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ourmiK 
Lenkai vel urmu suskato 

lietuvius burnoti. Paryziaus 
dienrastis “La Croix” nesenai 
atspausdino ilgok^ antilenkis- 
kq, straipsnj. Jj paras^s ne- 

koksai p. Itankus. Tuo straip- 
sniu lenkai statoma pries Eu- 
ropos civilizacijos forum uz 

lietuviij skriaudimg, jij gimti- 
niame kraste Lietuvoje Te- 
nai sakoma, jog lenkai sielo- 
jasi ir dejuoja pries pasaulj, 
kuomet juos persekioja vokie 
ciai Poznaniuje. Lenkai sta- 
tosi didziausiais kankiniais. 
Tuo tarpu tie patjs “persekio- 
jami” lenkai spaudzia ir rjja 
kieku imanydami lietuvius 

Lietuvoje. Jie lenkina lietu- 
viskas baznycias ir mokyklas. 
Jie savinasi vis%Lietuv%. Len- 
kai vyskupai persekioja lietu- 
vius kunigus, kurie noretq 
atsizymeti patrijotiskumu. Ta- 
sai straipsnis lenkus taip su- 

judino, kad jie nezino nei 
kaip dabar lietuvius uzvadin- 
ti ir bausti. Mus vadina litvo- 
manais, necivilizuotais, neis- 

mintingais, “polakozercais” ir 
kitokiais epitetab. Visa len- 

kq laikrastija sujudus pries 
lietuvius. Ir jie kieku galint 
svarinasi, buk jie nes$ tokiais 

jau edikais, kokiais juos no- 

retn perstatyti litvomanai. 
* * 

* 

Tuo tarpu nei nera reikalo 
lenkams 'tiek daug rustinties 
ir teisinties, jei jij. pasielgimus 
zinojo ir zino kiekvienas lie- 
tuvis, o pagaliau ir svetimtau- 

eiij laikrastija. Bet, mat, ne- 

dailu pasiduoti, reikia teisin- 
ties, tai ne juokai francuzq a- 

kyse juos tiek daug apvelti, 
negrazioje sviesoje pastatyti. 
O kas labiausiai, tokius kul- 
turiskus, tokius geradarius! 
Viskas butq dar niekis, bet 
kodel lietuviai su lenkais uz 

skriaudas nesusitaik^ narnuo- 

se, savo kraste, savo laikrasti- 

jose, kam jie pasakoja lenkq 
bloguosius darbus visai Euro- 

pai? — klausia dabar lenkai 

pas lietuvius. Ir uz tai taigi 
lenkai daugiausiai rustinasi, 
kad dabar svetimtauciams pa- 
rodyta ir antroji medalio pu- 
se. Tegul lenkai karsciuojasi, 
tegul rustinasi, tegul atgim- 
stanci$ Lietuvg, ir jos sunus 

burnoja, pravardziuoja, is to 

jiems nebus naudos. O lietu- 
viu tautisko judejimo nesu- 

laikys, nors kazinkaip noretvj 
broliuoties. Prasliiiko ir var- 

giai jau besugrjs biciuolystes 
laikai. 

* * 

Sekanciais metais Vasaryj 
savaitraeciui “Vienybe Lietu- 

vninkq” sukaks 25 metai gy- 
vavimo. Delei to “Vien.Liet.” 
redakcija pranesus apie 3utei- 
kiamas savo seniems ir nau- 

jiems skaitytojams dovanas. 
Dovanoms busig, dalinami: at- 

lasai, kalendoriaiirvienakny- 
gele socijologisko turinio. 25 

metq gyvavimas priskaitoma 
prie sidabriniij paminejimip 
Laikrastis ir gyvi bendradar- 
biai isteisybes tuo gali pasi- 
didziuoti, nes pertq, laik% vis 
ko praleista ir matyta. 

* * 
it 

Valgio brangumo klausimas 

Jungtinese Amerikos Val- 

stybese vis dar dziovina vi 

siems smagenis. Taisvarbiau- 
sias dabar klausimas. Netik 
viena sunkiai dirbanti liaudis 

apie tai galvoja. Tuo klausi- 
mu uzimtas ir lurtingesnis 
zmoniq luomas. Ir ekonomis- 
tai ie3ko brangumo priezasciq. 
Visi visaip tq klausimq ka- 

mantineja ir vis nieko gero is 
to neiseina. Vieni kaltina 
muitq tarifq uz valgomuosius 
produktus. Sako, kad zmones 

lygiai privalq brangiai moke- 
ti uz importuotus valgius ir 
vietinius. Kiti suvercia viso- 
kiq kaltq ant farmeriq. Buk 
tie uz savo produktus plesia 
augstas kainas, taigi skriau- 
dziq visuoraen^, o uz pinigus 
savo pacioms ir dukterims 
perkq brilijantus. Detaliskie- 
ji pardavejai meta kalt§ ant 

abelnqjq pirkliq pristatytojq, 
kad jie imq didelius nuosim- 

cius; pastarieji-gi kaltina tru- 
stus ir jq milziniskas ledau- 
nes, kur laikoma daug valgiq 
ir laukiama jiems didesnes 
kainos, nors ant turgavieciq 
visai tuscia. Farmerys teisina- 
si darbininko brangumu, ne- 

uzderejimais, brangiais pada- 
rais ir tt. 

* * 

Bet tas nieko nereiskia, kq, 
jie vieni kitus kaltina. Gali- 
ma siaip-taip isteisinti farme- 

ry bet kitiems reikia antmeati 
visas brangumo priezastis. Jie 
visi tarp sav^s uz pinigus 
piaunasi. Kiekvienas jq nori 

lengvu budu praturteti. Irtai 
dar kaip greitai! Aukso pa- 
geidavimas pamina po koji} 
artimo meil§. Bet ir su zibu- 
riu Amerikoje artimo meiles 
nesurasi, jei taip visuomene 

skriaudziama, varginama, ma- 

rinama badum. Buvq ir yra 
valgii} brangumai ir kituose 
krastuose. Bet tas budavo ir 
esti delei neuzderejimi}, delei 
viduriniq maisaciq, ar tai ka- 

ro, ar ligq, ar tai vel delei pa- 

sidauginimo gyventoji}. Jung- 
tinese Amer. Valstybese tuo 

tarpu nera nei karo, nei ne- 

uzderejimi}, nei jokii} kiti} ne- 

laimii}. Dirvi} pakaktinai, uz- 

derejimai kaip niekur kitur. 
Kitur brangumas kaip greitai 
apsireiskia, taip greitai ir nu- 

puola. Visai kitaip Ameriko- 

je. Kaip pabrango valgiai, 
taip ir toliau eina brangyn. 
Darbininkams prisieina pra- 
kaituoti ir badmiriauti. 

* * 
sk 

Jungtinese Amer. Valstybe- 
se gyventojij persidauginimo 
anaiptol nera. Milijonai akrij 
zemes laukia zaires. Milijo- 
nai dar gyventojij galetij len- 

gvai pragyventi ir butij pa- 
valgQ. Juk uz simtus milijomj 
doleriij valgiij isgabenama kas 
metai j uzsienius. Ant milzi- 
niskai placiijjij prerijij ganosi 
jvairiij gyvuliij kaimenes. Ir 

naminiij pauksciij randasi pa- 
kaktinai. Tankusgelezinkeliij 
tinklas uzdeng^s vis$ krast$. 
Susinesimas labai lengvas. Le- 
daune°e sukrauti valgiai pij- 
sta ir ismetama laukan, naiki- 
nama. Akiveizdoje to visko, 
visame kiaste brangumas ne- 

apsakomas, toksai brangumas, 
apie kurj seniau nei nepagal- 
vota. Eina brangyn valgis, 
paskui jj seka kiti isdarbiai. 
Darbininkas, gaunantis dieno- 
je pusantro dolerio uz savo 

darb$, negali pramisti su savo 

ztnona ir vaikais. Jei negali- 
ma pramisti, negalima ir gy- 
venti. Nepakanka to uzdar- 
bio net sausos duonos plutai. 

* * 
* 

Neatebetina tatai, kad nora 

dirbtuvese viaur dirbama, te- 
ciau akurdaa viaviena viespa- 
tauja viaame kraste. Valdzia 
tuo tarpu tame dalyke nieko 
neveikia. Kongresaa roda pa- 
skyre tam tikalui komiai j§. bet 

si nei priezasciq kaip reikiant 
neisrado. Stai kardinolas Gi- 
bbons is Baltimore uz darbi- 
ninkq dabartinj skurdq kalti- 
na pacius darbininkus. Girdi, 
jie perdaug lebaujq, netaupia 
pinigq. Valdzia trustus pa- 
traukia atsakomyben, bet to- 
kie “patraukimai” pasilieka 
tik ant poperos. Ir nieko ge- 
ro is puses valdzios negalima 
sulaukti. Taip dalykams vir- 
tus, privalo darbuoties pati 
visuomene. Ji pati privalo su 

sekti brangumo saltinius ir 
savotiskai nuteisti tuos visuo- 
menes rekinus-milijonierius. 
Juk aisku, kad yra toksai, ku- 
ris visuomen§ taip besirdziai 
Skriaudzia. Taigi tarn viskam 

privalo uzbegti uz akiq pati 
visuomene ir padaryti galq 
tokiam isnaudojimui. Kitaip 
sitam krastui gr^sia ugnekal- 
nio issiverzimas. Liaudies at- 

kersijimas uz neteisybes kabo 

kaip ant plauko. Aukso gar- 
bintojai negates apsiginti nei 
auksiniais ginklais. Visuome- 
ne privalo paimti kontrolen 
tuos visus reikalus, jei valdzia 

biciuoliuojasi su isnaudoto- 
jais. Juk norisi gyventi, o be 

valgio negalima. Tuo tarpu 
valgio yra visur pilnai, tik rei- 
kia tvarkos. Tegul taigi vi- 
suomene tvarko krasto turtus. 

Kas tai yra laisve? 
Laisve — tai prakilnus ir 

aukstas zodis, kadangi jis prie- 
singas vergijai. Kas-gi netro- 

kstqlaisves? Kiekvienas juk 
apie tai avajoja, idant likties 
laiavu zmogum. 

Nera teciau nieko lengves- 
nio, kaip laisves aupratimo is- 

kraipymas. Ir taip pav. neku- 
rie galvoja, kad laisve remiasi 
ant to, idant kiekvienas ture 

tq teis§ d.iryt tai, kas jam 
tik patinka. Dabartiniais lai- 
kais daznai tegalima patemy- 
ti tokius iskreiptus suprati- 
mus: paaugelis neklauso tevo, 
motinos, nes tas priesinasi jo 
supratimui apie laisv^; pa- 
valdinis nepaiso virsininko 

paliepimo, “kadangi nesqs ver- 

gu”, o atsiranda net ir tokie 

“isminciai”, kurie be abejoji- 
mo pasisavina svetimq nuosa- 

vyb§, nes geidzia liuonai gy- 
venti ir nenori jokiuo budu 

pripazinti darbo prievartos. 
Viename svetimtauciq laik- 

rastyj atrandame straipsnj 
apie tai, ar zmogus gali lik- 
ties laisvu abelnai nuo viso- 
kios prievartos. 

Taigi pirmiausiai darbo 

prievarta: 
“2mogus privalo gyventi ir 

nori gyventi — sako straip- 
snio autorius. — Idant gyven- 
ti, privalo tureti valgj, nes 

prazutq. badumi, taippat apsi- 
vilkim$ ir but^, nes nuo sal- 
cio numirti} arba susaltq. Kad 

aprupinti tuos svarbiausius 

gyvasties reikalavimus, zmo- 

gus privalo dirbti; jaigu-gi 
nori dirbti naudingai del sa- 

v§s ir del kitip tai piivalo 
dirbti gerai, su tvarka, priva- 
lo tureti paskirtq, darbui lai- 

k%, privalo pasiduoti kokiai 
bent eavaimi ar kitais uzma- 

nytai iskalno minciai. Tai yra 
pirmutine prievarta, kuriai 

zmogus turi ir privalo pasi- 
duoti. Net tasai, kuris yra 
taip laimingas, kad diiba, 
taip sakant, pas save, ant sa- 

vo zemes sklypelio, net irtok- 
sai zmogus nera laisvas nuo 

prievartos; jei nenori numirti 

badumi, tai turi veikti tai, 
kas reikia, kas ispuola, bet ne 

tai, kas kam patinka, prie ko 

tureti} didesnj palinkimg ir 

nor%. Jei zmogus negali dirb- 
ti ant savo sklypo zemes, ar- 

ba savo locnoj instaigoj, pri- 
verstas ieskoti sau darbo pas 
kitus zmones. Tuokart prie- 

vartoa reikalas daznai pasidi- 
dina, kadaiigi toksai zmogus 
stojasi piigulmingu nuo kito 
zmogaus, nuo jo noro; taigi 
turi ir privalo jo klausyti, nes 

kitaip is darbo nebutq jokios 
naudos. Patsai taigi zmogaus 
prigimimas, jei jis nori buti 

gyvas, uzkrauna ant jo pir- 
mutinius pancius, laiko jj buk 

vergijoje. O ar toji nuduota 

vergija, toji darbo prievarta 
gali but kuomet nors panai- 
kinta? Ar galima tiketies, 
idant zmones kuomet nors at- 

gautq sau toki$ lai3v§, kuri 

juos isgelbetq nuo darbo prie- 
vartos ir nuo prievartos pasi- 
davimo kitiems darbo srityj ? 

Atsakykime ant to klausimo 
aiskiai ir tikrai. Be abejones 
kiekvienas protingas zmogus 
ant to atsakys, kad nuo tokios 

prievartos zmones neikuomet 

negali but paliuosuojami. O 
kiekvienas darbas mums turi 
atimti neapribuotq laisv^.” 

Pnved^s pavyzdziais, kaip 
tai neatbutinu daiktu yra dar- 
bo prievarta, autorius taip to- 
liau raso apie laisves besinau- 

dojim§ bu kitij nuoskauda: 
“O dabar pagalvokime, ar 

zmonems butvj laiminga ant 
zemes gyventi, jei jie pav. tu- 
redami toki$ laisv§, imtij dras- 

kyti svetim% nuosavyb§, nai- 
kinti svetim§ darb§ ir svetim^ 
laik$; kuomet atsirastq tokia 
netikra laisve, ar tuokart bu- 

tij gera zmonems ant zemes 

gyventi, ar zmonija butij lai- 

minga? Ne, tai kiekviena? ge- 
rai supranta. LJzeitij nuozmie- 

ji laikai, kova uz buitj, uz gy- 
vastj, kurioje visuomet iratij 
virsq ivirtesnio kumstis prie- 
sai vdsokiai tvarkai ir teisin- 

gumui. 
Daznai savo gyvenimej vie- 

n^ daikt^ permazai atkreipia- 
me atidzios: sitai zmogus ne- 

tik negali gyvuoti be ieskoji- 
mo sa7o pragyvenimui budo, 
bet taippat negaletij gyvuoti 
vienas arba be kittj. zmoniij. 
Jei kas is mijsij inkristij to- 
kion nelaimen, tai pasiliktq 
pats vienas ant zemes, negale- 
tij apsirupinti savais reikalais, 
negaletij. uzsilaikyti prie gy- 
vasties ir greitai numirtij nuo 

salcio arba badum. Todel mes 

privalome myleti savo arti- 

mus, myleties tarp sav^s, gy- 
venti santaikoje su visais zmo- 

nemis ir gerbti jij nuosavyb§ 
ir darbq,. Juk ir Dievasnevel- 
tui prisake myleti artim$. 

Jei sulauktumem tokios 

santarves, kad kiekvienas ga- 
letvj daryti taip, kaip jam 
geriau, norints su kitvj. nuo- 

skauda, tai kas tuokart is to 
visko iseitq? Mes darytumem 
nuoskaudas kitiems, bet ir 
mums patiems zmones atsimo- 

keti}. tuo paciu saiku. Ir stai 
turetumem keikti toki% netik- 

r% laisv§, kuri ant zemes vis- 

k§ naikintij, griautq. Pertat 
mes turime pasijungti, uzginti 
sau viso to, kas gali kitiems 
zmonems kuom nors atnesti 

nuoskaud$; taip vel turime ir 

privalome noriai vilkti dar 

vienq prievart^, arba raisioti 
savo laisv§. Per tukstancius 

metxj zmones tais *bendrais 
darbais subraklyti darbuojasi, 
sugalvodarai jstatymus, kurie 
tvarko jq gyvenimq, ir priimtq, 
santarv§. 

Taigi ant ko paremta toji 
laisve, apie kuri% tiek daug 
kalbeta ir rasyta, kurios zmo- 

nes taip labai troksta? 

2mogus turi vien$ didelj 
turtq, kurio jis niekam nepri- 
valo daleisti is sav$s isplesti, 
kurio negalima kitam pavesti 
uz jokius pinigus, kuris reikia 

saugoti kaip ir gyvastis: yra 
tai zmogaus persitikrini- 
m a i arba nuomones. 

Kiekvienas tiki \ Diev$ 
taip, kaip jj mo kina tikyba ir 

nori, idant jam butq leista ti- 
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keti ir garbiuti Dievas tokiuo 

budu, kaip jam prisako jo lo- 
cna tikyba ir persitikrinimas. 

Kas myli tevynes kalb$, no 

ri, idant jam visados ir visur 

butvj leista ji vartoti, idant 
niekas jam jos neuzdraustip 
niekas tos kalbos neisjuokti}. 
ir nepersekiotip 

Tasai, kuris troksta dorai, 
naudingai darbuoties del sa- 

v§s arba del artimip nori, 
idant jam butq leista veikti 
tuo budu, kaip jam nurodo jo 
paties persitikrinimai. 

Tokios tai tikros laisves — 

laisves persitikrinimq, tiky- 
bos, kalbos, doro darbo, kiek- 
vienas mi^si} privalo troksti; 
tokia laisve nei vieno ne- 

skriaudzia, bet priesingai, ji 
zmones padaro laimingais. 
Tokios tai laisves visiems tro 

ksta protingi ir kiltos sirdies 
zmones. Reikia tat visuomet 

jq sauksmas atskirti nuo tij 
uzkimusiti retkarciais reksniq, 
kurie buk zmones gundo ies- 
koti ir reikalauti laisves, o is 

teisybes tik sauvalios, maistij 
pries visoki% tvark$, be kurios 

jokia draugija negali gyvuoti. 
Zalia Meta. 

Kelione per Sahara 
Faprastas ztnogelis visuo- 

m@| daleidzia, kad tyryna9 Sa- 
hara (Afrikoj) ) ra nepereipa- 
mas, kad neapmatuojamos 
sniilciq platybes uztveria ke- 

liq kiekvienam dr48uoliui, ku- 
ri9 drjstq leisties tokion pavo- 
jingon kelionen. 

Tuo tarpu taip nera. Ne- 
tiktai tenaitiniai gyventojai 
su mikliais kupriais, bet ir 

francuzq kariuomenes skyriai 
pereina per tuos tyrynus, per- 
sikeldami is oazo j oazq. Jei 

nebutq ten oazq, zinomas da- 

lykas, tyrynas jokiuo budu 

nebutq pereinamas. Neseni 
juk laikai, kuomet projektuo- 
ta per Sahara patiesti gelezin- 
kelis. 

Nesenai Londonan sugrjzo 
kapitanas A. H. W. Haywo- 
od, kuris is vakarq Afrikoe 
puses leidosi kelionen per Sa- 
hara j vidurzemines juras. 

Toji kapitano kelione isties 

buvo drqsi ir gausi visokiais 

prietikiais. 
Sausio 6 d. jis leidosi is 

miestelio Free Town (Sierra 
Leone) j siaurius. Teciau kar 
stis jam tg, kelion§ sulaike, ne- 

galejo rasti kelrodininko, pa- 

galiau patarta jam keliauti 

per Goa. 

Po sunkiai kelionei paga- 
liau balandzio 18 d. priej^s 
Goq. Ciomi nusamd^s sau ke- 
turius kuprius, vien^ jojimui, 
o tris nesimui sunkenybiip 
Drauge su jaunu nigeruku ir 

vireju, taippat su sesiais ben- 

galais 3argais, leidosi Haywo- 
od j siaurius, ant Kidal. 

Pirmomis keliomis dienomis 
keliauninkai dar tankiai ma- 

Ite ir sutiko oazus, pasipuosu- 
sius buiniais augalais. Bet 

paskiau palengva tie oazai re- 

tejo, o karsti vejai keliaunin- 
kams dume j akis ir burn$ 
smiltis. 

Kidale Haywood persisky- 
re su sargyba ir tik su kelro- 
dininku arabu leidosi j arsiau- 

siq, keliones dalj, j. In Salab. 

Reikejo perpuskuoti 800 an- 

gliskq mylitj tyryno. 
| siaurius nuo oazo Adrar 

keliauninkai dasigav^ tokion 

apylinken, kur nebuvo nei 

pedsakio vandens, kur nebuvo 
nei smotelio raedzio ugnies 
susikurimui, nei jokio augalo 
lapelio, kad paganius kuprius. 
Visur siubavo tik smiltys, it 

juros dukstancios bangos. 
Vejas put<$s kaskartas vis 

amarkiau, apneadamaa keliau- 
ninkus amiltimia. Per dvi pa-' 
akutini dieni keliauninkai val- 

g§ tik daktiliua. Vanduo mai- 
Suoae em§a dvokti, o be to ke- 
liauninkama galvoae prad<jjua 
sukinetiea uiintia, kad jie au- 

klyd§. Paakutin§ parq, be au 

atojimo keliavg 19 valandip 
Pagaliau jau viaai suvar- 

g^s daaigavo Haywood j oaz^ 
Tanez. Taigi jau araiauaioji 
kelionea dalia buvo pereita ir 
birzelio 12 dien% paaiekta vie- 
tove In Salab. 

Tuokart Haywoodui buvo 

jau lengva. Per oazua Wragl 
ir Tugurt daaigavo ant galo 
vezimu j Biakrq, kur aedo j 
traukinp 

Di^us keliauninkas savo 

taja kelione perejgs 3.700 

myliq, is kuriij 1.600 tyrynu. 
Regis neuzilgo tylqs tyryno 

oazai isgirs lokomotyvq svil- 

pim^ ir vezimi| beldimos. 

Civilizacija savo ejime nei- 
kiek nesustoja, nuolatos zen- 

gia priekyn. w 

Smulkmenos. 
Grindims valyti israsta nau- 

ja masina, elektrika varoma, 
kuri sverianti nepilnai 50 

svarip 
* 

Francijos armija gaus nau- 

jus sautuvus. Pestininkai ap- 
laikysi^ automatiskai uztaiso- 

mus sautuvus. To pakeitimo 
lesos isnesancios 80 milijoni^ 
doleriip 

* 

Dr. Henry Harris Jessup, 
53 metus besidarbuojantis mi- 

sijonorius Sirijoj, yra vienas 

tarp nedaugelio mokslininkq, 
nes arabiskai skaito ir raso 

taip gerai, kaip kad savo pri- 
gimtoj kalboj, angliskai. 

* 

Uzvestas nesenai naujas te- 

lefono sistemas tarp Anglijos 
ir Francijos pasirod^s taip 
praktiskas, kad Francijos val- 
dzia nusprendzius pravesti ir 

antr%j% telefonq linijq,. Nori- 
ma be to telefonu sujungti 
Londonas su Brukseliu ir Ber- 

lynu. Daroma meginimai. 
■* 

Meginimai isparode, kad at- 

sakanciausias budas butuose 

peliij isnaikinimui yra sunra- 

muniai ir metos. Tq augalq 
risuleliai, ismetyti po lovomis, 
kanapomis ir spintomie, pri- 
vercia peles issinesdinti sau j 
kur kitur. Mat, tq augalq 
kvapsnio jos labai neapkencia. 

* 

Valstybeje Iowa viespatau- 
ja dziaugsmas uzderejus ar- 

buzams (watermelons). Co- 
lumbus Junctions tame daly- 
ke uzima pirmq, viet$ ir siame 
sezone jau issii^sta 1.100 va- 

gomj po 1.100 arbuzij kiek- 
viename vagone vertes $200.- 
000. 


