
AMERIKOS PILIEČIO 
PAČIOS TEISŠS. .. 

Amerikos ateiviuos valdi- 
ninkai pildo visai priešin- 
gus įsakymus kas link tei- 

sių įleidimo piliečių pačių į 
Suvienytąsias Amerikos 

Valstijas. 
Vienas įstatymų skirsnis 

skamba: Moteriškė, kuri iš- 
teka už Suvienytųjų Šiau- 
rės Amerikos Valstijų pilie- 
čio, po šliubui liekasi ša- 

lies piliete, arba legališkai 
naturalizuota. 

Pagal to skirsnio, mote- 

riškė, ištekėjus už ameriko- 
no, liekasi amerikone. 

Tuo tarpu atsitiko se- 

kanti bistorija: 
Gruodyj 1910 metais New 

Yorlean atkeliavo iš Sirijos 
N'azara Gossiu, naturalizuo- 
to Amerikos piliečio Gossi- 
no, sirijono, pati. Immi- 

graeijos vyresnybė ant Ellis 
Island nenorėjo jos iš- 
leisti ant Amerikos že- 

mės, kadangi akyse turė- 

jo trachomą (akių ligą), tai- 

gi jos sveikatos padėjimas 
nebuvo atsakantis ameriko- 
niškiems įstatymams. 

Iš kitos pusės, jos vyras 
jau buvo amerikonas. Ta- 
tai tarp savęs susirėmė du 

įstatymai: imigracijos įsta- 
tymai, įsakanti, kad tracho- 
ma sergantieji sveti mže- 
miai negali būt įleidžiami 
Amerikon, taippat viršuj 
paminėti įstatymai, kad 

moteriškė, vedusi su ameri- 
konu, liekasi Suvienytųjų 
Valstijų piliete. 

Taip dalykams susikirtus, Į 
kreiptasi WasMngtonan į 
generalinį prokuratorių 
Wickersham meldžiant jo 
paties tame reikale nu- 

sprendimo. P. Wicker- 
sham tada nusprendė, kad 

imigracijos įstatymai turį 
nusileisti abelniems įstaty- 
mams. Pasiremiant tuo 

prokuratoriaus nusprendi- 
mu moteriškė Gossin tuo- 

jau išleista ant Amerikos 
sausžemio. 

Nesenai bet pasitaikė ki- 
tas atsitikimas, panašus 
pirmajam, kuriame vyres- 
nybė pasielgė visai priešin- 
gai. 

Bostone leista išlipti ne- 

kuriai merginai, kuri, kaipo 
po laikui pastebėta, nebuvo 
atsakanti išlipti ant Ameri- 
kos žemės. Delei to mergi- 
na areštuota ir paskui pa- 
leista po paranka 10.000 do- 

lerių. Sudėjus paranką su 

ja ja tuojau apsivedė Ame- 
rikos pilietis ir, remdama- 
sis ant įstatymų ir gener. 
prokuratoriaus nusprendi- 
mo, pareikalavo savo pačią 
paliuosuoti iš po parankos, 
suteikiant taip vad. “habeas 

corpus” Massacliusetts val- 

stijos distrikto teismu. Te- 

einu distrikto teisėjas savo- 

tiškai nusprendė, kad mo- 

teriškė, kuri amerikoniška- 
me uoste laike išlipimo pri- 
klauso deportacijos katego- 
rijai, išėjus už amerikono 
negali likties legališkai na- 

turalizuota. Iš tos priežas- 
ties imigracijos vyresnybė 
turi teisę jos Amerikon ne- 

leisti ir siųsti atgal, ty. de- 
portuoti. 

Tokia teisėjo ištarmė iš- 
duota spalių 9 d. š. m. Iš- 
tarmės turinį pirklybos sek- 
retorius nuorašais išsiunti- 
nėjo į visus Amerikos uos- 

tus, kuriuose randasi imi- 

gracijos vyresnybės, prisa- 
kydamas, idant tasai teisė- 
jo nusprendimas aštriai bu- 
tų pildamas. 

Akvveizdoj tų poros atsi- 
tikimų turime pasakyti, kad 
svarbiausiuoju imigracijos 

Įstatymu yra nekuriu valdi- 
ninku valia, su kuria ja,: ži- 
nomas dalykas, sunku su- 

tikti, kadangi jų veikiama 
ir sprendžiama ne pagal 
Įstatymus, bet pagal savo 

[locnas pažiūras. 
Į tuos dalykus 'reikėtų' 

doma atkreipti visiems na- 

turalizuotiems piliečiams 
renkant šiam kraštui valdi- 
ninkus. 

NANSENO 50 METŲ SU- 
KAKTUVES. 

Nesenai 50 metų amžiaus 
sukako vienas drąsiausiųjų 
į šiaurini žemgalį keliaunin- 
kų, norvegas Fritjof Nan- 
sen. Nežiūrint to, kad šiau- 

rinį žemgalį, sakoma, atra- 

dęs amerikonas Peary, te- 
eiau tuo atradimu Nanse- 
nui garbė visai nesumažina- 
ma, kadangi Nansen yra 
nepaprastos ištvermės žmo- 

gus, kuris tarp didžiausių 
pavojų šiaurėje, praslinkus 
kokiam pusamžiui, pats pir- 
mutinis savo kelione per- 
žengė šiaurės platumos 82 

laipsnį. Kadangi nuo lai- 

ko, kuomet Pearv 1827 me- 

tais prisiartino ant tolumos 
8 laipsnių prie šiaurės že- 
mės viršūnės, nei vienas 

paskui keliauninkas nedrį- 
so leisties toliau į šiaurius, 
norints ligi jo kelionei šiau- 

rėje buvo atlikta daug vi- 

sokių indomių atidengimų. 
Ir tik 1893—6 metais 

Nansen pasiekė šiaurės pla- 
tumos 86 laipsnį ir 4 minu- 
tes. Pagarsėjęs jau savo 

pirmąją pavojinga kelione 
Grenlandijos vidurin (1888 
m.), Nansen 1893 m. pasi- 
rengė ton kelionėn savo loc- 
nos konstrukcijos laivu 
“ Fram”, kuris galėjo vie- 
nas išlaikyti smarkų lyčių 
spaudimą, nes kiti laivai 
nuo ledų spaudimo pavirz- 
davo į šipulius. Kadangi 
jis savo tą laivą buvo pa- 
leidęs ledų sriove nuo nau- 

jasiberinių salų, jam pasi- 
sekė priplaukti visai arti 

žemgalio. Norėdamas te- 
čiau dar arčiau prisiartin- 
ti, kovo 14 d. 1895 metais 
išlipo iš to savo laivo ir vie- 
nu du, su poručninku Jo- 
hansenu, pasileido į šiaurę 
rogėmis. Tečiau kuomet 
šnnes iš bado pastipo, drą- 
sijs keliauninkai jau balan- 
džio 7 dieną buvo priversti 
grįžti atgal, pirmiau pasie- 
kę šiaurinės platumos 86 

laipsnius ir 4 minutes. Pas- 
kui abudu Prano Juozo že- 
mėje praleido žiemą. Tai 
buvo antroji žiema jam ten 
iškeliavus. Į tėvynę jiems 
keliauti nebuvo kaip ir bu- 
tų prisiėjus sušalti, jei ne 

Jacksono poliariškoji kelio- 
nė, kurios dalininkai Nan- 
seną ir Johanseną atrado 
Prano Juozo žemėje be- 
veik pusgyviu ir tuojau sa- 

vo laivu “Wmdwreda” par- 
gabeno abudu į Norvegiją. 

Tuo tarpu laivas “Fram” 

plaukė sau toliau su kapito- 
nu Sverdorys ir spalių 16 
d. 1895 metais jis pasiekė 
platumos 85 laipsnį ir 57 
minutes. 4 mėnesius ledai jį 
buvo subraklinę ir išlaikę 
ten ant vienos vietos, te- 
ičiau. “Fram” lyčių spaudi- 
mą išlaikė ir pagaliau išsi- 
suko iš tos nelaimės į pie- 
tų sriovę, ties vakariniais 
Spitzbergo pakraščiais, ir 
iš ten laimingai parplaukė 
į Norvegiją. 

Nansen apipiltas atsižy- 
mėjimais ir ordenais už tą 
savo drąsią kelionę. Nor- 
vegijos vyriausybė jį pas- 
kyrė apologijos profesorių- 

mi Ckristiamjoj. Jo toji 
ekspedieija naujai apšvieti 
arktiškas šalis, išmatavo 
poliariškų jurų gilumą (3- 
800 mėtrų), patvirtino, jo- 
gei Prano Juozo žemė susi- 
deda iš daugybės salų, kad 
Siberija kadaisiai buvo ap- 
klota ledynais, be to suse- 

kė, jog poliarįškose jurose 
randasi daug įvairios rųšies 
gyvūnų, kurie juros gelmė- 
se turinti sau atsakančią ši- 
lumą. Tą savo ekspediciją 
Nansen aprašė dideliame 
veikale “Nakties ir ledų ša- 
ly” 

Paskui Nanseną dar to- 
liau į šiaurę buvo nukelįa- 
vę Abruzzų kunigaikštis ir 

Peary. Bet šitiems kelionė 
buvo lengvesnė. Jie kelia- 
vo su eskimosų pagalba, kad 
tuo tarpu Nansen visą savo 

kelionę neradęs sau žmonių 
pagalbos ir buvo priverstas 
pats vienas vargti ir pavo- 
jus kentėti. Likimo nema- 

lonė jį labai žiauriai perse- 
kiojo, tečiau mokėjo išbris- 
ti iš tų visų sau nemalony- 
bių. 

Kuomet Nanseno ekspe- 
dicija mokslui atnešė didžią 
naudą, Peary gi rekordas 
pasiliko džiaugsmu tik 
sportams. 

MANDŽURŲ DINAS 
TIJA. 

Nesutikimai CMnij gy- 
ventojų su viešpataujančia 
ten dinastija ir valdančiuo- 
ju mandžurų luomu, kuris 
yra svarbiausiąja šios revo- 

liucijos priežastimi, tęsiasi 
nuo pat to laiko, kuomet 
Chinuose ėmė viešpatauti 
mandžurai. Tie užpuolikai 
jokiuo budu neįstengė susi- 
lieti su pamuštąja tauta ir 
to delei pastaroji visuomet 
į mandžurus atsinešdavo 
labai aštriai ir pasitaikius 
bile progai buvo keliami su- 

mišimai ir net žymios re- 

voliucijos. 
Mandžurai, kaipo susi- 

organizavusi tauta, daug 
jaunesnė už chinus. Man- 
džurai priguli didelei tun- 

guzų šeimynai. Antrame 
metašimty po Kristui jie 
sudaro viešpatystę šiandie- 
ninėj šiaurinėj Mandžurijoj, 
kaimyniškoj Chinams. 
Abiejų viešpatysčių santi- 
kiai tuomet, abelnai imant 

ramus, jei neatkreipsime 
domos į tankius mandžunj 
užpuldinėjimus ant turtin- 
gų cbinų sodybų, atsiran- 
dančių ties mandžurų siena. 
Laikams bėgant nekurios 
mandžurų viešpatystės da- 
lįs patekdavo chinamš ir 
pastarųjų tuomlaikinė kul- 
tūra tuo budu patekdavo į 
Mandžuri j ą. Aštuntame 
metašimty mandžurus ėmė 

spausti iš už Amūro pakilę 
tunguzai. Kadangi tungu- 
zų upžuolimas ant mandžu- 
rų dalimis grasė taippat ir 
Chinams, tatai Chinų cieso- 
riai noriai mandžurams gel- 
bėdavo jų kovoje su užpuo- 
likais tunguzais, norėdami 
ypač tuo budu iš mandžurų 
padaryti sau nekaipo sienų 
prieš tunguzų sukilimus. 

Tryliktame metašimty 
kaip Chinus, taip ir Man- 
džuriją Tižkariavo mongolai. 
Chinų sostą pirmusyk pa- 
ėmė mongolų dinastija, ku- 
ri pasivadino “Juan”. Pra- 
ėjus šimtui metų toji mon- 

golų dinastija sugriauta, o 

anos vietą užėmė išnaujo 
Chinų dinastija Min, kurios 

inkurėju buvo Ču-Juang- 
Čan. Teeian dinastijos Min 
viešpatavimas Chinams ne- 

būva laimingas. Jai vai- 

v§ ; >1 
dant Čiupai prarado Tibe- 
tą ir Kor^, o' taippat ne- 

teko daug Y, sąyo "intekmės 
pačioj Mapįjžujęįjoj. Viduj 
viešpatystę^ tampat nebūta 
tvarkos ir^uygš prasidėjęs 
abelnas nupuolimas, kadan- 

i gi ciesoriai 
( 

buvo baisiau- 
siais terionąis, savo valdi- 
nių skerdikais. 

Tuo tarpu pradžioje 17-to 
metašimčio pietinėj Man- 

džurijoj atsirado energiš- 
kas vadas Nurchatsi. Jis 
su savo kariuomene pasek- 
mingai kovėsi'su kaimyniš- 
komis viešpatystėmis ir iš 

Mandžurijos visai prašali- 
no visokią Cbimj intekmę. 
1616 metais Nurchatsi apsi- 
skelbė Mandžurijos cieso- 
riumi, o dvejais metais vė- 
liau pradėjo kauties su Chi- 
nais, kurie nenorėję jo pri- 
pažinti Mandžurijos cieso- 
riumi. 1621 metais jis į 
savo rankas paėmė Mukde- 

ną ir šiaurinę Mandžuriją, 
kuri pirmiau buvo prigulė- 
jus Chinams. Jo inpėdinis 
Tai-Tsun-Ven taippat apsi- 
skelbė ciesoriumi, pasivą- 
dindariias Ven-Chuan-Di, 
kas reiškia: Ven “šviesiau- 
sias” ir Mandžurijos sostai- 
nę perkėlė į Laojaną. 

1629 metais užgimė ant- 
rasis su Chinais karas, kū- 
riau išėjo patsai Tai-Tsun. 
1631 metais jis liepęs ka- 
nuolės nulieti ! š bronzo, kas 

jo karišką galįHbę dar dau- 

giau išaugštihd. Paskiau 

per penkerius metus jis 
tiek Chanuose kovų laimė- 

jęs, kad jo vardas visur jau 
imta gerbti. Nežinia ko- 
kiuo tai budti jam patekus 
į rankas Chinų. viešpatys- 
tės didi antspaiida, taigi 
tuo laktu pasiremdamas 
inkutė ž naują dinastiją 
Mantini, o ėhčniškai pava- 
dino Pai-Tsin. 

Paskiau su savo kariuo- 
mene traukė toliau vis j 
pietus ir pagaliau Chimj 
tuomlaikinę dinastiją 1644 
m. apveikė ir anos vieton 
įvedė Manchu dinastiją, ku- 
ri ir ligšiol tenai ramiai 

viešpatavo, kol jos nesukra- 
tė pastaraisiais laikais chi- 
niĮ revoliucija. 

ŽODIS CHICAGrOS LIE 
TUVIAMS. 

Broliai lietuviai! Mes 
tankiai mylime pasigirti 
mažuose susirinkimuose ir 
dideliuose apvaikščiojimuo- 
se, kaip ir kalbėdami nuo 

estrados, kad Chicagoje gy- 
vena daugiausiai lietuviu. 
Bet mes paklauskime patįs 
savęs, ką gi mes esamo nu- 

veikę ir ką mes turime kai- 

po didžiausia lietuviij rezi- 

dencija. Ištikrųjų, daug 
augščiau ir geriau pasilaiko 
lietuviai mažesniuose mies- 
tuose. Mes gyvename ir 
leidžiame veltui tą taip 
brangų laiką, kuris prabė- 
gęs jau lįunas nebegrįš. 
Gaila mums pasidaro, pa- 
žvelgus į kitų H tautų žmo- 
nes, kaip ji® ant kiekvieno 

žingsnio augči&u -už mus 

stovi, kaip cjio) turi kuom 

pasigirt, kad štai čia musų 
mokykla, čia fikusų tautiš- 
kas namas; vargšų prie- 
glauda, čia musų svetainė ir 
didelis knygynas, tai vis 
musų tautos savastis. Pa- 
sakysiu, kad išdalies nėra 
ko nei stebėties, nes jie 
daug pirmiau čia atkeliavo 
ir daug seniau apsigyveno. 
Bet, broliai-lietuviai, ir 
mums jau 'atėjo laikas pa- 
matyti, kad musų sunkiai 
uždirbti centai svetim- 
taučiams > stato svetai- 
nės ir tuomi keHa 
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Viršuje perstatoma broliai MeNamarai, kurie prisipažino prie piktadarybių, o 

apačioje teisėjas, kuris buvo pasirengęs perkratinėti jų bylų. Apie tai plačiau 
aprašyta Amerikos Žiniose. 

jų kultūros darbą. Jau ir 

pas mus vis daugiau 
randasi vyrų, kurie jau pa- 
matė -kur mes stovime, ku- 
rie jau suprato reikalingu- 
mą rupinties savo gerove ir 
nuo kurių girdėti jau įvai- 
rus sumanymai. Rods, mes 

karštai iškarto jiems prita- 
riam, bet vėliaus dar tik už 
tuščią maišą atsiranda viso- 
kių peštynių, nesutikimų, 
vienas kitam prikaišiojimų, 
esą, “kodėl ne aš, o jisai tą 
vietą užėmė? vis to nesu- 

pranta, kad aš ten bučiau, 
tai visai kitaip eitųsi”. 
Bet, broliai, tas atstovavi- 
mas juk nieko nereiškia ir 

gerai supratus visą dalyką, 
pasirodo, kad tai yra tik 
tuščios garbės ieškojimas. 
Kas myli savo tautą, kas 
nori dirbti visuomenės la- 

bui, tas turi prisidėti prie 
visų abelno darbo, turi pa- 
mesti savo “aš”, nes čia ne 

jo vieno, bet visų žmonių 
reikalas ir tik tokiuo budu 
galima nuveikti didelius 
darbus. Netaip reikia 
dirbti, kaip dabar yra, kad 

jaigu jus jo nenorite išrink- 
ti į tokią-tai vietą, tai jis 
pasiryžęs jiems užkenkti, 
bet užkenkia netik jiems, 
bet, sakyčiau, daugiausiai 
visiems tautiečiams ir jų 
gerovei, Taigi, broliai, jau 
nors kartą turėtų išnykti 
iš mus tąrpo tie asmeniš- 
kumai, nes kitaip mes ne- 

kados nieko nenuveiksime 
ir svetimieji kuo toliaus, vis 
daugiaus mus išnaudos. 

Šitas viskas, kas čia augš- 
čiau buvo minėta, tai visai 
panašiai atsitiko ir su la- 
bai, mums visiems svarbiu 
Chieagos lietuviškų drau- 

gijų, sumanymu pasistatyti 
savo svetainę ir nusipirkti 
lotus. Jati turbut žlugo ke- 
liolika dešimčių dolerių 
musų lietuvių ir visai nesi- 
girdi, kur dingo tie pirmu- 
tiniai sumanytojai ir kodėl 
jie taip nusilpnėjo dvasio- 
je. v Bet štai kokia nuomo- 

nė teko išgirsti tame daly- 
ke iš vieno sumanytojo lu- 

pų: esą* “dar svietas negir- 
dėjo, kad vaikai tėvus mų- 

kytų (suprask “senus ame- 

rikonus”), dar esate per- 
paiki, mes čia esame pir- 
mesni, tad ko lendate mums 

už akių”. Girdint tokius 
žodžius, ištikro tik stebėtis 
reikia. Kad tėvą mažas 
vaikas mokytų, tai gal ir 
butų kuom užsigauti, bet 
tankiai suaugęs vaikas 
daug daugiau gali žinoti 
už tėvą, nes vaikas matė 
visus tėvo darbus, juos ge- 
rai pažino ir suprato, kad 
tie darbai jau šiandie yra 
pasenę, jau gyvenimui ne- 

tinka, kas gera buvo prieš 
10 metų, Jas šiandie jau ne- 

reikalinga, nes laikas mai- 
nosi, o su juomi ir viskas 
mainosi. Čia mums reikė- 
tų vienas kitam nusileisti, 
pasitarti, kas yra geriau 
pritaikoma gyvenime, nes 

šokinėdami vienas prieš ki- 
tą nieko neįstengsime nu- 

veikti ir ateityje po savim 
paliksime tiktai tokią žy- 
mę, kad mes busime kaipir 
negyvenę ant šio plataus 
svieto. 

Mes jau užtektinai pri- 
tverėme draugijų, o gal jau 
ir perdaug, kiekviena mu- 

sų draugija mėgsta taisyti 
pasilinksminimus savo nau- 

dai, bet vieton padaryti iš 
to pasilinksminimo sau pel- 
nų, tankiausiai tik savinin- 
kui svetainės viską atiduo- 

dame, o sau neturime nie- 
ko. Taigi, broliai-tautie- 
eiai, atminkime kiek mes 

išmokam sergantiems savo 

broliams, kiek išmokame 
pomirtinių, o dar neteko 
girdėti, kad nors viena 
draugija butų iš to nusilp- 
nėjus. Mes neikielc nenu- 

silpnėsime, jaigu daugiaus 
pradėsime rūpintis savo 

ateitimi, daugiaus naudosi- 
triės iš savo sunkiai uždirb- 
tų centų, prisidėdami nors 

po vieną dolerį prie naudin- 
gų visuomenės sumanymų, 
kaip ir pastatymas Chieago- 
je savo tautiško namo arba 
svetainės, o tuomi padėsi- 
me pamatus dideliam kultū- 
ros darbui. Be to biaury- 
bės dolerio mes taippat nie- 
ko nenuveiksime, nors ir 

kasžin kaip gražiai kalbėtu 
mėm, nes šiandie dar dide- 
lę galybę turi pinigas. Tai- 
gi, broliai, prisidėkime prie 
senų ar naujų naudingi] su- 

manymų, neperstokime agi- 
tavę už juos nei pavieniui, 
nei per laikraščius, -nei 

draugijų' susirinkimuose ir 

prakalbose, o vis mes pa- 
galios suprasime, ko mums 

trūksta ir griebsimės staty- 
ti tvirtus savo ateities pa- 
matus. M. A. Šarka. 

NAUJI RAŠTAI. 

Meiles Karštligė. Mintįs 
ir prilyginimai apie dabar- 

tinį supratimą meilės. Ver- 
tė iš rusiškos J. Stropus. 
50. Boston, Mass. Išleido 
J. Stropus. 1911 m. Pusi. 
51. Kaina 20c. 

Mokslas Rarikžinystėš ar- 

ba regėjimas žmogaus ran- 

koj, kas buvo, kas yra ir 
kas bus. Hirognomija, bi- 

romantija ir gilus tyrinėji- 
mas rankos, apačios, skuros 
išsiringavimų ir nagų. So. 
Boston, Mass. “Laisvės” 
spaustuvėje, 1911 m. Pp. 
64, kaina 15e. 

Dainelės surinktos ir iš- 
lestos F. Milašauskio (K. 
Driskio). Antra padidinta 
laida. So. Boston, Mass. 
Turtu ir spauda F. Mila- 
šauskio, 1911 m. Pp. 24, 
kaina 10c. 

.K Flammarion ir S. Gla- 
zenap. Pasaulių Ratas. 
Astronomiškas aprašymas 
musų saulinės sistemos. 

I Vertimas J. Stropaus. Su 

paveikslais. So. Boston, 
’Mass. Spaustuvė F. Mila- 
šauskio, 1911. Pp. 80, kai- 
na 25c. 

Mėnesinis satyros laik- 
raštis Tarka, leidžiamas 
15-tą kiekvieno mėnesio 
bendrovės “Satyras” New 
Yorke. Lapkritys 1911, 
No. 1, metai 1. Antrašas: 
P. O. Box 895, New York 
City. 


