- 
ta del krikščioniškos dvasios 
stokos. 

Nitti užreiškimas ypatin- 
gai tinka tam, kas dabar 
dedasi Vokietijoje. — Ką 
mes nebūtume manę apie 
vokiečius ii jų darbus, lai- 
kas parodyti jiems užuojau- 
ta ir susimylėjimas. Sveiku 
protu žmonės suteikia šitą už 
uojautą, bet tie, kurie dar 
vis apimti neapykantos ir 
įnirtimo, galėtų pamatyti 
bent tiek, kad Nitti šiuomi 
užtaria geriausius talkininkų 
reikalus. Jei Vokietija 
grius, tai ji nutrauks su sa- 

vim ir kitas valstijas. Amen 
kos delegacija Paryžiuje, iš- 
skyrus p. Wilsoną, matė tą 
laiškiai pernai metais. Nuo 
I to laiko, kas atsitiko Rusi- 
Ijoje ir kas atsitinka Vokie-| 
jtijoje — parodo be mažiau-j 
| sios abejonės, ko yra verti i 
("sanitariniai kardonai" su j 
akstinuotų vielų tvoromis 
bei durtuvų eilėmis. Idėjos 
ir propaganda peršoka per J 
viską. Vienintelė apsauga 
nuo platįnimosi pragaištin- 
gų mokslų yra patenkinime 
teisingumu ir prideramu pa- 
sielgimu tų, kur.'e kitaip bu- 
tų verčiami imtis smarku- 
mo. 

Apšvieta Lietuvoje, kaip 
matyti iš Lietuvoje išeinan- 

! čių laikraščių, kila labai 
smarkiai. — Jau yra gan di 
Įdėlis skaičius pradinių ir vi- 
duriniu mokslainiu. Štai ko c c 

j kį skaičių Švietimo Minis- 
terijos mokyklų paduoda 
"L. U.": 

Mokinių skaičius švietimo 
ministerijos mokyklose. Šių 

i mokslo metų pirmą pusme- 
įtį augštesniose mokyklose, 
vadinamose gimnazijose, bu 
įvo išviso 7733 mokiniai, t. 
y. buvusioj Suvalkų gub. 
2088 mokiniai, o buvusioj 

'Kauno gub. 56^5 mokiniai, 
j Augštesniose pradedamose 
mokyklose mokėsi 898 mo- 

Ikiniai (Suvalkijoj — 305, 
i Kauni joj—593). Pradeda- 
jmųjų mokyklų buvo 1166; 
jose mokėsi prie 1460 mo- 

kytojų (696 vyrų ir 764 
mot.) per 70,000 mokinių. 

Žinios Iš Lietuvos 
NUOMININKAI IR 

DVARININKAI. 

Tur but Lietuvoje nėra to dva 
ro arba yra visai maža, kur ne- 

būtų nuomiiiinkų-ukininkų. Tų 
nuomininkų dar prieš karą buvo 
sunki padėtis, o dabar dar sun- 

kesnė 'Daugiausia prie dvarų 
nuomininkai turi dvarininkams 
mokėti keleriopą nuomos mokes- 
nj, pavyzdžiui: jie moka dalį 
nuomos pinigais, nudirba rugių 
margą (5 purų sėjimo), važiuoja 
važiuoti dvaro laukų dirbti su 

dalgių ir grebliu eina po kelias 
dešimts dienų. Tai visa j krūvą 
sudėjiu's, nuomininkui tenka neš- 
ti nepakeliama našta. 

Kad geriau galima butų įsi- 
vaizduoti dvarų nuomininkų ne- 

šamas sunkenybes, nurodysiu čia 
man labiau žinomą dvarą, bū- 
tent: Keturakių dvarą Telšių 
apskrity. Prie šio dvaro yra Ša- 
šaičių sodžius už 6 varstų nuo 

dvaro, kurį valdo išimtinai Ke- 
turakių dvaro nuomininkai (dau- 
gelis jų buvo įsikūrę 'prie rusų 
valdžios). Nuomininkas nuo- 

muoja iš dvaro apie 30 deš. že- 
mės ploto. Moka už tą žemės 

plotą nuomą šiaip: daugiau še- 
šių šimtų auks. pinigais, nudirba 
apie 2 dešimtines rugių lauko, 
važiuoja slv pyura arklių ir dviem 
žmonėmis 10 dienų dirbti, ir tiek 
pat pjauti ir grėbti šieno, turi su- 

kirsti 5 sieks. (kub). malkų, jas 
suvežti į dvarą, smulkiai suskal- 
dyti, duoda 10 svarų linų nuošu- 
kų, apie tris sv. suverptų linų, 
2 žąsi, 4 gaidžiais, 60 kiaušinių 
"Velykoms"' ir kiek džiovintų 
grybų. Be to, nuomininkas ei- 
na visas Valstybines ir savival- 
dybines pareigas, o taip-pat ir 
žemės mokesnius moka. Jei tai 
paversti pinigais, pagal šių me- 

tų kainas, tad pasirodys, kad tas 

nuomininkas sumoka nuomos mo 

kesnio vien tik dvarininkui apie 
4000 'auks., o kur dar valdžios 
mokesniai ir visos kitos prievo- 
lės. Iš to visa lengva suprasti, 
koki turi tie ūkininkai nuominin- 
kai kesti skurdą. Gyvena dau- 
giausia ne trobose, bet kai ko- 
kiose lindynėse, kurios greičiau 
panašios Į kiaulinyčias, negu į 
žmonių gyvenamas trobas. Dva 
rinmkai miškus porduoda viso- 
kiems vertelgoms, o jei reikia 
duoti nuomininkui pataisyti tro-! 
bėsiams, tad dvarininkas atsako: 
"Jei tau bloga gyvent, taisyk kad 
nori. o jei nenori, išeiki!" Ir 
nuomininkas gavgs toki atsaky- 
mą, arba taiso iš paskutinosios 
arba puna ^avo liūdinėję. Išeit! 
Lengva pasakyti, bet kur rasi ge- 
riau?! 

Tokia, manau, visoje Lietuvo- 

je yra nuomininkų padėtis, gal! 
kuriame nors dv. ir yra geresnė, 
bet tai labai retai. 

Šiais metais dar didesnė ne- 

laimė užgriuvo ant nuomininku. 
Dvarininkai pamatę, kad valdžia 
ne juokais yra nusistačiusi žmo- 
nėms žemės duoti, o žemė, žino- 
ma, bus paimta iš dvarų, subruz- 
do pardavinėti žiemes, o nuomi- 
ninkus ėmė mėtyti iš nuomtto- 

iamų ūkių (Keturakių dv.) ne- 

žiūrint j tai, kad kai kurie nuo- 

mininkai gyvena 10—20 ir net' 
30 metų tose vietose (ukOse). 

Valdžia turėtų (pasirūpinti, kad 
tie nuomininkai, kurie jau gyve- 
na kelerius metus,, butų įstaty- 
mo keliu ipalikti išmokėjimo tei- 
sėmis. Žinoma, valdžios nusta- 

tytą už 'žemę išmokėjimo kainą 
ir laiką siu aprėžlmu žemės valdy 
mo nęrmos. 

Tai padarius, mano nuomone, 

galėtų dali Žemės Reformos dar 
bo atlikti ir sulaikyti daugiau že- 
mės, valstybės žemės fondan. Jei 
nebus sulaikytas pardavinėjimas 
žemės ir bus kilnojami seni nuo- 

mininkai iš senai nusėdėtų vietų, 
galima susilaukti labai nemalo- 
nių vaisių, nes "bolševizmas ran- 

da tame savo "idėjomis" tinka- 
mą dirvą ir tuo traukia biednuo- 
menę savo pusėn. Ir perka že- 

mę kas?! bgi visi tie, kurie karo 
metu lengvai yra pralobę ir žy- 
dai, kurie taip-pat ėmė žemės 
jieškoti pirkti. Žinoma, ne ūki- 
ninkauti joje, bet kad geriau ga- 
lėtų šmugelį varyti. 

Taigi turėtų buti musų val- 
džios pareiga galų gale paversti 
ir tuos nuomininkus, dvarų ver- 

gus, lygiaps Lifiuvos pilieeias, 
kad nebūtų -žemes išplėšiamos iš 
jų, kurią tiek kentėdami ir tarp 
sunkiai dirbdami ją ligi šiol iš- 
laikė. D. Burna. 

("Liet. Uk.") 

AMERIKOS BALTIJOS 
KOVOS FRONTAS. 

Riga. — Šiandien Amerika tu-j 
ri tutiną kovojančių frontu Bal- 
tijos Valstijose sulaikymui 
'baisų sukilimą ligų, kurios 
gresia sunaikinti čielas pro-' 
vincijas abra apskričius ir 
Amerikos gydytojai su seseri- 
mis tutiko neišpasakytų sunkeny 
bių vargų ir pavojų šiuose ko- 
vojančiuose frontuose bestenė- 
dami gelbėti žmonijai. 

Amerikos Rand. Kryžius daro 
as pastangas užlai ky t uolumą, 

vilti ir pa? tikėjimą Baltijos žmo 
nių. ^Vyriausioji kvatera ran- 

dasi Rigoje, personalas randasi 
pavojingiausiose vietose Balti- 

jos valtsybėje. 
Rytuose, turi 20 gydytojų Xar- 

yoje, kurie kovoja šiltinės (typ- 
hus) epidemija. Pietuose, jos 
darbininkai dasiekė Dvinską, ku- 
rį laimėjo Lenku armija, ir kur 
jie suteikia 40,000 ėiepijimų del 
apgalėjimo rauplių (small pax) 
plėgos. Vakaruose, Lietuvoje, 
jie pasilsi nuo tų visų epidemijų, ^ bet čia jie veikiau kovoja lig^ 
nukreipimo (apidemijų) darbą, ir 
mėgina sutvarkyti ligonbučius. 
Skersai Baltijos jūrės, drapanas 
išdalins 1O0 miestuose Finlandi- 
ioje ir Laplandijoje kur žmo- 
nės nieko neturi kai]) t'k skudu- 
rus del apsirėdimo, ir dabar or- 

ganizuoja svarbią pabėgėlių pa- 
šalpos projektą Karelije ir I11- 
goimannlande. 

Šiose valstybėse, — Lietuvoje, 
Estonijoje, Latvijoje, Finlandijo- 
je, Laplandijoje, Karelije ir In- 
germannlancle — Jaunutis (Ju- 
nior) Raud. Kryžiaus skyrius už- 
siima darbą, didinimo drabužių 
tarp vaikų. 

Adv. M. Sleževičius trauk'a 
teisman V. Bičiūną ir Koopera- 
cijos Departamento instruktorį 
AkmenskĮ ir Teisiu gimnazijos 
direktorį Valicki. 

Y. Bičiūną kaltina ftitž tai, kad 
rašęs panemunės kareivių suki- 
limo metu atsišaukimą "Broliai I k 

Kareiviai ir Darbininkai", kuria- 
me buvo melagingu ir giliai 
džančiu M. Sleževičiaus garbe 

,, žinių. Traukiamas teisman pa- 
gal 531, 533 ir 539 str. Krim. 
Kod. 

Akmenskis traukiamas teis- 
man už tai, kad bivvo pareiškęs, 
viešai taip: "M. Sleževičius, bū- 
damas ministeriu pirmininku, iš- 
aikvojo daug milijonų pinigų ir 
jokios atskaitos valdžiai nedavė". 
O Valickas traukiamas už tai, 
kad buvo pasakęs del Sleževi- 
čiaus šitaip: "Jis yra socialistas 
liaudininkas demokratas ir soe. 

liaud. demokratai sykiu su kito- 
mis kairiausiomis partijomis, t. 

y. komunistais ir revoliuciniais 
socialistais liaudininkais taktikos 
žvilgsniui su Lietuvos nepriklau- 
somybės priešais ir tik neišdrįs- 
ta tą visą oficialiai paskelbti". 

("Darbas"). 

FELČERIŲ REIKALU. 

Visų profesijų organizuojąs 
žmonės, spiečias j draugijas, tik 
vieni felčeriai iki šiol vis dar tyli. 
O jau labai metas ir mums or- 

ganizuotis! Juk Sveikatos De- 
partamentas savo aplinkraščiais 
labai susiaurino musų teises. 
Mes turim savim pasirūpinti, nes 

niekas iš pašaliečių musų nesu- 

tvarkys. Būtinai mes privalou>rf 
susi važiuoti savo padėčiai apiarn^ 
ti: suvažiavimui vieta butų pa- 
rankiausia .Kaunas. Atsiliepkit. 
Iniciatyvą turi paimti Kauniškiai. 

J. Briedis. 

Pranašauja Revoliuciją Kuboje. 
Kuboje laukiama kitos revoliu- 

cijos. Šitos nuomonės likosi įžy- 
mus italas Havanoje Emilio Cas- 
si, kuris nuvyko ten 1898 n,, su 

pulk. Roosevelto "r?.>jeriais" 
kūpo signalistus. Jis yra labai 

akytus tėmytojas ne tik Kubos, 
bet ir pasaulinės politikos. 

Reikia pasakyti, kad kili /mo- 

vai nesutinka su jo pesimistiniu 
pranašavimu apie'politin/ Kubos 
ateitį. Optimistai sako, kad Ku- 
bos politinis gyvenimas niekuo- 
met nebuvo tvarkesnis kaip da-j 
bar, kad prezidentas Menocal, 
kuris pasitrauki?, nuo tarny'ios 
neįstengia .paskirti savo pasekė- 
ją ir kad pagal 'naują rinkimu 
įstatymą, sustatytą geti. Crovv- 
dero yra kiekviena proga teisin-j 
gierris rinkimams. Vienok yra i 
pripažįstama. !<ad al i didėsės ppr' 
tijos yra susiskaldę į frakcijas, 
kuitos atkakliai kovoja viena su 

kita. Cassi sako, kad tokia pa- 
dėtis visuomet nuveda prie suki- 
limo. Nei vienas nedali ko^itro- 

iii'oti tiek. kad jis galėtų pasi- 
laikyti paloje. 
Politika tokia kaip S. Valstijose. 

Čia paduotas aprašymas Kubos 
politikos daugiausiai iparemtas 
žiniomis suteiktomis Uassio'o, 1 »cl 

tas žinias .patvirtina ir kiti šli- 
tiniai. 

Lotynu amerikia^ų politika, ku 
ri yra Kuboje, labai panaši j Suv. 
Valstijų politiku. Ten, kaip ir, 
Suv. Valstijose, partijos nedaug 
ką atstovauja ir j u programai i 
didžiumoje susideda iš skambiu, 
bet tuščiu žodžių. Užpakalyje 
šitų partijų ir jų programų yra 
pas i-ir; > visokios pajiegos—fi- 
nansinė, tikybinė, politinė, as- 

n enine, tautinė, kurios kiek ga- 
udamos pasinaudoja partijomis 
savo asmeniniems tikslams. 

Skirtumas tarpe Kubos poli- 
tikos ir Suv. Valstijų politikos 
vra daugiau temperamente, kaip 
kame nors kitur. Demagogas 
Suv. Valstijose savo nesitenkini-! J 

t 
mn padaro svarbi įsteigdamas 

J naują partiją, ar surasdamas nau 

i ją vaistą visokioms šalies ligoms. 
'Kuboje jis padaro ji svarbum 
j suorganizuodamas revoliuciją ir 

j Tatai konservatyviosios ir li- 
| beralčs partijos Kuboje atsto- 

vauja toje šalyje veikiančias vi- 
suomenės ir ekonomijos pajie- 
gas nedaugiau kaip demokratų 
ir respublikonu partijos šitoj ša- 
lyj. Norėdamas tikrai suprasti 
Kubos gyvenimą, turi jieškoti pa- 
jiegų stovinčių užpakalyj parti- 
jų. Indomiausia šitų pusiau pas- 
lėptų pajiegų Kuboje, amerikiečio 
žvilgsniu yra ispanų elementas 

gyventojų tarpe ir naujeji pla- 
čiais troškimais Ispanija, kuri 
stovi uy.pakah";^ jo. 

Kuboje yra apie 800,ono ispa- 
nų, t. y. trečia, ar ketvirta dalis 
gyventojų yra ispanai. Ispanu 
suprantama gimusis Ispanijoj, 
arba gimusis iš ispanų tėvų. jei 
jis eina išvieno su- ispaniškuoju 
elementu. Negali būti didesnės 
paklaidos u>. manymą, kad is- 
panas ir kubietis iš grynai is- 
panų tėvų yra tuo patim daly- 
ku. Tarpe kubiečių naujokų kil 
mes ir ispanų šeimynų, kurios 

atsikraustė čia po 1898 111. ka- 
rės yra kiioastrialusias visuome- 
ninis ir politinis pasidalinimas. 
Abudu šitie elementai turi kas 
savo visuomeninį gyvenimą, sa- 

vo ratelius ir, iki dideliam laips- 
niui, savo papročius. Nariai 

senų aristokratinių kubiečių šei- 
mynų apsigyvenusių čia nuo 

šešiolikto ar septyniolikto šimt 
mečio 'jokiu budu nesituoks su, 
ispanais. 

Šitas visuomeninis skilimas de- 
ki kulturos •panašumo ir kalbos 
vienodumo iki tūlam laipsniui 
pranyksta žemesnėse -klasėse. 

L" jut J > ispanų ir kubiečių nėra di- 
delio atkakliu neprietelingumo 

ar visiško visuomeninio atsisky- 
rimo. bet saloje yra du elemen- 
tui turintįs atskirus troškimus. 

Norint suprasti palitiuę ispa- 
ninio elemento intekmę Kuboje 
reikia bent paviršutiniai supras- 
ti naujovim- Ispaniją. Prieš Ame 
rikos karę su Ispanija, pastaroji 
Hirvo žemyn puolančia šalimi, 
<uri per dvejetą šimtmečių žu- 
lė pasaulinę imperiją. Amerika 
>u šautuvo pagalba paėmė iš jos 
>askutinius tos imperijos liku-j 
čius. 

Šitas plėšimas įprikėlė Ispa- 
niją iš ilgo miego. Nuo to lai- 
ko Ispanija pradėjo rodyti nau- 

iją energiją visliose savo tauti- 
nio gyvenimo apsireiškimuose. 
Xors apsunkinta dykaduonių že- 
mininku aristokratijos ir apleis- 
ta visokių politinių kliūčių, ji 
yienok -padarė didelį žengsnį 
priekiu. 

^ 
Karaliais, Alfonsas nesenai reti 

gėsi atvažiuoti lotyniškojon Ame 
'rikon. Šita kelionė delei nenusi- 
j stovėjusių politinių sąlygų Is- 
panijoje tapo atidėta. Bet 'Mad- 
rido laikraštis, pripažintas pu- 
siau oiieialis valdžios organas 
nesenai atspaude redakcini strai- 
psnį, kur sakoma, kad šita Is- 
panijos karaliaus kelionė i buvu- 
sias kolonijas įvyks savo laiku. 
Redakcija (priduria, kad -pasauly- 
je ispanų kalba kalbančių žmo- 
nių yra daugiau kaip 100,000,000 
ir kad jie reikia sulieti j kultūri- 
no visiumą pajiegiančią padaryti 
veikmę į pasaulio politiką. 

Tai yra lygiai ta 'pati idėja, ku- 
rią turėjo Vokietija prieš karę. 
Vokietija stengėsi palaikyti vo- 

kiečius visur prisirišusius prie tė •; 
fynės ir sulieti juos j kulturi- 1 

nc visumą tuoju tikslu, kad pie- 
tus vokiečiu idealus ir troški- 
mus. 

Gana aiški, kad Ispanija turi 
beveik tą ipatį programą ir var- 

toja tuos pačius budus — ramti 

įsiskverbimą pietų. Amerikon, 

j I >c albejo, Ispanija turi teisę plės 
ti ispanų kulturos idealus ispa- 
nu kalba kalbančiose šalyse. 

Bet negalima perdaug perdė- 
ti, kad šitas ispanų troškimas 
yra stipria politine intekme Ku- 
ll>oje ir lotyniškoje Amerikoje 
apskritai, kuri labiausiai yra de- 
dama niekais Suy- Valstijose. Jei 
kas abejoja šita intekme, tai jis 
lengvai gali įsitikinti pats. Šitai 
svarbiausias islpanų šalinin'kys- 
tės laikraštis. JĮ veda Ispanijos 
pilietis, kurį nesenai Ispanijos ka 
ralius paciarė ispanų grafu už 

jo nuopelnus Ispanijai Ameriko- 
je. 

Bažnyčia labai laik(>*i ispanų 
pusės. Ji taipgi kontroliuoja dau 

giau kaįp puse mokyklų. Šitos 
jažuytinės mokyklos yra pagal- 
ia ispanų laikraščiams ir ispa- 
įų rateliams kaipo įrankiams 
jropagatulos už ispanų šalinin- 
cystę. Svarbiausiu šitos propa-' 

gandos dalyku yru tas, kad is- 
panų kalba kalbantieji žmonės 
visame pasaulyje turi susivieny- 
ti sentimentu ir troškimais, liet 
Kuboje yra taipgi pricmaištis 
ir priešingumo amerikonybei. 
Ispanas visuomet; ipasakoja kulne 
eini, kad Suv. Valstijos valdo 
jo šalį, kad jis nėra laisvu žmo- 
gum. Kiekviena Amerikos įsi- 
kišimo proga yra panaudojama 
šitam argumentui. 

Bet didflriuma kubiečiu yra ame 

rikiečių šalininkais ir ispanų prie 
šininkais. Ant jų turi viršų aris 
tokratinės kubiečių šeimynos, 
kurios vis dar neapkenčia Ispa- 
nijos, su kurią jos vedė kovą per 
dešimtį metų, pasibaigusia tik 
25 metai tam atgal. 

Tokiu budlu dvi pajiegos. ,^al 
svarbiausios politiniame salos gy 
venime ir tikrai svarbiausios' 
Suv. Valstijoms, yra pajiegos, 
kurių viena pritaria ispanų .sen- 

timentui. kita amerikiečių. Ame- 
rikiečiai siunčia kubiečiams "Iii- ^ 
verius" (automobilus) ir šiaudi- 
ries skrybėles. Ispanai siunčia 
jiems knyga> ir paveikslus su 

užiuojautos ir gerų norų pralie- 
jimais. H. 


