
Žinios iš Lietuvos. 

TEISMAS. 
Rugsėjo 7 d. Vilniaus 

Teismo Rūmai nagrinėjo 
“Naujosios Gadynės” buv. 
redaktorės Elenos Brazaity- 
tės-Trzebinskienės bylą. Ji 
buvo kaltinama už tai, kad 

“Naujojoj Gadynėj” buvo 
atspauzdinta straipsniai, 
kuriuose buvo smarkiai iš- 
peikta dabartinė valdžia, 
valdžios tarnai išvadinta va- 

gimis, lupikais ir buvo ra- 

ginama darbininkai žmonės 

apsišviesti ir susipratus su- 

kilti ir nuversti dabartinę 
valdžią. Kaltinamoji teisi- 
nosi, kad ji tik pasirašyda- 
vus po laikraščius ir visai 
nežinojus, kas ten buvo ra- 

šoma. Teismas pasmerkė 
ją 1 metams tvirtovės ir 

tuojau suėmė. Gynė pris. 
adv. P. Leonas. 

Tą pačią dieną buvo byla 
vieno valstiečio iš Vilniaus 

gub., kaltinamo už tai, kad 
būdamas starosta susistab- 
dė 2 ubagus, pareikalavo 
pasporto ir kuomet vienas 
iš jų pasporto neturėjo su- 

ėmė, surišo ir žadėjo pa- 
leisti vėl, jaigu duos “ant 
bonkutės”. Ubagai šiaip- 
taip sukrapštė 22 kap. ir ati- 

davė starostai, o tas su ki- 

tais tuoj nusipirko degtinės 
pusbutelį ir išgėrė. Už to- 

kį darbą minėtam starostai 
atimtos visos teisės ir ga- 
vo da areštantų rotų 1 me- 

tams. 

RYGA. 

Rygoj iš kalėjimo jau pa- 

,^^±^Ajvnas Vilkaitis ir da 

lietuvių; liko sė- 

dėti da 4. Jie buvę areš- 
tuoti pagal “donosų”, kur 

buvę nurodyta, buk susitvė- 
rusi lietuviij soc.-demokratų 
grupa, kuri leisianti naujų 
laikraštį, o dabar leidžianti 
“Rygos Naujienas”. Bet, 
matyt, žandarai nurodytų- 
jų žmonių prie social-demo- 
kratų visgi negalėjo pris- 
kaityti. 

V ŠIMKAIČIAI, 
Raseinių apskr. 

Retai kur randas toksai 
ramus kampelis, kaip mus. 
Čia nėra jokios draugijos, 
nebuvo lietuviško vakarė- 
lio... Net ir jaunimas, ir tas 
čia snaudžia saldžiu ryto 
snauduliu. Bet šitai tuom 
labiau indomu, kad pas nius 

yra kam, rods, ir veikti ir 

butų iš ko da padaryti 
draugijėlė — tik nėra to, 
kuris pakrutytų musų su- 

snudusius veikėjus. 
Pirmiau, trįs metai atgal, 

da buvo manyta šis-tas pra- 
dėti. Buvo nusiųstas pra- 
šymas “Vilnaius Aušrai”, 
kad ji įsteigtų savo skyrių 
pas mus; bet uždarius tą, 
draugiją daugiau nieko ne- 

buvo pradėta veikti. 

Pagirio Skerdžius. 

" 

JONIŠKIS, 
Šiaulių apskr. 

Keletas savaičių atgal, 
pas siuvėjų p. Pr. Ališaus- 

kų atėjo nepažįstamas žmo- 

gus, pasisakė esųs siuvėjas, 
ir prašė duoti jam darbo. 
Iš pasparto pasirodė, kad 

jis yra žydas, Leiba Štem- 

bergis iš Liepojaus. Ali- 
šauskas jį priėmė pas save 

ir davė darbo. Praslinkus 
trims savaitėms, sykį ne- 

sant šeimininkams namie, 
minėtasis Štembergis, at- 

plėšęs su kirviu spintų‘paė- 
mė du auksiniu laikrodėliu, 

porą, čeverykų ir keletą ar- 

šinų audeklo, — (viso labo 
už 130 rub. vertės) — ir 

dingo. 
Patarčiau tokio žmogaus 

apsisaugoti! Jis yra mažo 

ūgio, apie 50 metų amžiaus, 
turi juodus plaukus ir juo- 
dą dvišaką barzdą, jau ge- 
rokai pražilęs; ant viršgaį- 
vio yra trįs ruožai be plau- 
kų ir nemažas girtuoklis. 

J. Bulis. 

VILKAVIŠKIS, 
Suvalkų gub. 

Miestelyje yra intaisytas 
žydo Karavelskio ašutų 
(karčių ir uodegų ašutų) 
dirbtuvė. Jame dirba kais- 
tais su puvėsiais medęga, 
nuo kurios labai dvokia ir 
darbininkai dažnai serga ir 
nelaiku skirias su šiuo pa- 
sauliu. Miršta darbininkai 
iš tos fabrikos po kelis į 
metus. Rodos, trįs metai 
atgal darbininkai sustrai- 
kavo. Reikalavo didesnio 

mokesnio, darbo dienos su- 

trumpinimo ir sveikesnės 
dirbtuvės intaisymo. Bet 

laimėjo mažai: dienos darbų 
sutrumpino lig 10 valandų 
ir dirbtuvę truputį pataisė. 
Kiti reikalavimai liko neiš- 
pildyti. 

Gydytojai (ar kas kitas) 
darbdavį buvo padavę teis- 
man, kad dirbtuvę iškeltų į 
laukus ant tyro oro. Bet 

darbdavys pagazdino darbi- 
ninkus panaikinimu dirbtu- 
vės. 

Tie, pabūgę nustoti duo- 

nos, užstojo darbdavį ir li- 
ko dirbtuvė ant" tos Pačios 
vietos, be jokio pataisymo; 

Ant teismo net vienas 
darbininkas paliudijo, kad 

jis dirbus keli metai, o vi- 
sai esųs sveikas. Kokia 
tuomet buvo sveikata aišku 
iš to, kad už savaitės po 
teismo numirė. 

Dabar pasibaigė šerinio 
fabriko darbininkų streikas. 
Visi reikalavimai tapo iš- 
pildyta: gavo 8 valandų 
darbo dienų. 

Laike streiko areštavo 8 
darbininkus, iš kurių 5, pa- 
sibaigus streikui, paleido, ki- 
tus administratyviškai nu- 

baudė: 2 gavo po 3 mėne- 

sius, o vienas dienus metus. 
Pirmiau čia dirbo 10 vai. 

Dėlto visus metus darbo ne- 

ištekdavo. Darbininkai rei- 
kalavo astuonių vai. darbo 

dienos, kad ištekus darbo 

per metus ir pelnas butų 
tas pats. 

Pakol išlošta darbininkų. 
Katilėlis. 

(“L. Ūkininkas”). 

PALANGA, 
Kuršo gub. 

Tai vienatinis Didžiosios 
Lietuvos kampelis, kur 

mes susisiekiame su Balti- 

jos jura. Žemaičiai apgy- 
venę yra 8 verstų ilgio pa- 
jūrio plotų. Su kaimynais 
nuo šiaurės — latviais su- 

gyvena santaikoje. Neuž- 
kentimo nėra; į Palangos 
valsčiaus viršilas renkama 
kartais latvis, kartais že- 
maitis, nors šių pastarųjų 
valsčiuje mažuma. Savo so- 

dybų laikosi atkakliai ir 
vieni ir kiti, taip kad etno- 

grafiška riba tarp latvių ir 
žemaičių nuo seno vis ta pa- 
ti. Jei apie šio kampelio gy- 
ventojų apšvietimų spręstu-- 
me sulyg skaičiaus kalbų, 
kurias čia gudresnieji, že- 
maičiai moka, reikėtų pa- 
skaityti juos apšviestesniais 

netik už brolius lietuvius, 
bet ir už daugelį kitataučių. 
Čia nemažai surasime že- 
maičių, miestelėnų -ir sodie- 
čių, mokančių: žemaitiškų, 
latviškų, vokiškų, rusiškų ir 
lenkiškų — taigi net 5 kal- 
bas. Tuo tarpu beraščių 'čia 
esama daugiau, negu kitur. 
Negu tik jaunoji kartai iš- 
ėjusi grovo Tiškevičiaus 
pradines mokyklas (šiose 
be lietuvių ir rusų kalbos 
kitų kalbų nemokoma), bus 
ištikrųjų apšviestešnė. likis 
vedama daug prasčiau,, ii,Li- 
gų pas kaimynus Mažosios 
Lietuvos ūkininkus. ; 

Reikia pripažinti, kad 
Palangos gro-vaš nesirūpina 
žemaičių lenkinti, nors kai- 
po visavaldis Palangos po- 
nas galėtų bent lųėginti. Nei 
mokyklose lenkų-kalbos, iiei 

skaitykloje lenkiškų laik- 
raščių. Tuo tarpu apšvieti- 
mui ir apskritai kultūros 
pakėlimui daug; daro. Šit 
ir nesenai paprašius lietu- 
vių deputacijai, kad bent 4 

sykius per vasarų butų leis- 
ta lietuviams. intaisyti di- 
džiojoje kurhauzo salėje sa- 

vo vakarus, gmvaš nkv'ačiai 
sutiko ir žadėjo išanksto su- 

sitarti su lenkų trupa, ku- 
riai kurhauzas išnuomuoja- 
ma. Tokiu būdų išsiris 
opus Palangos klausimas 

apie lietuvių vakarus vasa- 

ros laiku. Šiaip jau,drau- 
gijų susirinkimams ir šei- 
myniškiems vakarams pa- 
langiškiai turi ne visai ma- 

ža (4x4^2 sieksnio), ertų 
ir šviesių parapijos salę. 
Tenpat laikoma ir knygy- 
nas su skaitykla, ubagynhs, 
vartotojų draugija — vis 
tai nuopelnas vietinio kle- 
bono kun. Šniukštos. Ga- 
bus tai ir darbštus vyrąs. 
Antai tuoj įvažiuojant, įpa- 
langų by-ka nustebina ne- 

paprastai graži gotiko sty- 
liaus bažnyčia, kuriai išleis- 
ta jąu iki 50.000 rublių. O 
juk iš bėdinos ir mažos pa- 
rapijos vos desimtoji t 

dalis 
reikalingų pinigų, tesurink- 
ta. Reikėjo tąt nemažą ati- 
dėti galvosūkio ir triūsų, 

“ Jedyne polskie uzdrojo- 
wisko” net ir vasarų turi 

lietuviškų išvaizdų. Mieste- 

ly j e daugiausia; girdisi lie- 
tuviška kalba. ! Nuolat "gy- 
venančių lenkiškų šeimynų 
esu tik apie’ 20. Vasarų g'i 
vis daugiau žydų atvažiuo- 

ja. Dar vienų'hiažihdžyešu 
pastebėjęs: lietuviškas žydų 
pravardes, k. .a. Šakninis, 
Klompus, Karpus. 

DRAUGUOS TE8KQ. 
“Kur. WiL” (No..81),.ra- 

šo: 1909 mėty. vasario ,mė- 

nesį patvirtinta Vilniuje 
įstatai draugijos savytarpio 
šelpimos mirčiai atsitikus. 

Draugijos įsteigėjais 'buvę: 
pirklys B. S. Berėnštain, 
Tobijus ir Ovsejūs BiVnima- 
vičiai, pulkininkas: V. O. 
Putirski, gr. Antanas Tiške- 
vičius ir inžinierius Petras 
Vileišis. Eina, girdas, kad 

toji draugija jau baigė savo 

trumpąjį gyvenimą ir kad 

jos nariai, indėję po 100 r., 

negavo savo indėly atgal. 
Vienas iš nariy per musy 

laikraštį prašo žmones, ku- 

rie žinoty kąnors apie drau- 

giją,, paakinti ar minėtoji 
draugija gyvuoja, ar gal 
tikrai liovėsi jau veikusi”. 

ŠEDUVA, 
Šiaulių apskr. 

Nemažai nustebau, nera- 

dęs čia jokio lietuvių kny- 
gyno, nes ir nesitikėjau, 
kad jo vipai nebūtų. Pa- 
klausęs vieno“‘ ‘ knygų ̂ par- 
davėjo* gavau atsakymų, 

kad, be Jo ^knygyno”, kito jokio čfip. nėra. Jisai 
gi palapinėje,ant rinkos už- 
laiko “sapnininkus”, “ran- 
kvedžius laiškams rašyti” 
ir kitokia^, žinoma, pat pra- 
džioje njųsų. .raštijos užgi- 
musius... ! 

O 'naujų nei už 
tris skatįkųs;neturis... Mies- 
čiukas nepėr jidelis, bet ali- 
nių priskaičiau apie 12, du 
traktierių ir monopolį. Ke- 
tvirtadienį (mugės d.) veik 
visos girtybės įstaigos būva 
prikimštos. Matyt, blaivy- 
bė nelabai čia tarpsta. Lie- 
tuvystė taippat nes iškabų 
lietuviškais parašais per- 
maža ir tos parašytos 
‘ ‘paustanijos” laikų kalba... 

Prekyba žydų rankose, nes 

krikščionių tik dvi sankro- 
vėli teužėjau. 

Žemės Dulkė. 

GARDAMAS, 
Naumiesčio par., Raseinių 

apskričio. 
Gardamas bažnytkiemis 

Naumiesčio parapijos, se- 

niau buvęs parapijine baž- 
nyčia. Bažnyčia nedidelė, 
iš vidaus papuošta keliais 
altorėliais. Nesenai bokš- 
tas naujai perdirbtas ir pa- 
gražintas. ;Varpai jau se- 

ni, maži, skamba nelygi- 
nant sudužęs puodas, bet 
renkamos aukos naujiems. 
Aut šventoriaus pastatyta 
stovyla švento Roko. Iš vi- 
so ko matyti, kad ta bažny- 
čia senoviška.1 Ar nebūtų 
ten kokių' Senovės liekanų1? 
Čia per 'sv. Roko atlaidus 
daug suplūsta, žmonių. Po 

pamaldų žmonės keliauna 

prie “smiitko”, taip vadi- 
nasi vieta pA'santro versto 
nuo Gardam# ant Nauttiies- 
čio vieškelio, kame pastaty- 
tos trįs koplvtėlės. Kiek- 

viena iš ‘fų gplVerta. Apie 
jfts žmonės ema'keliais, pra- 
šydami iš švs Roko sveika- 
tos. Yra 'karbonkos pini- 
gams mesti din daugy! ė pa- 
vargėlių. Kalba, pirmiau 
čia buvęs ąžuolas, kurio žie- 
vė “išgydy davusi”. 

Miestelyje yra viena žy- 
do sankrovėlė, kur galima 
“užkąsti ir išgert”. Be to 

yra Naumiesčio “Vartotojų 
draugijos” skyrius Sako, 
jam neblogai- Sekasi. Ar 

negalima >lik buvo pasis- 
tengti teisingiau iškabą pa- 
rašyti? vOTetimai su “ V. 
Dr.” skyridini stūkso ir mo- 

nopolis. Sa’kd, pirmiau jam 
geresni metai buvo, nese- 

nai užkenkęs jam tose apy- 
linkėse atsilankęs misijono- 
rius. Jau buvo pradėję 
ūkininkai fsu'ttes dagi,, kad 

panaikinus k ftiOpopolį, bet 

šuo ant uodegos visa nusi- 
nešė. 

Čia pastatytąs puikus me- 

dinis mokyklai namas, ku- 

rioje šį rudenį pradės mo- 

kyti. LigšioĮ, kuris leizda- 
vo vaiką inokyfųs, didelį ne- 

patogumą turėdavo, nes ar- 

timiausi mokykla Naumie-s- 

tyj (6 verstai). Bet rupes- 
niu dabartinio kunigo Ja- 

neliuno buvo 'įsteigta špito- 
lės bute mokyklėlė. Moky- 
tojavo vietinis vargoninin- 
kas. Naujuoju gubernato- 
riaus cirSuIigru ji tapo už- 

daryta. Dabai' žmonės šne- 

ka kokį jiems atkels moky- 
toją. Sako, butų gerai, kad 

būt musu‘žmogus. Po tei- 

sybei, jaigu .atkeltų rusą 

mokytoją, nemokantį lietu- 

viškai, nekiek naudos jis čia 

atneštų. 
Kai-kur aplinkiniai kai- 

mai jau senai į vienasė- 

džius išsiskirstė, tik gany- 
klas dar t'ebtnri bendras, 
kaip štai Bortininkų. Kas 

per platybes! 6 vien šilai 

teauga. Ir čia musų ūki- 

r(> O.o *> o 

TURKEY. 
AptTf 2,725.000 MEN; 
NAVY ; ? 24 5MIPS. 

ARMY 
NAVY 

ITALY. 
I. 72.5.000 ME 

181 3HIPS. 

—Rehse in New York Evening Mail. 

Imtynės Italijos su Turkija už Tripolis. Turkija turi didelę sausžemio ar- 

iniją, o Italija didį laivyną. Apačioj kertėse pažymėta abiejų šalių skaitlius karo 

laivų ir arimjos. Nežinia kurios šalies bus galutinas viršus. 

įlinkai tariasi, tariasi išsida- 

lyti ir po šiai dienai. 
Bortiiųkiškės mergaitės 

dar puikiai padainuoja. Sa- 

kėsi, buvusis vargonininkas, 
dabar Vainuto parap., pa- 
mokinęs. Kaip smagu 
klaųsyties, Kad dau- 

giau tokių, vargonininkų 
Lietuvoj privistų, dar la- 
biau ir gražiau suskambėtų 
dainelės po gražias pakal- 
nes ir daubas. Iš suaugu- 

siųjų vyrukų vienas kitas 

gudų armoniką patampo. 
Kaip kitur taip ir Garda- 

mo. apylinkėn pradeda verž- 
ties apšvietos spindulėliai. 
Šit apsilankiau pas vieną 
ūkininką. Jau iš po balkio 
ištraukia Kauno kalendorių. 
Mergaitės įnešė Šv. Kąz. 
Dr. išleistų knygelių, mat,, 
esanti įsirašiusi į tą drau- 

giją. Ant stalo guli ką tik 

parneštos pasiskaityt kny- 
gos. 

Jau ir laikraščių žiupsnis 
pareiną,. Gaila, kad tame 

krašte, mažai dąrbininkų- 
inteįigęntų. o daug galima 
tarpe sodiečių pasidarbuoti, 
juos pamokinti. Tuo tarpu 
ir vargonininkas nemažai 

galėtų patarnauti liaudžiai. 
Bendros Burbs. 

TAKSA DUONAI. 
Šiomis dienomis Vilniaus 

gubernatorius patvirtino 
naują taksą duonai, nusta- 

tytą miesto valdybos. Tą- 
ja ; taksa reikės dabar mo- 

kėti b svarins paprastos pi- 
klevotos rugių duonos — 

4% kap., sietinės duonos — 

4 kap!, vadinamos “stala- 
vo$” — 4 kap., juodos — 

2 ir du trečdaliu kap. 

GUBERNIJOS RIBOS. 
Iš vyriausybės buvo atė- 

jęs; ViMiaiis gubernatoriui 
įsakymas ištirti bene reiktu 
kur permainyti gubernijos 
ribas, ar atskirų apskričių 
ribas. Nesenai Vilniaus 
gubernatorius pranešė dėl ei 
to Peterburgan, jog mainy- 
ti gubernijos ir pavienių ap- 
skričių ribas nesu didelio 

reikalo, negu tik reikalin- 
gos kai-kur mažos atskirų 
valsčnj sienų permainos. Su- 

manymas perkelti į kitus 
miestelius Dysnos ir Ašme- 
nos apskričių įstaigas taip- 
pat esąs nereikalingas. 

UŽDARĖ latvių dr-ją. 
Vidaus reikalų ministerio 

įsakymu su švietimo minis- 
terio žinia paliepta Livų gu- 
bernatoriui uždaryti Latvių 
Mokyklų Draugijų su visais 
jos skyriais. Latvių Moky- 
tojų draugija rengdavo kas 

Į netai mokytojams kursus, į 

kuriuos kviezdavo lektorius 
iš Peterburgo ir k., refera- 
tus, ekskursijas mokslo tik- 
slais, leido pirmąjį latvių 
kalba pedagogijos laikraštį 
“Isglibtiba”, atidarė speci- 
jalę pedagogijos biblioteką, 
pirmąjį Baltijos pajūry ke- 
liaunamąjį pedagogijos mu- 

šėjų, savo knygyną ir d. k. 
Nesenai buvusioje pedago- 
gijos parodoje Rygoje mi- 
nėtosios draugijos ekspona- 
tai buvo ypatingai pagirti 
dagi paties Rygos miesto 

apygardos globėjo Pruteen- 
kos, kaipo labai naudingi 
mokslo reikalams. 

GRIŠKABŪDIS, 
Naumiesčio apskr. 

Nuo 1901 iki 1904 metu 
vietinis klebonas labai rūpi- 
nasi sumažinti girtuoklybę 
ii; tas dar jam sekėsi. Dau- 

gelyje vietą susirinkimuose 
būdavo matyt blaivininkų 
kalbėta buvo, kad blaivybės 
laikai atėję ir tt. Malonus 
tai buvo apsireiškimas* Ži- 
nome visi, kad sunki yra ko- 
va su girtuoklybę, per tai 
ir musų seneliui klebonui 
atsibodo, ir jis ilgainiui pa- 
metė kovojęs. 

Dabar užmiršta tie laikai; 
visokį susirinkimai net dar- 

bų pabaigtuvės neapsieina 
be degtinės ir alaus. 

Šių metų pavasarį Tabaki- 
nės “Žiburio” skyriaus vai- 
kinai buvo sumanę įsteigti 
blaivybės skyrių, susidėjus 
su griškabudiškiais. Vie- 
name “Žiburio” draugijos 
susirinkime Griška budyje 
buvo pakeltas klausimas 
apie blaivybės skyrių, bet į 
tai šaltai atsiliepė visi žibu- 
rioęiai. O butų labai nau- 

dinga, įsteigus blaivybės 
skyrių, vien tik bėda, kad 
neturime vado. 

Turime mes dvi draugiji: 
“Žiburio” ir “Marijampo- 
lės Ūkininkų draugijos sky- 
rius”. “Žiburio” draugija 
nors šiek-tiek kruta, bet 
ūkininkų draugija dar nei 
vieno susirinkimo nėra pa- 
darius. Iš to matome, kad 
kur alaus ir degtinės nėra, 
tai ir susirinkimų neesti. 

Pavieškelis. 

(“Viltis”). 

KĄ AMERIKOS JUNGTI 
NIAI VALSČIAI INGIJO 
PER DEŠIMTS METŲ. 

Savame laike apie šio 
krašto ekonominį padėjimą 
seniau ir dabar pasakė sa- 

vo kalboje Illinois valstijos 
kongresmanas James K. 
Mann. Indomesnes tos kal- 
bos ištraukas andai at 

spauzdino amerikoniški 
laikraščiai. Kadangi ne- 

kurios tų ištraukų ir lietu- 
viams gali būt indomios, 
tatai anų kelias čionai pa- 
minime. 

Nuo 1860 lig 1910 metų 
šio krašto gyventojų skait- 
lius padidėjo nuo 31.000.000 
lig 92.000.000. Tuo pačiu 
laiku ir krašto turtai padi- 
dėjo nuo $16.000.000.000 lig 
$139.000.000.000, o penke- 
rių metų bėgy, ty. nuo 1905 

lig 1910 m. krašto turtai pa- 
didėjo $30.000.000. 

Žmonių sutaupytų pini- 
gų šalies bankose 1960 me- 

tais buvo $149.000.000, o 

1910 m. $4.070.000.000. Ban- 
kai turėjo depozitorių 1890 
m. į 4.258.000, 1900 m. į 
0.107.000, o 1910 m. ligi 9- 
142.000. 

Išlaidų viešų mokyklų už- 

laikymui butą 1870 m. $63- 
000.000, 1900 m. $214.000- 
000, gi 1909 m. $401.000.000. 

1909 metais šalies pra- 
monėje buvo indėta kapita- 
lo $8.978.000.000, gi 1909 m. 

$18.237.000. 
Prisižiūrėkime dabar, 

kaip smarkiai augo kapita- 
las, išmokamas darbdavių 
darbininkams ir samdinin- 
kams fabrikuose. Štai fak- 
tas. 1900 metais darbinin- 
kams algų išmokėta $2.390- 
000, o 1910 m. beveik dusyk 
didesnę sumą, nes $4.353- 
000. Skaitlius darbdavių 
1900 metais buvęs 5.079.000, 
o 1910 metais — 7.399.000. 

Sykiu su šalies besiplėto- 
jimu taippat augo ir pro- 
duktų vertė, kuri 1900 m. 

išnešė $10.000.000.000, o 

1910 m. $20.000.000.000. 
Pinigų suma išmokėta 

darbininkams kaipo alga 
audinyeių pramonėje 1900 
metais buvus $217.000.000, 
o 1910 m. $349.000.000. 

Tos visos skaitlinės aiš- 
kiai liudija, koks tai buvo 
šios šalies milžiniškas eko- 
nominis augimas bėgy pra- 
ėjusiu dešimterių metų. 
Prie to augimo be abejonės 
daug prisidėjo Europos 
emigracija; tik skailingas 
emigrantų iš visų šalių čio- 
nai suplaukimas šį kraštų 
padarė didžiai turtingu, ka- 

dangi žmonės reikalavo sau 

daugiau produktų, o anų iš- 
dirbimui daugiau darbo ran- 

kų. 
Tatai nekuriems Ameri- 

kos šovinistams priderėtų 
visus emigrantus už tai 

gerbti, bet ne atkakliai 
prieš juos kariauti. Ame- 
rika nūdien savo galybe ga- 
li pasididžiuoti tik dėkui 
■migrantams, Europos atei 
viams. \ 


