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Minneapolis 
et^en Fortscettelse af „Blldstitken-^FoSdrelair-

*et eg Emigranten" og „Rordveften".. 

. Udkommer hver Thorsdag »fl HendeH 
' I de Forenede Stater 
z 1 Aar for >v.. .$1.60 

6  M a a n e d e r  ? o c . . . . . . . . . . * ® °  
1 Aar ti! Cgnada $16.00 
1 Aar til Norge eller Danmark. ».....'.. .12.50 

MINNEAPOLIS TIDENDE Is Issued 
every Thursday, subscription price, by 
mail to any'part of thé United States: 
One year 
Six months .•. . ... . -90 

. One Tear to Canada „ . . . i |2.00 
One Year to Europe ... . ..»» > >. »12.20 

Published by 
„ , T. GULDBRANDSEN „PUBLISHING CO, 

307-309 South Sixth Street, 
MINNEAPOLIS, - - MINNESOTA 

\ Entered at the Post Office at Minne-
/ apolisf Minn., as second class matter. 

Bed Zldressesorandring ma a 6 én gamle $*u« 
velsom den nl/c Adresse opgives. •< 

Send ille Anvisninger paa Banker i tzmaa-
bherne (Local Checks), undtagen De vedt-rgger. 
et extra Vclob cf 10 Cents for Exchange. 

Post Office Moneh Orders maa sendes i 
Brev til dem, som skal have Pengene paa dem. 
Nogle -tror, at Ordren skal beholdes as As-
senderen som Kvittering: men -fim er ille Til
falde. De der sender oS Penge, bedes $t 
sende dem i Post Office Orders, (SgtMsefå Or
ders eller Drafts, der i ethvert Tilfwlde bi#t 
gjures betalbare til „Minneapolis Tidende". 

Naar- De skriver til nogen af de Firmaer, 
som averterer t' vort Blad, bøt De altid ncevne, 
at De har feet Avertissementet i „Minneapo
lis Tidende". Det vil • sikre Dem imødekom
mende behandling. 

Lr Bonus-Billen oprigtig 
ment? , 

Næringskomiteen i Kongressens 
Hu^ har nu forelagt en Majoritets-
indstilling" i Bonus-Sagen. Billen 
cmslaar Kostenbet as den „omordne-
de ErjMitintf1, som skal yties^ de 
amerikanfle Verdenskrig^veteraner, 
til $4,0^8,719,350. Billen'tndehol-
der intet om, hvordan de nødvendige 
Midler til Udredning as denne 
enorme Sum skal skaffes tilveie. 
Rigtignok er dét ikke før 1943, at -tre 
Fjerdeparter af Summen maa udbe
tales, dersom Pillen i dens nuværen
de Form fluide blive Lov; men Re-
gjcri'ngen har ogsaa andre store Sum-
mer at udrede samtidig.. 

^ I 1938 forfalder det fjerde Fri-
hedslaan paa over $6,300,000,000. 
Tet andet Frihedslaan paa over $3,-
300,000,000 forfalder i 1942, og det 
første Frihedslaan paa næsten $2>-

j 000,000,000 forfalder i 1947. 

Hvordan Regjeringen fla^ kunne 
v klare de øgede Forpligtelser og sam-
I tidig drive. sund •.. kc. 

vanskelig at satte. . \:V; 

Bonus-Sagen er ikke noget parti-

; Un^domssagen. 

Et sikkert Blik for Kickens Opgave 
og et bredt Udsyn over norfl-mneri-
kanske Forhold røbes af dem, der har 
sat sig som Opgave at fremme den 
Sag, som repræsenteres af det Nors^ 
luth. Landsfoxbund for UngdMl i 
Amerika. Under ^den stærke Over-
gang til EMelfl i det' kirkelige Ar-
beide vil disse Ledere, at Kirken ikke 
skal tabe afsyng sine Pligter overfor 
6en store Skare Ungdom, som væsent-
lig öpholder sig i Byerne, og for hvil-
ken Norsk er det. Sprog, font ligger 
Hjertet nærmest. Enhver, der er 
kommen hidover i en moden Alder, 
btl trods al tAre Paavirkning have 
dybest gjemt hos sig Følelser, der let-
test anslaaes ved Lyden af Moders-
maal^t. Der kan ga<t en Tid, at de 
under Indflydelsen • af alt det nye 
og imponerende i det amerikanske 
Liv tilsyneladende FomnVer. bort fra 
det itorjke; men som oftest Melder 
Trangen sig senere hen til at høre og 
saa gi^re Brug af Modersmaalet. 
Denne Ungdom har ligefaa vist en 
Plads inden den Kirke, der er run
den af nors? ^oti, som den langt tal-
rigere Ungdom, for hvilken Kirkens 
oprindelige Sprog rtu < er' aldeles 
fremmed. 
> Denne Opfatning af Ungdamssa-
gen finder man hos den Mand, der 
nu staar som Lmtdsforbundets For-
mand. - Selv udøver han sin Lærer-
gjerning udelukkende paa. Engelsk; 
men det er ham vistnok et ligescm 
$ært Arbeide me3 Norsk som Medd^ 
lelfesm'iddel at føre' den Ungarn, 
som er norsk tilsinds, frem mod at-

i r e t a t ø æ r M g e  M a a l v f , '  S ? ( ^  .  
Den sproglige Overgang har skudt 

stærk Fart i de M^re Aar.. Colleges 
politisk spørgetttaal. Et tilsynela-^^ Seminarier bliver mindre nor 

dø

dende Flertal i Kongressens, Hus 
staar imod Lkmdets øverste Finans-
myndigheder. Præsident Harding 
har erklæret, at en Bonus-Bill ogsc)a 

_maQ indeholde Bestemmelser om, 
Hvordan Midlerne skal tilveiebring^. 
Han er selv' inde. for - en. almindelig 
Salgsflat, og. den er der i Huset 
svært liden Stemning for. Hvis ikke 
Salgsflat indføres, ønsker Præsiden--
ten Bsnus-Spørgsmaalet udsat. Fi-
nansminister Mellon har stemplet 
Billen \ dens nuværende Form ,som 
„den værste endnu forelagt", og 
Comptroller of the Currency Mis-
singer har sagt, at han vil fraraade 
Nationalbankerne at antage jbe un
der Bonusplanen udstedte Certisika-

^ier som Sikkerhed for Laan. 

Det synes, som om Kongresmand 
.Fordney, Næringskomiteens For-
mand og Bonus-Sagens ivrigste 
ForkjæmP^r, ikke tager noget Hen
syn til disse de egentlige ansvarlige 
Finansmyndigheders Mening. Saa-
dan som^Stcmningen nu er < Huset, 
ei1 det nogenlunde sikkert, a? Bonus-

-Billen vil blive vedtaget.^ ^Dens 
Mkjæbne i Senatet før være proble-

./matisk. Mange tror, at hvis stem
ningen i ©«natet ogsaa var stærk for 
Bonus, Vilde Husets'- ^Medlemmer 

^ stille sig anderledes. 'Den Iver, som 
,nu udvises for "Bonus, vilde blive 
.betydelig kjølnet, ifald Udsigterne ti! 

~ ;at den nuværende Bill blev 
med Begeistring i Senatet, 'var lyse. 
Med andre Ord er det hele et'Spil, 
Vedtager Huset Billen« og den senere 
gaar sin Undergang imøde, saa kan 
den jo gjFre. udmærket Nytte som 
Valgplakat. '- V ,.,x . . 

Knute NelsanK Mrflheb/ 
lor Kttute Nelson er stolt, af-sin norske 
Afstamning qg lader sjelden ett Att-
lednitts^til at ^roklamer^ denne 
ÉtoftheZ)' i Senatet gaa * ubenyttet 
hen. M^d fit lune Væssn pleier han 
at ^ivL sine Bemærkninger en spø
gefuld Vending, hvilket^ aÄid bW?er 
nydt af hans Kolleger. Under Kri
gen stod han saaledes op foråt Belære 
Sgnatet om Udtalen af „Brusegaard 
Kiøsterud DamPskibsakties elskab", 
efteråt Clerketr havde gjvrt et for» 
tv ilet Forføy .tzaa at udtage Navnet. 
Z. Fredags tos Sbmte. Nelson igjen 

tilorde for- at give Semltet lidt Be-
fled..omLne Forfædre. / Debatten om 
Firemagtstraktatep havde hidført en 
Tvist mellem Senatorerne Afhurst 
oq Williams om Irlænderne og Jr-
land. Sektatör Nejjon blandede sig 
mi> for at)vplyfe ont"Sarfagerrie til^ 
at Irerne og Irland var det, de nu 
er.. I. gamle Dage, fortalte^ han, 
kastede endel^af wns.^Forfædre, dx. 
gamle Vikinger, over Jrlayd og 
holdt det.undertvunget i hundrede 
Aar) "holdt endog selve 'Dublin i sin 
Magt, og nogen as disse hans norske 
Sjørøvere^Fo^ædre 'havde øiensynlig 
ladt noget af sit Kämpblod igjen i 
Irland. '' 

' gelse. 

fle. Ved Luther Seminar, hvor det 
for endel Aar siden vilde- været qm-
trent utænkeligt, at mpft ikke kunde 
have henvendt sig til Studenterfla-
rett paa Npr.fl uden ai blive sorstaaet, 
er nu ett Femtepart af ikke-norsk Af
stamning og,staar udenom de norske 
Klasser. I Menighederne er Norsk 
trængt endnu længere i Baggrun-
den. 

Det er Udviklingens Gang. 
Men endnu kræves i mange Aar ud
over sikkert ert bred Plads for be 
norske Interesser, og Kravet er maa-. 
ske stærkest i Unadornssagen. 

Nalens Anseelse» At Fridtjof 
Nansen overalt, hvor hatt-- træder 
frem, gjør et overordentlig jtærkt 
Indtryk,, kan jo ingen bedre forstaa 
end hans egne Landsmænd, der kjen-
d^r ham, skrives „Tkd. Tegn". I om 
et Exempel paa den store Anseelse, 
han personlig nyder overalt,1 og som 
cgfaa hans Land kan være stolt af, 
attføres ett liden ^Karakteristik fra. det 
velkjendte. liberale Blad ^Manchester 
Guardian": . 

„Ved ert^europætfl Afstemning," 
skrwer Bladet,, „vilde Nansen^sand
synligvis blive peget ud som den 
stauteste Karakter blan!^ Europas 
nulevende Berømtheder. Hans sy-
fifle Mob istoftr pga HøtSc. med> hans 
momlfle, hans enkle Sanddruhed, 

hilled chans Menneflekjcerligheh, hans Fri-
gjorthed sor enhver »Slags Forfæn
gelighed, Smaalighed ell^r Egennyt-
te stiller tilsammen en slig Appel til 
allies Agtelse og Hengivenhed) uan-
seet kation og Parti, som ingen an
den Statsmand i noget Land kunde 
stille f elv til sine egne ivrtgex Me-
Mngsfæller." 

• Om dette Emne, der: et ligesaa ak
tuelt i Amerika font i Europa — fon-

( fle endnu mere — bragte „National
tidende* i Møbenhavn forleden etb 
Artikel, hvoraf^.her det meste gjett-
gi^y: 
* Vi ietoét — figer BItiwt —' i en 
enerverende og nerveopflidende Tid, 
dette er fft Faktum, som vi ikke kmt 
komme udenom. Livets Pulsflag 
batter med Feberhast, alle Funktjo-
ne^e presset op til den Wie ste Me-
evne, for Samfundet i det hele - taget 
og for det enfeée Individs 

Og hvad er Resultatet? 
'•'- Ja, en Del af det kan matt læse 

ftg til rundt om i Bladenes N^heds-
rubriker, der dagligt bringer Med-
Meiser om, at nu er den Forret; 
ningsmand, nu den Jndustridriven-
de, saa den og saa den „paa Grund 
jtf Overanstrengelse' og dermed^føl
gende Nervøsitet" reist til Rivieraen 
eller Nordkap alt estet Aarskid og 
Temperament. ; "•> 7 

zMen fe disse Fo^k, öerfan tage 
ud paa længere Rekreationsreiser, og 
som dertil er saa kje^dte, at Bladene 
føler sig foranlediget til. at bringe 
Meddelelser om deres Foretagender i 
saa Henseende,M jo dog kun en gan
ske liden Procent ' af Samfundet, 
nogle -faa, forholdsvis udvalgt^, som 
er saadan stillede,-st. de — naar Ti
delts forcerede Jag har taget for me
get paa dem — resolut kän bryde af 
og søge den Rekreation, font de saa 
haardt trænger til. / 

Men de færreste af .YZ.,Hverdags-, 
menttefler er faadan stillede. Og^ 
saa vi arbeider under et Høitrhk, som 
truer med en Dag at sprænge vore 
Kræfter, ogsaa vi bliver overan-
strængte og' nervøse, hvis vMffe i Ti
de passer paa og tager alle-de For
holdsregler, som man nu ett Gang 
— med mere eller mindre Held gan
ske vist — kan tage imod Tidens 
alvorlige Nerveflid. . 

Og hvad" kan vi saa gjøre — du 
og jeg — for saa længe som mltligt 
at holds den gaaenöe, for saa længe 
som muligt at bevare vor Helbred og 
vore "Nerver for Sammenbrud og 
Ødelæggelse for lange Aider? 

Det første og vigtigste Bud, naar 
det gjælder at>hoIde Nerverne (og 
Hélbredén t det hele taget) i Orden, 
er dette. Sørg for at faaMstrække 
lig Søvn! • i' ' - ' 

Men netop päa dette Punkt syn 
8es dér mest, det ligger jo i Sagens 
Natur, at naar der stadigt fordres 
mere og mere Arbeide af et Menneske, 
saa tttaa Tiden til Udførelsen as det-
te Arbeide -tages 'et eller andet Sted 
fra, og. faa tager matt fött fra de 
Timer, der burde være forbeholdt 
Nattesøvnen. I Begyndelsen ̂ Vil et 
sundt Menneffe som ' Regel ingen 
Ubehageligheder mærke i den Anled-
ning, tværtimod han vil med Stolt
hed erklære, at han klarer xsig for
trinligt med 5—6 Timers Natte
søvn. Men længe vil det ikke vare, 
før det- begynder at virke paa Ner
verne. En voxen Mand flal normalt-
sove 7—8 Timer i Døgnet, en Kvin-
de 8—9 Timer. Det er en daarlig 
Økonomi at fløse paa dette Punkt, det 
hævner sig altfor stærkt i Løbet as 
forholdsvis kort TifT. Kan man 
endelig ikke indrette.sig saaledes, at 
matt regelmæssig hver Nat kan faa 
de - .tilstrækkelige mange ' Timers 
Sj&vn, saa rnaa man (selv om mttn 
altsaa kun maa betragte dettsi som 
en Nødhjælp), indhente^det forsømte' 
ved til Gjengjæld andre Nætter at 
sove noget længere. 
• Dernæst^sr der Maaltideme. For 
det .første flal- matt sørge for at, tøffe 
regelmæssig og tage den\ tilstrcekke-
lige^Tid til hvert -Mactitid, og der
næst flal man jpise hensigtsmæssig. 

Stærke Kj'ødspifer stimulerer, men 
har Man Tendens til Nervøsitets bør 
man undgaa dem, spis mange Grøn-
sager, kogt og raa Frugt, Fisk,' leftc 
Kjødretter osv., osv., og sø^g for, at 

Wgteskabets farligste " Aar. Det 
svenske Dameblad „Chc^mer" har 
fundet udröt „9Egteflal6et§ farligste 
Aar" ef det tredie. Bladet er kom
met til dette Resultat ved^at studere 
Skilsmissestatistikks, som viser, at en 
Trediedel af alle Skilsmisser finder 
Sted i ^Egteffabets trMe Aar. Har 
ZEgtesolkene imidlertid). konKnet vel 
over det tredie Aar, ^aa er >er — 
trøster Madet — de bedste Nbfigter 
far, at det ogjfta\ kärr ga^godt fot 
Wemtidau \ '• 

icckfald en Del af Veien, saaledes at 
Te i det mindste hver Dag opnaar en 
halv Times rafl. Gang i det frié.^ 
Dette har ganfle overordentlig Me
get at fige for hele ens Tilstand øg 
Humør Dagen igjennent. . • -/" 

Nu ét der naturligvis 

hævde, af det • allervigtigste i denne 
Sammenhæng er at undgaa cklle Sti-
mulancer, ikke 'røge, ikkh drikke, ikke 
engang stærk Kaffe osv., osv. Og na
turligvis: al' Overdrivelse er af det 
'Onde paa dette font paa ethvert an
det Omraade, det er ligefaa fladeligt 
at drikke för tneget som at spise for. 
meget, det er givet. Mett givet er 
det ogsaa, at det ̂ moderne Bymenne» 
fle midt i det forcerede Byliv ikke kan 
forsage alle Livets smaa og" store 
Glæder og Nydelser. En god Et gar 
efter Frokosten fætter Humøret op og 
giver Lyst til fortsat Arbeide. En 
Itdén god Kop Kaffe hen Paa Efter
middagen hjælpe/ over x det døde 
Punkt, hvor Frokostensstimu^rendc 
Virkninger er ved at æbbe ud, -og det 
endnu ikke er Middagstid. Et"godt 
Glas Vin'til Maden hjælper paa 
Fordøielsen og krydrer Maaltidei. 
Man flal ikke leve i Forsagelse,-man 
flal blot jpære fornuftig. Matt skal 
gjøre fig klart, at man er i Besid
delse af faa og faa stor en Arbeids--
évrte, og den jfal man ved fornuftig 
Økonomi bringe "fil at yde det mest 
mulige, uden at udsætte sig fclv for 
den Overanstrengelse, som før eller 
fettere medfører det Nervesammen
bruds der kræver halve og hele Aars 
Hvile og „-Pleie, s-ør man atter er i 
Arbeidsvigør. 

Hvis Menneskene blev enige om 
at "tage disse Hensyn til Nerver og 
Helbred, mott saa det ikke "meget 
hurtigf vilde vise ftg, at der i Virke
ligheden blev udrettet meget mere og 
meget mere v æ r d i fuldt Arbei
de, end hvis' vi fortfætter i det Spor, 
som dextttt -er inde paa: at „pace" 
hinand/t op til et saadant Jag, at 
dentene efter den anden styrter un
der Løbet? _ - ̂ •' 

ÄndvsndringsliwenA Le-
stemmelser. 

^ Werfølgende "Artikler er Sé første 
af en Række, som Foreign Language 
Information Services norske Oplys-

Mange .ningskontor hvr »udarbekdet om Ind-
Menttefler, der paa det bestemteste tnf tzandringslovens- Bestemmelser og 

- Vil undersøge Forholdene i Maska. 
Handelsdepartementet agter til Som
meren at sende assisterende Handels
minister'C. H: Huston med et F^Ige 
til Alaska for at foretage-en alminde
lig Undersøgelse af Forholde, hvori 
handelsdepartementet er særlig- tn=> 
teresseret. Fifleribureauet, ^yftop-
maalingen og den geodetifls-'Opmaa-

Jf liltg,' Fyrvæs enet.og,. Darnpflibs-Jn-
spektronsvæsenet er de as Departe
mentets Bureauer, der er nærmest ttt-

-téressérei i Territoriets Affærer, og 
def er Hensigten at sinde ud.,^ paa 
hvilken Maade djsse Bureauer bedst 
kan hjælpe til med i Alaskas Udvik
ling. 
' Territoriets Laxesiflerier vil blive 
viet speciel Opmærksomhed. Disse 
Fiflerier kaster aarlig af flg ca. $40,= 
QOQfcOOO, -og i normale Aar 'skaffer 
de Arbeide for 20,000 Personer. De 
repræsenterer en Pengeanbringelse af 
ca. $70,000,000. Matt vil c>gsaa 
undersøge SælMdustriett pod Pribi-
loføerne,, der' administreres af Han
delsdepartementet. Det! dræbes hvert 

%ar nogle af de overflødige Handyr 
det?. Skindene afhændes og Indtæg
terne tilfalder Regjeringen. I S tyfo
nen 1921 blev dev taget 23,67l^Gæl-
flind fra Bestanden, der tæller SKI? 
453 Dyr. Den aarlige Tælling af 
Bestanden viser -en tilfredsstillende 
Øgning as den, ca. 5 Procent, efteråt 
de dræbte Sæl er fraregnet, skin
dene Tilberedes og^ farves dg" sælges 
ve^ offentlig Auktion gjemt em'", De
partementets Salgsagenturer > St. 
Louis. 'Salgene af disse'S?Knd ind
bringer Regjeringen aarlig sra $fi/ 
OOO7OOO til $2,000,000. 
- Regjeringen har ogsacr forfægt sig 
med Ræveféngft paa Pribtjoføerne.-
Fangsten - har indbragt ca. 1,GK)0 
Blaarcevflind hvert Aar, 0^ disse har 
flaffet m .Nettoindtægt af ea. $100^ 
000. \ * > 

i 

(vi tænker jo_her nærmest paa Bybe
folkningen, der gjentiemgaaende faar 

Luft) ikke foraarsager Fordøielses-
Besværligheder. Har man Tilb'øie-
ligheder i denne Retning, Bør man 
-strax konferere med sin-Læge om Sa
gen, et af de første Tegn paa ett be
gyndende Overanstrengelse er ofte 
Fordøielstzsforstyrrelser, der saa -som 
Vexelvirkning Mer' D^luerer 
Nervesystemet.' < ' 7 

x 1 w 
X faglig Mottott i frisk Luft ér og
saa af allerstørste Betydning. Staa 
et Kvarter tidligere op hver Sporgen 
og g a a til Deres Ardeide isteden for. 
at tjøre med Sporvogn, etler gaa 

^ttti Hamsun holder pota at blive 
populær i den engelfltalende Verdett: 

Maden- er saadan sammensat, at derrj Te af hans Værker, der er udkom-
met i ettgelfl Oversættelse, har havt 
en livlig Omsætning i England og en 

for lidet Motion og for biidet frtfS- ^ndnu livligere i Amerika. I ..Løbet 
a^ 1921 er der i Amerika solgt 18,-
000 Exemplarex af „Growth of the 
Soil" (Markens Grøde), der i flere 
Stater er opført-paa de officielle Li
ster over de mest læste Bøger font-No. 
3 og 4. Af detttte Bog og de andre 
oversatte Hamsun-Værker, „Hunger", 
„Port", „Dreamers" og „Shallow 
Soil" var der ved Nar ets Udgang 
solgt 46,000 Exernplarer. Den næ
ste Oversættelse bliver „Wanderers", 
fietop udkommet i England. Den in
deholder „En Vandrer spiller Paa 
Sorbin" og „Under Høslstjeryen". 

Jndvandringsvæse^rets Fortolknin
ger og- Regier apgaaende" Jndvan-
dringen til de Forenede Stater. 
* Bureauet bey? indhentet Jndvan-
dringsvæsenets GodkjendÄse af de 
anførte Punkter. 

I. V 
Indvandringen og Indvandrings-^ 
/ z loven) 
'"De Forenede Staters' Befolkning 

bestaar næsten udeluffettde af ^Ind
vandrere eller deres Efterkommere. 
Nogle Familier har boet her -lidt 
-længere end andre, men naar titan 
undtager Jndianerne^'nedstamme-r 
ethvert Menttefle-i ffrncrika fra en-
Indvandrer, fra en andett-Verdetts-
del. Af be. 105 Millioner Menne
sker, der levede fjer i Lglftet ved 
Folketællingen i 1920, bar henved 
14 Miljoner født i attdre Lande og 
henved 16 Millioner var født her afx 

Forældre, der var indvandret sra an-
tre Lande. Syv Trillioner mere 
havde enten Far eller Mor/som.var 
indvandret. ^ Af Landets hvide Be
folkning er i3 Procent Indvandret 
hertil, næsten 15 Procent er Børn 
af Indvandrere, ocf 6y2: Procent er 
Børn af LEgteflab, i hvilke den ene 
Wgtefælle var indvandret. Med att
dre Ordf" Over.en Trediedel af vor 
Befolkning er enten selv indvandret 
hertil eller" er Børn af Indvandrere. 
I Aar et 1820 blev der for første 

Gang holdt Regnflab over Jn^van-
Öringen, og tiet viste sig, at 8,385 
fremmedføMe indvandrede i det Aar. 
I de følgeyde huttdrede Aar steg 
Indvandringen som Regel fra Aav> 
til Aar indtil Høidepunktet naaedes 
i 1907, da omtrent 1,300,000 Ind
vandrere fik Adgang t^l de Forenede 
Stater. - I de tolv- Maaneder før 
Krigens Udbrud .landede her 1,-
200,000 Emigranter. Under Kri
gen gik Antallet Betydelig ned/ 
til det rtaaede sit. laveste Punkt. 1/ 
1918 med. kun 110,000 Indvandrere. 

Efter Krigens Sfufrting kom'der 
atfex Liv i -Indvandringen, -og i 
Regnflabsaaret, der endte den 30te 
Juni 1921, fik.805,000 Indvandre-, 
re Lov til at lande her. I Mai 1921 = 
vedtog^ Kongressen den første Lov, 
der forsøger ai dæmme "for Indvan
drerstrømmen. Denne faakaldte tre 
Procent -Kvotalov Begrænser det aar
lige Antal Indvandrere frä hvert 
enkelt Land til 3 Procent af det An
tal Indvandrere fm'-^ ang fældende 
Land, fotjt boede hec_L 1910. Lo
ven, som kun gjælder for et Aar, 
men f om aldeles sikkert vil blive for
længet for to Aar tnexe, ^illadsr en 
aarlig Indvandring af hø ist 355,-
000 Indvandrere, men da hverken 
England, Tyfllcytd, Rusland _ eller 
Norge, Sverige og Danmark vil sen
de dd^lntetl Indvandrere, som Loven 
tillader, antages 5et, at høist 265,-
000 vil lande her i dette eller de to 
næste Aar. 

Indtil 1882 havde de Forenede 
Stater ingen Indvandringslov, idet 
Tilsynet med Indvandringen bar 
overgivet til hber enkelt Stat. Ind-
bandringsloben af 1882 gab Tilsynet 
til de Forenede Staters. Regjering 
og forbød Indvandring af straffede 
cg sindssvage Personer samt alle, 
der kunde formenes at ville falde det 
-offentlige til Byrde. I 1885 fljærpe-
des- Loven ved Tilføielsen as Forbud 
tttoi) Landing af Kontraktarbejdere 
eller- Folk, som kommer her med 
Løste om Arbeide. .Z 1907 nedsatte 
Kongressen en Kommission til ert, 
tmdersøge KndvandringsspørgsMa-
iet, og som Resultat af denne Kom
missions Arbeide vedtoges Jndvan-
dringslotyn af 1917, der endyn 
staar vch .Krast. Kvotaloven af 
1921 er kun et midlertidig Tillæg 
til Jndvandrwgsloven, niei^, foran-
drer forøvrigt ingen af Lovens Be
stemmelser. * 

Ingen Udlænding ^an faa Adgange 
til de Forenede Stater, medmindre 
Indvandrings inspektørerne er over
bevist <3ttt, at han opfylder' viste Be
tingelser. Disse er i Korthed føl
gende: , . • ; , '' 

1. ' UdlændingAx msa tmfomnte 
her som Passager forsynet med Pas, 
der et viseret af den amerikanfle 
Konsul, eller som Sømand; .' 

2. Kvotaen fra det Land, hvor 
han eller ^tn er født, maa ikke^icere 
udtømt. :z v W 

3. Han maa ikke være Kontrakt-
arbeiher (maa ikke have Løste om 
nogen bestemt Vads eller Arbeide). 

1 .4. Macx>kunne læse mindst tre
dive Ord i sit eget Sprog. ^ -

5^ Maa ifife tilhøre no^e^as de 
udelukkede Klasser (straffede, sinds-
svage, sygelige, legemsbefladigede, 
Betlere, Landsstrygere, Anarkister 
Polygamister). 

• 6. "^Der tttaa ikke være pogen 
Grund til at tro, at hatt eller hun 
vil falde det offentlige til Byrde-

Ovenstaaende -sex Betingelser er 
her attførte i den Rækkefølge, i hvil
ken Jndvandringsinspektøreme' un
dersøger, om Indvandreren er vær
dig tif at blive tilstedt Adgang til de 
Forenede Stater. Enhver,^der ov-. 
sylder alle sex- Forlangender,b^l 
blive indladt. Hvis man snubler 
over et eneste af dem, vil man, ri
meligvis btzve ncegtet Adgang og vil 
blive tilbagesendt med det Skib, man, 
att kom med. De forskjellige Krav, 
som Sobert stiller, vil blive, ttæmere 
behandlet i de efterfølgende Artikler. 

" ' . V 11. 
Adgaugstillltdelse kan ikke gives for-

nd for Ankomsten.^ 
Om en Indvandrer flal ^faa Lob til 

at lande eller ei er eir Spørgstnaal, 
de^ >i første JnstanA afgjøres af Ind-
'vandringsinspektørerne for det Di-
strikt, i hvilket Skibet ankommer. ^ 

Tilladelse til at lande kan munder 
ingen Omstændigheder gives, før 
Indvandreren, er ankotttmett til ett 
amerikanfl Havn. 

Folk, der bori de Forenede Sta
ter, og som gjerne vil have sine ^For
ældre eller Søskende herovet!, flrwer 
otie^for at faa at vide, om de kan væ-
re sikker paa, at vedkommende faar 
Lov at lande. Det norske Oplys-
ningskontor i New Dork modtager 
til Stadighed Forespørgfler af denne 
Art. Saadan Sikkerhed kan aldrig 
gives. Det eneste, som Slægtninge i 
Ameriki^kan gjøre for at hjælpe Emi
granten til at faa Adgang, er at sen
de denne et skriftligt Bevis for, at de 
kan og vil. give ham et Hjem, vil 
hjælpe og.bistaa ham paa enhver 
Maade og. vil være ansvarlig for, at 
han aldrig vil falde det offentlige til 
Byrde. Dette Dokument kaldes - et 
„Affidavit of Support", og'* Damp-
ffibskontoreme har faadanne trykte 
Blanketter og hjælper enhver med at 
udfærdige'dem. Folk flriver ofte di
rekte til. Commissioner - General of 
Immigration i Washington og er
klærer sig billig til at stille enhver 
-Sikkerhed, som^han forlanger, hvis 
han bare vil give ham Tilladelse til;-
at deres gamle Forældre, eller en 
bltnd eller døvstum Broder,^ tma'faa 
Lov til at komme Herover og bo hos 
dem.. Som Svart tide altid faa et 
trykt Cirkulære, der forklarer, at det 

,er umulig at give Tilladelse paa For-
haand. Loven berettiger Secretary 
os Lctbor at tillade saadanne Emi-
granter at lande, naar Slægtninge 
stiller Sikkerhed for, at Se ikke vil 
falde det offentlige HL Byrde, men 
han kan ikke..udøve denne Ret før ef
ter at Emigranten <er ankommet og 
af Inspektørerne er blevet nægtet 
Adgang. ; • 

Hver ankommen Udlænding under
søges først af Læg? fra U. S. Public 
Health Service og derefter af Jnd-
vandringsinspektøren. Hvis Lægen 
eller Inspektøren metter, at der kan 
være Tvil om, hvorvidt vedkommen
de er Berettiget til at lande; holdes 
han tilbage for nærtttbe Undersø
gelse af „Board of Special Inquiry", 
der bestaar as tre Inspektører. • Hvis 
de erklærer, atv vedkommende ifølge 
Loven er udelukket fra at lande, kan-
Sägen appelleres til (secretary of 
Labor, der enten godfrender Kiendel-
sen eller omstøde« den eller tillader, 
at Emigranten faar Adgang til de 
Forenede. Stafer' itriod, ' \ at / hans 
Slægtninge stiller Kaution for ham. 
Men en- faadatfe Garanti kan ikke ta-
ges i Betragtning før efteråt Inspek
tørerne har afgivet Kjeitdelse, og Sa
gen derefter er ^indanket for Arbei-
derminister/n. . '' • 

Hvad forstaaes v^ Udlænding 
(alien)? En „olien" er enhver, fom 
ikke er amerikanfl Borger,1 enteit ved 
Fødsel eller ved Naturalisation. 
Indvandringsloven er ens for ^en
hver Udlænding, enten man kommer 
paa første', anden eller tredie Klasse. 
Loven gjælder ikke för ett naturali
seret Borgers Husttu, selv ont hun 
aldrig før har været i de Forenede 
Stater. Hun er alligevel, amerikanfl 
Borger og kan reise pact amerikanfl 
Jas, da én Hustru har samme Bor
gerret som Hendes Mand. Med Hen-
føt^fil en naturaliseret Borgers 
Børn, som aldrig før'har været i de 
Forenede Stater, kommet det an paa, 
otti de er født før eller efteråt deres 
Fader fik Borgerret. Hørn, hvis Fa-
6$r var^amerikanfl Borger, da de blev 

født, er ved sin Fødsel amerikanske _ 

Morgere, og naäv de kommer herover, 
kan de r_eise paa amerikattfl . Pc^. 
Børn, der var sødt, før Faderen fik 
sitte 33 or gerpapir er, vedbliver at være 
Udlændinge maa reise paa Pas 
fra det Land, hvori de har levet. 
Mett hvis- de ankommer her, før tie 
har fyldt 21 Aar, faar de amerikansk 
Borgerret i det Oieblik, de fætter 
Fod paa amerikanfl Grttnd efter at •» 
være blevet indlaht af Indvandrings-^ 
inspektøren. Indtil de er blevet ind
ladt, er de imidlertid underkastet alle 
Indvandringslovens ' Bestemmelser 
med Undtagelse af, at de ikke ftmtttier 
ind undrer Kvotaloven. Udlænding er, 
som har sit Hjem i de Forenede Sta-

4ex% men soin ikke hazt evjhvervet ame
rikanfl Borgerret, og som har været 
paa Besøg i det gamle Land, betrag- \ 
tes ved Tilbagekomsten som' „alien 
immigrants", selv om de har sine før
ste Papirer, og kan altsaa^ktægtesMd-" 
gang, hvis tie ikke opfylder Lovens 
Bestemmelser (hvis -de for Exempel 
ikke kan læ-se). Hvis deres Besøg har 
varet mindre end sex Maaneder, er 
de dog fritoget fra Kvotaloven. 

Angaaende Pasbestemmelseme maa 
enhver Udlænding, font har isinde at 
reise til de Forenede Stater, have 
Pas sra hen Regjering, as hvilken 

; hmt er Undersaat,..og maa have Pas
set-viseret as den amerikanfle Konsul. 
Te eneste, der ikke behøver Pas, er 
Skibets Besætning og Folk, der kom
mer direkte , fra Canada elter andre 
omliggende Lande, efter at have boet 
her for mindst et Aar. - Ingen anden 
Udlænding kan faa Adgang^hvis-han L-
tkke kan fremvise et.. lovlig viseret 
Pas. Selv om man kunde komme om
bord i et Skib uden at have.sit Pas 
i Orden, saa er det umuligt at slippe 
gjemtem Jndvandringskontrollen. 
Der har i det sidste Aar været man-' 
ge Tilfælder, hvor Folk fra Mellem
europa cfttkomjned Pas, der var ægte-
nok, men paa hvilken den amerikan-
fle Konsuls Steckpel var salfl. Selv 
cm det, er klart bevist, at Emigranten 
ikke ha^de nogen Anelse om, at hart 
var blevet bedraget, og havde betalt 
dc 10 Dollys, Pasviseringen koster^ 
til en Mand, der ikke havde Myndig-
hed til at visere Pas, saa hjælper 
hans Uskyldighed ham ikke — han 
vil blive sendt tilbage til det Land, 
han kom sra.. -

Undertiden' 'forsøger fattige Emi
granter at komme til Amerika uden 
at betale for Reisen ved at snige sig 
ombord før Af reisen og/ hold«- sig 
skjult under Reisen. I tiet sidste 
Regnflabsaar blev der bragt,til Ind- ' 
vandringsstativnerne ikke ntindre ettd 
3,539 saadanne „stowaways", som de 
kaldes. Da de som Regel hverken 
har Pas eller Penge, bliver de næ
sten altid z/dvist. Det er dumt at 
forsøge at kottfnte herover paa' den 
Maade, da det strænge Tilsyn, me
dens Skibet ef i Havn, gjør det om
trent umuligt for nogen at snige sig 
tjent d. Som Regel opdages de'inden 
et Par Doge ester Skibets Afgang 
og maa derester slide for Føden baade 
paa Veien herover og paa. Tilbage-
veien./ ' / 

Før Sjømænd er Reglerne høist 
forskjellige fra Reglerne for Passa- •' 
gerer. Sjømændenes Forhold til 
Indvandringsloven vil blibe behand
let i en efterfølgende Artikel. 

't H. Sundby-Hanfen. 

Indisk Noukooperatton. — J 'For-
bind else med Uroen i Indien er i tieit 
senere. Tid ofte forekottmtet Udtryk
kene Vonkooperation, Nonkooperatio-
nist 'og Nonkooperatib. De betegner, 
rat den Del af den indifle Befolkning,' 
som under den nu sængflede Gand
his Ledelse bil gjøre^Revolnt^on,-ikke 
længere vil samarbeide — kooperere 
— med den britiske Regjering. Det 
fremholdes,, at- Indien, ikke er et 1 

erobret Land. Kun ved Indernes 
Kooperation har den britiske 'Raja 
kunnet holde fin Stillings og itu,- si
ger Nonkooperationifterne, er Tiden 
inde for Svaraj — Selvstyre. 

Vil hjælpe Norge. Sønner af Nor
ge. Logen „Störhamär" i f Lowell, 
Mass., optog paa et nylig afholdt 
Møtie' et Forflag om, at S. af N. 
burde søge at hjælpe Norge i ti?ts 
trykkende øfonomtflc Omstændighe
der. Det blev besluttet, at Logens 

"'Medlemmer fltllde agitere for at nor. 
fle indførte Madvarer bliver benyttet 
mest tttttlig. I. Grovefen og A> 
Jørgenfen, 'to tif Koloniens celdfte 
og bedst kjendte Medlemmer, talte for 

'Sagen. En Komite arbeider nu for 
at finde ud den bedste Mdade at gri
be Sagen an^paa. Den mest sandsyn
lige Maade vil blive Fællesintikjøb 
paa Forbrugsplanen. („Nortiifl Ti-
t i e n d e s  ' • v  
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