
IS ALASKOS NETOLI- 
MOS PRAEITIES. 

Tarpe tp laikp, kuomet 
Suvienytujij Valstijp dalis 
su ginklais rankose kovojo 
uz paliuosavima juodparviij 
zmoniu, —. ir nupirkimu 
Alaskos, praejo viso tiktai 
3 metai, tatai buvo dar gv- 
vi kaip isrinktieji tautos at- 

stovai, taip ir kiti visuome- 
nes veikejai, o taippat ir 

armija, kovojusi uz paverg- 
tuosius. Amerikonai senai 

pripazindavo rusu valdyma 
Alaskoje ziaurum. Rodo- 
si, kuoaiskiausi buvo visi 
faktai ir priezastjs, idant 

naujai ingyty salj sutvarkyti 
kaip galint geriau. Taip 
mane ir nekurie lengvati- 
lciai Alaskos gyventojai, nu- 

kamuoti rusu jungo, vienok 
iscjo kitaip. 

Sulyg sutarties tarpe ru- 

sy ir federalirves Amerikos 
vyriausybes, visi norintieji 
galejo isvaziuoti is Alaskos 

Rusijon \ tris metus nuo 

dienos salies nupirkimo. 
Pasilikusiems, bent jau bal- 
tiesiems, turi but suteikta 
Amerikos pilieciy teises. 

Bet... anot buvusio Alas- 
kos gubernatoriaus Svine- 
fordo, — prasusiems duo- 

nos, duota akmuo. 

Tuojaus nupirkus salj vi- 
sas gyventojy likimas pa- 
vesta kariuomenei, paliktai 
mieste Sitka. Sulyg paciy 
amerikony liudijimy, kaip 
oficieriai, taip ir kareiviai, 
kuriy buvo palikta 500 

zinoniy, buvo vien gauja is- 

tvirkusiy, ziauriy zmoniy, 
be jokiy disciplines zenkly. 
Tie “apgynejai” elgesi 
biauriau, negu uzkariauto- 
jai pavergtose salyse se- 

niausiais laikais, 
Is civilines vyriausybes 

buvo jvesta tiktai muity 
valdininkai. Teismas ir ad- 

ministracija — viskas buvo 

kareiviy rankose. 

Patjs girtaudami, karei- 
viai pagelbedaVo platinti 
tarpe vietiniy gyventojy 
stipriuosius gerimus. Nak- 
timis kareiviai jsiverzdavo 
\ gyventojy namus, zagin- 
davo moteris, o vyrus be jo- 
kios priezasties arestuoda- 
vo ir dauzydaT-ro. 

Yienas muity valdininkas 
W. Dodge pasakoja, kad 
tankiai vidunakciais atbeg- 
aavo pas jj rusai arba vie- 
tiniai gyventojai, vyrai ir 

moterjs, vienuose apatiniuo- 
se drabuziuose, prasydami 
apsaugou juos nuo lsivn- 

kusip tvarkos dabotoju. 
Kaltininkp taukiausiai ne- 

galima buvo surasti, lies ka- 
riuomenes vyriausybe nieko 
nepaisydavo \ tokip betvar- 
kg. Tarpe vietinip gyven- 
tojp prasidejo visa eile riau- 
sip, kurip priezastimi buvo 

patjs “tvarkadariai”. Vi- 
lloma, riauses ir maistai bu- 
vo malsinami ziauriausio- 
mis priemonemis, pasideko- 
jant suteiktai karo vyriau- 
sybei neapribotai galei. 

Rusai, pasilikusieji Sit- 

koje, pardavus salj ameri- 
konams, skubiai pradejo 
kraustytis Rusijon; pasili- 
kusieji gi pradejo ilgetis 
rusp vyriausybes despotiz- 
mo, bevelydami sau jj vie- 
ton laisvos respublikos val- 
dymo. 

Kolosai (tenaitiniai pir- 
mieji gyventojai) abelnai 
labai nedraugiskai ziureda- 
vo j amerikonus, pats gi 
faktas pardavimo salies be 

jp sutikimo, dar labiau pa- 
didino neuzsiganedinimp.. 
Jie galvojo taip: “daleiski- 
ine, kad rusai uzem§ sal| sa- 

yo asmeniskai naudai, bet 

musij ainiai ten gyveno 
daug laiko pirmiau, negu 
ate jo baltasis zmogus; ko- 
del gi 7.200.000 doleriu uz- 

moketa ne mums, bet ru- 

sams?” 
Pardavus salj, pirmais 

desimtimi metij riausiij tar- 

pe vietiniij gyventojij buvo 

daug daugiau, negu pasta- 
ruoju rusij vyriausybes val- 

dymu. “Daug gyvaseiij 
butij apsaugota”, — sako 
historikas Bankropft, —- 

“jaigu kareivio koja nebu- 
tij uzzengusi ant Alaskos 
sauszemio”. Apart to, vi- 
si tikrieji gyventojai Sitkos 
ir kitu kareiviij stovyklij 
vietij buvo uzkresti sifilium, 
kurj isplatino vieni tiktai 
kareiviai. Pagalios, 1877 
metais kareiviai liko prasa- 
linti ir betvarke Alaskoje 
pasibaige. Sulyg daugelio 
Amerikos ciriliniy valdi- 

ninky tvirtinimo, — Alas- 
koje nekuomet nebuvo rei- 
kalo laikyti nei vieno karei- 
vio. 

Buvo bandoma Sitkoje 
ivesti miesto savvvald^, 
bet, aci.u karo vyriausybes 
diktaturai, miesto galva pa- 
kliudavo kalejiman arba 
arestan, ir tokiuo budu sau- 

vale pergaledavo savyvaldy 
ir visi visuomeniski uzma- 

nymai nueidavo niekais. 
Buvo bandoma pasiysti sa-. 

vo atstovy kongresan, bet 
ten jo nepripazino, kadangi 
Alaska buvo priskaityta 
prie “indijony teritorijos” 
ir ji neturejo teises rinkti 
savo atstovus \ Suvienytyjy 
Valstijy istatymdavystes 
jstaigas. 

Tuom tarpu tveresi dide- 
les lcompanijos, besirupi- 
naneios isgauti privilegijas 
seimininkaut naujai ingytoj 
salyj. Tokioms kompani- 
joms, zinoma, geriausiai pa- 
tinka tokios vietos, kur ne- 

ra jokiy jstatymy, kontro- 

liuojanciy jy neapribotas 
operacij as. Tuomet kapi- 
talo korporacijos pacios su- 

taiso jstatymus sulyg savo 

reikalaviiny ir, pridengda- 
mos juos nacijonaline velu- 
va, privercia gyventojus 
tuos jstatymus pildyti, 
kaipir jie buty visos naci- 
jos isleisti. Vyriausybe, 
kaip galima patemvti, vi- 
suomet ty korporacijy sau- 

val§ palaike ir palaiko. 
Yiena is tokiy korporaci- 

jy yra Alaskos Komercijos 
Kompanija, susitveruS \ du 
metu po Alaskos nupirki- 
mui. 

Yisos prieplaukos, san- 

deliai ir pirklybinis laivy- 
nas Rusp-Amerikos Kom- 

panijos perejo \ pirmosios 
kompanijos rankas ir po 
siai dienai pasilieka jos sa- 

vastimi, nors tos savasties 
teises labai abejotinos, anot 
buvusio gubernatoriaus 
Svinefordo. 

Kompanija pradejo veik- 
ti su 2 milijomj doleriij ka- 
pitalu. Sutartis su Wa- 
sbingtono vyriausybe pada- 
ryta dvidesimciai metij. Di- 
dziausios privilegijos kom- 
panijai suteikta gaudyme 
juros kaciij ir bebriij. 

Juros kaciij gaudymas 
pasekmingiausias yra ap- 
link taip vadinamij Priby- 
lovo salij grupg (Beringovo 
juroj), o medziokle ant be- 
briij, pradedant nuo Aleuto 
salij ir baigiant Kodiaku. 
PagaJ. sutartj kompanija 
neturejo. teises uzmusti 

daugiau 100.000 juros kaciij 
\ metus. Saudomieji gin- 
klai medziokleje buvo uz- 

ginti. Pribylovo salij gy- 
ventojams kompanija apsi- 
eme pristatyti 25 tukstan- 

'ius dziovinty zuvy, drus- 
kos ir kuro. Kompanijos 
lesomis taippat turejo buti 
uzlaikoma mokykla. Uz 
kiekvieny juros kates kailj 
kompanija pasizadejo mo- 

keti gyventojams po 40 cen- 

ty, o kiti darbai turejo but 
apmokami pagal savitarpi- 
li? sutartj. Priverstini dar- 
bai buvo uzdrausti. Pre- 
kes gyventojams kompani- 
ja apsieme pardavineti lie 

brangiau, kaip pridedant 20 

nuosimeiy prie rinkos lcai- 
ny mieste San Francisco. 
Nasles ir naslaiciyi turejo 
but uzlaikomi kompanijos 
lesomis. Kompanijos prie- 
derme buvo organizuoti ne- 

apmokamy medicinos pa- 
gelby ir vaisty pristatvmy. 
Istikryjy gi kompanija mo- 

ke jo ir moka uz kailius tik 

ketvirty dalj ju kainos, o 

uz savo prekes lma 100, 200 
ir daugiau nuosimciij kaip 
yra tij prekiij rinkos kaina. 

Man teko girdeti gyven- 
tojus pasakojant, kaip ne- 

kurie konipanijos ageritai 
uz sautuvcj reikalavo kailiij 
kruvjj, lygia pastatymo sau- 

tuvo augstumui. Prie to- 

kiij maimj sautuvas, atsiei- 
nantis mieste Seattle, 
Wash., 12 — .15 dol., kaina- 
vo vietiniam gyventojui 
300-400 doleriij, ziurint pa- 
gal kailiij vert?. 

Aplink astuoniasdesim- 
tuosius metus (XIX simt- 
mecio) vieneriais metais 
huvo uzmusama S — 6 tuks- 
tanciai bebriii, tame skait- 
liuje ties Kodiako sala buvo 
uzmusama 900 — 1.000 be- 
briij. 

Bebriij kailius kompanija 
pardavinejo po 300, 400 ir 
500 doleriij, ziurint kokios 
ju kainos buvo Londono 

rinkoj. Pinigai, uzmoketi 

gyventojams uz kailius, ejo 
atgal \ konipanijos krautu- 
ves. 

Aciu visam konipanijos 
isnaudojimo ir sauvales sys- 
temui, ji isauklejo kelis mi- 

lijonierius ir visij armi jii jai 
atsidavusiij agentij ir valdi- 
ninkij su gerai apmokamo- 
mis algomis. Yietiniai gi 
gyventojai (aleutai) nuola- 
tos ismirsta, besiplatinant 
vargui ir “civilizacijai”, 
koki§ baltasis zmogus pla- 
tino per uzmusanciij zmo- 

gaus dvasia — staciatikyb? 
ir ardanti jo kun^ — sifili. 
Del didesnes pasekmes abi- 
dvi minetos “civilizavimo” 
priemones dar buvo atmie- 
siamos alkoholiumi. 

Tokiuo budu, persikeite- 
tiktai uzdangos: trispalve 
rusij j juostuota su zvaigz- 
deinis amerikomj veluv§. 
Bet baisiosios gyvenimo s$- 
lygos, pridengtos tomis uz- 

dangomis, nepersikeite, ka- 
dangi emblema ant tij uz- 

dangu paliko ta pati: dras- 
kantis paukstis su astriais 
nagais ir smailu snapu... 

Tiktai 1884 metais kon- 
gresas nutare jvesti Alasko- 
je nekurj valstybinio valdy- 
fflo panasumg, Buvo pa- 
skirtas gubernatorius. To- 

ji valdviete ir siandie yra 
uzimama, skiriant Wasb- 
ingtono vyriausvbei. Gu- 
bernatoriaus veikimas apsi- 
riboja paemimu .5.000 dole- 
riij algos j metus, numalsi- 
nimu maistu ir rasymu at- 

skaitij. Bet kadangi jokiij 
maistij Alaskoje nebuna, tai 
administratoriui visas lai- 
kas prisieina praleisti 
imant algas ir rasant atskai- 
tas, kuriij pabaigoje visuo- 
met priduriama: “Alaskai 
reikalingi jstatymai”. 
Apart gubernatoriaus pa- 
skirta dar policijos marsa- 

lai (panasiiflks$p rusij pri- 
stavai) ir iteiMrJjiniai teise- 
jai. 

Naud?, kokii} suteikia ir 

ateityje dar daugiau su- 

teiks toji tuyfcinga salis, 
amerikonai sup^gto kur-kas 
geriau, negU; sayo prieder- 
mes link vietiniij gyvento- 
jij. Ir toje sakoje, ty. isty- 
rime salies turtij, Suvieny- 
tuju Valstijii vyriausybe 
padare labai daug. Jau 

daugiau dvidesimts metij 
vedami smulkiausi tyrineji- 
mai jvairiij mokslo ekspedi- 
cijij; dirba geologai, gamti- 
ninkai; atliekami smulkiau- 
sieji topografiski ir ismata- 
vimo darbai kaip viso pa- 
jurio, taip ir vidurio salies; 
puikiai yra istirti zuvinin- 

kystes turtai ir tt. 
Pastaraisiais metais vy- 

riausybe isleidzia didelius 
pinimis liaudies apsvie- 
timui, gyvuliu auginimui, 
elniij veisimui ir zemdirby- 
stes bandymams. 

Pranasavimai Seward’o, 
Alaskos pirkimo sumanyto- 
jo, — issipild& Kuomet jo 
karta paklausta: kg jis 
skaito geriausiu darbu savo 

politikos karjeroj ? — jis 
atsake: pirkimg Alaskos, 
bet tg apkainuos tiktai atei- 
nancioji karta. 

Ncziurint to viso, salis ir 
ikisiol neturi .savyvaldos. 

Atsilankius prezidentui 
Taftui Alaskos parodon 
Seattle, Wash.; paklausta 
jo apie Alaskos savyvaldg. 
Prezidentas kategoriskai 
atrnete kuomet-nors galimg 
politislaj teisiij suteikimg 
Alaskos gyventojams', mi- 

glotai paremdamas savo 

nuomong neva tai dideliu 
pastarujij nepastovumu ir 

nesilaikymu ant vietos, de- 
lei ko jiemegelbbuiiitikrais 
isreiskejais vietiniij gvveni- 
mo reikahj. 

Bet eia yra visai papras- 
tas dalykas. Ant Alaskos 

uzdejo savo leteng didvsis 

kapitalas. Korporacijos 
stengiasi issidraskyti j skly- 
pus ta daug zadancia sali. 
Nesenai isejo aiksten pasi- 
kesinimas vienos didziau- 
sios korporacijos neteisotai 

uzgriebti turtingiausius an- 

glies plotus. 
Kol nera vietiniu jstaty- 

mij, ponams milijonieriams 
labai lengva daryti savo 

eksproprijaeijas, prigelbs- 
tint jau gerai isbandytiems 
savo atstovams Washingto- 
ne. Tokiuo t savo istiki- 
miausiuoju zinogumi yra 
viduriniu reikahj ministe- 

ns, desmeji Tafto ranka p. 
Ballinger. Jisai uz 50 tuk- 
stanciu doleriu prigelbejo 
vienai korporacijai ingyti 
100.000 akeriij suvirsum 
plota nacijonalines savas- 

ties. Yra tai turtingas an- 

glies plotas ir jo kaina sun- 

ku butij isskaitvti. Esant 
gi vietinei savyvaldai, apart 
visokiij “reikajeliij”, nors 

ir nesunkip, l—,hsu federali- 
ne vyriausybe, taikinkis dar 
ir su vietine administracija 
-— vieni tik neparankumai 
korporacijomg. >l-Kuomet gi 
tie ponai issidaftys po skly- 
pa visa salj, tuomet bus ga- 
lima ir jstatymns jvesti, nes 

kur tik tie ponai nezenge — 

visos vietos jiems priklauso. 
Tokiuo budn3, jiet ir bus tik- 
rais isreiskejais vietinip, 
tv. savo reikahj. K. 

Kam toli ieskoti? 
Pati: — Mano mielasis, 

as mieste neislaikysiu. Ma- 
ne mano dusia tempia j ge- 
les ir raibus paukstelius... 

Vyras:.— Juk vienas ir 
kita turi ant savo skrybe- 
lesl 

RUSIJOS KALfiJIMAI. 

T$sa nuo 6-to pusl. 
zaizd^ ir delei to buvo pa- 
liuosuotas nuo panciij ne- 

siojimo. Teeiau “Butirkip” 
gydvtojas Lebedev nu- 

sprende, kad toji zaizda 
“niekis”. Kaliniui uzdeta 
ant kojjj paneiai. Ketru- 
kus Zaizda eme puti ir ka- 

linys mire nuo kraujo uzsi- 

nuodijimo: 
1908 metais vienas kali- 

nys tuoj po opera cijai tu- 

rejo nusiduoti teisman. No- 

rejo savo lesomis karietoje 
nuvaziuoti, bet jam tas ne- 

leista daryti ir jis teisman 
nuvezta ka'lejimo purtanciu 
vezimu. Vaziuojant kali- 
niui ant pilvo susiuvimai 
sutruko ir viduriai issiver- 
te. Be zado sugrazinta at- 

gal kalejiman. 
Salia ligij cbromskijjij, 

skorbuto ir dziovos, salia 
epidemijij, perijodiniai ap- 
lankaneiij kalejima, “Butir- 
kuose*’ atsirandanti papras- 
tieji kaliniai-piktadariai, is- 

nesioja dar kitokias jvairias 
ligas savo skalbiniais ir 
bendromis maudyklemis. 
Yisi skalbiniai, kaip poli- 
tiniij, taip ir paprastijju ka- 
liniu (viso kokiij 3.000) 
skalbiama sykiu, zinoma, la-, 
bai prastai, o paskui sar- 

gai kaliniams ismeto kaip, 
papuole.' 

Dar kits kalinvs raso: 

“Esame Algae i kalejime, 
priklausaneiame Nereinsko 
distriktui. Cionai gyvenu 
nuo rugpiueio 1 d. Musij 
padejimas baisus. Miega- 
me ant grynu grindxj. Ne- 
ra kas nei pasikloti, nei 
kuo uzsikloti. Prisiuskite 
man nors truputj pinigij, 
nes badauju. Sykj dienoje 
gauname sriubos. Shjskite 
greitai, negaliu daugiau ra- 

syti, sveikinu, visu kunu 
drebu.” 

Augstojo Zerentujaus ka- 

lejime kaliniai permainomis 
miega rogese: vieni nuo 9 
val. vakare lig 2 val. nak- 

ties, o kiti nuo 2 val. nak- 
ties lig 7 val. ryto. Kame- 
ros mazos, o oras taip tirs- 
tas, kad stovint vienoj ker- 

tej negalima matvti kitos 
kertes. 

Taip isrodo Rusijos ka- 

lejimai 20 amziuje. Bet 
Rusijos vyriausybe visuo- 
met nuduoda didj nusiste- 

bejima, kuomet uzsienyj 
tikroj sviesoj tie kalejimai 
aprasoma. 

“INICIATIVOS” IR “RE 
FERENDUM’O” JSTA- 

TYMAI. 

Tuodu zodziu “iniciati- 
va” ir “referendum” nuo- 

latos tenka mums isgirsti is 
kandidatxj \ valdvietes lupu, 
kuomet tie politiniuose su- 

sirinkimuose kalbedami pa- 
zada savo rinkejams tiesiog 
aukso kalnus. Verta su- 

prasti, apie k§, cia cinasi, 
nors del persitikrinimo, ar 

politikierie prizadejimai 
buna kuomet nors ispildo- 
mi. 

“Iniciativa” ir “referen- 
dum” — tai. politiniai jsta- 
tymai, paremti tuo, lead pa- 
tjs valdininlaj rinkejai (pi- 
lieeiai) gali padaryti pra- 
dzie jvairiems projektams 
ir kurie, paremiant tik je 
loenu balSavimu, gali likties 
jstatymais, taippat, kad le- 
gislature pravestus jstaty- 
mus gyventojai gali priimti 
arba atmesti. 

Pavyzdin rinkejai gali 
balsuoti, kad bile kokiame 

^IaWrencc strike cHtt&REt«>Vu*ie:w yoftRI 
Lawrence,, Mass, straikininkij vaikai nugabenti 

New Yorkan ir labdariij uzlaikomi. 

mieste tramvajij linijos pe- 
reitij miesto nuosavyben ir 

aebutfj pavedamos privati- 
nems firmoms. Pasire- 
miant ant “iniciativos” ir 
“referendum” jstatymy, 
balsuotojij nusprendimas 
liekasi jstatymu. 

Taippat gali pasitaikyti, 
kad valstijos legislatura 
priima jstatymus apie darb- 
iaviu atsakomvbg uz darbi- 
tiinkij susizeidim^ arba uz- 

rnusima darbe. Kuomet to- 
kie legislatures priimti jsta- 
tymai pasirodo darbininkij 
tuomui negeri, pasiremiaiit 
“iniciativa” ir “referendu- 
mu” liaudis tuos jstatymus 
gali atmesti. 

Tuodu abu jstatymu. — 

tai tvirtas liaudies rankose 
ginklas pries jstatymdavius, 
kurie tankiai delei kysiij 
uzgiria jstatymus ne tiek 
naudingus visuomenei, kiek 

pavienicms asmenims. 
“Iniciativos” ir “refe- 

rendumo” jstatymai pirmu- 
syk imta vartoti Sveicari- 
joj, 16-tame metasimtyj. 
Amerikoj jvairios darbinin- 
kij partij os ir liaudies drau- 
gijos kaikada ima naudoties 
tai? istatymais kaipo budu, 
suteikianciu joms gal§ savo 

rankose palaikyti didesn§ 
dali centraliuio valdymo, 
kuris sulyg seinijij valdisky 
teorijy turetij likties tik 
vienai balsavimu isrinktai 
vyresnybei arba reprezen- 
tantams. 

“Referendum^” galima 

padalinti j: “referendumy” 
visiskos konstitucijos, kon- 

stitucijos pataisymy, visos 
valstijos arba jos dalies 
jstatymy. 

1778 metais valstija Mas- 
sachusetts buvo pirmutine 
valstija, kuri visy savo kon- 

stitucijy leido liaudziai pri- 
imti arba atmesti visuoti- 

nuoju balsavimu. Paskui 
any erne sekti ir kitos vals- 
tijos. O nuo 1835 mety vi- 
sy valstijy konstitucijos pe- 
rejo per referendumy, ise- 
mus valstijas Delaware, 
Mississippi ir South Caroli- 
na. 

Priedai prie konstitucijy 
sutaisvti konferencijomis, 
susauktomis per referendu- 

my, randasi 30 valstijose. 
“Iniciativa” — tai jsta- 

tymas konstitucijoje, sulyg 
kurio valstijos ar tai visos 
salies gyventojai balsavimu 
sumano tarn tikrus projek- 
tus, kokius Jegislatura, ar 

vyresnybe priima, o paskui 
‘ ‘ referendumu ’ ’ balsuotojai 
patvirtina. Iniciativa tan- 
kiausia vartojama lokalis- 
kiems tikslams, bet platesn? 
ji savo reiksm§ turi valsti- 

jose South Dakota ir Ore- 
gon. 

Tiek apie tuodu jstaty- 
jmu, kuriuodu Amerikai la- 
bai buty reikalingi, nes 

cia visose valdzios sakose 

jsivyravgs sauvaliskas val- 
dininky veikimas. 

SAFNAS. 

Dangus, apsivilkys juodais marskiniais, 
Kapoja skliautimy elektrazalciais, 
Ir drasko liepsnotas dausas; 
Praamzis gi smarkiai grysina pirstu 
Ir veidu grumoja pasauliui rustu, 
Svaidydams zvilgsniy zarijas. 
Varginga zemele! Kaip dreba sirdis! 
Lyg many inbingus sniegine vilnis, 
Kad dauzosi tarpuolyje. 
Nedusauki, zeme, teciaus taip labai, 
Nors kalny virsunes sukuoja zaibai, 
Ir gyzdina perkunija. 
Stai plaukia auksiniais sparnais is ryty — 

Kometa... ir leidzias ant kalny augsty; 
Istiesia baltysias rankas, 
Jys deda ant zemes krutines jautrios... 
Ir asaros dvi auksaplunksnes viesuios 
Stebetinai gydo zaizdas. 

Paskui kad \ dangy pakele akis, 
Ir aibes setyny inkure jomis, 
Sutirpo audry stibiniai — 

Nusiprause zeme... Kas vra ta dvasia, 
Kur gaivalus maldo ramybe svicsa? 
Ir man pasakyk, kas zinai! 


