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Politiszkos žinios.

Amerika.
Amerikoniškas admirolas De 

wey jau apleido Gibraltaro por- 
t? ir i-u savo laivu Olimpia plau
kia į tėvynę. Gibraltore jis bu 
wo atsargesniu, mažiaus davėsi 
įtraukti į politiškus p įsikalbėji 
nu-, kuriais pirma labiausiai er
zino VVokietij?. Matyt, kad terp 
Deveyaus ir wir*z nįkų 
vokiškos kariškos laivynės 
yra koki nors nesutikimai: vo
kiški kariški laivai ne norėjo 
fusinkti su Deveyu Gibralt.re, 
todėl jie į port? per wis? laikę 
lankymosi Deveyo neužėjo, bet 
jeigu reikėjo, tai apsistojo iszpa- 
niškame porte Tanger, 
šiaurinės Afrikos krautų.

Ant Filipinų amerikonams ei
nasi dabar ne geriausiai, k? pat
virtina ir nuo jenerolo Otis atėję 
telegramai. Amerikos kariau
nos virezinįkas prane*za, kad dėl 
nedatekliaus kariaunos, amenko 
nai ne įstengia palaikyti jų už
imt? miest? Angeles, bet turi jį 
apleisti *ir atiduoti filipiniecziams. 
Ant salos Negro* .|»a>ikėlėliai tei
posgi labinus susidru'ino. Cziu 
pnesz palikė lėlius iš*ių-t? miž? 
amerikonų pulkėlį pasiekė nep*- 
sisekimas: jį pasikėlėliai nuvijo 
atgal. Ž noma, tie vi»i nepasi 
sekimai ne dideli, ant karės bė- 
g'o ne daug gal sverti, bet j'e 
pakelia dvasi? pa-i kėlė ių. gimdo 
d d« sne-1 viltį- ir nor? priešini
mosi. Ruda lygiai gerai p.ižį 
Stonis eanlygas ant F lipinu ad
mirolas Devey, kaip ir tūli sugrį
žę jenerolai, išreiškdami savo 
nuomonę, sako, kad sutraukus 

, (langiaus kariaunos ir užstojus 
sausa m metų laikui, dar szį met? 
pasikėiėliai gali būt visai perga 
lėtais Ar viltys tos iszsipildys, 
pa t-i ndys vėlinus. Anglijos lai- 
kn szczihi ne ai ejoja, kad Ameri
ka gali turėti užtektinai pinįgų ir 
kariškų pajiegų ant *u valdymo 
filipinii ežių, bei la'kiaszcziui sa 
ko, kad daug pigitus ir geriau* 
butų, jeigu Amerika pripažintu 
fil'pmiiežiams visiszk? liuosyhę. 
kadangi jie wisu savo pasielgi 
inu pasirodo vertais neprigul- 
mystės. Amerikoj teiposgi būva 
žnnnfų susirinkimai S|vcija1iš- 
kai susmukti ant p įkėlimo pro 
testo priesz McKinleyo partijos 
(nors jis iszrin&taa republikonų 
bet nereikalingiems 
praliejimams ne
beveik pusė republikonų) 
ptadė ? karę ant Filipinų, kurio* 
vienaitinis siekis yra*—užkrauti 
Amerikos jungę ant liuosybė*. 
geidžianezių filipinieczių. Pni- 
greme demokratų swarhiau-iu 
yra—pripažinimas f I piuiecziam* 
visiškos neprigultnystėe. Jeigu 
per ateinam.*! us rinkimus pereitų 
demokratai ir iki tam laikui 
Aguinaldo ne butų pergalėtas. 

. Amerika Filipinams pnpižys ne- 
prigulmysię ir aukos ant kar&* 

' nueitu ant niekų.

krauj » 
pritaria

Francuzija.
Garsi Dreyfuso prova pereitos 

eul at< * diei? pasiimi“ė ir t»i pa 
bibsigė tiip, kaip n eks ne galėju 
tikėli. Sūdąs 5 Imisais prieflz 2 
ndo Dreyfu ? kaliu ir nusprendė 
ant 10 melų kalėjimo. VVisas 
svirias tėmyjo ant provos liėgio, 
laikraazcziai talpino iodl'us ap- 
kal ituiuczių Dreyfus? liudmįkų, 
bet j e ne įatengė durodyti kaltė* 
ano buwu-io Įtrancuzii-zko ofeir- 
ro. Matyt, kad sud*8 susidėjo, 
išėmus anųdviejų balsavusių ui 
nekaltun ?, i>z papirktų pa-zle 
n ėkų h.kiuejnu morališkos ver 
tės. kaip ir lie, k utie pardavinėjo 
svetimiems krasziams pranta 
ziszkoe kariaunos paslaptis ir 
per jų paežių padirbtus doku-

mentus krovė kaltę ant Dreyfuso 
sprando; per savo dabartinį nūs- 
prendim? jis palemino Prancuz'j? 
akyse viso civilizuoto svieto, 
prie*z j? pakė ė dorai mananezius 
Imouis ir laikraszczius 
visuose kraštuose, neišimsnt 
nė maskoliškų laikraszczių. VVi- 
si niekina dabar Prancuzij? dėl 
anų niekšų 5 neteisingų sudiių, 
visi nurodo, kaip ji, buvusi kit? 
kart liburiu, kelmdliu visoms 
civilizuotoms tautoms, nustojusi 
teisybės ir Imoni-zkumo, lemai 
dabar nupuolė! Ypacz apie do 
riszk? vertę prancūziškos ka 
riaunos virezinįkų dabar ne daug 
yra gerai mistijanezių. Pranu 
szauja Prancūzijai vuišk? 
nupuolitn? iki tam laipsniui, ant 
kukio stovi I-zp tnij i. Tas dar 
gal ne greitai iszsipildys, bet da
bartinis eudo „nusprendimas paro 
do, kad Pruncuz'joj griūva do
riški - pamatai; neteisingus 
nubaudimas nekalto Imogau* gali 
atsiliepti ant politiškų prietikių, 
sumaiįs guodone kitų kraszių 
doriszjrai puolančios Prancuz'jo*. 
Ant prisakymo Wokiet>jos cieco- 
riaųs, jos ulrubelmių dalykų mi- 
mėteris atsiuniė ra*zt? uiti trinan
tį, kad Wokietija su Dreyfusu nė 
jokių reikalų nuturėjo; raszta* 
tas ii buvo perduotas sūdo perdė- 
liniui mieste Rdnne*, bet tasai ne 
davė jo nė perkratinėti.

Abudu advokatai tuojaus isz-' 
valiavo į Paryl ų, ten piumatė 
sumiuisterių pirm*ėdiiuir uipro- 
testavo prieš sūdo nusprendun?, 
bet ne iiuia, ar protestas iszduus 
kokius nore vaisius. Dreyfus 
nusūdytas aut 10 metų, bet kaip 
j h tiki, laikai kokį iszbuvo ant 
VVelnio salos bus jim paskaitytas 
dvigubai; tokiu budu 15d.spalių 
pasibaigtu jo bausmė ir jis tupiu 
paliuosuotu. Kili vėl kalbi, 
buk Prancūzijos prezidentas, su
prasdama* neteising? sūdo nu-lį<e^iį 
8i>rendima. tuoi iua nnliiioiiioA!

dabar yra ir su Anglija. Ji pie
tinėj Afrikoj ne turi tiek pujiegų, 
kiek reikia ant pasekmingos ka
rės, o ant to, pagal nuomonę an
gliškų jenerolų,reikia malinusiai 
100000 kareivių. Taigi Angli 
jos randas neva sutiko ant toles 
nių tarybų, bet neliurint ant to, 
aut rubeiiaus traukia vis dau
giau* kariaunos, ulima kalvas ir 
lerpkalnes, laukia vien tinkam 
ežio laiko ant pradėjimo karės, 
arba su pagelba sutrauktos ka
ri tūnos tikisi turting? aukso kas- 
lynėm's Transvaalių priversti be 
karės pasiduoti angliszkai vai
dilai. ’ Ar sulauks vienok tokio 
be karės nusilenkimo? Apie tai 
ir Anglijoj malsi yra tikinezių. 
Prezidentas Krueger neseniai ias- 
siturė, kad jis, ant pasotinimo 
Anglijos gali atiduoti net savo 
marszkinius ir krauj?, bet ne 
gali aliduoli kraszlo liuosybės. O 
io Anglija reikalauja. Holan- 
diecziai lygiai angliszkų kolioni- 
jų Pietinė* Afrikos, HoLnd jos ir 
Amerikos, tei|X)*gi airiszko* or 
ganizacijo*, vokiecziai apsigive 
nę pietinėj Afrikoj tada savo 
pigelb? Transvaaliui, jeigu ant jo 
ulpultų anghjonai. Angliju ge
rai l>no, kad karė hus ne lengva. 
Pradėti karę lengviaua, negu j? 
su nauda ulbaiglLJeigu Anglju 
isz syk ne pasisektų, tai ji g>«l 
nuludyti ne tikt vis? pietynę 
Afrik?, bet ir dzug'aus kohonijų. 
Jeigu tikt i*z pradi ų A iglij? su
muš ų, isz to pašinuudo'ų visi 
prifr-zai, j ii iszpalu ginti ne tikt 
pietinės Afrikos valdybas nuo 
tran*valiecz>ų. bet ir Egi p'? nuo 
prancūzų. Indijas nuo m škulių. 
T? Anglijos minis'erini numa
no, todėl rengiau gerai, kad isz 
pradlių nors ne būti sumuštais.

Bujakui, tirinėj mai kapų pasi
liovė; tikt szįmet? juos pradėju 
kasinėti mokintojas Zdorų ir dalį 
surastų daiktų nusiuntė į Kara- 
llaucziaus muzėjų. Muzėjaus ui- 
veizda persitikrinusi, kad atsių
stos liekanos yra labai didelės 
vertės, ant tirinėjimo tų šapų 
atsiuntė rėk'orių Hullack?. Ta
sai iszkasė 200 uruų su numirė 
lių pelenais, rado teipos
gi daug iszdirbimų isz 
gen'aro, kaip antai karielių, 
eaguczių ir tt., dailiai iszdirblų. 
Ta* rodo,, kad 200 metų po 
Christaus gimimui, kadi sz'? lieti 
teip augštai kulluriszkai stovin
ti vokiecziai buvo dur n uol
iniais, inujų pusbroliai prusai sto
vėjo j iu ant augšto kulturiszko 
laipsnio. Tikt dėl stpkos vieny
bės U r p prūsų vokiui-ziai galėjo 
juos pamuszli ir iszuaikinti.

Naujas Lietuvos mokslai- 
nių užvveizatojus.

Užveiiėtojas Wilniaus moksli* 
nio apskriczio Ssrgięjevskyj, kū
rinai beveik per 30 melų slogino 
lietuvių dvasi?, kaip įmanyda
mas stabdė pris'griebim? į Lietu
vę azwienos spinduliui. j tu pasi
traukė isz VVilniaus.Jo wiet? atė
mė buvęs Kazaniaus mokslinio ap 
skriesiu viršinįkas Popow. Koks 
jis pasirodys, negali08 dar nieko 
žinoti,kvailesniu vienok ir nedo- 
resniu ui pusiuauku-į S^rgie- 
jewskį bojti ne gal, kadangi tokiu 
turbūt nėra aut svieto.

t«ri*zkė pa-imirė ir vyras |>arei- | SlirinlitOS WyskupO Zwie- 
k*lawo išmokėjimo pinįgų. I*OW1CZO HUkos ant mas
Kompanija vienok nuiiurėdima, 
kad ežia yra kas ne gerai, atsiun
tė savo inspektorių ant i-ztirirto. 
Tęsyk pasirodė, kad pasimirusi 
moterhzkė mirtinai sirgo jau tę. 
syk, kada j? vyras uiasekuravo, 
daktarui ant apiiurėj mo duota 
huwo visai kita, sveika moterisz- 
kė. Kompanijos inspektorius ap
skundė dabar į sud? lygiai wyr? 
užasekuruotos moteriszkės kaip 
•r t?, kuri jos vietoj stojo am 
diktaro apžiūrėjimo; užmokėti 
pinį/us prigulinezius ui aseku- 
ruot? kompaniji atsisakė.

Kaliniai Wilniaus gub.
VViaunse kaliniuose ir areš

tuose Wilniaus gubernijoj perei- 
t? me1? sėdėjo įmonių 15783, iš 
ko vyriškių 14173, moterų tik 
1610. Kaliniuose, taigi pasūdy
tų ant ilgesnio laiko buvo isz vi
so 8547. Daugiausiai kaliniuose 
sėdėjo linųnių ui vagys)?, nes 
1663.; ui plėšimus 468, ui 
arkliuvagyst? 134, ui ulpuolimus 
antkelio 131, ui iniogiu ly-tę 
31, ui padegim? 87, ui sumozi- 
m? 73, ui prigavystę 45, ui pa- 
Mprieazmim? Vaidiloms 38, ui 
kieiv? pri-ieg? 31, ui auiagim? 
merginų 17, ui vaikiudysię 16 
merginų, ui pinįgų Jitbim? 3 
ui neleis'ngas denuncijacijuB3, ui 
sunaikinim? uidtuezgusio vai
siaus 3 merginos.

liollų naudos.
VVilniap* vyskupas Zvierovlcz, 

prie rašjo nuo 1 d. Pj itėa nu 
siuntė Wilniaus jeneral guberna
toriui Trpckiui 2534 rubl. 71 kap. 
surinktu* 9 dekanatuose Wilniaus 
diecezijos ant n indos baduojan- 
ežių maskolių. Dailus pinįgai! 
Kodėl vienok vyskupas Zvieru 
viez goriai renka aukas 
ant maskolių, o ne ant savųjų 
naudos? Rodosi jam saviejie tu
rėtu būt ?r\yinesui negu masko
liai, bet fštikro pasirodo prie
šingai: dėl savųjų IVilniaus vy
skupas iki šiol nieko gero ne pi-, 
darė. ; Į.

magazynų tiesiog nuo Lietuvos 
iemdarhių be tarpinįkystės po- 
drkdezikų. Jų reikalauja: į Dtna- 
hurgo magazyn? 9353 czetvert, 
Kauno 9670 czetv., WdniHus 
2060 cztv., arba isz viso 21083 
czetv. Ant pristatymo rugių ka- 
reiviszkiems magazynams ptide- 
rėtu Lietuvos ukinįkams susi- 
liszti į draugystę ir neprileisti, 
ksd tuom ulsi>mtų koksai mas- 
kolpalaikis. NuuukinĮkų, pagal 
rando seninus išduotus padava- 
dyjimus, kaucijos nereiia’aujs; 
galėtu tuom ulsiimti irczteli 
valszcziai.

Mnskolija. •
Muskolija regiasi iš palengvo 

i pri verstinę j laukymę
sprendi m?, tuoj ius paliuo*uoa j mokslainių, bet kad iždas ne turi 
Dreyfu*?. Tuoj ius po išdavi- 
tuui sūdo nusprendimo buwo pas
klidęs paskalas,buk karė* minis- 
teris Gallifet atsisakė nuo vietos. 
Paskalas ant laimės Prancūzijos 
pa-irodė neteisingu. Ar sztap 
ar teip Prancuzij ii atseis nukę ti 
užneieaing? sūdo nusprendun? 
Dreyfaso. Svetimuose krasztuo 
se užgimė smarki agitacija kalbi
nanti neimli dalyvumo ateina n- 
ežioj wi-oswietinėj parodoj, idant 
tuom parodyt Prancuzij ii panie
kę už neteising? sudę. Agitacij i 
išduoda vaisius: tūli fabrikantai 
pisira-zę, dabar atsisako 
dalyvavimo parodoj.

inio

Pietini Afrika.
Karė pietinėj Afrik* j terp An

glijo* tr Traiuva tliaus dar nepra
sidėjo, bet rodosi nuo jos dar vis 
ne toli: Anglija elgiasi dabar ly 
giai teipjiu su Transvaaliumi, 
kaip savo laike Amerika su Iš- 
panij i. Ji erzina,'bet paskui er- 
ziuiiu? paliauja ant tūlo laiko, 
idaut paskui wėl smarkiau* jį va
ryti. T? patįdatė Amerikos rau
das priesz katę **u Iszpan j i, kuri 
v sk? dalė ant iszvengimo karės, 
liet j<>8 i žvengti negalėjo, ku 
daugi Amerika, jausdama Išpa- 
nijo* silpnum?, tyczia į j? stūmė. 
Pereit? saavaitę buvo imsklydęs 
paskala*,buk ant upis M *jnga al
pi tižo pirmas surimušimafe sut
rauktų ant rubežiaus angliškų 
raitelių su tran»v.ialiecziais, bet 
ta* pasirodė neteisingu. KUp 
likt atėjo į Londoii? atsakymas 
Tran-raaliaus rando, kad jis ati
mu atgal seiliaus anglijonams pri
pažinta* tiesas ir užmano naujas 
taryba*, sudrinko visi angli-zki 
minis-eriai. Nutarė jie netrauk
ti isz syk |>er toli erziuim?, bet 
iš palengvo t? d iryli, kadangi 
mat, kaip mvo laike amerikouai 
ue buvo į karę pasireugę, teip

užtektinai pinįgų ant įtaisymo 
mokslainių, kiek jų reikia visur, 
tai savo až nanymo ne gali į- 
vesti ant t>yk, bet bandys t? da
ryti isz palengvo. Pradeda nuo 
Pelei burgo gubernijos. Idant g i- 
lima būt įve-ti ežia priversim? 
laikym? mokslainių, reikia pa
rengti 8<>0 naujų mokslainių 
apart jau ėsanezių^ VVieua m uk
sinė iszpuoltif ant keturių 
viorstų, bet apar jų. dar ketina 
parengti 150 vaikams užeigo* 
namų, kur vaikai tolesnių kaimų 
jrrie ne gero oro gulėtu per
nakvoti ir pavakarieniauti. Ka 
daugi vienok dnbur nėra beveik 
metų, kad kokio nors Maskobjos 
kra-zio,dėl netikusio žemės a|»dir 
binto ir per rando kaltę ne atlan
kytu badas: ir szįmet pietines 
gubernijas ir Be-urataj? kanki
na hadas, gyventoji) neturi nė 
pats k? valgyli, nė kuom gyvu
lius szerli, tai randas ne greitai 
italės visoj Maskolijoj įve-ti pri- 
verstin? mokyklų laukymę; Lie- 
tuva gal ne greitai sulauks ant 
jos maskoliui mo paskirtų mok- 
slaiuių liek, kiek reikia ant pa
talpinimo visų priaugusių atsa- 
kanezių lankymui mokslaiues 
melų vaikų.

Uždera j imas Kauno gub.
Daugam? javų K < uito guber

nijoj įmonėlės j u surinko nuo 
laukų, nesurinkti-dar vien vėly
bi vasarojų. Iš vi-ko matyt, 
k s d 8'į me ęužderėj mm menkas. 
Grudai smulkus ir lengvi. Wa- 
surojai teipo'gi menki, karezez ų 
pagadyti. Szieno ir dob.lų sūria 
ko vos treczda į to, k? sulinko 
pereit? mei?. Diržo vė* teiposgi 
iszdegė. A|»skritai imant, Lie
tuvoj ezie metai b is sunkus ir 
tai ne tikt įmonėms, bet ir nami
niams gyvuliams, kuriem- ne ui- 
teks per liem? pastaro. Oy vu<» 
Flų prekės jau dabar puola le- 
myn.

Mirtys, gimimai ir apsi- 
wedimai VVilniaus gub.
Pereit? meię ant viso ploto Wil- 

niaus gub. buvo 12400 apsivedi 
mų. Užgimė va kų miestuose: 
3550 vaikų ir 3300 mergaiezių; 
kaimuose: 20735 vaikai ir 27772 
mergaitės. Isz viso gi uigimė 63 
016 vaikų abiejų lyczų. Tame 
rkaitliuje mergvaįkių uigimė 
miestuose 730, kaitnuo-e 1747. 
Miestuo«e pasimirė 2751 vyriš
kis ir 2370 moterų, arba iszvi-o 
5131; kaimuose 17064 vyr. ir 16 
.481 mot. arba isz viso 34345. 
Tokiu budu užgimę pervirezyja 
pasimirusius aut 24450 (12620 
vyr. ir 11830 moter.). Isz viso 
gi pabaigoj metų VVilniaus gub. 
buvo 1672OU0 gyventųjų.

Į Wiln(nus banką paskyra 
muskpliszką sznipuką.
Wilniu|eyra Lietuvos dvar

ponių pabengtas ir jų pinįgats 
užlaikomas privatiszkas, be pri
sidėjimo rando, žemiškas b inkas- 
Wilniau8 "satrapui su iszd žiu v il
siais smegenims Trockini la>>ai ne 
patiko, kad į banko reikalus nė 
sralėjo k aiti s<wo purvinų nagų. 
Ji* patd-tfngė Peterburgo miuiu- 
terius pert'krinti, kad .j minėi? 
bank? reilia paskirti mąskoliš 
k? šuipult?, kuiį turės penėti 
Lietuvos dvarponiai. Dabar ant 
prižinrėjiipo banko maskoliška* 
randas paskyrė maskolpalaikį 
Dubrovin?. Alg? jam mokės 
vienok n£ maskoliškas randas, 
liet bankp užlaikyiojsi, nore 
jiems tasaj maakolpalaikis šni- 
pukas wi-?i nereikaLugas. Mat 
kaip pigiai m įskoliai moka veis
ti savo šippukus, alg? jiems ir 
tai ger? tusi mokėti privuluzki 
žmonės.

Jawų prekės.
Pereit? sanvaiię ui lietuvisz- 

km> javus mokėjo Liepojoje: ui 
pud? rugių 77—79 kap. Aviios 
64—68 kap. Mieiiai 71 kap. Gli
kai 81 kap. Linų sėmens paprasti 
128—131 kap., geriausi 132 
—135 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 55 kap., vidutinė* 56 
—60 kap., stambios 61—65 kap.

Žemdarbystas paroda.
Wilniuje ateibuva dabar iem- 

darbysiė*, naminės ūkės ir gyvu
lių auginimo paroda. Prasidėjo 
nuo 1 d. rugsėjo ir trauksis per 13 
dienų. Paroda Irūkytojams atida
ryta nuo 10 vai. čyto iki 5 vai. 
po pietų. Įienga kasztuoja 30 
kap. J

Nauja telegrafo stacija.
Maskoliškas raudas, miestelyj 

Merecze, Wilniaus gub., parengė 
nauj? telegrafo stac'ję. I-z ežia 
galima dabar siuntinėti telegra
fu uą ne tikt į visus Musko ij<« 
krusztus, oet teiposgi ir į uiru- 
beiius.

Isz Lietuvos.
Senos Prūsų kapines.

J tu keli melai atgal, pr. fe-o- 
r i u* Buj*k, ant laukų kaimo 
Žiorų, prie Spirding ai*-ro, Prū
sų Lietuvoj,ulliko senas pru-»is<- 
kus kapines, ant kur ų laidojo 
kunus 1600 metų atgal, kada 
t»o* krasztus apgyvenu j <u hz- 
nykę musų pusbroliai prus ii. 
S-nuošė kapuose profesorius ra
do daug visokių senovės pru-ų 
•ie-zioj *mų graznų ir ginklų. 
Pasitraukus vienok profesoriui

Atskaita Kauno Blaiwys> 
tas komiteto.

Kauno Blai vystės komitetas 
perei'? met? aut neva stabdymo 
girtuokliavimų iszhido 34300 
rubl., ant jų labo randas paskyrė 
35iM)0 rubl. Skaitlius sąnarių 
pereit? met? pasiekė 765, teip 
vadinamų kuratorių 261. Kauno 
komii etas parengė^ 6 arbatny- 
ežios, W>lkmergės komitetas įtai 
sė skaitmyczi? su įmonėms nesu 
praniautoms ma.-koliškums 
knįgoms, tolia'u8 nesupranta
mus maskoliškus skaitymus* ir 
parengė 4 arluitnycaias. Zarasų 
komitetas paieugė 3 arbatny- 
czias. Pa nevėliu 7 ir prie vienos 
skaitmyczi?. Sziaulių kom tetas 
paiengė 6 arb.<tnyczias, rengti 
tei|M>sgi nesuprantamus įmonėms 

.maskoliszkus skaitymus.kocertjs, 
teatr diszkus perstu'ymus teipoa- 
gi daugiasi.ii Imonė.us nesupran
tamus. Tel-zių komitetas turi 12 
urbutnyczių, rengia maskolisz- 
kus skaitymus, szokius ir kito
kius maskobszka rugšcz'a atsi- 
duodunozius pa»i inksmimmus. 
Raseinių pavietyj yra teiposgi 
kelios arlamycziua komiteto į 
taisytos.

Prignwysta nepasiseka.
Wieuos uirulitfiiuės a-ekuraci- 

jos kompanijos agentas užaseku- 
rawo ant 15000 rubl. moterį 
turtingo prekėju i-z Lietu visiko 
Minsko. Kumpuoju* daktaras, 
apžiūrėję* noriticz ? asekuruotis, 
•aadavė paliudyj in?, kad ji avel
iu. Į uair? sauvailę miuėta uio-

Perszowė sawo motiną.
Dvare grafu Kasakau^ko Wait- 

kuszkiuose, Kauno gub., 12 me 
ių grafo sūnūs, paėmę* revolve 
■ į, |>er ne<tsargum? mirtinai pa
šovė savo molinę. Gr-fi tjė aut 
rytojaus pasimirė. Grafas K Iš
kauskas ne turėjo didelės laimės 
su savo p ežia: 10 ar gal dau- 
giaus metų atgal dabar sunaus 
Įiersidųtt m o te r isz k 6 buvo pa
bėgusi su vienu maskoliszku ofi 
c erų nuo savo vyro, bet jis j? 
prisivijo ir susigręžino atgal.

Gnisrai.
Iszdegė miestelis Abeliai, Kau

no gub. Sudegė 50 namų ir per 
14 70 szeimyuų ne i&k<> pailogė* 
nė turtų, padegėliui nakvoja ir 
gyvena ant gryno laukti. Susitvė
rė pa*zel|>O8 komitetas kurisai 
ulsiiina aukų rinkimu ant nau
dos padegėlių, isz kurių ne vie
na* t euog b*d i kenezia, ne turi 
nė kuom apsirėdyti.

Nuo 13—18 Iioįios szių melų 
Wilniuu8 gubernijoj buvo isz 
wiso 3 Lggisrai; gaisrai tie ulgi 
mė: >' li-io neatsargumo; 2 nuo 
negerai įta:sytų kaminų; 8 nuo 
perkūno įtrenkime ir 18 nuo ne 
susektų priela-tcz ų. W suose 
tuose atsilikimuose ugnelė pri
dirbo blėdiesaiii 52844. Didi nu
sias gaisras buvo kaime Nadra- 
liszkuo-e, Trakų kur sude
gė 18 gyvenamų ir 21 negyvo 
ilsina Inulm. Ūz n u/uėlė |>ri- 
dirlai blldies anl 17740 rubl. Ui- 
asekuruota gi viskas 
vos aut 4369 rubl.

buwo

Werta nekrutanezių tur
tų.

Wertė >is>ų nekrutanezių Wil- 
niau8 ir jo piiemie-zczių turtų 
ant šių metų i-zskaityta isz vi- 
-o aut 142$ 1700 rubl.; vertėjų 
pernai buvo lik 13517100 rubl.; 
luigi su vienais metai* pasidau
gino ant 819990 rubl. Werlė ran 
do triobų, įaigi; kariaunos trio- 
bų, mok-lainių, |>aczto, telegra
fo ir randogeleniinkelių išskaity
ta anl 599200 rubl. Nuo rando 
triohų nėra nė jokių lygiai ant. 
miesto, k^ip ir rando reikalų 
mokeszczių,

Prhratiszka prekystes 
iiiokbLiina.

VVilniuje* bulvę* matematikos 
mokintojos iS»lco mokintojų se- 
minsrijos, Gušienko, parengia 
nauj? prekyltos mokslainę. Įsta 
tai jos liko*) j <u ildo miuisteri- 
j<« ultviriinii. Mokintiniai turė* 
tokias jau tiesas kaip ir baigę 
raudo parengtas panašias m >k- 
slaiues. Wiiuiuje ir pirmtaus bu
vo pana-zi prekyste* mokslainė 
Wrucevyczo; tai dabar bus jau 
dvi, kadun^i, kiipsiko, į vien? 
nepatelp* visi norinti mokiutiesi.

Isz kliosztoriausdirb- 
luwa. •

Po paskutiniam lenkmecziui 
maskolįsakas randas uid irė Lie
tuvoj kataLkiszkus kliorztorius, 
paliko vos po ?; turtus ir trio 
bis kliosz'prių atėmė. D.ihar 
irioboi-e SzVento Petro kliošto 
r aus ant priemie>zezio Antuko- 
liaus Wilnidje maskoliszkas ran
das rengia kareiviukas dirbtu
ves. Ant peidnbimo aut to m>e- 
rio klioszturiaus tnobų paskiria 
50653 rubl.

Rugiui kariaunos magazi
nams.

Karei vi sz k a rodą Wdniaus ka
riško M|*krtczio nusprendė rei
kalingus ant maitinimo kariau
nos rugius imti aut pripildymo

NAUJI ISZRAD1MAL
| Wienas Warszavos elektro

technikas sunaudojo Edii-ono 
išrast?( fonograf? (kailiai cz!? 
mašin?) ant apsaugojimo gy ve
lt mų nuo vagilių įsivetlimo. 
Jeigu kas netikr? raki? įci»za, 
norėdamas duris atrakyti, pri
tvirtinta prie lango prietaisa 
šaukia pagelbos, k? lengvai ga
lt išgirsti ant u'yczios stovinti 
policija arba praeiviai ir sargai.

1 Italiszkas daktaras, pmfūso
rius Baudi i*z Messiuos, išrado 
nauj? vaisi? nuo azijatiško ma
ro. Bandi iškeliavo į O|M>rtC, 
Portugalijoj, ant išbandymo sa
vo vaisto ant ap*irgusių niaru 
Įmonių. Indijo*e nuo maro boido 
gydyti įczirkszdami sergantiems 
po oda nuodus nuodmgiau-ių 
akulioriniųgyvacztų. VVaiatastas, 
kaip laikraazcziai garsina, pasiro
dė gana pasekmingu.

| Wok'škas iniinierius H«t»p- 
ler iš Leer išrado nauj? dru- 
korišt? msszin?, su kuria, 
peileidtiint vien? sykį, galima 
spaudini) iš syk visokius a bruz
du* devyniose palvose. Su da
bartinėm* maszinnms spiudi- 
mm^parvuolus Mbrozdns, reik'* 
liek kartų per ma*zm? juos |»er- 
leisti. Kiea yra purvų. Susitvėrė 
jau H-mburge kompanija, kuri 
ui-iima dirbimu tų Hepplero isz 
resių drukoiiškų mašinų.

| Prancūzas Razous iši ado ma- 
terec? apecijili .zkai - paskirt? ant 
geUiėjimo skę-tanezių nuo snsi- 
daui>u*ių laiwu.Su lokiu materecu 
iniogus, nors laiaas susidaužytų 
ant vidurio oceano, ne gali priger
ti, kad mgi nušokę* su juom nuo 
skę-tanezio laivu, laikosi ant 
Vundens paviršiaus; materscas 
iš ai ko ne tikt imogau* suuke- 
nylię. bet dar ant jo galima su
krauti kiek va'gio, wanden* ir 
tj. Tūli prancūziški pasuiieiiniai 
laivai jau į*itnisė tokius niaiera- 
cus, kitiems patsai išradėjas da
vė anl išlatndytuo. Padirbti lie 
matėracai iš kamszczio šmo
telių. drueziai suspaustų ir atliu
lu audimu, taigi jie -lengvi ir 
paskęsti negal.

laiwu.Su
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Isz Amerikos
Skarbas jurta plesziku.

Ne v Yorke susitvėrė draugyc- 
tl, nusipirko laivę ir keliauja 
ant Cays Romane ir C* y s Cour, 
dviejų neapgyventų šiušių į 
šiaurius nuo Kubos, jie-zkoti 
BX) metų atgal -jūrių plė»zi- 
kt| paką votų visokių jų 
fezplejztų brangenybių. Wado- 
WM expodic jos yra jenero 
laa Greenvood, kurtai minėtas 
salutes pirko. Priderėtu jenero- 
lui pasirūpinti paparezio liedę, 
(paparčiai žiedų visai ne turi), 
tai gal greičiaus užtiktų paka- 
vonę, kur plėšikai jų išplėš
tas brangenybes pakavojo.
Prffavyste ra daktaru exami-

S’ate Medišl Society of Pen 
nsylvania susekė pngawystes 
prie examinavimo baigusių ko
legijas jaunų daktarų ant iszga- 
vimo tiesų gydymo ligonių. Pa
sirodė, kad iš 425 jaunų studen
tų stojusių prie ezaminų, 200 jų 
jau pirma žinojo koki klausymai 
jiems biu daktarų ex>«minatoiių 
pastatyti, todėl galėjo prie atsa
kymų pasirengti. Klausymus jau
ni daktarai pirkdavo spaustuvėj, 
kur juos spaudine, po 8500 ir 
nupirkę toliaus savo draugams 
pardavinėjo po 82 50—20.
Oklahotnos gubernatorius pra- 

szaUnta* nuo vietos.
Centrališkos Washingtono 

valdžios praszalino nuo vietos, 
žmoni ų turbūt pirktais balsais 
innnktę gubernatorių Cassiusę 
M. Baimes už kokius ten pinį- 
giszkus nusidėjimus ir už ro- 
kundas panašias į Kravrauno 
lokuudus iš Chicagos parapijos 
kasos stovio.

UAmusze perkūnas.
Comargo, 111. 8 d. rugsėjo

perkūnas trenkė į įtaisau “Fair 
Aseociation”, kur jomarkas trau
kėsi ir daug žtronių buvo 
s užrinkusių; parmušė 10, iš ku
rių 2 likosi ant vietos užmušti, 
du mirtinai užgauti; Ijkusiejie 
teiposgi sunkiai užgauti.

Wetroe
Naujos Szkot<j«ie pakrantėse 8 

d. rugsėjo ant jūrių siautė baisios1 
vėl ros. Szinitas žvejų laivelių, 
išplaukusių žvejoti, nesugrįžo 
ant kranto ir nežinia, kas su jais 
atsitiko.,Kaip spėja, jeigu ne vi
si tie laiveliai pražuvo, tai dalis 
jų turėjo susidaužyti. Prie to ne 
apsiėjo ir be žmogiszkų aukų, 
bet kiek žmonių pražuvo, dar 
tikrai nežinia.

Prancūzas laimėjo
Turtinga amerikonė, Pboebe 

Hearst, apgarsino konkursę ant 
*|idirbiino plianų triobų Kalifor
nijos universiteto, kulias ji pa
statys savo kasztais. Į konkursę 
pakvietė viso svieto architek- 
torius. Per dvylikę sanvai- 
šių atsiuntė 110 plianų isz viso
kių svieto krasztų. Konkurso 
Budžios už geriausię pripažino 
plianę Paryžiaus arėh tek torai us 
M. Benardo ir jam pripažino do 
vanę 810000 irprocentę nuo kaš
tų |*a?tatymo trioboe, kurie siekia 
815000000. Taigi minėtas pran
cūziškas a rthi tekt orius iš syk 
p įstoja turtingu žmogumi, nes 
už savo darbę gaus su virszum 
100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Nev York. Ant Erie ge

ležinkelio linijos, netoli Mills 
Village, Pa. iazszoko isz rėlių 
geležinkelio trūkis ir isz dalies su
sidaužė. Prie to 4 žmonės likosi 
užmušti, sužeistų yra vienok 
daug.

Villiamson, W. Va. Pasida
linęs į dvi-dali tavorinis trūkis 
Norfolk & Western geležinkelio, 
j bėgęs į tunelį, susidaužė. Prie 
to trys geležinkelio tarnai ir 4 
slapta važiuojanti pašžieriai li
kosi užmušti.

Connellsville, Pa. Ant B. & 
Q. geleži n k ei id, priešais Connel 
Isville siuimuszė du trukiai, prie 
ko 50 žmonių likosi apkultų, terp 
jų yra ir pavojingai apkulti.

Clevelad, Oh. Susimuszė šia 
du į prieszingM puses bėganti 
elektriško* štritksrio vagonai 
Piie to šeši pasažieriai 
.-uūkiai apkulti

Gatavi.
CHtava, III. Sudegė 

kHosslurius Labdaringų seserų ir

likosi

šia

——am 
m i nyra k ų ir vaikų, pakilę isz lo
vų. išbėgo vien vienuose maraz- 
kiniuoM. Blėdį ugnie* pedarytę 
skaito ant 875000, užasekuruo
ta gi buvo vos ant 840000.

Nev York. Netoli nuo čia, 
mieste Garden City, ant Loug 
Islsnd, sudegė didelis “Garden i 
City" bot e lis. Blėdį ugnies pada
ryt ę skaito ant 8to0000. Kada 
užgimė ugnis, hotelyj buvo 160 
apsistojusių sveczių; juos vi?us 
pasisekė laimingai ta degančios 
trioboe išvesti.
Centraua, Mo. Siautė čia di
delis gaisras, uurisai išnaikino 
trobas ant 6 blokų. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 8200000.

SavaAinuJo.
3. d. rugsėjo, t. y. nedėlioj, ant 

Metropolitan av Brooklyne, aštri 
tkaris suvažinėjo 4 metų vaikę, 
sūnų slovako Korolio Jankevy 
šiauš. Abejotina apie gyvastį 
vaiko, bet motormanę policija, su 
aresztavo.

J. N. Daugmatys.

Isz darbo lanko.
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5 PorHuind, Mb. Darbai šia- 
nykszšioee liejiny šiose eina vis 
geryn.

5 Motbine, III. Republic 
Iron Co. rengia šia nauję dirb
tuvę.

5 Haeelton, Pa. Darbai šia- 
nykššiooe kastynėse eina gerai. 
Darltę ue sunku gauti.

5 Chioaoo, 111. Illinois Steel 
Co. parengė nauję plieno liejiny- 
š:ę terp 89 ir 90 ui.

We?t Pullman, Iu, Ch:ca- 
go Malleable Casting Co. rengia 
šia nauję dirbtuvę.

Weatland, Pa. Continen
tal Iron Co. ketina ežia pastatyti 
13 pudleriškų peczių.

P1TT8BURG, Pa. Sztraikas 
Vesta kasiynėse traukiasi toliaus 
ir neiinia, kada pasibaigs.

Mc Kee< Rocks, Pa. Kid 
Bros & Brugher Steel Co. rengia 
šia uauję dirbtuvių dalį.

Pavtucket, B. I. Patter & 
Johnson Co. rengia naujas dalis 
prie švo dirbtuvių.

5 Pitt-buro, Pa. Pradėjo ežia 
dirbti kelios dirbtuvės, kurios 
pirma stovėjo.

Cantom, Oh. Darbai visose 
šianykšcziose dirbtuvė.-e eina 
geriaus negu kada nors pirma.

5 North Star, Pa. Darbai 
eina prastai, daug darbinįkų ne 
gali uždirbti nė ant maisto.

5 Cleveland, Oh. Sztraikas 
tarnaujanezių ant štritkarių ne 
gali šia pasibaigti, traukiasi jis 
toliau*.

1 Kingston, Iix. Sztraikas 
kasiynėse brolių Nevsatn pasi
baigė; darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

5 West Nevton, Pa. Czia- 
nyksztės blėtus dirbtuvės li
kosi ant neaprubežiuoto laiko 
uždarytos.

Elvood Citt, Pa. Geležies 
dirbtuvėse No. 102 
darbai ant atlikimo 
pertaisymų.

< Martins Ferry, 
bai ši»nyksztėse blėtes dirbtu
vėse pasiliovė ant atlikimo rei
kalingų pertaisymų.
• Detroit. Mich. Czianykš- 

šios geležies dirbtuvė* likosi 
uždarytos ant atlikimo visokių 
reikalingų pertaisymų.

1 Pott-tovn, Pa. Wisoee šia- 
nykszšiose dirbtuvėse dirbu be 
paliovos; visos dirbtuvės priėmė 
prie darbo daugiaus darbinįkų.

5 PrrrsTON, Pa. 27 d. rugpju- 
š o aule Pitlstono sudegė btėke- 
ris Mt Lookont, per tai 850 dar
binįkų ne teko darbo.

1 M ingo Junctiom, Oh. Na 
tional Steel Co. stalo naujus 4 
peczius; kada jie bus įrengti, pri
ims prie darbo daugiaus darbinį
kų.

5 St. Louis, Mo. Siebel Sues- 
doif & Co. stato naujas prie m- 
vo dirbtuvių dalis; paskui pri
ims prie darbo daugiaus darbinį- 
kų.

5 Dentkr, Col. Sztraikas 
šianykszczloM tarpinyšiose pasi
baigė ;dabzr turės prasidėti darbai 
ir auglių kastynėse štate Colura- 1

pasiliovė 
reikalinigų

Oh. Dar-

5 OmaMA Ntez- 800 czia- 
nykuczių dailidžių pakė1! tttrai- 
kę; jie reikalauja anž 5c. už 
darbu velandę didesnio užmo- 
kesnio.

Bhuiinoham, Ala. Dirbtu
vės Birminglum Rolling M<ll 
skundžiasi, kad ne gali gaut tiek 
pudlerių, kiek reikia; toki darbi- 
nįkai greitai ežia rastu darbę.

5 Tuktle Cbeek, Pa. Nauja 
dalis VVestinghouse dirbtuvių 
ant rytinio szono jau pradėjo 
dirbti, ant vakarinio teiposgi ne 
užilgio prasidės darbai.

5 CJonnelu'VILjlm, Pa. Purei t ę 
sanvailę degė ežia 19107 kokso 
peczių. Dirba po 6 dienas antsan- 
vaitėa, vien prie Frieko peczių 
dirbo 5 dienas.

Blaikvillb, Blėtos dirbtu
vės American Steel Co. likosi už
darytos ant atlikimo reikalingų 
pertaisymų; kada juos atliks, 
prasidės šia taojaue vėl darbai.

1 SlIENANDOAH, Pa. Leh:gh 
Valley Co. kasiynėse dirba po 
dvi ir tris dienas, Readingo Co. 
dirba po 6 dienas po tris bertai- 
nius dienos ant sanvaitės.

5 South Betlehem. Pa. Dar
bai eina šia pusėtinai. Už poro- 
dienų prasidės darbui prie vieno 
naujai parengto geležies tarpini- 
mo pecziaus; gaus prie to darbę 
50 darbinįkų.

Collmbu8.0h.Užsidegė ežia 
dirbtuvės “Shelby Steel Tube 
VVorks”, kurių vertė yn 4 mili
jonai doliarų. Ugnis nemažai pri 
dirbo blėdies. Per tai ne mažai 
darbinįkų neteko darbo.

Vict.ir, Coį. Iszdegė dai
liausia šito miesto dalis. Ant 
atstatymo sudegusių triobų šia 
reikalauja dabar murinįkų, daili
džių ir kitokių darbinįkų. Darbo 
užteks ant ilgo laiko. Moka po 
83—4 ant dienos.

Buffalo, N. Y. Terp kon- 
t rak t oria u s Galines ir darbinįkų 
užgimė nesutikimai. Kontrakto 
rius reikalauja darbo ir nedcl 
dieniais, bet darbinįkai ant to 
nesutinka, kol ne bus padaryti 
kouiraktai, jog visi seabsai bus 
nuo darbo pavaryti. Sšbeai ma
to, kad bus ne geni, todėl noriai 
sutinka užmokėti po 6 dol. ir 
pristoti į uniję, tikt ne visus pri
ima.

8 i rašęs, tokių depozitų parapija 
ne privalo mokėti; ne reikalauja 
jo mokėti nė kitas užstoję* pra- 
basscziu*, jeigu paėmęs depozi 
tu* numirtų arba kur nors eu 
įmonių sudėtais pinjgais issduni
tų.

Tokios yra tiesos. Tegul įmo
nės apie tai liną Kas davė vie
nam kunįgui piuįvus ir vien ant 
jo paties parnaso, jeigu nori, kad 
jo pinįgai ne pražūtų, tegul pa
reikalauja, kad kvitus butų per
dirbtos pagal tiesas. Nereikia dar 
ui m i rvzti, kad ne dona kunįgas, 
pririnkęs su savo vien parašu 
daug nuo įmonių pinjgų, gali ne 
norėti depositoriams jų atiduoti. 
Per sudę nuo tokių teiposgi sun
ku kę nors atgauti, nors kunigas 
turėtu ir azimtua tukstanšių do- 
liarų bankuos sudėtų piujgų. ka
dangi tokius pinigus gali lengvai 
perrašyti ant keno iš savo ber
nų vardo; nekrutančių gi turtų 
ant savo vardo paprastai ne 
daug kunigai turi, bet ir tokius 
gali ant svetimo vardo apraišy
ti. Žmonių depozitais juk toe jų 
propertėe neapsunkintos, todėl 
lengva jas apraszyti ant sveti- 
mo vardo. Te«p apsisaugojęs ku
nigas, gali juoktiesi ira depozito- 
rių.

1ISZ
Lietuwiszhn dirwu

Kada atsako .parapija už 
kunĮgo nuo žmonių pa* 

imtus depozitus.
Musų žmonelės tankiai sunkiai 

uždirbtus pinįgus neaza pas ku 
nįgus ir ten padeda be jokių pa
lukų pasitikėdami, kad sudėti 
pas kunįgę depozitai negali pra
žūti, kad net jeigu kunįgas ui- 
mirsztų atsiteisti, tai depozitus 
turi atiduoti parapija. Žinoma, 
jeigu kunįgas bus teisingas ir 
jeigu jis niekada ne mirtų ir ne
sikeltu į. kitę vietę, pinįgai ne
pražūtu, bet pasitaiko ir kitaip: 
paskutiniuose laikuose atsirado 
Amerikoj net per daug neteisin
gų kunįgų, kurie ne mėgsta mo? 
kėti nė jų užtrauktų ant parapi
jos, nė sawo ssabiszkų, privalias- 
kų skolų. Dėlto žmonėms reiktu 
būti atsargesniais su dėjimu pas 
kunįgus savo užezėdytu pinįgų, 
už juos ne visada atsako parapi
ja ir kitas užstojęs prabaszczius. 
Sztai kę sako lenkiškas laikraš
tis “Echo” apie tai, kada parapi
ja atsako už sudėtus pas kunįgę 
žmonių depozitus, o kada ne.

Idant už sudėtds mažesnius pas 
kunjgę žmonių pinįgus atsakytu 
parapija, reikia, kad ant kvitoe 
ant sudėtų pinįgų butų puirr- 
szęs ne tikt vienas kunįgas pra- 
bauezius, bet teiposgi parapijos 
iždinįkas ir sekretorius. Jeigu gi 
suma pereina 300 dol., tai reikia 
dar, kad apart tų paraszų, ant 
kvitoe butų paraszas a re h i vys
kupo ir generališko vikarijaus. 
Taigi reikia žiūrėti, dedant depo
zitus iki 300 dol., kad ant kvitų 
apart kunįgo paraazo butų para
šai parapijos sekretoriaus ir ii- 
dinįko, ant didesnių gi reikalin
gi dar parašui achi vysk ūpo ir^ 
generaliszko vikarjak. Jeigu to 
ne buc, už sudėtus pinįgus neat
sako parapija, bet tiktai tas ku- 
nįgas, kurisai asž kvito* yra pa-

Isz Philadelphios, Pa.
' Nėra te p kto, kas ant gero 

neisseilu, sako priežodis. Kaip 
tikt patubdė ui grotelių lietu-

( wi-xkę kunįgaikštį p. Antanę 
Jocį, isznyko terp mus ir tautiš
ki* tęsynės ir nesutikimai. Dau
gumas^ narių Ged mino K'i ubo 
priesz mitingus gauna nuo p. Jo
cio laiškus, kuriuose pnuzo 
Kliubo užtarimo ir sako, kad 
kaip tikt i»*eisęs i»z kalinio, tai 
viskas busę gerai. Kadangi musų 
Kliubas vuaideda isz paprastų 
įmonėlių, jam nerupi “kunįtaiš- 
cz ų” vargai, tai jis Jocio reika
lais visai neuisiima; mes nė neii- 
nome, kaip galima lę “kuuj- 
gaik-ztį” užstoti. Daugunta mu
sų Kliubo sąnarių juokiasi isz Ne- 
prigulmingo Kliubo, kuriasi pa-

1 rodė mielaszirdingumę J< ciui 
paaukavęs 820 ant iszpirkimo jo 
iš kalinio, bet ant suszelp mo 
užsitarnavusių musų vyrų. ku 
riuos maskoliškas randas, ui pla 
linimę terp lietuvių apt-zvietimo, 
iezveiė į tolimus Mavkolijos 
kraštus, la-ai rodantis Juciui to
kį mielaszirdinguinę Kliubas nie
ko nepaaukavo. Jis szelpia ir ki 
tus kalbinu prie aukų ant iszliuo- 
saviiuo tokio Jocio, kurisaf savo 
pasielgimu akyse svetimtauczių 
mus visų vardę suterszė. Tegul 
jis parodys savo gėrę širdį au
kaudama ant suraelpimo užpel
niusių musų tautos kankinti- 
nių.

Porę sanvaiczių terp ežia 
nykszczių lietuvių buvo szilok- 
sai atsitikimas: keli vaikinai gy 
veno vienuose namuose drauge. 
Wienas isz jų patėmyję*, kad ki
tas turi kiek pinįgų savn bakse- 
lyj, palaukė naktyj, kada visi su 
migo, iszsineszė bakselį į kelnorę, 
ten alidaręsiszėmė|500 ir daiktus 
pokavojo ir palikęs duris atida
rytas, patsai atsigulė į Jovę, kad 
jo nieks nenužiurėlu. Apvogtasis 
kaltus h* nekaltus nusivedė pas 
kunįgę ir ten viri prisiekė, kad 
piuįgų ne ėmė; prisiekė ir tas, 
kuris juos pavogė,bet parėjęs na
mon, pradėjo pinklus mėtyti sa
vo kaiba. Tada jį atidavė po- 
licmanui ir tas iškratęs, rado 
pavogtus pinįgus kebnių kieze- 
uiuj; nugabeno jį į kalmį. Neži 
nia dar kaip sūdąs jį nubaus.

Netoli Fhil >delphioe gyvena 
turtingas farmerys Willianas, lai
kantis daug arklių, kuriuos par 
samdo turtingiems ant pasivaii 
nėjimo. Pas jį tarnavo du lietu
viai. Wieue8 isz jų nugriebė an
tram |500 ir iszdumė nežinia kur. 
Mat kaip tūli niekšui gadina 
gėrę lietuvių garbę, kuri seiliaus 
visur augsztai stovėjo. Kas kal
tas, jeigu musų tauta doriškai 
wis puola žemyn? ,

Gedimino Kliubo sąnarys. 1

paantriname, ta Bulonės musų 
iazleistojų, pamokinančių kliju
osiu stiek tiek jau turime, bet 
žemlapelio musų tėvynės nė jo
kio ne turime (yra didokas žetn- 
lapis prie Kurszaiczio lietuviš
kos gramatikos, sumažintas jis 
patilpę? “L'etuvos” iszleisloj 
Geografijoj. Perai t ę metę ‘ Ūki- 
nįkas” išleido mažę žemlapėlį 
Lietuvos geležinkelių. Red.); jis 
butu reikalingas ir ant Paryžiaus 
parodos (ir turint pinįgų. ant pa
rodos jau ne galima suspėti tę 
padaryti). Tėvynės žemlapį no
rėtu turėti namreje ne vienas lie- 
tuvys. Daugumas lietuvių lai
kraštį arba knįgę (jeigu ji ne 
maldaknįgė) už niekę laiko ir 
tankiai moterys vartoja ant pra- 
kūrimo pečiaus, su žemlapėliu 
jau to ne darytu, j's via kybotų 
aut sienos lietuvių gyvenimuose 
kaip ir szventi abrozdai, už jo 
greieziaus lietuviai griebtųsi ne
gu ui koįgoe. Kasztai* iszdavir
ino greitai sugrįžtu. Ant per- 
nykszczio Sudvienyjimo seimo 
delegatai paskyrė |IOO ant užža
vimo Lietuvos žemlapio; Tėvy
nės Mylėtojų Draugystė galėtu 
paskirti kokię <25.000; kitos 
tautiškos Draugystės ir pavieni 
tautiecziai be abejonės teiposgi 
prie to prisėdėtu. Tokiu budu ir 
susirinktu reikalingi ant išdavi
mo pinįgtii. lazdavus su prisi 
dėjimu T. M. D. dtug lengviau 
galėtumėm davinėti žem lepius 
sąnariams negu visai prie to ne- 
prisidedant Sziędien Draugys- 
stė iszpalongvo platinasi, bet 
jeigu daugiau* davinėtu dova
nėlių ir tai tokių kaip žemlapis, 
daug ius sąnarių prisiraszytu, o 
jau pasidauginu* sąnarių skait 
liui, Draugystė te p suaidrutintu. 
kad galėtu daugisus svarbesnių 
reikalų nuveikti. *
VVardau Draugystės Kuopos, 

Butkus.

Nuo Philadelphijos T«wy- 
n«8 Mylėtojų DruugynUs 

kuopos
Musų Tėvynės Mylėtojų Drau 

gystės kuopa sykį per ‘"Vieny- 
bę” padavė ant apsvarstymo ki-> 
toms kuopoms savo uimanymę.

Isz Boston, Mass.
Draugystė Szv. Kazimiero lai

kė balių svetainėje po nr. 45 
Eliot ui. Bostone, su apvaikez- 
šiojimu 10 metų sukaktuvių.

> Išėjo isz svetainės po nr. 339 
I Brodvay So. Boston su lietu

viškoms vėliavoms draugystės 
Szv. Kazimiero ir D. L. K. Wy 
tauto, prie skambėjimo puikios 

i muzikos plevėsavo 
Bostono,' o lietuviai 
džiuvimu marszavo.

Prezidentai abiejų 
ežių, kun. A. Milukas iš Brook- 
lyno, Dak. Gavin ir Fr. Mocke- 
vyšia buwę< keletę metų prši- 
dentu Dr-tės Vytauto, važiavo 
atidengtoj karietoj. Minios žmo 
nių žiurėjo ant nepažįstamos tau 
tos ir stengėsi perskaityt para 
saus ant v ėlavų. Pribuvus į sve
tainę. prezidentas Dr-tės Szv. 
Kazimiero, padėkavodams Dr-tei 
D. L. K. Wytauto uždalyvavimę 
jos pršidentui ir ištarus lai gy 
vuoja L:ętuva — Dr-tė Szw. 
Kazimiero'sariiO trissyk hurra! 
Dr-tė Vytauto atsakė teip pat. 
Pot&m prakalbėjo A. Rimanauc- 
kas apie didvyrius budimmczius 
tautę iš .miego, M. Z >ba apie 
naudingumę prigulėti prie drau- 
gyszczių; kun. Milukas ilgai kli
bėjo nurodydamas, kad musų 
didvyriai didž susius darbus yra■ 
nuveikę kitiems (lenkams), todėl 
ateis laikas,kad jie lygiai darbuo
se ir ant švo tautos labo ir gar 
bės: supras jie, jog švo peši u j 
kepta duona gardesnė. Pagyrė 
Dr-tę Vytuato už įsteigimę knį- 
gyno, ragino ptie skaitymo mnk- 
sliszkų knįgų. Po prakalbų prasi 
dėjo szokiui ir visi linksmai ir 
gražiai bovinosi. S vešių buvo 
ne možis skaitlius, ypaš iš 
Broctono. Kun. Milukas prakal
bėjo antru kartu ir ragino, kad 
draugystės arba parapijos, dary
damos balius arba kitokius pasi
linksminimus, visada paskirtu 
nuo felno 5% ant tautiszkų rei
kalų ir užmanė padaryti kolek'ę 
ant vardo Lietuviszkoa rarala 
vos parodos Paryžiuje. Ant to ir 
sukolektuota 88-80e.{ Draugystė 
nuo mvęs pridėjo $1.20, tokiu 
būdu pasidarė |10. Motinėle Lie
tuva! augink mums daugiaus to
kių sūnų kaip kun. Milukas.

Komitetas.

gatvėm? 
supraidi

draugysz-

Reikaluose emigrantų na** 
mo.

Brooklyne vėl likosi isz naujo
pakaitas kbusymš parengimo

liepė. Taigi dabar dar kartę jį į esu ig rautų namu, 
r

į musų ateiviams reikalingesnis 
> negu, paveikslan, prancūzams, 
; vokiečiams ir tt., kurie visada 

guli rasti užtarėjus ir nurodyto
je. apie tai nėra kę ginezytiesi.

■ Apie em'garantų namę laikraš
čiai gana raszė 1898 ir 1897 m.

I >et iaz užmanymo, dčl' stokos 
pinįgų. niek* neišėjo. Dabar ku-

1 nįgu Milukas mvo atsiliepimuo
se patilpusiuose laikraščiuose 
sako, kad palaikymas etnisrantų 
namo ne kaštuos 83000. Gal ir 

i no reiks visai tiek, bet ne kiek 
mažiaus, nes toj miesto dalyj, 
km yra kitų tautų emigrantų na 
luai, o kitur gal neduotų daleidi- 
mo juos uždėti (rodosi, >ad to-

- kių tiesų nėra, kurios draustų 
užlaikymę emigrantų namo to-

i liaus nuo Castle Gardės? Red), 
I pigiau* namų negalima gauti 
) kaip už 81000 ant metų. Apart 

to reikia užlaikyti agentę, kuri
ni kusztuos mažiausiai 8480 ant 
metų (samdant ant valandų, ka
da jis reikalingas, tiek nekaszt uo
tų. Red.).dvi merginos ant mė
nesio 855, tai ant metų išpuola 
8662. Ne visi ateiviai turės už 
pavalgymę ir nakvynę kuom už 
simokėti, kaip koks ne turi nė 
kuom užmokėti kelionė* karatų 
į paskirlę vietę; pridėjus prie to 
dar netikėtus iszdavimus, isz- 
puls, kad emigrantų namas kaš
tuos ne mažiaus kaip 83000 ant 
metų.

Turint tiek pinįgų, galima dar- 
>9 pradėti. Bet ar įston^fime po 
tiek kas metę surinkti? Emigran
tų namo reiki* lietuviams, ka
dangi kaip dabar, reikia jiems 
trinti zampus pas svetimtau
čius, kaip antai pas lenkus jų 
emigrantų namuose, kurie nesi
liauja tampėsi po sudus su savo 
tautiečiais už visokias suktybes, 
nors tie namai yra po užžiur* 
minyrakų-Seseių ir kunįgo kape- 
liano: dabar sude traukiasi 
prova už nuskriaudimę 'vieno 
lenko,s atiduodant jį ant darbo 
pasfirmerį. ’ l

Mes galėsime savo emigrantų 
namę rengti vien tęayk, kada 
mu>ų tautiečiai labiaus apsi- 
ravies, kada jie pamėgs vienybę, 
kad* terp mus atairas daugiau* 
mylinczių savo brolius kunįgų. 
kurių dsugumas dabar vien į pi
nįgus įsimylėję. - Pigiausiai ir 
greiš:ausiai galima emigrantų 
namę įrengti szitefp: Netoli Cas- 
lle Gardės musų tautietis W. Ra- 
sukas turi didelį holelį. Jis su 
tiks priimti lietuvius ateivius po 
50c. ant dienos už nakvynę it 
valgį (lenkų ėmigrantų namuose 
reiki* mokėti nuo 75c. iki kiek 
duodasi išlupti. Nežingeidu, juk 
jim reikia užlaikyti nereikalinga-' 
šia minyrakas ir kapelanę). 
Mums ne reiktu tiek tarnaujan
čių, užtektu vieno agento, ku
risai nueitu į Castle Gardę ir 
žiūrėtu, idant emigrantų lietu
vių niekas ne nuskriaustų; agen
tas užžiurėtų ir kotelio gaspado- 
rių, o agentę dabotų išrinktas 
komitetas. Be prižiūrėjimo niekam 
ne galima tikėli: matėme juk, 
kę be prižiūrėjimo paliktas kunį
gas Chicagoj padarė su parapijos 
kasa!

J^N. Daugmatys.
Raszėjas čia neišriš** kiaušy 

mo, kę dalyti su tais, kur patai- 
pinti tuos, kurie ne galės užmo
kėti už nakvynę po 50c. ant dįor 
nos. Mums rodosi, kad su nakvy*? 
ne turintiems pinįgų ir teip di
delio vargo nėra, kadangi, ant 
kiek mums pasitaikė matyti ant 
x*ildų, Nev Yorke yra viesz- 
namiai, žinoma ne emigrantams 
gaspados, kur nakvynė su val
giu ne karatuos nė 50c. ant die
nos. Tokių vietų musų emigran 
tai vienok nožino, o per tai juos < 
ir lupa. Jeigu kiti gali tokiu* , 
pigius viešnamius užlaikyti ir 
ira to turėti dar pelnę, gal pa- ( 
rengti ir lietuviai. Red.

Isz Ellzabeth, N. J.
Musų jiarapijoj nėra nesutiki, 

mų su prabaszcz utni tokių kaip 
antai Ghicagoj ir per tai ir skait
lius parapijouų auga. Isz to ga
lėtu iiasimokinti nesuteikus ku- 
nįgai, kurie wietou vesti žmonis 
į vienybę, neiszmintingais erzi
ntasis akinto lietuvius į nesi- 
kenezianezus partijas.

Yra ežia trys lieUivisakoe bro
liško* pageltos _ draugystės 
Ss vesto Kazimiero, Szvento 
Jurgių ir Ssv. Juoeapo. Dvi pir-

i molinės stovi jau ant tvirto pa. 
, mato, trešioji dar kę tikt susi- 
i tvėrusi, liet ir ji via drūti naši.
• Apart tų draugyszšių yra ežia 
, dar lietuviškas Kliubas ir kny

gynas parengtas per rupestingumę 
prakilnesnių lietuvių; teiposgi

i kuopos “Susivienyjimo L. A ” it 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystės".

Lietuvių yra šia apie 300 ir 
i visi sutikime gyvena, kaip pride

ra vaikams vienos moliuos Lie- 
' tnvoe, elgiasi gana pagirtinai.

Trūksta jiems vien tautiazko su
pratimo, kadangi viskę perka 
pas žydus, kurie nuo lietuvių lo- 
bį sau krauna, bet ant jų reiaalų 
nieko ne aukauja. Žydai yra vie-

I na isz sunkiausių musų slogų; 
jie*ne vienam lietuviui tėvynėj 
išpardavė namus, jie ne retai 
skundžia mus maskoliams, norė-

■ darni jiems prisilaižyti — o musų 
broliai neaza pas juos savo pinį
gus viskę pirkdami. Argi tai ne 
gėda!

Argi matė kas, kad žydas atsi
lankytų ant lietuvių piknįkų, ba
lių parengtų ant tautiškų reik a

i lų? Kur tau jie neš pinįgus go
jams! Sztai 31 d. rugpjuczio at
sibuvo piknįkas ant musų para
pijos naudos. Ant jo ir lietuvių 
susirinko ne per ^daugiausiai, ka
dangi daugelis nenorėjo apleisti 
darbę; buvo aut piknįko ir keli 
biznieriai lietuviai, bet užtai ne 
buvo nė vieno nuo lietuvių pra- 
lobusio žydo biznieriaus. Lietu
viai žydus maitina, bet tie' nie^ 
kuom lietuviams neatsimoka.

Eiizabethe, kaip paminėjome, 
yra per 3U0 lietuvių, lietuviszkų 
biznierių yra: 3 mėsinyšios, 4 
saliunai. 2 drapanų ir czeverykų 
štorai, 2 duonkepinyczios. Reik
tų, rodosi, lietuviams pas rawuo- 
eius viskę pirkti ir juos palaiky
ti, tuom tarpu yra visai kitaip, 
iš tų musų biznierių vos viena 
mėsinyšia tvirtai stovi, kiti gi 
lietuviški biznieriai vos laikot. 
Kitaip ir būti ne.gal, jeigu musų 
broliai ne pas juos, bet pas žydus 
viskę perka. Ne, mieli broliai, 
su tokiu taut'szku supratimu sun
ku mums pas kelti.

Kaip visur teip ir šia ne 
trūksta pasileidėlių. Neseniai 
viena lietuviška moteriškė pa
metė mwo vyrę ir iszdumė su 
burdingieriu į Lynn Mas*. Nau
jas numy lėtinis ne ilgai jai vie
nok patiko; ji atsišaukė pas vy
rę pri-zydama pinįgų ant kelio
nės, o ji sugrįšenti pas jį atgal. Ne
žinia tikt, ar vyras teip m-tžai tu
rėtu proto ir siųstu pinįgus ant 
parsitraukimo sykį su jaunikiu pa- - 
bėgusios pašios. Paprastai, kas 
-ykį bandė eiti slidžiu keliu, ban- » 
do ir antru, jeigu tikt tinkanti 
proga pasitaiko.

3 d. rugsėjo viename saliune 
užgimė musztynės. Ne tikt isz 
barškino visus galiūno langus 
bet vienas girtuoklis, iszutrau 
kę< peilį, su j u o m perdūrė kitam 
vaikinui veidę. Tasai neramu* 
girtuoklis likosi sureštuotu. 
Mat vėl į mus miestę pradeda 
rittkiesi visokį pasileidėliai, niek- 
szai, lamsunai, girtuokl'ai, kuris 
įtrauki* ramiai, sutikime gyve
nančius į musztynes- Rodomi 
nuo jų galėtu apsišugoti ne mėgs
tanti musztynių neidami į saliu- 
nus, jeigu vieton rymoti prie 
baro, imtųsi skaitymo geresnių 
laikraszšių ir apšviečiančių 
protę knįgų.

Geras biznis.
Sziuomi apgarsinamekunįgams 

panasziems į Kravšunę, kad pa? 
mus. Thorp, Wis. galima padary
ti puikų biznį. Czia lietuviai ne 
turi bažnyčios, o jų jau yra pu
sėtinai ir toliaus dar pasidaugįs- 
Taigi jeigu katras norėtu padary
ti biznį, gali nu-ipirkti pats už 
mvo pinįgus žemę ant bažny
čios, pastatyti bažnyczię ir klt-bo- 
niję ir viajrę, kas tikt prie to 
reikalinga; mes isz mvo pusėn 
pasižadame negydyti tokio biznio, 
nesikišti į jį, nes tai c ku
nįgo savastis. Išlygas duodame 
tokias: jeigu 8. Sakramentai 
butu per brangus, tai mes eisim 
kur bus pigesni.

Mes troksztame turėti savo 
bažnytėlę, bet kartu ir bijomėsi: 
jeigu surėdyme parapiję pagal m 
nę sistemę, tas gal mums išeitu 
ant blogo: mat fermeriai turi gy
vulius, o pasidarius tokiam ne rė
dai kaip Ck;eagoj, toki kunįgo 
prieas*!, kurie tarėte žinoti stov
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kasoe, greitai taptų apmainyti 
per galwiju8«

Ch eagos 6 wardo* Kliubas 
per-tatfi į komitetę Paryžiaus pa
rodai sąnarius komiteto liet, pa- 
raį ijos. Mes ant to netinkame. 
Jų nuopelnai didesni, jie werti, 
fcia it wi«U3 j akrynię sudd 
jtt*.'nusiųsti i Paryžių ant paro
dymo kokius mes turime wyrus 
ir kokius dvrasisskus wadowua; 
prie to dar reiktų pridėti ir anę 
kunigijos pastumdėlį isz Westvd- 
le

Lietuwiai-

Penzowe lietuwį.
2 d. rugsėjo, kautynėse Sten- 

fecs Co., netoli VYest Piltaion 
aidime kruwinos musstynės 
utraikuojancz:ų darbioįkų su 
M-.ihsiis ir kompanijos tarnais. 
M.u>3 samražtės atgal užgimė 
esi a sztraikas ir kompanija pasi
samdė prie darbo kelis seabsus, 
tarnus sawo sztoro apginklavo, 
po kurių uždanga 5 sc.ibsai ėjo į 
darią į kastynee. Sstraikieriai už 
stojo kelię ir seabsų norėjo ne 
leisti prie darbo. Prasidėjo mus* 
tynės. Į pagelhp teabsams atbėgo 
apsiginklavę sztoro tarnai ir pa
leido 15 szuvių į pulkę sztraikie- 
rių. Wienas wz jų, lietuvy* Na 
polas Wilkauskas likosi ant vie
tos užmusztas, kulka perlind•» 
žmogui per galvę. Turėjo jis 50 
metų, paliko,paczię ir 4 vaikų. 
Kitas wėl lietuvys darbinįkas 
gawo i kulkas į krutinę. Tas dar 
gyvas ir k»ip sako daktarai, isz 
gy.^ęs. Tegul dabar ežia nieks 
neina darbo jiesakoli, nes sunku 
ji gaut'-

M. Sinkevyczius.

Isz’Brooklyno, N. T:

menei pastoti. Jų purvinu* 
darbus jau ir mažai mokyti žmo
nelės supranta, kaip supranta ir 
melagystes užtarėjų tokių purvi
nų darbų.

Asz nesakau, kad visi kunįgai 
butu toki kaip Ch eigos lietu- 
viazkas prabaszcziue arbi jo 
mezzlynę užtariantis kn. Ambra
zaitis; yra terp kunį’ų gėri ir 
teisingi, bet ir tie ne dryatastnt į 
kovę su meszlyne beaivoliojan- 
ežiais.

Shenandoryj gana plati, dirva 
darbams ant visuomenės labo, 
bet ta dirva varpueziu apžėlusi. 
Keiktu ežia ypacz blaivmįtų, ku
rie pasistengtu užkirsti kelię gir 
tuokliavimams. Tada .tik mes 
galėtume kę nors naudingo nu
veikti; darbas eitu spareziaus, 
eigų ežia butu nors keli biznie

riai mylinti lietuvystę, bet ant 
nelaimės, apart dviejų, kiti yra 
v en bernais, bet ne pasakysiu ke- 
no. Lst.

Isz wisur.
0 žyd isz kam e mieste Berdicze- 

ve, K jevo gub., maskoliszkas 
randas uždarė 30 žydi-zkų sina
gogų ir prie jų ėsanezias mok
slą i nes.

—S=SĖS
| Japonijoj, ant 450000)0 gy

ventojų, pereitę me'ę buvo 26 
776 pradinių mokalainių su 82 
545 m »kintojais. Mokslaines lankė 
4016003 vaikai, taigi dusyk dsu- 
giaus negu trissyk tiek turinezioj 
gyventojų M įskolijoj. Ant užlai 
kymo tų mokslainių randas pas
kiria 18669 >49 yenų. Apart tų. 
buvo d ir 2021 privatiszka mok- 
elainė, bet tos besidauginint 
randavome, eina mižyn.

| Afrikos tiriuėtojas kapitonas 
VVelby, pietinėj Abismijoj,apliu- 
kinėse R įdulf» ežero, taigi krasz- 
tuose dar visai neisziirtuose ūžti 
ko iki sziol visu uepažįstainę 
milžinų tautę, kuri aavę vadma 
Tikktnas. ^Vidutinis aug-ztb 
Tikkanų yra 7pėdoa( terp europie- 
czių retai pasitaiko 6 pėdų aurss- 
czio), bėt terp jų yra ir augsz- 
lesni. Tikiu milžinų dauginus 
ant žemė* niekur dabar ne patin
ka.

B Weigiij<»s sosUpilėj suaresz- 
tavo kasierių Waraaavo8 miesto 
kasos, kurisai, p-isalavęs 20000 
rubl.su j lis iszdumė j užrubeiį 
ir ton Unksmę gyvenimę vedė.

| Azjatiszkas maras mieste 
Aleksandrijoj, Egipte, isznyko; 
paskutinis ligonis apleido ligon- 
butį. Isz viso buvo ežia 48 ap- 
sirgimai, isz jų 29~ pasimirė.

LIETU V A 
■"■gyvi . .■jį..

4. rugsėjo buvo susziuktas 
lietuvių susirinkimas, ant kurio 
laikrš pmkalbę neseni ii į Brook- 
lynę pribuvę* p. J. Grinius 
Kalbėtojas ragino prie apsiszvie- 
tiino, prie mokslo ir vienybės, 
priminė apie garbmgumę ir senu- 
mę lietuvi-zkos k Ūbos, teipoegi 
apie sunkų prispaudimę,kokį nuo 
caro ir jo valdžių kenezm tėvy
nės broliai; užgriebė savo kaitoj 
ir kasd'eninius musų reikalus. 
Susirinkę, kurių buvo apie 100, 
rankų plojimais parodė, kad yra 
užganėdintais.

Ant minėto susirinkimo likosi 
užmanyta parengti vakarinę lie- 
tuwiszkę tautiszkę mokslainę; 
kas norės, galės ir anghszkai mo- 
kintiesi; mokintojumi yra p. J. 
Grinius, kuriaai jau pradėjo mo
kinimu Kiekvienę vakarę 
pirm pradėj mo mokslo, pu-ę 
valandos bus apversta ant pra 
kalbų apie visokius musų reika 
lūs. Ant surinkimo reikalingų 
kasztų ant užlaikymo mokslainės 
kiekvienas norintis mokintie-i, 
mokės $3.00 už metų sezonę. Mo- 
kintin ų prisiraszė jau 40. Ant 
vedimo rokuudų ir prižiūrėjimo 
kitokių dalykų likosi isz szalies 
i-zrinktas kaperius p. P. Drauste 
lis ir sekretorius Naujokas. Mok
slas prasidės nuo 8 vai. kiekvie

vakarę ant salės p. Draugelio, 
po nr. 73 Grand str. Brooklyn, 
N. Y. Beturcziai ir neturinti darbo 
bus mokinami už dykę. Kas gei 
d ii a mokslo, tegul atsilanko ant 
augszcziaus parodytos salės.

J. Naujokas.

Isz Shenandoah, Pa.
Musų laikraszcziuose ~patinki 

gana visokių naudingų užmany
mų- Tame, rodosi, nieko žingei
dus nėra, kadangi priderystė 
kiekvieno gero tėvinainio dar
buotieji ant visuomenės labo. 
Pas mus vienok yra kitaip: nau
dingus darbus krauname ant 
peczių kelių ypatų 
•i tuos darbus musų iszgimoe ir 
visokį niekszai stengiasi tuos 
darbinįkus*’ niekinti ir pa'į jų 
darbą įsireižę stabdo. Matome 
vienok isz geresnių musų laik- 
^zezių, kad jau ir mu-'ų btoliai 
geriaus pradeda pažinti savo 
draugus ir užtarėjus, ir nedrau
gus, vilkus apsisiautusius avinė
lio kailiu. Tie su pakilusių su
pratimu renkasi jau į kuopeles ir 
kelia protestus priesz musų tau
tos nevidonus, priesz iszgamas, 
kaip tai matyt isz protestų priesz 
Ch eagog prubaszczių kn. Krav- 
•zunę ir jo menkos doros užta-

Tie niekaip ne gili sup 
rasti save purvinų darbų ir ne
nori geresniais* naudingais wisuo-

|] Pietinėj Lenkijoj, Lublino 
gub., iszdegė su visu miestelis 
Opole. 500 szeimynų per tai ne 
teko pastogės ir gyvena ant gry
no lauko. Kiip sako, gaisras 
užgimė nuo padegimo, bet pade
gėjų ne susekė.

I Ant paveržtos Japonijos nuo 
Cbihų didelės salos Formozos, 
nauji jos valdytojai užtiko labai 
turtingus aukso plotus. Wieta, 
kur yra tie nauji aukso plotai— 
yra prie sziaurrytinių sulos pa 
kranosių.

B Laivas “Amethy->t“, atplau 
kęs į Kmgston, Jam riks, atgibe- 
no žinię, kad ant Kaimanų salų. į 
sziaurvakarus nuo Jamaikos, terp 
gyventojų siauezia azjiliszka 
cholera Ant minėtos salos yra 
5000 gyventojų, isz jų gi 50, 
taigi 1% jau pasimirė nuo chole 
ros.

Isz Berber Egipte, per tele- 
gramę praneeza, kad vežantis 
kareivius ir darbinįkus geležin
kelio trūkis, netoli Wady Hilfa, 
užbėgęs ant viadukto, įgriuvo, 
nupuo ė žemyn ir susidaužė. Prie 
to 24 žmogystos likosi ant vie
tos užmusztoa, 30 gi yra sunkiai 
sužeistų.

( Legielatura angliszkos i ko- 
lionijos VViktorija, Australijoj, 
vėl atmetė kelintę sykį paduotę 
ant užgyrimo užmanymę pripa
žinti moterims bdsavimo tiesas 
prie visokių urėdnįkų rinkimų. 
Kolionijcj VVakarinės Australijos 
moterims balsavimo tiesos ly
gios su vyriazkiais likosi pripa
žintos. x

| Ne seniai ties miestu Dreznu, 
Wokietijoj, užkilo juoias debe
sis, isz kurio smarkiai pradėjo 
lyti; isz debesų puolė vienok ne 
vien lytas, bet ir mažos varly
tės, kurių prilijo teip daug, kad 
ant ulyczių ne galima buvo 
vaikszczioti. Ant nuvalymo že
mės nu varliukių susirinko czieli 
pulkai varnų ir garnių. -

| Ant angliszko garlaivio 
“Albertorlle” apsirgo du keliau
janti negrai ant kokios ten litnpan- 
czios ligos. Kapitonas liepė juri- 
nįkams ligonius įmesti į jūres, 
kadangi su jais laivę butų galėję 
ant Kanariszkų salų sulaikyti 
kvarantėnoj. Negrai bandė gin
ties!, bet jurinįkai teip ilgai juos 
su kaneziuis muszė, kol ne nume
tė nuo laivo į jūres, kur jie ir 
prigėrė. Tai tau ir imooiszkumas 
civilizuotų angliukų laivų kapi-

B Berlyno K iraliazkame Muze 
jtfje yra bindulė duon ts tnrbut 
seniausia isz iki sziol žinomų. 
Minėtę duonę rado senuose egi p 
tisskuose kapuose, ji kepta ne 
mažiaus kaip 45'K) metų atgd. 
Ji juodi, kieta, iazrodo lyg nuly
gintas anglių šamotas. Joje yra 
ne tik grudai, bet ir mind dių 
branduoliai. Rido ję netoli 
Mamphis, kapuose Msntuhutep, 
moteries f iraono 18 dmast'j h, 
kuri gyveno ant 25 szimtmeczių 
pirm Christaus' g'mimo.

| Komisija iszriuktaaut isztiri- 
mogeriausios vietos nukasimui tu
nelio ant jūrių dugno ir nuvedimo 
geležinkelio isz Šakoti jos į Air ję 
pabtigėdarbę. Tunelis po jūrėms 
turės 54 kylometrus ilgio,kantuos 
gi 50 milijonų doliarų. Ilgiausias 
isz dabar nukastų per kalnus tu 
nelių, Szvento G<>tardo tunelis, 
turi tikt 1| kilometrų ilgio, 
Khusymę sujungimo Airijos su 
Anglija per tunelį perkratinėja 
dabar Londono parlamente* ir 
nieks neabėjoja, kad jis duos da- 
leidimę; Anglija baugina-*! vien 
tunelio jung'anczio ję bu Prancū
zija, kadangi per tunelį galėtu 
prancūzai į Ang iję įsiveržti.

Q Prancuziszka* mokslincziua 
du Hay, tirinėjantis dibar senovės 
liekanas ant Kaukazo, Maskobjoj, 
90 vioratų nuo Abas Tuman 
(ežia pasimirė maskoliszkas sosto 
ypedinis) rado senovė* m'estę 
pastatytę po žeme. * Mie*tę 
tę vietiniai gyventojai vadiua 
Uplh Cz ke. Prisigriebti į jį ga
lima trepais iszkaltais uoloj. 
M estas tas susidedi is didėlių ir 
mažų olų iszkaltų uoloj. Moksliit- 
cziiis ne rado ežia nė jokių lieka
nų, isz kurių galima būt spręsti, 
kas iazkalė uol**j miestę. Minėtas 
prancuziszkas moksliuezius spren 
džia, kad uždėjimę to miesto ga
lima skaityti mažiausiai ant ko
kio szimtmeczio pr e«z Christaus 
gimimę ir kad jis buvo apgy
ventas kelis szimtmeczius. U plis 
Czike gruziniszkoj kalboj rei»zkia 
Uplio tvirtynę. U pi i s gi buvo 
uždėlojumi Gruzijos vieszpatys- 
lės, kuri dabar priguli Maskoli- 
jai.

vaikuzcziojimas ant iasgynmo 
kn. Kravczuno, buvo viskas ge
rai, kada nustojo jį gyrusi ir dar 
pareikalavo parapij nių rokundų, 
kn. Kravczunas invijo Dr tę isz 
S*lėe ir užgrėbė jos iraįgynę su vi
sais kitais daiktais. Už užgrėbi- 
mę Dr-tė apskundė kn. Kravczu- 
nę į sudę ir sūdąs prisudyjo 
$181 75, bet kn. Kravczunas 
prisūdytų pinįgų Dr-tėi neiszmo 
kėjo, apeliavo į aug*ztesnį sudę, 
kad tik stabdyti Dr tės pasikėli
mę ir apsiszvielimę, vien ant pa
darymo kasat ų. Ne gana tos 
skriaudos: dar 1897m, kada baž 
nytiuės salės buvo grindys (atpu
vusios, ku. Kravczunas prasmė 
vi-ų draugyszcztų, kad jos duotu 
pinįgus ant sutaisymo salės, ir 
toms draugystėms, kurios duos 
pinįgus, kn. Kravczunas prižadė
jo duoti salę ant mitingų dykai, o 
aut bilių ir teatrų už $15.00, nuo 
neprisidėjusių draugysčių už bi
lių ar teatrę im i po $25.00. Dr-tė 
S. Daukanto ant kunįgo propo
zicijos sutiko ir d *vė $50 00 ant 
salės isztaisymo,pasitikėdama,kad 
dvasiszkas vadovas laikys savo 
duotę žodį. Tai dabar matote 
kaip laiko duotę žodį! Negana 
kad paėmę* nuo Dr tės $50.00, 
jai salės ne duoda ne ant teatrų, 
nė ant mi>ingų, bet d*r ir drau
gystės knįgynę su knįgoms, kon
stitucijoms, teatriliszkais drabu
žiais ir visais daiktais užgrėbė.

Ir kur teisybė pis tokį d va s i sa
kę vadovę? Kokiu vardu jis yra 
vertas pavady Ii už savo szunisz- 
kus darbus? Kiek jis blėdiea lie
tuviams daro, tai jau nė masko
liszkas žandaras daugiau padaryti 
negali. Jis nuskriaudė, nugram- 
z lipęs į skolas slapta bažny
tines p rope r’es, 'jis stengiasi isz- 
tautyii lietuvių vaikus kaip mas
koliszkas “czinovnįkasM vereda 
mas į pravoslaviję, jis užgrėbė 
moksliszkos draugystė* knįgynę 
ir konstitucijas besistengdamas 
sugriauti draugystę. stabdo 
apszvielimę; jis suaaudoja spa- 
viednyczię ant atkalbinėjimo 
žmonių nuo skaitymo ir kenkia 
visur, kur tik gali lietuvių apsi 
sk'vietimui. Ui tokius szunisz- 
kus darbus jis ne tik kunįgo, bet 
nėra-vertas gero žmopaus var
do, yra tai lenkbernis nė vertas 
kad jį lietuviai muilytu, kadangi 
ji* yru bjiuriausiu lietuvių ir 
lietuvystės prieszu.

Dr-tė S. Daukanto.

Protestus Dr-tės 8. Dau
kanto priesz Chicagos lie- 
tuwiszkos parapijos pra- 
baszczių kn. Krawczun$.

3 d. rugsėjo moksliszka Dr tė 
Si mino Daukanto laikė savo mė
nesinį zusiriukimę K. Laudans- 
kio salėje, ant kurio terp kitko 
nutirė protestuoti priesz ku. 
Kravczuno nedorus pasielgimui, 
kurs, užgrėbdamas Dr tės ko į gynę 
su konstitucijoms ir visokiais ki
tais daigiai*, begėdiszkai nu
skriaudė draugystę ir stabdo apsz- 
vietimę ir pasikėlimę naujai pri
imtų sąnarių. Dr-tė neturi nė 
vienos konstitucijos, ne* godus 
kunigėlis jas visas suvalgė, ir 
per tai draugystė turi kęsti sąna
rių rugojimus, kad nėra konsti
tucijų ir dėti nauję kasatę ant jų 
padirbimo. Draugystė turėjo sa
vo knįgyne apie 500 egz. viso
kios įtalpos knįgų ir apie 200 
egz. konstitucijų, leiposgi buvo 
ten marezalkos ir teatralisski 
drabužiai, o kad draugystė prigu
lėjo prie bažnyczioe, tai ir jos 
knįgynas talpinoai bažnytinėje 
salėje po priegloba kn. Kravczu
no. Pakol Dr-tė darė savo ap-

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai

8iisiwienyjinio Lieta wių 
Amerikoje Seimus

Atsibus, kaip perinti XU Sei
mas nutarė, Waler -oryje, Conn. 
dienoje 3. 4 ir 5 Spalių arba Ok- 
toberio 1899m.

Todėl, Waterburio Wyrai, su 
szirdingu džiaugsmu reny a eile* 
ovacijų, idant akyse svetinitau- 
czių ir lietuviszkų aziukszn:ų ga
lėtu pasirodyti civilizuotais žmo
nėmis, kaip tai:

1. Sale parengta dėl Seimo 
ConcerdiaJlalI N. 3G5, ant gat
vės Bank, |>er vienę blvkę nuo 
“d i po” (vatzalo).

2. Užstėliuoti gražiausi ir pi
giausi hotelei dėl nakvynės dele 
getams.

3. Pasamdyta gerinusia Siausti- 
nyczia, po vardu Poli's Tbeatre, 
dėt teatro, kuriame bu* perstaty
mas tragedijos Keiutuczio.

4. Lietuviszkas ben&s atva
žiuos i»z sostapilės Tėvynės, gar
singo VYilniaua miesto, meiliai 
rėž lietuviszkua marszus gaiIenos 
ir ramybės.

5. Suvažiuos isz visos Naujos 
Anglijo* Ketuwiaako* draugystės, 
su smarkiai rėžianeziais benaiz 
prie ūžimo litaurų ir bubnų.

6. Atsibus iszkilmingiausia pa
roda, kokios iki sziol lietuviai ne 
matė, kaipo ženklas liuosybės, 
ženki «s iezsiliuosavimo iaz mas- 
.koliszkų panezių ant laimingos 
žemės a. a. Jurgio Washingtono. 
Progr.imas su paaiszkinimiis bus 
patalpintas atein-incziame nume
ryje “Bažnycziou Tarno”.

vakarę, 3 Spalių, Paroda.
“ 4 “ Teatras.
“ 5 “ Balius.

Kuopos prez. Tarei Ia.

l
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Redakcijos atsakymai.
P. Juboaiozjui. Nežinant kas 

szaukė, kada ir kę, rasztelio pa
talpinti ne galime.

P. X. X. Tamistos Peržvalga 
yra vien ypatos kritika. Tokį 
rasztai į laikrasz'į ne tinka.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po....................... 52Įc
Pru*i*zkou markės po............24|c

Pr e kišk v leno pinįgu stanlinio

Pagal Hutckinaoną.

(Tąsa.)
Apart Labyrinthodontų, trečiaeiliniuo- ; 

se sluogsniuose randa liekanas ir tikrų sala- i 
mandrų, tokių kaip ir šiądien gyvuojančios, 
tikt daug didesnių už šiądienines. Kada 
pirmą kartą Dr-as Scheichzer, pabaigoj perei
to amžiaus, užtiko skelėtą anų išnykusių di
delių salamandrų, palaikė jį už skeletą tų 
laikų žmogaus ir praminė jį Homo Piluvii 
Tęstis (žmogus liudytojas tvano). Kadangi 
jis savo nuomonę garsino su persitikrinimu, 
tai jam išsyk įtikėjo tūli mokslinčiai, bet pa
matęs jo surastą neva prieštvaninio žmogaus 
skeletą prancūziškas mokslinčius Cuvier, ap
žiūrėjęs kaulus to neva prieštvaninio žmo
gaus, išsyk pasakė, kad tai ne žmogaus kau
lai. Galva jo dideli su didelėms akių lo
moms panaši į galvų varlių arba salamandrų. 
Kaulus to neva žmogaus Cuvier galutinai 
pripažino už kaulus seniai nuo žemės pavir
šiaus išnykusių didelių salamandrų.

Krokodilių riminė.
Šiądien dar gyvuojanti šilteeniuose kraš

tuose krokodiliai yra tikt likučiais senų ga
dynių, seniaus jų buvo daug veislių iratmai- 
nų didelių ir mažesnių. Krokodilių giminė 
atsirado ant žemės labai seniai. Negalima 
suprasti, kodėl krokodilių likučiai užsiliko 
iki šiaį dienai, o išnyko daug veislių ir Čielų 
giminių kitokių slankiojančių ir driežų. 
Tvirtesni sutvėrimai išnyko visi, iki šiai die
nai užsiliko vien bjaurus, nerangus krokodi
liai, gavialai, alligatoriai, mažai persikeitę 
lygiai kaslink kūno sudėjimo ir gyvenimo. 
Šiądien užsilikę krokodiliai terp slankiojan
čių, teip kaip Tekinai terp žuvių, yra tikt 
kaipi palikimas seniai praėjusių amžių.

Šiądien gyvuojanti krokodiliai pagal sa
vo kūno sudėjimą skiriasi nuo driežų, į ku
riuos panašus iš pirmo pažvilgio ir su kuriais 
senose gadynėse stovėjo artymoj giminystėj. 
Gyvena jie vandenyse ir yra didžiausiais iš 
draskančių sutvėrimų gyvenančių šiądien 
prėskuose vandenyse. Krokodiliai ir alliga* 
toriai jaunystėj,© gavialai per visą amžį min
ta žuvimis; bet dideli suaugę Krokodiliai už
puola ant kiekvieno gyvuolio, ne aplenkia 
nė žmogaus, jeigu tikt gali įveikti. Kroko
diliai skyriasi nuo alligotorių tuom, kad jų 
ketvirtasis dantis apatinio žando pereina per 
viršutinį žandą. Dantų įsgdinimas jų tei
posgi skiriasi nuo kitų šios dienos slankio
jančių. Šnervės yra snukio užbaigoj ant 
viršaus; akys ir ausys yra arti galvos viršaus 
teip, kad gyvuolis gali kvėpuoti, matyti ir 
girdėti būdamas vandenyj, jeigu vien galvos 
viršus kyšos iš vandens. Kada jie visai pa
neria, šnervės jų užsidengia uždangomis kai
pi liežuvėliais. Akis teiposgi uždengia, {per
matomos plėvės, ausis gi ir gerklę už
dengė oda. Kūnas ilgas, ant nugaros už 
dengtas kietom panašioms į kylį uždangomis. 
Ilga, drūta uodega pritaikinta ant pasiirimo 
prie plaukinėjitno vandenyj. Kojos trum
pos, pirštai sujungti plėvėms kaip žąsų arba 
ančių. Ant pirmutinių kojų yra penki, o 
ant paskutinių keturi pirštai, nagai yra ant 
trijų pryšakinių irant paskutinių kojų pirštų; 
pryšakinės kojos trumpesnės už paskutines. 
Slenkant ant žemės krokodiliui, kūnas jo 
mažai nuo žemės pasikelia ir paprastai pa
pilvė siekia žemę, o kojos būva išskęstos 
į šalis.. Paskutinės kojos užpakalyj turi už
sivingiavusią skiauterę susidedančią iš 12 
stambių ir kietų žvynų.,. Prie plaukimo kro
kodiliai ne vartoja pryšakinių kojų, jos būva 
pririestos prie krutinės. . Plati, kaipi suspau
sta galva krokodiliaus labai tvirta, kaukalio 
kaulai daug kietesni negu daugelio kitų 
slankiojančių. Dantys aštrus, šaknys cilin
driškos, tuščius viduryj. Prie kramtymo 
maisto dantys jų nuolatai lūžta, bet vieton 
nulužusių išauga nauji, didesni ir tokiu bu- 
du, jaunų krokodilių dantys maži, prilygi
nant juos prie senų ir juo jie senesni, Juo 
dantys stambesni. Kaip paminėjome, kiek
vienas dantis turi tuščias viduryj šaknis, ku
rios yra makštimis užlaikančiomis kaipi sėklą 
išduodančią naujus vieton nulužusių dantų.

Krokodiliai šiądien gyvena Afrikoj, 
pietinėj Azijoj, šiaurinėj Australijoj, pie
tinėj Amerikoj ir Vakarinėse Indijose. In
diškų krokodilių ne trūksta Rytinėse Indijo- 
se ir šiaurinėj Australioj,kur jie priauga iki 
80—40 pėdų ilgio; vidutinis ilgis jų yra 20 
pėdų.

Alligatoriai jau mažesni už indiškus ar
ba Niliaus krokodilius. Išėmus vienos jų 
atmainos neseniai surastos Chinuose, gyvena 
dabar vien karštuose Amerikos kraštuose.

Gavialai turi ilgą snukį, minta žuvimis, 
ant gąudymo kurių lyg tyčia pritaikintas il
gas ir smailus jų snukis ir aštrus dantys.

Šiądien krokodiliai gyvena vien prės
kuose šiltų kraštų vandenyse, taigi ažeruose, 
upėse ir giliose balose ir klampynėse; bet 
senose geologiškose gadynėse tos giminės 
sutvėrimai ne pasiganėdino vien prėskais 
vandenimis, bet teip gerai gyveno prėskuo
se sausžemių vandenyse, kaip ir senų laikų 
jūrėse. iSeniausios formos iškastos iš žemės 
yra prastesnės negu surastos sluogsniuose vė
lesnių laikų, senos formos teip dar į tikrą ti
pą nežymiai išsivyščiusiop, kad ant pirmo pa
žvilgio ne galima žinoti, prie kokios giminės 
juos priskirti: triaso sluogsniuose randa lie
kanas krokodilių giminės, kurie matomai 
stovi artymoj gyminystoj su dinosaurais.

dalina į sejcanč as dalis: /) Aetasauria, prie 
kurios priguli ActaBaurus ir dar viena atmai
na surasta-triaso sluogsniuose; £) Parašu- 
ohia, prie kurios priguli iškasti triaso sluog
čiuose Bdodan, Parasuchus ir kiti ir 5) 
Eusuchia apimanti visas vėlesnes ir Šiądie- 
nines formas. Profesorius Huzley, tirinėda- 
mas liekanas senų gadynių sutvėrimų iš 
krokodilių giminės, surado, kad seniausios 
jų formos mažiaus skiriasi nuo driežų, negu 
šiądleninės ir vėlesnės iškasamos iŠ žemės 
sluogčių formos, teiposgi kaip seniausi di- ' 
nosaurai stovi artymoj giminystėj su drie
žais.

Seniausias iš iki šiol išžemės iškastų kro
kodilių—yra kūnas mažo AetoMuro; rado jį 
triaso sluogsniuose Wuertemberge. Kūnas 
jo buvo visai uždengtas kietais kauliniais 
žvynais kaipi senioku. Kojų Kaulai jų labai 
ilgi ir sudėjimai jų panašus į sudėjimų dras
kančių dinosaurų, kaip antai Megalosaurų.

Kita labai sena krokodilių atmaina, ktr- 
rios liekanas rado triaso sluosniuose, teiposgi 
Wuertemberge,yra didelis Belodon arba Pty- 
tasaurus.

Krokoriiiių giminu senų gadynių mokslinčiai

Beloilon. Malas Aėtosaurus.

' Viso skeleto to sutvėrimo iki šiol ne pa
sisekė surasti; todėl ne galima pasakyti, ko
kio jis buvo didumo; iš didumo galvos vie
nok galima manyti, kad jis buvo ne mažas. 
Galva jo buvo plati užpakalyj, toliaus gi ėjo 
siauryn ir siauiyn. Dantys jų buvo aštrus 
su iškarbuotais kraštais. Kiek galima sprę
sti iš iki Šiol surastų kaulų, jis. išrodė teip, 
kaip parodo žemiaus padėtas'paveikalėlis.

i ■ Belodon
Jis prigulėjo prie seniausių 

krokodilių veislės, liekanas randa sluogs- 
niuose naujo raudonojo pieskinio akmens 
Vokietijoj. Nugarkaulis susideda iš įdubu
sių sunarių teip kaip tai yra pas žuvis. Ant 
kojų yra po 5 pirštus, Šios dienos krokodiliai 
turi jų po keturis ant paskutinių kojų. Vi
si šito skyriaus sutvėrimai turi prietaisas už
darančias ausis, šnerves ir vidurius nuo įsi
veržimo vandens, kada gyvuolys paneria į 
vandenį.

Iš liekanų surastų vėlesniuose žemės žie
vės sluogsniuose matytų kad krokodilių krei
dinių sluogsnių laikų kūnas jau persikeitė, 
sulyginant su gyvenančiais triaso ir juriškuo- 
se perijoduose; persikeitė ypač nugarkaulio 
sunarių pavidalas, kurie pastojo įdubusiais 
iš pryšakio, o išpustais iš užpakalio, taigi 
teip, kaip tai yia ir pas šios dienos krokodi
lius; pas seniausias formas nugarkaulio są
nariai buvo įdubę iš abiejų pusių, taigi toki 
kaip pas žuvis.

Seniausių laikų krokodilių akys buvo 
ant vidurio kaukalio, vėlesnių gi ir šiądie- 
ninių jos yra netoli galo.

Stagondtepis, krokodilius triaso laikų, 
prigulėjo prie tokio jau tipo, kaip ir augš- 
čiaus aprašytas Belodon. Rado jį Elgino 
pieskinio akmens slugsniuose. Šitasai su
tvėrimas panašus į šios dienos kaimanus kar
štų Afrikos vidurių, tikt kaukalis jo ilgas, 
ištyeęs. Kūnas jo buvo uždengtas kietų kau
liniu serdoku lygiai iš apačios, kaip ir iš- 
viršiaus, susidedančių iš kietų žvynų, einan
čių keturioms eilėmis ant nugaros ir 8 ant 
papilvės; šios dienos krokodiliai ant papilvės 
tokio senioko ne turi, išėmus tūlų alligato- 
rių atmainų. Dantys buvo trumpi, pusti 
ir tru pūtį buki, iš dalies panašus į kraštutinius 
dantis šiądieninių tūlų krokodilių atmainų. 
Žandai buvo ilgi, ištysę. Ilgis jo buvo 18— 
20 pėdų.

Juriškuose sluogsniuose randa jau dau* 
giaus liekanų išnykusių krokodilių veislės 
sutvėrimų; ne retai tuose sluogsniuose užtin
ka čielus skeletus palaidotus vienoje vietoje. 
Visi jie priguli prie mokslinčių pramintos 
Eusuchia veislės ir dalinasi. į dvi dali: į am- 
phicoela ir procoelae, pagal tą ar jų nugar
kaulio sanariai įdubę iš vienos pusės, ar iš 
abiejų.

Prie pirmos dalies, taigi prie turinčių 
nugarkaulio sąnarius įdubusius iš abiejų pu
sių priguli kelios veislės.

Butverimų

TekeouauruB.
TeLeosauru^kurio skeletą iškasė Anglijoj 

apie 10 pėdų ilgio. Pagal 
jis buvo panašus į šiądien

1758m. turėjo

gyvenančius gavialua, bet snukis jų buvo 
ilgas, smailus. Keli pryšakiniai dantys bu
vo labai ilgi. Kūnas buvo uždengtas labai

(Toliaus bus.)

Keli pryšakiniai dantys bu-
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