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Priekalba.
Hoinines historiarum ignari semper snnt pueri. 
Zmones nusidavimų nepazinstantiejie vis yra vaikai.

Jau trisdeszimt ir penki metai praejo nuog to laiko, 
kada atsirado pirmas lietuviszkas laikrasztis. Jei mes 
tą kelių. metų tarpą sulyginsime su ilgomis eilemis metų, 
kuomet musų tauta (gimine) visokeis vargais ir sun- 
kenybemis prispausta, negalejo ne mislyti apie savo 
alpstanczios dvases atgaivinimą ir dvasiszką peną, 
tie praszokusieji trisdeszimt ir penki metai pasirodys 
mums kaip vakarykszte diena! Per ilgus tuos amzius 
musų gimine teip buvo paniekinta ir prispausta, jog 
už tiesą dyvitis reikia, kad tik per vieszpatiės ma- 
lonę jiji iki szei dienai dar gyva liko! Senoves gady- 
nese apgyvenus kone dvigubą žemes plotą, ji szendie 
taip didei visose szalyse susimažino, jog prilygsta tiktai 
szeszeliui senosios musų Lietuvos! Tas sunykimas musų 
tautos nusidave ipaczei del to, jog daugumas Lietuvių 
parubežiuose su kitomis tautomis gyvenanpzių, pasisa- 
vino per ilgus amžius svetimas kalbas. Zmones patys 
neiszmire drauge su iszmirimu tose szalise lietuviszkos 
kalbos — jie liko, tik priemę kitą, svetimą kalbą tapo 
ar Vokieczeis ar Slovenais. Teip visi mokinti keliau- 
ninkai, kuriems teko Prusus aplankyti, sako, jogei 
typas tikros Prusijos gyventojų, pagal iszveizdi ne 
prilygsta vokiszkam typui, nors szios dienos Prusijos 
gyventoju dide dalis tik vokiszkai kalba. Mes vel
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gerai žinome, jog daugybe szios dienos Vokieczių Pru- 
sijoj paeina isz Lietuvių, kurie atsižadeję nuo savo 
gražiosios kalbos svetimai tautai teko. Teip lyginai 
einasi Lietuvoj ir kitose parubežiuose: Lietuva pama- 
želiu nyksta, nes nyksta jos kalba! Suskaityti visas 
priežastis, kurių del Lietuva susimažino ir taip baisei 
sunaikinta tapo, butudabar per ilgai. Cze mes tik tiek 
pamineti turime, jog rasi didžiausia priežastis to viso 
pikto yra ta, kad apie Lietuviu apszvietimą per lietu- 
viszką kalbą, tie, kuriems priguletu tai daryti, rupin- 
tis nesirupjna. Szendien visi mokinti vyrai, kurie mu- 
su gyvenimą ir jo sunkumą pažinsta, vienu balsu sa- 
ko, jog tie musu kaimynai, po kuriu valdzia musu gi- 
mine yra, varą ant to, idant mes ne szendien, tai už 
metu kitu, pavirstumem ar in Vokieczius, ar vel in 
Slovenus (Lenkus ir Gudus). Jeigu mes dabar pa- 
klaustumem, kas per nauda butu del vokiszkystes ir 

   slovenystes, mums atsižadejus nuog savo numyletos 
  kalbos lietuviszkos ir garbingos musu praeitines, kai- 
mynai musu negaletu duoti mums ne iszmintingo, ne 
teisingo atsakymo. Juk ir mes esame tokiepat žmo- 
nes, kaip ir musu kairaynai, ir norime visomis teisibe- 
mis, prigulincziomis visai žmogystei, lygei su musu 
kaimynais naudoti. Tarp tokiu teisybiu pirmutine butu 
ta, kad Lietuvoj Lietuvei mokslą ir apszvietimą lie- 
tuviszkose mokslinycziose gautu. Szendie mes visi 
gana gerai numanome, jog iszkalos (szuiles) su sveti- 

  momis mokslo kalbomis daugiausei Lietuvius paverczia 
  in svetimus ir atskiria vaikelius nuog ju gymditoju. Ar 

ilgai dar teip duruos, negali tikrai žinoti, bet, kaip ga- 
lima iszmanyti, nužiurint ant veikalu musu gadynes 
Lietuviu troszkavimai ir noras neveik dar iszipildys!...

Lairaingesnio del Lietuvos laiko ateinant belu- 
kuriuodami, turime mes patys rupintisi apie savo dabar- 
nykszczius reikalus: ką mokslinyczios nedaro, tai mes 
patys atlikti turime. Kuniszko maisto nestokuodami, 
pirmucziausei turime rupintis apie dvasziszką szviesą. 
O szis szviesos atgabenimas yra tai didei svarbus 
dalykas!
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To delei tegul bus garbinamas tas Lietuvos myle- 
tojas, kursai pirm trisdeszimt ir penkiu metu insteigdamas 
laikraszti „Lietuvninku Prieteliu“ pradejo rupintis 
apie iszplatiniamą tarp broliu dvasiszkos szviesos. 
Paskiau atsiradęsis laiszkas, o per ilgus metus per gar- 
bingą professoriu Kurszati Karaliaucziuje iszleidžiamas 
„Keleivis“ platino Lietuvoj, kaip imane, dvasiszką 
szviesą ir žines isz visatinio mokslo. Pradžioje 1878 
m. pradejo Klaipedoj, naujas lietuviszkas laikrasztis 
„Lietuviszka Ceitunga“ szalip „Keleivio iszeiti, 
kursai 1880 m. kitam reditojui, p Eynarui, teko ir tapo 
„Naujuoju Keleiviu“ pramintas. Skaitlius skaititoju su 
laikraszcziu skaitliumi dauginosi ir didinosi. - Szie tai 
laikraszczei tur nuopelnus Prusu Lietuvoj per prilaikimą 
lietuviszkos kalbos ir per naudingumą savo rasztu. 
Dar iszeina ir polytikiszkas „Konzervatyvu Draugistes 
Laiszkas“ Prekule. O galiausei bus nuo 1. aprilio sz. 
m. Ragaines mieste po p. Eynaro redymu, kursai isz 
„naujojo Keleivjo“ Draugystes iszstoja, „Keleivis“ pas 
knygu spaudintojus Albaną & Kibelką iszduodamas, kursai 
pagal jo gruntavotojo, p. professoriaus Kurszaiczio dumą 
ir velijimą toliaus redoms taps, koktaj prie „naujojo K.“ 
nebgalejo nusiduoti.

Pripažindami nuopelnus tu laiszku mes cze dabar 
neminesime apie juju polytikiszkas pažiuras ir nuomones. 
Kas del Lietuvos yra arba butu naudinga, kas vel jai 
galetu užkenkti, apie tai kiekvienas kitoniszkai supranta. 
ir numano, ir už savo darbą gali duoti atsakimą vien 
savžinei savo. Stodami in pulka savo garbingu draug- 
broliu — laikraszcziu, pirmucziausei turime pasisakiti, 
koks musu mieris ira. 

Palikdami aniems laiszkams tą triusą apie Lie- 
tuvos apszvietimą per dvasiszką mokslą, mes nekliudi- 
sime isz pradžiu ir užrubežines polytikos. Musu laik- 
rasztis, vieną tik kartą ant menesio iszeinąs, tegul 
apims tą vietą, kuri dirvonais guli. . . .

Trumpai sakant, laikrasztis musu bus tik svie- 
tiszkas, ir pagal isztekliu ir pajegas musu, atgabęs 
žines tik isz visatinio mokslo. Tas žines suteikdami 
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 skaititojams savo, mes dangiausei rupinsimies iszpla- 
tinti tarp broliu žines apie savo gimines (tautos) se- 

    noves veikalus, o teipogi apie reikalus musu, kaipo 
Lietuviu, sziose gadynese.

Kaip kiekvienas Zmogus atsimindimas visą savo 
givenimo begi, atsižiuredamas atgalios mato ir numano, 
kas jis ira buvęs ir kuomi tapęs, supranta, kokiu savo 
inpatibiu delei jis tapęs toks, o ne kitoks; taip ir visa 
musu gimine (tauta) turetu atminti ir pažinti praejusi 
laiką, kuri ira givenus ant szios Lietuvos žemes, ir 
visus laimingus ir nelaimingus atsitikimus, kurie sziokiu 
ar tokiu budu padare musu giminę tokią, kokią szen- 
die regime ir pavede ję tiems vargams, kuriuose mes 
givename.

Jau daug szimtu metu praejo, kaip paliove Lie- 
tuvos giedruotose padangese spindejus žvaigzdele, kuri 
musu tevu tevams szviete; tamsi, neperregima ukana 
apsiaute musu linksmą senoveje žemę; visokie vargai 
ir sunki, o ilga verguve iszdilde isz atminties musu 
paminejimus laimingesnio ir nevargingo gyvenimo; už- 
mirszome, kuomi mes senoveje buvome. ir tikt retoj 
jau dainoje ar pasakoje randi paminklą minavotą isz 
praeitines musu. . . . Liko dar kalba musu garbinga, 
apie kurią mes galime drąsei su mokintu viru isztarti: 
„Die Sprache ist unsere Geschichte“. Szeip — viskas 
pragaiszo, o ir tas musu vienutelis skarbas — kalba, 
teipogi niksta;

Musu tad ipatingiausias ir didziausias rupestis bus 
         duoti pažinti musu broliams Lietuvoj nusidavimu 

senoves gadines ir veikalu musu garbingu senteviu, 
kuriu darbus ir teviszkes meilę užmirszę nežinome mes 
patis, kuriu tevu esame sunus bei nepoczei (anukai, 
vajku vaikai). Jei kožnas geras ir patogus sunus 
guodoja savo tevus ir tevu tevus, tai ir mes, Lietu- 
vei, szios gadines turime sekti pavizdi geru sunu se- 
noves Lietuvos; todelei pirmiu pirmiausei turime pa- 
žinti juju senoviszką givenimą, budą, dabą ir tikibę, 
juju darbus ir rupesczius; nes ju givenimą pažinę, pa- 
žinsime geriaus juos, o juos pažinę ir patis pasižinsime.
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Toliaus apie darbą „Auszros“ kalbedami, turime 
pamineti ir tai, jog mes ne užsimirszime rinkti ir ap- 
raszineti visokius lietuviszkus senoves paminklus ir 
liekanas (kas liko), isz kuriu galima pažinti givenimą, 
budą, dabą, senoviszką tikibę musu seneliu. To delei 
rinkejai dainu, pasaku irtt. paminklu pagal vertibę ir 
svarbumą ras musu laikrasztije vietos savo darbams.

Pasakodami apie praeitinę senoves, mes nepralei- 
sime progą nepasikalbeję su skaititojeis apie reikalus 
musu tautos szioje gadineje. Naudingi vel pamokinimai 
ir žines ar tai isz noturos arba prigimties mokslo, ar 
tai isz ukes vedimo (agronomijos), ar tai isz vaisti- 
jimo (daktaristes) irtt., ras musu „Auszroj“ visuomet 
patalpos vietą.

Pažinti placzią su myletojais musu kalbos ir su 
mokincziauseis musu laiko Lietuvos virais turedami, 
mes ketiname pakviesti juos ant darbo in musu ,, Auszrą“; 
o tikimes, jog jie meilingai priims pakvietimą.

Szitus savo pažadus iszpilditi isz gilumo szirdies 
noredami, mes ne troksztam del saves kitokio pelno 
ir naudos, vienat kad musu žodzei pultu ant gražios 
dirvos ir atnesztu szimteriopą dvasiszką naudą Lietu- 
vai. . . . Su vieszpaties pagalba mes kiek pajegdami 
ir inmanidami triusimes ir ruoszimes, tos dumos bu- 
dami, jog ir musu darbas gali buti naudingas.

Kaip auszrai ausztant nyksta ant žemes nakties 
tamsybe, o kad taipjau praszvistu ir Lietuvos dvase! 

Toks musu troszkavimas ir noras.
Pragoj. B.
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Lietuvos senovės paminejimas.

Giedu dainelę — savo giesmelę
Apie rupesnius, vargelius 
Lietuvos kraszto; ne teip isz raszto, 
Giedu senuju žodelius.

Kalnai ant kalnu, o ant tu kahiu — 
Kalnai ir maži kalnelei — 
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako musu senelei.

Ten miszkai1 snaude, ten meszkas gaude 
Kasdien Lietuvei isz seno;
Uže, braszkejo medžei nuog vejo, 
Ten kur Lietuvei gyveno.

Ant smilekalnio, ant pilekalnio 
Aužuolai szvęsti kerejo  
Ir tie dievaiczei, kokius Žemaiczei, 
Kokius Lietuva turejo.

Tol’ už Dauguvos2 krasztą Lietuvos 
Smaline žeme užgavo;
Sziaurej Baltmares,3 pietuos Juodmares 
Lietuvą aprubežiavo.

Kyjovas, Rusai, Liatvei ir Prusai, 
Gudai ir pikti Totorei,
Lietuvą pažinę, vainiką pynę — 
Lietuvius dabin padorei.

Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemiu ingijo! . . .

  Zmones laimingi buvo turtingi, 
Niekur nebuvo vergiju.
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Vieni didžiunai buvo GALIUNAI, 
Ant vyresnybes iszrinkti, 
O kiti saldžios klause ju valdžios — 
Visi mažiukais vadinti.

— Amžei sukako, kaip senei sako, 
Ir kitaip virto Lietuvoj:
Augo didžiunai, augo (GALIUNAI, 
Zmones vergijon pekliuvo.

Svietas suspaustas, aszaroms praustas, 
Prapult ant amžiu ketino.
Gavo kantrybę, meiles stiprybę 
Tikybę szventą pažino. . . .

Aužuolai griuvo, dievaiczei žuvo, 
Krito ne viena žinyczia!
Ponus užtojo, mokslo dastojo 
Lietuvoj szventa bažnyczia.

Upej szventojoj griekus mazgojo — 
Po krikszto žmones uekaltus
Skyre bažnyczia — vyrus trinyczia, 
Moteris numetais baltais. . . .

Nors ponai spaude, bažnyczia glaude 
Lietuvos prastus žmoneles
Po savo sparnu, kaip tikrus tarnus, 
Kaip tikras savo aveles.

— Amžei sukako, kaip senei sako, 
Lietuvoj visaip ats’ejo:
Jos sudraskyta valdžia sukrito, 
Daugeli kraujo praliejo. . . .

Miszkai iszgriuvo, medžei supuvo, 
Ir nuogi laukai paliko;
Pievu žalumas, javu brandumas, 
Kasmets prapuole, isznyko.

2
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Zmones prispausti, pradejo jausti 
Dažnai ir badą ir marą — 
Dievas gelbejo ir prižadejo, 
Kad atsiuns laiką mums gerą.

* * *
— Sztai diena auszta, naktis iszlaužta 

Nyksta tarp letu žmoneliu . . .
Bet koks mums žodis tiesą parodys, 
Koks kelevedis ves keliu?

Nesibijokim, neeimanuokim5 — 
Dievas, ko reikia mums, žino, 
Kad bus per sunku del savo ranku, 
Mumis pagelbet ketino. . . .

1862 m. A. B.

1 Miszkas, gire; 2 Dauguva, Duna, Duna, upe inbeganti 
in Rygos juriu intaka, priklausanczia prie Baltmariu, baltuju arba 
auszriniu juriu; 3 Baltmares, auszrines mares, jures; 4 GALIUNAI, 
gimine Galioniu, valdonu Lietuvos; 5 daznai, tankei; 6 eimanuoti, 
dejuoti.

Lietuviszkoji Kalba.

O brangi lietuviszkoji 
Szventa kalba prigimtoji! 
Už žemcziugus tu brangesne 
Ir už viską meilingesne. 
Pats vieszpatis kvapu savo 
Ir atveręs žodzius tavo, 
Isz balso visprigimimo 
Prie pasauliu sutverimo. 
Tu danguje karaliauji, 
Liaupsint Pramžiu nepaliauji, 
Skambedama tarp szventuju 
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Jau nuog amžiu amžinuju. 
Musu pratku gimdytojei, 
Rytu žemes gyventojei, 
Tavo žodžeis kalbedavo, 
Pirmneng czionai atkeliavo. 
Tu tukstancziu metu czesą 
Praleidai kaip dienos szviesą 
Ir laimeje ir varguose, 
Bet vis tuos’ pacziuos rubuose. 
Liudija mums tavo dainos 
Giesmes, raudos, mytai seni — 
Kad be jokios tu atmainos 
Amžiu amžius jau gyveni. 
Versmes, upes — žemes gyslos — 
Niamuno, Dunos ir Vyslos; 
Piles, kalnai. klonei, plynes 
Reiszk senas tavo supynes. 
Tavo žodžeis mus seniejie 
Sentevei garbingiausiejie 
G-arbino tevus senuosius 
Ir visus dievus savuosius.
Ir maldomis ir giesmemis, 
Tu pacziu giesmiu versmemis 
Giedodavo, dainuodavo, 
Linksmindavos ir verkdavo. 
Nes ir laimej ir bedoje 
Irgi dievop szaukt maldoje, 
Visad, visur tu szaunesne 
Ir žodziuose gausingesne. 
Tu esi tarp daugio szimtu 
Kalbu sviete da garbintu 
Ir seniausia ir gražiausia, 
Turtingiausia ir szvelniausia. 
Kiek isz juju mes pažinstam, 
Nei vienoje ne iszvistam 
Zodziu teip szirdingai meiliu, 
Neigi isztarmej teip dailiu: 
Tevs, tevelis, tevuželis, 
Motinele, broluželis,
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Sunitelis, dukružele, 
Bernitužis, mergužele. 
Tavo garso skambejimą 
Girdint dvasia mums perima 
Lig kad kankliu vaitojimai, 
Lig dangiszki giedojimai. 
Bet del žmogaus neteisingo 
Buvai rusti ir baisinga, 
Nuo vieno tik balso tavo 
Neprietelei drebedavo. 
Darbimetij, girioj, lauke 
Tavo garsai szvelnei plaukia, 
Griaudus, liudni, nuobodingi, 
Arba linksmi ir juokingi. 
Ar verpejos prie rateliu, 
Ar skalbejas prie priudeliu 
Pasakojos apie divus, 
Pabuklus givus — negivus. 
Apie milžiniszkus skarbus 
Užkeiktus — ar Mildos darbus, 
Jaunumenes karalaites, 
Szirdingos meiles dievaites, 
Kaip ję seniu seniausiuose 
Buvo siuntęs dievs laikuose 
In Lietuvą, idant žmones 
Lietu saudoron malones. . . 
Daugel kalbu jau pražuvo, 
Daug suiro ir — sugriuvo; 
Kitos kitaip apsirede — 
Ir jaunos senas suede. . . 
Jau ir tavę, senutelę, 
Musu brangią motinelę, 
Jaunosios su skara maro, 
Da givą in grabą varo. . . 
Tavo vaikus pagadino, 
Jaunas szirdis pripildino 
Neprietelius neteisibems 
Ir visokiomis baisibems. . . 
Jau vieni senei pavare,
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Kiti peike, keike, bare, 
Treti suvis užsigine 
Ir po kojomis pamine. 
Tu paszaleis drebedama 
Meldies dievop dusaudama 
Už prigimties savo vaikus, 
Paklidusius . . . piktus . . .paikus. . .

J. A.V. L.

Simanas Daukantas,
Lietuvos rasztininkas.

Musu mokintiejie žmones moka apsakiti givenimus 
rasztininku svetimu krasztu, žino gerai, ką jie paraszę, 
tuomi tarpu givenos musu1 tautos (gimines), rasztininku 
jiems ira labai mažai žinomos. Neszneku apie tilius 
raszitojus dainu ir giesmiu, bet ir paties viskupo Vo- 
loncziauskio givenimą ir akstiną darbsztumo retas teiszgal 
apsakiti. Nekitaip ira ir su musu gilei mokintu, nuomo- 
ningu, labai darbszcziu Simanu Daukantu. Nerupestis 
mokintuju viru apie savo kraszto raszliavą,2 užmarsztis 
kalbos senteviu, iszsižadejimas tevines (teviszkes) da- 
leidžia nugrimzti ir szviesiausiems musu kraszto žmo- 
nems in tamsą, in užkertę, isz kur darbszti ranka tikro 
Lietuvio in daug metu begali isztraukti ant eiksztes 
ir, per tiek metu anam rasztininkui dulkese klaksojus, 
velei spinduli szviesos suteikti ir pagarbinimą savuju.

Už tataigi noredamas vieniems paroditi, kad ira 
doru viru ir tarp musu žmoniu, kitusgi ragindamas in- 
sižiureti ir insigilinti in veikalus kitu Lietuvos ir Lie- 
tuviu miletoju, o ant galo kad inkvepti atluszusiems 
ir abejojantiems Lietuviams meilę tevines, — asz pa- 
sižadejau cze labai trumpai aprasziti giveną, kanczią 
ir veiklumą Simano Daukanto, atidedamas ant tolesnio 
laiko asgarsinimą itin3 plataus raszto apie jo giveną 
ir veikalus.

Simanas Daukantas gimęs 28. d. spalinio menesio4 
1793 metuose Kiviliu kaime, Inlaku parakvijoje, Telsziu 
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paviete (valstijoj). Paugejęs jis eme lankiti moksla- 
vietę Kalvarijoje. Po to Daukantas pastojo in Vil- 
niaus universitetą, ten tikrai jis atsidave istorijai* 
ir apleido5 universitetą apturejęs prievardi kandidato 
pilozopijos. Verta pamineti vieną atsitikimą isz gi- 
venos jo universitete

Kaip pirmiau taip ir ant pradžios szio amžiaus 
Lenkai turejo didelę intekmę ant Lietuviu; Lenku vie- 
tininkais Lietuvoje buvo kuningai katalikai, pasinerą 
lėnkiszkame teviszkume (patrijotisme); jie tai tikejosi 
Lietuvius perkalbesę pasiversti in Lenkus, priimti 
Lenku kalbą; to delei tai jie itin (labai) tankei ir po 
bažniczios sakidavo pamokslus lenkiszkai. Kaip kitur 
Lietuvoje buvo, teip ir dar vargiau viko (ejo) Lietu- 
viams po didžiuosius miestus: visur girdejosi lenkiszka 
kalba, o musoji buvo kojomis sumindžiota. Vilniuje 
vieną kartą, kada kuningas miszias laike, meldesi baž- 
niczioje keli musu žmones; greta ju stovejo ir Dau- 
kantas. Po misziu kuningas pasake musu žmonems ne- 
suprantamoje kalboje pamokslą; žmonelei atidžei6 ku- 
ningo žodžiu iszklausę iszejo isz bažniczios, savitarpij 
skundesi ant nupuolimo savo vadovu, kad jie, žmones, 
nei begali girdeti savaip sakant pamokslu, nei beturi 
knigu, isz kuriu galetu apsiskaititi apie daiktus reika- 
lingus krikszczionui.

Tą sznekesi ir skundą per szali girdejęs Dau- 
kantas. Tokie žodžei jo gerą szirdi kaip peiliu per- 
vere. Jis pasižadejo nuog to laiko giventi vien tiktai 
delei gero savo žmoniu, atpilditi savo krupsztejimu ir 
stanga tai, ko Lietuviu kuningai ir kiti mokinti Lie- 
tuvos vaikai nedaro.

Irgi jis savo apžadus dorai iszpilde; nes apleidęs 
universitetą jis per visą savo amžiu dirbo nuoszirdžei 
delei Lietuviu gero; jis nei paczios nevede — kadangi 
jis megdavo sakiti, jo paczia esant Lietuvą, o vaikais 
— veikalus savo tautos.7 Del gero savo žmoniu be- 
dirbdamas, jis padejo savo sveikatą ir mantą (turtą).

Pabuvojęs už rubežiaus Vokietijoj, Prancuzijoj 
ir Anglijoj apsilankidamas po garsias knigines (knigi- 
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czias) ir jieszkodamas recziu retesniu rasztu, atsineszan- 
cziu prie istorijos musu tautos, Simanaš Daukantas 
prarado daug turto, už tatai namon isz uszrubežes par- 
važiavęs, turejo jieszkoti duoną užsidirbti. Taigi jis 
gavo vietą Rigoje kancelerijoje kares gubernatoriaus 
1825 m. In devinerius metus jis nukilo in Petropilę ir 
apsistojo prie senato. Czejis turejo daugibę darbo, nes, 
trukstaut daugiui amatininku (uredininku), jis turejo, 
kas dien už kelis atidirbti. Kiek ’tai laiko jam pra- 
rijo kancelerijos bergždinei darbai.

(Dar ne viskas).

1 g’ivena, givenimas. 2 raszliava, literatnra. 3 itin, labai, 
didei. 4 spalinis menesis, oktoberis. 5 istorija, nusidavimai. 6 ap- 
leisti, prastoti; paniekinti. 7 atidzei, dabotingai. 8 tauta, gimine.

--------------------

Apie svcves Lietavs pibs.1
Raszo Jonas Bassanaviczius.

Tas pilims laukuos, ka nuog amziu niukso, 
Krizius apsenes, ka prie kelio stukso, 
Kruva akmeniu sukriauta prie tako — 
Vis givenima Lietuviu2 apsako. . . .

Retai kuriam isz mus neteko visam savo givasti- 
je regeti nors sik teip vadinamą szendie pilekalni, pil- 
kalni, kiti patis neregeję rasi nors girdejo esant musu 
žemeje tokius kalnus. Ne vieni kalnai tur szendien 
toki vardą; daugumas ira Lietuvoj ir kaimu, kurie nuo 
žodžio „pile“ vardus aptureję, k. t. Pilupei, Pilupenai, 
Pilekalnei, Piliunai irtt. Vienok szendien retai kursai 
žino, kas tai ira pilekalnis, kas ji ir del kokios prie- 
žasties supilęs. Musu gadines žmones regi juose pa- 
minklą praejusiu ir senei užmirsztu kariu ir musziu; 
nekuriuose vien kampuose placziosios musu Lietuvos 
pasakoja, jogei szitie pilekalnei supilti per Szvedus arba 
Zuvedus kariu laike su Lietuva ir Lenkais septinio- 
liktame szimtmetije. Kiek ira tiesos szitose pasakose, 
toliau paregesime ir suprasti galesime isz žodžiu gar- 
bingiausio Lietuvos viro, viskupo Voloncziauskio;
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„Zmoniu pasakos apie ju pilimą per Szvedus galejo 
isz to kilti, jo jie (Žuvedai) ant tu kalnu, kaipo už 
kitus auksztesnius, sargibę pilde ir stebejos, ką darą pa- 
muszti Zemaiczei,“

Pilkalnei arba piliu kalnai turi toki vardą nuog 
to, jog tenai ant tu vietu, kur jie szendien riogso, se- 
noves gadineję buvo piles, t. i. tvirtos, apkastos ir api- 
pipiltos vietos del apsiginimo nuog neprieteliu. Pagal 
visu senoves raszitoju liudijima Lietuvei deszimtame 
ir vieniuoliktame szimtmetije o dar ir paskiau neture- 
ję teip apgiventu vietu, kaip szendien, miestais vadi- 
namu. Giveno jie girese daugiausei viensedžeis, ir pa- 
kolei neprivalę su baiseis neprieteleis teriautis, neture- 
ję nei piliu arba tvirtiniu. Baisios kares pirmiau su 
Normanais (Zuvedais) ir Mozurais, o paskiau su Vo- 
kieczeis, iszmokino Lietuvius ir piles statiti ir jose ap- 
siginimo jieszkoti. „Pile“ arba „pilis“ paeina nuog 
žodžio „pilti,“ ir kas nors vieną sik matęs pilekalni, 
tas gerai numaniti ir persiluditi galejo, jog tas kalnas 
aiszkei supiltas arba apipiltas ira. G-rekonis arba Ri- 
mijonis tokes pat tvirtines vadino „polis“; negalint ju 
kalboje atrasti szakni szito žodžio, reikes dumoti, jogei 
„polis“ teipogi paeina nuog musu žodžio „pilu, pilti“, 
ir kila isz tos žilosios gadines, kuomet musu gimine 
(tauta) ir aukszcziau paminetos gimines artimoj kaimi- 
nistej Arijoj, senoj visu musu teviszkej, dar Azijoj gi- 
veno. G-rekoniszkoji Atenuose Akropolis, lietuviszkai 
iszguldant asztri arba smaili pile, nuog to mat teip va- 
dinas, jog buvo supilta jiji ant auksztos, smailios ir la- 
bai staczios uolos, liginai teip, kaip daugumas piliu su- 
piltas buvo ant auksztu pakriausziuotu kalnu, ant kuriu 
ne lengva turejo buti neprieteliams užkopti.

Apvažinejus daugel užsilikusiu iki szendien pile- 
kalniu senoves Užgiriniam Trake ir isz arti in juos pri- 
sižiurejus, nebuvo galima nei užtemiti, kokiu budu ir 
kokiose vietose intaisiti tapo. Visos tos vietos, kur 
szendien niukso musu pilekalnei, labai ira gražios ir 
kiekvienam patinkamos, taritum musu garbingi prose- 
nei (sentevei, praboczej ticzia del akies grožio jas del 
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piliu iszsirinkę. Visos jos randasi ar ant auksztu upes 
krantu, daubu ir duburiu, arba vel ant auksztu kalnu, 
ant kuriu szendien užkopęs gali apžvelgti didelį plotą 
musu brangiosios žemes visokeis javais žaliuojantį, o 
senoveje -- traszkancziomis giriomis apželusį. Musu 
praboczei (sentevei), isztisai, buvo girininkai; given- 
dami daugiausei paupeis ir paupeleis, arba trakinuose 
kalnuotosios dalies Lietuvos, jie ir piles savo steige3 
daugiuasei paupeis, ne tiktai del apginimo cze jau esan- 
cziu aprubes4 giventoju, bet ir del to, jog buvo daug 
lengviau pilę intaisiti ant upes, ežero ar daubos kranto. 
Tokios piles — szendien pilekalnei — guli ar santakoj 
tarp dvieiu upiu, kur jiedvi in viens-kitą inteka, arba 
vel alkunese ir vingiuose upes, kuri isz dvieju arba 
triju pusiu jes apsiaupdama geriausei ir smagiausei pi- 
leje susirinkusius senoveje nuog neprieteliu gine. Jei 
vel kur randi pilę ant daubos ir mažo upelio kranto, 
tai lengvai dar ir szendien gali užtemiti, jog senoveje 
užtvenkus tą mažą isz kalnu tekantį upelį galejei visą 
daubą sklidinai pripilditi vandenim. Teip senoves Pe- 
leniu pilej, ant Aistos daubos kranto intaisitoj, szendie 
gali aiszkei pamatiti, toli nuog paties pilekalnio, auksztą 
ir platų paczioj dauboj skersą pilimą, kurį jau szendie 
upelis pragriauže, bet kursai senoveje, sulaikidamas 
vandenį, užplukdįdavo visą daubą. Tokiu tad budu 
ir vanduo musu upiu: Nemuno, Szeszupes, Dubiosiosir 
kitu, nedaleisdamas musu neprieteliu arti prie piliu ir 
gilin in musu žemę, gelbejo musu seneliams su Križo- 
kais kariauti ir lengvino ju per virsz sunku karei- 
viszką darbą .... Kitos piles riogsojo ant virszaus 
auksztu kalnu; tokius pilekalnius dar szendie gali regeti 
senoves Naujojoj Pileje, dabar Rudamina vadinamoj, 
Klebiszkije ir t. t. Szitu piliu volai supilti apskriczei 
ant virszaus smailiu kalniu, ir tik isz vienos arba isz 
dvieju pusiu galima dar ir szendie užtemiti senoves 
duriu vietas. Vel jeigu reikejo pilę taisiti ant pailgo 
kalno, volą supildavo tik skersai kalno nugaros, ir 
atidalįdavo tik gerą sklipą prie paties galo kalnino.
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Tokius pilekalnius galima szendie matiti Kaupiszkiuose, 
Naujinelej ir kitur.

1 Szitas rasztas buvo pradetas buti spaudinanias, „Lietu- 
viszkoj Ceitungoj“ 1882 N. 32, bet kadangi nebuvo galima to- 
liaus spaudinti, jis cze patalpinamas. Red. 2 Žodziu „Lietuvis,“ 
„Lietuvei“ vadinu visus lietuviszkos kilties žmones, be jokio 
skirtumo, ar tai givena Prusu Lietuvoj, ar Zemaicziuose, ar Auk- 
sztojoj Lietuvoj, ir ar jie patis savą vadin Lietuvininkais, Že- 
maiczeis, ar Auksteczeis (Auksztoczeis) arba Kalnineis. 3 steigti, 
gruntavoti. 5 aprube, kampas.

(Dar ne viskas).

Musu knigos.
Vitolorauda, giesme isz padavimu Lietuvos, len- 

kiszkai per J. J. Kraszevskį suraszita. Lietuviszkai 
iszgulde su iszreiszkimais nepaprastu žodžiu J. A. V., 
Lietuvis. — Poznaniuje. (Kasztu dro. J. I. Kraszevs- 
kio). Spaustuvej vardu J. I. Kraszevskio (dro. V. 
Lebinskio) 1881. Prekis 3 m. arba 1 rubl. 50 kap., 
gaunama pas knigininką Županskį Poznaniuje (Posen) 
320 puslapiu.

Kas Grikonams Odisseja su Ilijada, Rimijonams 
Enejida, Zidams senasis testamentas, krikszczionims 
naujasis testamentas — tai mums, kaipo Lietuviams, 
szita giesme Vitolorauda, pirmoji dalis anos didziosios 
epopejos vardu Anapielas. Tai czisti ir tikri Lietuvos 
padavimai, kurius drs. pilozopijos J. I. Kraszevskis 
isz Lietuviu burnos surinkęs, lenkiszkai suraszęs ir 
savo kasztu spaudinęs. Vitolorauda — szventi ir givi 
musu gimines padavimai, — vietoms taip smutna, jog 
raudoti gali. Mokslas joje begalinis ir kokie nužen- 
klinimai, truputį giliaus apdumojant, del szio czeso! 
Lietuvos gimines tradicija, Vitolorauda iszreiszkia mums 
senteviu musu senoviszką vierą, darbą, budą. Cze 
gali tai matiti, jog tarp visu teip ano kaip ir dabar- 
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nikszczio czeso pagonu nebuvo, nei ira gražesnio budo 
moraliszkuose apsiejimuose kaip pas senoves Lietuvius. 
— Progalij Vitoloraudos ira darodita, kur rojus gu- 
lejęs, kokią kalbą Adoms su Jeva rojuje kalbejusiu, isz 
kokio medžio gintaras, sakai randamiejie Baltmariu 
pakraszcziuose, tekejęs. — Vitoloraudos rasztas ira labai 
aiszkus, litaros gražios, lotiniszkos. Nieks szes knigas 
nedes isz ranku kaip tik vel ir vel isz naujo skaititi, 
jeib insigilintu in savo seneliu senoviszkąję tikibę, pa- 
girtinąjį budą ir gražujį dabą. Kožnas tai tirs skai- 
tidamas knigas. — Velitina ira, kad kiekvienas savo 
gimines szlovnąję praeitinę ir gražiąję kalbą milįs Lie- 
tuvis Vitoloraudą įsitiektu; kad ji butu dvasiszkai 
suvargusiems Lietuviams ant naudos ir ant pasisti- 
prinojimo ju silpnosios dvases; kad ji po visą Lietuvą 
iszsiplatintu ir butu pažinstama; kad įpacz abejojantiems 
apie lietuviszką kalbą priduotu mažumelį drąsos ant prisi- 
pažinimo, jog ji ira ju prigimtoji kalba; kad atszalusiuose 
Lietuvos vaikuose uždegtu meilę delei musu garbingo- 
sios praeitines: tuomi tai atsiligįtu ir rinkejo ir isz- 
vertejo sunkioji proce, padetoji toj Vitoloraudoj; tai 
priduotu iszgulditojui patikrinimą, kad jo darbas nenuo- 
prosnas ir kad kaszta ne be reikalo iszleista, o sikiu jį 
ir paragintu ir antridvi dali Anapieliaus isz gulditi ant 
musu Jiežuvio. Nei vienos kitos knįgos nebutu rasi 
tokios vertos rasti Lietuvoj meilingas szirdis ir prii- 
mamos buti in kerczią lig koks milimas sveczias, kaip 
szi Vitolorauda. — Ne vien duona juk žmogus gal 
givas buti ant žemes, reikia jo dusziai n’atbutinai ir 
dvasiszko maisto.

Klausikit giesmes! G-iesme ta isz grabo kilo! 
Senu gadiniu jusu dejas jums iszgiedos. 
Ta giesme rytu žemej jus sentevius mate, 
Ir ju balsu in szirdis vaiku atsiliepia: 
Tai giesme užgimimo, linksmibes ir musziu, 
Senos supines, senu kapiniu Lietuvos.

(Isz ineigos). 
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pratinti. Nes tik labai divinai ir negerai butu, kad 
jus vieni pasiliktumbit bestovį su gotiszkomsioms 
skaititinems. G-otiszkasis rasztas labai kampuotas ir 
vingiuotas budamas didei žmogaus žiurą silpnina arba 
ir povisam po poros deszimcziu metu pagadina. Kad 
savo akis czeditumbit, tai investumbit lotiniszkas lita- 
ras in visas spaustuves ir jums nebutu reikalinga 
akiniu stiklu. Rasi atsiliepsit, jog sunku ira lotiniszką 
druką skaititi, kadangi nepriprasta, arba bene sakisit, 
nemokame ar nepažįstame tokiu žodžiu. Tokiu labai 
retai tebus, kurie nepažįtu ar nenoretu pažinti mokįtis 
24 ne daug kitokiu litaru. Vieną laiszką atsileidus 
perskaiczius jau antrasis lengviau eis, o potam in- 
prasit, kad ir patis džiaugsites. Tik pabandikite. Juk 
ir musu rankos rasztas ne vokiszkas, bet lotiniszkas 
ira; taigi kodel turetu druka kitokia buti negu rank- 
rasztis?

—----- ---------- --

Isz Uetuvos.
Pradžioje gruodžio m. isziunte Prusu Lietuvei 

peticiją iki Prusu kultaus ministro (už apszvietimą 
rupinanczio) v. Gosslerio in Berliną, su mažne 8000 
pasirasziusiu pravardžiu isz Klaipedos, Szilokarcziomos, 
Tilžes, Ragaines, Pilkalnio, Pakalnes bei Labguvos 
pavietu, praszidami, kad vel isz naujo asztriaus prisa- 
kitu daleidimo ir paliepimo pildimą, kad kudikei mok- 
slavietese vieros dalikus prigimtoj, t. e. lietuviszkoj 
kalboj gautu mokįtis. Szviesiausiasis j. m. Prusu ka- 
ralius buvo iszleidęs paliepimą, kad Lietuviu kudikiams 
butu pavelitas vieros mokslas prigimtoj kalboj. Ale 
esam patirę, kad tas paliepimas tikt menku budu te 
pildoms ira, nesa kudikei szuiles czese daugiaus lietu- 
viszką kalbą užmirszt, ne kaip prisimokin, kadangi tamp 
tankei mokintojei in szuiles vietas siuncziami, kurie vos 
lietuviszkai mok. O mes isž szirdies gilibes velidami 
savo broliams visokį pasisekimą praszome dar didžiosios 
apveizdos, kad suteiktu szitai procei gausingą dagą.
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Svetur.
Nesenei pabaigoj sausio m. 1883. m. iszejo isz Pe- 

tropiles manipestas duodąs žinę, kad jomilista auksz- 
cziausias ciecorius Aleksandras III. bus karunavotas 
gegužes menesije Maksvoje (Muskavoje); tatai pradžiu- 
gino tasai balsas visus, teipogi ir Lietuvei tur 
viltį, kad szviesiausias ciecorius per savo karuna- 
vonę sugrąžįs valnastį Lietuviams spaudinti 
lietuviszkas knigas lietuviszkais rasztais, kaip 
buvo vartojama mažne trejetą amžiu.

30 d. sausio m. 1883 m. mire Petropilej kataliku 
metropolitas arba aukszcziausiais virszinįkas visu ka- 
taliku Maskolijoj, Antanas Pialkauskis, 86 metu senis. 
Metropolitu budams tankei buvo gelbetoju pavargeliu 
ir siratu, už tat ir rados jisai didžioj paguodoj ir garbej 
tarp musu žmoniu. Ž. — L. C.

Gruodžio mėnesij buvusiojo meto tape Rusijoj 
triszimtmetine szvente suvienijimo Siberijos su Masko- 
lija praleista.

Adeso (Odessos) kampe esąs badas; ne vien 
žmones sav maisto stokoja, bet ir galvijams paszaro 
truksta; arklei, karves po tris rublius parduodamos. 

— Czepat nesenei ir viens 147 metu senis pasimiręs, 
palikdamas 115 ir 85 metu senu sunu su daugibe vaiku 
vaiku. Iki savo mirio stiprus buvęs ir nei arelkos 
nei taboko neliubijęs.

Vidurij sausio menesjo szį met mire princas Ka- 
rolas, brolis Vokietijos ciecoriaus jr Prusijos kara- 
liaus Viliaas I., 82 metu senas.

G-ale praejusiojo meto ir pradžioje naujojo meto 
iszgąstingos nelaimes sviete atsitiko. Visu pirma ira 
tvanai baisingi pietinioj Vokietijoj minavotini; įpacz 
tos žemes tape tikros paskandos atlankitos, per kurias 
Reino upe su savo mažesniomis upelemis traukia. Visus 
beveik pilimus vanduo paplove. Didžios dalis dau- 
gibes miestu anose paszalese tape iszpustitos ir rasi 
kur 2500 žmoniu savo namu ir pastogiu nustoko. Vi- 
same sviete del anu nelaiminguju ira piningu renkama 
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ir isz Amerikos vien 600000 markiu arba 300000 rubliu 
parejo. Dabar girdima, jog tokie pat tvanai ir sziau- 
rinej Amerikoj kelis miestus užplukdiuo, daug pabriku 
iszpustijo, gelžkelius iszplove ir didelius tiltus panesze. 
Iszkada neredu dide ir daug bedos per tai atsradus.

— Nesenei nudege mieste Berdiczevo (Ukrainoj) cir- 
kus, kur sakoma apie 400 žmoniu ugnij nuoglą smertį 
radę. Republikoj suvienituju žemiu Amerikos, mieste 
Milvaukee nuplendejo bais didele gaspada, kur beveik 
100 žmoniu galą gavęs.

1. B., Priekalba, laksztas 3.
2. A., B. Senoves Lietuvos paminejimas, giesme, 1. 8.
3. J. A. V. L., Lietuviszkoji kalba, giesme, 1. 10.
4. J. S. Kuoksztis, Simanas Daukantas, Lietuvos rasztininks, 1. 13,
5. Jonas Bassanaviczius, Apie senoves Lietuvos piles, 1. 15.
6. Musu knigos, 1. 18.
7. Isz Lietuvos, apžvalga, 1. 22.
8. Svetur, apžvalga, 1. 23.

Rankraszczius del Auszros redakcija Ragainej 
priima.
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AUSZRA.
Laikrasztis, iszleidžiamas kelių Lietuvos mylėtojų.
„Auszra“ iszeina Ragainėj 20. kožno mėnesio pormate knygutės 
dviarkuszinės. — Preke: ant metų arba 12 Nr. 2 m. = 1 rubl., 
ant 7*  metil 1 m. = 50 kap. Atskirus Nr. 20 pf. = 10 kap. 
Apgarsinimai, spaustuvėj „Auszros“ priimami, kasztuoja už kožną 
pusiau dalytą eilutę po 20 pf. = 10 kap. — Nuo 1 liepos m. gal 

„Auszra“ prie kožno ciecor. karal. pusto apsteliuojama buti.

Kalbos dalykuose.*)
„Puse — daugiaus už viską“

„Tai yr dyvins žodis, tai iszmintings rokuotojis!“ 
— viens arba kits musų skaitytojų su tikru apjųku 
szauks ir mus per paikus laikys. Tegul ir jųkiasi — 
tikt teisybę tur ansai, kurs užmanė szitą dyvinąjį žo- 
delį, „kad pusė daug daugiaus yr už viską“ — butent 
pagirtasis senasis Grykonų giesmininkas Hesijodas, gy- 
venęs į 800 m. pirm Kristaus.

„Puse — daugiaus už viską!“ Jieszkokim iszgul- 
dymo. Man rodos, buk asz vieną tą iszguldymą sura- 
dęs. Tai, idant ir tav parodycziau, miels skaitytojau, 
eiksz su manim ir klausyk vieno papasakojimo.

Pirm kokio czėso, — bene per kaltybę anų bran- 
gių žmonelių, kurie vis nor savo dyvinąję viernybę 
ir savo vokiszkąjį „patrijotismą“ tuomi, rodos, palie- 
cevoti, kad jie visokius nekaltus ir tankei vierniau- 
sius žmones kaip neprietelius vokiszkosios valdžios ap

*) Vislab, kas cze sakyta apie vokiszkąję kalbą musii mok- 
slinycziose (szuilėse), tą pat galima sakyti apie m'askoliszkąję kalbą 
Lietuvoje. Kaip cze teip ir tenai tur musų vaikai menką naudą 
isz mokslinyczių, nės per svetimą kalbą iszguldomo mokslo jie ne- 
supranta, o ir paczios svetimos kalbos permanyti ir pramokti ne- 
gali. — Apie maskoliszkas Lietuvoj mokslinyczias rasi neužilgo 
placziaus pasikalbėsime. Red.
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skundžia, — kaip jau pirm to keli biaurus apskelbimai, 
teip dabar ir ta dyvinoji mislis buvo iszsiplatinus, buk 
ir Vendai (Serbai), labai vierni ir pakajingi ciecoriaus 
padonai, tokie „prieszgynei ir ant maiszto linkstą žmo- 
nės“ ėsą, kokius anie savo paczių pagirtojei, savo pa- 
czių viernybės paliecevotojei, veik visur meilyja isz- 
rasti, butent idant, priesz tokį juodą abrozą, puikioji 
szviesybė jujų paczių gėrybės juo gražiaus gautu szvie- 
sti, o idant, apskelbiamiems ir po žmonių akių papei- 
kiamiems ėsant, jie patys tam tarpe jų lengviaus tokią 
kalbą isznaikįt galėtu.

Kaip Vendai — pakajinga giminė, ale tikt smar- 
kus vyrai — priesz tokius apskelbtojus apsigynė (daug 
smarkiaus, ne kaip Lietuvninkai nesenei priesz savąjį!), 
tai rasi po tam dar syk papasakosiu. Cze tiktai tą 
vieną dalyką minavosiu, kad ir ta mislis buvo iszsi- 
platinusi, buk Vendai visai menkai vokiszkai moki- 
nami ir prisistengią priesz visą vokiszką mokslą. Tai 
pons geeimrots Szneideris Berlyne, labai mokįts ir isz- 
mintings vyrs, pagal savo tikrąję pareigą, su sykiu 
visai isz netyczių nukeliavo į Vendų kampą ir pasi- 
rodė szuilėse (mokslinycziose), idant tą dalyką perjiesz- 
kotu. Keles nedėles po jo keliavimo ir asz į aną kampą 
atsilankiau. Tai keliuose ir man pažįstamuose kiemuose 
tą palinksminancziąję žinę gavau, kad ans pons geeim- 
rots labai pakajings buvęs su viskųm, ką jis anuose 
mano mielujų prietelių kiemuose radęs — kad jis, len- 
kiszkai mokėdams, ir kelis žodžius su kudikeis lenkisz- 
kai kalbėjęs, ir kad kudikei, dėl gentystės tarp lenkisz- 
kos ir vendiszkos kalbos, jį ir gerai supratę. Numa- 
nyk, aukszcziausiejie ir tikriejie ponai daugiausei labai 
meilingai su žmonėmis apsieina — juo auksztesni, juo mei- 
lingesni — kaip musų pons ciecorius pats duoda paveik- 
slą, ir tai tiktai tokie pusponei, kurie su rustumu ir ba- 
rimu tokį svarbumą po akių žmonių pasirupint proce- 
vojas! Visi žmonės džiaugsmo pilni buvo ir linksmai 
kryksztavo, kad pons geeimrots tus apskelbimus per 
neteisius iszradęs ir juo szuiles ir kudikius ir mokįtojus 
pagyręs. O tos garbės, to gyriaus ir labai yr verti 
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— tai asz juk pats žinojau. Nėsa mokįtojei mau porą 
syk buvo pavelyję, drauge buti prie jujų mokslo, ir 
džiaugtis tų linksmujų kudikėlių, kurie, gyvasties ir mok- 
slo užsigeidimo pilni, lenktyn už kits kitą ar atsiliept, 
ar giedot, ar szeip mokįtojui savo darbą parodyt no- 
rėjo. Ak, kaip gražu buvo, mokįtojį vienam akies 
mirksnyj vendiszkai, kitam akies mirksnyj vokiszkai 
klausiant girdėti; ir sztai kudikis vis teip greitai, kaip 
mokįtojis, isz vienos kalbos į kitą lyg perszokti, ir vi- 
ską ant klausimo isz vienos kalbos į kitą perstatyti 
mokėjo — lyg kaip gerai mokįts arklys vienam akies 
mirksnyje po zovados riszczią, po riszczios žinginę ir 
po žinginės vėl zovadą pradeda pagal tai, kad iszmin- 
tings jotojis jam tiktai lengviausiąjį ženklelį arba mojį 
duoda’ Tai yr džiaugsmas, tokią szuilę matyti, ir kudi- 
kius teip linksmai giedojant ir skaitant ir perstatant 
girdėti. Dieve žegnok anus mokįtojus! ale man veik 
aszaros veržias į akis, atsimenant kitų tokių mielų ku- 
dikėlių, kurie teippat norėtu teip linksmai mokįtis, kurie 
teippat tą paczią galybę tur, kurie teippat tur mokį- 
tojus tarp savęs, lyg teip daug galybės o ir meilės tu- 
rinczius — ale kurie

Ak, ne galiu ir ne noriu pabaigtį, ką asz sakyt 
ketinau, bet aszarėlės, kurios tiktai į akis įsiveržusios 
buvo, jau ir isz akių iszsiveržt pradėjo, graudžei at- 
simenant tų tukstanczių mielų kudikėlių, kurie ir teip 
linksmai kryksztauti ir savo sutvertojui lyg vyturėlei 
pagiedot norėtu, ale — ne gauna.

„Ale“, sakys mieliejie skaitytojei, „jei anie Vendų 
kudikei teip tobulai ir vokiszkai mokėjo, tai bene 
mokįtojei vis bus vokiszkai, o tiktai vokiszkai, juos 
mokinę? Nėsa musiszkiejie, kurie juk jau beveik 
vienintelei vokiszkai mokinami, tie tikt teip daug visai 
nemoka, tie negal isz vienos kalbos į kitą perstatyti, 
tie rods skaityti labai gražei mok, ale, kad klausi, ,kas 
tai?‘ — tai tankei nieko nežino“.

Atpencz, mano miels prieteliau, tie kudikei, ku- 
rius asz senei žinojau teip gražei vokiszkai mokant, ir 
kurius dabar musų aukszcziausioji szuilių vyriausybė
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per tokio gyriaus vertus iszpažino, tie daug menkiaus 
czėso prie savo vokiszko mokslo buvo vartoję, — tie, 
tikri Vendai budami, ir isz prigimtiės vos vieną žodį 
vokiszkai mokėdami, prie tikrų Vendų, savo mokįtojų, 
pirma buvo vendiszkai, ir labai daug vendiszkai mo- 
kinami. 0, juo daugiaus, juo ir dar geriaus po akių 
pono geeimroto ir vokiszkoj kalboj, ir visokiuose mok- 
sluose, mėginami budami, savo dalį atliko. Kodėl tai? 
Todel kad jie pirma savo kalboje buvo pamokįti, — 
todel, kad ir paskui viską tiktai su tikru iszguldymu 
buvo iszsimokinę — o todel, kad tokiu budu viskas, 
ką jie buvo iszsimokinę, ir vieros mokslas, ir visoks 
svietiszkas mokslas — lyg gyvai jiems po akių sto- 
vėjo, lyg gyvai jujų szirdyje gyveno. Ar tu nenori 
vieryti? Tai, miels skaitytojau, eiksz vieną mylę toliaus 
su manim, kur kits mokįtojis kitą budą tur. Nėsa tarp 
Vendu Frankfurto valsczuje gyvenancziu (Lygnico 
valsczuje vėl visai kitaip stov), po labai meilingais 
ir tikrai apszviestais szuilrotais, mokįtojei pilną val- 
nybę tur, prigimtąję kalbą pagal savo sąžinę vartoti 
kaip jiems pasirodant naudingai ėsant, bile kudikei mo- 
kinas ir vokiszkai, kiek jiems reik. Szuilrotai patys 
mokįtojus graudena, idant, minau, nemislytu, buk tai 
jų pareiga ėsant, prigimtąję kalbą iszspausti, o idant, 
minau, nieko nesuprasto nemokįtu, bet viską ir tikrai 
prigimtoj kalboj iszguldytu. Tai ten, jei koks mokį- 
tojis nusiz'engia priesz savo kudikių kalbą ir — protą, 
tai jis tiktai pats kalts. Tikt rods keli randasi, ir 
gimę Vendai, kurie kas žin pas kokius žmones (nėsa 
vyriausybė to visai nepraszo) įsiszlaistyti norėdami, 
veik visą vendiszką mokslą nustatė ir veik vienin- 
telei vokiszkai temokina. Juk ir, kaip tarp Lietuv- 
ninkų, teip bene visur tokie Juodoszei randasi, kurie 
už porą trecziokų savo kalba ir giminę parduoda, o, už 
dar porą, bene ir savo paczių gimdytojus muszt no- 
rėtu! Ne kožnas toks durnius, ale gimdytojų giminę 
ir kalbą paniekinti, tai tikt veik teip daug yr’, kaip 
savo sentėvius garbingai žemėje gulinczius apgėdintir 
paniekint. (Dar ne viskas).
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Regejimas.

i.
Op! op! kas ten? . . Nemunėli! 

Ar tu manęs szauki? . . .
Ar tik tykų vandenėlį 
Pluszkendams sav plauki?

Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą, 
Ir jauti, kaip skaudžei szirdį 
Krutinėj man skauda —

Isz didžiausio nuliudimo
Ir kanczių daugybės, 
Dėl tėviszkės sunykimo
Garbės ir didybės?

Asz girdėjau dvasioj — tavo 
Bylos slapti žodžei
Viduj vilnių susiubavo 
Graudžei ir nųbodžei —

Ar gal liudni balsai traukia 
Dvasių pratkų musų — 
Užmirsztų, — ar dievai szaukia 
Lietuvos ir Prusų? . . .

II.
Kur jus dingot, seni dievai, 

Visugalingiausi,
Ir jus, karžygiszki tėvai, 
Musų garbingiausi ?
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Ar Nemuno dumburiuose
Vaitojat ir stenat?
Ar Baltmarių vandeniuose?
Ar danguj gyvenat?

Ar ėterų*) gilybėse
Skendate ir tirpstat?
Ar auksztybių auksztybėse
Anapieliaus**) virbstat? . . .

Apsireikszkit mums senuose
Paveiksluose kuno,
Senoj szlovėj — nors sapnuose
Tarp trenksmų Perkuno!

Mes — jus’ vaikai — alpstam, vystam 
Kaip nustelbtas diegas;
Viens po kito nųlat nykstam
Kaip sapnas . . . kaip sniegas . . .

Attolinkit nuo mus’ vartų
Pragaro baisybę!
Traukkit isz smerties silvartų,
Inkvėpkit tvirtybę!

Ak mes į smert jus mylėjom, —
Ko dėl mus apleidot?
Ko dėl dųdat piktadėjam —
Naikįt mus ir laidot?

III.
G-irdžiu užmą! . . . kas tai yra? —

Prajovai! stebuklai! . . .
Zemė dreba . . . Žvaigzdės byra
Ir reiszkias pabuklai . . .
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Isz skandųliuo amžių ukų 
Guseis oru sklįsta, 
Plaukia, dairos . . . bet anukų***) 
Jau nebepažįsta, —

0! pažino vieną — kitą, 
Treczia ir ketvirta,   1

Ale kožną sunaikįtą, 
Svirstantį, netvirtą . . .

Kiek cze genczių ir giminių 
Vienu sykiu spieczia!
Kiek cze laiko begalinių
Amžių kruvoj szvieczia!

Kiek cze niekad neregėtų
Vadovų — galinczių!
Kiek užmirsztų . . . negirdėtų 
Galvoczių — mislinczių! . . .

Kiek cze meilės, kiek cze dailių 
Paveikslų vienybės, 
Tarp tų begalinių eilių 
Ir pulkų daugybės!

Kokie stųmens milžiniszki, 
Veidai stebuklingi — 
Liudni, ale karžygiszki, 
Kaip Kovo rustingi!

Dievai! kokie jų dyvini
Szarvai, ginklai, rubai!
Ak! ak! visi jie kruvini —
Baisingi dvigubai . . .

Plaukia, plaukia . . . sztai jau stoja 
Ties kapais ant tako ...
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Stebėkis, jie tavęs moja — 
Klausyk, ką tav sako!

IV.
„Jaunadvasi, ko dusauji 

Uksmėj dumų gojaus
Rymodamas? — Ko geidauji? — 
Gal dangaus ar rojaus

Ir garbės jų ir didesnių 
Už Krėzuso turtų
Ir kad Pramžius****) tav ilgesnių 
Metų cze pridurtu?

Idant džiaugtis isz tų skarbų? 
Kaip karalius, puikei — 
Slogįt — žmones ir be darbų 
Zujoti, kaip zuikei?

Užverk duris szirdyj savo 
Ir užkamszyk plyszius, 
Idant ten n’užmestu savo 
Spąstų turtas kliszius. ...

Žinai, jog priliko Pramžius 
Visiems syk užmigti
Ir viską į amžių amžius
Apleist ir palikti —

Verksmus, vargus ir silvartus, 
Linksmybes ir bėdas 
Ir pro amžinasties vartus 
Eit į musų pėdas, —

Tuom pat keliu pro szį svietą 
Už miglų . . . devesių —
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Vienaip į tą paczią vietą — 
Isz cze savo czėsu. . . .

Skarbų, turto ne geisk godžei: 
Žinai koks jų vertis, —
„,Pinįgai yr galvažudžei, 
Gyvastis ir smertis!'''

Negeisk dangaus cze budamas, 
Paskiau jį įgysi, 
Jei ant žemės gyvendamas 
Ant jo užpelnysi.

Negeisk rojaus, nės sargs vardu 
Aržuolst) stov pas vartus 
Jo su baisium ugnies kardu . . . 
0 vaisei jo kartus. . . .

Negeisk garbės, nės ji traukia 
Puikeis — kreivais keleis
Peklon — pas Ausztrątt), kurs kaukia 
Tenai su prieteleis. . . .

Tavo rojus, garbė, dangus 
Ir visokie skarbai
Szirdyj, dvasioj — bus teip brangus, 
Jei bus geri darbai;

Sutvertojį jei garbįsi —
Tėvus ir giminę
Ir tėviszkę savo gįsi 
Priesz vilkų kaimine: 

Jei n’užmirszi mažutėlių
Dvasioj brolių savo
Szelpti mokslų trupinėliu: 
Tai augs garbė tavo!
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Jei darbuose nepailsi
Ir neabejosi:
Tai auksztyn akylai kilsi
Ir turtings pastosi!

Karžygiszkas vardas tavi
Ne veltui priskirtas —ttt) 
Tad kaip lapė ir liuts savi 
Buk protings ir tvirtas. . . .

Kas kam yr cze lemta Laimės, 
Nieks to neiszdildįs;
Laisvės, džiaugsmai, bėdos, baimės 
Perdėm iszsipildys.

Neiszvengsi prilikimo, 
Nori ar nenori. . . .
Tad jei geidi iszganymo —
Vis ,„memento mori!‘“tttt)

Jau gaidgystė — dvasioms laikas
In atilsį! . . . Tada
Vieszpatyje lik sav sveikas — 
Ats’mink mus’ visada. . . .“

Ak! jau nykst kaip sapnas blaivus 
Tamsoj matyms cielas, 
Baisings, skaudus, vienok gaivus 
Ir saldus ir mielas.............

Erelnyczioje 19 d. sausio 1883. J. A.. V. L.

*) Eteras, mėiinasis oras, dangus. **) Anapielius, senapilė, 
gerujų gyvenimas po smerczio. ***) anukai, vaikų vaikai, 
****) Pramžius, praamžinasis dievas, -f) Aržuolas, mytiszka pikta 
dvasė, kuri pagal pasaką musų senelių rojaus vartus sergėjo. Tu- 
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lose Užgirinio Trako (Suvalkų gub.) vietose ir medj aužuolą arba 
ažuolą (ąuercus rob.) vadina aržuolu. Szitas medis buvęs, sako, 
paszvęstas Perkunui. tt) Ausztras — vardas vieno milžino ir 
pravardė musų laiko kelių Lietuvių. ttt) Vokieczių armijoj Lie- 
tuvei visados buvo ir yra stipriausi kareivei. Maskolijoj Lie- 
tuvei iszdalinėti visuose regimentuose, bet kuriam regimente (pulke) 
apscziausei yra Lietuvių, tas regimentas placziausią kareiviszką 
garbę užsipelnęs, kaip mums pasakojo tuliejie Maskolių apicierai 
Bulgarijoj, paskutinę karę su Turkais minėdami. Lietuvis ir už 
svetimus kraują savo lieja, kovon kaip liutas žengdamas, su žo- 
džiu: „žut arbųt!“ tttt) niemento mori, atsiminkie mirsęs. B.

---------------Ooo*3---------------

Lietuva.
LIETUVA! tu brangi žeme senų boczių*) musų, 
Miela motyna Žemaiczių, Lietuvių ir Prusų, 
Pakol tavo sparnai szvelnus visus mumis szilde, 
Nieks nuo tavęs mus neskiede, nieks musų nedilde. 
Užauginai daugel vaikų savo krute szilta, 
Kol gyva, nuo kudikelių bvvai ne užvilta: 
Visi delei vardo tavo galvas savo gulde, 
Nieks isz musų su savo vale tavęs neprapulde. 
Bet užkilo szalti vejai, smarkios audros virto, 
Sniegas krito, szalczei spaude, smarki krusza kirto; 
Lr sustingo sparnai tavo, ir plunksnos padiero, 
Ir užvirto pusnių pusnes, jau tavęs nebiera . . . . 
Ir sustingo rankos musų, sudživvo liežuvis, 
Mes be tavęs alpstam, troksztam kai be vandens žrnvys. 
Vaikai tavo iszblaszkyti po ivisus pasvieczius, 
Padalyti in Lietuvius, Prusus ir Kurszieczius.
Ir Lietuveis neb’vadinas jau tavo svietelis, 
Tavęs atsimen ne didis Lietuvių burelis; 
Kur Dauguva, kur Nevieža, Jura, Niamuns teka, 
Viens gudžiuoja, kits lenkuoja, kits vokiszkai szneka. 
Kurs paniuręs arti tavo szaltos szirdies kenczia, 
Tas teb’kalba lietuviszkai, tavo vardą szvenczia; 
Nors tamsi jin naktis siauczia, nors nepažinst savęs, 
Jis nejieszko svetur szviesos, jam gerai prie tavęs. 
Kaip tu szildei savo vaikus, teip jis tavę szildo: 
Pasilikdams Lietvvninku tavo valę pildo
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Ir lauk, kolei nuszvis dangus, nusiblaivys oras, 
Kol nustos baise smarkybe pust vejas nedoras; 
Kol praszvis balta dienele, papus drungni vejai 
Ir nuvirs nuo musų žemių visi privertejai.
Auszra brekszta, tek auszrine, szviesa matyt duodas, 
Tiktai slankos po padanges debesys dar juodos.
Tekek, saule, szviesk ir szildyk, tirpyk ledus, sniegą, 
Prikelk musų žemę szventą isz teip ilgo miego; 
O Lietuviams duok iszvysti visą savo szviesą, 
Duok mums laimę vel dastoti ir pažinti tiesą.
Tu Aukszcziausias ant auksztybių, redyk musų szirdes. 
Tegul vargų, nedorybių nieks tarp mus’ negirdes; 
Duok liuosybei ir dorybei amžinai gyvęti, 
Duok Lietuiueis visiems gimti, augti ir pasęti.

1883.  m. J. Miglovara.

*) Boczei, tėvai, sentėvei. 

--------------------- ---------

Apie senoves Lietuvos piles.
1] Pradžia 1. numeryje,

Kokie tai turėjo buti aukszti pylimai ir volai 
tų pilių, kurios riogsojo ant upių krantų bei auksztų 
kalnų, isz to gali dar szeųdien suprasti, jog jie dabar 
praėjus jau kokiems szesziems szimtams mętų dar yra 
tokie status ir aukszti, jog szendien ne lengva ant jų 
užlipti, nors jau visokiomis žolėmis ir visokeis kru- 
mais apžėlę. . . Auksztis nekurių pilekalnių dar szen- 
dien per trisdeszimt ar asztuonesdeszimt pėdų laiko! Ne- 
kurios senovės didelės pilės — kaip Pelėnių — yra szi- 
teipo jtaisytos: Ant daubos kranto riogso aukszcziau- 
sias pailgas pylimas, o tarpe jo ir paczių daųbos kra- 
sztų liekti lygumos plotas į du szimtu pėdų ilgio ir kone 
tiek ploczio; ant paties kraszto daubos kranto tęsiasi 
žemesnis į stuomenį aukszczio volas ir apie szimtą pen- 
kesdeszimt pėdų ilgio. Pamatas ir virszus didžiojo 
volo laiko į tris szimtus pėdų ilgio, o jo auksztis į 
szeszesdeszimt pėdų. Isz tolo, beveik į varsnas nuog 
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didžiojo volo, yra į stųmenį aukszczio volas ir į ketu- 
ris szimtus penkesdeszimt pėdų ilgio. Tarpe szitų dvie- 
jų volų yra teipogi didelis lygumos plotas, ant kurios 
senovėje, rasi, buvo pastatytos medinės trobos, kuriose 
sargyba gyveno.

G-ilioje senovėje musų prosenei nepažinojo plytų 
ir plytinių murų, to dėlei visi seniausiujų pilių volai 
yra supilti isz žemių, arba sukriauti eiliomis isz akme- 
nių ir žemių ir apipilti žemėmis. Isz lauko volus tuos 
aptepdavo storai moliu, o paskui tą molio plutą apde- 
gindavo, apkriaudami malkomis visą volo szoną. Ant 
tokio aptepto moliu, apdeginto, stataus ir slidaus kalno 
nė jokiu budu neįmanydavo neprietelius užlipti isz lau- 
ko ir vidun pilės įsiveržti, įpaczei geležineis szarvais 
apsirėdęs; proseniams vėl musų buvo labai smagu, už 
volu pasislėpus gintis ir szaudyti į neprieteliu. Dar ir 
musų laike ant kelių pilekalniu — įpatingai Lakin- 
skiuos — iszsiliko nekuriose vietose tokios molio plutos 
slidžios ir kietesnės už akmenį... Kitose pilėse vie- 
ton volu, arba ir į paczius volus, įleisdavo statinius, 
t. y. įleisdavo gilei į žemę ir sustatydavo vienus pa- 
gal kitus auksztus aržuolu (aužuolu) kamėnus; virszutinis 
galas juju turėjo buti smailyn nutaszytas, o auksztumas 
juju į keturesdeszimt ar penkesdeszimt pėdu laikė. Isz- 
 ardyti ir iszgriauti szitus statinius sunku buvo, ir į- 
grėbti su jais įtaisytą pilę buvo ne lengva. Szendie 
dar gali rasti vietomis puvesius szitu statiniu voluose 
pilekalniu. Mums patiems neteko matyti, bet senovės 
raszytojei liudyja, jogei apie nekures piles iszkastos bu- 
vusios didelei gilios ir placzios grabės, vandeniu skli- 
dinos, o kures pereiti teipogi buvę sunku. Nekuriose 
pilėse, kaip patys Kryžoku rasztinįkai pasakoja, buvu- 
sios auksztos medinės trobos ir aukszti boksztai (tur- 
mai, koryczios), isz kuriu Lietuvei į Vokieczius szau- 
dindavę. Priesz musu gadynės armotas (kanųles) to- 
kios senovės tvirtos piles nieko negiliuotu; bet pen- 
kiems ar szesziems szimtmecziams atgalios, kuomet mu- 
su prosenei ir patys Vokieczei szaudyklėmis isz lanku 
ir kilpiniu szaudė, jos labai gerai apginti galėjo nuog 
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neprieteliu. Tankei patys Lietuvei, regėdami pilę nuog 
Vokiecziu neaplaikysę, sudegidavę ją, idant ji Vokie- 
cziams nepatektu. To dėlei labai tankei atsitinka skai- 
tyti senovės metraszcziuose (kronikose), jog tuloji pilė, 
kelis syk sudegįta ir iszgriauta, vėl pridurmai trum- 
pame laike atnaujįta ir atstatyta tapus. Ir n’ier ko 
stebėti; parsigabenimui ir prirengimui reikalingos mede- 
gos daug laiko nereikėjo, nės medžei, keleis glėbeis ne- 
apkabinami, cze jau ant vietos, prie paczios pilės, į 
padanges ramstės, o darbinįku visuomet buvo per vir- 
szu: nėsa kaip liuosybę savo tėviszkės, savo tikybą 
(vierą) ir prigimtą kalbą apginti nuog Vokiecziu buvo 
dėl musu proseniu dalykas szventas, teip ir piles striu- 
nyti (budavoti) ir prie ju įtaisymo dirbti ėjo kiekvie- 
nas — senas ir jaunas — su didžiausiu noru, ir isz 
viso pavieto (kreizo). Dar ir dabar pasakoja, jog tu- 
losios pilės volai rieszkucziomis, arba kepurėmis su- 
pilstyti ir suneszioti, arba vėl jog viena nakczia tuloji 
pilė supilstyta ir įtaisyta tapus! Ar musu laike tenka 
nors kur Lietuvoj pamatyti tokią tarp žmoniu vienybę, 
tokią tėviszkės meilę (patrijotismą), kaip senovėje?...

Murinės pilės Lietuvoj daug vėliau atsirado. Pro- 
senei musu kas mielą dieną su Kryžokais Vokieczeis 
kariaudami ir muszdamies, tankei ing ju verguvę pa- 
puldami, iszsimokino nuog Vokiecziu ir plytas degįti, 
ir murus isz plytu bei akmeniu lipįti; pasprusdami isz 
vokiszkos Kryžoku verguvės ir Lietuvon sugrįždami 
jie tą kruvinu prakaitu ir kancziomis nupelnytą mokslą 
ir broliams savo įteikė. Tokiu tai budu atsirado Lie- 
tuvoj ir kryžokiszkai įtaisytos pilės, ir kareiviszki 
ginklai, ir visokie geležinei szarvai ir daugel kitu se- 
niau nepažįstamu daiktu ir padaru. Jau kone pradžioje 
keturioliktojo szimtmeczio, įpaczei didžiuju Lietuvos 
kunįgaikszcziu, Algierto ir Keistuto, laike (1330—1382 
m.) randame Lietuvoj keles murines, labai stiprei įtai- 
sytas piles, kaip Kaune, Vilniuje ir tulose Panemunio 
vietose. Po sunum Keistuto, Vytautu, tokiu muriniu 
piliu da daugiaus atsirado; paskiau vėl, priėmus Lietu- 
viams krikszczioniu tikybę ir karėms su Vokieczeis 
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Kryžokais pasiliovus, ir pilės, įpaczei medinės ir že- 
minės, tapo apleistos: medinės trobos, kur pastatytos 
buvo, sutreszo, supuvo ir isznyko per metu metus, o 
piliu kalnai, arba pilekalnei, dar ir iki szei dienai ve- 
jomis apsipuoszę niukso, tarytum, nebylei ir liudni liu- 
dytojei senei pragaišzusios garbės kareiviszko musu 
tėvu triuso ir kruvinu su Kryžokais karioniu. . . .

. Pirmucziausei pilės Lietuvoj atsirado parubežėse 
nuog Mozuru, o vėliaus nuog Vokiecziu pusės; ko tolyn 
paskesniuose metuose Kryžokai Lietuvon lindo ir jos 
vidun v'eržėsi, kardu ir ugnimi viską pustydami, to 
tankiau pradėjo prosenei musu viduj žemės piles arti 
viens-kitos statyti, jeib jose apsigynimas lengvesnis 
rastus. Kožnas cze lengvai suprasti ir numanyti galės, 
jog artybėje tokiu piliu ramiau buvo gyventi, nekaip 
vidugiryj arba vidulaukyj, kur Vokieczei Kryžokai isz 
netycziu užklupę visus ir viską galėjo su menku triu- 
su isznaikįti ir iszdegįti,t ar į savo verguvę iszgabenti. 
G-yvenant vėl arti pilės galima buvo visųmet tikėti 
pagalbos cze jau ėsanczios sargybos, ir vėl namus pa- 
metus veikiau nuog Kryžoku pabėgti ir pilės viduje 
pasislėpti, To dėlei ilgainiu (su czėsu) prie piliu atsi- 
rado szeip jau paprasti gyventojei papilionimis vadi- 
nami, o per ilgus metus czejau atsirado, teip isz len- 
kiszko vadinami, miestai ne vien Lietuvoj bet teip 
lyginai ir kitose žemėse. Ko tankiau pradėjo Kryžo- 
kai žemę musu naikįti ir plėszyti, to labiau musu pro- 
senei turėjo budresneis tapti, įpaczei Kryžoku parube- 
žėse, idant dieną ir naktį nuog užpuolimo neprieteliu sau- 
gotusi. To dėleigi visuomet privalė turėti įpatingą 
sargybą, kuri apreiksztu gyventojams prisiartinimą 
Vokiecziu Kryžoku. Musu prosenei buvo įtaisyti į- 
mėgę tokį pasergėjimo gyventoju ženklą, apiė kurį tė- 
vai musu dar ir szendie daug papasakoti gali. Ant 
aukszcziapsiu visame paviete kalnu, kurie ir per tan- 
kumynus giriu isz tolo matomi buvo, įtaisydavo stiebus, 
t. y. įkasdavo auksztas kartis, arba storus, ilgus, ly- 
gius medžius, kuriųs apsukę sziaudais, aptepdavo der- 
va (smala). Prie szitu stiebu, sustatytu visoje Vo- 



— 40

kieczin parubežėje, per dienu dienas ir naktis sargai 
budėjo. Pamatęs dabar sargas Vokieczius Kryžokus 
per rubežiu į musu žemę įsiveržusius, uždegdavo stie- 
bą, o jo gaisras jau davė kiekvienam gyventojui žinę, 
jog reikią veikei ar nuog Kryžoku sleptis, arba vėl 
rengtis su jeis kariauti ir nuog ju apsiginti. Tokiu 
stiebu daugumas buvo, dėl togi vienam užsidegus, kiti 
teipogi uždegti tapo ir visam pavietui tuomi apsakyta, 
jogei Vokieczei jau po Lietuvą skraido. Labai tan- 
kei, kaip galim isz senovės rasztu matyti, didelei gaila 
buvę Kryžokams, jog jie įlindę į Lietuvą turtu plėszti 
ir vislab naikinti, Lietuviu jau neužtikę ir kaimus 
tuszczius atradę, nės visi gyventojei, apsaugoti giriose 
nuog ju ir pelkėse arba ir pilėse paspėję pasislėpti, o 
Vokieczei su nuliuduse szirdžia ir tuszcziomis ranko- 
mis turėję namon grįžti.

Duisburgas pasakoja, Lietuvoj buvęs szitoksai ser- 
gėjimo budas. Isz kiekvieno pavieto susirinkdavę pa- 
eiliu po keletą vyru kareiviu, kurie visą septyndienį 
(nedėlę) arba ir mėnesį visą turėdavę ant savo maisto 
gyventi pilėje ir saugoti visą pavietą, o reikale ir 
apginti nuog užpuolimo Kryžoku. Szitą Lietuviu paprotį 
žinodami Kryžokai giriose tankei paslapta tykodavę 
ant sargybos vyru ir juos grįžtanczius apspiesdavę ir 
iszmuszdavę. Teip tas patsai raszėjas pasakoja, vieną 
syk Vokieczei dasižinoję, jog Bisėnos pilės isz asztuo- 
nesdeszimt vyru ėsanti sargyba, pabaigus savo septyn- 
dienį, turėsenti namon grįžti; draugbrolis Kryžoku 
Fridr. v. Liebėncelle, vicekommendatorius, (vietinįkas 
valdytojo vieno per Kryžokus užplėszto kampo, kom- 
turijos) isz Ragainės, draugbrolis Albertas von Ora ir 
brolis Th. von Aldenburg drauge su devyniolika kitu 
Kryžoku ir szeszesdeszimt szeip szarvųtu vyru, paslap- 
ta apsiaupė isz visu pusiu Kalkiemio laukuose musu 
sargybos vyrus, ir kone visus užmuszė; tik trys isz 
viso sunkei sužeisti isz Vokiecziu Kryžoku vyliaus 
iszsprudę. Tokiu atsitikimu daugybę galima butu, no- 
rint, apraszyti. — Sargybos vienos termynui pasibai- 
gus, ant jos vietos kiti vyrai stodavę, o po to vel 
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kiti, ir teip per kiaurą metą sargyba nesiliove, įpaczei 
parubežėje gulincziose pilėse.

Isz Vigando ir kitų senovės Vokiecziu raszytojų 
pasakojimų, regime, jogei ir daugelis kelių, įpacz viesz- 
kelei, buvo tureję parubežėse teipogi sargybas. Pami- 
nėsim, jog vieną syk Keistutas įsakęs, idant szimtas 
penkesdeszimt vyru isz kaimo Szalavės vieszkeliu sar- 
gybą laikytu. Tuo tarpu vokiszka Kryžoku szeimyna 
isz Ragainės, per Nemuną persikeldinus, susitarė eiti į 
Lietuvą ant grobiu (kas tampa sugrėbta) ir plėszimu; 
susitinka jie su musiszkeis, kurie persigandę pasmuko 
ir pametė savo skydas (skutas) ir szaudykles. Tankei 
bet atsitikdavo ir teipo, jog pavieszkelyj vyrai musu 
sargybos nedorus Kryžokus isz netyczių užklupę, 
smarkei jiems kailį iszperdavo, ir daugumas kriksz- 
czioniszkų kareivių pražudavo tankumynuose . lietuvisz- 
ku giriu. (Dar ne viskas.)

Simanas Daukantas,
Lietuvos rasztininkas.

Pradžia 1. numeryje.
Bet ir kancelerijoje sėdėdamas S. Daukantas viena 

pradžia mislyjo apie naudą savo brolių, krupsztėjo ir 
žudėsi dėlei jų mokslo. Kaipogi ką isz Rygos persi- 
kėlęs į Petropilę jis apgarsino „Prasmą Lotynų kalbos“ 
1837 m. I keletą metų jis paraszė „Abecelą delei ku- 
dikelių Lietuvių,“ tolesnei 1846 m. jis iszleido „Gyva- 
tas didžiujų karvaidų“ Kornėlijaus Nepoto lotyniszkai 
raszytas, ir „Daines Žemaiczių pagdl žodžius dainininkų 
iszraszytas“, 1847gi metuose apgarsino „Pamokymą apie 
auginimą taboko“ ir „Parodymą kaip apynius auginti“; 
1848 m. jis iszleido į svietą „naudingą biczių knygete,“ 
ir 1849 metuose paraszęs „Pamokslus apie daiginus vai- 
singų medžiu“ apgarsino. Yra dar jo raszytas „Pa- 
langos Petras“ bet nežinau, kada jis yra iszduotas ir kur 
butu gaunamas; nėsa ta knyga tikrai kad jau visisz- 
kai panyko.
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Tarp tų visų veikalų, nepaminėjau „Budą seno- 
vės Lėtuvių Kalnienų ir Žemajtių“, 1845 m. iszdųtą; 
ta knygute szį laiką teip apgarsėjo, kad tuli svetimų 
krasztų žmonės jau tai dėlei musu kalbos isztyrimo, jau 
tai dėlei pažinties su musų kraszto žmoniu pobudžiu, 
tą knygą skaitė ir visuose savo rasztuose primena. Tei- 
pogi cze turiu pridurti, kad jis apie 1850 m. paraszė 
itin placzei istoriją musų gentės. Ta istorija patolei 
gulėjo rankrasztyje Kauno seminarijos knyginėj; pirmąję 
dalį jo istorijos asz ketinu, jeigu man isznesz sveikata 
ir turtas, kitą metą iszspaudinti ir teip padaryti pri- 
einama dėlei visų akyvujų (akylujų) Lietuvių; o leng- 
va-palengva asz ir kitas jos dalis apgarsinsiu.

Petropilėje begyvendamas S. Daukantas iszsipa- 
žino su kuningu Motiejum Voloncziauskiu. Ta pažintis 
turėjo dėlei S. Daukanto labai karczią iszeigą, už tatai 
pasižiurėkime, kaip tai atsiėjo.

Kad Vilniaus vyresniąję seminariją apie galą 
1840 metų Maskolių vyresnybė perkėlė į Petropilę, tai 
ir kuningą Voloncziauskį, buvusį szlaitą (sąnarį) vy- 
resniosios Vilniaus seminarijos, nuskyrė į szlaitus nau- 
josios Petropilėje dvasiszkos akadėmijos; cze jis skaite 
teologiją (mokslą apie Dievą)ir arkėologiją (senovystes 
mokslą) szv. raszto. Petropilėje M. Voloncziauskis 
pergyveno lik 1845 m.

Savo nuomoniu ir protingu darbsztumu S. Daukan- 
tas mokėjo patraukti prie savęs szlaitą dvasiszkosios 
akadėmijos ir ragino jį raszyti maldu, giesmiu szventu 
knygas. Kada Voloncziauskis jo patarimo paklausė, 
tai S. Daukantas galėjo vienu-vienai ukės ir istorijos 
lietai atsidųti. Daukantas ant Voloncziauskio įtekė- 
dino juk ir į savo gerą, gryną, aiszkią kalbą, kadangi 
ans ėmė stengtisi teip pat gerai raszyti, kaip kad raszė 
S. Daukantas. Bet lenktynėms beraszant, kada M. 
Voloncziauskis pasimate, nepasieksęs nei ant mislies 
nei ant grožio kalbos savo mokintojo tame dalyke, jis 
ėme Daukantą skaugėti. O per tai turėjo ir Daukan- 
tas įkristi į vargą, ką tuojau pamatysime.
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Popiežiui norint, M. Voloncziauskis palikožemai- 
czių vyskupu 1849 metuose, ir ateinantį metą jis turėjo 
įsiszvęsdinti Petropilėje. Cze atvažiavęs Voloncziau- 
skis pasikvietė savo pirmnyksztį draugą pas savę ir 
akyse daug kuningų melde teip nuojėgnu ir darbsztu 
žmogų mesti kancelėriją, o važiųti į Lietuvą pas vys- 
kupą į Varnius, kur jis lengvei galėsęs darbuotisi ant 
naudos savo gentės. Varniuose abudu raszysę, viens 
svietiszkas, antrasis dvasiszkas knygas; Daukanto vei- 
kalus pažadėjo M. Voloncziauskis teipogi iszspaudinti. 
Daukantas alkeliavo į Žemaiczius ir suderėjo su Vys- 
kupu kasmetinės algos du szimtu rublių.

Bet tiktai ką Daukantas apsigyveno Varniuose. 
kaip vyskupas jį nuslogino daug sunkeis darbais: jis 
liepė, kad po tris adynas kas dien Daukantas skaitytu 
kuningai Kodaniui, kurs buvo apakęs; jis jam uždėjo 
ant peczių nasztą raszymo vieno lenkiszkai-žemaitiszko 
žodyno. Tolesnei Daukantas per trejus metus vyskupą 
Žemaiczių iszmokino vokiszkai kalbėti, teip kad ans da- 
bar galėjo nuvažiuoti ant aplankų į Kurszą ir ten vo- 
kiszkai prasznekinti jo globai pavestas aveles. Toles- 
nei Daukantas turėjo vyskupui perraszyti lenkiszkai- 
prancuziszką žodyną. Už tiek Daukanto darbo vysku- 
pas pirmąjį metą užmokėjo iszderėtą algą, bet ateinan- 
cziuosius ketverius metus sumažinęs tą algą jis bemo- 
kėjo po szimtą penkesdeszimt rublių. O kad ant galo 
penktujų metų Daukantas apsirgo, tai vyskupas ne- 
davė jam nei arklių nuvažiuoti prie vaistininko, bet 
jis turėjo karszczių perimtas ir su užimtu kaklu pacztos 
(pusto) aikleis jieszkoti sav gydytojo.

[Dar ne viskas.]

Skruzdelių Atsilankymas.
Ar žinote jus Praią Vermelhą į ketures myles 

nuog Rio-Janeiro?1). Tojė tai szalyje pirm keliu metų 
turėjau mažą namelį, kurį buvau pirkęs nuog vieno 
Portugalijono. Tas namas buvo didelei apleistas ir ne- 
cziuinus2); jame jau buvo persivaisinę visokeriopu kir- 
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mėliu ir vabalų, jogei asz neatsidrąsinau cze įsikurti. 
To dėlei pirmių-pirmiausei rengiausi visus kampus ir vi- 
sas sienas apvalyti; bet laimingai man teip atsitiko, jo- 
gei mano namą, vieton manęs, apvalė kas kitas ir vi- 
sai netikėtinu budu. Vieną rytą vaiksztinėjau darže, 
lukuriuodamąs arklio, kurį įsakyta buvo pabalnojus ma- 
niep atvesti, — po valandėlės regiu tekinai bėganczius 
tris mūrinus3), kurie buvo darže darbu užsiėmę. Bėgo 
jie kaip padūkę, rėkdami: „As formigas! As formigas! 
(skruzdėlės! skruzdėlės!).“ — Pasiskubinau vieton, kur 
jie stapterėjo. — Lysė žemės, kuri buvo po mano akiu, 
paneszėjo4), tarytum, į kokį krutuliuojantį gyvą daiktą; 
visa ta lysė galėjo buti palyginama į juostą isz milijardų 
skruzdėliu, kurios per muro plyszį į mano daržą įsi- 
veržė. Dirsterėjęs per murą, pamacziau, jog ta juoduo- 
janti, einanti szenlink armija, tęsėsi smilczių keliu teip 
toli, kaip gali užmatyt akys. Plotis tos skruzdėlinės 
juostos buvo į pėdą, o apie ilgį. . . tųjaus iszgirsite. — 
Ką cze daryt? Ta visa armija slinko gana greitai ir 
regimai mano namonlinkui. Nebuvo galima ką ilgai 
laukti; sugriebęs tad szluotą pradėjau, kiek pajėgdamas, 
atszlavinėti. Kiekvienu szluotos užgavimu tukstanczius 
skruzdėliu mecziau į szalį, bet man tas darbas teip ly- 
ginai sekėsi, kaip kad mėgįtum sziaudų pundeliu užkiszti 
Nijagarą5)! — Kad, stiprei man su szluota bebraukiant, 
pasisekė pertraukti skruzdėlinę juoštą, akymirksnyj tą 
paczią vietą apgulė vėl kitos tolyn einanczios skruzdė- 
lės, ku.rios tųm pacziu keliu traukė, kaip ir pirmutinės, 
szalin nužertos. Ilgai nelaukiant, persiliudyjau, jogei 
tokiu budu asz jas neįveiksiu; rikterėjau tad į virėją 
(kukoriu,) kad atnesztu katilą verdanczio vandens. — 
Pradėjau jas žudyti. Kožną kartą, vandeniu jas be- 
apszutinant, tukstanczei lavonų plaukė szalin, ir asz 
buvau jau įgavęs viltį (lukestį,) jogei tą skruzdėliu 
armiją pasiseks sulaikyti, arba vėl atgalios sugrąžįti. 
Ale veltu! Ateinanczios skruzdėlės ėjo drąsei szenlink 
per lavonus savo bendrų6)... . per vandenį ir garą.... 
artynlink ir artynlink! . .. Iszliejau paskutinį jau van- 
dens laszą ir pradėjau dumoti, ką cze dar veikti — 
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kad iszgirstu balsą manę szaukiantį. Buvo tai balsas 
mano artimiausio kaimyno, senio Sennoro Benito, kur- 
sai į manę žiurėjo, stovėdams už daržo vartų. — „Ką 
veiki, kaimyne?“ pratarė jis vartus atkeldamas ir dar- 
žon įžengdamas, „naikini tu geriausius savo prietelius! 
Mes cze skruzdeles vadiname benęao (palaiminimas).“ 
„Tai man dailus palaiminimas, n’ier ką sznekėti,“ su- 
szukau įpykęs, „jus norite, rasi, kad asz joms acziu7) 
sakycziau už tatai, jog jos visus mano namus subiaurįs 
ir sugriausz visus mano rakandus8)? — „Ale jos rakan- 
dų ir nedasilytės9); tie joms nereikalingi .... Jos 
jieszko ko kito .... Joms rupi kirmėlės, vorai ir 
jujų kiauszinėlei — nėsa tuom vislab geriausei mėgsta 
juodosios skruzdėlės. Pas mus tie mylimi sutvėrimėlei 
neapvaliausius namus kuo szvariausei10) iszvalo. To 
dėlei skruzdėles mes vadiname palaiminimu
„Ar tu dabar matei,“ surikau, pradėdams suprasti kai- 
myno kalbą, „tai szitos skruzdėlės eina, isz gero savo 
noro, namus mano apvalytu?“ — „G-ali žinot! Ir ap- 
liuobs jos tavo namą, kad bus dailu pažiurėti. Dar szį 
vakarą, į savo namus įėjęs, neberasi nė vieną kirmėlę, 
nė vorą.“ — „Sakykitegi man, isz kur jos ateina, tos 
nekviestos namų apveizdėtojės?“ — „Isz tenai!“ atsakė 
Brazylijonis, nurodydamas su ranka kalnolink, vardu 
Korkovado, kursai tolybėje bestuksodamas, iszveizdėjo, 
tarytum, juoda dide varpnyczia. — „Ką? Nuog to tolimo 
kalno?“ paklausiau nusistebėdamas. — „Tikrai teip,“ 
atsakė senis „eina jos, tarytum, viena isztisa juosta 
ilga, bekeliaudamos nųg pat kalno. Pamatysi dar di- 
desnes skruzdėliu mynias11), kaip pagyvensi musu sza- 
lyj kelis metus.“ — Vislab man buvo tai nauja gir- 
dėti, jog asz nusistebėdamas stapterėjau, nužvelgdamas 
ant virszunės skruzdėliu kalno Korkovado, atstaus nuog 
musu į koki dvi myli, ir apdumodams, kiek tai reikėjo 
akruzdėliu, idant be pertraukos ju juosta, į pėdą ploczio, 
sutektu į dvi myli! ... — „Eik szę dabar ir pažiurėk 
ant ju pradžios darbo,“ pratarė Brazylijonis, imdamas 
manę už rankos. „Už tiesą! yr ant ko pažiurėti.“ — 
Tikrai, buvo ant ko pažiurėti! Murinai pažindami 
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skruzdeliu budą, atidarinejo visas duris ir langus. Kaip 
bežiurint skruzdeles namus pripilde; sienos, lubos ir 
grindys (asla) nuog skruzdžiu pajuodo, — lindo jos į 
ankszcziausį plyszelį! Per duris ir langus lindo be pa- 
liovos naujos juju gaujos, pripildįdamos — tarytum 
vadovui liepiant — visą buto vidm — Kirmeles, vo- 
rai ir kiti vabalelei, netiketai iszgązdįti, buvo meginę 
pabegti, nedumodami gintis nuog užpųlimo neprietelių — 
bet veltu! Kiekvieną juju bebėgantį vijosi burys skruz- 
deliu; o dasivijus su trukszmu apspiete isz visu pusiu — 
po valandelės neliko nuog tu nabagelių ne ženklelio .... 
Kur ne-kur didis, to delei drąsesnis, tulasis kvarkva- 
balis, atsiremęs kerczioj, milžiniszkai megino gintis; bet 
sztai apgultas per skruzdeliu gaujas isz visu pusių, tu- 
rejo pasiduoti. — Už tiesą! buvo tai tikras užplaukimas 
Hunnų po valdžia Atillos12)! — „Neaplenks jos ne 
vieno kampuczio,“ kalbejo Sennor Bonito, žiuredamas į 
skruzdeles su linksma szirdžia. — „Žiurek, žiurek,“ su- 
szuko jis, „ta nauja dalis skruzdeliu armijos turejo at- 
rasti dar kokį naują gyvuolelį!“ — Ilga skruzdeliu eile 
tų tarpu įgrėbė lovos uždangalą — ir toj pat valan- 
dėlėj pasirode ant jos didelis voras (tarantula), kursai 
su savo svarbumu butu galejęs ant syk sutruszkįti ma- 
žių-mažiausei kokį szimtą neprietelių savo. Milžino di- 
dybe negelbejo jį nuog užpuolimo skruzdeliu armijos; kaip 
veik jis, pabegdamas nuog užkritelių, nusileido žemyn, 
vel nauji pulkai jį apgule, tarytum, iszalkejusios gaujos 
vilkų ar vanagų .... Greicziau, kaip pasakyti ga- 
lima, milžiniszkas voro kunas sudraskytas tapo į mažus 
szmotelius ir isznesziotas į visas puses. — „Tą pat pa- 
matytumei Paramaike, Suryname ir kitose vietose,“ — 
tare Brazylijonis szypsodamasis. „Ten yra tokia skruz- 
deliu veisle, kurias vadina ,visitatoreis13)‘, nesa jos 
pasirodo tik vieną kartą į du ar tris metus. Bet kaip 
jau ateina, tai daro tokį redą visoj kolonijoj, kaip da- 
bar pas tavę, Suryname macziau skruzdelynus į sze- 
szias pedas auksztus, o apaczioj turinczius į szimtą pedu 
ir dar daugiau apvalumo. Ale žmones tenai del skruz- 
deliu yra labai meilingi; nieks joms neparein į kelią— 
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nes jeigu pareitu, taptu sukandžiotas iki kraujo, norįs 
butu apsiredęs storais drabužeis.“ — „Ar bene jos bus 
didesnes už szitas?“ asz paklausiau. — „Kiek tiek di- 
desnes. Bet ir musiszkes kanda!“ — Teip mums besi- 
kalbant, gavau žiną, jog arklys mano jau pabalnotas— 
turejau to del, nors su didžiu gailescziu, apleisti toli- 
mesnį iszveizdį skruzdeliu triuso. . . . Kaip vakare 
sugrįžau, neužspejau namuose ne vienos skruzdelės. Isz- 
ejo jos teip, kaip buvo atejusios. Vienutelis ženklas 
juju atsilankymo liko tik iszmetyti ant žemės sparnai 
bei kojos vabalu ir kieti nagai tarantulės.

Bartnįkuose, 1882 m. J. Bs.

*) Rio-Janėiro (isztark žaneiro) yra vyriausis miests Brazy- 
lijos, pietinėj Amėrikoj. 2) necziuinus, nepuikus, nedailus. 3) mu- 
rinai, juodiejie žmonės. 4) paneszėti, lygįtis. 5) Nijagara, vandens 
puolis tarp ežeru Erie ir Ontario Kanadoje (sziaurinėje Amėrikoje); 
vanduo plaukdams pJaczia srove (į szeszis szimtus mėtru) isz pir- 
mutinio ežero į antrąjį, puol žemyn isz aukszczio penkesdeszimt ir 
kėturiu mėtru. 6) bendras, draugs. 7)acziu, dėkui. 8) rakandai, 
rykai, daiktai. 9) dasilytėti, pakrutinti. 10) szvariausei, czyscziau- 
sei. 11) mynios, pulkai. 12) Hunnu gentė senovėje gyveno Azi- 
joje, už upės Volgos. Ketvirtame szimtmetyje po Kristaus jie 
Eiropa iszpnstyjo baisei smarkaudami, ale ir patys veik isznyko. 
13) visitatorius, peržiurėtojas. 

Apraszymas žemes turtų.
Rasztas R. L—o.

Sylos szioje pasaulėje turi didelę galybę, ir kiekviena savo 
prilikimą, teip kad daigtai — tai vaisei anu pasauliniu sylu — 
yra vieni kitiems reikalingi. Tą teisybę mes matome ant kiek- 
vieno žingsnio, norint tankei gvėruojame (dumojame) prieszingai. 
Neteip kur is kenkia pievoms, kaip jis neleidžia, kad kirminai pa- 
kąstu szaknis medžių ir žoliu; arszėnikas (žiurkžolės) užmusza 
žmogu, bet ir ne nu vienos ligos gydo. Ant svieto visakas pri- 
klauso taisykliu ir turi likimą. Visas sątvaris vienmulis, nedai- 
lus, krupuliutas : kalnai isz akmenių, akmenyje primaiszyta sidabras, 
auksas, diemantai; druskynuose randame druską su smilczia; auksas 
žiburiuoja smiltyje — gysluotas varis — akmenei sąmaiszczio szvino, 
szpato, putnago (kvarco) ir kitų dalykų; ten vėl uola su moliu 
Tai vis žmogus gali pelnyti dėl savo reikalų. Kaip tai galima 
pasinaudoti priegimties daigtus, mokina mumis mokslas, taigi ma
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toma, kaip tas mokslas visiems naudingas. Jeigu mes nenuleisime 
ranku, bet pulsime prie mokslo, tai pakils musu krasztąs, atnesz 
mums naudą, pakils musu kalba, nevienas užgiedos naują giesmelę, 
nevienas atras geležį, druską savo kraszte ir mokės isz jų pasi- 
pelnyti. Kas reikalaus parako, galės jį pats pasidirbti nepirkęs, 
jei tik turės medegą reikalingą; geležį rasime apsczei apie Papilę, 
o druską apie Tvėrus (Žemaicziuose). Tiktai žinokime, kad daig- 
tai randami priegimtyje neyra tyri (czysti), jie sumaiszyti, sutirpę, 
suvirėję į kupetą — taigi juos atskirk, isztraukk isz ju sav reika- 
lingus dalykus ir isz to pelnyk. Svietas pasijutęs, kad galima 
gauti grynus daigtus isz teip sukrautų, įsteigė (uždėjo) dirbtuves 
(pabrikas), ir isz anos medegos traukia naudą patys dėl savęs ir 
dėl kitų. Tai matydami mokinti žmonės ėmė savęs klausti, ar ne- 
butu galima palengvinti darbą žmonėms norintiems pažinti visą 
sątvarį (sutvėrimą), turtus priegimties. Isz to tai kilo paskirsty- 
mas viso sątvario į dalis dėl lengvesnio įsitėmyjimo dalykų. I pir- 
mąjį teip padarytą skyriu telpa akmenei ir žemės. Isz tikro tie 
grumulai, kokius 'tiktai galime matyti, yra akyse mokslo sudėti isz 
mažucziu daliu, vadinamų pirmokais (atomais). Paimk kokį norint 
ar granytą ar norint ir diemantą ar kitą kokį dalyką tos veislės; 
pervarę ji per ugni, karsztį, gausime sądėlines dalis nebepanaszias 
į pirmutinį daigtą^isz raudono gal (rasi) gausime baltą ar mėliną 
ar szviesu kitą akmeniuką, ar skystimą, ar smirdintį garą, ar kve- 
pintį, be jokio skonio, rugsztu, ugu (kartu) ar saldu, žodžiu sakant 
ne tokius dalykus, kaip kad buvo ans pirmutinis daigtas, kurį 
turėjome rankoje. Imkime paveikslą — antai uola mirkoma van- 
denyje, kaip ilgai nori, neduoda pelno, nei atmainu; bet iszdeginta 
bei aplieta vandeniu pavirsta į baltus pelenus, o prie to jei mes 
sugausime tuo buriu garą, rasime jame tvaiką. Kitus sziokius jie- 
tokius priemaiszczius k. a. žolgalius, žvyrą, druską butumėme uoloj 
radę priesz jos iszdegimą — nės ją deginant žolės sudegė ir garu 
iszlėkė vanduo, teipogi žvyra ir druska apskalkino gabalus (szmotus), 
aptraukė lyva. Norint teip tai akmenių sukrautines gauti dalis, 
žinoma reikia turėti nepaprastą ugnį, bet labai diktą, kurioje tirp- 
sta naugės (metolai), kaip antai platina, geležis. — Vaudeniu neį- 
veiksi akmenių, veltui butu darbas juomi versti putnagą (kvarcą)į 
smiltį, į pelenus; gali vandenyje mirkyti, kiek nori, marmorą, 
uolą, neiszgausi skalkių, isz uolos negausi nei tvaikos nei pasipu- 
tanczių (įveikiant Vandeniui ula) skalkių, jei bent numazgosi ap- 
nesztus maurus. — Nosis veltu uostys akmenį, nepajus graužulo 
nei smarvės, teipogi ir liežuvis nesupras kartumo, nei saldumo, nei 
jokio skonio; pirsztaigi pajus tiktai žiurbimą, dailumą, riebumą 
(talg), ar liežuvį akmuo pritrauks kaip kad norėdams prisisurbti 
(kreida, muilas). Tai dabar jau matome atskyriu akmenių nuo kitu 
veisliu: 1) akmuo netirpsta nei vandenyje nei įlaidžioje (lengvioje) 
ugnyje, ir 2) neturi skanumo.

Nepatalpįsime į tą veislę kitų dalykų, k. a. salietrą, druską, 
kumparvosą, kosą (aluną), sakalo druską (glauberinę druską). Jaugi 
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mes randame salietroje, druskoja ir kumparvose sziokius netokius 
priemaiszczius, bet mes ant to neapsistojame, mums reikia daugiaus 
ko, taigi padarykime tuos dalykus tyrais. Szeip reikalas ėmė spausti, 
kad svietas apmislytu, kaip ju daugiau gauti — isz to kilo dirb- 
tuvės (pabrikos). Norėdami gauti tyrą kumparvosą, gavo geležį, 
norėdami gauti kriszpolą gavo varį. Teippat atsirado ir druskos, 
k. a. sakalo druska, kosas ir kitos, isz kuriu ėmė pelnytisi. Gautą 
druską lengvu buvo padaryti tikra, kadangi ji tirpsta lengvei 
vandenyje. Antrapus buvo liežuvis vadovu ten, kur nieko ne- 
galėjo parodyti akys, teip sunku atskirti sutrintą salietrą, druską, 
szarmą, sakalo druską — nės tie daigtai tada visi balti, bet lie- 
žuvis viens parodo ėsant surais, kitus karczei neskaneis, kitus 
ugeis ar rugszczeis. Prie to viso neprimirszkime įveikimo ug- 
nies; nieko nepadaro įlaidi, paprasta ugnis, girdisi vien czirszkė- 
jimas (salietra), traszkėjimas (druska), bet atmainų nematome; 
karsztojigi ugnis žinoma sutirpina. Teip tai gauname atskyriu 
antros veislės drusku: 1) druskos lengvei tirpsta vandenyje, 2) neisz- 
sileidžia paprastoje ugnyje, ir 3) yra tai suros, tai karczios ar 
ugios, tai rugszczios neskanios. (Dar ne viskas).

Knygos apie Lietuvą.
Julius Lippert. Die Religionen der europaischen 

Culturvolker, der Litauer, Slaven, Germanen, Griechen und 
Romer in ihrem geschichtlichen Ursprunge. Berlin 1881.

Paskutineis metais Vokiecziu mokįti vyrai triustis pradėjo 
apie musų kalbą tas jų triusas paskirtas dėl mokslo turi ir dėl musų 
paczių truputį naudos, nors kalba musų per tai netaps nė mantin- 
gesnė (bagotesnė), nė tvirtesnė. Kiti vėl musų praeitinės ir dėjų 
isztyrinėtojai, labai mažai veikalus musų pažįdami, tankei tyrus 
melus raszo ir sunkei pažeidžia senovės Lietuvius, jujų veikalus 
ir tikybę. P. Lippert’s, kurs pagal savo pravardę regis paeinąs 
isz Lietuvių, apraszė aukszczia1; minavotoj knygoj tikybes senovės 
Lietuvių, Slovėnų, Vokieczių, Grykų ir Rymijonų. Jojo tas ap- 
raszymas Lietuvių tikybės patvirtina tik, jog nereikia raszyt apie 
tai, ką pats raszėjas nepažįsta priderinczei ir neiszmano. Visa 
Lietuvių tikybė apraszyta ant penkių laksztų! Pats raszėjas žino 
tik vardą Perkuno ir Žeminės; kitus vardus dievų ir dievaiczių, 
o teipogi kelis mytus raszėjas regis negirdėjęs O didelei gaila, 
kad jis raszydamas apie mųsų tikybę neperžiurėjo senovės rasztus 
Vaisselio, Schutzo, J. Leono, Grunavo, Hartknocho ir kitu. Nau- 
jesniuose rasztuose Kotzebuės, Jono Voigto ir kitų butu teipogi at- 
radęs nors ką apie musų tikybę. Lenkiszkoje kalboje jis butu ra- 
dęs platesnį apraszymą Narbuto, Kraszevskio ir kitų rasztuose, o 
lietuviszkoj — rasztuose S. Daukanto. Semdamas žinę apie musų 
tikybę isz raszto p. Lipperto tulasis praszalaitis dumos, jog tikrai 
Lietuvei buvę tokie nabagai, kad jų tikybė buvus tokia menka. .. , 
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Bet jeigu kursai bus tokios dumos, tai vien per kaltę p. Lipperto, 
kursai patingėjo, ar nenorėjo pažinti musų senoviszką tikybę. Tei- 
sybę mes turimę pripažinti, jog senovės Lietuvių tikybė neyra dar 
iki szei dienai priderinczei isztyrinėta ir apraszyta, kadangi daugu- 
mas senovės mytu liekti nesurinktas ir iszbarstytas musų pasakose. 
Regis dar ilgai reiks laukti su apraszymu musų tikybės, iki nebus vi- 
slab surinkta, kas prie jos priklauso. O ir apraszymas tos tikybės 
pasiseks tik pacziam mokįtam Lietuviui, pažįstancziam priderinczei 
visą praeitinę musų ir suprantancziam dvasę senovės Lietuvos.

Tikybė' musų garbingų prosenių yra didei svari, kaip dėl musų 
paczių, teip lygei ir dėl visatinio mokslo: ji yra pamatu visų seno- 
vės tikybių! Grykų ir Rymijonų tikybė paeina isz tikybės musų; Vo- 
kięczei ir Slovėnai Eiropon užplaukdami ir Lietuvius senovės isznai- 
kįdami, pasiskolyjo tacziau nuog musų sentėvių didesnę dalį tikėjimo 
anose žilose gadynėse.. . . Szios dienos mokįtam Vokiecziui ar Slo- 
vėnui rasi į galvą nelįstu ta duma, jog visas szios dienos eiropė- 
jiszkas apszvietimas isz pradžių pradžių paeina nuog Lietuvių! O vie- 
nok teip yra, ir bus rasi neužilgo pripažinta už teisybę... .

Pragoje. Bassiania,

Isz Lietuvos.
Didesnė ne kaip uždėtojui „Lietuvininkų Priete- 

liaus“ prigul garbė L. Ivinskiui, kurs pirm trisdeszimt 
szeszių metų uždėjo kasmetinį rasztą vardu „Kalendo- 
rius arba metskaitlius ukiszkasis“, kurio pirmasis nu- 
meris iszėjo 1846 m. ir nuo to laiko lik 1863 m. iszei- 
davo kiekvienais metais. Kalendorius, kuriame buvo 
patalpinamos visokios naudingos žiųios, pasakos, gie- 
smės, dainos (tarp tu bus gana atminti tik tokį žem- 
cziugą, kaip „Aykszczių Szilelis“) irtt., buvo laikomas, 
drąsei galima sakyti, pas kiekvieną Lietuvį, mokantį 
skaityti, ir atneszė mums neiszpasakytą dvasiszką pelną. 
— Laurynas Ivinskis mirė pernai Milvidose, Kurszėnų 
parakvijoje, Sziaulių paviete, pas paną Radaviczaitę, (pa- 
gal kitą praneszimą pas p. P, K. Godlevskį Gryszkisz- 
kiuose Sziaulių pav.). Jis paliko užbaigtą, bet dar ne 
su visum sujieszkotą žodyną lietuviszkai-lenkiszką. Pa- 
ėmė jį pas savę p. Krauczunas, mokįtojas lietuviszko 
liežuvio Senapilės (Marijampolės) gimnazijos. Pasiliko 
dar turtingi materijolai dėl lietuviszkos prigimtinės no- 
menklaturos (vardų suraszo) ir daugel kitų literariszkų 
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darbų. Vienų popierių yra dvi skryni, kuriedvi su- 
dėti pas tėviszkainį p. Godlevskį (nuo Sziaulių į vaka- 
rus arti Amalių stacijos Liepojaus geležinkelio). Tė- 
viszkainei Zemaiczių sudeda piningus ant pastatymo 
paminklo ant grabo Ivinskio, o p. Moro, sekretorius mar- 
szialkos bajorų Sziaulių pav., suraszė jo gyvatą ir ža- 
dėjo spausti lakraszcziuose. Užraszas ant paminklo žada 
buti lietuviszkas. — Malonu butu Lietuviams kad vie- 
nas ar kitas turįs žinias apie palaimintus triusus ir gy- 
venimą to musu patrijarko laikraszėjystės suteiktu jo 
amžiaus apraszą „Auszrai“. Amžina atilsis jo dusziai!

S. R. — V.
Girdėjom, jogei Lietuvei Trakų pav. (Vilniaus 

gubernijos) mokin savo vaikus lenkiszkai, meldžias isz 
lenkiszkų knygų ir kad tenai niekur nekalb lietuviszką 
pamokslą bažnycziose, nės vyresnybė Vilniaus vysku- 
pystės, norėdama sulenkuoti Lietuvius ano kraszto, siun- 
czia kunįgus Lietuvius į gudiszkas parakvijas, o Len- 
kus į parakvijas Lietuvių užgyventas. Teipjau kad 
lietuviszkos maldu knygos nesusiein su kalba ano kra- 
szto, vartoja lenkiszkas knygas: nės jie supranta tą kalbą 
gerai. Vienoj bažnyczioj tenai, kad kunįgas sakė pa- 
mokslą lietuviszkai, žmonės iszėję isz bažnyczios. Gražu 
tur pajautimą savo giminystės Lietuvei ano kraszto?! 
Pas mumis neyra tokių mulkių.

Kunįgas M. Miežutaviczius paraszė žodyną: lietu- 
viszkai-latviszkai-lenkiszkai-maskoliszkų ant 120 keltų 
arkuszų ir laukia daleidimo lotyniszku balsiu dėl musu 
knygu, nės rusiszkai atspaustas jo knygas nieks nepirktu.

Buvo teipjau pernai paduoti į užrandyjimą cenzu- 
ros į Petropilę du kalendoriu musu ant sziu metų, ku- 
rie vienok, kaipo raszyti lotyniszkoms literoms, ne bu- 
vo daleisti spaudinti. V.

Vyresniamjam prieszsedžiui Vilniaus tribunolo 
(sudebnaja palata) nesenei pavadįtam ant to urėdo p. 
Stadolskiui kovo mėnesyj buvo paduotas nuo vieno su- 
džios Lietuvio memorijolas (paraszas), kuriame nuo vardo 
Lietuvių nemokanczių maskoliszkai praszoma yra su- 
teikti lietuviszkai kalbai suduose musu kraszto tą paczią 
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tiesą (provą), kuri yra duota priebaltmariniame kraszte 
Latvių ir Ingaunių (Estų) kalbai ir kad butu užrėdyta 
(pavėlyta) perguldyti įstatymus sudo vedimo į lietu- 
viszką kalbą. Atsimįkim žodžių to, kurs žinojo, ką sakė: 
praszykit, o bus jums duota!

Tarp ponų Zemaicziuose platinasi duma apie rei- 
kalą procės drauge su musu inteligencija (mokįtais vy- 
rais) dėl sustiprinimo ir iszplatinimo musu raszėjystės 
(raszliavos) ir apsvietos tarp musu tamsesniuju brolių. 
Vienas isz ju, Lenkų rasztinmkas, žad pradėti raszyti 
lietuviszkai ant naudos savo kaimynų Lietuvių, už kokį 
ir jis savę laiko. S. R.

Svetur.
Gromata isz, Amerikos.

Springfield, Ohio, Amėrikoj, 5 d. Kovinio 1883. 
Brangus prieteliau redaktoriau!

Radau lenkiszkoj gazėtoj, kad trys lietuviszki lai- 
kraszczei iszeina prusiszkoje Lietuvoje; tai apszvietė 
mano akis, kad ir musų giminystė turi dar tiek val- 
nybės prusiszkoj Lietuvoj; ale rusiszkoj Lietuvoje, ne- 
žinau, ar yra kokia drukarnija ar ne.

Esu Amėrikoj jau vieniuolika metų — ir randasi 
mus giminystės į 15 ar 20000. Mes turim keles ta- 
vorczystes, ar tris parapijas ir kunįgų tris Lietuvninkus. 
Buvom rodą užvedę lietuviszką gazėtą (laikrasztį) Amė- 
rikoj iszleisti, ale su mažu kapitalu — ir turėjom per- 
stoti. — Norėcziau jus gazėtos kelis eksempliorius, kad 
atsiustumet dėl apgarsinimo savo linkimo. Po apturė- 
jimo jus gazėtos atsiusim prėnumeratą arba piningus. 
Asz storavosiuos paskui su abonentais pamaczį jums 
neszti. — Musų velyjimas yra, kad kiek tiek korespon- 
dencijos padarytumet su Amėrikos Lietuvninkais. Tiktai 
nežinau ar mus kalba bus suprantama gerai ar ne. Asz 
pats esu isz Maskolijos lietuviszkos Suvalkų gubernijos, 
Vilkaviszkio paviete.

Gal buti, jus prietelius tikras raszo.
Antanas Jurgelaitis.
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Kelets žodžių apie Lietuvius gyvenanczius Petro- 
pileje. Jau senei Lietuvei gyvena Petropilėje, kad ma- 
tyti jau isz to, jog cze lietuviszkos knygos tapė spau- 
dintos. Ale dabar kas kartą vis daugyn ir daugyn 
atkilsta Peterburgon ant uždarbio. Žinoma, daug pristoja 
tarnauti pas turtingus gyventojus Peterburgo, o dar ne 
menkas daugumas pastoja ant pabrikų darbųtis prie vi- 
sokių remestų. Norints mažne visi Lietuvei atkeliau- 
jantis ing Peterburgą katalikai. ale jie ne tiktai netur 
savo bažnyczios, kai kitos visos giminės, net cze neyra 
nei kunįgo arba sakytojo žodžio Dievo Lietuviams.Žinoma, 
vyresnybė kunįgų Rusų nenorės iszgirsti musų balsą, ale 
praverstu pasirupinti siusti kunįgą Lietuvinįką Peter- 
burgon, katras galėtu apsakyti Dievo žodį Lietuviams 
lietuviszkai, kaip yra apsakoma lenkiszkai, vokiszkai 
ir prancuziszkai bažnyczioje s. Katrynos. O dar ir po 
panedėlius ir po seredas moko vaikus susirinkusius baž- 
nyczioje katekismą ir poterius nųg užgavėnių iki szesz- 
tinės. — Ne kartą atsitiko girdėti, kaip kunįgas baž- 
nyczioje barė želnieriu ar praszcziokėlį, kad nemok len- 
kiszkai spavėdotis. Jei kunįgai ne mok, arba nenor 
lietuviszkai spavėdoti ir pamokįti nemokantį, tai Dievas 
ir Lietuvei niekų nekalti. Neatradau ėvangėlijoje mo- 
kinimo Vieszpaties, kurs lieptu neapkęsti ar persekioti 
kokią nors giminę arba jos kalbą. Tatai kad jau dabar 
geroks skaitlius Lietuvių Peterburge susirinko, tai 
praverstu, kad patys Lietuvei praszytu ciecoriszkos 
valdžios daleidimo sustoti, kaip tur kitos giminės Pe- 
terburge, ing draugystę labdarystės ir kad viens kitam 
galėtu duoti pagelbą reikale kaip moraliszką teip mate- 
rijaliszką, ir rupintis prakurt sav Dievo maldos namus 
arba bažnyczią. Jei kitoms giminėms reikalingu ir valnu 
vartoti yra savo kalbą, gelbėti savo giminės reikalus 
ir papratimus ir stengtisi pagerinti jų likimą: tai kokiu 
budu galima Lietuviams to užvydėti ar užginti? Ir tikrai 
jei kitos giminės nor Lietuvius su savim suvienyti, 
tai tas pats jau davadyja, kad jie yra nemenkos verczios, 
ir dėl to neiszstatė savę, kad juos isznaikintu. Taigi, 
brolei Lietuvei, bukime Lietuveis. Žiemkintis.
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Gromatnyczia.
Ponui St. R. T—joj. Tamstos gromatą su giesmęlėmis 

ir iszsirasžymu apturėjom. Szirdingai dėkui už viską. Žinias 
labai dėkingai priimam. Giesmeles vėliaus pasinaudosim. Praszom 
ir dėl kito numerio mus su žiniomis isz Lietuvos aprupinti. — 
Rasi tamstai butu galima mums minėtąjį artikulą priduoti, apie 
platumą musų kalbos? Labai butum už jo prisiuntimą dėkingi. — 
Jakoby, lietuviszka krestomatija (litauische Chrestomatie) kasztuoja 
1 m. = ½ rublio (labai szaunios knygos, musų gimnazijose varto- 
jamos), o Schiekopp’o gromatika 3 m. = 1½ rublio. Josios bene 
visose didžiose knyginycziose bus gaunamos. Jei tamsta tų 
rasztų pageidautum, tai taptu jie prisiusti.

Ponui Zyg. H. Ko—czoj. —‘Tamstai iszsiuntėm atvirą 
rasztelį ir po tam Jakobio liet. krestomatiją; tikim, jog busi ap- 
turėjęs. Bezzenbergerio „litauische u. lettische Drucke“ ir Vol- 
kelio „lit. Ėlementarbuch“ dar neparėjo. Jakobio krestomatija kasz- 
tuoja V2 rublio, Volkelio gramatika regis 1½ rublio, O Bezzenber- 
gerio drukos 6½ a.r 8 rublius. Kaip pareis, teip iszsiusim. — 
Busim tamstai dėkingi už pažadėtas isz Lietuvos žines dėl Ausz- 
ros, teip pat ir už priduotus adresus, kurių ir daugiaus meilytumėm.

Ponui S. Blt. Petr—lėje. Tamstos gromatą su penkeis 
markeis apturėjom ir nesenei iszsiuntėm Szykoppo gramatiką. 
Labai dėkavojam už pažadą mums apsakymus isz liet. literaturos 
priduti. Giesmė pridėtoji grdži, ji pareis į Auszrą. Mums butu 
didis dziaugsmas Staneviczės bijograpiją dėl iszspaudinimo apturėti.

Ponui Žiemkincziui Petr—lėje. Tamstos giesmeles 
su prozajiszkoms dalimis apturėjom, per redakciją „Lietuviszkos 
Ceitungos.“ Labai už tai ėsam dėkingi. Szie suraszai isz dalies 
2. numeryje, isz dalies vėliaus taps iszspaudinti.

Ponui J. J—aicziui M. Tamstos gražujį suraszą isz 
Lietuvos padavimų apturėjom; jis taps vėliaus sunaudotas rasz- 
tuose dėl musų praeitinės. Raszyta tapė tamstai placziau atviroje 
kortelėje. Tikim, jog bus į tikras rankas nuėjusi.

Redakcija.

Zine nuog „Auszros.“
Pirmamjam N. laikraszczio musu iszėjus, mes apturėjome isz 

kelių Lietuvos kampų gromatas nuog brolių, kurie su pasimėgimu 
sako skaitę musu „Auszrą.“ Viens gilioj’ Rusijoj givenantis 
mokslingas Lietuvis mums tarp, kitu raszo: „Acziu, szimtą syk’ 
acziu už žodžius, paraszytus tokiu gražum liežuviu lietuviszku, 
kokį skaityti ir sapnyj’ ne sapnavau! . . . Acziu Vieszpacziui, 
kad man nusidavė ant pabaigos mano gyvenimo regėti, „Auszroj“ 
prabudinimą isz miego, arba lėtargiszko sapno Lietuvos ir Lietu- 
vių! Galiu mirti, pąmatęs „Auszrą“ musu atsigaivinimo, apie kurį 
asz per 25 metus dumojau,“ ir t. t. Spaudiname mes szituos to 
brolio žodžius, ne to dėlei, jog jis musu rasztui tokę neužpelnytą 
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dar garbę iszrodo, bet kad parodyti, kaip meilingai visose sza- 
lyse yra priimama „Auszra.“ Szirdingiausei mes tad Dėkavojame 
ipaczei tiems isz Žemaitijos broliams, kurie mums atsiuntė mei- 
lingą rasztą su keleis pasiraszusiujų vyrų vardais! Atsiliepdami 
ant juju raszto, turime pasakyti, jogei ir mes labai malonėtumėme 
spaudinti savo rasztą Kaune, arba Vilniuje, kadangi tuomet „Auszra“ 
butu dar pigesnė, turėtu daugiau darbininku ir galėtu po visą 
Lietuvą lengvu iszsisplėsti ir atrasti daugybę skaitytoju, Mes 
szendie visi gana gerai suprantame ir numanome, jogei apszvie- 
timas musu brolių yra didei reikalingas, nės tik szviesybe mokslo 
gali suteikti mumis stiprybę dvasios reikaluose musu dvasiszkuose, 
ir parodyti mums kelią, kuriuomi mes, kaipo Lietuvei, galetumėme 
drąsei žengti tolyn, nesibijodami, jog pavirsime į Lenkus ar Gudus. 
Tik isz lietuviszku knigu ir rasztų mes pažinsime veikalus ir 
darbus garbingu musu senelių; tik per lietuviszkus rasztus mo- 
kinsimės mes karsztai mylėti ir garbinti savo gražią kalbą lietu- 
viszką ir savo giminę. —

To dėl mes praszome visus skaitytojus savo, raginti ant 
iszsiraszymo „Auszros“ tuos brolius, kurie, mokėdami skaityti, no- 
rėtu lietuviszkas knygas pasiskaityti. Norėdami iszsiraszydinti isz 
Žemaicziu ir Lietuvos, galit pagal szitą adresą parsigabenti 
„Auszrą:“

Jurgis Mikszas Ragaineje, Ragnit Ostpreussen.
Teip ir rankraszczei su gromatomis į redakciją ant to paties už- 
raszo eina. Redakcija.

Apgarsinimai.

 Seniausios ir geriausios lie- 
 tuviszkos 

D A I N O S 
 užraszytos 

M. Jankaus, 
 gaunamos pas 0. v. Mau-  
 derodę Tilžėje. Prekia 30  
 Pf. — 15 kapeikų.

naro Klaipedoj’ raszomojo, ant 
ateisenozio bertainio meto pak-
Veczia spaustuve Kel. Ragainej.

P
irm pietu namie esu nuo 
9—11 zegoriaus, seredo ir su- 
bato nuo 9—1 zegoriaus, to- 
deley del iszkeliavimo ant 
lauku, kad didelio stroko 
niera, meldziu malduotis ant 11 

zegoriaus o seredo bey subato 
ant 1 zegoriaus, arba rytmety 
taip anksti, kad asz iki 9 ze- 
goriaus vel namie buti galiu. 
Po pietu tarp 4—6 zegoriaus 
mane galit veikiausey namie 
tropyti.
Liekorius lietuviszkay kalbantis

Armons Liepa,
Tilzeje, vokiszkoj ulyczoj 4,
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giesme isz Lietuvos padavimų, 
lenkiszkai suraszyta J. I. Kraszevskio, lietuviszkai iszguldyta 
J. A. V. Lietuvio. Poznaniuje, 1881. Spaustuve dro. Le- 
binslcio (J. S. Kraszevskio). Kasztuoja 3 m. arba 1½ rublio ir 
gaunama Poznaniuje (Prusuose) prie knygininko Zupanskio.

Auszros II. numerio intalpa.
1. S., Kalbos dalykuose, laiszkas 25.
2. J. A. V. L., Regėjimas, giesmė, l. 29.
3. J. Miglovara, Lietuva, giesmė, l. 35.
4. J. B., Apie senovės Lietuvos piles (primezgims), l. 36.
5. J. S. Kuoksztis, S. Daukantas (primezgims), l. 41.
6. J. Bs., Skruzdėlių atsilankymas, l. 43.
7. P. L—as, Apraszymas žemės turtų, l. 47.
8. Bassianis, Knygos apie Lietuvą, l. 49.
9. Isz Lietuvos, l. 50.
10. Svetur, l. 52.
11. Gromatnyczia, l. 54.
12. Žinė nuog „Auszros“, l. 54.

Del redakcijos atsiliepia J. Mikszas Ragaineje. 
Spaustuvė Albano & Kibelkos Ragainėje.



N. 3. Ragainėje, gegužinis. 1883.

AUSZRA.
Laikrasztis, iszleidžiamas Lietuvos mylėtojų.

„Auszra“ iszeina Ragainėje 20. kožno mėnesio pavyzdyje knygutės 
32 pusiu. — Prekia: ant metų arba už 12 numeriir 2 m. = 1 rubl., 
ant V2 metų 1 m. = 50 kap. Atskirus num. 20 pf. = 10 kap. 
Apgarsinimai, spaustuvėj „Auszros“ priimami, kasztuoja už kožna 
pusiau dalytą eilutę po 20 pf. = 10 kap., laikytojams pusę tiek. Nu 
1. liepos m. gali „A.“ prie kožno ciecor. karal. pusto iszsiraszydinti.

Kalbos dalykuose.
[Pabaiga.]

Keliaukim i kitą Vendų kiemą, kur kits mokįtojis 
— szeip ne durnas žmogus, ale smarkus pavokiecziuo- 
tojis — kitą budą tur. Ten asz syk sutikau kokią 
szuilokę mergaitę, kuri man kokią skrynutę paneszt tu- 
rėjo. Ant kelio sakiau: „Dabar sakyk, tu tikt vis vo- 
kiszkai mokinama buvai. Ar man galėtumbei kokį 
posmelį isz vokiszkos į vendiszką kalbą perstatyti?“ 
Tai sakiau pradžią 90tojo psalmo: „Herr Gott, du bist 
unsre Zuflucht fiir und fųr“, irtt. — Ta eilutė viena 
isz tujų yra, kurią asz pirmjausei, mažas. kudikėlis bu- 
dams, nuo savo nabasztininkės motynėlės iszsimokinęs 
buvau, ir prie kurios dar vis numanau, kaip gilei mo- 
tynėlės kalba ir mokslas, jei neiszrauji su gvoltu, ku- 
dikiams ant visados eina į szirdį — vis dar, prie to 
žodžio, ir to pirmojo mokslo atsimenu, O to dėl irki- 
tiems tokį mokslą palikt ir apgįt norėcziau. -—

Mergaitė tus žodeliųs ir be jokio patrikimo isz 
galvos paskaityti galėjo, iszimant vieną — ir mokįtojį 
dar mokįt galintį — kliaudę, kurę paskui pasakysiu. 
Szeip liežuvėlio malunėlis svisai nepeiktinai sukosi vo- 
kiszkai.
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Dabar perstatyk vendiszkai. — Na, „pone — 
dieve — tu — esi musu“. Gerai! Ale Zuįlucht, kas 
tai? —

„Nezinau.“ —Kas tai įliehen? — „Lėkti“. Ne, 
tai fliegen. Ale įliehen? — „Nežinau.“ —Na, tai yr 
pabėgti, ir Zuįlucht, tai yr’ toks, pas kurį galipabėgti 
ir pagalbos jėszkoti, kad viens tavę persekinėja. Ale 
fur und fur, kas tai? — „Nežinau“. — Ehe denn, kas 
tai? — „Nežinau“. — Die Berge vorden, kas tai? — 
„Musu mokįtojis mus yr pamokinęs, die Berge Vort“ 
(tai butu, kalnai žodis).

Mergaitė juk, nežinodama tą vokiszką žodį vorden 
(pastoję), buvo tą žodį teip apkreipusi, kad nors bile 
kokia mislis su nesuprastuoju žodžiu susiglaudė.

Tai viską tikrai iszguldžiau, o tai iszmintingoji 
mergaitė, kuri visai ne per savo kaltybę buvo pasili- 
kusi tokia nežinėlė, smutnai sakė tus žodžius, kurie ant 
visados — o įpaczei Lietuvos atsimenant — man dy- 
vinai graudžei atskamb atsiminime: „ak, kad ir musu 
mokįtojis mums sykį teip iszguldyt norėtu, ką mes turim 
mokįtis! Tai tik žinotumbim, kas tai, ką mes mokinami.“ 
Toks graudus pasiguodims, toks tykus dusavims tos bėd- 
nosios mergaitės, tai ir buvo lyg kokia brangi aszarėlė, 
kurę pons Dievs į savo žaką bus surinkęs.

Ji buvo mokinama vieno mokįtojo, kurs viską 
asztriausei ant vokiszkos kalbos verczia ir retai savo 
kudikių ir savo paties prigimtąję kalbą prie mokslo 
vartoja.

Tai, ką randam? Tikri vendiszki mokįtojei, su 
tikra ir iszmintinga viernybe priesz savo karalių, o su 
tikra meile priesz savo kudikius, vis suprantamai mokį- 
dami, nuo pažįstamos kalbos pradėdami, ir viską, ko reik, 
iszguldydami, — tie kaczeig menkiaus czėso, ale pro- 
tingiaus, ant vokiszko mokslo vartodami, daug, labai 
daug isztaiso. O kits, visą savo czėsą su gvoltu ant 
privertimo prie vokiszkos kalbos vartodams, labai men- 
kai isztaiso. Anie didzios garbės nuo musu aukszcziau- 
sios vyriausybės verti iszrasti bnvo. Szis, jei pons 
geeimrots teip toli — ir pas jį — butu nukeliavęs, 
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vos butu su sykiu savo kudikius už aną bėdnąję, 
isz priegimties galybės gana turinczę mergaitę iszmin- 
tingesneis padaryti galėjęs — o kas žin kokį apsudijimą 
jis nuo pono geeimroto butu girdėjęs!

Mes, prigimtosios kalbos užtarėjai, tankei ėsam 
prieszininkų apskelbiami, buk mes tą patrijotiszką, vo- 
kiszką mokslą trukdinti jėszką. Ne trukdinti, bet pa- 
daugsint, bet pagerint, bet tikrai paauksztint. Katrie 
pasirodė, kad geriausei moką vokiszkai, ar tie vieną dalį 
savo czėso, arba tie visą savo czėsą ant vokiszko 
mokslo vartojusiejie? Tie, kurie daugiausei ir tikriausei, 
o įpaczei pirmiausei ir isz pradzios, savo kalboje moki- 
nami buvo!

Neapskelbkite mus, kurie tikro vokiszko mokslo 
ir tikram czese norim, buk mes vokiszko mokslo visai 
ne, arba menkiaus, norį. Nesakykite, kad viens no- 
norįs sėti, sėti, kadangi jis sako, kad, pirm sėjimo, rei- 
kiant arti ir ekėti. Nesakykite, kad viens nenorįs 
arti, kadangi jis vengia arklį prie antrojo žagrės galo 
pakinkyti. Jr mes norim vokiszkos kalbos, ale tikrai 
suprastos, szviesei apszviestos, su prigimtaje kalba, kaip 
anose Vendų szuilėse, sandoroje susivienyjanczios kal- 
bos. Mes daugiaus vokiszkai praszom, nekaip jus, nėsa 
mes norim, kad kudikis po tikro supratimo savo kalbos, 
ir vokiszką kalbą tikrai valdyt, ale ne, kaip pauksztis, 
tikrai isztart galėtu. Jei jums pareina ant gero ir pla- 
taus vokiszko mokslo, tai anos Vendų szuilės geriau- 
siąjį mokslo budą aiszkei nurodė. Ale rods, jei bile 
kam ant to vyriausei pareina, ne kad teip daug vokisz- 
kos kalbos, kaip galima, butu mokinama, bet kad teip 
daug lietuviszkos kalbos, kaip galima, ir teip greitai, 
kaip galima, butu isznaikinama. — tai rods neturit da- 
ryti, kaip anie Vendai, kurie aukszcziausiąjį gyriu, ir 
po akiu musu aukszcziausiosios szuiliu vyriausybės," už- 
sipelnė. Jie tą užsipelnė — ar dabar atmįsi mįslę 
ano senojo grykoniszkojo priežodzio? — beje jie tą gyriu 
užsipelnė, kadang'i jie žinojo, kad pusė czėso vokiszko 
mokslo su prigimtaje kalba yra naudingesnė už visą 
czėsą be prigimtosios kalbos — beje, kad mokslo ir 
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kalbos dalykuose, kaip kuoczės ir kituose dalykuose, tankei 
„puse yr daugiaus už viską“!

Drs. G. J. J. S. a./Gr.

Priczkaus Viliaus I. ipatiszkas prisai- 
kinimo budas.

Didysis Priczkus, pasakojama, syk nukeliavo į 
Prusų provinciją. Prusų prėzidents, pons v. Massovs, 
buvo prileistas pas karaliu. Nesztukingai, ale tikt 
meilingai, sakė karalius: „Asz tavę padariau prėzidentu, 
tai man ir reik tavę tikrai pažįt gaut. Tikrai sakant, 
asz pats vyriausiasis teisybės aprupintojis savo žemėje 
esu, kurs tur iszlaikyti tiesą ir teisybę, ale asz tikt ne- 
galiu viską aprupinti, man tokiu žmoniu reik, koks ir 
tu esi, kurie kitiems teisybę parupintu. Asz pats jųu- 
cziu, kokias svarbes pareigas turiu. Nėsa ne tiktai 
viso to pikto, ką darau, rokundą turiu dųti, bet ir viso 
to gero, kas per mano kaltybę neyra daroma. Teipojau 
ir tu. Daryk viską vis pagal savo sąžinę, nežiurek 
ant veido žmoniu, bet buk teisus, sudyk, riatbodams 
nei sziokio nei tokio, buk apicėrs, buk pons, arba buk 
berns. Ar tu girdi? teisei, teisei turi sudyt, vis turi 
klausti sąžinės, szeip —il Tai karalius kelis žingsnius 
vaikszcziojo stuboj, tai atsikreipdams pas prėzidentą, 
sakė: „Mano tėtatis*)  turėjo vieną įpatiszką budą sa- 
vo urėdininkams prisiekt dųt. Jis juos nuvedė į vieną 
stubą, atdarė langą, isz kurio pakoryczia (kartuvės, gal- 
gės) matyt buvo, ėmė prie rankos tą urėdininką, kurs 
prisiekt turėjo, ir sakė: Na, asz lukuriu, kad tu man 
viernai szlužysi, szeip —!‘ Tai sakydams pirsztu nuro- 
dydavo į aną pakoryczią. Ale asz tikrai galiu sakyti, 
mielasis Massov, kad nei vienam žmogui ant svieto 
jo tarnai n’ier szlužyję vierniaus kaip mano tėtacziui.“

Tai yr pamokslo pilns nusidavimėlis, veik galė- 
tum sakyti, lyg koks tekstas, apie kurį galima pa- 
mokslą laikyti. Ak, kad ir musu kelintam tokią pako-

*) Priczkus Vilius I., Prusų karalius.
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ryczią mielasis pons ciecorius dar galėtu parodyti, ir 
kad jis dar galėtu aną pagirtąjį krukį Priczkaus Vi- 
liaus I. teip vartoti, kad jis kelintam nebyliui szuniui 
burną atvertu, kurs rods begėdiszkai užpuola vargingus 
ir sveczius, ale ponų sopagus laižydams ir ju kąsnelių 
laukdams, neiszsidrįsta melus, prigavimus, zokano 
peržengimus, ir visokią neteisybę, kur reik, apskunst, 
ale visokią teisybę — beje ir vargingų, baimingų Lie- 
tuvninkų teisybę, kur reikėtu, užtarti. Katras yra žmo- 
gus pagal szirdį didžiojo Priczkaus, ar toks, kurs, pagal 
savo geriausiąję sąžinę, visus teisybės perkreipimus, 
visus žmoniu paiszkadyjimus, kurie galiausei ir val- 
džiai neiszpasakomą iszkadą darys, valnai ir nei sziokio 
nei tokio n’atbodams, apsako, arba toks, kurs, kokio 
auksztesnio pono rustavimo bijodams, arba jo apglo- 
stymo jieszkodams, kąsnelio arba ženklelio lukuriuodams, 
priesz geresnę sąžinę tyl, kad reikėtu tikrai loti, tikrai 
kalbėti. Vokiszkai tokie žmonės Streber vadinami — 
mes lietuviszkai galėtumbim sakyt: sopagų laižytojei — 
tikras mars musu czėso! Ak, ko dėl ans Priczkaus 
Viliaus prisaikinimo budas tapė prastotas! Rasi dar 
kelis sykius apie szitą didžiojo Priczkaus tekstą pa- 
mokslą laikyti reikės.

Drs. G. J. J. S. i./Gr.

Apie senoves Lietuvos piles.
2] Pradžia 1. numeryje.

Isz nepersęnei atrasto ir iszspaudįto apraszymo *)  
kelių ir kelionių Kryžokų po Lietuvą, galime aiszkei 
matyti, jog jie žinoję ne tik visus to laiko kelius ir 
vieszkelius Lietuvos, ale ir kone visus takus ir szun- 
takius, neminint jau apie visas musu piles ir juju vie- 
tas. Kiekviena brasta, kiekviėna upė ir upelis, tiltas 

*) Scriptores rerum prussicarum. Edid. Dr. F. Hirsch, Leipzig 
1863. Tom. II., Beilage I.: „Die litauischen Vegeherichte,“ 
laksztas 662—707.
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ir jo plotis, kur yra gera žolė ir paszaras — apie tą 
viską yra Kryžokų kelioniu apraszyme paminėta. Žo- 
džiu sakant, Kryžokai be paliovos po Lietuvą besival- 
kiodami ir kaipo baisiausi vilkai ją beplėszdami ir be- 
lupdami, labai aiszkei ir gražei musu žemę pažinoję. 
Pamuszę jau pirmiaus Prusiją ir steigę sav joje tokius 
tvirtus lizdus Ragainės, Tilžės, Klaipėdos, Instruczio, 
Angerburgo, Rastenburgo ir kitose pilėse, pradėjo toli- 
mesnius kampus Lietuvos naikįti. Iszeidami isz Tilžės, 
Klaipėdos, Ragainės, jie visųmet Panemuniu ir viduje 
Žemaiczius plėszydavo, nueidami iki Raseiniu, Kauno 
pilės; vėl isz Instruczio ir Rastenburgo — iszeidavo 
lupti ir pustyti Ųžgirinį Traką (szendie Suvalkų guber- 
nijoje) ir nukakdavo iki Gartėno (Gradno), Slonimo, 
Alytos, Trakių ir Vilniaus. Kartkarczeis lietuviszku 
piliu prisidingėdami, aplenkdavo jas ir tik pakelėmis 
kaimus aprubėje iszdegįdavo ir apiplėszdavo; bet jeigu 
pilė tolimesnėj ju kelionėj didelei užkenkti galėjo, tai 
rupindavos tokę pilę apgulę įimti ir su žeme sulygįti. 
Visose po Lietuvą kareiviszkose kelionėse, Kryžokai 
įpratę buvo visuomet turėti drauge nors vieną vadovą, 
kursai gerai žinotu visus vieno ar kito Lietuvos kampo 
kelius ir vietas. Tokeis vadovais buvo — pagailėk 
Dieve — tie patys Lietuvei Prusų, kurie pripratę jau 
tempti jungą sunkiausios Kryžokų verguvės, nėturėjo 
gailesties dėl savo brolių, tarnaudami baisiausiems Lie- 
tuvos kankįtojams. Mes cze galėtumėm ilgą eilę vardų, 
grynai lietuviszkų, sustatyti tu vadovų, kurie po visus 
kampus musu žemės Kryžokams kelius rodė, bet tikimės, 
jog ir musu gadynėje daugumas tokiu pravardžiu Pru- 
suose randas! . . .

Pasakojant apie Lietuvių piles, nė jokiu budu ne- 
gali užtylėti apie senovės su Kryžokais kariu įpatybes 
ir ju asztrumą. Žinote, jog Vokieczių Kryžokų drau- 
gystei Palėstynoj atsirandant, jie įsižadėjo su netikin- 
czeis kariauti; ateidami paskiaus į Kelmijos zemę (1228 
mete) ir į Prusus, jie tą patį įsižadėjimą, ir czion su 
savim atsigabeno, ir vėl teip prigulinczei pildė, jog 
per kokes penkesdeszimtis metų didesnę pusę Lietuvių 
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Prusuose iszgalabyjo*),  o gyvais likusius sunkiausei 
savo verguvei pavedė. Cze reikės nors trumpai pa- 
minėti, jog tųmet praboczei (prosenei) musu, pagonais 
dar budami, tokie buvo žmonės, apie kurius vienas 
dvyliktojo szimtmeczio raszėjas (Helmoldas) yra isztaręs: 
„Daugel galima butu pagirtinų daiktu apie szitos gi- 
minės (Lietuvių) paproczius sakyti, jei tiktai jie turėtu 
vien tikybę Kristaus, kurio apsakytojus jie perseki- 
nėja . . . .“ Kaip kožna giminė, prisiriszus drutai prie 
savo įpatingos tikybės, kuri, pagal jos nuomonę, yra ge- 
riausia, iszganytingiausia bei naudingiausia, teip lyginai 
ir prosenei musu tvirtai ir stiprei laikėsi prie tu tikėjimų, 
kuriuos nuog savo garbingų senelių buvo apturėję. Kry- 
žokai vėl, pildydami valę popiežių Rymo tos gadynės, 
kurs norėjo, idant szviesa krikszczioniszkos tikybės ir 
Lietuvą apszviestu, gerai, regis numanė ir žinojo, jog 
kardu bei ugnimi negalimas daiktas naują tikybę iszpla- 
tįti ir įvesti. Ale jie ir tai numanė, jog isznaikinus 
ir iszgalavus Lietuva, labai butu smagu ant jos vietos 
įtaisyti kitą žemę; ir kokią jie įtaisė puikią karalystę! 
Szendien ant musu nelaimingu prosenių kaulų matome 
sukriautus ir suguldytus kietus pamatus szios dienos 
Lietuvos žemėje galingos karalystės! . . .

Žinome, jog Vokieczių Kryžokų draugystė karei- 
viszka uždėta tapė vardan panos Marijos ir Kryžokai 
visuomet szitą vardą aukszcziausioję garbėje laikydami 
didžiausias dėl jo apieras isz Lietuvių kunų bei kraujo 
darydavo. Tųmet, matai, Kryžokai, įsteigtojai musu 
laiko stipriosios karalystės, dar katalikais buvo, ir kaipo 
tikri katalikai szvęsdavo kas mets su didele iszkilme 
visas paženklįtas vardui Marijos szventes. Ant visu 
szitu szvencziu pas Kryžokus visuomet didelios mynios 
visokiu auksztu sveczių — kareivių isz visos Eiro- 
pos apsilankydavo, kuriųs jie iszsivesdavo drauge į Lie- 
tuvą, idant su tu atėjunų pagalba per tas szventas die- 
nas kone smarkiausei Lietuvius sumuszti ir iszmuszti, 
o vis „ant garbės p. Marijos, juju draugystės užtaryto- 

*) iszgalabyti, iszgaluoti.
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jos, ir dėl pagarbinimo vardo Vieszpaties,“ kaip patys 
Kryžokai prisipažinę. Katalikų bažnyczioje, kaip žinome, 
didžiausios vardan Marijos szventės pripųla: 8. rugsėjo 
(septemberio) — jos užgimimo, 8. grudžio (decemberio) — 
nekalto prasidėjimo p. Marijos. Ant szitu tad dvieju 
szvencziu dideles keliones (vokiszkai reizus) į Lietuvą 
atlikti Kryžokai buvo įmėgę. Per szitas szventes ne 
tik jie musu žmones daugiausei iszmuszinėdavę, bet dau- 
gel rupindavusies sudegįt tame rudens laike jau suva- 
lytus ir suvežtus javus, idant likusiejie musu prosenei 
ateisentį metą turėtu badą kentėti. Tankei ant meto 
dar ir treczią kelionę didelę į Lietuvą užsiimdavo pra- 
džioje vasario (pebruaro), apie dieną apvalymo p. Ma- 
rijos, ir szitos kelionės laike isznaikįdavo visus tuos ja- 
vus, kurie buvo ant sėklos ateisencziam metui užsilikę. 
Mažesniu kelioniu atlikdavę, pagal Kryžokų raszėjų liu- 
dyjimą, po deszimt, penkiolika ir daugiau per metą, o 
kiekvienoj kelionėje ne vien naikino gyventojus Lie- 
tuvos, vyriszkius iszmuszdami, o moteres ir mažus vai- 
kus su savim isz Lietuvos iszsigabendami, bet ir visus 
kaimus, javus ant lauko irtt. — į plentą sudegįdavę 
visame paviete, kurį aplankyti teko. Senovės apra- 
szymuose kryžokiszkuju kelioniu po Lietuvą, kone ant 
kiekvieno lakszto juju metraszczių yra paminėta, jog to- 
kiam ir tokiam paviete sudegįta tapo tiek ir tiek kaimų, 
iszmuszta tiek ir tiek žmoniu, sugrėbta tiek ir tiek ban- 
dos (kaimenės). Kaip daug jau ir senovės gadynėje Lie- 
tuvoje buvo auginama ir prilaikoma visokiu naminiu 
gyvuolių, isz to suprantame, jog 1337 mete vienam ne- 
toli Kauno paviete Kryžokai sustvėrę ir iszgabenę su 
savim į asztųnis szimtus arklių; galvijus — kapomis, o 
avis tukstanczeis isz Lietuvos iszsigabendavę! . .

(Dar ne viskas.)
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Margyris*).
Giesmė isz Lietuvos veikalų, 

paraszyta L. Kundraiczio (Kondrataviczės). 
Lietuviszkai iszguldė S. Norkus.

Pirmoji giesme.
I.

Kur dingo, Lietuva, tavo didybė, 
Kur kunįgaikszczei ir dievų daugybė, 
Kur garsios pilės darbo vaikų tavo, 
Kur giesmininkai su giesmėmis savo? 
Tav senei žmonės szlovės pavydėjo, 
Nės placzei, gražei — kaip kvietka žydėjo! 
Szendien — prapuolė, lyg sapnas praslinko, 
Arba lyg kvietka suvytus’ nulinko. . . . 
Kas tavę szendien iszskaityt pataikys 
Isz tų paminklų, kuriuos regi akys;
Arba gyvybę kas iszgrožįs aiszkei, 
Katrą sens rasztas tik pavirszium reiszkia? 
Kas praszvięs tamsą praėjusio laiko, 
Kas iszcziulps tiesą, ką pasakos laiko?
Tavo paminklą jei žmog’s laukųs rastu, 
Ar koks žingeidis isz kapų iszkastu, 
Isz trupinėlių geležies ar molio — 
Kas įspės laimę ar nelaimę brolių, 
Katrie nųg amžių tamsiam grabe tyli? 
Negu tik žmogus kurs, praboczius myli,

*) Veikalai czionai apraszomi ątsitiko Pelėnių pilėje ant 
upės Aistos kranto Užgiriniame Trake (Suvalkų gub. Vilkavisz- 
kio pav. Bartnįkų valst.) pabaigoj vasario 1336 m.; raszėjas per- 
keitė pilės vietą, ją apraszydamas, kaipo ant. Niamuno kranto gu- 
linczia. Pradžia szitos giesmės tapė spaudinta „Lietuviszkoj Cei- 
tungoj“ 1882 m. 2. num. Red.
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Negu tik karszta szirdis giesminįko 
Inspės, apgiedos skambįdams isz tyko 
In stygas kankliu kapųs atjieszkotu, 
Su giesmininkais drauge palaidotu! 
Ant jo tik balso atgįs dulkės kunų 
Kunįgaikszcziuo ir žynių bei tarnų Perkuno, 
Ir isz sutrupų isztarts per jį žodis 
Kibirksztį tikros gyvybės parodys. . . . 
0 kurgi jumis pelesei apniko, 
Szventos kanklės Lietuvos giesmininko, 
Suskambėkit žemėj nors balsu tykiu, 
Kad szirdis mano pritartu jums sykiu: 
Be jusu nieko asz pats negiliuosiu, 
Jus vėl iszgirdęs ir asz paniuniuosiu 
Apie senovės Lietuvių narsybę — 
Ne kokį melą, bet tikrą teisybę.
In stygas kankliu isztemptas pabelsiu, 
Dulkes praboczių isz kapų prikelsiu — 
Ir stos priesz akis krauju aptaszkyti, 
Meszku ir vilkų kaileis apsagyti, 
Stiprus kaip girios, kuriose gyvena, 
Skaistus kaip vandų, ką upėms sriuvena, 
Liudni lyg ruduo isz sziaurės atėjęs, 
Lyg garsas dainos, katrą nesza vėjas. 
Sztai Lietuvei, ką szventą teisybę daboja, 
Ką dievus, žynius ir rykius gųdoja;
Sztai dievai, kurie ju kalboj teip garsus, 
Kaip patys szlovėjai, stiprus, geri, narsus; 
Sztai kunįgaikszczei, ką Lietuvą valdė, 
Už jos liųsybę savo galvas guldė, 
Dalinos su žmonėms ir dųnos brusu 
Ir szlove ir grobiu ir karės triusu,
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Sveikatą gynė, kraujo nesigailėj’, 
Grumės į meszkų įsinėrę kailį.

Klausykit, brolei, peiksit arba girsit — 
Apie tokią tai gentę giesmę iszgirsit. 
0 jeigu ranką prie kankliu pridėsiu, 
Ar niuniuot apie Margyrį pradėsiu, 
Ar rodysiu, kraujas kaip teka isz kuno, 
Ar stygos užgaus griovimu Perkuno, 
Ar mano balsas duos Algiertui*)  garbę, 
Ar girs Lietuvą ir narsią ir darbią, 
Idant per silpnybę neapsistotu — 
Tu, szventa kanklė, kanklė veidaliotų, 
Suskambėk, atliepk isz po lentos grabo, 
Duok mano giesmei miklumo ir dabo! 
Tėvai iszgirdę balsą tavo stygu 
Isz kapų kelsis, nors myriu užmigo.

Jus draugai mano, teikit paklausyti, 
Kaip reikia kankles giesmėn įtaisyti, 
0 giesmininką apsiauskit szirdingai, 
Jei jums nepatiks — atleiskit meilingai; 
Linksmai priimkit pasaką senovės, 
Isz jos suprasit, kaip praboczei kovės!

II.
Zemaiczius Keistutas nuog tėvo savo, 

Algierts Lietuvą isz dalybos gavo. 
Lietuvos tuomet, o! visi bijojo, 
Nės kunįgaikszczei narsus ją dabojo: 
Tarp Gudų, Lenkų juju kardas szvietė — 
Drąsei į kovas ir Kryžokus kvietė;

*) Didis Lietuvos kunigaiksztis su broliu Keistutu — sti- 
prus tėviszkės apgynėjai (1330—1381 m.).
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Niekųmet juosius nieks neapgalėjo — 
Daugėlį žemiu apėmę turėjo. 
Kur kunjgaiksztis pats randyt negali, 
Broliams ar tarnams paveda tą dalį; 
Kad paveikti perdėtinio klausytu 
Ir lyg kunįgaiksztį jį patį matytu, 
Duoda jam valdžią savo ukės rėdo: 
Kardą teisybės bei tiesą urėdo.

Nuog Trakų, pėscziam perėjus dvi dienas, 
Paniamunyj, netoli nuog Kryžokų sienos, 
Riogsojo senei, didelei jau senei, 
Pilė medinė, vadinos Pelėnei.
Keistuts szę dalį kad nųg tėvo gavo, 
Pavedė Margyriui ten valdžią savo. 
Lietuvių gentėj Margyris pagirtas, 
Paties Keistuto dabotoju skirtas, 
Per kiauras dienas Pelėniųs budėjo, 
Niekados ginklą isz ranku nedėjo.

III.
Javai ant dirvu lyg vilnys juravo, 

Lankose kvietkos gražei raudonavo; 
Ale Kryžokai iszganė, iszmynė, 
Javus iszbraidė, iszvolo, isztrynė; 
Nevienam žmogui jie szirdį pervėrė — 
Kardas ju kraujo gana atsigėrė. 
Stojus’ į kovą per dienas narsavo, 
Lietuva grumė neprietelius savo; 
Akmenio kirviu jei katrą užgavo — 
Kaip musė krito bei nusigalavo;
Geležieš szarvai ant krutiniu truko, 
Kraujas garavo, tartum dumai ruko! 
Lietuvei Vokiecziams regis nepatiko:
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Dalgis gan’ kietą akmenį užtiko, 
Vertėsi atgal nieko nenaudoję — 
Tik dirvas krauju ir kunais apkloję! 
Isz dumų, dulkiu, ką sklaidos nuog vėjo, 
Pažymė, Kryzoks pamarėsna ėjo. . . .

IV.
0 Lietuvei piles vos tik apgynę, 

Liko Pelėniuos didei nusiminę;
Visi kaip žemes pardavę stovėjo, 
Aszaros gailios isz akiu byrėjo. 
Ar grįžti kaimon? Ar velyk ing miszką, 
Nės neprietelei iszteriojo viską! — 
Kamųlei dumuo, ką per girę ritas, 
Gaisrai, ką blizga cze vienas, ten kitas — 
Siuntinei isz ju pagiriniu kaimų, 
Reiszkianti ženklus baugingų nelaimių! 
Kryžokai viską, ką tik duszia myli, 
Kaip piktos szirszės iszcziulpė, sugylė! 
Vienus surisztus į kalinį varė, 
Kitiems ant vietos jie galą padarė. . . . 
Isz gailesties tad szirdys Lietuvių įnirto — 
Negyvus Kryžokus kapojo jie, kirto, 
Laužon sukrovę aukavo dar kunus, 
Kad jiems atleistu kaltybę Perkunas.

V.
Padumot baisu, kas per muszis buvo! 

Isz abieju pusiu daugybė pražuvo. 
Laukai suminti, lyg szlųta nuszlųti, 
Gul tik Lietuvei, Vokieczei szarvųti. 
Vienus sermėgos deng ir meszku kailei, 
Ant kitų skardai spinduleis žėr dailei;
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Ten Kryžoks drikso geležim apkaltas, 
Nuog pilksermėgio parbloksztas, sumaltas; 
Cze gul sukibę vyrai peties rimto, 
Rodos numire dar viens kita krimto! 
Matyt, kad szirdį vienam labai skaudi, 
Kitam juoką ant veido szėtons iszspaudė. 
0 kožnas kruvins, kraujas bėgt neliauja, 
Prie kožno varnas jau gaspadorauja, 
Akis kapodams varnaicziams dalina; 
Ten vilks isz girios iszlindęs skalina. 
Vieno krutinė sumuszta užkimo, 
Bet girdėt balsas maldos ar keikimo; 
Kitas jau tyli — jau nusigalavo — 
Apie tą pulkas szunių szurmuliavo.

(Dar ne viskas.)

Musu knygos.
Jeruzalės Iszpustyjimas pagal Zydo Jozepo Ap- 

raszymą atpasakots nuo K. J. Priekule 1881.
Garsingas rasztas Žydo Jozėpo „Bellum Judaeicum“ sulaukė, 

jog ir Lietuvei szendien gali jj skaityti savo kalboj, Kaip isz 
titulo aukszcziau iszraszyto numanyti galima, rasztas tas tik at- 
pasakotas, t, e. sutrumpįtas per musu iszguldytoję. tapė, bet ver- 
tybė tos knygos per tai nenukentėjo. Pats iszguldytojas apie Jo- 
zėpo knygas prakalboj sako: „Nuo pat svieto, sutvėrimo jos pra- 
ded pasakoti, iszreiszkia visus nusidavimus Žydų giminės ir ga- 
liausei iszpustyjimą Jeruzalės miesto. O raszėjas tu knygu yra 
Žyds Jozėpas, sunus Matijosziaus, isz klebonų giminės, kurs pats 
isz pradžios priesz Rymijonus kariavo, po tam sugauts tarp Ry- 
mijonų per tulką maiszėsi ir teip savo pa'ties akimis Jeruzalės isz- 
pustyjimą matė. Tai vislab jis Žydams žydiszkoj ir vėliaus Ry- 
mijonams grykiszkoje kalboje suraszęs yra . . . Isz tu [knygu] 
naudingiausius daiktus broliams Lietuvininkams ant žinios atpa- 
sakot apsiėmiau Jozėpo labai platų apraszymą mažumą aptrumpin- 
dams ir vislab iszleizdams, kas ne teip naudinga žinot.“ Apra- 
szytas cze Jeruzalės iszpustyjimas, atliktas tapė 71. m. po Kri- 
staus per Rymo ciecoriu Tytą, o Žydai nuog to laiko pradėjo ap- 
leisti savo žemę ir pagalios iszsisklaistė po visą svietą.
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Iszguldytojas Jozėpo knygu yra pažįstamas musu raszėjas 
p. kun. Jurkszaitis isz Saugu. Skaistumas jo lietuviszkos kalhos 
yra pagirtinas, o per tai jojo lietuviszka knyga yra dar vertesnė. 
Iszleista jiji tapė per laikrasztį „Tiesos Prietelių“, kursai spau- 
dindamas szitą knygą szimtą syk daugiau naudos dėl Lietuvos 
padarė, neng per savo kitus rasztus. Kožnas Lietuvis su pasimėgimu 
perskaitys szitą knygą; gaila bet didei, kad ji vokiszkomis litero- 
mis spaudinta, o per tai anąpus rubežiaus negalės daug iszsipla- 
tinti. O mes velytumėme szitą knygą visiems Lietuviams skai- 
tyti. Bassianis.

Broliams Lietuviams.
Pažvelgkit, brolei, in auszros szviesybę 
Ir meskit isz szirdies piktą tamsybę: 
Imkit szviesybę nuo žmoniu musu, 
Kurie meilingai raszo del jusu.
Brolelei, gražioji auszra žiba, 
Kodytoja in tamsią kelybą;
Ji kels isz nakties szirdis miegtanczias 
Ir ves keleis žvaigzdemis žibanczeis. 
Jau užsimirszta musu prigimtoji 
Kalba mieliausia placzioj Lietvvoje — 
Teip placzei sako — norint daug pražuvo 
Brolių Lietuvių, kurie meilej buvo.
Jau daugel amžių tilei prasnaudem — 
Troksztanczias szirdis ne kartą baudem: 
Szirdis negali gyventi duona, 
Jei neužtenka svieto apmono.
Reik mums pažinti senovės žmones, 
Kurie teip smarkios buvo malonės, 
Reik perskaityti, ką jie mums tare, 
Ir ką daugybę gero padare: 
Bus apraszyti musu miszkai žali, 
O ir senovės dievai visagali — 
Szventas aužuolas, kuriame dievaitis 
Buvo Lietuvoj didis Perkunaitis; 
Kaip priesz jin didę ugnę kurino, 
Ne vieną seną Kryvę marino —



Teip paszvencziami musu dievai buvo. 
Del kogi karsztoji meile pražuvo 
Del atminimo musu senoviu 
Dievų ir žmoniu, geru Lietuviu? 
Jau laikas didis akis pratrinti 
Ir szviesą mokslo visiems pažinti — 
Mes pasilikę nuo visų vieni, 
Argi bebusim tamsybej seni? . . . 
Man betgi regis, kad dvase pakils, 
Nuo sunkaus miego ji ilgo pails, 
O brolei mano prades dirbineti, 
Aplink szviesybę mokslo netingeti; 
O kaip pajusit szirdyj stiprumą, 
Tai tad pažinsit mokslų gerumą.

Raszo Egle.

Apraszymas žemes turtų.
1] (Pradžia 2. numeryje.)

Tai dar ne visi daigtai szios pasaulės. Balos ir pelkės pil- 
nos juodu sukibusiu žemiu; kitur vėl turime geltoną sierą, kitur 
anglį ar gintarą (burksztiną). Tie tai daigtai turi savytarpinį 
artumą, jie teip sakant viena liga serga. Inmesk sierą į ugnį, ji 
dega itin (labai) greitai, anglis neaplieta, neprigesyta vandeniu 
ugnyje iszplėni ir pavirsta į pelenus, gintaras sudega — tai vis 
dega be didelio karszczio ir galime lengvei pamėginti ant szaka- 
lio. Kaip dega, kokį iszduoda skonį nosei, kokį liežuviui, kokia 
liepsna, tai žinoma, kad didelis skyrius. Vienok užteks ir to, kad 
dega lengvei ant liepsnos. Prie to galime pridurti ir antrą įpa- 
tumą — vandenyje tie daigtai netirpsta. Szitai mums ir treczia 
veislė — degantiejie daigtai.

Bet tai yra dalykai, kuriuos neiszpula patalpinti į tarpą jau 
paminėtu veisliu. Yra, matai, dalykai tirpstą gerame karsztyje 
— tai galėtu buti akmenei ir vargu butu atskirti nuo ju, nės nie- 
kuomi nedvokia (neatsiduoda), nieks neatskiria, jeigu tiktai kokia 
plovė (plėvelė) užsideda ant virszaus (szvinas), ar pajuoduoja (ge- 
ležis). Isz to matome, kad tu dalykų negalima priskirti prie ak- 
menių, kadangi karsztyje akmenei iszsiskiria ir subįra į dalis su 
visu įvairias (kitoniszkas). Dar ir tai galėtumėme prikergti, kad 
tikri akmenei norint nevisi yra permatomi, o dalykai apsznekami 
neskaistus. Tai szitai musu ketvirtoji ir paskutinioji veislė — 
naugės (metolai). Dalykai cze priderį: 1) netirpsta ant ugnies,
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2) nepersiszvieczia ir 3) itin sunkus. Visą veislę galime rasti 
ant paveizdos tyra kalnuose; vienok pagal reikalą gauname daug 
dalykų isz žemės, isz kalnų grumuluose, kur daug yra priemaiszczių.

Tai szitai paskirstymas veisliu ir nelygybė vienos su kita. 
Dabar įsistebėsime įpaczei į kiekvieną veislę ir apraszysime ak- 
menius, druskas, deganczius daigtus ir nauges, labiauseigi tas, ku- 
rios randamos musu kraszte, Lietuvoje, atneszti galėtu daugiems 
pelną ir naudą. Gal kitoje vietoje teks skaitytojui ir pasnausti, 
bet nesitikiu, kad rasis toks snaudalius, kurs turėdams daug daigtų 
nenorėtu žinoti, kaip jie padirbti ir isz kur gauti. Taigi drauge 
cziupkime už darbo.

Pirmoji veisle.
Žemė ir tikri akmenei.

Jei mes galėtumėme perpiauti žemę per jos vidurį, 
tai pamatytumėme nuo vidurio ją ėsant visą kieta, isz 
vieno mažkuo akmenio, k. a. kalnai Somijos (Pinlandi- 
jos) ir Szvaicarijos, vadinamo granytu1), kurs susideda 
isz szpato, putnago ir sliudos, labai permaiszytu. Arcziau 
pavirsziaus mes matytumėme, žemę ėsant minkszta ir 
įvairaus sądėlio su priemaiszczeis apgelžėjusiu kaulų, 
kirminų, medžgalių; dar arcziau rastumėme vėl kietą, 
isztekėjusią isz vidurio per plyszį ant minkšztosios ly- 
gaus sądėlio su pirmaja pridėjus prieniaiszczius gra- 
nato2). Tokie kalnai gneisų3). Kartais vietoje sliu- 
dos minksztos įsimaino kieta (sijėnytas) Egipte. 
Teip besistebėdami atrasime vėl minksztą vėl kietą 
visiszkai primaiszytą žemę.

Brangiejie akmenei, naugės (metolai) randami kaip 
minksztoje teip ir kietoje žemėje, bet drusku bei de- 
gancziuju dalykų mes nerandame kietoje, o vien minksz- 
toje arba ir sukietėjusioje nudžiuvus vandeniui. Si- 
dabrą randame granyte ir smiltynuose. Dėl kogi ran- 
dame sidabrą, auksą ir kitus tokius akmenius kietoje 
ir minksztoje žemėje, teip galima pareiszkinti: žemė 
minkszta radosi isz kietos, už taigi visus daigtus, ku- 
riųs tiktai turėjo kietoji, turi turėti ir minksztoji. 
Druskos ir degantiejie daigtai randamį tiktai minksz- 
tojoje žemėje, kadangi ju paeigis pajieszkomas ne tir- 
pime ugnyje, bet iszsileidime vandenyje.

1) granytas, uola kalnynuose, 2) granatas, pažįstamas akmuo, kaip 
stiklas spindįs ir raudons, 3) gneisas, sąmaisztis isz kvarco, szpato.
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Granytas — tai musu laukinei akmenei —reikalingi 
statant namus, taisant girnas, dirbant kryžius ir k. Jie 
visokiu darinių: rausvi, melsvi ir kanapėti. Teipogi 
naudingi yra ir gneisai ir sijėnytai.

Minksztoji žemė reikalinga pasėliui javų (smiltis, 
molis, jųdžemė), o kietoji duoda marmorą, tekėlus, galą- 
stuvus, kreidą, sidoklius itt.

Dabar žvilgterėkime į akmenius randamus kietoje 
ir minksztoje, ar vien minksztoje žemėje, tankiausei 
matomus pas mumis, Lietuvius.

Diemantas — tai akmų brangiausias, kiecziausias 
ir gražiausias. Jo sądėlis tokspat kaip anglies ir juod- 
paiszos (alupkos, szvino). Jis esti visokio žiedo, blizga 
prie szviesos ir raibuliuoja visokeis darineis. Kietumas 
jo neiszpasakytas. Greicziau sudaužysi priekalą ir kugį 
ne kad jį. Szioje gadynėje norėdami jį sudaužyti pirma 
merkia į sziltą kraują gyvolio ką tiktai papiauto; po to 
padėtas ant priekalo jis trupa ir iszlužta į visas puses. 
Jį deda į akiukes žiedų, spilgu, ar smicziu. Smulkius 
diemantus perka stiklininkai dėl raižymo stiklų ir auksi- 
ninkai dėl trynimo, galandimo. Pats didysis diemantas 
yra ant vainikų, kuriuos dėvėdavo Prancijos karalei. 
Daug ju atveža isz Indijos ir Amėrikos.

Granatas teipoji itin įvairiu žiedų, gerokai kietas, 
atveža ju daug isz Italijos, Amėrikos ir Azijos; patsgi 
brangusis Vokieczių žemėje, jis žiburiųja kaip kad žėrų- 
janczios anglys ir vadinasi pyropu. Tankei atsitinka 
rasti granatus prastus pas mumis perdaužus akmenį, 
tiktai musiejie ne teip tyri ir gražus.

Titnagas tikrasis yra baltas, bet pas mumis ans 
pilkas ar juodas nuo priemaiszczių gelžaiczių ir kitu da- 
lykų; daug jo aplink Maksvą. Paturint vandenyje kar- 
tais jis aptrupa arba užsideda ant jo balzgana plėvė. 
Jis randamas ir Lietuvoje, bet daugiau jį parveža isz 
Rygos. Kitą kartą jis buvo sugadus prie szaudykliu 
(strėlbu), szendien jį tebedėvi prie skiltuvų.

Jaszma — tai akmų iszrainųtas ir dryžųtas, daug 
jo randa Egipte.
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Ametistas — akmų ružavas, randamas viduryje 
agato ar kietuose kalnuose. Ametistai szildomi pecziuje 
isz ružavų virsta į geltonus.

Agatas — akmuo kietas ir apgalandus gražei rainų- 
tas; kartais jis teip rainuotas, kad jame — gerai nutry- 
nus — atsispindi visokie vaizdai (piguros).

Putnagas (kvarcas), jau kaip sakiau, yra dalia 
granyto, jis tankiausei baltas, ružavas, kietesnis už 
szpatą, su kuriuomi susitaisęs duoda gerą medegą girnoms 
— girnoms suteikia putnagas asztrumą. Smiltyje žiban- 
tiejie grudelei yra grynas putnagas.

Cze galime nurodyti ant kriksztolų atvežamu isz 
Madagaskaro, salos Aprikoje, isz kuriu dirba geruosius 
indus (rykus), daugiauseigi taisomas isz jo stiklas ant 
indų. Kriksztolai balti, ružavi, melsvi, raudoni, žali 
randami Vokietijoje ir Amėrikoje.

(Dar ne viskas.)

„Lietuvos biczlulis,“
laksztų 26.

Musu dienose ėmė tarp Lietuvių rastisi vyrai apmislyją 
giminės puolį ir nurodą szaknį tos musu negandos. Ivairi raszti- 
ninkai įvairias tam randa priežastis, bet dauguma ju sako, kad 
kalbos panykimas — tai yra skaudžiausia plėga Lietuviams. To- 
kią mislę deda į pamatą meilraszczių, apsakų, ar rasztų rustesnios 
įtalpos. Ir „Lietuvos bicziulis“ mato, kad Lietuva žuva per pa- 
mirszimą liėtuviszkosios kalbos, už tai jis ir geidžia savo dainelė- 
mis ir apsakinėjimais įpilti tą meilę kalbos, kuri mus iszganysenti 
nuo pragaiszties.

„Nier tėvynės be liežuvio, Kaip tas ukis yr valyvas, 
Kiekviens szitą gal suprasti: Kur Lietuva meilę gavo. 
Atimk kalbą nu Lietuvio, Kaipgi bucziau asz laimingas 
Tai Lietuvos jau ir n' esti. Visiems meilę tą įpilti! — 
Szneka krasztas tiktai gyvas, Duok tai, Dieve maloningas! 
Kaip tas kunas dvasė savo; Duok! iszpildyk mano viltį!

Jaugi pripažįstu, kad kalba yra įpatybe neatmetama nu bu- 
vio kiekvienos giminės, bet ant to negaliu sutikti, kad pražutis 
savotiszkosios kalbos viena — butu giliausia priežasczia nusken- 
dimo į prapultį Lietuvių. Reikėtu atminti, kad kova už buvį žmo- 
gaus ir giminės galanda sylas, stambina jas ir didina, kad ta kova 
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vyksta gerai, ar tas sylas iszkirmgraužoja, isznaikina, kad giminė 
suklumpa musztynėje už savo gyvenimą. Neatmetama nuo to nei 
apszvieta; apszvieta suteikia žmogui teisų žvilgį į aplinkę, pa- 
rodo jam keblumus ir painiavas gyvenime, ir duoda jam įnagį ant 
pergalėjimo anu kliaudžiu. Mokslas teipogi isztaiso darines sylas 
žmogaus, teip kad jau puolis ir cze nebeyra galimas. Kad prie to 
dar mes pridėtumėme polytikiszką užvadą, kuri gali ar kenkti ar 
paguosti aną kovą dvasiszką, medegiszką ir doriszką — tada tai 
jau surasime visas iszgales nelaimiu, plėkujancziu musu giminę. 
Niekaip už tai netikiu, kad kalba panykusi mumis pražudo, arba 
kad kalba gyvojanti ir žaliuojanti mumis iszgydo nuo ligu įsimerku- 
siu į giminės kuną. Suprasti manę gerai reikia; asz parodau, kad 
yra daug szakniu puolio ar kilties kaip draugijos teip ir giminės, 
ir sakau, kad niekaip kalba nepadaro teip szakninės pertaisos, ka- 
dangi kalba — tai papuoszalas gyvojanczio kuno ar tai žmogystės 
ar pilnos gentės. Kada ans kunas bus sveikas, kada jo dvasė bus 
iszlanksyta, nuanuota ir mokės palengvinti kunui kovą už buvį, ir 
kada jame iszdygs dorinė spėka (syla), tada tai ir musu kalba žy- 
dės ir valiuodama gyvęs; o jeigu kunas, dvasė ir dora bus nuszlikę, 
tai tas suvargimas atsispindės ir ant kalbos. Per tai regimai kad 
kalba yra itin jautri ant sveikatos kuno ir dvasės kaip žmogystės 
povienam teip ir visos giminės. Jei už tatai Lietuvei nyksta ko- 
voje už buvį kaip medegiszką, teip dvasiszką ir doriszką, tai ju 
ir kalba irsta. Szaukiant ant irimo kalbos, reikia szaukti dar dau- 
giaus ant priežascziu to irimo; nės sakau, negana regėti vien „isz- 
gamns“ tuose, kurie pametė savo kalbą. Nebuvis dvasiszko peno, 
žemumas musu ukės palyginant su kitu krasztų ukėmis, panykimas 
dorinės tvarkos rodo, kad mes gyvename labai kritiszkoje valan- 
doje, ir jei nepamatysime to ojumo (priegados), tai ir nepasijusime 
amžinai nugramėję į pragaisztį.

Tie mano žodžei parodo vienpusiavimą daug musu raszti- 
ninkų, tarp kitų ir „Lietuvos bicziulio.“ Tuomi nepasakau, kad ver- 
tis jo veikalo butu menkas; virszumi „Lietuvos bicziulis“ labai 
patraukia skaitytoju, uždega jo jausmus, keldina jo szirdį — bet 
pripažindami tai, kas jam prideri, nepamirszkime parodyti ir tai, 
ko jam trukšta.

„Lietuvos bicziulis“ yra tai knygutė kiaurai patrijotiszka, 
už tai teip meilu ją skaityti; prie to prisideda ir tai, kad kalba 
trauki ir skambi. Kadangi jau pernai Lietuvei tą knygutę isz- 
graibstė ir jinai nebegaunama pirkti, tai cze mėgįsiu skaitytojus 
įvezdinti į jos įtalpą.

Pirmoji dainelė „Trakjėnams“ yra pavesta. Dainius apsako, 
kad musu kunįgaikszczei Trakuose ilgai sėdėjo, kad ten Vytautas 
gimęs ir miręs palikinas paminklą — murinę bažnyczią ir „juodus“ 
Karajimus. Laimingi tai buvo laikai!

„Kaip musu karalei Trakuose sėdėjo, 
Cze tuokart ir žmonės kaip skruzdės klibėjo; 
Ogi kiek cze buta turtų ir gėrybės, 
Tai ir apsakyti man truksta galybės.“
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Prie to viso primena dainius, kad mnsu kunįgaikszczei ten 
gyvendami „lietuviszkai meldės ir sznekėjo.“ Szendien Trakuose 
anu grožybiu tiktai griuvenos beliko; murai tiktai riogso dėl pa- 
minklo anos laimingos gadynės, o Trakų gyventojai nebemoka „nei 
žodžio savaip pasakyti;“ o tuomi dar pikcziau, kad ir aplinkėje 

„tulas jau piktai padarė — 
Lietuviszką kalbą isz maldu iszvarė.“

Taigi klausia savęs dainius, argi ne gėda kęsti aplink savę 
tokią pustynę ir pragaisztį.

„O brolei Trakėnai, ar galima buti, 
Kad jus savo kalbai duotumet pražuti?! 
Argi jums nuotarcziai mieliau^ parsiduoti 
Ir žmoniu jau vardą ant amžių nustoti?! 
Argi Karajimai jums gėdos nedaro, 
Kad czionai tarp jusu penktą amžiu varo, 
Tacziaus neužmirszo kalbos priegimtinės, 
Nors toli ir senei isz savo tėvynės? 
Visur szviesus žmonės savo kalba girias, 
Ar ein per žemę, ar per jures irias; 
Jus turit už gėdą jau savaip sznekėti, 
Jei nuo grinczios pėdą tinkas pasejėti.
Kad aukso man kalnus kas nors davinėtu, 
Ir už tai tik kalbą atiduot reikėtu:
Spiaucziau ant to aukso, prasmegk jisai suvis, 
Man už jį brangesnis prigimtas liežuvis.“

Ar tai neyra gražei pasakyta? Kieno szirdis neyra jautri 
ant tokio užgavimo?

Antroji dainelė „Pro Lydos murus pravažiujant“ turi tokį 
pat pamatą kaip ir tiktai ką apsakytoji. Tiktai ji nebeteip patrau- 
kia skaitytojų per tai, kad į apsakinėjimą istorijos Lydos pilės dai- 
nius įtraukė daug paszaliniu iszgaliu. Vienok ir ta daina rodo 
stamantrumą dvasės raszytojo. Dainiui skurdu, kad Lydos pilės 
vieni murai beliko ir pragaiszo ju tvermė, teipogi ir tai jam labai 
sopi, kad Lydėnai „savo mocziutės užsigynė.“ Kaip tai įstabu, 
suszunka jis, kad istorijoje gentės prakilnios vietos pirmiausei pa- 
mirszo savo tėvus.

„Nesuprantu asz to viso, 
Kad kur vieta tik pirmesnė,

„O Vilnėnai, kas isz jusu — 
Koks Lietuvai szendien labas? 
Nesuprantu tu Lietuvių, 
Katrie lizdą ten gadina, 
Kitų jieszko sav liežuvių

Tai ten kalba pirm užgeso, 
Ar cze kalczia ne didesnė?“

0 saviszkį kojoms mina!
Duok, Diev’, tokiu nederėtu: 
Mums iszgamų nebereikia! 
Duok, Diev’, krasztas priperėtu 
Tokių, katrie gerai veikia.“

Teip antai ir Vilniuje jau iszgeso musu kalba.-

Tada tai jau dainius dainuoja praeigį Lydos. Ten tai Vai- 
dylius sėdėjo, ir kaip su Jagėla priesz Keistutą sunirszo, 

„Ant kartuviu galą gavo, Ir jo vardas užsimirszo.“
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Paskui Lydą Valenrodas kankino ir Jungingėnas paėmė, tuo- 
met tai „gaiszo turtai, tvino kraujas.“ Taktamiszius, Ordos val- 
dimėras, Vytautui leidžiant, cze gyveno, teipogi ir kiti Mongolų 
kanai. Ir daug dar kitu atsitikių Lyda perleido, lik Žvėdai atsi- 
griovė į musu krasztą — tada tai ir Lydos „murai prakiuro.“

„Ir nutilo jau cze ginklas, Stovi murai kaip paminklas 
Nier cze szendien gyvo kvapo, Ant Lydėnų sznekos kapo!“ —

Bet dainiui nelaimės ir mynės prieszgynių musu, įdega dar 
didesnę meilę kalbos, kurią meilę jis geidžia ir kitiems įkurti.

(Dar ne viskas.)

Brangioji Lietuva.
Tevų mano žeme, Lietuva brangioji!
Nors tu kaipo gente sviete negilioji, 
Nors tu tarp smagiuju aszarose viena, 
Tikiu, jog del tavęs virs szviesesne diena.

Norints tavo dalis szendien yr verksminga, 
Laime praeitinės kažin kur nudingo, 
Ir žalios ruteles dilgelems apejo — 
Tikiu, jog dar galas tavo neatejo!

Tevų mano žeme, brangioji Lietuva!
Ne daug tavo vaikų — maža juju kruva; 
Nors daugel isz juju jau susilenkavo, 
Po sziaudiniu stogu gyvoj’ žodis tavo!

Prigimtoji žeme, brangioji Lietuva, 
Kaip senelei saka, daug platesne buvo.
Norints tav kaimynai grabą nor priskirti, 
Asz neduosiu kalbai prigimtai numirti.

Prigimtoji kalba, brangus žodžei tavo! 
Man prie lopiszelio motyna liuliavo.
Brangus tavo žodžei nuo prastojo tevo, 
Asz už tavo laimę melsiuosi prie Dievo.

O kaip butu sunku man kuom kitu buti, 
Meilę apturejus per kraują ir krutį! . . . 
Nors svetur noretu in karalius skirti, 
Velycz’ tarp savuju varguose numirti! . . .

24. gegužės 1883m. Veversys.
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Kelione ežerų ir npiu ing Lietuvą.
Kaip tulasis skaitytojų musu žino, apie daugybę 

musu ežerų ir upiu yra pasakojama, jog jie ėsą atėję 
arba nusileidę isz debesiu ing szios dienos Lietuvos 
žemę. Tokios apie kelionę upiu ir ezerų pasakos, pa- 
gailėtina didei, iki szei dienai dar nesurankiotos ir ne- 
suraszytos. Kelios juju tapė, teisybė, paminėtos tuluju 
praszalaiczių rasztininkų, kurie tacziau nesupranta, ką 
ta vandenių kelionė galėtu iszreikszti. Tarp tokių isz 
debesiu nusileidusių ežerų mes cze paminėsime: Lukstą, 
Biržulį, Stervą ir Parszežerį Žemaitijoj; Dusės, Al- 
vyto ir Visztyczio ežerus Užgiriniame Trake (Suvalkų 
gubernijoje). Apie Visztytežerį mes užraszėme Oszka- 
baliuos szitokią pasaką: „Ežeras szitas senovėje buvęs 
vardu Visztainis ir atėjęs nuog Mėlinuju mariu. 
Vieni sako, isz debesiu nusileidęs, kiti vėl — isz že- 
mės iszplaukęs. Kada jis atėjęs, nieks nežino — labai 
senei, o tą syk cze dar nė miesto nebuvę. Kaip jis 
atėjo, ilgai nebuvo žinomas jo vardas, ir vanduo vis 
tik užė ir cypsėjo. Vieną kartą nuėjo dvi mergi ant 
ežero skalbtu. Jiemdviem beskalbiant paežeryje viskas 
cypsėjo. ,Ale cze cypsi ir cypsi kaip visztytis!' iszta- 
rus viena merga atminė jo vardą ir pati apjeko, o 
vanduo tuojaus nustojęs užęs ir cypsėjęs. Apjeko ta 
merga dėl to, kad atminė jo vardą, kokį jis turėjo, 
Paskui prasidėjo cze miestas budavotis.“ Apie Biržulį 
pasakojama, jogei norėjęs paskandinti Varnius, o tų 
syk tik apsiraminęs, kaip atmintas buvo jo vardas.1) 
Tokios apie kelionę upiu ir ežerų pasakos, pagal musu 
isztyrinėjimus yra didei svarbios dėl praeitinės musu 
giminės. Tos užsilikusios senoviszkos pasakos styga- 
voja aiszkei apie atejimą ir kelionę ne pacziu vandenių, 
bet vardų tu upiu ir ežerų, ing Lietvvą. Mes szendien 
jau galime aiszkei parodyti, kųr senovėje musu tėvų 
tėvai gyveno, perkratinėdami vardus savo kaimų, kalnų, 
upiu ir ežerų. Pirm keliu tukstanczių metų musu gar- 
binga giminė bųvo apgyvenus žemes, kurios szendien 
jau teko įvairioms giminėms. Isz tu senovės vietu 
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ateidami ing szios dienos Lietuvos žemę, musu praboczei 
atsigabeno drauge vardus anu žemiu vietu, kur seno- 
vėje tukstanczius amzių gyvenę. „Gyvenimo vietos 
persikeitė per užplaukimą barbarų, bet vardai upiu, 
ežerų itt. iki szei dienai liekti tie patys, kokie pirm 
tukstanczių metų pirmiausioje Lietuvių - Arėjų tė- 
viszkėje buvo! . . . — To dėlei kaip kožnas supranta, 
szitos apie kelionę vandenių pasakos turi savyje didę 
vertybę dėl apraszymo praeitinės musu gentės ir dėl 
visatinio mokslo. Apraszymas ir darodymas kelio, ku- 
riuomi Lietuvei atėjo į szios gadynės žemę, ir tu vietu, 
kur musu giminė ilgus amžius gyvenus, pirmneng 
sziaurės link per užplaukimą barbarų pravaryta tapo, 
pervers auksztyn kojom visas szios dienos eiropiszkių 
mokintų vyrų nųmones apie senovės gyventojus Ei- 
ropos pirm užtraukimo Vokieczių ir Slovėnų . . . To 
dėlei mes praszome visus skaitytojus savo rinkti to- 
kias pasakas, kurios galėtu sziokiu ar tokiu budu prasz- 
viesti tamsenybes praėjusio laiko.

Pirm kokių dvideszimtpenkiu metų raszė Kun- 
draitis (Kondrataviczė): „Dirva dėl isztyrinėjimo Lie- 
tuvoj yra plati ir neiszsemiama, kaip marės, o tai ne 
viename dalyke. Ar tai cze tulas daildalius (daildaris, 
artistas) norės perkeliauti su pieszalu ir mokalėliu; ar 
žemės tyrėjas (geologas), ar augmenų apraszėjas ir uki- 
nįkas užsigeis naudųti isz jos vidurių; ar vėl veikalų 
tyrėjas (istorikas) peržiurinėti jos kapinynus, senraszt- 
vietes (arkyvus), griuvesius piliu ir bažnycziu; ar ty- 
rėjas budo ir dabo perveizdėti užsimanys daugybę gen- 
cziu, czionai gyvenancziu; ar vėl dainius (poėta) užsi- 
norės szelptis giesme ir pasaka — visi jie lygei cze 
pas mus apstingai laimės, nors isz pradžiu-pradžiu ir 
 nedasiprotėtu to viso, regėdami tokį szvelnų ir romų 
musu žemės veidą“2) Mes nuog savo pusės pridursim 
dar tik tiek, jog pradėjus isztyrinėti liekanas garbingos 
musu senovės mes atrasime Lietuvoje netikėtinus, o 
dėl mokslo svarbius skarbus! Pragoje. Bassanius.

1) K. A. K. Rzecz o litevskich slovnikach itt. Pismo zbio- 
rove Vilenskie, na 1862.. p. 144. 2) Vycieczki po Litvie, pag. 6.
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Isz Lietuvos.
Kaip yra didei isztroszkę musu brolei skaitymo 

lietuviszku knygu ir rasztų, galima numanyti isz to, 
jogei patys tulojo valscziaus ukininkai pradeda Rusų 
vyresnybės praszyti daleidimo spaudinti musu knygas 
senoviszku budu. Dabar dasižinojome, kad dar grovui 
Ignatijevui ministeriu beėsant vieno valscziaus ukinį- 
kai (Vilniaus gubernijos) padavė ant vardo to mini- 
sterio meldimą apie daleidimą spaudinimo. Bet atsa- 
kymo negavo. Dabar prie szito ministerio, grovo 
Tolstojaus, vėlei meldimą padavė tie patys (su 200 
paraszų) ir už dvieju nedėliu gavo per Vilniaus gu- 
bernatoriu atsakymą: „Jusu meldimas negalįs iszpildo- 
mas buti!“ ko dėl? — nežino. Tokį patį praszymą, ne- 
ilgay trukus, padavė isz kito tolimesnio valscziaus į 
tą patį ministerį. Priesz ciecoriaus vainikavimą ka- 
runaciją) atsakymo dar nebuvo gavę, nors praėjo gers 
laikas... Už tiesą! suprasti mes negalime, kokiu prie- 
žascziu dėlei nenori p. ministeris pripažinti mumis tokią 
mažą teisybę, kaipo pavelyjimą musu senovės raszmeniu 
musu knygose vartoti. Mes turime sakyti, kad jeigu 
ir dar tiek rupinama butu apie įvedimą rusiszku rasz- 
meniu į musu knygas, visas tas darbas ir rupesnis nu- 
eis ant niekų, kadangi spaudintu rusiszkomis literomis 
knygu nieks neperka ir neskaito. Visi mokįcziausi 
praszalaiczių vyrai juk senei jau pripažino, jog rusisz- 
komis literomis negalima raszyti lietuviszkus žodžius 
— o tai yra antra priežastis, kurios dėl rusiszkos rasz- 
menys negali buti vartojamos musu knygose. — Mes 
praszome ir raginame savo brolius — kuriump musu 
žodžei daeis — kad isz kožno valscziaus butu siun- 
cziamos maldos gromatos p. ministeriui, apie daleidimą 
mums spaudinti musu knygas pagal senoviszką budą. 
Jei mes visuomet ėsame vierni vieszpacziui ciecoriui, 
tai regis turime teisybę reikalauti nųg rando (valdžios) 
iszpildymo musu praszymo reikaluose dvasiszko musu ap- 
szvietimo. Jei p. ministeris negalės iszpildyti musu pra- 
szymą, tai meldimo gromatos gdli buti siuncziamos tie
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siog ant vardo cecoriaus, jei tik surinkta bus 20 pasi- 
rasziusiuju vardų. Mes ir visa Lietuva tikimės, jog 
aukszcziausiasis musu ciecorius iszpildys maloningai trosz- 
kavimą visos Lietuvos! . . . Birsztonas.

L. Ivinskio literariszkas palikimas. Skubinamės 
pasidalyti su prieteleis savo raszto ir lietuviszkos rasz- 
liavos didei linksmą žinę. P. propesorius Kraučunas 
Marijos pilėj atrado isz palikimo a. a. Ivinskio sekan- 
czius rankraszczius lietuviszkus:

1) Žodyno lenkiszkai-lietuviszko suraszyto žodžius li- 
teru A, B, C ir S; szitas keturiu literu sueiliavi- 
mas žodžių užima 700 puslapių. P. Kraučunas ti- 
kisi galėsęs ir kitu literu žodžius surinkti isz to 
paties palikimo ir papildyti tą didės vertės žodyną.

2) Anglijonų garsaus giesmininko Miltono iszguldytą 
lietuviszkai eilėmis giesmę „Rojus pragaiszintas“ 
(keturios giesmės) ir Jung’o „Sudo dieną“ (naktis 
pirmoji).

3) Nomenklaturą (vardų suraszą) coologiszką, bota- 
niszką ir mineralogiszką.

4) Budą gydymo ligu žmoniu ir gyvolių.
5) Kaip auginti arklius.
6) Daugel visokiu eiliu ir eileliu lietuviszku isz sve- 

timu kalbu iszverstu ir originaliszku.
7) Dijonyzo Poszkos keletą giesmiu.
8) Kunįgo Pabriežos lietuviszkas pravardes (nomen- 

klaturą) augmenu ir ligu visokiu.
Mes tikimės galėsę ir skaitytojams savo „Auszros“ 

suteikti nors dalelėmis tu skarbų, kuriųs amžiną mina- 
vonę tarp Lietuvių užsipelnęs Ivinskis per visą savo 
gyvenimą rinko ir globėjo dėl savo brolių. Duok, Viesz- 
patie, kad atsirastu szimtai tokiu Lietuvos mylėtojų ir 
tokiu garbingu darbininkų, koksai yra buvęs a. a. Ivin- 
skis! — Mes szirdingai velytumėme, kad tuloji mantin- 
gesnio (turtingesnio) Lietuvio ranka apsiimtu iszspau- 
dinti czionai už rubežiaus nors kelintą rasztą nabaszti- 
ninko Ivinskio. . . . Pragoje. J. Bs.

Jo mylista kunįgaiksztis Mikolas Oginskis, galima 
sakyti, vadovas prie ėkonomiszku (gaspadoriszku) rei-
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kalų musu kraszto, labai didelis prietelius ir geradėjas 
Lietuvių, kurio balsas su balsu kitų dvieju-triju ponų 
isz Lietuvos įtekėjo ant garbingo iszriszimo per auksz- 
cziausiąję vyresnybę likimo teip vadinamu valnuju žmo- 
niu, turi labai naudingą dėl musu žmoniu iszprocevojimą. 
Sz. at. Lauryno Ivinskio po paraszu „Naudingi perser- 
gėjimai dėl zmoniu apsiėjimuose ju su gyvoleis“ procę 
kunįgaiksztis rodęs buvusiam ministeriui vidaus reikalų 
grovui Ignatijevui ir praszęs jo pavelyti spaudinti tą 
knygelę, žinoma musu, tai yra lotyniszkomis literomis. 
P. ministeris buk jam atsakęs, jogei negalįs peržengti 
įpatingojo „ukazo“ (aukszcziausiojo pavelyjimo). — Gir- 
dėti, jog kunįgaiksztis vėl norįs daryti storonę apie tai 
pas kitą ministerį pastojusį po grovo Ignatijevo ir kad 
turįs dumą uždėti (įstatyti) spaustuvę dėl dvasiszku rei- 
kalų musu kraszto; rupinasi apie tai ir kiti, bet nežino 
kur gauti reikalingu piningų.

Sziaulių gimnazijoje, kaip raszo lenkiszkas nedėl- 
rasztis „Kraj“, buvę pernai isz 523 mokintinių 363 ka- 
talikai ir 77 žydai, o Kauno isz 633 —katalikųtik 178, 
o žydų 275! Matoma, kad užsileidome žydams, o tai ne- 
iszpuola — nereikia muszti juos kumsczia, tai nedidelis 
užpelnas, bet eiti ant imtiniu galvomis, mokslu, proce, 
tai kitoniszkas daigtas.

Kražiuose ir Kelmeje tapė atvertos dvi kriksz- 
czioniszkos gaspados dėl sumažinimo girtuoklystės, kur 
pigei parduodamas alus, arbata, midus, užkandos; žmonėms 
labai patiko, dėl togi jie met karcziamą ir ein į gaspa- 
das. Tuose pacziuose miestuose ir Raseiniuose yra uždėti 
krikszczioniszki kromai, kur žmonės gal viską gauti 
neeidami pas žydus.

24.  d. kovo buvo vėl užsidegęs Paneviežis ke- 
liose vietose, bet greitai buvo ugnis iszgėsyta. Žmo- 
nės labai nusigando, nės jie mato, jog miestas buvo ty- 
cziomis užkurtas.

Biržiuose kasztu p. Tiszkevicziaus bus uždėta vai- 
stinyczia (ligonbutis), kurios rėdyba bus pavesta vals- 
cziaus užrėdymui (volostnoje pravlenije).

Kaune 22. d. kovo tapė atverta pilija (antroji 
vieta) vieszpatystės banko. S. R.
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Svetur.
Petropile, 10. sėjos m. Petropilė ne menkai pasi- 

pųszė, idant priderinczei priimti jo mylistą ciecoriu Alek- 
sandrą III. pagrįžtantį isz Maksvos, apkarunavotą. 
Visa Petropilė buvo iszkaiszyta žydroms karunoms, 
įpaczei ulyczios: Marinė (Marskaja) ir Nevskas Pro- 
spekts, labiauseigi gostinnyi dvor(mainavietė). Prieangės 
papuosztos raudonais audeklais, languose pardavinycziu ir 
prieanksztėse parėdytose kilimais, skepetoms ir kitais pa- 
grožinimais iszstatyti biustai arba raszyti paveikslai ju 
mylistu ciecoriaus ir ciecorėnės; kitur ant sienos iszra- 
szytos literos vardu ju mylistu. Vakare buvo visur 
uždegtos iliuminacijos, įpaczei gražei buvo apszviestas 
boksztas (koryczia) senos admiralteistvos. — Maskolijos 
ciecorei visųmet vainikavos Maksvoje, nės tatai tas 
paprotys jau nuog seno įvestas, nuog to laiko kada pa- 
sidarė Maskvos kunįgaiksztystė. O budas karunavo- 
jimo kunįgaikszczių buvo vartojamas dar pirmiau pagal 
budą rytiszkių — pagal budą Bizantijos ciecorių, prade- 
dant nųg kunįgaikszczio Vladimyro szventojo, kuriam 
988 m. Bizantijos ciecorius atsiuntė karuną arba kepurę, 
vadinamą paskui kepure Monomako, iki Petro didžiojo; 
o Petras didysis pats tapęs ciecorium įvedė Eiropos 
vainikavimo budą.

Ant dienos szventės karunavonės jo mylista cie- 
corius davė manipestą arba apreiszkimą savo pado- 
nams. Tasai apreiszkimas gana gausei iszpila dovano- 
jimų skolu, ciecorystės skarbui neužmokėtu mokesnių 
— visu skolu dovanota 48 milijonai rublių: 21 mil. 
už iszpirkimą žemės neužmokėtų, 13 mil. czįžės, 13 mil. 
rublių pagalvės padųtkų (mokesnių). Teipogi daugums 
polytiszku peržengėjų iszsiustų Sibėrijon gavo valnastį 
pargrįžti namon, arba palengvinimą. Be to dar jo 
mylista davė įpatingą pavelyjimą, kurs dųd valnastį 
raskolnįkams turėti ir taisyti sav dėl maldos namus. 
Raskolnįkai tatai Maskolei seno tikėjimo.

To dėl ir Lietuvei, gyvenantis po Maskolijos val- 
dymėro, gali nusitikėti ir laukti, kad ir jiems bus su- 
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grąžįta valnybė spaudinti lietuviszkas knygas lietu- 
viszkais rasztais, kaip jau senei buvo vartojama, o 
tapė uždrausta 1865 m. Ir isz tikro visam svietui 
žinoma, kad Lietuvių giminė yra rami ir darbuojasi tik 
artojyste ir kaimiszka uke, ir tuom niekam nedaro nei 
jokios pažeidos ir pavojaus, o įpaėzeį niekuomet neru- 
pinos ir nerupinas pakelti ranką priesz Maskolių ar 
priesz Prusų valdžią. Tuo kartu, kaip Lenkai turėjo 
gausingą diduomenę prie dvarų visokiu ponyscziu, jie 
pasikeldami 1863 m. įtraukė ir mažumą Lietuvių 
drauge, ir už tat tapė uždrausta spaudint lietuviszkas 
knygas lietuviszkais rasztais. Tatai Lietuvei tapė nu- 
plakti ir yra dar dabar plakami už kitų liauną darbą. 
— Tai nesvietiszka intryga, kad turėjo toks smarkumas 
priesz Lietuvius iszrodomas buti. Lenkams yra vale 
spaudint knygas ne tik Lenkuose, bet ir Vilniuje ir 
Petropilėje. — Vienok dabar yra viltis (lukestis), kad 
ministeris grovas Tolstojus kaipo vyrs iszmintingas vei- 
kei szitas intrygas supras ir duos lietuviszkai kalbai 
tiek valnasties, kiek tur lenkiszkoji kalba. Tik isz 
rasztų gali žmones žinoti, kur maisztininkai ir kur 
tikras redas. Prie to jog valdžia daleidžia Žydams žy- 
diszkas, Armėnams armėniszkas, Latviams latviszkas, 
Vokiecziams vokiszkas ir kitoms gentėms kitokias tu- 
rėt sav knygas ir laikraszczius: tai ir Lietuviams tu- 
rėtu priderėti ju rasztai. Ž.

Petropūeje dabar yra popiežiaus nuncijuszas (pa- 
slas) Vanutellis. Kas dieną 8 adynoj nuo ryto ateina 
į bažnyczią s. Katrynos melstis. Prie tos bažnyczios 
klosztoriuj dominikonų apsistoja. Aukszts, su juoda cziupra, 
ant veido mielas. Kaip tiktai įeiną į žokrastiją isz 
bažnyczios, tuojaus žmonės puol prie jo bucziųti rankas, 
tųkart jis žegnoja ir meilingai bėg nuo ju sakydamas: 
a dieu, a dieu (su Dievu).

Vengrijoje tapė sziose dienose įpatiszka prova 
laikyta. 15 Žydų buvo apskųsti, buk jie vieną kriksz- 
czioniszką mergaite į synagogę įsivilioję, cze papiovę, 
jeib kraują savo vieros paprocziams suvartotu, ir la- 
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voną nuslėpę. Prova berods ant galo, tacziau nusu- 
dyjimas dar neyra iszreiksztas.

Prancuzai taisos su Kynėzais dėl vieno žemės 
szmoto į karą stoti. Teip pat ir ant Madagaskaros 
salos szale Aprikos jau pradėję vieną miestą apszaudyti.

Isz Sunderlanto, Anglijoje, raszoma, kad ten ne- 
senei apie 200 kudikių iszgąstingą galą gavę. Neku- 
riame teatre buvo ant pusantro tukstanczio kudikių su- 
siėję. Ant galo monininkas pradėjęs lažybas tarp ma- 
žujų iszdalyti. Virszuje ant galeriju ėsantiejie misly- 
dami nieko negausę pradėjo umai pro duris žemyn 
briautis. Per susikimszimą atsirado iszgąstingas ka- 
muolys, kursai vis didyn ėjo. Paskutiniejie per pirmuju 
virszų be liovos briovės. Tokiu budu ana daugybė ar 
nuspausta ar nutroszkinta tapė. Sužeistujų skaitlius 
ėsąs dar didesnis.

Albanijoje, Turkų žemės provincijoje, yra karas 
pakilęs tarp Turkų ir Albanų, kurie Turkų priskirtą 
žemės szmotą Czernagoriszkiams, savo kaimynams, ne- 
nor su gera vale atdųti. Muszis per 10 adynu trukęs. 
Turkai patrotyję 250 vyrų.

Culų žemeje, Aprikoje, turėjo Anglijonai pirm ke- 
liu metų daug darbo, kol be jokios, regis, tikros prie- 
žasties szitą murinų giminę užpuolę apveikė ir jos kara- 
lių Czetevajų sugavo. Tam tarpe buvo ten kits val- 
donas įstatytas, o Czetevajus sugautas budamas mokinosi 
raszyti, skaityti ir engliszkai. Jam nesenei praszius tapė 
valdonystė anoje žemėje atduota, su tuom iszsiderėjimu, 
jei jis ant savo veikalų vieną uždabotoją kęsęs. Kaip 
girdėti, dabar jau pagujęs tą užveizdą, ir visa žemė 
sukilusi Anglijonų užžiurą taisos po koju paminti.

Ir Anglijonai tųm tarpu siunczia penkis akrutus 
į rytinės Azijos pakraszczius, akylai padabodami ant 
susipainiojimų aname kampe tarp Kynų ir Prancuzų.

Sulėimans Pasza, vyriausias užkurstytojas razba- 
jystės ir iszpustyjimo Aleksandrijos Egipte pernai metą, 
tapė ant smercžio prasudytas ir ant tos paczios vietos, 
kur rukydams ant visokių piktadėjyscziu paliepimus 
iszdavė, pakartas.
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Isz Adeso raszoma, kad viename kampe Taurijos 
gubernijos žiogų trukis nusileidęs ir labai laukus isz- 
pustyjąs. Du bataljonu pėstininkų gavę paliepimą tus 
žiogus isznaikinti.

Lietuviszkos knygos.
Paskutineis metais mokįti vyrai — kaip patys Lietuvei, 

teip lygei ir praszalaiczei — praded vis daugyn triustis apie musu 
kalbą. Mokįti Vokieczei dumodami, jog musu giminė veikei isz- 
nyks drauge su iszmirimu musu kalbos, renka dainas, pasakas itt. 
norėdami musu kalbą, budą ir dabą mokslui ir ateitinės tyrėjams 
kalbu palikti. Iki szei dienai, reikia pripažinti, praszalaiczei, įpa- 
czei Vokieczių mokintiejie vyrai daugiausei triusėsi apie pažintį 
musu kalbos; jie geriausei isztyrinėjo musu kalbą ir jos įpatybes. Nors, 
kaip isz szios dienos darbų numanyti galima, ne veik pasiseks mok- 
slui priderinczei valioti tokią iszsiszakojusią ir didelei mantingą 
kalbą, kaip yra musu kalba, bet ir iki szei dienai spaudinti dar- 
bai isz lietuviszkos ir apie lietuviszką kalbą, yra didelės vertės 
ir dėl tu, kurie norėtu geriaus pažinti savo prigimtą kalbą ir jos 
įpatybes, didei reikalingi ir naudingi. Atidėdami ant tolimesnio 
laiko platesnį rasztą apie lietuviszkas knygas mes dabar paminė- 
sime tik tas, kurios paskutiniu metų eilėj spaudintos tapė, dumo- 
dami, jog isz skaitytojų musu atsiras tulas, kuriam žinė apie tas 
knygas galės buti reikalinga.

a) Kalbamokslei:
August Schleicher. Handbuch der litauischen Sprache. 
I. Grammatik; II. Lesebuch und Glossar. Prag 1856. — 
Prekia 12 markių = 6 rublei. Yra tai auksztos vertės dar- 
bas ir reikalingas dėl kiekvieno, kursai norėtu musu kalbą 
pažinti; gailu vien, jog iszparduotas ir sunku yra gauti pirkt. 
Dr. Fr. Kurschat. Grammatik der littauischen Sprache. 
Halle 1876. Prekia 8 markei = 4 rublei, P. Kurszaiczio 
gramatika daugel vietose taiso kliaudas ir dapildo aną Schleį- 
cher’io.
J. Juszka. Kalbos lietuviszka liežuvia. Petropilė 1862. 
Voelkel. Der Tonvandel in der littauischen Deklination. 
Tilsit 1883.
A. Baranovski u. H. Veber. Ostlitauische Texte, mit 
Einleitungen und Anmerkungen. Erstes Heft. Veimar 1882.

b) Zodynai:
Nesselmann. Vorterbuch der littauischen Sprache. Ko- 
nigsberg 1850.
Nesselmann. Thesaurus linguae prussicae. Berlin 1873.
Kurschat. Vorterbuch der littauischen Sprache: I Theil: 
Deutsch-littauisches Vorterbuch. Jena 1868 —1874, Prekia 
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37 markei arba I8 1/2 rublio; II. Theil: Littauisch-deut- 
sches Vorterbuch. Jena 1883. Prekia 12 m. arba 6 rublei. 
Szita antra dalis p. Kurszaiczio žodyno turi savyje i 19 
tukstanczių lietuviszku žodžių — O tai dar ne visi cze pa- 
talpįti. Szitas žodynas — yra naujausias ir szendie dar ge- 
riausias. Pilnai surinkus visus lietuviszkus žodžius, skait- 
lius juju bus į kokius 40—50 tukstanczių,

(Dar ne viskas.)

Auszros III. numerio intalpa.
1) Drs. S., Kalbos dalykuose (pabaiga), laiszkas 57.
2) Drs, S., Priczkaus Viliaus I. ipatiszkas prisaikinimo bu- 

das, l. 60.
3) J. Bs., Apie senovės Lietuvos piles (2. primezgimas), l. 61.
4) Kundraitis, Margyris, giesmė, l. 65.
5) Bassianis, Musu knygos, l. 70.
6) Eglė, Broliams Lietuviams, giesmė, l. 71.
7) P. L., Apraszymas žemės turtų (1. primezgimas), l. 72.
8) J. S. Kuoksztis, „Lietuvos bicziulis“, l. 75.
9) Vėversys, Brangioji Lietuva, giesmė, l. 78.

10) Bassanius, Kelionė ežerų ir upiu ing Lietuvą, l. 79.
11) Birsztonas, J. Bs., S. R., Isz Lietuvos, l, 81.
12) Ž., M., Svetur, l. 84.
13) Bassianis, Lietuviszkos knygos, l. 87.

Rankraszczius ir gromatas dėl „AUSZROS“ 
priima

J. Mikszas Ragainėje (Ragnit Ostpreussen).

Del redakcijos atsiliepia J. Mikszas Ragaineje. 
Spaustuvė Albano & Kibelkos Ragainėje.



Ragainėje, berželis.

AUSZRA.
1883.

Laikrasztis, iszleidžiamas Lietuvos mylėtojų.
„Auszra“ iszeina Ragainėje 20. kožno mėnesio pavyzdyje knygutės 
32 pusiu. — Prekia: ant metų arba už 12 numerių 2 m. = 1 rubl., 
ant 1/2 metų 1 m. = 50 kap. Atskįrus num. 20 pf. = 10 kap. 
Apgarsinimai, spaustuvėj „Auszros“ priimami, kasztuoja už kožna 
pusiau dalytą eilutę po 20 pf. = 10 kap., laikytojams pusę tiek. Nuo 
1. liepos m. gali „A.“ prie kožno ciecor. karal. pusto iszsiraszydinti

Apie insteigimą „Lietuviszkos 
mokslų bendrystės (draugystės)“.

„ . . . Teisinga atente nusprijs teisybę 
ir tad ne tam bus gieda, kurs norieię o 
negalieię; bet tam, kurs diel lobio ar skau- 
gęs, kitų galentių kon garsį nuveikti ne- 
szelpę ir neglobę.“ S. Daukantas.

Jau antras metas eina, kaip užmanytas tapo uždė- 
jimas „Lietuviszkos mokslų bendrystės“.*)  Laikrasztis, 
kuriame buvo apie tą dalyką raszoma, negalėjo tuomet 
— arba vėl su dideliu vargu — pereiti rubežių, to dėl 
ir žinė apie užmanymą neiszsiplatino Lietuvoje teip, kaip 
kožnas Lietuvos mylėtojas butu norėjęs. Tacziau tose 
szalyse, kuriosna ta žinė atvyko, buvo meilingai prii- 
mama — įpaczei Žemaitijoj. Prusų Lietuvoj, kur susi- 
vokiecziavimas gilias jau szaknis įleidęs, nebuvo galima 
laukti ir tikėtis daug gero, įpaczei jog apszviestesni vy- 
rai, giminės vadovai, labai mažai cze rupinasi apie ve- 
dimą savo brolių lietuviszku, t. e. iszganingu keliu. . . 
Kadangi reikalai Lietuvos kaipo giminės, pagailėk Dieve, 
labai dar mažai suprantami ir iszmanomi, to dėlei ne dy- 
vai, jog užmanymas bendrystės įsteigimo neatrado tiek 

*) Kas tuomet raszyta buvo apie įsteigimą bendrystės, ga- 
lima atrasti artikuluose drų. Sauerveino bei Bassanavicziaus ir p. 
Szliupo „Lietuv. Ceitungoj“ 1882 m. num. 12, 15, 17, 31, 32, 33 ir 36.
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Lietuvoj prietelių, kiek jis teisingai užsipelnyti galėtu. 
Jei kiekvienai naujai dumai yra sunku kelią patogų isz- 
vesti, kad ji galėtu lengvai priimama buti, tai n’ier ko 
stebėtis, jogei ir užmanymui bendrystės įsteigimo nepa- 
sisekė laimėti szirdis skaitytojų. . . Lietuvos dvasė per 
tiek szimtų metų neprieteliszka ranka gesįta szendien 
didei sunykus! Vislab, kas buvo lietuviszka, per ilgus 
metus buvo rupinama isznaikinti, isz szakniu iszrauti! 
Jei dar nepasisekė musu mylimą ir puikią kalbą drauge 
mums su liežuviu iszplėszti, tai pasisekė piktžoliu sėklas 
visuose Lietuvos kampuose iszbarstyti, o tos nenaudėlės, 
žiurėk, kaip iszbujojo! . . Girdime, Žemaitijoje ir Pru- 
suose prasti žmonelės gėdyjasi tulame kampe savo gražią 
ir seną kalbą vartoti, o lamdo ir laužo savo liežuvį len- 
kiszkai ir vokiszkai posmųdami. . . Drauge su sunaiki- 
nimu kalbos isznaikįta tapo ir senovės Lietuvos dvasė; 
kalbai ir dvasei sunykus, nuvargo ir visa musu giminė! 
Szios dienos apjekimas vienų, užsikietėjimas kitu dėl savo 
pavargusios tėviszkės, nenumanymas ir nesupratimas rei- 
kalu savo giminės, užmirszimas praeitinės ir garbingu 
prabocziu [sentėviu] — tai yra vaisei, kurie per ilgą 
metu eilę sirpo. . . Szendien yra neiszpasakytinai biau- 
rus, erszkėczeis apaugęs kelias, kuriųmi tur eiti atsigai- 
vinimas musu giminės ir josios dvasios. Darbininku tu- 
rime nemažai, pajėgos ir ne teip menkos; tik Lietuvos 
mokslingi vyrai iszsisklaidę po visus pasvieczius, tankiau- 
sei viens apie kitą nieko nežino, o tulojo darbai per tai 
dėl kitu nepažįstami. Be vienybės ir tas mažas Lietu- 
vos mylėtoju pulkelis negali tiek dėl savo gentės gero 
padaryti, kaip kad butu savo pajėgas suvienyjęs. Szen- 
dien atsitinka jau neretai girdėti, jogei vienas ar ki- 
tas paraszęs arba rasząs lietuviszkai tą ir tą apie tą ir 
tą, bet mažai isz tu darbu turime dar naudos, nėsa ra- 
sztai tankiausei liekti nespaudinti. Žinome szendien dau- 
gel rankraszcziu, kurie pelėja ir tręszta gulėdami, o mes 
isz ju negalime turėti nė truputėlį dvasiszko peno, kur- 
sai mums teip didei yra reikalingas. Turime apsczei 
lietuviszku ir apie Lietuvą suraszytu ir iszspaudįtu knygu, 
bet daugumas juju yra labai menkai pažįstamas Lietu
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voje. Rasztus Donelaiczio, Daukanto, Volonczevskio ir 
k. pažįsta tik kalbos tyrėjai ir mažas labai skaitlius mok- 
slingesniu Lietuviu. Jei mes szendien turime viltį, jog 
Lietuvos dvasė dar atsigaivįti galės, jog ateisencziame 
laike atsiras apstingesnis skaitlius Lietuvos mylėtoju ir 
ir mokslingu darbinįku, kurie rupįsis apie savo tėviszkės 
reikalus ir trusis dėl naudos savo broliu, tai jau dabar 
turime apdumoti, ką reikėtu daryti norint, kad musu 
rasztai galėtu saulės szviesybę pamatytį ir atneszti Lie- 
tuvai priderinczią naudą. Teip vadinami Mėcėnatai Lie- 
tuvoje ne veik dar atsiras, o ir dėl atsiradimo mes tu- 
rime tuom tarpu mažą viltį. Mums to dėl rodos, kad 
įsteigimas „mokslu bendrystės“ galėtu mums visokerio- 
puose dalykuose — įpatingai dalyke spaudinimo lietuviszku 
rasztu — didelę naudą atgabenti. Jau pernai mes aisz- 
kei parodėme naudą dėl Lietuvos isz tokios bendrystės, 
to dėl dabar tik paminėsime, jog ta nauda galės buti da- 
lykuose musu dvasiszko apszvietimo dar didesnė, neng 
szendien mes galim suprasti. . . Jei szendien Czekai, 
Serbai-Vendai, Karvatai ir k. atsigaivinę trusiasi dėl savo 
giminės teip sparczei ir turi apstingą skaitlių rasztu, tai 
pabudimas tu giminiu ir atsigaivinimas ju dvasios gavo 
stiprybę per įtaisymus moksliszku bendryscziu. Jei ki- 
tur tos bendrystės buvo didei naudingos, tai pas mus 
Lietuvoj nuog įsteigimo „Lietuviszkos mokslų bendry- 
stės“ prigulės visa Lietuvos ateitinė. Galima sakyti, 
kad susivienyjimas Lietuvos mokslingu vyru ir mylė- 
toju tėviszkės bei kalbos į vieną sanlydžią draugystę, 
kad susivienyjimas visu dvasiszku pajėgu musu — at- 
nesz mums patiems ir visai musu giminei neiszpasaky- 
tiną naudą!

Linkį bendrystės kožnas skaitytojas musu paregėti 
galės isz statutu, kurius sekancziame num. Auszros pa- 
talpįsime. Dabar tik tiek turime pridurti, jog tuom tarpu 
sostas bendrytės turėtu buti Ragainėje prie redakcijos 
Auszros; bet kaip veik Rusijos valdžia teiksis daleisti 
įkurimą tokios draugystės savo vieszpatystėje, szita drau- 
gystė galės buti perkeliama į Kauną ar Vilnių.

Pirm kokiu dvieju metu Lenkams tokią pat ben- 
drystę įkuriant tuls bagotesnis Lietuvis pridėjo savo ska
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tiką dėl platinimo szviesos tarp Lenku; mes tikimes, jog 
szirdyse Lietuvos apszviestu vyrų, o ipatingai bajorų, ku- 
riu tevų tevai dar gilioje senoveje buvo tikrais giminės 
vadovais, mylinczeis savo teviszkę Lietuvą ir savo kalbą, 
neužgeso meile ir del savo brolių Lietuvių; tikimes, jog 
tie visi, kurie tur atliekamą skatiką nuog savo kasdie- 
niniu reikalų, neatsižades pasidalinti juomi su pavar- 
guseis savo broleis reikaluose dvasiszko musu giminės 
apszvietimo. . . .

Pereitą metą kviesdami Lietuvius į „Liet. mokslu 
bendrystę“ ir darodydami jos reikalingumą ir naudin- 
gumą mes sakėme: Gruntavokime „Liet. mokslu bendry- 
stę“ —ji Lietuvą ir musu brangią kalbą nuog prapul- 
ties atvaduos! Tuos paczius žodžius mes ir dabar atkar- 
tojame.         Redakeija „Auszros“.

Margis.
Giesmė isz Lietuvos veikalų, 

paraszyta L. Kundraiczio (Kondrataviczės). 
Lietuviszkai iszguldė S. Norkus.

Pirmoji giesme.
1] (Pradzia 3. numeryje.)

VI.
Apmauodus Lietuvei ir baisei įszirdę, 

Vaitojanczius Kryžokus nė viens negirdi, 
Tik rėdykles brangias nuog kuno plėszo, 
Skreistes kryžiųtas į kasnįkus rėžo, 
Arbagi rankas suleidę gyslųtas, 
Pesza ir tąso barzdas garbanųtas. 
Pusgyvius radę, kirveis galvas skaldo, 
Net szirdis puczias, o prots ja nevaldo.

VII.
Szeszėlyj medžių prie negyvo kuno 

Jaunas Kryžokas dar pusgyvis tuno;
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Dar jam Lietuvis gerai nepataikė, 
Dar iksziol dvasė kune užsilaikė; 
Guli apsvaigęs, tik kartas nųg karto 
Vaitoja, mėtos, tai vėl akis varto; 
Burna iszdžiuvus, o vandens nė laszo, 
Katro vokiszkai, supranti, kad praszo. 
Plaukai ant veido kaip pukas lapelio, 
Balsas toks skardus kaip balsas varpelio. 
Iksziolei nieką gyvą nepaleido, 
Lietuvių szirdis jau d’bar atsileido; 
Iszgirdus, kaip jaunas Kryžokas vaitoja, 
Inirtimas Lietuvių greit jau apsistoja; 
Nės tai valanda, kurioj atsitiko, 
Kad apmauda szirdyj meilę sutiko, 
Bet atsikvoszėjus vėl ing ją atpuola: 
„A! a! tai Kryžokas! Tegul jis prapuola!“ 
Banką pakėlė, jau but kirviu srėbęs, 
Jei stovintis už jo nebut sugrėbęs.

VIII.
Kareivis žvairei akims pažiurėjo, 

Lyg tartum szirdyj rustybę turėjo, 
Bet pažinęs Margį, neraukdams veido 
Kirvį isz ranku ant žemės paleido. 
Matyt, kad Margį Lietuvei guodojo, 
Nės už jį stipresnis nė viens nepastojo! 
Stiprus aržųlai giriose Ramnavo*), 
Kur dievams savo Lietuva tarnavo; 
Baisu, kaip Perkuns debesyj pabunda, 
Viskas ant žemės tik pleszka, tik dunda, 
Bet už aržųlą Margis yr stipresnis 
Ir už Perkuno — kirvis jo baisesnis!
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Ant aukuro**) Vilniuj aržųlas kietas 
Gan’ karsztai dega alyva aplietas, 
Betgi szirdyj Margio meilė tėvynės 
Daug karszcziau degė, kaip Peleniųs gynės; 
To dėl jį žmonės, jo visa szeimyna 
Gųdoja, gerbia, klauso ir szlovina. — 
Narsume Margį niekas nepranoko, 
Ir dėl to brangaus sabalų kalpoko***), 
Ant kurio plunksnos sklaidosi nųg vėjo, 
Iksziol vertesnis už jį nedėvėjo: 
Per karės darbus Margis jį dastojo****), 
Kovoj niekuomet nieks jam netrivojo. 
Gražu, kaip auszra auksin dangu žiedrą, 
Bet duszioj Margis tur gražesnę giedrą. 
Ant Vokieczių jis tik apmaudą giežia, 
Ir dar teip baisei, kad net dantims griežia, 
Tartum gyvatė szirdyn jo įslinkus 
Iszliej truczyną, kiek tur ji surinkus! . . . 
Vaikszcziodams szendien isz vietos į vietą, 
Matydams dirvą teip krauju aplietą, 
Bežiurint szirdį jam teip suskaudėjo, 
Rodos, jis vienas už visus kentėjo; 
Rodosi, kad dieglei jo szirdyj daigė 
Ir visus kardus Kryžokų susmaigė, 
Visus, kiek tilpo, ik rankinei paczei, 
Smeigdamas kožną ing szirdį jo staczei! 
Kentė už Lietuvą, už dievus savo — 
Už tad teip smarkei ir szirdis putavo! 
To dėl jei kirvį pakeltą sulaikė, 
Jauną Vokietį nuog myrio užlaikė: 
Nedžiaugkis pirm laiko, jaunas Kryžoke, 
Dar tavęs laukia kankynė kitokia!
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Ne savo balsu suriko teip garsei, 
Kad net Lietuvei kruptelėjo baisei* 
[Nėsa tai ne balsas žmogaus szaukimo, 
Paneszė labiaus ant liutės kaukimo, 
Kuri po tyrą bėgiodama bliauja, 
Kada medinczius liutyczius nuszauja]: 
„Stok! Žmogų silpną užmuszti netinka, 
„Mums Lietuviams gėda ir nepritinka! 
„Isz jo kraujo naudą turėsim kitą: 
„Kaip tik praleisime mėnesį szitą, 
„Ant jauno pripuola Vaisgamto*****) szventė, 
„Katrą praboczei nuog senovės szventė. 
„Gers dievas derlės! — Javai vis derėjo, 
„Kaip senei sėti Lietuvoj pradėjo: 
„Pieną ir medu jam sėnei aukavo f), 
„O mes nustoję visų turtų savo, 
„Ką jam aukųsim, kad nieko neturim? . . . 
„Visur gryna ir plika, kur tik pažiurim! 
„Ruja ff) Kryžokų viską iszteriojo, 
„Bites iszplėszė, javus iszvoliojo, 
„Gyvolius iszpiovė, pievas iszganė — 
„Kraugėrei skriaudė, kaip tik įmanė! 
„Medaus ir javų mes szį met negausim, 
„Turim Kryžoką — tą dievui aukausim: 
„Kaip aviną ant aukuro isztiesim,  
„Vieton raudonų kvėtku — kraują liesim. 
„Kitą met rasi, jei dievs duos šulaukti, 
„Vaisgamtas javams derlei lieps užaugti. . 
„To dėlgi gyvą į pilę nuveskit, 
„Suriszę drutai kambaryn įmeskit, 
„Telaukia dienos jis Vaisgamto szventės,
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„Kada szirdyj opą nuog peilio kentės. . . 
Teip Margis sakė. tai garsei sznekėdams, 
Tai vėl palengva lyg grabe gulėdams; 
Priesakus iszdavus, balsas apss’tojo, 
Lupos drebėjo, akys aszarojo.

- X.
Ant žodžio Margio Lietuvei priėjo 

Prie jaunikaiczio, ką kraujųs gulėjo; 
Plieninį kardą atjuosė nuog szono, 
Nusegė skreistę su kryžiumi pono, 
Sudraskė, metė ir juodoj purvynėj 
Baltus sklypelius kojomis sumynė; 
Patį už ranku paėmę pastatė, 
O kad kilnojant kunas susikratė, 
Opos prakiuro, kraujas bėgt pradėjo — 
Jaunas Kryžokas jau nepastovėjo, 
Silpnas it fff) garszva, žemyn galva sviro, 
Isz jos kraujo laszai kaip žirnei biro. — 
0 n’ėra žmogaus, kursai jo gailėtu, 
Rustybės ant jo kursai neturėtu, 
Bėgantį kraują nubrauktu nuog veido — 
Kožnas tik zaunas ant keiksmo paleido: 
O jaunikaitis nors skaudžei vaitoja, 
Bet jie tycziotis isz jo neapsistoja. 
Vezdami pilyn viens galvą linguoja: 
— „O tas szuns pusė, jau vos tik kvėpuoja! 
„Kas žin ar sugys jo minkszta kaukolė? 
„Žiurėk, kraujas tek, kaip isz baczkos golė, 
„Ar tik nepadvės pirma savo laiko?!“ 
— „Nebijok! velnias negrėbs savo vaiko!“ 
Teip antras sakė — „kunas rods sutino, 
Bet savo veislę szėtons padrutina.“
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— „Nors sumuszta galva ir kraujas teka, 
„Tik laikyk prakeiktą“ — teip treczias szneka, 
„Idant bežiurint isz ranku n'iszpruktu, 
„Ir nuog kankynės baisios nepasmuktu!
„Reik nulaužt kryžių, ką turi ant kuno, 
„Nės po juom kipszas pasislėpęs tuno!“ 
Rankoms nutvėręs jau dar kryžiu lanko, 
Bet rustą Margį pamatęs nublanko;
Ranką nuleido — ir kryžius iszliko, 
Nės kunįgaiksztis ant rujos suriko: 
„Sziuksztu! kas žmogu beszarvį kernoja, 
„Nors kraugėris butu, jei ginklo nustoja!!“ 

(Dar ne viskas.)
*) Ramnava, vieta pakajaus, romybės, kur gyveno vyriausia- 

sis kunįgas senosios lietuviszkosios vieros, kryvių-kryvaitis. **) Au- 
kuras, altorius. ***) Kalpokas, kepurė. ****) Dastoti, įgyti, įgauti. 
*****) Vaisgamtas, vaisių dievaitis, f) Aukuot, apieravot. ff) Ruja, 
gauja, veislė. ttl) It, kaip.

Apie senovės Lietuvos piles.
3] Pradžia 1. numeryje.

Neturite užmirszti, jog kas mets tokius grobius 
Kryžokai musu žemeje grebe! Gyventojų jau ir tuomet 
musu žeme turejus apsczei, jog vienoj Darsuniszkių ap- 
rubeje 1380 mete per kelias dienas daugiau per 4000 
Lietuvių pateko į Kryžokų rankas ir tapo į vokiszkąję 
Prusuose verguvę iszgabenti. . . O kas gales suskaityti, 
kiek buvo užmuszta ir isznaikįta musu prosenių per vi- 
sas tas keliones po kelis syk ant metų ir per tiek daug 
metų atliekamas! . . . Szitose kelionese Vokieczei po 
menesį ir daugiau Lietuvoj užtrukdavę, valkiodamiesi 
isz vietos į vietą ir viską pakeliui pleszdami, degįdami 
ir naikįdami. Gaujos Kryžokų kartkarczeis neįmanomai 
didelios budavusios: po 10, 20—40 tukstanczių stipriu 
szarvuotu vyrų kareivių, su pagalbinįkais ir sveczeis isz 
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visos kone Europos susirinkuseis. Galime numanyti, 
jog musu proseniams sunku buvo szitoms kareivių my- 
nioms prieszytis, ir jos Lietuvoj stiprei ir baugingai 
smarkavo piles musu įimdamos ir viską naikįdamos.

Kokia meile szirdyse Kryžokų dege, kuomet jie musu 
nelaimingus prosenius kardu bei ugnimi krikszczionysten 
verte, mes aiszkei ir geriausei suprasti ir numanyti ga- 
lesime isz žemiau primegztu kelių apipasakojimų paties 
Kryžoko Vigando, kuriam teko ne syk Lietuvą aplan- 
kyti ir matyti kitų Kryžokų veikalus. Cze tiktai rei- 
kes pamineti, jog Vigando kronikoj (nuog 1293 iki 1394 
meto) ant kiekvieno lakszto randame tokius apipasako- 
jimus.

Dabar įsitemykite! 1331 m. Kryžokai tureję vieną, 
su Lietuveis karionę, kuri jiems nepasisekus, nes dau- 
gel Kryžokų pražuvę. „Kovai pasibaigus jos vietą ap- 
žiuredamas komendatorius Kelmijos, Otto von Luter- 
berg, atsiliepęs, idant kiekvienas, kursai draugystę Vo- 
kieczių-Kryžokų mylįs, pagieža užsidegtu, ir įgraudenęs, 
idant nei vienam pagonui (Lietuviui) nepraleistu, bet vi- 
sus užmusztu. . . .“ „1338 mete, dienoj dangunemimo 
p. Marijos (15. rugpiuczio), Kryžokų marszalkas Hen- 
rikas Dusemer kovoje Galekaukių laukuose (Zemaitijoj) 
į 1220 pagonų Lietuvių iszmusze. . .“ Kitą syk užmu- 
szta tapo daugiau per 12000 pagonų, „kuomet jie malo- 
nės nuog magistro (Kryžokų vyriausiojo) melde. . . . “ 
„1352 m. brolis Schindekopf pas Kurszo mares sugrebe 
45 vyrus, neskaitant tu, kuriuos liepe užmuszdinti ir pri- 
girdinti. . . Žiema 1361 m. „brolis Henr. Schie- 
ningen du syk iszejęs isz Ragainės su pagonais neprie- 
teliszkai pasielge, naikįdamas juos kardu, ugnimi ir ple- 
szimais, ir kryksztaudamas (su trijumpu) namon link- 
smai sugrįžo didę daugybę Lietuvių nužudinęs. . 
1363 m. magistras Vinrikas su daugybe Kryžokų ir 
kitu sveczių įemęs ir sudeginęs Bisenos (Pistenos, Pa- 
stenos) pilę apgule Vielionės (Veliuonos) pilę ir ją į ke- 
tvirtą dieną suarde ir iszgriove. Tos pilės perdetinis 
vardu Gasztautis iszsigandęs meldžia susikalbeti su ma- 
gistru, o „marszalkas Hennig Schindekopf sveikįdamas 
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jį pratare: ,Nenoriu, idant tu manę už tai kaltįtumei, 
jog eidamas užmusztas tapsi,‘ ir užmusztas tapo drauge 
su daugybe pagonų. Sugauta buvo dar į 500 pagonų; 
penktą dieną grįžta kareivei namon, kiekvieną sugau- 
dami kalejimon gabena ir visus užmusza. . . Toliau 
Vigandas pasakoja, jog vieną kartą Kryžokai į „devintą 
dieną ateina vieton, kur buvo savo maistą palikę, o 
Vieszpatis Dievas apdovanoja juos visokeriopu grobiu, su- 
gautais vyrais, moterimis itt. Nei numanyti negalima, 
kiek buvo užmusztų; patys vel (Kryžokai) sveiki namon 
grįžta vezdamies drauge Lietuvius ir Gudus sugautus. .“ 
„Tų pacziu metu (1377), kuomet marszalkas (Hennig von 
Schindekopf) buvo žemeje pagonų, nekurie pateikunai 
ir latrai, apie tai dasižinoję, degina arklių szieną ir link- 
smi grįžta į Prusus vezdamies drauge Gudus ir pago- 
nus. Tam pacziam mete, dienoj užgimimo p. Marijos, 
magistras Vinrikas ir perdėtinei su didele kareivių gauja 
atejo pas Vielionės pilę, ką užmatę pilės bajorai ir kiti 
iszsigando ir patys pilę sų visu labu sudegino, o magi- 
stras su karužemis1) savo nuejo iki naujojo Kauno ir te- 
nai stovejo 6 dienas ir ugnia iszcziudyjo Jerogalės ap- 
rubę ir kitus pavietus. Paskiau magistras perejo drauge 
su saviszkeis per didelius tyrimus pagiryje, o pereida- 
mas skersai ir iszilgai daugybę pagonų užmusze ir į ka- 
linį sustvere moteriszkes ir vyrus. . . . Nepoilgo vel 
renge naują kelionę (reizą). Magistras pavede ją atlikti 
marszalkui (Hennig von Schindekopf) ir kitiems vyre- 
sniems, kurie isz szios pusės Niamuno Lietuvos žemę 
pustyjo ir daugel užmusze; apgule naująjį Kauną, o Viesz- 
patis Dievas suteike jam iszmintį, idant jis nuplukdįtų 
(valtims) savo kareivius ir prie kitos pilės ant upės Ne- 
viežos kranto; įeidami į szitą pavietą pagonus isznai- 
kina. . . . Pilę Strebę apgulia, įima ir degina. Dau- 
gelį pileje vyrų ir moteriu nužude. Tam pacziam mete 
marszalkas iszilgai pustyjo ugnimi bei kardu Szalvisz- 
kių pavietą. Tuo tarpu Burgardas von Mansfeld (Ra- 
gainės kamendorius) tą darbą atlieka Ramainės paviete 
(Zemaitijoj). . .“ Ateinantį metą vel tas pats marszal- 
kas „dienoj apvalymo p. Marijos netiketai užpuolė ant 
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Lietuvos žemės ir visus vyrus ir moteres ir vaikus (pa- 
keleje) sugavo arba iszmusze. . . .“ 1370 m. Kryžokai 
aplankė Raseinių ir kitus Žemaitijoj pavietus ir „visur 
kankina pagonus ir užmuszineja...: niekur pagonai ne- 
galejo ramei buti, bet visur užmuszami ir kalinyn gabe- 
nami, o brolei (Kryžokai) ramei grįžta sav namon. ..." 
1372 m. Instruczio perdetinis Vigandas „su 100 isz- 
rinktu vyrų įeina į girę pleszti ir pagonus naikįti. Nu- 
sedę nuog arklių ant Szeszupės kranto jie valgo ir ge- 
ria ir atsikelę pereina per Niamuną ir užklumpa keturis 
neapsaugotus kaimus, kuriu gyventojei saldžiu miegu už- 
migę; ką tik sutinka, kardu iszkerta vyrus su moteri- 
mis ir vaikais ir viską degina, o didelį grobį grebia. 
Tas pats Instruczio vyresnysis vel rudenyje renka savuo- 
sius ant kelionės. Perėję Niamuną po Kraistekiemiu 
neapsaugotu visą kaimą sudegino, apgrebe ir surinko 
didelį grobį.“ Toliau Vigandas raszo: „Žemaiczių že- 
meje nenorejo (Kryžokai) užtrukti žinodami, jog gyven- 
tojai apsiginklavę, to delei jie aplanke Kaltinenų kampą, 
kurį grobeis (pleszimais) nuskriaudę ir ugnimi, užmuszi- 
nedami vyriszkius ir moteriszkes ir vaikus, didelioj dau- 
gybeje iszsigabendami drauge su neiszpasakytais grobeis. 
Regedami tai pagonai traukiasi į girę, kurioj buvo upe- 
lis, per kurį brolei (Kryžokai) tekini pereidami skubi- 
nasi per girę. Ale ir pagonai pridurmai meto į jųs ra- 
gotinemis (lancomis), akmenimis ir szaudyklemis isz sai- 
dokų2), pažeizdami jųs, nors jie apsimovę szarvais ir ge- 
ležinemis kepuremis. To delei brolei nuseda nuog arklių, 
ir cze pakįla asztriausia kova, kurioj krito 21 Kryžokas, 
neskaitant daugybės bajorų. Brolį vieną pagonai pri- 
riszo prie medžio, o ragotinemis savo jį subadę užmusze.“ 
Teip Vokieczius Lietuvei apgalejo rudenyje jau po visų- 
szventės 1374 m. Pavasaryj 1377 m. „pas magistrą 
Vinriką, stiprųjį pagonų žudytojį, atejo Albertas [III.], 
Austrijos kunįgaiksztis, su 62 kareivių ir bajorais į Pru- 
sus del szelpimo tikybės, ir tape su didele garbe priim- 
tas ir traktavotas, kaip kunįgaikszcziams pritinka. Su- 
tarta atlikti kelionę (reizą), ir visi atejunai sveczei link- 
smi drauge su magistru szarvuojasi ir rengiasi priesz pa- 
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gonus ir pasiraszo paklusneis tapti vienam vo- 
kietiszkam bajorui, kaipo vyresniui (kapitonui), ir ateina 
į Kaltinenų (Žemaicziuose) pavietą ir cze magistrui lie- 
piant iszspleczia Kryžokų draugystės karužę (blizgę); Ir 
Austrijos kunįgaiksztis kareiviszkai apsielge; szitame pa- 
viete magistras bei kunįgaiksztis užtruko dvi dieni ir 
visą iszdegino; vyrus vel, moteres ir vaikuš sustvere, ir 
nei viens neiszsprudo isz juju ranku. Po tam Viduklės 
paviete viską smarkei pustyja per 10 dienu ir grįžta na- 
mon vezdamies su savimi Gudus ir pagonus. . .“ Ru- 
denyje to paties meto, pasakoja Vigandas, „brolis Gott- 
friedas, marszalkas, su daugybe kareivių trauke į Kei- 
stuto žemę pas Trakų pilę, o buvo daugiau per 12000 
vyrų, ir padalįta kareiyyste į tris dalis prieszai Merkės 
pilę (ant Niamuno kranto), kur sugabena didelį grobį. 
Drauge sų atejuseis sveczeis keleiveis prisiartina prie 
Naupilės Trakių paviete, kur sekesi didelis pųstyjimas 
ir baisios ugnys, o gyventojai iszvaikįti. Vilniaus pile 
sudegįta tapo. . .“ Apie darbus Kryžokų 1380 m. szi- 
teipo pasakoja: „Magistrui liepiant brolis Kuno, mar- 
szalkas, kareiviszką kelionę 1380 m. atliko. . . . Už- 
klupo Vaiguvos pavietą (Užgiriniam Trake), apiplesze 
jis vidunaktyj szitą pavietą. . . Toliau ateina į Nau- 
japilę (szendien Rudamina, Suvalkų gubernijoj), kur pir- 
mutinei sargybos raitelei daugelį vyrų nužude. Seka ka- 
reivei ir sustoja prie pilės ir atsigabena su savimi bom- 
bardas (armotas, kanuoles). Antra diena szaudykles lei- 
džia; daugybe pagonų didei persigando (nuog armotu), nes 
seniau Kryžokai nesivažiojo drauge tu bombardu. Szi- 
tos priežasties delei pagonai drauge su pacziomis ir vai- 
kais pasidųda prisižadedami amžinai Kryžokams tarnauti. 
Treczią dieną anksti Kryžokai pakilo, o tolyn eidami pa- 
keliui daugybę Lietuvių iszmusze. Kareivei ateina pas 
Dirsunų pilę (ant Niamuno kranto), kurią pagonai pa- 
tys sudegino pabegdami isz pilės, o visa Vokiecziu ka- 
reivyste ramei sav grįžta namon, vezdamasi 4000 sveiku 
sugautu Lietuvių. . .“ Toliau tas pats raszejas pasa- 
sakoja, jog vieną metą „magistras su kareivyste atke- 
liavo į Medinįku pavietą Zemaitijoj, kurį biaurei api- 
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plesze ir iszcziudyjo; vyru, moteriu, vaiku sustvere 700, 
o balnojamu arkliu iszgabeno keturiolika tukstancziu! .

Dar ne viskas.]

*) Karužė, pulkas vaisko su karuna (?). 2) Saidokas, rykas 
streloms, szaudyklėms susikiszti.

------*o*------

Pirmyn
(Gaida [balsas], užraszyta Kurszaczio gramatikoj po num. 16.) 

Kad kiti žmones darbe krut, Darbe nestokim, 
Ir kitos gentes ein pirmyn, Ir mes jei pris’deresim!

Ant ju dabokim Jei vieno žmogaus sylu maž,
Ir neatstokim, Kad musu gentę pirma stumt,

Ir mes su jais paspesim! Visi suszokim,
Kiekvienas žmogus ką nors gal Drauge sustokim,
Del savo teviszkės paveikt — Ir mes eit pirm galesim!

Tik procevokim, Staje Szunb .... is.

Fried. Kurszatis.
Nesenei teko mums aplankyti Pragoje sueigą sąnarių „ka- 

raliszkos Czekų mokslo bendrystės (Kral. czeska spolecznost nauk)" 
po pirmsėdyste p. ministerio, dro. Jireczek’o. Jei yra miela drau- 
gystėje mokintu vyrų praleisti valandėlę atliekamo laiko, tai dar 
mieliau yra persiliudyti, jogei tik tikras apszvietimas ir mokslas 
iszdildina tarp giminiu tą neprietelystę, kurios dėl stipresnės gi- 
minės slogina ir kankina silpnesnes, rupindamos apie isznaikinimą 
juju paczių ir ju kalbos. . . Aplankant sueigą mokintu Czekijos 
vyrų mums szitą syk buvo dar mieliau datyrus, jog isz visu szen- 
dieniszku Europos giminiu rasi vieni Czekai iszrodo dėl musu nu- 
vargintos giminės dar nors truputėlį meilės. . . . Ant szitos su- 
eigos tarp kitu auksztos garbės ir nuopelnų moksle užsipelniusiu 
vyrų tapė vienbalsei paskirtas i sąnarius szitos bendrystės Lietu- 
vis, Karaliaucziaus universitėto propesorius, pilozopijos daktaras, 
Fried. Kurszatis, kursai per savo mokslingus darbus apie lietuviszką 
kalbą užsipelnė placzią garbę visame sviete. Kadangi garbė kožno 
mokįto Lietuvos vyro tenka ir visai jo giminei, mes galime džiaug- 
tis, jog mokinti Czekai apreiszkė garbę musu Lietuvos vyro priesz 
visą svietą! . . .

Dumodami, jog szendien dar per anksti placziau apraszinėti 
gyvenimą ir darbus p. Kurszaczio, mes ketiname tik trumpame su- 
glaudime paminėti jo nuopelnus moksle ir Lietuvoj.
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Fr. Kurszatis, szendien 77 metų senelis, galima tikrai sa 
kyti, visą savo gyvenimą pavedė Lietuvai ir mokslui. Jaunystėje 
savo į kunigus stodamas p. Kurszatis geriausią ir dėl Lietuvos nau- 
dingiausią kelią sav apsirinko. Kaipo tikras ir karsztai mylintis 
savo kalbą ir tėviszkę Lietuvis, jis jau tuomet paregėjo, jog dvasisz- 
kuose reikaluose broliams savo jis galėsęs didžiausią naudą suteikti. 
Viltis jo pilnai iszsipildė! Susivokiecziavimas Lietuvių Prusuose kaip 
dabar teip ir pirm kokių 50—60 metų didis buvo, o ne vien per 
tai, kad mokslinycziose vienat beveik vokiszkai mokinama buvo, 
bet ir to dėl, kad Lietuvei neturėjo lietuviszku knygu ir kunįgų, 
kurie gražei lietuviszkai apsakinėtu Dievo žodį. Kaip dabar ne- 
kuriose vietose, teip ir tuomet Lietuvei turėjo klausyti pamokslą 
savo bažnycziose nuog kunįgų, kurie Vokieczei budami, pusiau vo- 
kiszkai, pusiau lietuviszkai kaldėdavę, teip kad juos suprasti vos 
buvę galima. Pirmą savo lietuviszką pamokslą pasakęs p. Kur- 
szatis jau persiliudyjo, kaip didelę tur kožnas Lietuvis meilę dėl 
savo brolių, kurie vartodami musu gražią prigimtą kalbą nesigėdi 
lietuviszkai kalbėti ir nesiskiria — dėl savo juodu rubų — nuog savo 
brolių. Lietuviszki jo pamokslai Karaliaucziuje visuomet meilingai 
buvo klausomi Lietuvių ten gyvenancziu arba Karaliaucziun atke- 
liavusiu, o bažnyczia visados buvus kimszte prikimszta. Vardas p. 
Kurszaczio, kaipo kunįgo, veik tapė pažįstamas ir mylimas visoje 
Prusų Lietuvoj. Apsakinėdamas Dievo žodį ir mokįdamas brolius 
savo prigimtoj kalboj p. Kurszatis neužmirszo rupintis apie ju ap- 
szvietimą per lietuviszkus rasztus, „Naują Testamentą“ jis per- 
veizdėjo ir iszpaudino teipogi „Giesmiu Knygas;“ „Katekismą“ dėl 
iszkalu (szuiliu) jisai isz vokiszko iszguldė ir iszdavė. 1849 mete 
jis pradėjo raszyti ir iszdavinėti laikrasztį „Keleivį“ Karaliaucziuje 
ir tik pradžioj 1880 turėjo spaudinimą pertraukti, nės, kaip jis tuo- 
met mums raszė, pajėgos jojo pradėjo silpnyn eiti. Per szitą „Ke- 
leivio“ iszdavimą vardas Kurszaczio Lietuvoj dar placziau žinomas 
tapė. Pavedęs visą savo gyvenimą Lietuvai ir tyrinėjimui musu 
kalbos Kurszatis lietuviszką kalbą teip numylėjo, jog szendien Lie- 
tuvoj rastumei labai mažai vyrų, kurie galėtu su juomi susilyginti 
pažintyje musu kalbos. Dėl įpatingo pažinimo prigimtos kalbos 
jis apkeliavo visus Prusų Lietuvos kampus ir kelis syk aplankė 
Suvalkų guberniją. Jis kone pirmutinis moksliszkai isztyrinėti pra- 
dėjo musu kalbą, ir jo pirmiejie kalbamokslinei rasztai: „Beitrage 
zur Kunde der littauischen Sprache“ 1843 ir 1849 m. Ka- 
raliaucziuje iszduoti buvo garbėje laikomi, teip kad garbingas kalbu 
tyrėjas Aug. Schleicher’is paminėdamas juos sako, kad tie rasztai 
buvę „von unschatzbarem Verthe“, jam pacziam lietuviszkos kal- 
bos besimokinant. Nuog 1868 iki 1874 m. Kurszatis iszspaudino 
dvi knygi vokiszkai-lietuviszko žodyno: „Vorterbuch der lit- 
tauischen Sprache. I. Theil: Deutsch-littauisches Vor- 
terbuch.“ 1876m. jis iszspaudino Hallės mieste didį kalbamok- 
slį lietuviszko liežuvio: „Grrammatik der littauischen Spra- 
che.“ Szį met nepersenei iszspaudinta tapė teipogi Hallės mieste 
jojo didės vertybės žodyno antra dalis lietuviszkai-vokiszka: „Lit- 
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tauisch-deutsches Vorterbuch.'' Per szitus aukszcziau pa- 
minėtus rasztus apie lietuviszką kalbą p. Kurszatis suteikė ne vien 
didę naudą visatiniui kalbu mokslui, bet ir iszplatino priderinczią 
pažinti mųsu garbingos kalbos tarp praszalaiczių mokintu vyrų. 
Moksle vardas dro. Kurszaczio bus amžinai minavojamas, to dėlei 
ne dyvai, kad szendien svetimi mokįti vyrai jam auksztą garbę 
iszrodo.

Bet ką mes kaipo Lietuvei galime sakyti p. Kurszacziui pa- 
minėdami keleis žodžeis jo darbsztumą dėl mokslo ir dėl musu ap- 
szvietimo? Mes galime jam drauge su visa Lietuva tik szirdingai 
dėkavoti už jo garbingus darbus dėl musu naudos ir gero; už jo 
rupestis apie apszvietimą musu per lietuviszką kalbą; už jo meilę 
dėl musu nuvargintos tėviszkės ir kalbos! Tuomet, kada daugumas 
kiek-tiek apszviestu Lietuvių skubinosi atsižadėti nuog savo prigim- 
tos kalbos ir brolių ir pasiversti į Vokieczius ar Lenkus, p. Kur- 
szatis savo gyvenimu ir darbais aiszkei parode, jog ir Lietuvis per 
savo iszminti, gerus darbus ir tikra apszvietima gal uzsipelnyti 
visame sviete garbe likdamas tikru Lietuviu ir myledamas savo 
kalba ir brolius! Tuo didesnė dar tegul bus garbė jam tarp musu, 
nės per ilgus metus. jis vienu-vienas trusėsi dėl Lietuvos gero ir 
vedė savo brolius lietuviszku keliu!

Ir to mes užmirszti negalime, jog p. Kurszatis kaipo perdė- 
tinis (virszininkas) seminarijos prie universitėto Karaliaucziuje didę 
naudą atgabeno, mokindamas lietuviszką kalbą. Jei szendien ku- 
nigai Prusuose geriau moka lietuviszkai, tai yra nųpelnas prop. Kur- 
szaczio!

Prakalboj paskutinės dalies žodyno paminėdamas, kad tas dar- 
bas rasi busęs pasterasis, drs. Kurszatis iszreiszkė norą, kad jo dar- 
bai palaimą atgabentu Lietuvai. Tokiam norui pritardami mes ne- 
abejojame, jog garbingi p. Kurszaczio darhai atnesz savo vaisių Lie- 
tuvai. Tegul tik musu laiko akylesni Lietuvos vyrai prisižiurės 
nuopelnams tavo, guodotinas viengenti, ir tavo darbsztumui; tegul szir- 
dyse juju užsidegs ta karszta meilė dėl savo tėviszkės ir lietuvisz- 
kos kalbos, kuri tavę stiprino darbuose tavo per ilgą gyvenimą; te- 
gul jie eis tayo lietuviszkomis pėdomis — o noras tavo iszsi- 
pildys. . . 13. berzelio. Pragoje. J. Bs.

Sveczių szalele.
„O kur josi, jaunas broleli berneli?“ 
— In sveczių szalelę, jaunoji mergele. 
„Imk ir manę drauge su savimi, 
Josim abu in sveczių szalelę.“ 
— Mažas mano berasis žirgelis, 
Nenunesz mus in sveczių szalelę.
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„Lygias lankeles pekszczia pereisiu, 
O Dunojeliu plaukte perplauksiu: 
Vidur Dunojelio ilsesimes, 
Ant akmenelio vidur Dunojėlio. 
— Mažas mums czionai bus pasilselis, 
Ant akmenelio vidur Dunojeliaus.
„Kaip pareisim tevo teviszkelę, 
Atsigulsim in margą lovelę“ .

Daina szita, užraszyta V. Vaiczaiczio 1875. mete kaime Osz- 
kabalių, yra didelės vertės dėl pažinties musu praeitinės. P. Jonas 
Juszka spaudindamas „Lietnviszkose dainose“ vardą upės Dunojaus 
su maža d paklydo, dumodamas, jogei szis vardas vandenį abel- 
nai paženklinąs. Savo raszte: „Vardas Dunojaus upės lietuviszkose 
dainose“ mes kone aiszkiausei parodysime, isz kur atsiradęs szis 
vardas ir ką jis ženklinąs. J. Bassanius.

Paminejimas Byrutos kapo.
Stumdė manę likimas po svietą, nustumė toli į 

sziaurę ir rytus, ne-dyvai, jog gimęs ir užaugęs po musu 
gražum dangumi, musu szvelnia saule szildytas, drėgnu 
vakarų vėju gaivįtas — po kitu dangumi ir kitais pu- 
timais sveikatą pateriojau. Pavasaryje 1878 m. užpuolė 
manę duma važiuoti ant Baltuju mariu (Auszriniu juriu), 
rasi atgausęs sveikatą jose, kurios mus nuo amžių gai- 
vino. Atkakau į Liepojų, gydžiausi, maudžiausi, gin- 
tarą rinkau, latviszkai mokiausi — niekas nemaczyjo'. 
Besigydydamas atsiminiau apie Byrutos kapą, apie kurį 
ir jus rasi girdėjot, jei ne-isz kur kitur, tai isz giesmės:

„Ant kraszto marės Palangos miestelej, 
Kur gyven musu brolei Zemaitelei, 
Yr auksztas kalnas Byruta vadintas, 
Zalioms puszelems virszuj apsodintas. 
Ten kol laiminga buvo žeme musu, 
Kol buvom ponais ir Gudų ir Prusų, 
Vežlyba, skaisti kaip rože ir ruta, 
Kuningaiksztiene gyveno Byruta.“

Suėmė manę noras jį aplankyti. Sėdausi į ratus 
su keleis Litvinais (nevartokite musu vardo nuoprosnai!) 
ir dy! na! į Palangą. Atkakę ir sustoję gaspadoje kaip 
pritink pasiganėm ir dviese (dviejau) jau tik ėjom pas 
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Byrutą pasiklonioti jos dvasei. Dyvina vieta! Daug asz 
macziau: Pinų ir Karėlų kalnus, ežerus ir lieknus, sziau- 
rės tundras, Maskolijos plikumą, Volgos platumą, Tau- 
rydos (Krimo) grožybes, ale. tokios vietos dar kitur ne- 
macziau; reikia buti Jurksztu Smalausiu*),  kad jį ap- 
raszyti. Ant kraszto mariu, tyru (czystu) kaip aszaros 
jaunos mergelės, o mėlinu kaip jos akelės, arba kaip- 
akys tu vandenių, kurios ant juriu vilniu pliuszkenda- 
mos jaunuczius žvejus vilioja — ant mariu kraszto, api- 
pilto baltoms smiltims, lyg tarytum apibarstyto sidabru, 
kad Byruta karaliszkai pasivaiksztinėti galėtu, stovi dai- 
lus kalnelis puszelėmis apaugęs. Puszelės augsztos ir 
laibos, kaip liemenys tu vyrų, kurie kitą kart gynė tą 
vietą nuo piktuju Kryžokų, arba kaip liemenys tu vei- 
daliecziu, kurios szyentą ugnį Pramžiui (praamžinamiam 
dievui) kureno, arba gal kaip tos mergaitės, katras musu 
kareivei nuo pilvotų Teitonų gynė, o apgynę pelnė. Ap- 
link puszynas, senas kaip Lietuva, užia ir į szirdį Lie- 
tuvio szneka, apsakinėdamas jam senovės dėjas, kokia 
senovėje buta, kaip žemė mylėta ir nuo svetimos vergy- 
stės ginta. Kas tą bylą visiszkai supras ir kitiems ap- 
sakys? Ant virszaus kalnelio kunįgas, klebonas Palan- 
gos, įstatė gražią koplyczią ir žiedais (kvėtkoms) ją ap- 
sodino. Nepažįstu klebono ir jo nemacziau, bet ne-la- 
bai nusidyvycziau, jei pasakytu man kas, kad jis ėsąs 
isz pakalėnės (giminės) tu kunįgų, kurie kitą kartą cze 
svietą valdė ir su neprieteleis musu žemės muszės, o 
kad jo motyna buvo tikroji Lietuvininkė, neabejoju: tik 
darželyj augįtas Lietuvis, po rutu ir leliju miegojęs, isz 
ju vainiką pynęs ir kryžių su juomi rėdęs, tą vietą kvėt- 
koms pavesti galėjo. Kokiai szventaijai pavesta koply- 
czia, neklausiau. Pasakė man tai jauniszkis nuo deszim- 
ties myliu czion atėjęs, kurs gražia kalba Endrėjavisz- 
kių klausė manęs: „Tai szventos Byrutos koplyczia?“ 
Garbė tam vaikinui, ne už tai, kad jis pirmas po ke- 
leto metų, nebuvus man Lietuvoje, manę prakalbino lie- 
tuviszkai, bet kad teip prakalbino žiuponųtą, kepalu- 

*) Pseudonymas A. Barono po „Anykszczių Szileliu“ kalendo- 
riuje Ivinskio.
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szuotą, su pirsztinėlėmis, poną, sutiktą ant Byrutos kapo. 
Rasi ir jis suprato, kad turėjau buti Lietuviu, nors ir 
nenesziojau barzdą maskoliszką. Kitur kitoniszkai atsiei- 
davo, prakalbindavau Lietuvius lietuviszkai, atsakydavo 
man lenkiszkai ar kitoniszkai. Baigiu. Kas nor atgai- 
vinti savo apalpusią dvasę lietuviszką prie tyros verde- 
nės (versmės), isz kur musu sentėvei sėmė tvirtybę, te- 
eina pas grabą szventos Byrutos, tepasimeldžia prie jos, 
tepasiklauso, ką ten miszkas (girė) murmi — nepasi- 
gailės, asz žinau, kad ten tik iszgijau ant dvasės ir ant 
kuno. Staje Szunb .... is.

Tevyne.
[Gaida arba balsas „Byrutos“.]

Ak mylimiausia ta musu Lietuva, — Senoj gadynej 
kaip ji garsi buvo! — Bet nelaimingas atsirado lai- 
kas, — Kuomet užpuole Kryžoku tytveikas.

Norint Lietuva su jeis kele karę, — Vienok Kry- 
žokams ne daug tepadare; — Per kelis metus Lietuva 
naikinta, — Stojos su visum ana paniekinta.

Dar to negana; teip su jeje tiko, — Jog padalyta 
del kitų paliko. — Ak diena liudna, diena suraudinta, 
— Kurioj Lietuva stojos paniekinta!

Bet szendien didžiau smutkas sunkin szirdi, — 
Kada Lietuvį neteip kalbant girdi; — Daugel Lietuvių 
gal szen dieną rasti, — Kurie prigimtą kalbą nor pamesti.

To del kas viernu del Lietuvos yra — Ir tvirtą 
meilę szirdyj savo turi, — Tai reik vienybę tarp savęs 
tureti, — O kursai skirias, tam teipo kalbeti:

„Ar ne Lietuvoj esi gimęs, augęs? — Ar ne Lie- 
tuvos duona esi mitęs? — Juk lietuviszkai nuog lopszio 
kalbejei, — Ar jau ner gedos, kad atsižadejei?“

Dieve mieliausias, gelbek tą Lietuvą! — Musu te- 
vyne tegul, nepražuva, — Kad galetum mes Lietuvei 
linksmintis — Ir niekintojų neužsigedintis.

Augustynas Baranauskis.
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„Lietuvos bicziulis,“
laksztų 26.
(Pabaiga.)

Tolesnei kaip ant pareiszkinimo tulu vietu savo anudviejose 
dainelėse, o dar daugiau regimai, kad skaitytojui priminti gyvenimą 
tėvų, „Lietuvos bicziulis“ apraszinėja gyvenimą ir darbus „Vytauto, 
lietuviszko karaliaus.“ Skaitytojams „Auszros“ tą jo apsaką sutrum- 
pinu. Vytautas gimė 1344 m.; jo tėvas buvo garsus Keistutas, o 
motyna Byruta. Tėvams nusigyvenus stabmeldystėje, Vytautas pa- 
likęs krikszczioniu „broliui Jagėlai padėjo Lietuvius į Kristų ver- 
sti.“ Jagėlai nuėjus užkureis ant Jadvigos į Lenkų žemę, Lietuva 
susisėja su Lenkija, norint ir pasilaiko tiesą muszti savo piningus, 
laikyti savo kariauną (vaiską), turėti savo įstatus; vienybė tiktai 
tame turėjo pasirodyti, kad Lietuva su Lenkija eis kartu veikti 
savo prieszininkus. Tuomet gavo valdžią Lietuvoje Skirgailius. Už 
tai Vytautas pasikvietė Vokieczius, kurie atėję daug kraujo musu 
žemėje iszgožė. Jagėla nebetvėrė ir susitaikino su Vytautu, kurs 
paliko Lietuvos valdytoju 1392 m. Bet nepaliovė Vytautą užgau- 
lioti Skirgailius ir Svidrigailius. Jagėla jaugi suderino Skirgailių 
su Vytautu, bet Svidrigailius telkė Vokieczius ant Lietuvių; Vo- 
kieczei 1394 m. mažai ką tepeszė musu kraszte. Veikei po to Vy- 
tautas traukė priesz Totorius, pergalėjo juos prie Azovo ir Donupio, 
nelaisvius ju parvezdino į Lietuvą ir apgyvendino cze davęs jiems 
žemę ir laisvę. Kartu su Totoreis jis isz Krimo parkraustė 400 gi- 
miniu Karajimų-Žydų ir szend tebgyvenancziu Trakuos. Kada Tamer- 
lanas 1405m. mirė Samarkandoje, jo įpėdinis (pasekėjas) Timurku- 
tlukas palikęs perdėtiniu Totorių užszoko ant Taktamisziaus, kurs 
savinosi valdžią Totorių. Szis pamusztas gauna prieglaudą pas Vy- 
tautą ir apsigyvena Lydoje. Tada Vytautas sutraukęs daug karei- 
vių traukė Taktamiszių vedinas priesz Timurkutluką — apsistojo 
ties upe Vorkszla. Norėdamas plėgą Totorių nuo Europos nuvaryti 
jis pradėjo kruviną musztynę, bet tas baisus piovinys — treczia da- 
lis kareivių gyva liko — Vytautui baisei nepasisekė, už tai jis at- 
gal pasitraukė — tai atsitko 14. d. rugpiuczio 1398 m. Vienok po 
to dar ne kartą Vytautas kiszosi į ukę Totorių ir jie jo privengė, 
„jis buvo kaip koksai globėjas ju ir taikįtojas, o jie visados buvo 
jo padėtojais ir szalininkais karės metą.“ — Bet didžiausiu priesz- 
gyniu Lietuvių buvo Vokieczei; jiems tai Vytautas „vijo ilgą džen- 
džiurą.“ Kad badams kilus Lietuvoje Jagėlos siųstus javus baduo- 
jantiems Lietuviams Vokieczei užstoję ant kelio perėmė ir ju ve- 
žėjus nužudė, Vytautas sukilo priesz Vokieczius, atvadavo anks- 
cziau jiems paduotus Žemaiczius, o susitaisęs su Jagėla traukė į 
Tanenbergę ir Grunvaldpilę, kur Vokieczių kariauna stovėjo; ten 
isztiko į baisų muszį.

„'Jau kruvinais saulė spinduleis žibėjo, 
Isztraukti isz maukliu ginklužei tvaskėjo. 
Kaip Vytautas žirgą pentinais suspaudė,
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Pakilo tuo vydras, žaibavo ir griaudė. 
Nuo dumų ir ruko dangus apsiniaukė, 
Galo paskutinio Vokieczei sulaukė! . . . 
Kaip miszkas teip griuvo nuo žirgo raitelei, 
Trapeno juos kojoms ristiejie žirgelei.“

Vokieczių vadas krito ir daugybė kareivių — abipus sužuvo 
100,000 žmonių — tai buvo liepu m. 1410 m. Tokie tai darbai 
Vytautą apgarsino tada visojė Europoje ir prie jo gyvos galvos 
Lietuva „milžinas buvo.“ Jei tuomet daug krasztų prigulėjo, nės 
kunigaiksztystė tęsėsi nuog Žemaiczių lik pat juodosios jurės.— Vy- 
tautas tiekėsi Lietuvą vėl atskirti galutinai nuo Lenkų ir kad butu 
truputį ilgiau pagyvenęs, tai butu padaręs. Vytautas buvo teisingas, 
virszininkus bausdavo labai už nuskaudimą žmoniu, žmonėsgi staczei 
pas jį nuėję pasiskusdavo. Girtuoklių labai neapkentė ir pats tiktai 
vandenį gėrė. Su gimine ir visais savaiseis kalbėdavo lietuviszkai, 
norint mokėjo vokiszkai, lotyniszkai, lenkiszkai ir rusiszkai. Jis 
mirė 1430 m. 27 d. spalių. m.

Taigi, skaitytojau, juk pasigėrėjei tą apsaką skaitydamas? 
Bet ar daug isz jo iszmokai? Jaugi pamatei, kad musu krasztelyje 
buvo naminės karės, sužinai dabar, koks tuomet buvo prietikis musu 
kunįgaikszczio prie kitu, girdėjei, kaip karėse Lietuvei ne-kartą 
gavo virszu — tai vis gražu žinoti ir dar daug kitu daigtų, bet 
isz naminio gyvenimo Lietuvių ar iszgirdai norint pusę žodelio? 
Pavirszei tiktai gentės gyvenimo atiteko tavo akei ir protui, o 
visa įtalpa, k. a. paproczei sentėvių, ukės pasitura, gyventojų dau- 
gis, turtų paskaida, prietikis žmoniu ir ponų, pobudis valdžios 
kraszto, tai vis palieka apvilkta uku ir tamsa. Karės, karės — ir 
karės! „Lietuvos bicziuli“ ir kiti jus istorikai! pratrinkite taką 
tikrajai istorijai gentės, parodykite verpetą, paczią gelmę kilties 
ir puolio musu gentės, parodykite jos kulturą, įtekmę Lietuvių pa- 
darytą į svetimas gentes ir antraip, parodykite ėkonomiszką buvį, 
įtekmę tikėjimo ir kitu daigtų į gyvenimą ir jo sudilimą — tai tada 
skaitytojas turės gražu vaisdą anometinio gyvenimo ir palygįs jį 
tikei su sziaje diena ir mokės pasinaudoti paduotas žines. Kas isz ap- 
sakinėjimų vien apie kares ir parbloszkimą szimtų tukstanczių prie- 
szininkų, jeigu musu Lietuva sužuvo ir jeigu szendien mes nei ko- 
kios naudos isz ju neturime? Gal jus mokate užgauti jausmus 
skaitytojų naikindami virtines prieszgynių, o keldindami savuosius, 
bet tas graudinimas szend mus nei szildo nei szaldo. Juk jau senei 
praėjo viduramžis ir jo karinės lenktynės. Szend mes gyvename 
gadynę ėkonomiszku sujudinimų, už tai mes laukiame, kad jus tir- 
dami praeigį laiką parodytumete, kaip kitą kart tokiuose atsikimuose 
žmonės savę gelbėjo ir szelpė — už tokias žines mes jums galvą 
žemai nulenksime. O juk jusu darbas turės ir tikrą moksliszką 
vertį!

Tolesnei minėtoje knygutėje telpa „Rauda apė Motėju Žie- 
maicziu Viskupa 1875m.“ paraszyta mirus tam musu garsiam ra- 
szytojui liet. giesmiu, dvasiszku knygucziu, polytikiszku paskyiliu 
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ir istorijos Žemaiczių vyskupystės. Dainius pasitiki raudodamas, 
kad vyskupas tekęs į dangų iszmaldaus sav įpėdinį.

„Tokį, kaip Tujai (Motėjau) dėl musu kraszto, 
Kursai mylėtu dievą, tėvynę, 
Ir butu spunda Lietuvos raszto.“

Paminėti dar iszpuola apie tulus akyvus klausimus ir atsaką 
ant ju. T. a. ar senei bajorai paliovė lietuviszkai sznekėti? Suvis 
nesenei, atsako „Liet. b.“ Lietuvių rasztininkas Pilipas Ruikis isz 
Pagumbinio budamas 1698 m. Lietuvoje rado visus ju mylistas ba- 
jorus lietuviszkai bekalbant. Ir isz Vilniaus nepersenei lietuviszka 
kalba iszginta, kadangi 1631 m. mirė kn. Kanst. Szirvydas, kurs 
sakinėdavo ten lietuviszkus pamokslus. Visuotinas apskelbimas Ta- 
dauszo Kascziuszkos, vado Lenkų ir Lietuvių, iszejo lenkiszkai ir 
lietuviszkai, jis buvo duotas 2d. gegužės 1794 m. stovyklėje pas 
Vynorius. Teipogi susirinkimas rodos Vilniuje 15 d. gegužės 1794 m. 
iszdavė lietuviszką savo prisakimą. Ant galo daugis pažista Dau- 
kantą, Dijonyzą Poszką, Jurgį Platera, Simaną Staneviczę ir kitus 
bajorų rasziusius musiszkai. Juk ir szend yra daug didžiunų, 
„kurie vargsta dėl lietuviszkos kalbos,“ Priduria rasztininkas: 
„Ar graži musu kalba? — Teip graži, kad garsingiejie mokslo 
vyrai negali atsimagauti, Bopp’s, Szave, Szleikeras, Bogleras, Ne- 
selmanas, Szafarikas, Kraszauskis, Pott’s, Veberis neiszpasakytai 
ją giria ir gailestauja, kad kiti Lietuvei ją paniekina.“ „Jeigu 
praszalaiczei, svetimu szaliu vyrai, teip musu kalbą myli, taigi 
mums butu gėda didžiausia ją niekinti ir nesirupinti paturėti.“ — 
Tiktai gailu, kad „bicziulis“ neparodo, kaip ją galima geriausei pa- 
turėti.

Ant galo patilpo į knygutę „Žydų rauda“. — Žydai verkia, 
kad žmonėms nustojus gerti baltakę (arėlką), busę Žydams ''pa- 
galam.“

Taigi matai, skaitytojau, kad tai labai graži knygutė — „Lie- 
tuvos bicziulis,“ teisingumu jausmų, gražumu kalbos jinai sugrau- 
dina szirdį — bet protas negauna ganėtinai peno, protas iszsiviepęs 
laukia atsako ant savopu klausimų ir niurni negavęs. Už tai pa- 
sitikėkime kad tas pats „bicziulis“ isz bicziulystės veikei pasistengs 
papildyti tą spragą kitais veikalais teip labai patrijotiszkais, bet 
ir svareis savo įtalpa. 15 d. geguzės 1883 m. J. S. Kuoksztis.

Keli žodžei apie kolerą.
(Cholera asiatica s. indica.)

Pirm 3—4 septyndieniu (nedėlių) prancuziszki laik- 
raszczei atneszė žinę, kad Aigypte pasirodžius kolera. 
Tolyn datirta, kad ne tik pasirodė ta liga, bet ir įma- 
nytinai iszsiplatinus susivijo sav gužtą tuluose apie Suėzo 
kanalę miestuose, ir czionai pradėjus savo baisingai nai
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kinantį darbą atlikti. Pagal žines isz vietu, kurias liga 
aplankius, kas dien ta bauginga kolera po 100 —150 
ir daugiau žmoniu užsmaugusi. Miestai Damiette, Men- 
surah, Samanud, Tantah, Szirbin, Port-Said, Suėz ir k. 
apimti tapo per tą ligą. Damiette daugiausei nuken- 
tėjo; czon ant dienos po 120—150 mirė! . . Dabar nors 

  žinės isz to tolimo pasvieczio linksmesnės eina, butent 
— liga pradėjus silpnyn eiti, bet ant to labai daug pa- 
sitikėti negalima, nės koleros sėkloms jau ant vietos be- 
liekant, veik gali ji dar su biauresniu narsavimu iszsi- 
splėsti ir gyventojus szimtais ir tukstanczeis naikinti!

Isz visu szios dienos limpancziu ligu kolera yra 
baisiausia. Jei sziltinė (karsztligė, typhus), rauplės (va- 
riola vera), tymai (scarlatina) apstingai žmoneles gnaibo, 
tai kolera ant tulo kampo užpuolus baisei iszpustyja! 
Jei sziltinė, kuri tarp kitu limpancziu ligu tankiausei 
mus aplanko, nugnybia 18 — 20, tai kolera stviaria po 
50 — 60 ir daugiau isz 100 apsirgusiu! Kaip senovėje 
maras (pestis orient.), kursai Lietuvą 1711 m. pasku- 
tinį kartą aplankė, teip musu gadynėje kolera yra bau- 
giausia liga ir tankiausei Europą aplankanti. 1832, 
1849 ir 1853—54 m. ji tukstanczių tukstanczeis gyven- 
tojų isznaikino Europoj, ir įpatingai didesniuose miestuose: 
Petropilėj, Maskvoj, Varszavoj, Vilniuj, Karaliaucziuj, 
Berlyne itt. 1865—1866 m. ji vėl labai iszgązdino Eu- 
ropos gyventojus ir tulą didesnį miestą baisei apiplėszė. 
Tą patį metą regis pasterą kartą ji ir Lietuvą aplankė 
ir nugnybė ne vieną Lietuvos Žydelį: kaimus, kaip 
žinoma, ji recziau aplanko.

Kasgi tai per liga ta kolera, kurios vardas gana 
gerai jau yra pažįstamas visoj Lietuvoj? Kur jos gim- 
tinė ir kokiu keliu ji pas mus atsibasto?

Kaip tik atsirado ir pažįstama tapo szi liga, visuomet 
ji isz Ažijos į Europą atvyksta. Gimtinė jos vieta yra 
Indijoj. Apie santaką upiu Gangio ir Džumnos mieste 
Gurdvar’e, į kurį kas mets didelės mynios dievobai- 
mingu piligrimų (keleivių) isz Indijos, Turkijos ir Per- 
sijos susirenka dėl atlikimo tikybės dalykų szitoj szven- 
toj dėl Muamėdonų vietoj, kas mets — tai silpnai tai 
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smarkei — kolera apsireiszkia. Tukstanczių tukstan- 
cziams žmoniu isz tolimu szaliu į szitą ir kitus szven- 
tus Indijos ir Arabijos miestus susirinkus, žinoma, pri- 
truksta cze jiem maisto, gėralo ir kitu reikalingu da- 
lykų. Iszalkę ir iszbadėję, nuog maldu bei pakutos at- 
likimo apalpę, neturėdami pastogės, kur nuog didės die- 
ninės saulės kaitros ir szaltu nakcziu galėtu pasislėpti, 
gulėdami ir silsėdamiesi ant grynos žemės, aptersztos 
visokiomis biaurybėmis, jie ne vien patys sunaikina savo 
sveikatą, bet ir ant vietos iszperi sav ligą, kuri paskiau 
tukstanczius tu dievobaimingu žmoneliu smaugia. . . . 
Daugybei žmoniu į vieną vietą susirinkus, kada mėszlai 
ir visokios biaurybės pradeda puti, oras smarvėmis at- 
siduodą — sveikata žmogaus turi suirti, o liga ir ne- 
norėdama atsiras, įpaczei tokia liga, kuri labai myli ne- 
cziuinias ir neczystas vietas aplankyti. . . Indijoj szita 
liga niekuomet vieszpatavus nesiliauja ir isz tenai ji vi- 
sados atvyksta musumpi. Muamėdonai praleidę kelias 
dienas tokioj szventoj vietoj užsikreczia ta limpanczia 
liga ir grįždami namuosna drauge su savim parsigabena 
ir Europoj — įpaczei Turkijoj — užkreczia. Kaip kitą 
kartą teip ir szį met kolera isz Indijos į Aigyptą at- 
vyko ant angliszkuju akrutų. Jau nuog gilios senovės 
Lietuvoj yra pasakojama, kad kaip maras teip ir kolera 
paeinanti isz oro. Teip pasakoja, kad maro laike ma- 
tydavę tokią juodą ukaną (miglą), kurei jau per kokį kaimą 
perėjus pridurmai tame kaime ir liga atsiradusi. Prie- 
žastis koleros pagal mokslo datyrimą nepersenei atrasta 
tapo.

Mažutėlis gyvuojantis grybelis ar gyvųlėlis, kurį 
tik per padidinantį (į 4—500 syk) stiklą pamatyti ga- 
lima, ir kuriu į mažiausią sagutės (spilgos) galvelę daug 
milijonų galėtu sutilpti, — yra baisingas žmogaus ne- 
prietelius, nuog kurio mes neturime ginklo dėl apsigy- 
nimo. Szitas grybelis pramintas tapo „koleros bakterida“; 
jis tai yra tos ligos priežastis; jis tai tukstanczius ir 
milijonus žmoniu guldo. . . Su neiszpasakytinu greitumu 
žmogaus kune įsiveisdami tokie grybelėlei drąsei stoja 
su juomi į kovą ir — kaip žinome — labai tankei tą 
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milžiną pergali. — Ligonio vėmalai, mėszlas, kraujas 
ir szlapimas yra pilni tu grybelių; oras, kurį ligonis isz 
savęs iszleidžia, teipogi juos turi. Szitos bakteridos ir 
iszdžiovįtos nepameta savo gyvastį ir vėl papuolusios į drė- 
gną vietą veikėi atsigaivina. Kadangi per nenuvokimą 
ir nesupratimą, ligonių mėszlas, vėmalai, szlapimas (mį- 
žalai) tankei iszmetami tapsta laukan, o ne isznaikinami, 
tai tos baisingos bakteridos sziokiu ar tokiu budu vėl 
ilgainiu gali patekti į kito, sveiko žmogaus kuną. Jos 
į vandenį įpuolusios drauge su vandeniu iszgeriamos; su- 
džiuvusios vėl drauge su kitomis dulkėmis, kuriomis oras 
pripildintas, jos gali per plauczius musu vidun įeiti. 
Datyrimas rodo, kad tos bakteridos tikrai tankiausei 
drauge su oru ir vandeniu į musu kuną įeina — kito 
kelio dėl ju n’ėr. Kožnas cze lengvei supras, kad ligai 
atsiradus, jos sėklos, t. e. bakteridos, yra randamos te- 
nai, kur ligonio mėszlas, szlapimas itt. iszmetami buvo. 
To dėlei užsikrėtimas szita liga tankiausei nusiduoda ap- 
sivalymo vietose (retiraduose), arba nuog paties ligonio 
per orą, drapanas itt. Didesniuose miestuose ir įpaczei 
vaistinycziose (spitolėse) daugiausei apserga tie, kurie 
tur prižiurėti ligonius ir juos apvalyti; skalbėjos drapanu 
tokiu ligonių teipogi labai tankei szita liga užsikreczia. 
Ir nuog paties lavono (mirusio kuno) liga gali prilipti.

Kaip paminėjome, tos bakteridos į žmogaus kuną 
įėjusios ir atradusios cze didę dėl savęs liuoną, butent 
reikalingą peną, drėgmę ir szilumą, baisingai veikei vai- 
sinasi, kaip jau galima numanyti isz to, kad į 2—3 
dienas ju tiek atsirasti gali, kad kraujas ir visos kuno 
sunkos yra pripildintos knibždinais tu grybelių! Pirmiau- 
sia ir mylimiausia vieta dėl ju musu kune yra plono- 
sios žarnos: cze jos apstingiausei įsiveisia. . .

Pati liga, kaip tulas žino, silpnai arba vel sunkei 
apsireiszkia. Dumojama, jogei ligos asztrumas priguli 
nuog skaitliaus įėjusiu į musu kuną bakteridu ir nuog ne 
visuomet suprantamu kuno įpatybiu. Galima sakyti, kuo 
daugiau ant syk patenka bakteridu į musu kuną, tuo vei- 
kiau, tuo sunkiau liga apsireiszkia. Be užsikrėtimo liga 
szita, kaip ir kitomis limpancziomis ligomis, negalima 
apsirgti. (Dar neviskas.)
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Isz Lietuvos.
Klaipeda. Remestininkystės ir žvejybos paro- 

dymas tapė atliktas praszokusiame mėnesyje. Daigtus 
ant parodymo sugabeno gyvatininkai isz Prusų Lietu- 
vos, isz Ragainės, Tilžės, Kaukėnų, Rusnės, Szilokar- 
cziamos, Klaipėdos. Tarp visokiu remesto dalykų ran- 
dasi ir Lietuvninkiu megztos margos pirsztuotos pirsztinės, 
puikei austos staltiesės itt. Daug aplankancziu sveczių 
apie musu giminės mergaicziu darbelius teip iszsitarė, jog 
parodymas jiems daug džiaugsmo padaręs ir labai tu- 
rėję nusidyvyti. Taigi dėkui jums, kurios geros rodos 
paklausydamos savo procę ten nusiuntėte.

— Rytprusių oberprėzidentas p. drs. v. Schlieck- 
mann’s su Gumbinės valdžios prėzidentu Klaipėdos pa- 
rodymą sziometinį aplankydamu tapė keliu Lietuvi- 
ninkiu mergaicziu gražiomis kvėtkomis apdovanotu, už 
ką kožna po burtą parodymo liuterijos gavo.

— Sziczion atvyko pradžioje liepinio m. Prusų 
karo ministeris, Bronzart’s v. Schellendorf. Jis keliauja 
po rytiniu Prusų provinciją tvirtines peržiurinėdamas.

Prekule. „K. L.“ pranesza, jog Rytprusių ober- 
prėzidentas perkeliaudamas ant Klaipėdos tapęs užklau- 
stas, ar veik Lietuvei gausę pavelyjimą vieros mokslą 
mokslinycziose lietuviszkoje kalboje mokinti, ir jog jisai 
tą linksmą žinę praneszęs, kad lietuviszkas mokslas 
tapsęs minėtame dalyke į mokslinyczias sugrązįtas. Jis 
kalbėjęs su Prusų karaliumi ir gavęs patikrinimą, jog 
Lietuvių pageidavimas turėsęs tapti iszpildytas.

Tilže. Balgardų dvare keli darbininkai szulinį 
beczystydami po viens kito galą gavo. Piktasis szu- 
linio dugne ėsąsis oras juos nutroszkino. Taigi reikia 
apsisaugoti ir szulinius vokiant.

Instrutės kampą tvanai nepasakomai kankina. 
Dabar isz tikro matoma, jog visas atolas bus po glodu 
— pirmosios žolės ir nieks nebuvo. Galvijai tur buti 
stalde; nės visos ganyklos po vandenimi pliupso. Kitur 
visi javų laukai vandenyje mirkso: per priėjusius javus 
su laivais važinėjas . . . kad cze prie sziokios bėdos 
dar ir badas neprisidėtu!
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Bakneszei (makarninkai) buvo už 20000 rublių 
szilkų ir damastų isz Prusų pusės per rubežių į Lenkus (??) 
įvilkę ir girės tankumynuose paguldę. Žydelis Leibelis 
Sarreiskis isz Kaczkių tapė prie tavorų per sargą pa- 
statytas. Ale tasai budamas didei nuvargęs užmigo, 
Ne po ilgo Kazokų pulkas jį iszbudinęs su visu tavoru 
pasigabeno. Viens isz bakneszių buvo toktai Kazokoms 
už 100 rublių iszdavęs. Žydeliui tapė ne - tiktai visi 
tavorai atimti, bet jis turėjo dar ir 20000 rublių ir 40 
kapeikų koravonės mokėti. Zydas sudžiai atsiliepęs, 
jog su 20000 rublių ėsąs pakajingas, ale 40 kapeikų 
ėsanti neteisybė mokėti. M.

Vilnius. Prėzidentas nekurio gelžkelio, gendrol- 
leitmonas Seume, į vieną jau beeinantį gelžkelio trukį 
norėdams įkopti pasprudo ir po ratais pavirtęs po sunkiu 
perszulių savo dvasę iszleido.

— Naujasis vyskupas Grynievieckis su didžiausiu 
pagarbinimu tapęs priimtas. Jis buk prisakęs, kad visi 
Žydai, gyvenantiejie katalikiszkai kunzisturijai priklau- 
sancziuose butuose, turį isz ju veikiausei atstoti.

Kaune vėl degėsai prasideda; sudegė didelės triobos 
garinio maluno (malnyczios) žydelio Kopelionskio, kurios 
ant kraszto paczios Vilijos (Nėrio) pastatytos buvo.

— Žemaiczių vyskupas j. m. Pallulonis turėjo ne- 
senei audijenciją pas j. m. Rusų ciecorių. (Vilniuje yra 
vyskupas Grynievieckis, Žitomieriuje Kazlovskis, Var- 
szavoje Popielis, o arcivyskupu (vyriausiu vyskupu) Pe- 
tropilėje Gintautas — isz garbingos lietuviszkos gi- 
minės kilęs —.)

Szventenuose pirm keliu nedėliu perkėlė kermosziu 
isz nedėlios į seredą, kad žydai nesijuoktu isz katalikų, 
buk szie savo szvencziu neszvenczią.

Raseiniuose ant szvento Jono ir ant rytojaus 
buvo iszstatymas arklių Žemaiczių veislės. Buvo, kaip 
raszo „Gazėta Polska,“ labai gražus arklei; reiktu, kad 
kas matęs iszstatymą, placziau apie tai paraszytu,, Auszrai.“ 
Kaip žinoma, po pirmsėdyste p. Jono Gruževskio (isz 
Kelmės) yra užsidėjusi draugystė dėl uginimo arklių tos 
veislės. Anais metais ant iszstatymo vienas toks „že- 
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maitis“ vežė smagei asztuonis vyrus ir 140 pudų vežimą! 
(Vienas pudas 40 svarų.)

Mintavoje panelė M. parasziusi triju gabalų 
(knygu) romaną lietuviszką.

Ringoje gyvena apie 10000 kataliku, tarp kuriu 
didesnė dalis Lietuvių, kurie uždėjo sav kliubą (surin- 
kimą) vadinamą „Auszra“ dėl priderinczios zabovos 
tarp savuju. Surinkimuose yra kalbama lietuviszkai, nors 
per seną įprotį ir lenkiszka kalba girdėti; tai pareina 
isz to, kad daugumas kliubo draugų nežino, kas jie ėsą, 
Lietuvei ar Lenkai. Kliubas turi savo biblijotėką (kny- 
ginyczią) lietuyiszką. Nesenei davęs lietuviszką spek- 
taklį (iszrodymą ant teatro grindžiu) su dideliu pasi- 
vedimu.

Sziaulių paviete „Auszra“ labiausei platinasi, ir 
ne-dyvai — yra ten ponai, kurie szimtus rublių prižad 
ant reikalų musu raszėjystės. Tebuna jie gražiu pa- 
veikslu visai Lietuvai, kurios tikriejie vaikai pradeda 
jau atsirati!

,,Kraj“ lenkiszkas nedėlrasztis, 27. numeryje pa- 
duoda savo skaitytojams žines isz Lietuvos, suraszytas 
2. numeryje „Auszros“ apie praszymą daleidimo musu 
kalbos suduose ir apie darbus ponų Kauno gubernijos 
prie reikalu musu raszėjystės.

„Pravitelstvennyj Viestnik“ — Maskolijos rėdos 
gazėta — raszo, kad 27 d. gegužės m. vieszpats cieco- 
rius visos Rusijos apdovanojęs sidabrinėms medalijoms 
su paraszu: „už stropumą (3a ycepAte“) dėl nesziojimo 
prie kaklo ant sžv. Onos pynės Szitus valsczių virszi- 
ninkus (starszinus) ir gmynų vaitus isz Lietuvos, bu- 
vusius prie karunavonės jo majestoto. Virszininkus vals- 
czių: Aleksandravo Kauno pav. Joną Marczenką, Ža- 
garės Sziaulių pav. Praneiszi Kaikorį, Ragavos Vilk- 
mergės pav. Karolį Blaszkeviczę, Tiltiszkių Naujo Alek- 
sandravo pav. Adomą Juodevalkį, Endrėjavo Raseinių 
pav. Izidorį Grižylą, Biržių Paneviežio pav. Jurgį Bal- 
cziuną, Alsėdzių Telszių pav. Anuprą Juozapaviczių 
— Meisziogalos Vilniaus pav. Karolį Liucziuną, Mer- 
kinės Trakų pav. Adomą Borį, Tvereczo Szventėnų pav.
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Blažiejų Teliczioną, Trabų Aszmenu pav. Antaną Kas- 
peraviczę, Bialycziu Lydos pav. Peliską Jasiuleviczę; 
Kalkunu Iliuksztės pav. Mikolą Vanagą. Vaitus gmynu: 
Elniavo Suvalku pav. Peliksą Pencziuką (??), Sereju 
Seinu pav. Mikolą Vaisznorą, Pagirnoniu Senapilės 
pav. Juozapą Marcziulenį, Blagoslovenstvos Vladysla- 
vovo pav. Julijoną Taraseviczę, Kuopsodžiu Vilkayiszkiu 
pav. Joną Leonaviczę, Sudvinavo Kalvarijos pav. Jurgį 
Motulaitį. 8. B.

Svetur.
Maskolija. Varszavos vyriausiasis gubernatorius, 

lyg ciecoriaus vietininkas, tur didę macę jam pavestoje 
žemėje. Iki sziol ten buvusysis gubernatorius Albedin- 
skis pasimirė; o jojo vietą įima genarolas Gurka, kurs 
jau isz paskutinio karo su Turkais drąsiu karžygiu yra 
pažįstamas. Albedinskio įpėdinis keta teipjau savo žmo- 
nes su lengvybe valdyti. Prie Varszavos gubernatoriaus 
valdonystės priklauso ir didis skaitlius Lietuvių Suvalkų 
gubernijoje. Taigi Lietuvei szio kraszto tikis, kad p. 
gubernatorius, isz Lietuvių giminės kilęs savo tėvų tėvu 
atsimįsęs ir savo žmonėms nors tą teisybę parupįti ga- 
lės, kad sziems but vale lietuviszkas knygas lotyniszkais 
žodžeis spaudinti. — Apie 1610 m. persivertęs Žydas 
Bazylijus Kisėlius savo dvi dukteri Anę ir Martą ap- 
vesdino su krikszczionimis. Anė vedė lietuviszką bajorą 
Levoną Romeiką Gurką, o antroji nekurį Bazylijų Li- 
teckį. Sziam be paveldėtojų isz szio gyvenimo atstojus 
gavo Kisėliaus didįjį turtą Gurku szendien tokia gar- 
binga giminė į dalykus. Ar atsimįsis didžioje garbėje 
ėsąsis ir augsztame stone stoyįsis ponas savo tėvelių?

— Petropileje nesenei iszpustyjo ugnis daug miltų 
ir medžių malunų, keles dirbtuves (pabrikas), didę dau- 
gybę medžvilniu (per 3000 pakų) ir szmotą stovimu butų: 
per du milijonu rublių iszkados pasidaro.

— Maskolei savo žemėje pernai už 57 milijonus rublių 
aukso laimėjo. Australijoj tam patime laike laimėtojo 
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aukso verczia tik į 50 milijonų rublių paneszė. Sziau- 
rinioji Amėrika dar vienok ir Maskoliją pereina; cze 
laimėtojo aukso verczia 60 milijonu rublių. Auksą ki- 
tuose svieto brasztuose surokųjant tepasidaro tik 25 mi- 
lijonai rubliu.

— Pietinės dalies daugel gubernijose badas atsi- 
radęs. Žiogai viso szio meto piutę supustyję, o marai 
žmones ir galvijus žaviną.

Vokietijoje yra per paskutinius devynis mėnesius 
260 apskųstuju nekaltai prasudyta, kuriu nekaltybė da- 
bar iszsireiszkusi. O koks skaitlius tebsėd neteisei pra- 
sudytas kalinyje?! Kad per apsudyjimą kaltą ar nekaltą 
ir per atlikimą koravonės kartais visas apskųstojo tur- 
tas sugaiszti gal ir sugaiszta, tai žinomas daigtas. Ale 
kas nekaltai koravonę kentėjusiam atlygįs szitą iszkadą? 
Jis gal ar ubagais eiti, ar isz naujo pradėti kovoje už buvį 
ristis ir musztis, arba jis pritapęs ir ilgus czėsus gyve- 
nęs kalinyj su vagimis ir visokeis piktadėjais nuo gerojo 
kelio nukrypsta ir. . . Vokieczei jau ilgai rengiasi nors 
už virszutinę trotą tokiems vargužiams atlyginimą su- 
teikti. Ale ikisziol dar nieks isz to nebuvo.

— Szlezijoje yra vėl didi tvanai, kaip paprasta, 
begalinius iszpustyjimus ne-vien ant apsėtu lauku, bet 
ir tarp gyvenimų padarę.

— Amburkyje, didžiame Vokietijos kupczystės mie- 
ste dabar nulaikomas didis galvijų parodymo turgus, ant 
kurio isz visokiu žemiu 700 arklių, 100 gyvolių, 1200 
aviu, per 300 kiauliu ir szeip visokiu naminiu pauksz- 
czių tapė sugabęta. Lažybas (prėmijas) iszdalinant gavo 
didžiausiasias ir daugiausiasias lažybas arkliu ir aviu au- 
gįtojai isz Prusų Lietuvos. Taigi visame sviete yra 
musu Lietuvos arklių vertybė pripažįstama.

— Drezdenas. Pagirtasis rasztininkas drs. Kra- 
szevskis, kurį isz Prancuzijos maudykliu parkeliaujant 
buvo Berlyne Vokieczių valdžia suėmusi kaltįdama, kad 
jis norėjęs apie galingumą vokiszkos žemės rasztus isz- 
leisti, dabar paleistas priesz įstatymą 30000 m. arba 
15000 rub. kaucijos.
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Gromatnyczia.
Ponui J-K, Petropilėje. Tamstos rasztą, raszytą 27. 

d. berželio, su pridėtu rubliu gavom. Auszros numerei tapė isz- 
siųsti. Ar ir nuėjo į vietą, tai rods nežinoma. Praszom tamstos 
mums apie tai žinę duoti. — Mes ir labai procevojam ir raszinėjam, 
kad valdžia pavelytu „Auszrą“ spaudinti Kaune ar Vilniuje. Ale 
iki sziol dar nei jokios žinės. . . .

Broliui Lietuviui Varszavoje. Tamstos siuntinys su 
szeszioms dainelėms parėjo. Jos taps isz palengvo iszspaudintos. 
Dabar ėsam medega labai aprupinti. Vienok kaip veik jau 
spaudinamasis Auszros kalendorius iszeis, bus ir materijolai susi- 
mažinę. Dėl to tamsta busi toks geras ir daugiaus rankraszczių 
priduoti. — Dėl pertaisymo tu daineliu turim ju sudėtojui pasakyt, 
jog jos teip, kaip yra, negali buti spaudinamos; nės per daug 
jose vieno kraszto tarmenė poniavoja. Auszra skaitoma ne-vien 
p. sudėtojo kaimynų, bet ir toli sziaurėje ir atstu pietuse ir 
vakaruose Prusu Lietuvoje. Taigi tamsta nedyvysi, jei mes stat- 
raszą (tiesrasztį) taisysime.

Ponui A. Gedr. Szv. Iszsiraszymas ant „A.“ su vienu 
rubliu parėjo, už ką gi tamstai taps pageidautasis dalykas prirupįtas.

Ponui K. Str. Žyž. Tamstos iszsiraszymą su dviem 
rubliam apturėjom. Iszsiųstiejie numerei bene jau bus tamstos 
rankose. O jei nebutu nuėję, tai praszom mums apie tai žinę duoti.

Ponui Jonui Szuit. Mol. Tamsta gavo už prisiųstu du 
rubliu „A.“ atrupįta. Vienok ar tamsta jau ją apturėjei? Jei ne- 
teip, tai praszoma mums tą dalyką pareiszkinti.

Ponui Neriui Ser. Belgijoje. Tamstos gromatą su 
žinomais piningais apturėjom, teippat ir tris rankraszczius. Už 
viską szirdingai dėkui. Daugiaus duota per gromatą ir atvirą 
rasztelį apie tai žinės. — Lietuviszki mėnesių vardai: januarijus, 
sausis; pėbruvarijus, vasaris; mercas, kovas; aprilis, balandis, kar- 
velis, sultekis; majus, gegužės m.; junijus, berželis (birželis, sėjos 
m.??); julijus, liepos mėnuo; augustas, rugpiutis; septemberis, rug- 
sėjas; oktoberis, spalių m.; novemberis, lapkritis; decęmberis, gruodis.

Ponui -Aleir. B. Vy.. szkiuose. Gromata su trimis rubleis 
ir giesmele gražiaje parėjo., Ant priduotu adresų tapė „ A.“ iszsiusta.

Ponui J. K-giui. „Žirgakalnis“ parėjo; jis taps „A.“ kalen- 
doriuje, kursai bus keles nedėles pirm Mikėlinės gatavas, patalpįtas.

Ponui "V.’V-aicziui, O-liuose. Dėkui tamstai uz meilingą 
gromatą ir dar meilingesnes giesmeles, kuriu vienok savo laikrasz- 
tyje negalime patalpinti, nės vieną, musu verczia neyra tokia didelė, 
o antrą, jas patalpįdamį gyrpelneis pasidarytumėme. Taigi tamsta 
nedyvysi, kad tos eilės negal sziczion spaudinamos buti. Su di- 
džiausiu džiaugsmu priimtumėme minavotases penkes daineles ir 
labai butumėme už ju prisiuntimą tamstai dėkingi. Jei galima, 
tai praszom tamstos ir daugiaus sziokiu tokiu rankraszczių priduoti, 
kurie visi musu laikraszcziui susigadys.

Ponui M. si. Trump. Tamstos gromatą su ketureis 
rubleis ir iszsiraszymu ant „A.“ gavom; ji taps iszsiųsta visiems 
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ant priduotojo adreso. Gražios giesmutės taps patalpintos, o ir 
mislės, kuriu ir daugiaus meilytuinėme, jei tamstos loska.

J. Migiovarai R. Musu statraszas (tiesrasztis, ortogra- 
pija) yra Szleiker’io pastatytasis; tik genetyvas pluralio yra su 
stogeliu paženklintas cze, kur reikia jį nuo singulario instrumen- 
talio atskirti, teip pat ir žodžių antrosios deklinacijos genetyvas 
singulario nuo nominatyvo pluralio atskiriamas; dar randasi musu 
statrasze suminksztinąsis i po liežuviniu sąbalsių cz, ž (cziaudėti, 
meldžiu). Pirmasis numeris turėjo su didei daug kliaudu iszeiti; 
nės literu su rasztženkleis reikalingais buvo stoka; ir dabar dar 
kartais nepritenka. — Sąbalsis v, kursai paprastam dvigubam v 
isztarmėje lyginas, yra szime numeryje įvestas, nės tokiu budu 
žodžei, kuriuose v randasi, susitrumpina (v antrą tiek vietos užima 
nekaip v). Skaitytojai taigi tenerugoja už nekurektą tiesrasztį. 
Veik bus geriaus spaudinta.

Auszros IV. numerio intalpa.
1) Apie įsteigimą „Lietuviszkos mokslų bendrystės (draugystės“), 

laiszkas 89.
2) Kundraitis, Margis, giesmė (1. primezgimas) 1. 92.
3) J. Bs., Apie senovės Lietuvos piles (3. primezgimas) 1. 97.
4) Stajė Szunb....is, Pirmyn, giesmė, 1. 102.
5) J. Bs., Priedr. Kurszatis, 1. 102.
6) Vaiczaitis, Svecziu szalelė, dainelė, 1. 104.
7) Stajė Szunb....is, Paminėjimas Byrutos kapo, 1.105.
8) A. Baranauskis, Tėvynė, giesmė, 1. 107.
9) J. S. Kuoksztis, „Lietuvos bicziulis“ (pabaiga), 1. 108.

10) Drs. J. Bs., Keli žodžei apie kolerą, 1. 110.
11) Isz Lietuvos, 1. 114.
12) Svetur, 1. 117.
13) Gromatnyczia, 1. 119.

Auszros Kalendorius“
Apgarsinimai

1884 m.
visai Lietuvai pritinkąs, 112 

pusiu didis, lotyniszkoms litero- 
mis spaudinamas, bus iki 23/11 
rugsėjo gatavas. Apgarsinimai 
po 10 m. arba 5 rub. už pųsę, 
po 5 m. arba 2Va rub. už pusę 
pusės, jei menkiaus, tai ant ei- 
lės po 30 pf. arba 15 kap. 
Auszros redakcijoj priimami.

Isz musu drukorijos dabar 
patlab parėjo lietuviszkoj kalboj: 

Koravoniu
Zokanknyges 

vokiszkos ciecorystės 
nuo 15. majaus 1871. 

Prekia 80 pf. jei frankėrotai 
prisiuncziamos buti tur, 90 pf. 
(45 kap.).

J. Reylander & Sunus 
Tilžėje.

Dėl redakcijos atsiliepia J. Mikszas Ragaineje (Ragnit Ostpreussen). 
Spaustuvė Albano & Kibelkos Ragainėje.



N. 5. Ragainėje, Liepos m. 1883.

AUSZRA.
Laikrasztis, iszleidžiamas per Lietuvos mylėtojus.
„Auszra“ iszeina Ragainėje 20. kožno mėnesio pavyzdyje knygutės 
32 pusiu.—Prekia: ant metų arba už 12 numerių 2m.=2 rubl. 20 kap., 
ant 1/2 metų 1 m. = 1 rubl. 10 kap. Atskiras num. 20 pf. = 10 kap. 
Apgarsinimai, spaustuvėj „Auszros“ priimami, kasztuoja už kožną 
pusiau dalytą eilutę po 20 pf. = 10 kap., laikytojams pusę tiek. Nuo 
1. liepos m gali „A.“ prie kožno ciecor. karal. pusto iszsiraszydinti.

Eik laukan!
Kasžinkoks ponelis, vardu Zero (t. e. nie- 

kam ne vertas) šiteip ambrija ant musų iš Ma- 
rijampolės 163 Nr. lenkiško laikraščio „Gazeta 
polska“, Varšavoj’ išleidžemo: „Musų gimnazijoj’ 
didesne puse mokintiniu yra vaikai ukininkų (Lie- 
tuvių), kas rodo, kaip labai žmones musų kampo 
veržiasi prie mokslo, o turtingumas jų daug jems 
tame gelbsti; iš to jaunimo kožnais metais ne 
maž naudingu dėl savo krašto išeina vyrų. Nuog 
ne per senei pas tuos žmones sutinkame apsireiš- 
kimą kasžinkokio ne gero velijimo dėl musu 
(Lenku); reikia tą prirokuoti intekmei piktai skel- 
biamą individuų, iš kurių kiti ir už rubežiaus 
musų žemės gyven, išleizdami ten laikraščius ir 
knygeles su labai pavoingu linkimu, rupindamies 
vienu kart suvaidinti tuos žmoneles su mumis 
(Lenkais). Deltogi pas tuos žmones nuog tulo laiko 
pradedame regėti aiškei pastangą prie gyvenimo 
pagal savo budą, o iš to ir truputį neapikantos 
dėl savo prietelų (t. e. Lenkų). Tačau tai pa-
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laima, kad šio krašto dvasiškyste (kunigai) rupi- 
nasi tam priešintis, apšviesdama tamsujį svietą 
ape ipatiškasias įnteneijas tų parsidavusių žmonių 
(t. e. Lietuvos rašytojų). Ilgai apie tai reikėtu 
rašintie, bet dabojent ant vietos ir kitų dalykų 
veliju užlaikintie tylėjimą, tikrai nusitikedamas, 
kad visa ta intriga tures tikrai prapulti. Tame 
reikale be abejojimo daug gali padarinti gero, 
beje ir išrauti su šaknim’s pradžią tos piktybės, 
šviesioji intekme ant musų dvasiškystės Vyskupo 
musu, kun. Olakos, Vilkaviškije givenančio, kaipo 
žmogaus šio krašto, iš kurio jis pats paeinąs ir 
delto gi ir gerai jį pažinstąs; Vyskupas, regis, 
teiksis akylai ant to daboti.“

Toks marijampoliškio mus’ apskelbetojo bal- 
sas atsiliepe labai toli: amerikoniškoj’ lenkiškoj’ 
gazietoj „Gazeta polska Chicago“, Nr. 34, mums 
teko jau jį skaitinti; išleidžemas vel Petropylej’ 
nedėlraštis „Kraj“, 29 Nr. patalpina tuos pačius 
žodžius, ne minint tiktai Vyskupo, neatbodamas, 
matįt ant to, iš kokios balos jis semja tųs 
dumblus.

Kad Zero turi ant mysliės mumis — ne 
abejojame. Gyvenam kiti ir už rubežiaus ir iš- 
duodam’ laikraštį labai skajtomą visoje Lietuvoj’, 
laikraštį, kursai stato sau už mierį šaukimą Lie- 
tuviu prie gyvenimo pagal savo ipatingą nuojegą. 
Reikia pripažinti, kad p. Zero ne daro daug su 
mumis ceremoniju; jis gana gerai žino, kad mes 
asame už jį silpnesni ir kad mums apsingiti yra 
da ne lengva: kodel gi iš užkampio ne užpultie 
ant mus’ ir ne inkansti, ipačei turint darodymus, 
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kad mes asame parsidavę? Ne paikas žmogus 
buvo, kurs kitą kartą sake: „calomniez, monsieur, 
calomniez, il en restera tousjours quelque chose“! 
(apkalbinek, pone, apkalbinek, vis liks iš to koks 
truputis). Gaila tik didei, kad p. Zero ne sako, 
kam mes parsidavem, velniui, ar piktam žmogui; 
žinotumem bent, ar daug musu žmonems gales 
padeti dvasiškyste, jai jo Ekscelencija kun. Vys- 
kupas lieps jai karą su mumis užvestie. Atsa- 
kinti ponuj Zero ant jo melagystės ne skaitom 
už reikalingą daigtą. Jis, matoma, prigul prie 
tu individuų, kurie „nieko ne užmiršo, ir nieko 
ne išsimokino“, ir kurie ne gali suprasti, kad ga- 
lima butu imtis už darbo iš meilės dėl savo gi- 
minės; nes, regis, jis paein’ iš tų ponų, kurie du 
šimtu metų pardavinejo savo karuną lik visiškai 
ne pardave savo tevų palikimą. Nesidyvisime 
ant lojimo p. Zero ir kitu niekingų žmonių iš 
tos prastos priežastiės, juogei pažinstame tarp 
Lankų, givenancių Lietuvoje, daug tokių vyrų, 
kurie patys ne pagirs to lojimo, o mums rodos, 
kad tie vyrai turi daugiaus tiesos kalbeti vardan 
savo tautos. Su tais vyrais jau susikalbejom: 
pasisakem, kaip mes numanom valnybę giminių, 
gyvenančiu ant musu šventos žemelės ir kam mes 
tarnaujam: svetimiems dievams, ar savo tamses- 
niems brolams. Nemyslijome jo Ekscelencijai Vys- 
kupui Olakai bei esančiai po jo valdžios dvasiš- 
kystei užsimesti su savo prietelyste, bet prašy- 
tumeme jų pirma negu pradesę karą su mumis, 
kaip Zero mus baido, bandinti pažint, keno asame 
priešininkai; ar darbininkų visokio stono ant aša
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romis ir krauju aplaistintos musu žemės, kuri 
laukia nuog savo vaikų, kad setų ant jos grudą 
sandoros, meilės, teisybės; ar vel dažintų lapių, 
kurios meilę tevyškės noretu pamušti savo egoi- 
stiškais, ne dorais interesais ir po skraiste prie- 
telystės dėl Lietuvos neša jai amžiną prapultį, 
atimdamos jai ipatingą veidą. Turime viltį, kad 
dvasiškieji vadovai musų, pasižinę kaip prider su 
mumis, atsakins ponui Zero drauge su „Aušra“: 
— „eik’ laukan!“ St. Szunb.

Margis.
Giesmė isz Lietuvos veikalų, 

paraszyta L. Kundraiczio (Kondrataviczės). 
Lietuviszkai iszguldė S. Norkus.

Pirmoji giesme. 
(Pradzia 3. numeryje.) 

XI.
Lietuvei nudrausti nųg Margio seno 
Jauną križioką pylen nugabeno. — 
Pylis medine, tik ant aukšto kalno, 
Iš tryju pusiu nuog prieities valno; 
Sienos iš rąstu pušyniu patiektos, 
Smailais statyneis aržuolu apdiegtos, 
Aukštu aplinkui grioviu aptaškintos, 
Geležies durys drutai užrakintos; 
O apačioje urvai gilei iškasti 
In gyres ir kaimus slapče išvesti, 
Tamsus, kaip uolos, kur lindoja lapes, 
Rodos ten žalčei, o ne žmones slapes; 
Plačei ir drutai plytom’s išmurinti,'
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Dėl atsargumo tyčioms padarinti. 
Nes, su pasaleis križiokais sebraujent, 
Reike dabotis, niekuomet nelaujent;
Reike turetie ir zuikio budrumą, 
Gluodino gylį ir lapės kitrumą, 
Ant ju šventumo ne pasitiketie — 
Ginklą iš ranku ne naktij’ ne detie. 
Lietuva šventa! kodel vaikai tavo 
Taip suminkstejo inirtume savo? 
Kodel apmauda ju šyrdij’ užgeso? 
Cze šurmuluoja — tai vel galvą kaso . . . 
Vakar apmaudžei nei vilkas salino - - 
O šendie šyrdže jau pasidalina, 
Jau alaus styklą išgeręs pravirko, 
Ką vakar kraujuos’ užmiršta, kad mirko . . . 
Sztai senis Margis — vakar ugnė spjove, 
Kalboj’ nei Perkuns debesyje griove; 
Szendie suminkšto, šyrdis atsileido, 
Jau malonesnis kalboj’ ir ant veido; 
Atsidusejęs pylen jis nuejo, 
Kur jaun’s križiokas apkaltas gulejo.

XII.
Pylen inejęs pašalij’ sustojo. — 
Križiokas skaudžei guledam’s vaitojo, 
Galva nusvirus ant akmenio kieto, 
Tekančiu krauju iš kaktos aplieto; 
Ranka mosuoja, tartum, lig noretu 
Saule akyse kad jam ne spindetu. — 
Margis žiuredams ing jijį meilingai, 
Szytais prabylo jam žodzeis šyrdingai: 
— ,,Gaila man tavęs, Vokieti nedoras! 
„Tu asi jaunas, rasi ir bajoras,
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„Motina, rasi, kur sunkei vaitoja, - 
„Tavęs ne tekus, sunkei ašaroja? . . 
„Mato bet musu dievai maloningi, 
„Kad jus dėl musu asat’ ne teisingi! 
„Pylese jusu Ringos ir Marbargo 
„Mus’ jaunumene gana jau privargo, 
„Ir šendie vargsta, o ir vargs be galo! . . 
„Szyrdise jusu meile mat, atšalo!
„Tau nors lengvesnis myris atsitinka — 
„Krįsi, kaip varpa, kad pjutė ištinka.... 
„O musiškei, ing jus pakluvę šalį, 
„Myršta kasdiena ir numyrt’ ne gali! 
„Badu kankinti in pusę inmyrę 
„Da jie givena, daug pikto datyrę! . . . 
„Man tavęs gaila, nes ir tu cion kenti, 
„Bet laikit’ angį stimpančęję antij’ — 
„Tai, kaip bematant, geradejo savo, 
„Kad ją nuog myrio jisai atvadavo, 
„Atgijus inkąs ir parodžius opą, 
(„Uj! padumojus, tok jau šyrdį sopa!) 
„Kiek tur’ truciznos palęis ji in kuną . . . 

 „Geraus uždovit’ pasaliu slinkuna“! . . 
Taip Margis senis, patsai sav’ šnekedam’s, 
Dumojo dvasioj’, kad križioks guledam’s, 
Jį ne supranta, ką kalbą — ne žino, 
Ką jam padarit’, kur padet’ ketino. 
Bet Vokietukas su vaikais prusoku, 
Pirmneng jis tapo kareivis križioku, 
Ant kranto juriu tankei susiejo, 
Ziuret’, kaip vilnys siubavo nuog vejo. 
Nuog ju išmoko jis kalbos prusiškos, 
Kuri ivairiuoj’ maž’ nuog lietuviškos.
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Todel išgirdęs, ką Margis kalbejo, 
Taip lietuviškai ing jį prašnekejo: 
— „Lietuvi narsus! manę žudįt nori, 
„Sakai, križiokai mes asam nedori, 
„Gali taip buti; bet vyr’s nedorybės 
„Ar negal rasti truputį teisybes?
„Sakai, mes kandam, nei piktos givates — 
„Ne tiesa yra; ar ne asi matęs,
„Kaip tos šnipštuoles, rankoms jus’ penetos, 
„Slankioja, raitos’, tokios yra letos, 
„Pikto nedaro, ne kanda ne vieno, 
„Ipač tą žmogu, kur’s jais girdo pienu . . . 
„O aš tik žmogus ir žmogum’ but’ noru — 
„Kodelgi manę vadini nedoru?
„Ar jau piktesnis bučau už givatę? 
„Grumtis, teisybe, mes asam papratę, 
„Bet mokam mylet savo geradejus, 
„Ir meile šyrdij’ ne nustos klestejus. 
„O šyrdis norint ką piktą pageistu — 
„Tai šytas križius darit’ ne daleistu; 
„Zodį tau duodu — ir jei susimilsi, 
„Sakau teisingai, kad ne apsivilsi!“

XIII.
Margis ne šendien su Kryžokais grudas’ 
Ir gerai žyno, koks ju yra budas, 
Sandora koke ir ką vertas žodis:
Szendien prisieks tau, o rytoj’ vel vodis; 
Givolus išpjaus, žmonelę iškardins, 
Kaimus ir pyles sudegins, suardins, 
Nes jau ne syki sus’tart’ pasitaike — 
O niekad duotą žodį ne užlaike.
Margis tą visą nors gerai žynojo
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Ir nors klausidam’s dar nusišipsojo, 
Bėt išpalengvo žodžems intikejo, 
Kuriuos kryžokas guledams kalbejo. 
Meilingais žodžeis kalbantį išgirdęs, 
It tunas tirpsta — nors buvo inšyrdęs. 
Reik’, mat, žynotie Lietuvio silpnybę: 
Jis atleis kožnam didžausę kaltybę 
Skraudą užmirsta, nelaimej pagelbęs, 
Kas gimtineis žodžeis in jįjį prakalbes. 
Tą privalumą gamta pasavino: 
Gerai da, kad to svetymi ne žyno, 
Nes jau Lietuviu artu ir aketu, 
Kas jo silpnybę tą šventą inspetu. 
Tokę silpnybę ir Margis turejo, —- 
Vos tik kryžokas in jį prakąlbejo; 
Szyrdij padumojęs, jis ilgai ne lauke, 
Dabojenčius vyrus prie savęs pašauke, 
Kruvinas žaizdas liepe jam užrištie 
Ir in sekličę šviesesnę nuneštie, 
Kur saule žyba ir sveikesnis oras. 
Toke bo vale ir toks Margio norąs, 
Kurio Lietuvei insakus išklausę, 
Valę ir norą pyldo koveikiausei. 
Kryžoką, kuriam myrį buvo lemę, 
Jau išpalengvo, ant ranku paemę, 
Sekličion neša ir gražei prižuri, 
Kai tikrą brolį savo globej’ turi. 
Sekliče linksma — saulute žybejo, — 
Vidurij’ aslos skuomas če stovejo, 
Skuomas padirbtas iš aržuolo kieto; 
Matit’ kur-ne-kur ir alaus nulieta, 
Ir taure stovi — iš jos mydus gerta,
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Trupinei duonos ir druskos nuberta. 
Žymu, kad čionai Lietuvei prieš karą 
Rinkos ir džauges rodą pasidarę, 
Nes ir saidokai ir aštrios vieličios 
Apsukmai kybo ant sienu sekličios; 
Matit’ ir brangus vyturei Totoriu, 
Sparnai su ginklais Možuru raitoriu, 
Skydos, bardišei, šarvai ir kalpokai, 
Kureis apsimovę grumesi kryžokai. 
Czion kryžok’s mato ir žymes Malbargo, 
Kur jaunumene, kaip sakiau, mus’ vargo, 
Zymej’ arelis tur’ žiedą lelijos;
Mate vielavą su vardų Marijos, 
Skraistes kryžokų su kryžumi baltu, 
Prietaisa myrio Kristuso nekalto . . 
Pamatęs viską nors kunu čion buvo, 
Bet myslis toli kranton juros kluvo; 
Atsimen’, kaip ten’ ir vilnys siubavo, 
Atsimen tevą ir motyną savo, 
Ir daugel, regis, da jis sudumojo, 
Nes atsiminęs — apsiašarojo . . .

[Dar ne viskas.]

Apie senovės Lietuvos piles.
Pradžia 1. numeryje.

Galima butu paminetie, iš raštų to paties Vigando, 
da ne vieną šimtą tokių kruvinų ir baisių atsitikimų 
musų nelaimingoje ir nuvargitoj’ per — križokus že- 
mėje; tikime vienok jog ir iš aukščau sugulditų Vi- 
gando žodžų, skaitotojai numanitie gales, kokes tai 
nežmogiškas Vokiečei kares vede su musų proseneis!... 
Tas patsai rašytojas, križoku budam’s, tankei pats sako,
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jogei jo brolei, križokai, viską Lietuvoj’ „nežmogiškai“ 
(inhumaniter) naikinę!...

Ne vien didelomis karionemis ir kelonemis, bet 
ir mažomis gaujomis, križokai buvo pamegę Lietuvą 
naikįtie. Instručo, Ragainės ir k. pilėse, buvo prilai- 
komi, teip vadinami, latrukai (vok. Stroter), kurie kito 
jokio darbo ne privale veiktie, viena parubežemis val- 
kiodamis per dienų dienas lauke ir tykojo Lietuvius 
užpultie ir apipleštie. Susirinkę po 10—20, tankei 
vel po 60—100 vyrų, tokie križokų latrukai, paslapta 
rubežų pereję, užpuldavę vidurnaktij’ ant kokio girioje 
viensedžo Lietuvio, arba ant kaimo, o uždegę trobas, 
javus, vislab grebe, kas tik pasiseke. Tankei Vigando 
kronikoj’ yra pamineta, jog kone kasmetas toki latrai 
daugybę arklų, galvijų in Prusus parsivarydavę. — Pro- 
senei musų, žinodami tokį Vokiečų budą, per dienų 
dienas ne galejo kardo iš rankų paleistie, ipačei paru- 
bežese, kuomet numanitie ne galejei, kurioj’ valandoj’ ir 
vietoj’ križokoi in Lietuvą inlįs. Didelems vel križokų 
minioms ne visuomet priešįtis galint, reikejo tolidžo nors 
givastį savo saugot, ir nog vokiečų sleptis moketie. 
Tos’ gadynės’ tankios ir plačos girios, vietomis ne perei- 
namos pelkes ir klampynes, tvirtai įntaisįtos piles visa- 
dos gelbejo musų prosenius nuog persekinejimų križokų. 
Tankei labai jujų rašytojai mumis pasakoja, kaip vokie- 
čei, per Lietuvą kelaudami, suvisai netikėtai tulojo pa- 
vieto giriosia daugumą susitėlkusių Lietuvių radę. 
Teip vienoje kelonej’ križiokai dideliu buriu per Lie- 
tuvą traukdamiesi drauge su savo magistru susitikę ne 
toli kaimo Svilone, ant upės Nerio (Vilijos) kranto, 
vieną „dievobaiminga“ Lietuvį, kursai, išsigandęs, priža- 
dejo nuvestio juos in tokę vietą, kurioj’ draugia esą susi- 
rinkę giventojai iš trijų pavietų. Pagal magistro palie- 
pimą, perdėtinej križoku skubinas in parodįtą vietą, 
kur ateję randa tankumine girios susirinkusius given- 
tojus iš trijų kaimų, iš tų kaimų, pro kuriųs križokai 
ejo. Szitųs kaimus vokiečei sudegina. Nueję tolau, dar 
du kaimu atranda, kurių giventojai pasislepę teipogi. 
Tolau girioje ir šitųs Lietuvius' atrado: vieni iš jų —
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raiti, nog vokiečų pasprudo, o pekščius križokai gaudo, 
muša, kaleimon stvere, moteris gedije ...

Kožnas če gales suprąstie, jog tos visos kruvinos 
kelones gerausei Vokiečems pasisekdavo vasara ir 
žiemos laike, kuomet upes bei upielei musų ledu apdeng- 
tos asti. Rudeneis ir pavasareis, križiokai ir juju sve- 
čei atejunai, įpačei to laiko sunkeis geležineis šarvais 
apsiredę, su didelu vargu galeję pereitie pelkias ir klam- 
pynes senovės. Sziluma saulelės, tarpindama žiemos 
skrandą, gelbejo ne vieną syk’ Lietuvą nog Vokiečų, 
kurie ne noredami rankosna musų prosenių patektie, 
pametę grobius ir plešimus, turėjo namon grįštie. Pa- 
vasariui prisiartinant’ ir sniegui bei ledams tirpti pra- 
dedant, križokai iš Lietuvos tekini skubinos grįštie, nes 
upems ir upelams aptvinus, pereitie ne galima buvo, 
ipačei kokeme nežinomam’ kampe. Teip 1343 m. kri- 
žoku magistras, Luter vardu, su daugybe kitų aukštų 
kareivių, labai jau per dvi dieni nuskriaudęs didelį Lietu- 
vos plotą ir daugel išpustijęs, turėjo vienok su pasisku- 
binimu namon grįštie, nes, saulei užkaitinus ir sniegui 
betirpstant, pakilę dideli pavandenis. Jei musų laike 
maži upelei, iš kalnų begdami, lytinguose metuose, arba 
ir pavasareis, didelemis srovemis tapsta, tai kokie galejo 
butie senoveje pavandenis, kuomet visa Lietuvos žeme 
žalavo traškančomis giriomis apželusi, ir kuomet dregnos 
bei vandenių daug daugiau buvo! Teip Vigandas pa- 
sakoja, jog po sekminių, 1381 mete, tokie buvę užgiri- 
niam’ trake pavandenis, jogei križiokai „su didilu vargu 
tureję perplauktie ir mažus upelus“. Lytingi metai di- 
delei križokams ne patikdavę, nes je, in Lietuvą ineitie 
ne galedami, be jokio darbo ir truso, kaip tas pats 
raszejas pasakoja, „ludni namie sedeję“ (tristes domi 
residebant).

Inimdami musų piles, Vokiečei buvo inmegę visų- 
met sargybos ir apginimo virus visus uzmušinetie, arba 
uždegę pilės trobas, liepsnose ir dumuose juos nutroškįtie. 
Senovės raštuose randame paminėta labai tankei, jog 
tokę ar tokę pilę išgriaudami, Vokiečei križokai po 
kelis šimtus musų kareivių visokeropiu budu nužudę. 
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Pastverdami savo rankosna piles, jie inpratę buvo sienas 
jų ir volus išgrautie ir su žeme suligįtie, idant prosenei 
musų, ne tekę apsiginimo vietos savo paviete, lengveu 
inveikemi ir naikinami taptu. Križokai, kelonese savo 
po Lietuvą, pilę užtikę ir apseupę ją iš visų pusių, 
apguldayę ją, laukdami iki badas kareivius musų pri- 
vers pasiduotie; Lietuvems vel ne pasiduodant jie rupin- 
davęs statininių aštrakuolų sienas išgrautie, volus išar- 
dįtie ir tokiu budu pilę ingriebtie. Dėl uždegimo trobų 
jie vartoję pakulomis apsuktas ir apdervotas bei uždeg- 
tas šaudikles, kurios iš aukšto puldamos, šaudinius sto- 
gus liepsnoms pavesdaVę; dėl išgriovimo piles sienų su 
savim visuomet križiokai gabendavęs ipatingas mašinas, 
taranais vadinamas, o paskesniuose metuose — ir armo- 
tas arba bombardas. Tankei križokų rašytojai pasakoje, 
jog inimtie ir atimtie iš Lietuvių tulają pilę labai sunku 
buvę, nes narsybe prosenių musų neimanitinai didelė 
buvus. Senoyės Lituvei žinodami, jog Vokiečei pilę 
pastverę, visus jos apginejus ir giventojus nužudis, gi- 
nesi nog atejunų su didžause energije ir stiprybė už 
lųsybę savo teviškės, trokšdami nors krauju savo brolus 
tevinaičus nog križiokiško kankinimo atvaduotie!... 
Pasislepę užstatininių pilės sienų ir volų prosenėi musų 
in vokiečų kareivistę šaudiklemis iš kilpinių leidę, 
akmenaičeis iš mėtiklų mėtę, nog viršaus volų dideleis 
akmenais in neprietelus risdavę, ragotinemis lipančus 
badidavę; susistverdamies vel kovoj’, su vokiečeis krutis 
in krutį, kalavijais arba šoblemis juos kapodavę, sunkio- 
mis mušdavę bųžemis ir geležies votagais (botagais), 
ant kurių galo kibojąs bumbųlas in du svaru smagumo. 
Vartodami per ilgus metus vien tokius paprastus karės 
ginklus, prosenei musų, pagal visų senovės rašytoju 
ludijimą, „kariose buvę baisei smurtais (smarkeis) ir 
dranseis“ ir ne vieną kartą križokams kailį skaudžei 
iszperę. Senovės Lietuvei per ilgus amžus tureję nesu- 
ligitinai menkesnius šarvus bei karaivistės reikmenis, 
ne kaip jų kaiminai križokai; kareudami dangstesi giri- 
nių givulų kaileis, it (kaip) skydomis, tik paskesniuose 
metuose — ir tai vien turtingesni bei bajorai — insi- 
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mane devetie geležineis šarvais ir skydomis. Da 1406m. 
Lietuvių kareivistei prisiartinant, Vokiečų križokų magi- 
stras, neišsigansdamas, pratares: „jujų kareiviste (Lie- 
tuvei) turi daugiau šaukštų bei bludų, ne kaip ginklų.“

Koksai buvo apsiginimo ir pilų apginimo budas, 
jujų per Križokus inemimas, o teipogi musų garbingų 
prabočų narsybė, aiškiausei regetie ir numanitie galesime 
iš sekančų atsitikimų, kuriųs patys križokai apraše.

Pabaigoj’ viešpatavimo didžiojo Lietuvos kara- 
laus, Gedimino, Užgirinem Trakė, o Trempų arba 
Trempinių paviete, riogsojo ne per toli nog križokų 
rubežiaus, stiprei intaisįta ir tvirta pile, ant kurios bei 
ant visos Trempų aprubės viresniu perdetiniu buvo 
paskirtas garbingas o stiprus vyras, vardu Margis 
(Marger)*).

Tuomi tarpu, kelonems kareiviškoms vokiečų nesi- 
laujent, pradžoje 1335 m. križokų magistras išrinktas 
tapo Teoderikas von Altenburg, didis Lietuvių neprie- 
telus, kursai dabar visą savo neapikantą bei bjauriausę 
narsą ant musų prabočų išlietie geide. Jau pradžoje 
1336 meto, dėl pagelbos križoku, iš visos kone Europos 
renkasi ir telkiasi pas juos dideles gaujos visokeropų 
dikadųnių — kareivių, trokštančių musų prabočų krauju 
visokes bjaurybes ir nusidejimus givastiės savo nuplautie. 
Cze pas križokus sveczuose regime ir Brandenburgijos 
markgrovą Ludviką, jaunutelį vokietijos Ciecoriaus sunu, 
grovą Pilipa von Namur, grovą Bertholdą von Henneberg 
ir daugel-daugel kitų šarvuotų kareivių ir bajorų iš Prancu- 
zijos, Austrijos bei kitų žemių. Pabaigoj menesio Va- 
sario (Februario), kuomet musų upes, upelei bei pelkes 

*) Ape šitą garbingą virą giesminikas sako: 
. . . Matit’ kad Margį Lietuvei godojo, 
Nes už jį stipresniu ne viens ne pastojo. 
Stiprus aržuolai giriose Ramnavo, 
Kur dievam’s savo Lietuva tarnavo: 
Baisu kaip perkun’s debesij’ pabnnda, 
Viskas ant žemės tik pleška, tik dunda, 
Bet už arzulą Margis yr’ stipresnis, 
Ir už Perkuno kirvis jo baisesnis ....

S. Nark.
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užšalę da buvo, minios križokų drauge su jų svečeis, 
pereję Lietuvos rubežiu, atsigrudo per tankes gires, 
pro Pajevonio pilę, in Trempų paviętą, kursai tųmet 
ne buvo da per vokiečus apipleštas ir iščudįtas. Pra- 
bočei musų, apsaugoti per degančus stiebus, renkasi 
visi ir iš viso pavieto in Peleniu-pilę, kurę pridurmai 
apsiaupia ir apgula križokai. Jau kelias dienas apguli- 
mas duravo, o križokai pilę ne gali inimtie; dienomis 
bei naktimis mušis palei sienas nesilauja. Prabočei 
musu su didžiause bei dyvina narsybe stiprei ginasi nog 
Vokiečų, gelbedami savo dievus, savo luosybę, 
savo gyvastį, moteriškes bei kudikius. Bet jems, 
sako Voigt’as, jau ne šviete laimės žvaigzdele! Ginda- 
mies be palovos per keuras naktis bei dienas ne mažai, 
nuilso, o križiokų mašinos-taranai, jau prie pačų piles 
sienų parioglitos, be palovos ir vis labjau statininių aš- 
trakųlų aukštas sienas bialdže bei truškina. Vokiečei, 
tikedamies didelį pileje grobį rastie, vis smarkiau sienas 
tranko; viens kareivių, vardu Verner von Rhensdorf, 
sustatęs in 30 yyrų liepe šaudit’ in pilės trobas vien 
degančomis šaudiklemis, kurių in 600 paleista. Sztai 
jau ant šiaudinių stogų ugnis sublizgejo, o križokai kiek 
imanidami praded’ jau sienas arditie. Rasi ant balso 
Margio: „Virai! žuva jau pastėra*)  apsiginimo nog Vo- 
kiečų viltis; geriau per ugnį dangun patektie, ne in kri- 
žiokų rankas papultie!“ prabočei musų mėto in ugnį 
visą turtą savo, veržesi in degančes trobas bei ant 
liepsnojančo laužo; kudikelei, moterys, senei, vyrai ka- 
reivei — visi linksmai liepsnose givastį baigę.... 
Patsai Margis kerta kareivių galvas, idant jie givi 
vokiečems ne tektu, o pabaigęs šį baugingą darbą vai- 
kelus ir savo pačę kardu nugalabijęs, pats ant degančo 
laužo, krutinę savo tųmi paču kardu perveręs liepsnose 
garbingą dvasę išleidže.... Tųtarpu, jau išgriovę pilės 
sienas, križiokai krikštaudami vidun veržesi, turtus 
grebtu.... Per dumus bei liepsnas regi jie tiktai ant 
liepsnojančo laužo vieną senutę-veidalytę, kuri su didelu 

*) paskutine.
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kirviu rankoje užsimoje, galvą paskutiuio kareivio kirs- 
dama.... Da valandele — ir baisios liepsnos bei kamuo- 
lai dumu in padanges risdamis, apsiaupe šitą visą traš- 
kanti ugnise laužą, išgelbedami prabočus musų nog 
križiokiško kardo ir verguvės!... Tokiu tad budu, če 
Pelenių-pileje, pražuvę in 12 000Lietuvių, tarp kurių 
buvę in 4000 kareivių, pilės apginejų!... Vokiečei 
ilgai pelenuose bei anglise žarstę, turtu ješkodami; bet 
šitaj’ niekur ne regeta narsibia praboču musu teip buvę 
inbaugįti, jog in Lietuvą toliau jau ne drisę kelautie, ir 
taj’ pače diena, keletą arklų pilės aprubije sustverę, 
namon dulino. Tai buvo 25. d. Vasario.*)

(Dar ne viskas.)

Tiesos zerkolas.
Aurea

Mandagioje — auksinej’ 
Atsčiaųsoje gadynej’

Kaip pirmoj’ žmogystej’, — 
Tarp giliausios romybės 
Ir sandarios vienybės,

Meilingoj’ brolystėj’, 
Plauke dienos laimingos 
Skaidzios, dailos, garbingos,

Tykios, kaip aniuolų ....
Tiesa ejo par svietą
Ir lanke kožną vietą 

Su savo zerkolu.
Kiekviens matesi tame 
Zerkole teisingame — 

Nes jis rodindavo 
Paslepčiausius kiekvieno 
Geidulus, bet nei vieno 

Neapgedindavo.
Romus, laimingi laikai! — 
Bet netruko jie ilgai,

Nes svietas inviso; , 

*) Platesnius aprašimus 
David Lucas: Preussische Ch 
v. Kotzebue: Preussens altere 
Voigt: Geschichte Preussens.

prima sata est aetas. ...
Virgil.

Veik pastojo rustingas, 
Piktas, neprietelingas, —

Tad Tiesa atgriso
Nuo pagedusio žmogaus
Ir paleke ant dangaus

In palocių savo.
Bet kadangi ne viens ten, 
Kas tiktai dvasioj’ given’,

Jo nereikalavo, —
Perpikus iš aukstybės
Teške ant šios žemybės

Tiesrodyklį savo ....
Nabag’s zerkol’s in smulkes
Susitruškino dulkes

Ant žemės nupuolęs, 
Ir smulkiosios jo dalis 
Išsiblaške in šalis —

Ir buvo prapuolęs, 
Del žemujų — žemonų 
Ir del kilnujų ponų

Didžiosios daugybės. . . .

galima rastie vokiškoj’ kalboj’: 
ronik. Konigsh. 1812. August

Geschichte. Riga 1804. Joh. 
P. IV, p. 534-537 ir t. t.
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Veliaus amzį kelintą
Buvo vel išpažinta 

Jų didės vertybės.
Bet ne matit nuog ano
Laiko jau o ne vieno 

Protingo tarp minių, 
Ješkanėio rupestingai 
Paniekintų rustingai 

Jo smulkiu trupiniu.
Laikais juos atješkoje, 
Bet nieks juos ne vartoje.

Nes jie yr’ per smulkus, 
Priegtam yra ir drausmei 
Su jais ne palšoj uksmej’

Rodintis in pulkus . . . . 
Todel ir tie, kurie tur’, 
Juos ne rodo — kur kitur

Ikšiol ale slepia,

Gilei dvasios antije
Lydo, gydo, kiemije

Ir gaivą inkvepia .... 
Ar sugrinš kada Tiesa?
— 0, Szviespatis su Szviesa —

Matula Visastiės, 
Atsiuns šviesibej dienos 
Atgaivinti šeiminos,

Alpstančios gyvastiės! . . . . 
Taigi dransei in kovas!
Tiesa — Szviesa — vadovas

Mus’; — gyvastį ginkim’! 
0 zerkolo šviesianses
Dulkeles garbinganses

Binkim, nuolat’ rinkim’ ....
1882.

J, A. V. Lietuvis.

-------- -----------------

Tadeuszas Kasciuszka buvo Lietuvninkas.
Labai graži knįgele po užrašu „Lietuvos Bičuolis“ ant 21 pus- 

lapio rošo: „ Viriausis Lenku ir Lietuvos vadas Tadeušas Kasciuška 
savo vysotįmą Apskelbimą (universalis) išdave lenkiškai ir lietu- 
viškai. Tasai Apskelbimas Lenku ir LietUvos, karioms (vaiskams) 
dutas buvo stoviklej pas Vinorius, dienoj 2. Giegužes, 1794 metuose. 
Taiposgi ir susirinkimas Rodos Vilniuj’ 15d. Giegužės m. 1794 me- 
tuose išdave lietuviškai savo prisakimą. Jeigu norietumej tuodu raštu 
perskaititi, tai atrasi knįgoj: „Archiv Vilienskavo General-Guber- 
natorstva.“ Tom vtroj, čast l. Vilna 1870.““ Lapas 143, 144, 145, 
146, 147.“

Kad T. Kasciuška buvo Lietuvninkas ko geriaus galime da- 
tirti iš jo paties gromatos, rašįtos 1784 metuose iš Lenku-žemės pas 
generolą Niesiolovskį, kurę pridur lenkiški laikraštei’ „Kronika Ro- 
dzinna,“ o iš jo „Pravda“ nuo 1883 mete Nr. 17. Akiva ši gro- 
mata dėl mumis ir dėl lenkišku „gaskonu.“ kurius teip pramane 
generols Kasciuška, šeip skamba:

„Jusu Mylista pone Gieradiejau! Meldziu Tavę ant to vyso, 
kas yra givenime žmogaus ko meiliausu, kaipo pati ir vaikai, idant 
norietumei Tamsta Jo Mylesta Gieradiejas išvaduoti manę iš vietos 
taip nemeilios, kaštaunos ir salig šiolei nieka ne duodanczios. Die- 
vas mato, žodį ne turiu į ką pratarti, ir gerai, nes aš su jaučeis 
niekados ne kalbėjau. Kas per Gaskonai! Bet aš jau liausiuos ap- 
rašinėti giventojus tos žemės; pasakisiu tiktai, kad ta žeme (ien- 
kiška) graži ir jie turėtu buti paskirta del viežlivų ir gaspadarnų 
Lietuviu, bet ne del jų, kurie yra tinginej ir žioplei. Noriekit manę 
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granzinti Lietuvon. Musiet išsižadat manęs ir matote mane neiš- 
galint tarnauti jums! Kasgi aš asmi, jegut ne Lietųvis, viengentis 
jusu? Par jumis išrinktas, kam aš turiu buti dekingas jegut ne 
jums? ką turiu ginti jegut ne juomis ir patsai savę? Jegut jus ne 
susimynkštinste šyrdį įnešdami in Seimą apei mani, idant galiečiau 
pagrinšti, tai aš pats sau ką biogą pasidarisiu. Dievas mato, nes 
piktums manę ima, kad aš Lietuvis budamas,Lenkams tarnaučiau, o 
jus ne tųrite'triju generolu, kad jumis galybe koke ant virvutės 
laikis. Tada tik gal pajuste ir apei savę pasirupinte. Aųt galo 
pasitikiu ant prietelystės, su kure teikeisi manę pagarbinti. J. M. 
P. Geradiejas, prašau visados buti išvadutoju, manęs, kuris Tau noriu 
buti tikru, neatsimainančiu ir su tikra garbe Jo Mylistos pono Ge- 
radėjaus nnsižeminusiu tarnu T. Kosčiuška, g. m.“

Tadeušas Andriejus Bonaventuras Kasčiuška, sunus Liudviko 
Kalavyninko breskos vajevadystės ir Teklios Ratomskaitės, gime 
tėviškej Merečovščyznoj, slonimskam’ paviete, 12 Vaserio 1746 m. 
Mokinos’ Korpuse Kadetu Varšovoje. Tevui mirus 1768m. mo- 
kinos Vokietijoj’, Italijoj’ ir Prancuzijoj’ nuo 1769 sulig 1774 m. 
Grižęs iš tenai apsibuvo pas priveizdietojį savo, vaivodą Sosnovski 
Liubelskojoj žemej, Sosnovičoj, įsimylėjęs vienok į jo dukterį tu- 
rėjo iš tenais trauktis Į Prancuziję ir kaipo akrotninkas, pribuvo 
ing Ameriką 1778 m., kur buvo pastatįtas vadovu krdvos ukvat- 
ntnku. Laike mušios del liuosybės Amerikos, gražei pasiaiškino o 
labjaus prie apgulimo Naujo-Jorko, už tą tai per Vašyngtoną Vi- 
riausiję Užrundįtoją Amerikos tapo pakeltas į adjutantus ir popul- 
kauninkus, paskui į generolus brigados su daleidimu tėviškainy- 
stės apdovanotas ne tiktai alga ir tėviške, bet ir orderu Cincinati 
1783 m. Pagrižęs į tėvynę buvo užprašits gromata per Lenku ka- 
raiu ir Lietuvos Didį Kunįgaikšti Stanislovą Augustą į kares, 
žinksnij’ generolo. Mušės jisai po Zieliencais ir Dubienka 1792 m., 
paskui apieidęs tarnavimą išvažiavo į Drezną ir Lipską (Vokietijoj), 
1792 m. per gimynietiško praneuziško susirinkimo pripažintas jam 
buvo ženklas ir tiesa prancuziško tėviškainio. Laike kilimo Lanku 
1794m. buvo apgarsintas 24. Kovo Krakovoj’ viršininku tautos. 
Pargalėjęs tada įiriešininkus po Roclavičeis pasitrauke į Varšavą; 
išlaike apgulimą nuo 15 liepos 1794m. sulig Rugsiejui, ir išvijo iš 
pilimu Miesto Prusu karalų; pažeistas mušije po Maciejovicais, 10 
Spalinio 1794m. suimtas tapo ir pasodintas į kalinę Petropyiije 
17 Lapkryčio 1794 m. Paskui iš tenai paleistas per ciecoriu ma- 
skolių Povilą I. 19 Grodio 1796 m., ir apdovanot’s per jį 60000 ru- 
bliu, kurius. pyningus paskui gražyno, nuviko per Sztokbolmą, kur 
jį karalus Žuyedu Gustavas IV. apdovanojo kaiaviju, ir per Lon- 
doną draugystėje savo prieteliaus ir draugo pagal ginklą, Niemce- 
vičiaus į Naują-Jorką 1797 m., kur šyrdingai buvo patiktas per ame- 
rikonus ir senovės savo vyršininką, Vašyngtoną, buvusį tuomet pre- 
zidentu Suvienotu Žemiu Szaurinės Amėrikos. Atiemes tenai už- 
tarnautus piningus 12500 raudonu auksinu, apsigiveno Filadelfioj 
Amerikoj’, Užprašįtas per Dąbrovskį dėl įtaisimo itališku liegi- 

3



- 138 -

jonu žadiejo nuvikti tenai, bet ne prijeme padovanotos sau ant 
ju viršininkistos. Todėl gi palikes Amerikoj Niemavičiu, gegužes 
m. 1798 m. apleido Filadeliije ir nuejo į Parižiu, kur pasipažines 
su Napoleonu I. ciecorium prancuzu, kuris jam padovenojes kala- 
viją karaliaus Jono Sobieskio ir prįžadejęs granžynti Lietuvą ir 
Lankus, atemesnuog prusu, kalbino jį, idant jam padietu kariauti, 
bet iki ne įtikejo ing Napoleono prižadus ir jam ne padiejo. Per 
vyrą to laiko' Kasčiuška perbuvo Berville po Parižium pas savo 
prie’teliaus Zeltnerį. Po nupuolimo Napoleono, Kosčiuška raše gro- 
matą pas Ciecoriu Maskoliu Alieksandro I. 9. balandžio 1814m., 
prašidamas milestos dėl saviės, davimo liuosibės dėl ukininku, da- 
vimo dėl Lietuvos ir Lankų konstytucijos pagal paviždi anglikiš- 
kos ir prašidams gieros vietos prieteliui savo Zeltneriui, pas kuri jisai 
14 metų pergiveno, Prancuzijoj ir Lankuse. Ciecorius Alieksan- 
dras I. labai maloniei jam atraše tuos pačiuos metus. 3 d. gieguže: 
kad prijem jo aplankimą, gerinant jį graže vilče. Po kongreso 
1815 m. buvo Kosčiuška Viennoj’ (sostopilije Austrijos), kur tada 
buvo ant kongreso ciecorius Alieksandra I. ir jį pamaloniejo. Iš 
tenai nuovažiavo K. in Szveicariją in miesta Soliurą, kur buvo 
sutiktas su garbe per (mieščionis) pilionis ir kareiviųs. Pasi- 
jutęs nukaršusiu ir nuvargusiu perbuvo galą savo amžiaus na- 
muose prietelaus savo Zeltnerio Soliuroj’, kur ir amžį pabaige su 
pylnu protu, turiedams apstotą savo lovą per prietelius, 15. 
spalinio 1817 m. Buvo jisai geradieju ir apveizdetoju biednuju 
ir nuvargusiu, kuriuos jis pats atješkodavo. Aktu užtvyrtintu nuog 
viriausybės 2 dienoj balandžio 1817 m. luosybe apdoyanojo ukinin- 
kus savo tieviškej’ Sieknovicuose. Palaidotas yra Krakovoj, kated- 
roj’ ant Vaveliaus. Ant paminklo supile jam kaipo didžiavirui 
pilekalnį, kuris yra dabar aukščiausiu kalnu apigardoje, nuog kurio 
einanti uliče Krakovoj vadinasi Kasčiuškos. Megdavęs jis užsiimti 
taipjau tekinyste — išraižyste ir teplioiste o dar ir rašimais. Raše 
anas ir anglikiškai. Paliko jis surašitą savo ranka lenkiškai 
aprašimą kompanijos 1792 metų.

Garbinu ne tiek musu garsingą dydžiavirį Kasčiušką, kaipo 
kareivį, garbinu jį labiau, kaipo geradėją ir apveizdietojį našlaičiu, 
pavargeliu ir išliuosotojį ukininku, kuris pyrmiaus in kelis de- 
šimtis metu, ne kad galiejo apei tą apmislitie karalius, išliuosavo anuos. 
Mums, šios gadinės Lietuvems, senovės karinę garbę užpakalij’ 
palikusems, gali geriaus intikti šioji paskutinioji garbe žmogaus 
doro ir protingo, musų viengenčio!

Rugpiutis 1883m. "Veversis.

Keli zodzei apie Kolera.
(Pradža 4 numeryje.)

Kolera pasirodo vieną kartą pridurmai — keloms 
adinoms praejus, — po užsikretimo; tankiau ale pra-
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eina 2—5 dienos pirmiau, neng ji žmogų apima, ir tas 
kelų dienų tarpas yra vadinamas įsikereimo laikų (sta- 
dium incubationis). Aiškiau prasided liga roditis in 3 
ar 4 dieną. Žmogus dar vis vaikštinedamas ir rasi, 
bedirbdamas galejo ir ne užtemiti kartkartais galvos 
sopejimą: tikrai liga pasiroda drauge su vidurevimu 
arba živatavimu (trizna). Iš pradžiu-pradžiu vidurei 
pagenda ir ligonis tur’ tankei begti laukan, priegtam 
mešlas yra iš pradžios tirštokas ir geltonas; tolyn — 
skistyn eina. Ant dienos varo jau 8—40 ir daugiau 
sykiu; vidurei išpusti ir tankei urzge. Valgis žmogui 
rodosi pikrus; liežuvis apščei apdengtas baltoka glutele; 
burnoj’ jauče kartumą; verče ant žeugčiojimo ir vemimo. 
Tankei jau pirmoj’ dienoj ligonis jauče karštį. Živata- 
vimas labai greitai nusilpnina ligonį, ir visas jo paje- 
gos veik mažta. Jam rodosi, tarituią, kas jį sukulęs 
ir sumušęs: skauda jam ne tiktai galva, bet ir visi 
sanarei apalpę ir silpni; pradeda jį imti šaltis ir pasi- 
sodo prakaitas. Živatavimas tesasi 3—4 dienas ir — 
laimingai atsitinkant — ant kokios 5 ar 6 dienos liga 
galiau prade silpnyn eiti, ir ligonis lengva-palengva 
atsigauna.

Sunkesniuose ale atsitikimuose išeinantis iš ligonio 
mešlas veik jau iš pradžiu-pradžios panėši in skistimą, 
kurame butu virįti ryžei. Toks mešlas p mašus in skįstą, 
palšą bučą, ne smirda kaip tikras mešlas, irjame palauko 
— daug — mažai — nedideli gromulukai, taritum, iš- 
pumpejusi grudai ryžių. Laukan varo 10—15—20 kartų 
ir daugiau ant dienos, ir kų tolyn, tų labyn ir tankyn 
ir teip apstingai, tartum, — bucza iš volės teka. Drauge  
su trižna pasirodo vemimas su sopuleis po krutine. 
Viens ir kitas didei žmogu apalpina, pakirsdami jam 
rankas bei kojas ir guldindami jį ing patalą. Apstingu- 
mui ir daugybei sunkos (skistimu) iš kuno išeinant, iš- 
džiusta ligonio liežuvis: troškina jį gerimas, bet ką iš- 
gere, veik per kitą galą išeina. Raumenise koju ir ranku 
pasirodo traukimas ir sukimas; oda (skura) pamelinuoja, 
ipačei koju ir ranku, atšala, nors vidui ligonis kenče 
didelį karštį. Akis induba; diktumas kuno veikei su- 
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niksta, o per tai nosis, pirštai, rodosi, ilgesni tapę. Bal- 
sas silpnas, tikus ir drebantis; šyrdiės plakimas menkas 
ir tankus. Ligonis pagalus — jai liga vienodai tolyn 
eina — po dienai, kitai pradeda regimai nikti, alpti — 
ir če baigiasi jo gyvastis. Daugumas ligoniu šytoj’ sun- 
kesnej’ ligoj’ miršta in 2—3 dieną, jai tik trižna ne 
gali buti sulaikoma ir nors kiek atpildomos kuno sunkos.

Pagal šytuos trumpai aprašintus ženklus galima 
pažinti tą bauginga liga.

Ką gi, klausite, reiketu veikti bei darįti, norint 
nuog jos apsiginti?

Pirmučiause, kaip jau pamineta tape, liga šyta pas 
mus Europoj’ yra visųmet viešne ir ateina iš rytiniu 
žemiu. Kaip visuomet. teip ir dabar, kaip tik atleke 
ape jos Aigypte pasirodimą žine, visą Viešpatyščiu val- 
džios pridurmai insake, idant, kur prigul, butu saugo- 
jama, kad žmones, kelaujanti iš Aigypto ir Azijos, ne 
butu in Europos žemes inleidžemi, pirm’ neng bus da- 
tirta, jugei jie esą sveiki atkelavę. Todelei visuose dides- 
niuose primariniuose miestuose, kuriu ostus akrutai aplanko 
ir kur jie paleidže savo keleivius, intaisįta yra ipatingi 
karantinai, kur keleivius tųs, pralaikę kelas dienas, 
paleidže, jai pas juos per tą laiką liga ne apsireiške. 
Daiktai, kuriųs jie su savimi vežasi, tapsta ipatingu 
budu apvaliti, dumojant, kad tas apvalimas išnaikinsęs 
koleros bakterijas. Russijoj tankiausei šyta liga ateidavo 
par m. Odesą, iš pietu šaliės. Girdejome, juogei ir Rusu 
valdže teipogi jau karantiną intaisiusi tame mieste. 
Todelei turime — nors mažą — viltį, kad ta baisinga 
viešne rasi da ne daeis in musu žemę. — Bet jaigu — 
ką ne daleisk Viešpatie —- šyta liga aplankitu netike- 
tinai ir musu Lietuvą, tai reika žinoti, juog ji labiause 
platinasi, jai atranda kur nečiuinumą, ne skaidru (ne- 
čystą) orą, ne apvalų givenimą. Kaip nųg daugio kitų 
limpančiu ligu, teip lygei ir nųg koleros noredami apsi- 
saugoti, turime pirmu pirmiause rupintis, kad givenimai 
musu butu skaidrei gražei prilaikomi, kad ne butu juose 
smarvės, suplėkusio nesveiko oro ir dregnumo. Ipatin- 
gai prie balu ir pelkiu givenanti privalo daugiause ligos 
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saugotis. Kiemai ir dvarai turi buti apvaliti, visoki 
mėšlai ir mešlynai atitolinti ir išmesti, nes puvimas 
mešlu irtt. gadina orą ir gali ligai kelę palengvinti. 
Ne sveikas ir neskanus valgis, nepriderantis gerimas, 
sunkus pervirš darbai, didei kunui ir sveikatai musu 
užkenke, o ligai pasirodžius, gelbsti ją ir padeda žmo- 
nes naikinti. Kadangi vasare naktys tankei yra vesios 
reike tad sergetis nuog atšalimo ir ne guleti prie adaru 
langu, arba ant lauko po grinu dangumi. Saugotis di- 
delei reike kad ne pagadint' vidurius per tokius valgius, 
kaip agurkai, obulei, gruszios, visokios vuogos, nes prie 
pagedusiu viduriu greicziause kolera kabinasi. Koleros 
laike reike ipačei saugotis nuog valgimo paniinetu vaisiu. 
Gerimas šalto vąndens, alaus — jai jautiesi sušilęs 
esąs — gali teipogi labai užkenkti...

Kaip kozną metą, teip ir šymet vasara jau buvo 
pasirodžius Vokietijoj — ipačei Berline - - kelisyk musu 
namine kolera (cholera nostras), kuri nor’s ne teip baisi, 
ir pavojinga, kaip anoji rytu žemės viešne, bet teipogi 
ne retai tulą ligonį, ipač tarp vaiku, pasmauge. Antra 
— užtemita tapo, juogai paskutiname menesij’ visoje 
Europoje šyltine ko ne išnikus, o ant jos vietos pasiro- 
džiusios kitos, teipogi limpančios ligos, kaip kruvinoji 
trižna (dysenteria) irk.; teipogi užtemita tapo, kad pas- 
kutinemis dienomis pilvo ir žurnu ligos pasidaugsinę — o 
tai vislab mums praneša, kad šiometinej’ vasaroj’ galima 
tiketis pasirodimo ir koleros Europoje, ir jaigu ji at~ 
viktu musumpi, tai atrastu če tam pritinkanča luoną ši- 
lumos ir dregmės. Todelei jai kožną metą, tai šymetinę 
vasarą da labiau — dvigubai turime saugotis nųg tos 
baisingos viešnės!..

Jaigu taptu ta liga ir Lietuvoj’, tai galima tikėtis 
ir tikrai sakyti, kad miestuose, kur žydai mešluose ir 
purvinuose titvaikeis knibžda, pirmiause pasirodis. Todel 
jai išgirsite, kolerą miesto giventojus jau galabijanti, 
saugokites in miestą važiuoti, nes iš tenai labai yra 
lengvą ir in kaimus Ųgą pargabenti draugė ar su kokiu 
pirkiniu, arba vel su piragu, silke ir žuvimis, dėl kuriu 
kitas Lietuvis ir be reikalo ing miestą važiųje... Jai 
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kureme kaime atsirastu ligonis, aut koleros apsirgęs, tai 
pirmucziause reike ji atskirti in ipatingą grincze nuog 
svaiku žmoniu. Virai ar moteris, kurie tokį ligonį pri- 
žiuri, tur kožna kartą savo rankas gerai apmazgoti, 
jai tenka dasiliteti paties ligonio, jo mešlo ir vemalu. 
Aplankimas tokio ligonio per kaimynus ir gimines gali 
tik liga išplatinti tokiose vietose, kur pirm to jos ir 
girdeti ne galejei. Vemalai, mešlas ir drabužei mešlu 
apteploti gerause sudeginti, jai kitokiu budu ne ga- 
lima išnaikinti ligos seklos — bakteridas. Jai 
kas turi namieje kupervosą (Ferrum sulfuricum 
oxydulatum — po tokiu vardu jis gaunamas aptiekose) 
tai galr emęs vieną jos dalį ant 8 dalu vandens, tokiu 
vandėniu išmažgoti kaip indus, kuriuose buvę mešlai ir 
vemalai, bet ir išnaikinti bakteridas, pripildams to van- 
dens in mešlus, vemalus. Labai naudiugas yra teipogi 
sieros ruksztorius (acidum sulfuricum), kurio 1 dalis 
ant dalu vandens jau išnaikina bakterijas. Dėl apmaz- 
goimo ranku galima vartoti Karbolini ruksztoriu (acidum 
carbolicum), imant 5—10 dalu ant 100 vandens. Ap- 
nokinimas siera drabužiu tokio ligonio gali teipogi nuža- 
vinti bakteridas.

Ligai in musu kuna inejus, t. e. bakteridoms jame 
besiveisent ir dauginantes, mes ne turime jokio ginklo, 
su kuriuomi jas isz kuno iszvariti galetomem. Reike 
tad tik laukti, pakol jos pačios išeis: bakteridos išeina 
— žmogus atsigraibsto ir pasveiksta. Mums liekti tik 
tą sumišima, kurį jos kune prieš musu sveikatą pakele, 
rupintis numažinti ir kuno pajegas stiprinti, kad jis ne 
butu valotas per tųs grybelus. Naudinga yra ligonį tokį 
laikinti didelej’, čystaj’ šviešoi grinč.oj’. Pirmas ir di- 
džauses rupestis trižnai pasirodžius — apstapdinti ją. 
Kožnas gali nusipirkti aptiekoj’ yaistą t. v. Tinktura 
opii simplicis, kurio ant dienos galima dųti po 5—10 
lašu invarvinus in vandens šaukštą, kokius 3—4 ir 
daugiau sykiu. Žinoma, jaigu nog 10 arba 20 lašu 
vidurevimas apšistotu, daugiau dąvineti ne reike, pakol 
ne pasirodįs vel. Maitinti tokį ligoni reike skanum’ 
geru viralu, bet mažai ant vieno sykio duodant, Krų- 
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pos su pienu, ryžei arba vel su mesą išvirtos — geriause 
tokioj ligoj tinka. Dėl gerimo naudingiause dayineti 
arbatą (Thee), biskelį arako arba romo invarvi- 
nant. Vemti be palovos. verčent, gerause davinet 
dėl ryimo ledo mažus šmotelus, arba ant ledo ątšal- 
dintą vandenį. Uztemijus, kad kunas pradedąs atšalti, 
reike kas antrą adiną atšaluses vietas išbruzinti ir trinti 
kampariniu špirtum ir po kožno trinimo ligoni apvinioti 
in koke šiltą dvikartę arba patalus. Jeigu ligonis vis 
silpnyn eina, naudinga davineti jam šaltą vandenį su 
arielka, arba kavą (kavę) su arielka. — Gerause, žinoma, 
butu, kad kožną, sunkesnį ligos pripuolimą daktaras ma- 
titu: nes tik ipatybes kuno ir ligos pamačius galima 
duoti ir naudingą pridėrančę rodą, kaip ir ką reiketu su 
tokiu ligoniu dariti.

Mes tuom tarpu norejome tik persergeti musu skai- 
tytojus prieš nelaimę, kuri gali ir musu šalije apsireikšti. 
Paminedami tą liga, mes nurodeme ant jos priežastiės, 
ir kokiu budu ji išsiplatina iš vietos ing vietą. Jai 
mes ne turime ginklą prieš tuos mažiuolelus musu svei- 
katos neprietelus, tai privalome , tik žinoti ir pažinti, 
iš kur ir kaip liga atsiranda. Žinodami koleros prie- 
žastį, mes gauname tuom pat jau ipatingą ginklą, kurįuomi 
galime ir apsiginti. O tas ginklas — saugone, pasisau- 
gojimas. Todelei, vyrai, budekime!

20 . Liepos 83. Drs. J. Bs. —Pragoje.
---------------------

Isz Lietuvos.
14 . Rugpjučio pabaige givenimą Knsuto dvare, 

Nilijos paviete, p. Mieczislovas Tukala;katras buvo lig 
1863 m. maršalka to pavieto. Tas žmogus buvo del 
visu geras ir žinojo tiktai dirbti, kas yra naudinga del 
savo krašto. Trusesi be atsilsio ir truse su juomi ne 
galejo ne vienas susiliginti. Ne paspejo išgirsti, jei kas 
ko reikalaudavo, tuojaus bego su roda ir pagelba kož- 
nam, ne žiuredamas, kokio tikejimo, arba tautos tas yr’, 
Todel, norint nųg 1863 m. valščionys yra neapikantoj’ 
su ponais, vienok ant jo šermenų susirinko jų dideles 
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kruvos, o lidint nabašninką, giventojai pravoslavni (Ru- 
sai) drauge su savo kunigų iš miestelo Rabunų, su ka- 
runomis ir križiumi, sutiko jį ir palydejo 6 verstus. 
Žydai mažo miestelo Sosenkos, par kurį veže kuną, taip 
pat sutiko su uždegtomis žvakemis ir maldomis, padirbę 
ant kelo ludnabromį. Iš tolaus miestelio Ilja keli šim- 
tai žydu pribuvo in tą vietą su savo rabinu. Sutikę 
kuną neše grabą, giedojo giesmes ir sake pamokslus 
žydiškai. O, dųk Viešpatie mums daugiaus tokių brolu 
Lietuviu! Netikelei atejo pasterai patarnautie žmogui, 
kursai ne vieną šyrdį uždege malone par savo gerus 
darbus!... Tegul tas abrozdelis bus paveikslu del mu- 
siškiu, idant lautusi blogu darbu! Rym.

Nuog visu Szventu Vilniuje, Kaune ir Gartene 
atsivež naujos tiesdarimo, arba sudo vietos, butent Vil- 
niuj’ intaisintas tampa Tribunolas ir apigardinis sudas, 
o del Kauno ir Garteno gub.— po apigardinį sudą. Intai- 
simas šitu sudų yra labai svarbus daiktas, ir Lietuvei 
tur šendiėn pilną teisybę Vyresnybės prašintie, idant 
šituose suduose šalij’ rusiškos kalbos butu vartojama ir 
lietuviška. Kožnas žino, kad žmogus tik prigimtoj’ savo 
kalboj’ gali gerause žodžeis išreikšti savo dumą, ir mes 
interese dasiekimo to mierio, kurį nauji sudai dasekti 
nori — butent tikrą tiesą — raginame savo prastus bro- 
lus vartoti suduose tik vienu vieną lietuviszką kalbą, nes 
stverdamiesi prie svetimos kalbos del išreiškimo savo 
dumos, gali paypjingus ludimus kaip del savęs patiės 
teip ir del artimo ištarti, ne pažindami priderančei sve- 
.timą kalbą. Iš savo vel pusės Sudo vyresnybe turetu 
akilai padaboti ant reikalu Lietuviu nors sudo butuose, 
kad jie ne butu teip skreudžemi, kaip lig šiolei, ir kad 
žmones tiesą suduose atrastu, ko ne pigiausiu budu, ir 
ne privalįtu už kožną rusišką žodį užmoketi, rubleis 
prisivaisinusiems apstingai Kaune ir kituose miestuose ad- 
yokatams ir advokatpalaikiams, kurie tik ir tyko ant 
Lietuviu grašio.... rb.

Kauno gubernijoj’ nuog Lenkmečio kur ne kur kai- 
muose atsirado burliokai, kad mumis maskoliškai išmo- 
kintu. Einu aš vieną kartą ant prekiavietės (turgaus) 
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ir girdziu burlioką lietuviškai kalbanti. Priejęs prie 
jo juokdamasis paklausiu: „o gi kodel tu kalbi lietuviš- 
kai?“ „Tai kaip mumis čion mažeu, tai graičeu mums 
prider’ jusiškai, ne kaip jums musiškai išmoktie kalbet,“ 
atsake jis, ir teisingai, nes kožnas Lietuvoj’ ir terp Lie- 
tuvių givenantis turi mokintis ir moket lietuviškai kal- 
beti ir ne daritie teip, kaip ligšiolei dare ne kurie iš 
Lenkijos ateję ponelei, kurie tankei neapykanta del musu 
kalbos išreiške ir rupinosi, lietuvišką niekindami, savają 
Lietuvoj’ išplatintie. Tokį darbą mes pagirtie ne ga- 
lime! Tik tas užsipelnįs musu meilę, kursai myles musu 
šventą kalbą ir mumis pačius, nes mes Lietuvei toki 
esame žmones, jogei mylime tik tuos, kurie mus myli!

Vb.
Kelaujant po Lietuvą, ipačei Raseiniu kampe, tenka 

ne retai pamatiti pasirodimus ant musu teviškos ža-mės, 
kokius kituose kampuose, ipač Prusuose, ne užeinami. 
Kalnujei, bažnitkįemis (miestelis) netoli Raseinių ne tur’ 
ne vieną žydą tarp savo giventoju, tai jau labai dailu, 
nes šeip Lietuvos miestelei pilni juod-ir rudbarzdziu 
kripžda ir vipžda. Anoj vietoj’ taigi vieni krikščionys 
givena. O kas dar maloniaus, yra tai tas dalykas, kad 
visi giyentojai lietuviškai, taip namie, kaip ir tarp sve- 
timuju, kalba. Randasi tame miestelij gimines grinai 
vokišku pravardziu, kurios vienok ne tik ne šneka vo- 
kiškai, bet ir nesupranta tą kalbą ir piksta, jai kas 
juos vokiečeis vadina. Cze pat randasi ir keletas bur- 
loku, kurie palengva lietuvišką kalbą, lietuviškus budus 
ir lietuvišką devejimą priima. Tai ir čion pasirodo ne- 
užgintinai didesne intekme Lietuviu gentės ant kalbos 
svetimu žmoniu. — Kitu instabįu daigtu gerai padabo- 
jant, reike paminetie Lietuvos križius. Senovės križei 
ne buvo taip išdailinti, kaip dabar užeini ne vieną po 
kaimus ir miestelus. Tuose pačiuose Kalnujuose galima 
matitie križiu, kurį sav ne senei tos vietos jaunikaičei 
pasistate. Szisai paminklas iš storo aužuolo  padirbtas, 
yra tikrai darbas, iš kurio mistrą galima pažintie. Jojo 
daildarius, Lazdauckis, Idašaltunije givenantis, križiu 
padarime yra toli parejęs ir didį tobulumą dąsekęs, no- 
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rins jis dar jaunas. Dievo paveikslas ant križiaus yra 
skaptoriškas darbas, kurį pats mistras atlikęs, rodo 
mums, kad ir skaptorystoj’, kuri aukštesnio mokslo, di- 
desnio proto reikalauje, musu Lazdauckis toli nuejęs. 
Yra sumanus; asabos ant križiaus randamos, yra dailei 
išdrožtos ir priderančeme pasilaikime prieš viena kitą. 
Pats križius labai dailei iš tolo pasirodo; skersinei me- 
džei yra du kartu detų Aukštesninis trumpesnis už že- 
mesnijį. Ties skersmedzeis išeina išgrožinimai in visas 
šalis, taip kaip spindulei saules skritulo pavidulij’. Pats 
križius yra melinas, o šitie išgrožinimai — balti. Ant 
paties križiaus yra aniolas (angelas), kursai trubije in 
visas svieto šalis. Pastatįmas to križiaus išneša per 
50 rublu, Tokiu križiu Raseiniu paviete galima dau- 
gelį rasti. Dumšiškių kaime randi da gražesnius kri- 
žius rnaž ne prie kožno giyenimo. — parplys.

2 d. Rugpjučio Odesoj’ atliktas tapo jubilejus, 
25-metinio truso del apšvietimo jaunumenės, Zamaičio 
Motiejaus Czepos (Czepinskio), mokintojo matematikos 
prie antros Odesoj’ gimnazijos. „Gazeta Polska“ šiteip 
aprašo tą šventę: „kas ne pažinsta Odesoj’ (kur in du 
šimtu tukstančiu giventoju) tą vyrą, toks vargiai rasis. 
Par 25 metus toj’ pačioj' gimnazijoj’ ir kitose moksli- 
ničiose, butent prekybos iškaloj ir moteriškose mokino 
p. Czepinskis matematikos. Szios dienos bukgalterei 
(prekybos kningu vedejai) bankuose, bankieriu kantoruose, 
mokintojai matematikos ir daug visokio amato žmoniu 
— yra tai jo mokintinei. Kietas Žamaitis spaude bai- 
sei savo mokintinius, bet, ant to n’atbojent, jaunimas 
jį myl likšiolei ir pilnas yra del mokitojo dekingystės. 
Baigent pedagogišką Institutą Petropyleje, Czepinskis 
buvo atsidavęs ištorijai, bet iš priežastiės, ne priklau- 
sančios jo valei, tapo mokintoju matematikos. Szendie 
tad pulkas jo draugu, su direktoriumi Budde ir inspek- 
torium apygardos iškalu prišakij’, drauge su deputatais 
nuog buvusių jo mokintiniu, sudejo jubilatui jo patiės ne 
puikiame, ale dailame rumelij’ (viltoj’) priderančius veli- 
jimus, adresą, albumą su apkaustintu sidabru viršumi, 
ir padoru apdovanojimą nųg artimesniu pažinstamu.
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Tok’s visuotinis pagarbinimas nuog žmoniu ivairios tiky- 
bės ir kiltiės, mums rodos vertas yra, kad taptu plačei 
apskelbtas........“ Nuog savęs mes galetumeme pridurti, 
kad ne vienas Lietuvis yra taip svetur garbinamas už 
aukštą jo mokslą, išmintį ir trusą del dvasiškos naudos 
giventoju. Kodelgi tačau taip mažai musiškiu yra gar- 
binamu pas mus Pačius? — Bene delto, kad per maž’ 
mylime savo kraštą, savo gentę, o labjause savo kalbą ir 
vardą, tankei svetimiems dievams tarnaudami... S. R.

Ne senei Maskolijoj tape insteigta „Auksztoji Ko- 
misija“ del numažinimo girtųklystės. Szi komisija nuog 
savęs pašauke mažesnes komisijas po gubernijas už- 
klausdama ju, kuom galima butu sumažinti girtųklystę 
ir ipačei ar ne reiketu visiškai nustumti žydus nuog par- 
davinejimo arielkos, nes komisijai priplaupta buvo, kad 
tai tik žydai trauken žmones prie arielkos. Kas pasi- 
rode? Szitai 'komisijos Lietuvos guberniju, sudetos iš 
vyresnybęs musu krašto, vienu balsu atsiliepe, kad gir- 
tuoklystės, tokios kaip Maskolijoj’, Lietuvoj ne esan. 
Duok Dieve, kad tai butu teisybe pasakita, tai butu 
mums dide garbe ir geras pranešimas ant ateisinės. Iš 
antros pusės butu tai tųmi parodita nosis žydu neap- 
kentejams, nes žinoma, jog tikrojoj’ Maskolijoj’, butent 
t. v. didziojoj’ Rusijoj’, kur didziause girtųklyste, žydu 
n’ira ir arielką ten šinkuoje tie patys Maskolei; dabargi 
pasirodo, kad Lietuvoj’, kur daugiause yr’ žydų ir jie 
pardavineje tą geralą, svietas ne geria! Teisybę reikia 
pasakiti, kad musu žydelei dar yra šiek tiek padorus 
ir per daug ant ju skunstis ne privalome, todel ir tu- 
rime viltį, kad pas mums ne bus darinta jiems tokiu 
muštyniu, kokios vel prasided’ Mažojoj’ bei pietinej’ 
Rusijoj’ ir ipačei Vengru žemeje. S. R.

Iš Vilniaus mums rašoma: „Antrame N. „Aušros“ 
pamineta tapo apie Lietuvius Traku pavieto, Vilniaus 
gubernijos, kad jie savo kalbą ne mylį. Noris jie taip 
ir darytu, tai ne anuos reik kaltintie, bet mažus bajo- 
relus ir gudu kunįgus, kurie iškalba žmonems, kad lie- 
tuviška kalba ne graži ir paskutine, o niekindami pri- 
gimtą musu kalbą, prie savosios juos verče ir pratina. 
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Abelnai sakant ligsziolei Vilniaus vyskupysteje buvo di- 
dei apleisti ir iszjuokti Lietuvei dvasiszkuose ju reika- 
luose, nes ko ne visose lietuviszkose bažnicziose pamok- 
slai sakomi lenkiszkai, giesmes giedamos lenkiszkos, po- 
terei kalbama lenkiszki. Iš šitos priežastiės randasi 
hietuvei, kurie ne žinpte-ne žino, kad yra lietuviški 
poterei ir maldu kningos lietuviškos. Lenkiškus pote- 
rius Lietuvei kalbedami, nesupranta daug, deltogi žo- 
dzius perkreipe, arba vel pridedami ir nutraukdami, 
padaro tokius poterius, kuriuos, ne žinau, ar ir pats 
Dievas supranta!... Tačau Lietuvei labai noretu, kad 
jiems nors pamokslai butu sakomi lietuviškai, ir Žaslu 
bei Žyžmarių parapijonai yra padavę prašymus savo 
Vyskupuj, melzdami, kad bažničiose vieton nesupranta- 
mos lenkiškos butu investa lietuviška kalba. Zaslu 
klebonas D. nenoredamas pradejo kalbeti žodi Dievo lie- 
tuviškai, apturejęs liepimą nuog savo vyresnybės Dva- 
siškos. Yra viltis, kad jo mylesta vyskupas Grynevickis 
ir apie kitus savo Lietuvius neužmirš. Girdejom, buk 
tai ir Vilniaus katalikiškojei Seminarijoj’ prades kleri- 
kus lietuviškos kalbos mokinti. Dųk Dieve! kad grei- 
tai išsipilditu: labai yra reikalinga, nes Lietuvei rei- 
kaluose tikejimo par vartojimą lenkiszkos kalbos mal- 
dose neiszpasakiiai yra^ tamsus, teip jog pagdlos ne 
tiek ne žino, kad yra vienas Dievas ir kad dusze žmo- 
gaus yra nemirsztanti. Tik paviršutinai jie yra krikš- 
čionys—o iš pamato dar slabmeldzeis (pagonais) liekti! — 
Girdziu, kad Melagenuose, Szvenčoniu pavieto, klebonas S. 
netiktai kad apie dvasišką apšvietimą Lietuviu nesirupina, 
bet anuos ir ant pamokslo išjųkia, nes lenkiškai sakidamas 
pamokslą šaipindamasis pasako kelis žodzus lietuviškai, o 
kalbedamas su Lietuviu, kur’s ne mok lenkiškai, kalbina 
jį gudiškai! Lietuviškos kalbos jis ne nor ne girdet!. . 
Tokiu Vilniaus vyskupysteje kunigu ne vienas yra.... O! 
reiktu atsiminti nekuriems kunigams ant savo dvasiszko 
pašaukimo, juog jie yra paskirti ne del persekinejimo lie- 
tuviszkos kalbos, dle piktu Darbu; ne del sejimo lenkisz- 
kos kalbos Lietuvoje, bet geru darbu ir garbės Dievo!“ ...

— Vanagelis, —
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Zine nuog Redakcijos.
Išleisdami penktą „Aušros“ numerį turime 

sakitie, kad tok’s pasivėlijimas su jo spaudinimu 
atsitiko per priežastį iškelavimo p. Mikšo iš Ra- 
gainės. Sekančiu numeriu musu rašto nors par 
tatai išėjimas susitrukdino, tačau jie visi pasiro- 
dis savo laike, ir skaititojas „Aušros“ apturės 
pilnai 12 numeriu. Kadągi p. Mikšui atsitraukus, 
„Aušra“ ant greituju negalėjo rasti tam tikrą rė- 
diką, tai 5 numeris ties įsiustais į redakcija, raš- 
tais atspaudintas labai išrodo šerpetųtas, jame 
sumaišitas ir raštas ir tarmes. Visi aulinkiniai 
numeriai išeis taip nutaisiti, kaip prideri—nės 
rėdiku paliko Jonas Szliupas. Metui givenimo 
„Aušros“ pasibaigus, tolimesnis jos gyvastis pri- 
gulės nųg pačiu musu skaititoju. Pulkelui „Auš- 
ros“ prietelu daugsinantes, ji gales instoti ir in 
antrą metą savo trusavimo. Todelei mes šyr- 
dingai prašome visus tikrus Lietuvos prietelus, 
idant jie teiktusi iš savo pusės pasirupinti ape 
išplatinimą musu rašto ir tose šalise, kur jis iki 
šei Dienai da nepažinstamas. Kožnas platinan- 
tis meilę tarp brolu del musu, kalbos lietuviškos, 
išpildins tųmi pat prisakima Viešpatiės, kursai 
liepe myletie savo gimdytojus ir juju kalbą. To- 
delei raginkite, brolei, savo pažinstamus ir kai- 
mynus, kad parsikviestu musu raštą.

Del geresnės pažmtiės mus’ pačiu ir šios- 
dieniško mus’ givenimo labai naudinga butu, kad 
mes galetume tureti žines iš visu Lietuvos kampą. 
Todelei skaititojus musu prašome atsiunstie mums 
aprašimus visokių atsitikimu iš Lietuvos, kuriuose 



150 —

mes, pagal jų vertybę, galėsime po rubriką „Ži- 
nios iš Lietuvos“ musu rašte patalpinti.

Pagalos turime prašiti, kad pasisamdant 
„Aušrą,“ adresai iš Lietuvos butu pridųdami lie- 
tuviškoj’ kalboj’, o iš tolymesnės Rusijos — pran- 
cuziškoj’, arba vokiškoje. —Preke „Aušros“ ant 
pusės meto (6 numerei) yra 1 rub. 10 kap; ant 
metu (12 numeriu) — 2 rub. 20 kap. su per- 
siuntimu. Tuos, kurie tik ant pusės meto buvo 
,,Aušrą“ apsistelavę, prašomę už sekančius nu- 
merius pinigus prisiunstie.

Gromatas su piningais, Rankraščius ir kor- 
respondencijas del patalpinimo pačioj „Aušroje“ 
prašome siunsti ant vardo rėdiko „Aušros“ 
Ostpreussen, per Lumponen, in Bittenen bei Ragnt.

Jon. Szliupas.
-------- -----------------

Gromatnyczia.
Petr Trupinel. Marijos pilej’. Už atsiuntą „Kaimo moks- 

liničios“ šyrdingai ačiu! Išguldimas dailus — bus „Aušroj“ patal- 
pinta. Turime viltį, kad iš Tamystos bus patogus rašitojas. Mik- 
link tik ir vartok griną kalbą, — ir kvieskie sandarbyston savo 
kaimynus. . . .

Jonui Kr. Suval. Vitolorauda gaunama pas knygininką 
Zupanski Poznaniuj (Zupanskis Buchhandlung in Posen. Preussen;) 
preke 3 m. = 1½ rub. be persiuntimo. „Aušra“ taps siunčema 
pagal priduota adresą.

J. Kim. Petropilej. 1 rub. apturėjome. Preke kalendo- 
riaus 30 pf. = 15 kap. be persiuntimo.

Prof. Dr Fortun. Maskvoje. 6 M. aptureta. 1 — 4 
N.N. „Aušros“ išsiunsta.

Vincui Vaič. Oškabaluose. Ačiu už atsiunstas daineles 
— pasinauduosim. 4 N. išsiunstas. Korrespondencijos iš Bartniku 
apigardės butu naudingos. Pasirupink Tamista užrašinti pasakas 
nuog Antano grabinio — daug nuog jo pelnisi! . .

M. Mituz. Jonišk. 2 rub.gavome. Ant vardo p. Koržen. 
ne galejom tiesiok išsiunsti, nes adrese kaimo vardas ne aiškei 
priduotas. Teikes adresą aišku Ir lietuviškai atsiunsti. 2—-4 NN. 
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ant Tamystos vardo išsiunteme. Prašom pasirupint ape isplati- 
nimą „Auš.“ tarp pažinstamu.

Mat. Slanč. Trump—čiuose. „Aušra“ išsiunsta, bet ar 
daejo?

Jon. Trump. Sargunuos. 1 r. gauta. „Aušros“ 12 N. 
kaštuoja 2 r. 20 k., už prisiunstus pinigus bus Tamystai išsiunsta 
tik 1—5 N.

Adomui Giedr. 2r, gavome; pagal priduotus adresus bus 
išsiunsta tik 1—5 NN.

Nincui Zamait. Nokišk. 1 r. 20 gauta; noras Tamy- 
stas bus išpildintas.

K. S. Vanagel. „Rudenj“ apturejome—ačiu! Pasinaudo- 
sim. Ne patingek, Tamysta, iš savo kampo atsiunsti daugiau ži- 
niu, — meilingai bus priimtus.

L. B. Nargomat. Malonetumeme sandarbininku „Aušros“ 
ejloje ir Tamystus guodotiną vardą matitie.

Al. Burb. 25 r. aptureta; velijmas tamystos bus išpildin- 
tas. Prisiunsvs eileles mums patiko — ačiu! Bus patalpinta. 
Malonetumeme ir daugiaus.

Stan. Prak. Zeim. 3 r. gauta. „Auš.“ išsiunsta.
Jonui Rym. Petropyl. Ne turedami Tamyštos adresą, 

ne galim išsiunsti. Laukeme adreso ir šyrdingai dekavojame už 
velijimus del rašto. Ar ne galetumei Tamystą prisiunsti mums 
žinės iš lenkišku ir kitu petropyl. laikraščiu, kas tampa ape mus 
rašoma?

„Eglei“ Mintav. Malonetumeme labai tulą dainelę del 
„Auš.“ prisiunstą regeti. Lietuvos paukštialėms pragydus, gal, 
veik ir pavasaris grįš. . . .

Veversiui ir Parplui. Szyrdingai ačiu už prisiunstus 
raštus. Vislab taps išspaudinta.

Auszros V. numerio intalpa.
1) St. Szunb. Eik laukan! Lakšt. 122.
2) Kundraitis. Margis, giesme. 1. 124.
3) J. Bs. Ape Senovės Lietuviu pyles. 1. 129.
4) J. A. V. Lietuvis. Tiesos zerkolas, giesme. 1. 135.
5) Vieversis. Tadeušas Kasčeuška buvo Lietuvninkas. 1. 136.
6) Dr. J. Bs. Keli žodzei apie kolera (pabaiga) 1. 138.
7) Iš Lietuvoš. I. 143.
8) Žine nuog Redakcijos. 1. 149.
9) Gromatnyczia, 1. 150.

10) Apgarsinimai, 1. 152.
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Apgarsinimai.
Lietuviškas „AUSZROS KALENDORIUS“ 

ant
1884

išejo ir tur savije lakštu XL ir 72. Inturys jo: Kalendorius dienu 
bei švenčių pagal senę, ir naują metu skaitlu, su paženklintmu me- 
nesio bertainiu, saulės bei menesio užtekejimo ir nusileidimo, at- 
mainu oro ir ‘t.t. — Czeso rokundas. — Ape užtemimus saulės ir 
menesio 1884m. — Ape meto laikus 1884m. — Ciecoriškos gimi- 
nes. — Žemaičiu ir aukštosios Lietuvos bei prusu metturgei ir 
kermošei — Paslėptines misles. — Atleiskite! — Prieštartis, giesme. 
— Pirm šešiu šimtu metu, giesme. — Pasaka ape vilką ir avį — 
Nenusigandantis, eilos. — Kaip karta kokiam persivertelui eina, 
pasaka. — Lietuva ant visados, giesme. — Jaunujų Lietuvininku 
giesmele. — Keli klausimai minykiški. — Daina apie arelką. — 
Simelio tevas, pasaka. — Senprusiški „teve musu.“ — Hamleto 
priežodis del biauriojo svieto. — Graudenimas iš Hamleto. — Tie- 
sos žodį sumyne. — Sena kalba tik vis jauna. — Te gyvoj’ kalba 
mužiko! — Musu rupesčei. —Lietuvių skaitlus.—Zirgakalnis.— 
Iš Lietuvos. — Iš gaspadinystės ir Gaspadorystės: Medaus sutai- 
symas; medaus virimas; galvijų ligas. — Kaip galima praplatinti 
knygas. — Visoki trumpi kalbesei. — Koks laikas iki atsivedimo 
(turejimo) gyvolų praeina. — Apgarsinimai. — Vyriausieji metai 
geresniuju atsitikimu. —

Kalendoriaus preke 30 pf. = 15 kap.; su persiuntimu per ru- 
bežiu 35 kap. Karabelninkai, perkanti sykiu daug, gauna ant 100 
egz. 15 egž. veltu. Pirkti gauname*. Ragaineje spaustuveje p. 
Albano bei Kibelkos; Klaipedoj pas knygininką p. Polencą; 
Lauksargiuos’ pas p. Ziehe; Aušgiriuos’ pas p. Szilomaitį; 
Smalininkuos’pas p. Vieškalnį; Szirvintoj’ pasp. Schmidt’ą.

Velitumeme, kad šit’s Kalendorius kožname name butu 
randamas ir skaitomas.

Kauno gub., Sziauliu pav., Gruždziu valsčiuje, pas Aug. 
Baranauska Sziu.piliubse galima pirkti: 1) įtaisą išmokimui 
greitai paišinti visokias paišas ir abrozdus; prekis 75 kap. ant 
Vietos, su prisiuntimu — 1 rubl. 2) Itaisas pripratinimui rankos 
gražiai rašiti'-—pr. 75 kap.; su prisiunt. —1 rublis. 3) Kningute 
monu — 25 kap. su pers. 4) Skrinute monu — 75 kap. 5) Mai- 
šiuks monu — 25 kap. — Kas prisius paštos marką už griviną, 
gaus pilną darašą tokiu daigtu.

Lietuvininkams privelija Aug. Baranauskas.

Iszdavikas ir Redakteris Jon. Szliupas.
Spaustuve Albano & Kibelkos. Ragainėje.



N. 6. Tilžėje, rugpjuties m. 1883.

AUSZRA.
Laikrasztis, iszleidžiamas Lietuvos mylėtoju.

„Auszra“ iszeina Tilžėje 20. kožno mėnesio pavizdije knigutės 
32 pusiu. — Prekia: ant metu arba už 12 numaru 2 m. = 2 rubl. 
20 kap., (prisiuncziant vokuose 3 rubl. 20 kap.), ant ½ metu 
1 m. = 1 rubl. 10 kap. (vokuose siuncziant 1 rubl. 60 kap.). 
Atskiras num. 20 pf. = 18 kap. Apgarsinimai, spaustuvėje 
„Auszros“ priimami, kasztųja už kožna pusiau dalita eilute 
po 20 pf. = 10 kap., laikitojams „Auszros“ pusę tiek. Vokie- 
tijoje galima „A.“prie kožnos ciecor. karal. pasztos iszsiraszidinti.

Idarba kas lietuvis!
Kas peržiuriiLėdamas musu istoriją jieszkojo, dėlko 

lietuviszka dvasė tai rodėsi buvo visiszkai sunikusi, 
tai vėl prasidėjo ant givenimo atsigauti, tas galėjo 
aiszkiai matiti, juog priežastis to sunikimo ir atsigavimo 
tvilo pasilaikime ,,augsztesniuju“ stonu (varsnu) musu 
tautos prie reikalu savo giminės. Istorija mums sako, 
juog tiktai dėl to pasilaikimo musu ponibės netik 
praszalaicziai, bet ir mės patis lig paskutinio laiko 
garbstėme lietuvius, kaipo tautą, numirusius netik 
politikiszkai, bet ir dvasiszkai, o toks savęs panie- 
kinimas ir isz tiesu galėjo iszsiroditi musu miriumi. 
Nedivai, kad tie, kuriems malonu butu sulaukti musu 
prapulties, be paticziu mums gieda amžiną atilsį. 
Bet dar netaip visiszkai sunikome, kad tą giesmę 
pripažintumėme esant teisibę, ir tas nepripažinimas 
parodo, juog anksti buvo pradėti giedoti tą giesmę. 
Liko dar mums sąmonė, kad apalpimas musu dvasios, 
kurį musu prieszininkai paskaitė per miriu, ira tiktai 
valandinę ir visiszkai nemaringą ligą, kurią mums 
bus lengvu pagiditi. Kas isz musu szėndien nenu- 
mano, juog lietuviszka gentė buvo tvirta netik poli- 
tikiszkai ir juog susilpnėjusi ir prapuldžiusi savo 
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valdistę netik nesuniko dvasiszkai, bet virszumi — 
suaugo ir susitvirtino ant dvasios nelaimėse geriaus, 
negu butu galėjusį padariti givendama laimėje ir 
turėdama savo valdiste. Kas szendien pasidrąsins 
sakiti lietuvius neturint sau įpatingos, nuo kitu ne- 
skolitos, nesamditos ir nevogtos kulturos, bet ju buda, 
įproczius, pobudį, pasielgimą, visas geras ar piktas 
įpatibes esant lenkiszkomis, vokiszkomis, ar masko- 
liszkomis? Kas mėgins žiaugsėti, kad lietuviai ne- 
pagimdė daug viru, kurie savo iszmintimi, mokslu ir 
darbais pasidarė garsingais netik savo kraszte bet ir 
svetur, ir kad musu tauta neturi gana silu augti 
dvasiszkai ir giventi pagal savo budą? Juk girdė- 

jome, kaip garsingas pas maskolius agronomas Engel- 
gartas ragina savo vientauczius, kad imtu paveikslą 
nuo ukavimo ponu Kauno gubernijos, o vienas ju se- 
natorius, kuris vasarą pavieszėjo tame pat kraszte, 
nežino kaip girti ju darbsztumą ir gražumą ju ukės, 
neužmirszdamas pridurti, juog ir ukininkai to kraszto, 
ties iszsigalėjimu, einą drauge su ponais, givendami 
su jais sądore, ir priežastį to viso drąsiai sako esant 
augsztesnią kulturą to kraszto. Kas nežino, kad 
musu ukininkai nelabai baidosi svetimu lenktiniu 
(konkurencijos), ir netiktai savo žamės kitiems nei 
sprindžio neužleidžia, bet dar ir nuo kito atperka, kaip 
tiktai kur atsieina pirkti. Matome juos mokant ukauti 
ant savo žamės!

Kodėlgi tadą ant taip stiprios dvasiszkai giminės 
galima buvo pamisliti, juog ji jau mirusi, arba kad ji 
neužilgu galinti isznikti? Labai prastas daigtas. 
Ar seniai dar kas tik žmoniszkesnis ne sakėsi pas mus, 
esąs lenku; tie kurie pelną turėjo isz tos musu 
lenkistės, atskirė be reikalo ukininkus nuog kitu varsnu 
musu tautos, pravadino tuos lietuviais, o dar dažniaus 
žamaicziais, nepripažindami nei ukininkams vardą 
lietuviu, o anuos, tai asti paponėjusius viengenczius, 
lenkais, ir tokiu dabu tautą isznaikino, nės vieni 
ukininkai tautos nepadaro, o kadągi lietuviszka 
dvasė nemokėjo apsireikszti raszitu lietuviszku 
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žodžiu, bet mėgdavo apsidariti maskoliszkais 
ar kitais svetimais drabužiais, tai argi nelen- 
gvu buvo nuspręsti: u’esą, lietuviszkos tautos, o 
ukiuinkai, kurie vadinasi tuomi vardu, esą veislę žmoniu 
be kulturosir neiszgalę pakilti į tautą, kuri galėtu giventi 
savo protu ant svieto. Buvo gadinės, kadą musu 
krivės, didiejie ir paprastiejie kuningai, arba kaip kad 
szendien sakoma: karaliai ir kuningaikszcziai, bajorai 
ir kareiviai placziai po svietą isznesziojo garbę lie- 
tuviszko vardo. Kad tadą lietuviu giminė, kuri 
tuomet davė karalius lenkams ir paėmė gudus po savo 
valdžią, gindama juos isz vienos pusės nuo. piktu 
tutoriu, o isz kitos dar piktesniu kardininku (kardo 
kareiviu) ir žuvėdu įstengė giventi savo silomis, 
savo protu, pagal savo budą juk niekas ne- 
abejojo. Paskiaus ėmus valditi taip placziu svietu, 
musu giminei prireikė mokėti rasztą, nės namie ir 
be to tuomet apsieidavo ir rasziti mažai kas mokėjo. 
Svetur politikaudami garsingi musu proseniai ne- 
turėjo laiko pritaikinti namie rasztą prie savo 
kalbos, ir todėl neilgai dumodami, iszmoko, kiek 
kam reikėjo, valdžios virai nuo lenku ir vokiecziu 
— lotiniszkai, o nuo gudu — gudiszkai, ir toliaus 
placziai vieszpatavo ant svieto ir darė teisibę. 
Tuo tarpu lenkai, kuriems atėję Jegailiunai, ilgą su- 
teikė tiką, ėmė taikinti savo kalbą prie raszto ir 
pataisė ją — literariszką ir bendriszką (kaip raszoma 
ir tarp mokintu kalbama). Musu senucziai negalėjo 
ju pasekti, nės turėjo kariauti už vieszpatavimą ant 
gudu, o kad musu ponai taipat sužmoniszkėjo, jie po 
gudus sumiszę su tokiais, kurie nemokėjo lietuviszkai, 
ėmė pasigesti bendriszkos t. e. iszdailintos ir prala- 
vintos kalbos o susirinkimuose nebegalėjo apsieiti su 
vieną liet. kalbą. Pradėjo tadą mokintiesi lenkiszkai, 
netapdami vienok lenkais, kaip netampa ir szendien 
ponai viso svieto prancuzzais, nors visi szneka savi- 
tarpe prancuziszkai, ir kaip lenkai, vingrai ir kiti, 
netapo lotinais, nors pirm nutaisimo savosios kalbos 
visi raszė lotiniszkai. Prie to ponai Lietuvos savi- 

1* 
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tarpe lenkiszkai kalbėdami, ilgai neužmirszo, kas jie 
esą, ir rupinosi apie dvasiszkus reikalus lietuviu: jie 
numanė dvasiszką givenimą negalint apsieiti be raszto. 
Dėltogi kuningaiksztis Radvilas įtaisė Keidainiuose 
lietuviszkas mokslavietes, spaustuvę, rinko isz visur 
mokintus virus į Lietuvą ir jeigu nebutu sunaikinę 
jo darbą jezavitai, kurie evangėlikus (bambizus) per- 
sekiodami, nebijojo nei apszvietą sunaikinti, tai gali 
jau nuo trįju szimtu metu musu tautos ponistė butu 
nustojusi kabintiesi į lenkistę. Bet ta lenkistė visadą 
buvo pavirszutinė, tiktai ties kalbą ponai Lietuvoje 
pavirto į lenkus, ir jei jie kitoj’ kartoj’ ėjo isz vieno 
su lenku giminę, tai darė vienai dėlto, kad musu poli- 
tikiszkas likimas buvo suvienitas su likimu lenku. 
Bet tie patis ponai dažnai atsimindavo, kas jie esą, 
ir kur priderėjo pasiroditi tikraisiais lietuviais, ne kitais 
rodėsi svietui. Dar pradžioje szio amžiaus įvikus 
politikiszkai griuvai, kuri mus atskirė nuo lenku, 
nevienaš ponas’pasirodė esąs tikruoju vaiku musu žamės 
ir tu garbingu senuoliu, kurie kitą gadinę vieszpatavo 
Lietuvoje. Gana tiktai atsiminti apie kngsztį. Arnulpą 
Giedraitį, kursai mums patiekė rasztą szv., naujojo 
Įstatimo. Tuo pacziu laiku, kad nuo vakaru paputė 
vėjas valnibės, ar kas kits, o ne tie patis musu ponai 
pakelė klausimą apie atleidimą žmoniu nuo dvaro, juk 
antai kuningaiksztis Oginskas, grapas Tiszkeviczia ne- 
kalbėdami ilgai ir nelaukdami įsaku, paleido juos tikrai. 
Tuosę ponuose, kalbancziuose lenkiszkai, liko dar tiek 
senovinės lietuviszkos dvasios, kad jie atsiminė, juog ties 
įstatais Lietuvos tiktai karalius vieszpatauja ant kitu 
žmoniu, o žmonės visi ira ligus, ar jie vadinasi bajo- 
rais ar ukininkais. Ir szendien lietuvį labai ira lengvu 
atskirti nuo lenko, pagaljo budą, įproczius, pobudį, no- 
rint jisai kalbėtu kaip tikrasis varszuvietis.

Ir taip matome, juog musu poneliai neliovėsi, kal- 
bėdami lenkiszkai, bųti lietuviais, nės užlaikė savitarpe 
visas musu žimes, su tąją tik atmainą, kad kalbantiejie 
lietuviszkai iszlaikė tas žimes senoviszkame bude, o 
ponai ir kiti lenkininkai, pritaikino jas prie reikalu



savo varsnos. Bet atėjo laikas, kad svietas pažintu, 
kokios liko pas juos dvasiszkos lietuviszkos pajėgos; 
atėjo laikas pažinti, katrie isz givenancziu ant musu 
senoviszkos žamės, aplaistitos krauju ir pakraitu musu 
seneliu, asame tikraisiais jos vaikais ir galime naudoti 
ju palikimus, o katrie n’asame to verti. Dabar jau 
neb’ėra reikalo nei muszti teutonus pas Žalgirį (Grun- 
valdą), bei belstiesi su mangolais ir tutoriais po tirus, 
nei vaikiti žuvėdus ar kitus nepraszitus sveczius isz 
savo kraszto, nei sądora dariti su gudais ar lenkaiš. 
Turime tiką; politika mums nerupi ir rupėti neprivalo. 
Už tai dabar turime pritinkantįjį laiką atsiminti apie 
reikalus liet. dvasios, o kas nežino, juog pirmiausiu 
dvasios reikalu, didžiausią jos silą, ira rasztas, ans 
apsireiszkimas žmogaus dvasios. Kas nori, kad vardas 
lietuvio jam prigulėtu isz tiesu ir kad pagal tiesos 
galėtu vadintiesi sunumi lietuviszkos žamės ir gar- 
binguju jos seneliu, kam ne gėda prisiglausti prie musu, 
kurie ju neatsižadėjome ir kas kiek iszgali, tas tvri szen- 
dien žinoti tiktai apie vieną savo privalumą — imtiesi dir- 
binėti apie musu raszėjistę, o galime jam pažadėti, juog toks 
darbas jam atnesz daugiaus garbės, negu musu seneliai jos 
gavo ant lauko musziu. Musu kalba juk pažistama tiems, 
apie kurius czia kalbame, o jei tuli sakituosi esą lenkais, 
tai laikas atėjo prisipažinti, juog klistą, kaip klista tie isz 
musu, kurie jųs skaito per neprietelius Lietuvos. Neprie- 
telius musu — tai tamsibė; o kas gali lengviaus nai- 
kinti tą tamsibę, jeigu net ie, kurie atsiskiria savo 
apszvietą nuo tamsesniuju broliu? Man ding, kad 
milėtojai to pagarbintojo darbo nevien randasi dvare, 
ir teisingai szaukia dainius: „sztai diena auszta — 
naktis iszlaužta, niksta tarp lėtu žmoneliu“, o kur 
tos nakties mažiaus, ar szviesiuose dvaruose, ar tamsiose 
gnncziose — argi klausti?

S. R.
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Margis.
Giesmė isz Lietuvos veikalu, 

paraszyta L. Kundraiczio (Kondratavicziaus). 
Lietuviszkai iszguldė S. Norkus.

Giesmė pirmoji.
(Pradžia 3. numare.)

XIV.
Nors pats križokas apie tai tilėjo, 
Bet žim’ mergina ten, kur jis milėjo,  
Nės pajautimai jo szirdije siauczia, 
Laimę ir nelaimę pakaitomis jauczia, 
Linksminas, verkia, tai gulėdam’s spjaudo — 
Ot taip, kaip žmogus, kursai vėjus gaudo. 
Ne reik’ stebėties; budams tarp križoku 
Gero ir pikto daug nuo ju iszmoko.
Narsum’s ant veido nors ugne žibėjo, 
Bet duszia silpnin, kaskart silpnin ėjo . . . 
Žinai, draugiston kareiviu patekus, 
Duszia tur’ visti doribiu netekus.
Isz mažens vaikas, rod’s, drausmėj’ laikitas, 
Prie viso gero buvo prijaukintas: 
Sėklą doribiu szirdije turėjo, 
Tikėjim’s, meilė ir viltis klestėjo.
Motina pati budama doringa, 
Doriai augino ir sunų derlingą;
Budavo tėv’s jį su savim’ vadžiodam’s, ... 
Pėkszczias ar raitas įng bažniczią jodam’s, 
Mokino vaiką ir dievui tarnauti 
Ir už liųsibę tėvinės kariauti, 
Žirge sėdėti, rankoj’ laikit’ kardą, 
Per gerus darbus gerą pelnit’ vardą 
Senu gadiniu veikalus minėjo,
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Kaip paveiktiniu jaunikaicziai ėjo: 
Pasako’, kaip tam, kurisai- nuveikia, 
Gražios merginos vainiką suteikia, 
Girdamos jojo narsą rankom’s ploja, 
Kvietkas jo kojom’s einancziamui kloja. 
Pasakos tokios be vaisiaus neliko: 
Urdelis vaiko szirdije isztiko, 
Ką tėvas sakė, sunus įtikėjo, 
Ir nei szį nei tą misliti pradėjo.
Ik sziol jis buvo milėjęs tik dievą, 
Motiną savo ir savąjį tėvą;
Pajautos szirdij’ jo buvo nekaltos, 
Nei darže židinczios lelijos baltos. 
Bet tolin svietiszkos meilės panudo, 
Svietiszkoms mislims szirdis jo apgudo; 
Pasakas tėvo kaip įsiklepojo — 
Ir jisai merginą sau padabojo, 
Merginą jauną, dukterį kaimino, 
Kuri jo akis ir szirdį linksmino.
Jis ją milėjo, priesz jąją dabinos, 
Per karės darbus jai patikt’ rupinos; 
Ar buvo nuog jos apentai milėtas, 
Jos klaust’ nedrįso, nės buvo per lėtas, 
Tik patsai savo szirdije jis jautė, 
Kad bo’ laimingas, kiek kartu ją matė 
Svietiszkos mislis nors szirdį mokszlojo, 
Bet ją tikėjim’s szventas neprastojo: 
Da visą szirdžia ir dievą milėjo, 
Ir viltį savo pas jį vieną dėjo, 
Ir tikėjime jautėsi dar tvirtu — 
Visi jį žmonės vadino pagirtu.
Bet tie nekalti duszios privalumai
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Suvito križoku draugistoje umai. 
Vos isz kudikistės įszeiti paspėjo, 
Plieninį karda vos pakelt’ galėjo, 
Kareivis tapo: szarvus jau nesziojo, 
Drauge vu kitais jau į kares jojo. 
Czia viresniejie ir visa kariauna 
Piktino kareivį svavaliomis jauna, 
Kursai klausidams piktžodžiu saunoriai, 
Pradė’ pats mislit’ ir darit’ nedoriai, 
Tikėjim’s, meilė jau szirdį apleido, 
Jau nekaltibė suvito ant veido;
Gerdamas viną ir kalboj’ iszdrįso, 
Jau milėti dievą prie žmoniu nedrįso, 
Tikibe savo jau per nieką laikė, 
Drauge su kitais mislim’s vėjus vaikė, 
Ir nevėžlibu geiduliu pritiręs, 
Darbuose dvasios tapo kaip numiręs: 
Nės kun’s ant dvasios kadą gavo virszll, 
Dievą ir duszios reikalus užmirszo. 
Eidam’s keliu tokiu dideliai paklido, 
Stojos it žolin’s, kursai vos pražido, 
Sztai jau ir kirmin’s žiedus jo aplanko, 
Arba pakirstas, kad vista nuog tvanko. — 
Žim’, kad szirdije meilės n’ėr nei jokios, 
Pajautos duszioj’ kas dieną kitokios, 
Doribes niekin’, iszjuokia, kernoja, 
Ar ira dievas, jau jis abejoja, 
0 nors sąžinė jojo szirdį baudžia, 
Bet nusiduoda, kad jis tą nejauczia; 
Szirdije pikto kad ir daug turėjo, 
Bet kunas dvasią nustelbt’ negalėjo. 
Isz mažens žmogus gražiai iszmokintas,
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Niekad nebuvo ido pagadintas: 
Sėkla doribės, duszioje įsėta, 
Neveik nuog velnio buvo iszravėta; 
Vien’s ats’dusėjim’s, aszarėlė viena 
Atgaivin’ duszią, sugraudin’ kiekviena. 
Ir tokiu budu duszia atgaivinta 
Ne veikiai gali vėl but’ numarinta; 
Nesikį piktos rodos prie jos kabinas’, 
Bet su didesniu narsumu ju ginas’.

XV.
Pritirtas daigtas, kad laikas nelaimės 
Slenka isz lėto ir nestov’ be baimės; 
Žmogus kalinij’ per dienas nerimsta, 
Dienos, lig ticzia, ing amžius pavirsta; 
Szirdies kartibės per metus kentėtos 
Ira lig sapnas ir trumpas ir lėtas; 
Atminim’s galvon kaip veikiai ateina, 
Taip akimirkoj’ vėl isz jos iszeina. 
Bet perbut’ dieną, perbuti nevalioj’, 
Liginas miriui mirsztanczio po valei . . . 
Taip bo’ križokui pilije Peleniu, 
Imtam nevalion nuogei Margio senio. 
Mėnesio laika pilij’ iszgulėjęs, 
Užmirszo viską, ką buvo kentėjęs: 
Szirdies pajautos ir mislis graudingos 
Suskubo pereit’ greitumu blezdingos. 
Bet dienos galas! o tai jau kas kitas 
Jis keikia saulę, kad per lėtai ritas’; 
Gulėdam’s vartos’ į szią ir tą szalį, 
Po biszkį snaudžia, bet užmigt negali. 
Jaunistos darbus daug sik apdumojo, 
Kur buvo, veikė, kaip kar.ėn jojo;
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Bet žim’, kad notis praeities jį dovin’, 
Atentė ligiai nelabai jį bovin’, 
Viltis atentės tai žamė žadėta, 
Auksu, sidabru, žamcziugais apsėta: 
Žmogus kas dieną gali czion skrajoti, 
Lig bitė medaus žieduose jieszkoti; 
Kas dieną kiti žiedeliai pražista, 
Kas dieną medum’ ir pienumi sklįsta; 
Bet mus’ križoko kalinij’ laikito, 
Viltis atentės lig žolinas vito.
Jo kraujas karsztas, jojo kunas tvirtas, 
Sudegt’ ant laužb buvo jau paskirtas, 
Miris jį laukė, bet kadą — nežino, 
Szendien ar ritoj’ po peiliu kris plieno. 
Kožnoj’ valandoj’ gal’ but’ pavadįtas, 
Ant garbės dievams it avin’s statitas. 
Križokas dvasę turė’ gana tvirtą, 
Drąsumą muszoj’ nuog visu pagirtą, 
Karmuszoj’ mirti jis nesibijotu, 
Žirge su kardu ir ing ugnį jotu. 
Bet mirt’ palengva ir mirti kas dieną, 
Skaitit valandą givibės kiekvieną, 
0! tai pajėgos mažai gali likti, 
Drąsiausį virą tur’ baimė isztikti! . . . 
Budavo žinė, kaip urvus pradaro, 
Ir sznekėt’ ima su dievais pragaro, 
Ar vaidalitis supuczia trimitą, 
Apreikszdam’s žmonėms vakarą ar ritą, 
Križok’s isz lovos iszszokęs tad klauso, 
Kaip zuik’s, pastatęs savo jautrią ausį: 
Rodės’, kad gauja jau po urvus lando, 
Jau ant jo galvos peilius iszgalando,
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Ir už valandos aukurą Perkuno
Aplies jo krauju, tekancziu isz kuno,
Bet vėl nutilo — križok’s snaust’ pradėjo, 
Vėlei isz gilmės garsas kits iszėjo — 
Ir vėl jį baimė isz naujo kankina, 
Tvirtibę dvasios lig ugnis degina.
Taip buvo kasdien: tai džiaugės, tai bijo 
Pakaitoms mirė, tai vėl ats’gaivijo . . .

(Priemazga bus toliaus).

Apie senoves Lietuvos pilis.
Pradžia 1. numare.

1362m. vokiecziai užsimanė Kauno pili iszgrauti. 
Apie szita ju darbą, senovės raszėjas*) szitaipo 
pasakoja:

„Po valdžią brolio bei magistro Vinriko, križoku 
perdėtiniai Prusuose didelėje buvo tarpo visu garbėje. 
Tame tad mete križokas Lupus (Vilkas) von Balders- 
heim, didis komendatorius, Hennig Schindekopf, 
didis marszalka draugistės, susisznekėjo viliumi ir 
apgautinai Kauno pilį įgriebti. Todėl draugistės 
brolis Ortholfas isz Treviru, Elbingos komendatorius, 
komendatoriai isz Christburgo, isz Balgės, brolis 
Vriko (Ulrich Fricke), brolis Kuno von Hattenstein 
(Brandeburgo komendatorius), Rodgier von Elner, 
Samlandijos arba zambijos vaitas drauge su paskir- 
tais giventojais Prusijos, o magistras su kareivistę 
Prusu, pagal susikalbėjimą isztraukė Kauno linkon, 
vesdamiesi drauge sveczius isz Anglijos, Italijos ir 
Vokietijos; plauktie pavėjui valtimis Nemuonu plaukė, 
paslapta pro Veliuonos ir Bistenės pilis praeidami, 
atplaukę žemiaus Kauno apsistojo, per tris dienas 
tiltus dirbdami, o treczią dieną ant kranto kopės

*) Chronicon seu annales Vigandi Marburgensis . . .  
Posnaniae 1842, perskirimas XI.
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netoli paczios pilies. Keistutis*)  taipogi su didelią 
kareivistę atėjo, dėl apginimo pilies, bet krikszczionis 
privertė jį atsitraukti, o magistras 'su savaisiais pilį 
isz visu pusių apsiaupė. Krikszczionis (vokiecziai) 
prakasė placzią grabę iki upei Nėriui (Vilijai) ir 
supilstė augsztus volus, už kuriu pasislėpti galėtu, 
ir lietuvius kankintu. Susitarė veikiaus numirti, 
nekaip pilies neįėmus namon grįžti. Marszalka Hennig, 
pildidamas magistro įsakimą, padalino kareivistę, 
parodidamas kožnam įpatingą vietą. Dalį kareivistės 
ant salos pastatė dėl valcziu sargibos o trecziąją dalį 
kareiviu sustatė aplinkui pilies. Tuomi tarpu liepė 
grovimo maszinas bei kitus instrumentus paroglinti 
taip augsztas, kaip pilies sienos, kurios buvo labai 
augsztos ir drutos. Bet pridurmai križokai turėjo 
nuog pilies atsitraukti, nės lietuviai turėdami daugibę 
szaudikliu, vokieczius dideliai pažeidę. Tadą tulasis 
dailidžiu, mistras isz Marienburgo, vardu Markvardas, 
pastrunijo ir pastatė masziną arba taraną, vokiszkai 
„tumeler“ vadinamą, su kuriuomi pasisekė nugrauti 
nuo pilies sienos vieną boksztą (koriczią) ties 
Nemuonu. Tokią ligiai masziną įtaisė dailidžiu 
mistras, Mattias isz Karaliaucziaus, su kurią iszgriovę 
taipogi boksztą ant Nėrio kranto, ir su kurią smarkiai 
beldę į pilies murus. Tokiu pat budu ir isz Stras- 
burgo križokai truszkino sienas pilies taranais. 
Iszgąsties apimtas kuningaiksztis Keistutis drauge 
su daugibę savuju stovėjo ties Nemuonu; buvo czia ir 
Algirtis su savo bajorais ties Nėriu, ir juodu susiszneka 
ir sumonę daro, kokiu budu galėtu iszliuosuoti pilį nuog 
vokiecziu apgulimo. Magistras vėl Vinrikas su 
draugistės viresniaisiais taipogi sumonę atlieka, 
apdumodami, kaip galima butu kankinti križiaus bei 
tikibės neprietelius (t. e. lietuvius) ir kokiu budu 
galėtu pilį iki pamatu iszarditi. Taip susisznekėjęs, 
liepė magistras perkasus žamėmis užpilti ir pastatiti 

*) Kuningaiksztis Keistutis „su savo broliu Algirtu arba 
Algircziu Lietuvą valdė nuo 1340 m. Abudu sunu Gedmino.
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netoli pilies sienos, sulig augsztumu muru, vieną 
trobesį (viszkas), idant per jį vokiecziai pilin galėtu 
koptiesi. Tai regėdami lietuviai iszkiszo per muru 
skiles balkius, idant kabantis tiltas, žemiaus budamas, 
nenusileistu. Tacziau križokai lietuvius taip apipuolė, 
juog jie per dienas ir naktis atvangos neįgijo; bet 
stipriai jie ginasi krikszczionis kankindami. Visz- 
komis pilies jie susirinko į boksztą ties Nėriu, isz 
kurio (bokszto) daugibė szaudikliu križokus pažeidžia; 
bet szitą ju darbavietę mistras Markvardas taip (su ta- 
ranu) nuszlavė it lapeliusliepos į Nėrį .... Tuotarpu 
prusai (apvokiecziuoti) bei vokiecziai skubinasi prie 
kito bokszto, uždega vieną trobą ir pradeda pilies 
murą grauti. Nusileidžia taipogi lietuviai nuo paczios 
pilies muru dėl apginimo prieszpilinio muro,*) kurį 
križokai jau taip subloszkė, juog jis drauge su lietu- 
viais apginėjais žemin nugruvo; szitus apipuolę 
vokiecziai ųžmuszo. Szitaip vokiecziai įgriebė 
prieszpilės murą, ir lietuviai turėjo slėptiesi troboje. 
Keletas krikszczioniu drauge su pagonais pražuvo 
toje (uždegtoje) troboje, ir nei vienas neiszliko, 
kurs į ją pateko, nės visus ugnis prarijo. Įnirszę 
križokai susispietė prie vietos iszgruvusio muro, 
o tuotarpu czia sudegė vaitas isz Morungen (Eber- 
hard Monheim), Jobann von Tscheno, vokietis 
ir dar du križoku: czejau sudegė Elbingos bližgė 
(kariožinė). Tuliejie križoku svecziai keliauninkai 
liepsnose apsvilo. Taczau grovas von Sponheim su 
savo blizgę smarkiai sprendžiasi artin pifies, paskui 
jos seka draugistės križoku blizgė, paskui jos telkiasi 
grovas von Verneburg ir du grovu von Hohenlohe 
sukitais svecziais-keliauninkais, toliaus szv. Georgo 
(Juro) blizgė, neszama per Georgą von Hartenberg, 
kursai ėjo palei Ragainės blizgę. Marszalka tuomi 
laiku rupinosi apie sargibą viso križoku turto, maszinu 

*) Isz szitos Vigando pasakojimo vietos regime, juog 
lietuviu pilis, turėjusios po kelias eiles muriniu sienu (lotin. 
antemurale). 
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ir tt. Križokas Markvardas nauja taraną pastatė toje 
vietoje, kur buvo pirmutinis paroglintas, ir su juomi 
pradeda baisiais trenksmais grauti paczios pilies murą, 
kursai ėmė irti. — Jau pirmiaus buvo križokams 
nusibode czia 14 dienu bestovint ir sunkius apgulimo 
pilies darbus beatliekant. Todėlei magistras, su 
viresniaisiais susisznekėjęs, paliepė su smarkavimu 
pilį apipulti ir arditi; palei patį kuone murą sustatiti 
tapo murininkai dėl ardimo. Pilies giventojai iszar- 
ditą murą tuojaus isz vidaus pataiso, o taisanczius 
križokai isz lauko pravariti rupinasi. Tųmi tarpu 
verbu nedėlioje pilį križokai isz visu pusiu apspietė, 
turėdami tą viltį, juog per iszgrautą mure skilę, kurio 
mistras Markvardas iszmuszęs buvo, galėsę pilin 
sulįsti, o per kurią lietuviai smarkiai szaudiklėmis 
križokus galabijo ir įeinanczius baisiai kapojo. 
Sumonę su viresniaisiais draugistės atlikęs, magistras 
rupinasi platesnią skilę padariti, ir per dienas bei 
naktis paliepS apie tą daliką trustiesi iki seredos 
priesz velikas. Szitą darbą pamatęs, Keistutis pa- 
sivadino magistrą ir vienas kitam prižadėjęs be viliaus 
pasielgti, tarp savęs kalbėjo ir magistrui pasakė: „jeigu 
asz bucziau pilije, niekuomet tu ją su visą savo kareivistę 
neįgriebtumei.“ Magistras atsakė: „kodėl tu isz 
pilies iszjojai, mus pamatęs ?“ Keistutis tarė: 
„todėl kad musiszkiai nieko nenuvokia, turėjau pas 
juos likti.“ — „Jei turi reikalą, atsakė magistras, gali 
imti drauge su savimi iszrinktus virus ir įeiti liuosai 
į pilį; mės ale turime viltį vieszpatije, juog jus neį- 
manisite nei atlaikiti pilį nei ją apginti.“ — „Kaip 
asz galėsiu pilin įeiti, klausė Keistutis, kuomet ji isz 
visu pusiu perkasais bei volais apvesta?“ O magi- 
stras atsakė: „prižadėk man patsai su manimi susi- 
kirsti, asz tau iszliginsiu perkasus bei volus.“ Ant 
szitu žodžiu kuningaiksztis (rex*)  nieko jam neatsakė,

*) Križoku raszėjai nausu senovės kuningaikszczius ka- 
raliais (lotiniszkai reges) vadina.
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o magistras atsiliepė: „jei kuningaiksztis neturi ko 
daugiaus pasikalbėti, tegul grižta pas savo sargiba.“

„Tame pacziam laive tulasis gudas, vardu Mikas. 
atėjo isz pilies ir atneszė szaudikles paroditi, paprastai 
„selpschosse“ vadinamas! tulasis vėl bajoras, vardu 
Gelgotas Genegutis, davė žinia, juog pilije labai angszta 
esą, bet ant to nežiurėdami lietuviai visokius ginklus 
dirbą, viltį gaivindami, pilį apginti galėsę. Magistras 
su savaisiais susisznekėjęs pastatė augsztumu ligu 
murams medinį trobesį pas paczią muro skilę, o už- 
degus, mistras dailidė pristumė jį prie paczios sienos. 
Lietuviai per asztrius muro akmenis iszeiti negalėjo 
ir per tą medinį trobesį, kursai taip įsidegė, juog pagonai 
(lietuviai) ugnį užgesiti negelėjo. Vieszpats dievas 
rasi norėjo, idant jie (lietuviai) tokiu budu numirtu 
toje pat dienoje, kurioje Kristus už mus (vokieczius!) 
iranumiręs. Didžiojoj’subatoj’ prieszvelikas įsakitatapo, 
idant augszcziaus paminėtas dailidžiu mistras su savo 
szeiminą pastatitu kitą trobesį toj’ paczioj’ vietoje su 
murais ligaus augsztumo; szitą trobesį paroglino prie 
sienos Brandeburgo komendatorius (Kuno von Hatten- 
stein) ir kitus apgulimo darbus prižiurėdamas, pamatė, 
kaip prasidėjo sienu gruvimas nuo taranu beldimo ir tu 
mediniu trobesiu. Tuo tarpu Karaliaucziaus komendatorius 
su 80 viru saugojo murą, o nenorėdamas juos nųgandai 
pavesti, liepė visiems nuo sienos pabėgti, kad muras 
ant ju neužgrutu. Nugruvo tad tas muras, per 
Dievo malonę, nuogandos nesuteikdamas križokams. 
kurie įmanitinai iszsigelbėjo. Kareivistė krikszczioniu, 
sugruvusį murą pamacziusi, linksmai czion susibėga, 
Brolis Ortolf (isz Treviru) drauge su savaisiais isz 
Brandeburgo skubinasi prie iszgrauto muro, ir 
drauge su pagonais paczioje pilije visi susitelkė. 
Taipo ir marszalka su pasiskubinimu atėjo ir įsakė 
saviemsiems grįžti atgalios dėl angsztumo iszgrautos 
sienoje vietos, kurią smarkiai apginė pagonai, ir nei 
vienas vidun įeiti negalėjo. Bet tolin lietuviai 
regėdami nei jokią jau pagalbą neateisenczią, suneszė 
laužus visokiu medžiu bei balanu, o krikszczionis
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vidun pilies įmetė ugnį, kurią dar galima buvo 
užgesinti, ale krikszczionis atgal isz eiti isz pilies jau 
negalėjo ir drauge su pagonais pražuvo. Tokioj’ 
baisioj’ dėl givasties valandoje pilis sugruvo. — 
Tuliejie pagonai susitelkė prie pilies angos ties upę 
Nėriu, kur iszeiti jiems nedaleido Ragainės komen- 
datorius, brolis Henrikas, o brolis Burhard von Mans- 
feld kovėsi su tais, kurie nuo muru pasprusta ir, 
sugaudęs, visus užmusza, paligdamas givą vien 
Vaidutį, Keistuczio sunu, ir 36 pagonus,*)  kurie 
kaliniais (vergucziais) tapo. Į 600 lietuviu užmuszta, 
kiti vėl liepsnose pražuvo, daugumas pilije užtroszko; 
taip czia į 3500 lietuviu ir 200 vokiecziu pražuvę. 
Todėlei krikszczionis linksmai pradėjo vokiszkai 
giedoti tą garbingą giesmę: „Christ ist erstanden! 
Vir vollen alle frohlich sein, die Heiden sind in 
aller Pein! . . . Kyrie eleison!“

„Pilies iszgriovimo laike abuodu augszcziaus pami- 
netu Lietuvos kuningaikszcziu buvo ant virszunės 
kalno ir dideliai liudnu ant iszgriovimo truso žiurėjo, 
negalėdamu pagelbos pilei suteikti. Magistrą vien 
meldė, idant atsilįstu jiemdviem suraszitus kaliniu 
vardus. Magistras per rasztininką savo kuningaikszcziui 
apreiszkė skaitlilį ir vardus kaliniu, ir tapo suskaitita 
tiktai 36 virai. Kuningaikszcziai szitos priežasties 
dėlei dideliai nuliudo ir graudžiai verkė isz didelės 
gailesties, nės niekumet nebuvę tiek daug žmoniu 
prapuldę. Magistras vėl su savaisiais dideliai džiau- 
gėsi, garbindam’s vieszpatį dievą. — Kuningaiksztį 
šubatoje priesz velikas labai iszgąsdino szernas. Tu- 
lasis pagonu, magistrą, marszalką ir Žambrijos viskupą 
garbavodamas, isz gerumo szirdies padovanojo dviliką 
riebiu meitėliu bei vieną liesą karvę, taridamas, juog 
namie budamas daugiaus givuoliu padovanoti galėtu, 

*) Szitie 36 virai buvo b'ajoru kilties; paprastus lietuvius 
vokiecziai visus užmuszo. Bajorai musu norėdami isz križo- 
kiszku nagu atsivaduoti, turėdavę didelius piningus vokiecziams 
mokėti. Todėlei bajorus ir givais palikdavę.
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ir melsdamas, idant szita menką dovaną priimtu. 
Rito metą pirmosios veliku. dieiios susirenka visi 
križokai ant miszios, kurią laikė Žambrijos viskupas, 
Baltrus (Bartolomeus), ir pamokslą sakė susirinkusiems 
kareivistės žmonėms, o ragindamas garbinti vieszpati, 
giedojo tai dienai pritinkanczias giesmes. Apskelbta 
atlaidos*) dienos, ir visi kumuniją priima bei 
viskupo palaiminimą (žegnonę). Potam kožnas grįszta 
į paskirtą sau vietą, ir linksmindamiesi valgo, o 
pietums pasibaigus, balsais trimitu (trubu) kareivistės 
virus suvadinęs, magistras drauge su jais nuėjo pas 
pilies murą, kursai tulose vietose rogsojo dar medžiais 
paramstitas; szitas muras tapo iszgrautas tąją 
paczia dieną, veliku panedėlije .... Pagonai 
regėdami, juog krikszczionis grįžti pradeda, skubinasi 
prie volu ir juos iszardo, persekioja krikszczionis, 
turėdami viltį juos kankinti; bet su pagelbą dievo visi 
sveiki iszsprudo ir iszardė tiltą, kursai ant plukojancziu 
valcziu įtaisitas buvo. Tuo tarpu, magistrui liepiant, 
marszalka davė kožnam kareiviu po valtį, kurioje 
miszei pasibaigus, kožnas galėjo ramiai Nemuonu 
namon plaukti. Pietums pasibaigus vokiecziai valtimįs 
isz Kauno linksmai iszplaukė“ ....

Tokiais žodžiais pats vokietis Kauno pilies iszgro- 
vimą apraszė. Isz szito bei kitu kruvinu atsitikimu 
apraszimo ir musu gadinės lietuviai supras ir numanitis 
galės, kokią dėl Lietuvos meilę szirdije visuomet 
turėjo križokai! . . .

(Toliaus bus.)

 *) Visi bjauriausi piktadėjai, nors krikszczionis, su musu
prabocziais kariaudamiesi ir lietuviszką kraują liedami, visuomet 
apturėdavę nusidėjimu visu atleidimą, pagal tos gadinės įtikė- 
jimus. Kuo daugiaus Lietuviu pagonu nužudidavę, tuo daugiaus 
atlaidos dienu arba indulgenciju nusipelnidavę! Brangus tad 
buvo seneliu musu kraujas, kurį taip pamėgę križokai 
gerti!! . . . 

------------------------------------
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Rigos giedoriu draugiste.
1881 m. Rigos mieste susitaise mažas lietuviu 

burelis, norėdamas sudėti giedoriu draugistę „Auszra“ 
vadinamą, kas taipogi metui sukakus ir įviko. Vienok 
kaip prie kožuo gero darbo „velnias ne miegta“, 
taip ir prie musu „Auszros“ prisiskirė leukai, 
kurie veidmainingai dėdamis lietuviais, didiame 
skaitliuje savotiszkai nusmelkė musu brolius ir atstumę 
juos į szalį ėmė dainuoti lenkiszkai ir taipo su lig szią 
dieną teb’dainuoja.

Sunku buvo mums ginczitiesi su tuomi svietu, 
nės pakėlę tarp savęs balsą, juog lietuviai buk norę 
atsiskirti nuog lenku, padarė sau tokią uždavą, idant 
lietuviams kelią užstoję, musu vietoje lenku draugistę 
sudėtu. Taip ir stojosi: Rigos giedoriu draugistė 
„Auszra“ turi szendien su virszumi 200 sąnariu, 
kurie mažne visi džiaugiasi, juog įstengė taip lengvai 
lietuvius pergalėti.

Isz pradžios skirėsi prie tos draugistės ir latviai, 
bet po patvirtinimo par viriausibę įstatimu draugistės, 
negalėdami ir nenorėdami su lenkais užsidėti, prasiszalino 
tą tiktai gero padarę, juog lietuviu balso szirdingai 
paklausė ir jiems „Auszrai“ pamatą užtiesti ukvatingai 
padėjo. Toliaus kaip latviai, taip su jais ir lietuviai 
isz vieno draugistėje darbuotiesi nebgalėdami, davė 
ginczui pabangą, traukdamiesi nuog tos „Auszros“ ir 
laukdami, kad ten tie lenkai, kaip szirszunai persibirbs 
ir gali isz savęs nusimažins. Tadą musu bitelės galės 
vėl pagrįžti be kliuties į avilį ir darbą savo toliaus variti.

Toki dingstė įvedimo musu giedoriu draugistės 
„Auszros“ gali sziokiai pasakai priliginta buti:

Gulbė, vėzis ir lideka.
Vien’s keleivis važiuot’s brido par sraunų upelį, 
Jo arklis vos tik galėjo patraukt’ vežimėlį, 
Netikėtai vidur upės akmenį užklupo, — 
Paskandino žmogus arklį ir skurą nulupo.
„Ką dariti — pats sau sakė — toksai nutikimas!
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„Ką beveiksu? juk lig vietos dar keEas tolimas; 
„Už tą skura bene gausiu keleta rubleliu — 
„Pasamdisiu kaime arklį lig savo nameliu.“ 
Ejo vargszas garbavodam’s savo pripuolima 
Samdit’ arklį, vidur up palikęs vežimą. 
Netolimais po karklinu gulbė tam stebėjos’ 
Ir szirdingai nelaimingo keleivio gailėjos’, 
O pažinus’, kad žeminczius, nor’ pagelbą neszti 
Ir grimzdantį vežimėlį isz vandens iszvežti, 
Bet įstelgus, juog vežimas labai sunkus ira, 
Prie lidekos prisiartin’ su pakarą szczirą: 
„Buk maloni, upės poni, gelbėk biedną žmogu! 
„Sztai prarijo musu upė jam žirgą patoglį; 
„Pasitelkę dar susiedą — vėžį isz po kero, 
„Eikim’ visi susitarę draugėj’ darit’ gero;
„Tą vežimą kad ant kraszto isz upės iszrausim’, 
„Tarp lietuviu mės didelią savi szlovę gausim!“ 
Lideka, dantis pastaczius’, viežlibai iszklausė 
Ir gulbei pažadėjo savo malonę gausią, 
Ir, nors niekad nes’liaudama savo brolius riti, 
Didžiuodamos’, kaip koks lenkas, nor’ gerą dariti; 
Vėžis, tarnas pakarnas į darbą sunkiausį, 
Neatsakė gulbei savo žingsnelį greicziausį 
Ir.. . kaip latvis darbininkas pirm’s į ratą kibo, 
Atbul’s traukia, net braszka, net jo akis žiba! 
Lideka, szen-ten kąsdama, nieko nebelaukia 
Ir kiek pajegdama vežimą, į gilumą, traukia; 
Gulbė pleszken’ įlindusi, kaklą isztiesdama, 
Balsu dideliu sukliko palekt’ norėdama;
Bet ką tik sparnais suplojo ir biszkį pakilo — 
Krito atgal ant vežimo ir visai nutilo.
Kad but’ gulbei jos draugai mandagiai pritarę,

2*
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Gal’ vežimą isz vandens but’ varit’ iszvare, 
Bet todėl, juog draugistėj’ sutarties nebuvo, 
Vežim’s vietoj’ stovėjo, nors traukikai žuvo.

J. Miglovara.

Apraszimas žemės turtu.
Pradžia 2. numerije.

Szpatas — akmuo raudonas ir skeliaudėtas — 
tai antroji dalis granito. Jei mės skaldisime savo 
raudonuosius akmenius, tai iszdaužszime keturžambius 
stulpiukus, tiegi stulpiukai — szpatas. Kiekvienas 
toks stulpelis skaldosi į kitus mažesnius ir tt., lig 
ant galo gauname vien tiktai dulkes, kurios nugulu- 
sios ant žemės ir sumirkusios vandenije daro musu 
molį. Szpatai turi visokį žiedą; žaliasis isz Amėrikos 
ateinąs sugadus gražiems indams.

Sliuda — treczia dalis granito; akmenije ji 
žiburiuoja ir spikso, kaip kad auksas arba sidabras, ji 
balta ar juoda, galima ją nagu skalditi į ploniausias 
skeliaudes. Sliudos daug Maskolijoje. Kitą kart ją 
vežiodavo svetur isz Maskolijos ir vartodavo vietoje 
stiklo, ką ir szend tebedaro Sibėrijoje. Kur granite 
sliudos daugiaus, ten akmuo blogesnis, nės ji minkszta, 
ir pati budama trupi, neturi tiek spėkos kad, galėtu 
nuturėti kupetoje szpatą ir putnagą. Perkant girnas, 
veizisi, kad butu mažiau sliudos ir smulkesnis szpatas.

Molis kiekvienam žinomas ir sugadus dirbant 
plitas, indus ar statant namus; vandenio tiek tegeria, 
kiek gali; už tai ant molinu visadą vanduo pluduriuoja, 
o smiltinuose niekadą. Molis isz Prancijos, Amėrikos 
baltas, vartojamas parpurijant sudinus ir parcelioną. 
Musu torielkos padirbtos ira isz to molio tiktai be 
palivos (liva ira sąmėžinis druskos, gipso ir smilties). 
Parcelionas ira isz to paties molio dirbtas, tiktai ne 
siz grino molio taip tiesiai kaip kad parpurka, 
bet isz grustu szukiu; jį iszdega taippat kaip ir pa- 
prastus sudinus. Molis sumaiszitas su smilczia gerą 
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duoda kibeklą (cėmentą) ką norint statant, k. a. namus. 
Kituose beduoniųsė krasztuose žmonės valgo molį, ži- 
nomas tai daigtas, ne dėl to, kad pavalgitu, bet kad 
tik prikimsztu iszalkusį pilvą. Eaudonas ir mėlinas 
moliso reikalingas į darinius.

Uola. Uliniu akmenu didei daug pasaulije— jie 
balti, nuo priemaiszcziu geltoni, melsvi, balzgani. 
Dideliuosė pecziuose (skalkniczioje) iszdega visokie prie- 
maiszcziai ir gaunasi skalkiai balti kaip varszkė. 
Ula iszdegta pritraukia orą ir garą tvaiku, nuo kuriu 
subira, suguri į miltus. Apliejus vandeniu degtas 
uolas atsiranda didelė sziluma, ir jos pavirsta į kupetą 
miltu vapnos; tie tai miltai sutaisiti su smilczia ir 
vandeniu duoda vapną arba stiprią kibeklą (klejus) 
akmenims. Uola turinti 10 ar 15 daliu molio ant 
szimto, o dar iszdegta ir atlaszita duoda cėmentą. 
Gerumas skalkiu prideri nuo mažumos priemaiszcziu; 
gerumą tą szaip galima pažinti: jei skalkiams laszant 
mažai szilumos ir skalkiai mažai putnus, tai skalkiai 
ira blogi ir turi daug įvairiu priemaiszcziu; o kad 
sziluma didelė ir skalkiai gerokai pucziasi, tai skalkiai 
geri ir vadinasi riebiais. Visiszkai iszlasziti skalkiai 
nuo vandens nei bekaista nei besipuczia.

Czia priguli alebastras ir gipsas. Abųdu 
baltu. Alebastras duoda gražius pielczius paveikslams 
(abrozdams), dziegoriams. Iszdeginę gipsą gauname 
baltus miltus, nebepritraukianczius vandens; tuos tai 
miltus, sumaiszę su vandeniu ir padirbę teszlą, isz- 
pilia į žiedikles (pormas) kokias norint, ten truputį 
palukėjus sudžiuva ir duoda gražius boksztus, ar pa- 
veikslus, kokius tiktai norime ir kokius tankiai 
miestuose pardavoja ant uliczios. Gipsą maiszo į 
vapną dėl geresnio sątraukio. Iszdegtu gipsu baltina 
sienas; tokios sienos gražios ir litaus nesibijo.

Marmoras — tai visiszkai uola. Jo daug Grai- 
kijoje; jis žmonistei žinomas nuo senu senovės. Isz 
jo dirba stovilas, križius, stalus, grįsta aslas.

Kreida — taipogi uola, nuo vandens netrupa nei 
tirpsta, apdrėkusi vandens nebegeria; sausa kreida 
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raszosi. Anglijos krasztaš, nuo pusės Prancijos, bal- 
tuoja nuo kreidos. Kreidą, maiszo į tinką dėl baltumo, 
taipogi baltina jąją vieną. Reikalinga ji iszdirbant 
kaŲius.

Antroji veisle: druskos.
Szarmas (pataszas) — szviesi ir balta druska, 

griną gauti sunku, bet priemaiszcziai nieko nekenka. 
Szarmas szutinimui drabužiu geras, jis iszėda visus 
bjaurumus, atskiria juos nuo marszkonio ir pats su mau- 
rais isztirpsta vandenije; vienok žlugto ilgai szarme 
laikiti nereiki, nės jis gali drabužį iszkirmvarpoti. Pe- 
lenuose szarmo ira daugiausiai. Griną szarmą 
szaip gaunama: imk pelenus nusiaustus, apipilk 
szaltu vandeniu ir mirkik jį pusę dienos, tadą szarmas 
isztirps ir kosziant par szkarmalą isztekės su vandeniu. 
Norint gauti da tiresnį szarmą ir permatomą, vandenį 
su szarmu perkoszk per popieriu. Ant galo szildant 
iszgaruoja vandų o ant dugno nusisėda grina balta 
druska, ugaus, aitraus skonio. Žlugtą szutinant už vis 
geriaus butu gauti pirma griną szarmą, norint iszkosztą 
per szkurlį; nės taip tai atsiskiria , daug mauru, ga- 
lincziu drabužį subjauroti.

Soda isztirpita vandenije melsva, su rugszczio- 
mis putoja; ant liekarstos gauname aptiekose.

Salietrą patinkame drėgnose vietose — mėszle, 
srutose, ant muro sienu iszsidraikiusią adatomis. 
Isz medegu turincziu apscziai salietros, iszgauna ją 
plovimu. Sziltuose krasztuose Egipte ir Indijoje po 
litaus salietra iszsiverczia ant žemės ir guli kaip 
sniegas; tadą ją sugrandę su žemę permazgoja ir 
gauna salietrą tokią, kokią mums atveža. Geras 
daigtas — ta salietra sudant mėsą.

Druska raudonoji grumulais gaunama Galicijoje 
(Vieliczka kur ją kasa skvarbiklėmis ir laužiaricziomis), 
o baltoji imasi isz ežeru Maskolijos. Nauda druskos 
žinoma; jos daugiausiai atveža į musu krasztą isz 
Vokžemės. Isz marės ar ežero vandens gauna druską 
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szaip: Dirba ant kranto žardus, tankiai perszauditus 
kartėmis skersai ir iszilgui; negana to, dar juos isz- 
painioja, iszpina visaip vicziukėmis. Zardus tuos 
stato taip kad juos perpustu vėjas; apaczioje žardu 
pastato skrinę — tai ir visa padarinė. Ant tokiu 
žardu pilsto surųjį vandenį isz marės ar ežero, druska 
su vandeniu suteka į aną skrinę, kuometu daug van- 
dens garu nunesza vėjas ir taip kelius kartus tą surll 
vandenį perpilus galima gauti gerokai tirsztą rasalą. 
Szildant tą rasalą, į apaczią indo nugula druska gru- 
muliukais, o vandenį nuo virszaus nupilia; paskui ant 
dugno gautą druską perplauna szaltu vandeniu ir 
padžiovinę pilia į klėtis. Ežeruose Maskolijos ir Si- 
bėrijos tankiai iszgaruoja vanduo, ir ant dugno nusisėda 
lostas druskos; tadą tai ėmę skvarbikles tą druską 
padaro tirą. Pamariuose kasa griovius ir prileidžia 
per priepludį suraus vandenio; paskui iszgaravus 
vandeniui, palieka tirszti skiscziai, skisczius iszleidžia 
į marę, o druską suima. Taip tai daro pakraszcziuose 
Tarpžeminės marės.

Kumparvosas apscziai randamas Vingrijoje 
Czekijoje, Saksu žėmeje. Jis žalsvas, keturkampiuose 
grumuluose. Gerokai turi vandens. Iszdžiovintas jis 
pabala ir sutrupa į pelenus. Jis nudaro, nukanda 
gijas juodai. Deda jį į juodilą (atramentą*). Kum- 
parvosą daugiausiai dirba dirbtuvėse (pabrikuose.)

Kosas (alunas) — tai nėra tikra žemė; jis per- 
matomas, melsvai baltas, jis sutaisomas dirbtuvėse. 
Žmonės dideliai daro blogai, kad suskeldėjusias lupas 
juomi trina, nės kosas daugiaus dar lupas iszėda nekad 
gida; veliju kiekvienam tokiam ligoniui nusipirkti 
kollodium isz aptiekos. Alunas tenka taipogi į 
darinius.

*)• Taip dirba jųdilą: Ima pumpurus ąžuolu svetimu 
krasztu, vadinamus galiasais ir juos sugrudę apmerkia į vandenį; 
taip apmerkti jie stovi kiaurą dieną ar ilgiaus, kolek. palieka 
tamsiai geltoni; potam sugrudę kumparvosą prideda ir laiko 
tą mentalą sziltoje vietoje lig gerai įjuoduojant.



— 176 —

Sakalo (glauberinė) druska. Matėme, kad 
virinaut surų vaudeni palieka ant galo tirszti skis- 
cziai, o dugne druska grumuluose. Atskirus nuo drus- 
kos, tus skisczius perplauna ir atskiria priemaiszczius 
nu sakalo druskos, kuri buvo anuose skiscziuose; vienok tą 
druską daugiausiai sutaiso dirbtuvėse. Nevienas 
mąsto, sakalo druską esant gidiklę nuo užputimo 
pilvo, bet tai nėra labai sveik, geriaus paimti isz 
aptiekos ricinus communis. Sakalo druska tiktai 
arkliams ira geru vaistu.

Kriszpolas — mėlinas akminėlis — nėra tikra 
žemė; jį gauna prie dlrbtuviu vario. Nuodai. Tą akminėlį 
sugrudę žmonės geria nuo drugio ar nuokitu ligu ir tai 
labai negerai daro, nės geria baisius nuodus. Kriszpolą 
deda į darinius dėl nukandimo giju, siulu ar kiausziniu. 
Tas akminėlis tai taspats daigtas, kurį gauname ant 
suszlapusiu variniu daigtu. O juk kiekvienas žino, 
kad pavariavę barkszcziai ar kita koki sriuba labai 
ira kanki. Už tai asz nevelįju kriszpolą niekadą imti 
į gidiklę, kadągi tokioje gidiklėje žmogus ne vaistą 
iszgeria, bet smarkius nuodus, kurie numarina žmogu 
ne staigu bet iszpalengvo.

(Dar ne viskas.)

Szviesa.
Buk pasveikinta Szviesa! duktė skaiscziausioji 

Augszcziausiojo Szviespaties, Spinduli szviesibės, 
Skriduliuose pasauliu antoriu gilibės 
Szventa, prajovinga ir stebuklingiausioji!

Akie Akapirmo ir atvėji Jo kvapo, 
Nuoturoj’ Nuturėja Visgivio galinga, 
Augivė — Motinėlė! Baltgalvė vaisinga! 
Viskas veržiasi tavęsp’ isz po Tamsos kapo ....

Ir mano dvasia tiesia silpnus sparnus savo, 
Cziulbenant Tav maldą isz atkloniu tamsibės, 
Zovadą tavęsp’ smelkias į kraiku augsztibes,
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Ant motiniszku kelu — karalistėn tavo.
Užgauk tą Naktį, ką mus naikin’ be paliovos, 
Ir placzia versmę Szviesos tvokstelk ant Lietuvos!...

J. A. V. Lietuvis.

Latviszki laikraszcziai.
Laikrasztis ira naudingas dalikas. Laikrasztis 

apreiszkia tautos budą ir veikalus, jis parodo, kiek toli 
tauta tapusi ir ko ji gal’ laukti. Labai naudingai 
Lietuviui ira gauti  pažinti latviszkus laikraszczius, 
nės Latviai ira Lietuviu broliai ir kaimėnai, kurie 
jau apturėjo daug tokiu turtu, kokiu Lietuviai dar 
neturi. Gavę pažinti latviszkus laikraszczius, mės 
pažinsime ir latviszkąją tautą ir žinosime, kokiu keliu 
Lietuviai turi eiti, norėdami apturėti tą apszvietimą, 
kurį apturėjo Latviai — be veltaus laiko prapuldimo, 
juk „the time is money“ — laikas ira piningai.

1821 metuose pradėjo spausdinti pirmąjį latviszką 
laikrasztį — Latvieszu avizes — Jelgavoje. Szitas 
laikrasztis priklauso latviszkajai literariszkai ben- 
dristei, o redaktoriumi ira liuteriszkas kunigaš. Dabar 
szitas laikrasztis nepelno vardo „latviszkas“, nes jis, 
nors niekados ne ira buvęs draugu Latviu apszvie- 
timui, paskutiniuose metuose povisam pavirto į Latviu 
prieszininką.

1855 metuose Ansas Leitanas pradėjo spausdinti 
kitą laikrasztį — Mdjas viesis (namu svetis) Rigoje. 
Majas viesis isz paczios pradžios turėjo labai daug 
szaunu rasztininku; jis greitai pražido ir įėmė augsztą 
stoviklą to laiko rasztibėje ir iszpildidavo svarbią 
vietą Latviu apszvietime. Butu Majas viesis veikiai 
pabaigęs savo amžių, tad apie jį kalbėtu ir dabar su 
dideliu guodojimu, o dabar jis, eidamas senin, prapuldė 
savo szlovę. Tikt retai jis dar parodo, kad moka 
dirbti ant tautos naudos, trukstą jam drąsos bei 
isztvermės.
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Kad Latvieszu avizes ir Majas viesis nenorėjo 
daugiaus triusėti taip, kaip norėjo apszviestiejie Lat- 
viai, tad geriausiejie latviszki rasztininkai, nenorė- 
dami stovėti be darbo, įsteigė 1862 metuose Petropilije 
Peterbvgas avizes. Szis laikrasztis buvo dideliai 
patriotiszkas ir naudingas. Tikt už savo tautos 
naudą besirupindamas, jis veikiai rado neprietelius 
kitos tautos žmonėse, kuriems Latviu apszvietimas 
nepatiko. Szie apskundė Peterburgas avizes Valdibei, 
ir Valdibė uždraudė 1864 metuose iszdavinėti toliaus 
szita laikraszti.

Po penkiu metu — 1869 metuose — B. Dirikis 
pradėjo spausdinti Rigoje Baltijas vėstnesį. Szis laik- 
rasztis dabar iszeina kasdien. Szis, ir advokato 
A. Vėberio Balss, iszleidžiamas nuo 1878 metu, drąsiai 
užstoja Latviu interesus ir, mokincziausiems Latviu 
virams padedant, labai rupinasi apie Latviu ap- 
szvietimą. Baltijas vėstnesije randasi rasztai ,ir apie 
Lietuviu veikalus. — Nors ir szitie laikraszcziai 
ne ira be neprieteliu, tacziau jie nebtur’ bijotis, 
kad jiems užpuls Peterburgas aviziu nepalaimė, 
nės Busijos Valdibė dabar pasitiki Latvius esant 
viernais padonais, kuriu apszvietimas gal’ atneszti 
dideliai Rusijai daug gero.

Patriotiszkojoje dvasėje raszo dar ir laikraszcziai 
Baltijas zemkųpis Rigoje ir Lalvietis Liepojuje.

Dar ira laikraszcziai Rigoje: Arajs — ukiszkas 
ir Evangelists, iszleidžiamas per baptistus dėl baptistu 
tikėjimo reikalu.

Tie ira visi latviszki laikraszcziai, kurie iszeina 
ir dabar; visi iszeina kasnedėl’, o Baltijas vėstnesis 
kasdien.

Dar galėcziau minėti daug kitu latviszku laik- 
raszcziu, bet tai man rodos’, nereikalingu daigtu, 
nės kiti laikraszcziai pateko neilgai; jie, neturė- 
dami geru rasztininku ir skaititoju, pabaigė savo taką.

Rigoje, Andriejus Latvis.
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Isz Lietuvos.
Juszkeviczios dainos Žamaicziuose ir Lietuvoj. Priesz 

pasirodimą minėtu dainu ant svieto raszė nekursai 
p. Bartsch jas rcensavodamas „Praneszimuose“ lietuv. 
rasztu draugistės Tilžėje ir pasidividamas, kad tose 
kningose viskas ir mažiausia pasarga ir kiekvienas 
kalbamokslinis iszguldimas lietuviszkoj’ kalboje atlik- 
tas ir kad tokiu budu pasiroda, buk skaititojas ne 
su menkai pažįstamą ir prasta ir nemokįtą lietuviszka 
kalbą darbą turįs, bet su liežuviu didžios litėraturos! 
Galiaus dar pridėdamas tu dainu kratitojas pasakė, 
kad tasai veikalas norįs Lietuviu giminės veikalu 
pasiroditi, ir sąnariai draugistės geidžią žinoti ar ir 
musu giminė pasisavisianti szitą augsztos vertibės 
veikalą. Dabar gauname žinią, juog jau tos didžiosios 
dainu knigos baigias prekistoje ir juog pirmosios 
laidos sziu lietuviszku dainu nei už jokius piningus 
nėsą gaunama. Taigi jau iszsirodis veik reikalingas 
antrasis iszdavimas szitu dainu knigu. Nebaimikitės 
ir neabejokit, Lietuviai ne ira tokie miegaliai, kad jie 
nepasisavįtu savo garbingu rasztininku procės. Kad 
butu tie priminimai ir kalbamoksliniai iszguldimai 
ar vokiszkai, ar lenkiszkai ar maskoliszkai 
padėti buvę, -— ar jau tos knigos tadą dėl musu 
giminės butu raszitos buvusios ar dėl praszalaicziu 
ir ar tadą jos butu taip veik iszgraibstitos buvusios, 
norint ir toki augszta ju prekia pastatita buvo?

Teko mums kartą Sziauliu kapus aplankiti. 
Czia tarp križiu (paminklu) mirusiems su užraszais 
lenkiszkais, radosi tuju ir lietuviszkoj’ kalboje. Isz 
daugel kitu įstabiausiu ir gražiausiu užraszu ant 
akmeninės pakojos geležinio križiaus lietuviszkoj, kal- 
boje užėjome tokį: „Ignacys Jarominas — mokytinis 
VI. kl.*)  f 1880 m. — 25. lapkr. metu amž. 18. — 
Pražido ir nuvito — kaip kvetkas.“ Ant križiaus 

*) Mokįtini szesztojo (Prusu Lietuvoje pirmojo) klaso 
gimnazijos.
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antrosios pusės, ant skersdalio stovi: „Amico amici 
(draugui draugai — apieravoja)“. Kad ant kapu 
križiu mirusiems statitu su lietuviszkais užraszais 
atrandi, tai jau nedivai; ale kad toki patrijotisma 
pritampi, koksai ant ano paminklo pasirodo, tai jau 
labai turi pasidžiaugti; gali nusiramditi ir dvasę 
abejojanczią, dėl tėviszkės ateitinės numalditi. Czia 
surenka ir stato jauni augsztos moksliniczios mokį- 
tiniai paminklą. savo mirusiam draugui ir padeda 
paraszą, jau tai ne lenkiszkoj’ pagal seną. ir neper- 
manomą. įprotį, bet lietuviszkoj’, savo brangioje 
prigimtoje kalboje.

Riga. Latviszki laikraszcziai jau seniai raszė, 
apie musu kaip broliszkos giminės reikalus. Mės 
džiaugiamės isz susiartinimo dvieju žmoniu giminiu, 
kurios senovėje viena kalba kalbėjo, o kurios kalbos 
ir dabar dar tokioį artibėje ira, kad beveik galima 
susiprasti Latviui su Lietuviu kalbant. Taip 
Auszrai, lietuviszkam iaikraszcziui iszauszus tuojau 
broliai Latviai paminėjo savo rasztuose labai meilingai 
ir prieteliszkai apie jąją kalbėdami. Iszėjo trecziasis 
Auszros numaras ir vėl atsiliepė szirdingu balsu 
Latviai savo laiszkuose įpacziai apie eiles isz „Lietu- 
vos bicziuolio“r kurias ant latviszko iszsiguldė ir ku- 
rias kožnas Lietuvis galėtu auksiniais žodžiais už- 
siraszęs ties savo lovą, pasikabįti:

„Kad aukso man kalnus kas nors davinėtu 
Ir už tai tik kalbą atidųt reikėtu.
Spjaucziau ant to aukso, prasmegk jisai suvis, 
Man už jį brangesnis prigimtas liežuvis.“

Lenkiszku pravardiiu nesziotojai pradeda atsi- 
busdami ir savo tėvu giminės atsimindami savo 
visai lenkiszkai skambanczias pravardes su lietuvisz- 
koms užbaigtinėms rasziti, o tai ne vien lietuviszkoj’, 
bet ir lenkiszkoj’ ir maskoliszkoj’ kalboje. Teip 
raszo „Vitkovski“ savo pravardę visose kalbose 
„Vitkauskis“ (lenk. Vitkauskis, Vitkauskisa, Vitkaus- 
kisovi ; gud. Vitkauskis, Vitkauskisa, Vitkauskisu ir tt.) 
Galėtumėme dar daug kitokiu tokiu pravardžiu pridėti; 
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ale mislijame juog vieno priklodo pakaks. Ir Gudu 
givenaucziu tarp Lietuviu daugel virsta į Lietuvius, 
o pagal tai ir savo pravardes keiczia; „Prastakiszin“ 
vadinos pirma; o dabar „Prastakiszius“. — Ar ne 
gėda jums, kurie turėdami czistas nesudarkitas pra- 
vardes, kokiss jums, tėvu tėvai nuo amžiu paliko, 
keicziat ir pervercziat pagal lenkiszką. ir vokiszka 
buda, ar tai gražiasias lietuviszkasias užbaigtines 
sagarses (silabas) numesdami, ar kokią, svetimos kal- 
bos užbaigtinę prilopidami? Lietuviszkas vardas, 
lietuviszka pravardė be savo tikrosios užbaigtinės, 
tai kaip szuo be uodegos; ir gražiausias szuo tokiu budu su- 
darkomas. O vėl kas isz to, kad savo dailiausias 
pravardes svetimomis plunksnomis puosziat? Tai 
primena aną pauksztį, kursai į.paukszcziu draugistę 
lėkdamas savę visokiomis svetimu paukszcziu plunks- 
nomis iszsidabindamas norėjo dar gražesniu pasidariti; 
o kiti galiausiai svetimas plunksnas iszpazinę 
iszpeszė, ir jisai pasiliko apgėdintas. Randasi ir 
tokiu, kurie szventomis dienomis kitokias pravardes 
nesza ne kaip darbo dienomis: nedėldienėmis vadinas 
Mickieviczė, o sziokioms dienomis Mickumi; kasžin 
katras vardas gražesnis? Dar durniaus ir kvailiaus 
kiti padaro savo pravardes ant vokiszko iszkeisdami, 
ju lietuviszkas užbaigtines numesdami ir szapais, 
dievs žino isz kur atlikusiais suterlszdami. Paraszo 
koks rasztininkėlis ar tai isz sucįo ar isz kur kitur 
Lietuviui gromatą, ir ant adreso jo vardą iszkeiczia 
ir sudirba, kad vos jau gali atsižįti, juog tai lietuviszka 
pravardė. Szis bėdžius mislija, juog tai gražiaus taip 
suanuota jo pravardė iszsirodo, ir pratin ir laužo savo 
pirsztelius norėdamąs nepažįstamas vokiszkas litaras 
primokti ir jomsioms savo pravardę ar bene rasi 
grožinti ar........ ?

Prusu Lietuvoj’ ira klaidinga žinė iszsiplatinusi ir 
vokiszkuose rasztuose, įpacziai konverzacijos žodinuose 
(enciklopėdijose), priimta, juog Lietuviai neturį, nei 
jokios raszliavos arba litėraturos ir juog musu vienin- 
telis dainininkas tėsąs Duonelaitis. Nesuprantame, 
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isz kur didžioji nežinė tame dalike galėjo atsirasti. 
Mės turim szauną skaitlių giesmininku ir dainininku 
jau seniai atstojusiu isz szio svieto. Tik reikia 
paminėti Dųnelaitį, Stoneviczę, Dijonizą Poszka, 
Strazdelį, Volonczevskį, Antaną Juszkeviczę, kurie 
visi kartu ir patrijotais buvo. Kožnas isz sziuju tai 
daugiaus, tai mažiaus ira par savo amžilį raszęs, ir 
ju veikalai ira dar kur-ne-kur isz dalies randami, 
jie visi laukia naujo iszleidimo. Isz rasztininku tik 
sziuos tepriduosim: Daukantą, Szirvidą, Volonczevskį, 
Daukszą, Szrubanskį, Ivinskį, Olszevskį, Czerskį, 
Pabrėžą, Gaileviczę, Gross’ą, Kassakauskį, Kupeiką, 
Jacobį, Meszkatį, Kelkį: tai tik viena dalis lietuviszkai 
rasziusiuju. Tarp visu anu rasztininku nepaminėjau 
nei vieno, kurie budami lietuviszkais patrijotais 
svetimose kalbose apie musu giminės nusidavimus 
ir budą raszė ir labai daug raszė, ir kuriu veikalai 
teippat didelios vertibės dėl musu pacziu ira, kad ir 
praszalaicziu kalbose į svietą iszleisti. Isz givuju raszti- 
ninku ir giesmininku czia negalim nei vieno paminėti; 
nės czia ne tam vieta. Daug raszo lietuviszkus 
žodinus, daug raszo lietuviszkus kalbamokslius, arba 
jau turi iszraszę ir laukia tik geresnio laiko dėl 
iszspaudinimo. Daugiausiai raszo lietuviszkoji ku- 
ningistė, kuri atsimuodusi (isz miego atsibudusi) jau 
nebeskirias su savo kalbą ir giminę; ji pažįsta 
lietuviszką kalbą isz pat szaknies, dėl to kad ne 
vien kalbos mokslą, bet ir szaip visą apszvietimą 
lietuviszkoj’ kalboje gavusi. — Maskoliszkoje Lietuvoje 
atrandi pas kunigus ir bajorus czėlas biblijotėkas 
lietuviszku knigu. Czia tai gauni suprasti, kad Lie- 
tuviai turi savo litėraturą ir ne ira tame dalike 
užpakalije kitu giminiu pasilikę, kaip kad prasza- 
laicziu nežinė bando mislijancziam svietui praneszti. 
Kaszo szimtais lietuviszkai ir kožnas nori savo dalele 
prie lietuviszkos litėraturos pridėti. Lietuviszkoji 
inteligencija, lietuviszkai kalbanczioji, skaitos teip 
pat ne deszimtimis, bet szimtais. — Susieina bajorai 
r mokįti, apszviesti Lietuviai į draugistes ir kalba
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tarp savęs lietuviszkai ir nei vienam tai nerodos 
divinai. Kalba ne vien namie bet ir tarp svetimu, 
svetur, savitarpije lietuviszkai, norint ir visi svetimas 
kalbas pažįsta ir jas vartoti galėtu.

Telsziu paviete Kauno rėdiboje ant musu groniczios 
sunus, kurį motina nenorėdavo mokslais koroti, ją 
užmuszo pradžioje sziu metų. Motinėlei sergant, 
maiszė sunus jai į gidiklę nuodus. Ale numatitas ir 
apdraustas nuo nelabo darbo, sunus jeskojo kaip ki- 
taip galėtu savo motiną nužuditi. Adventuose žmonės 
važiuoja anksti į bažniczią. Sunus motiną pavėžin- 
damas paėmęs kirvį savo motinėlei galvą sudaužė, 
akis iszkirto, kaklą perplėszė, nosį nukirto. Viresnibei 
jį suimant jis atsikalbėjo, kad buk arklis tai padaręs. 
Vienok kad prieregėtoju nera kažin, kokį bųa galą 
ims. — Motinos, tėmikitės, kad sziczion prieregėtoju 
nėsant ir provos nėra. Parplis.

Lenkiszkas laikrasztis „Kraj“ nuo 1883 m. N. 37, 
p. 3. raszo juog susivažiavus rasztininkams ir artistams 
Krokuvos mieste(lenkiszkoje dalije Austrijos), p.Pilcas, 
rėdikas „Kraj’aus“ užgėrė ant pokilio su visais kitais 
susirinkusiais ponais sveikindamas lietuviu dvasiszką 
ir rasztiszką atsibudimą. Viev.

Nugis lietuviai turi naujus sudus savo kraszte. 
Maskoliai kaip visur taip ir ant sudo liepia sznekėti 
maskoliszkai. Zmonės nemokėdami ju kalbos nei 
gali teisibę iszaiszkinti, nei kas tiesa paroditi — už 
tai visadą pareina isz sudo rugodami ant „maskoliu 
teisibės“. Geriausiai jie padaritu, jeigu niekadą ant 
sudo nesznekėtu kitaip kaip vien lietuviszkai — o 
prie to pareikalautu nuo virėsnibės, kad visi sudžios 
Lietuvoje mokėtu sznekėti musiszkai. Kas sudija lietu- 
vius, lai bent supranta kalbą sudijamuju.

J. Szl.
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Gromatu skardine.
Aug. Baran. Sziupil. Vitolioraudą ir kitas kningutes 

ant vardo R. V. prisiųsime.
Smilg. Kaune. Auszra dėlto užgaiszo, kad jos rėdikas 

J. Mikszas turėjo pasitraukti persekiojimu dėlei. Lig nauju 
metu jeigu suspėsime iszleisime ligdeszimto numaro.

J. Lid. . . Szat. . „Rasztą sv.“ pilningą galime paru- 
pinti, kadą prisiusi du ir pusę rubliu. Ar gavote Auszrą?

M. Sloncz. Trumpaicz. Kiek reikalavai, tiek numaru 
Auszros iszsiuntėme, o ar gavai? Dėkui už dainutes.

J.Korženiauskiui. Gavome piningu du rubliu, bet adresas 
neaiszkus, mės laukiame, bene prisiusi aiszkesni.

Jon. Rimkev. Petropil. Jei gali, prisiuntinėk mums 
žinias isz givenimo Petropilies lietuvininku.

J. Czerkaus. Petropil. Rėdistė „Keleivio“ mums 
3 rubliu neatsiuntė; kalendoriu gausite, kadą tik piningus 
atsiųsite. Ką kur rasite apie lietuvius mask. gazėtose, mums 
numarus tuojau prisiuskite, jei ne, tai bent trumpą ju įtalpą. 
Grinai lietuviszką, gramatiką negalime prisiusti, nės jos nėra 
bet ira vokiszkai raszitos: Szleikerio, Kurszaiczio ir kitu; tas 
galime pristatiti. Meilu mums butu gauti gerus rankraszczius; 
kuriuos galima, patalpintumėme Auszroje ar kitur kur.

S. R. Kaune. „Auszrą“ galime suteikti nuo pat pradžios.
Vieversiui. Ko kas reikalavo, parupinome.
Juoz. Ornast. Vlocl. Ar gaunama kur dabar pirkti 

„Žemaicziu viskupistė“ Vol., nežinome; neužilgu mės visus 
veikalus ku. Volonczauskio ir S. Daukanto imsime spaudinti. 
Bus apie tai platesnė žinia.

Al. Bur. Vid. Dėkui už taip didelią lietuviu meilę. 
Kningas jau siuncziame.

Ku. Rad. Szak. Viską parupinome.

I talpa szesztojo numaro Auszros.
1) S. R. Į darbą kas lietuvis! lakszta 153.
2) S. Norkus. Margis. lakszta 158.
3) J. Basanaviczius. Apie senovės Lietuvos pilis I. 163.
4) J. Miglovara. Rigos giedoriu draugistė, 1. 170.
5) Pr. Lipsztas. Apraszimas žemės turtu, 1. 172.
6) J. A. V. Lietuvis. Szviesa, 1. 176.'
7) Andriejus Latvis. Latviszki laikraszcziai, 1. 177.
8) Isz Lietuvos, 1. 179.
9) Gromatu skardinė, 1. 184.

Rėdikas Jonas Szliupas.
Spaudinta už piningus skaititoju „Auszros“ pas

0. v. Mauderodę Tilžėje.



N. 7. Tilžėje, rugsėjas (szilinis mėnuo) 1883

AUSZRA
Laikrasztis, iszleidžiamas Lietuvos milėtoju.

„Auszra“ iszeina Tilžėje 20. kožuo mėnesio pavizdije knigutės 
32 pusiu. — Prekia: ant metu arba už 12 numaru 2 m. = 2 rubl 
20 kap., (uždengtuose vokuose 3 rubl. 20 kap.), ant pusės metu 
1 m. = 1 rubl. 10 kap. (uždeng. vokuose 1 rubl. 60 kap.). 
Atskiras num. 20 pf. = 18 kap. Apgarsinimai, spaustuvėje 
„Auszros“ priimami, kasztųja už kožną pusiau dalitą eilutę 
po 20 pf. = 10 kap., laikitojams „Auszros“ pusę tiek. Vokie- 
tijoje galima „A.“ prie kožnos ciecor. karal. pasztos parsikviesdinti.

„Auszra“ ir „Dziennik Poznanski’s.“
„Suum cuiąue“ ...

Antras ar treczias jau metas aina, kaip mums 
užtėmiti teko nors mažą subruzdėjimą lenkiszkuose 
laikraszcziuose isz priežasties musu Lietuvos. Pradžią 
to padarė vienas Parižiuje tuomet givenąs lietuvis, 
kursai savo rasztais apie Lietuvą, isz vieros pusės 
didį pasipiktinimą tarp vienu, ir nemėnką trukszmą 
tarp kitu pakėlė, dasilitėjęs savo rasztuose tulu opiu 
vietu. Neperkratinėdami ir negirdami to, kas ir kaip 
buvo apie Lietuvos reikalus tuomet raszoma, mės tik 
tiek paminėsime, juog paskutiniuose metuose gana tankiai 
ir vis tankiau bei tankiau atsitinka atrasti praszalaicziu 
gazėtose žinias isz Lietuvos ir apie Lietuvą. Iszpa- 
sakoti viską, kaip buvo apie mus raszoma, mės neį- 
stengsime; todėlgi tik trumpai pasakisim, juog tuomet, 
kadą vieni rasztai — o tokiu ira labai mažai — kar- 
tais užtaria žodelį, kiti su mumis jokios keremonijos 
nedaro. Aplenkiant zaunijimus apie mus lenkiszko 
laikraszczio „Gazeta Narodova“, kursai įbrukęs Lietuvą 
į rubriką „Lenkiszku žamiu“, kiekvieną ir menkiausį 
ženklelį atsigaivinimo lietuviu ne sveikina taip, kaip 
prigulėtu ir kaip mums butu malonu, t. e. prieteliszkai;



— 186 —

varszuvinės ir petropilinės lenkiszkos gazėtos taipogi 
dėl musu įpatingos prietelistės dar neiszreiszkia. 
0 kodėl taip dedasi? Argi lietuviai per kelius szim- 
tus metu suvienito politikiszkai givenimo su lenkais 
neužsipelnė sau nei tiek, kad apie juos bent lenkiszki 
laikraszcziai nors mažumėlį meilingiaus paminėtu, be 
įžeidimo ju gentiszku jausmu? Ar lenkai bene už- 
mirszo jau apie tą garsingąjį Unijos atsiszaukima: 
„Valni su valnais, ligus su ligiais?“ — Teisibė, — 
nesik mums atsitiko užtemiti ir, tarsi, meilę dėl musu, 
ale tik tadą, kadą Lietuva ira skaitoma už lenkiszką 
žamę; lietuviai tacziau tie, kurie trokszta užlaikiti 
savo priegimtą lietuviszką kalbą ir nieku budu nenori 
susilenkuoti, o savo žamę nepripažįsta už lenkiszką, 
tokius lietuvius ne broliszkai lenkai priima, nors 
apie brolistę mėgsta paisziti ir sznekėti, kaip kur kadą 
jiems reiki. . .

Kas mus pažįsta — o kas gali geriaus mus pa- 
žinti jeigu nelenkai — tas: gana gerai žino, kad mės 
lietuviai lengvatikiai asame, ir kad geru žodžiu bei 
meilingumu vituomet lengviausiai galima įveikti ir 
laimėti mus ant savo pusės. Vardan meilės ir tokio 
szvento žodžio kaip brolistė, musu sentėviai suvienijo 
su lenkais ir savo politikiszką givenimą, o dalis lie- 
tuviu — bajorai — pasisavino ir ju kalbą, gal norė- 
dama dar geriaus aniems įtikti ... Nevienas lietuvis 
vardan meilės ir „brolistės“ netiktai turteliu savo su 
lenkais dalinosi, bet ir savo galvas guldė . .. Mės 
szendieniszki lietuviai, ilgai pasitikėjome, kaip ir 
musu tėvai ir proseniai, ant lenkiszkos „brolistės“ ir 
prietelistės; bet po didės daugibės patirimu, kad ta 
prietelistė netikra ira ir su pasibaisėtinu gomuriu, 
tikojancziu mu prariti, pirmiaus negu kiti atviri 
neprieteliai tą padaritu, musu jausmai truputį atszalo. 
Argi mės turime isz „broliszkos“ meilės iszsižadėti 
savo givasties ir duotiesi „broliams“ prariti, kad jie 
riebesni ir stipresni taptu? ... Niekados! Todėlei 
ne mus ir kaltinti reikėtu už iszdildimą tu meilingu 



— 187 —

jausmu „brolistės“; tą kaltenibę lenkai patis sau turi 
prisirasziti.

Taip mės kalbėdami, turime akivaizdoje balsus 
daugibės lenkiszku laikraszcziu apie mus lietuvius, 
tuos balsus, kurie aiszkiausiai mums reiszkia, kaip 
szendien, o rodos kad ir senovėje, visados lenkai 
iszmanė ta susivienijimąį su Lietuva, ir ką jie norėjo 
pasiekti per tą lietuviu su jais „brolistę“. Jei ta 
brolistė taip davadnai ikisziolei buvo priesz musu 
akis užslepiama, tai paskutiniame laike apsireiszkė 
ji mums taip aiszkiai, kad galima buvo su silpniau- 
siomis dvasiszkomis akimis ir net apcziupinėti visus 
jos ragus ir visą spigliųtą stuomenį. Trumpai 
sakant, iszlindo ila isz maiszo ir parodė savo gėluonį.

Mieste Poznaniuje iszleidžiamas laikrasztis „Dziennik 
Poznanski“ 231 N., nuog 11 d. spaliu m. 1883 m., 
įtalpino prieszakinėse savo skiltise vieną rasztą po 
antraszu: „objav litevski“, kursai pasiliks akise ir 
atmintije musu kaipo neiszplėsziamas paszinas ant 
ilgo laiko I Szitą rasztą reikėtu lietuviszkai iszguldžius 
patalpinti, kad galėtu skaititojai juomi patis pasi- 
džiaugti, ir pamatiti kaip užrubežiniai lenkai apie 
mus, lietuvius, dumoja ir raszo. Negalėdami tacziau 
tuomi tarpu tą ju rasztą czionai patalpinti, mės tik 
trumpame suglaudime paminėsime jo įturį, trumpai 
labai atsakidami ant jo užmetinėjimu.

Keliais žodžiais paminėdamas lietuviu praeitinę, 
lenkiszkas raszitojas pradeda savo rasztąsakidamas,kad 
isz tarpo lenkiszku skaititoju, ,Dziennik’oPoznanski’o“ 
neatsirasęs nei vienas, kursai „galėtu ir norėtu 
stengtiesi priesz karsztą meiliniszkai ilgsnų sąjausmą 
dėl lietuviszko gaivalo (žyviol litevski), dėl tu given- 
toju „szventos Žamaitijos“, kaip ją Vincas Pol savo 
giesmėje „apie žamę musu“ vadina. Bet jau isz 
pradžiu-pradzios mės matome, koks tai sąjaus- 
mas dėl musu, kursai neranda kitoniszko dėl 
musu vardo, kaip — „žyviol litevski“. Tolin pami- 
nėdamas Birutės, Aldonės, ir „karžigiu Lietuvos“ 
karaliaus Mindaugio ir Keistuczio, tą paskutinį 
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garbingą musu valdoną — karžigi stato drauge ailen 
su minavojamu lenkiszkose pasakose vardu tulo 
ukininko Piasto, apie kurį ira žinoma tiek, kad 
nežinė dar tikrai ar jis givenęs kadą ant svieto, ar 
ne; todėl vardas jo priguli „istoriszkai sekmei“, tuomi 
tarpu kadą Keistuczio musu vardas priguli istorijai.

Toliau „Dziennik Poznanski’s“ sako, juog „musu 
dienose gentiszka poezija atėjusi paszvęsti ir užtvir- 
tinti lenku szirdise ir dingsczioje atminimus lietuvisz- 
kos praeitinės“ ir kad „lenkai pakėlę jos (Lietuvos) 

praeitinę savo gentiszkoje litėraturoje. Mickieviczius, 
Kraszevskis, Kandrataviczius buvę tai apasztuolais 
ietuviszkumo tarp lenku ir „iszkėlę ją (praeitinę 
uetuviu) ant stovinės didės idėjos, kokios gali pagal 
nusidavimiszką teisibę (?) savžinties neturėjus, pastatę 
jai (Lietuvai) paminklą, kokį jai nieks kits isz svetimu 
nepastatęs, o kokipati Lietuva pasistatiti niekados nebutu 
įstengusi“; juog Lietuva szendien kalta, „savo buvį ir 
atmintį savo givenimo, savo draugastibę panteone 
tautu ir gentpalaikiu („lud“) civilizacijos — lenkams 
ir vienu-vieniems lenkams“; žodžiu sakant vislab, „kuomi 
esąs ir kuomi kad esąs, kaltas szulnas ir meilus tiek 
mums (lenkams) gaivalas Hetuviszkas — Lenkijai ir 
lenkams.“

Prisipažįstame, kad mės net apkaitome beskai- 
tidami szito giriaus žodžius, kuriuos tie užrubežiniai 
lenkai patis panosėje savo dumodami tariasi, kad garai 
apsvaigins visus tuos, kurie ant ju žodžiu pasitikės. 
Mės tik tiek tuomi tarpu sakisime, kad musu smage- 
nims tie garai neužkenks isz tos suprantamos dėl 
kožno lietuvio priežasties, kad mės gerai pažįstame 
ne tik lenkus, bet ir pacziu savo vertibę.

Na gerai! lenkai sako, kad jie pakėlę, iszlaikę ir 
tt. musu praeitinės paminėjimus savo dainose. Bet 
kas, klausime, sudėjo tas dainas apie Lietuvos senovę, 
kurios apgarsino Europoje vardą lenkiszkos poėzijos? 
Atsakimas trumpas: lietuyiai! Adomas Mickieviczius, 
L. Kandrataviczius, J. I. Kraszevskis, T. Lenarta- 
viczius, Kotkis (Chodžko), Adinczius (Odyniec),
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Asnikis ir daugel daugel menkesnių dainiu — turi 
lietuviszkas, ne lenkiszkas, pravardes, ira lietuviai, 
paeina isz Lietuvos ir ju gįslose teka lietuviszkas 
kraujas. Jei jie raszė nelietuviszkai apie savo mili- 
mos Lietuvos praeitinę, tai tame nusikaltus lenkiszka 
įtekmė ant Lietuvos veikalu. Paminėti dainiai todėl, 
kaipo lietuviai, pastatė savo Lietuvai garbingus pa- 
minklus. Tolin — garbavojami szendien skaptoriai ir 
teplioriai lenkiszki Sireviczius, Mateika, Siemiratskis, 
Velonis, kompositorius S. Moniuszka ir k. turi 
lietuviszkas pravardes ir isz Lietuvos paeina. 
Naruszeviczius, Lelevelis, Aleksandraviczius, Girsztauta, 
Mikuckis ir daugel kitu moksle apgarsėjusiu vardu 
lenkiszkose ir įvairiose litėrasurose priguli lietuviams. 
M. Kopernikas neturėjo nieko kruvoje su lenkais, 
nės buvo suvokiecziuotas prusas, kurio gįslose lietu- 
viszkas kraujas tekėjo. Ogi Kasciuszka, karžigis 
žinomas visame sviete, ar ne lietuvis?

Prisižiurėdami apsireiszkimui dvasiszko lenku gi- 
venimo, mės lengvai persiliuditi galime, kad kuone 
viskas, kas moksle, gražiojoje litėraturoje, teplioristoje 
garbingesnio padarita tapo, tai daugiausiai per 
lietuvius, ir niekur, nerandame tikrai lenkiszko vardo. 
Neminėsime jau nei to, juog lietuviai davė lenkams 
Jiegaliunu dinastiją, kuri pakėlė lenkiszkus veikalus 
į tokią augsztibę, kurios be lietuviu patis tiri lenkai 
niekuomet nebutu pasiekę. Todėl jei szendien giriasi 
lenkai, kad mės lietuviai, visu kuom’ asame jiems 
kalti, ira tai nedora ir nepagirtina isz ju pusės me- 
lagistė, nės mės matome apartai, kad ne lenkai 
mums, bet lietuviai lenkams daug gero padarę. Be 
lietuviu darbu szendien Europoje vardas lenku 
mažiaus butu pažįstamas, ne kaip musu, o garbę 
lenkiszkos litėraturos, teplioristės, skaptoristės, pakėlė 
akise svieto ir paaugsztino tik vieni lietuviai. Atimk 
lietuviu darbus, o lenkiszkos litėraturos bus menkesnė 
vertibė, negu serbiszkos ir k. jai ligiu. Tik lietuviams 
ir priemaiszai lietuviszko kraujo kalti lenkai savo 
szios dienos dvasiszku ir tautiszku givenimu; be lie- 
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tuviu ir ju pagelbos, neabejotina, mekuomet, Lenkija 
nebutu dastojus augsztesnio politikiszko Europoje ge- 
liavimo ir butu, rasi, dar blogiaus pražuvus, kaip 
szendien Lietuva per paczios savo kaltibę ir nedasi- 
protėjimą. Lietuviu dalis su lenkais susivienidama, 
vieton rupintiesi apie savo tėvu priegimtą kalbą, dėl 
priežascziu, kurias kitą kartą paminėsime, priėmė, 
lenkiszką, ir vieton trustiesi dėl naudos lietuviu, 
daugelis mokintesniu senovėje Lietuvos viru, raszidami 
lenkiszkai rasztus, o drauge su jais ir garbę lietu- 
viszko vardo svetimiems pavedė. Todėlei matome, 
juog ne lenkai, bet patis lietuviai nors svetimoje kalboje 
raszidami, pastątė toki savo Lietuvai paminklą, kokį patis 
lenkai neįstengė ir neistengs sau pasistatiti.

Už vislab, ką lietuviai dėl lenku gero per kelis 
szimtus metu padarė, szendien, kaip prisipažįsta 
„Dzien. Poznanski’s“, jie „skaito mus (lietuvius) poli- 
tikiszkai ir tautiszkai kaipo lenkus, kitoniszkai kalbanczius 
ir nekitaip kaip Bretonus ir Baskus“ ir maloningai, 
taritum, susimildami ant musu „neatima nuo musu 
tokios tiesos“ (t. e. skaititi mus už Baskus ir Bre- 
tonus)! Klausiame, ar gali buti dar didesnis nu- 
plėszimas szlovės lietuviu vardo? Kaip matome, ira 
tai ženklas tokios dėkingistės, ant kurios mės 
neužsipelnėme ....

Ale aiva, szaititojau, tolin! Musu „Dzien. Poz- 
nanski’s“ prisispiręs musu klausia: „kas su džiaugsmu 
neveizėtu ant truso dėl iszlaikimo ir paturėjimo at- 
eisinėje lietuviszkos kalbos’’ kas nežiurėtu su tikru 
kantentumu ant gentpalaikės (lud) Žamaicziu, kaip 
ji meldžiasi savo kalboje ant raszitu (kodėl nespau- 
dintu? Red.) maldaknigiu; kas neklausitu su susi- 
graudenimu bažnicziukėje („v kosciolku“ — kodėl 
ne bažniczioje? Red.) žamaitiszko pamokslo, garsinto 
svambiais, pažimį senoviszku kalbu turincziais žodžiais 
lietuviszkos kalbos?“ Atsakidami jam turimetacziau— 
nors mės ir džiaugiamėsi isz tos lenkiszkos meilės dėl 
musu kalbos — paminėti, juog toj’ paczioj’ Žamaitijoj 
dar ne taip seniaipoteriai,giesmSs,pamokslai lenkiszkai 
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buvo sakoma ir giedama, nors ta lenkiszka kalba isz 
szimto vienam lietuviui buvo suprantama, o gal ir 
iszvarita tapo isz lietuviszkos „bažnicziukės“ lenkiszka 
kalba tik dėl to, idant szendien „Dziem Poznanski’s“ 
galėtu pasidžiaugti lietuviszka ir su sutrupinta szirdžia 
galėtu paklausiti lietuviszko pamokslo? . . . Kaip 
skaititojas užtemiti gelėjo „Dzien. Poznanski’s“ mi- 
kavoja tik Žamaitija, ar tai dėl to, kad jo akise ji 
ira vienutelė Lietuva, ar gal vėl dėl to, kad czion, 
Žamaitijoje, toki saldi dėl jo lietuviszka kalba? Apie 
Suvalku, Garteno, Vilniaus gubernijas, jis regimai 
užmirszo ; o tai ir nedivais nės dėl tokio karszto, kaip 
„Dzien. Poznanski’s“ milėtojo liet. kalbos, ka galėtu 
giliuoti Vilniaus viskupistė, kur ir szendien jis negalėtu 
iszgirsti „bažnicziukėse“ tuos dėl jo saldžius žodžius 
lietuviszko pamokslo? Ir taip, noris musu „Dzien. 
Poznanski’s“ džiaugiasi lietuviszka kalbą, bet dva- 
siszka valdžia Vilniaus viskupistės, dantis sukandusi 
naikino ikisziol ir isznaikino lietuviszką kalbą — 
kur-kur — ale dievo namuose! Isz ten mums raszoma, 
kad per prilaikimą lietuviszkose „bažnicziukėse“ len- 
kiszkos „poniszkos“ kalbos dėl isznaikinimo „lietu- 
viszkos mužikiszkos bei pagoniszkos“ kalbos, kaip 
to kampo ponai lenkai teikėsi musu kalbą vadinti, 
krikszczioniszki kuningai musu brolius lietuvius i 
pagonus pavertė! kitą kartą mės placziaus apraszisime 
veikalus ponu lenkiszku kuningu, arba sulenkiszkuotų 
gudu ano kampo; dabar tik tiek paminėsime, kad 
tose parakvijose, kur lietuviszka kalba isz maldu ir 
bažnicziu iszvarita, retas ira katalikas, kursai pride- 
rincziai pažintu reikalus musu tikėjimo dėl iszganimo 
duszios prigulinczius, ir daugumas, paklausus: „kiek 
ira dievu?“ — „Dvilika“ ir daugiaus atsako! O 
tai ir nedivai, nės gudiszki ir mozuriszki kuningai, vie- 
ton sėti sėklą dievo, sėja tarp lietuviu per bažniczias 
lenkiszką kalbą, kurios nieks nepraszo, o naikina 
lietuviu didžiausį skarbą, butent ju puikią priegimtą 
kalbą! Ir dar atsidrąsino tulas sulenkuotu kuningu 
ano kampo apginėjas laikrasztije „Przegląd katolicki“ 
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kalbą,?! . . .

Seinu Viskupistėje viskupo Straszinskio laike 
visose bažnicziose buvo įvesta lenkiszka kalba dėl 
isznaikinimo lietuviszkos ir dėl pavertimo musu vėl į 
pagonus. Kaip tuomet Seinu, taip szendien dar Vil- 
niaus viskupistėje mozurus ir gudus nei žodžio lie- 
tuviszkai nemokanczius siunczia į lietuviszkas parakvi- 
jas, o lietuvius - kuningus — į gudiszkas. Ar 
negalėtu „Dzien. Poznanski’s“ mums pasakiti, kodėl 
taip daroma, ar dėl iszplatinimo garbės dievo per 
„poniszką“ kalba? . . . Už tieso, divitiesi tik reiki 
lėtumui pacziu lietuviu! Kitur, pradėjus ką kuningui 
pasakoti bažniczioje nesuprantamoj ’ kalboj’, žmonės 
apsisukę laukon visi iszeitu! Ir turės buti iszvarita 
lenkiszka kalba isz lietuviszku „bažnicziukiu“ nevien 
dėl iszplatinimo krikszczionistės tarp musu broliu, 
nevien dėl to, kad žmonės galėtu klausiti dievo žodžio 
savo bažnicziose priegimtoje, visiems suprantamoje 
kalboje, bet ir dėl to, kad „Dziennik’ui Poznanski’ui“ 
atsitikus keliauti per Vilniaus ir Garteno gubernijas 
proga atsirastu iszgirsti „bažnicziukėse“ saldžius 
žodžius lietuviszko pamokslo ir kad jis persiliuditi 
galėtu, juog su Žamaitijos rubežiais dar nesibaigia 
rubežiai lietuviszkos kalbos ....

Dabar mudu, skaititojau, atkakova iki lietu- 
viszku maldaknigiu, o tai, žinoma, ir pritinka, po 
bažnicziai ir kningas paminėti. Tas lietuviszkos 
kalbos ir pamokslu prietelius sako, kad „ne lenkai 
uždraudžia giventojamsŽamaitijos melstiesiant kningu, 
spaudintu lotiniszkomis raidėmis.“ Ką mums atsakiti? 
Mums rodosi, kad jei „ne lenkai uždraudė“, tai dar 
mažesnė kaltibė lietuviu, kad jiems tokios kningos 
tapo uždraustos, ir mums rodosi, kad czion lietuviai 
kenczia ne už savo kaltibę .... Prieg tam, nors 
giventojai Vilniaus viskupistės turėtu lietuviszkas 
maldu kningas, tai neužmirszkime, kad tenai lietuviszka 
kalba ir isz maldu iszvarita! Kuomigi czion musu 
kalba prasikalto? . . .
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Ir taip, kaip augszcziau regėjome, užrubežiniai 
lenkai parodė mums ragus savo „brolistės.“ Mės 
nežinome ką musu lietuviszki bajorai atsakis tiems 
lenkams už tokį gražų vardą, Basku ir Bretonu, 
kuriuomi juos ponai užrubežiniai lenkai apdovanojo, 
skriausdami ir krivididami praeitinę visos Lietuvos 
ir susirietę meluodami, kad mės visu labu — ir gi- 
vascziu patim — asame lenkams kalti . . . Nuog 
savo pusės mės jiems galetumėm trumpai žodžiais 
didžiojo musu Vitauto į lenku karalių Jiegaliu raszi- 
tais (17 Vasario 1429 m.) pasakiti: Paliaukit „panie- 
kinti mus, bajorus musu ir visą Lietuvą!'' Dumodami 
tacziau, kad ir musu ponai bajorai atsilieps, mės 
jiems ir ginczą, pavedame, nės mums patiems ne 
ginczai galvoje, kadą į kovą įpainiota tapo ir pati 
„Auszra“.

Paminėtas rasztas „objav litevski“ ticzia para- 
szitas tapo isz priežasties „Auszros“, ir mės ją ap- 
gindami nuog užpųlimo, dumojame kiek pajegdami 
ant vietos pastovėti.

Kas 1—4 N. N. musu raszto skaitė, tas su menku 
trusu užtemiti galėjo, kad mės nekliudėme ir neketinome 
kliuditi kokią nors politiką ir dumojome tik apie tai, kad 
romiai trustiesi, pagal pajegas musu ant naudos musu 
broliu, ir tokiu budu, kaip mums rodėsi naudingiausia 
busę tą naudą atsekti ir taip, kaip mės suprantame 
savo giminės reikalus. Jųg nevisi vienodai giminės 
reikalus supranta, ira seniai žinoma, ir mums visuomet 
rodėsi, kad mus įpacziai kaltinti negalima, jei žiurime 
mės ant savo naminiu reikalu ne per tokį stiklą, 
kaip „Gazėta Narodova“ ir kitos. Prieg tam mės 
iki sziai dienai netik nieką pikto priesz lenkus 
neraszėme, bet ir rankraszczius, kuri egalėjo sziokiu 
ar tokiu budu užgauti lenkiszkus jausmus, slėpėme 
ir nespaudinome, tikėdamiesi, kad musu darbas, kaipo 
stovęs isz tolo nuo politikiszku arzeliavimu, bus nau- 
dingiausias ant tos dirvos, kuri gulėjo iki szendien 
Lietuvoje menkai arta, mėnkai akėta. Mės iszsirink- 
dami platinimą — pagal pajegas musu — szviesos 
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priegimtoje lietuviu kalboje, tikėjomėsi, juog neatsiras 
czion mums ant musu nekalto kelio piktas nepriete- 
lius, kursai geistu naikinti ir gaiszinti musu darbą 
ir mums apsunkintu kožną žingsnį tolin žengti. 
Kitoniszkai tacziau atsitiko ir — veik po pasirodimo 
pirmuju numaru musu raszto.

Lenkiszkas „Dzien. Poznanski’s“, sutinka lietu- 
viszkos „Auszros“ pirmus sprudulėlius labai rustumi 
balsu. Jis mus kaltina tokiuose nusidėjimuose, kokiu 
„Auszra“ nedasileido. Jis tarp kitu sako, buk 
„Auszra“ užsiėmė ligiai nepadorumi kaip ir nereika- 
lingu užsidavimu subudinti lietuviu tėviszkės meilę 
(patriotizmą) per siundimą ju priesz lenkus; juog musu 
raszte esą „iszjųkiami ir užkabinėjami tie, kurie 
mokinąsi lenkiszkai ir dumoją, kad lenkiszkumas 
esąs nėva koki žimė augsztesnio apszvietumo (civi- 
lizacijos)“. Kaip skaititojai mato, mės apie susilen- 
kavimą iki sziai dienai mažkų nieko dar neraszėme ir 
regis mums pirmas „Dzien. Poznanski’s“ parodo 
kelią, apie ką rasziti reikėtu. Argi tai vėl jo akise 
ira toks piktas daigtas, jei mės savo broliams saki- 
tumėme: „saugokit savo kalbą lietuviszką, nės ji ira 
jums dųta nuog dievo, kaipo priegimta kalba; ji ira 
seniausia, puikiausia isz visu kalbu“ ir tt. Mums 
visados rodėsi, kad kožnas teisibę milintis ir protin- 
gas žmogus pagirtu mus už tai, kad mės savo kalbą 
milime, taip ligiai kaip tie patis lenkiszki laikrasz- 
cziai giria tųs lenkus, kurie savo kalbą mili. Kaipgi 
tad žodžius „Dzien. Poznanski’o“ suprasti? Matiti, kad 
jam ne per virsz patinka tai, kad mės lietuviszkai 
su savo broliais kalbame; neabejotina, kad mės didį 
pagirą užsipelnitumėme tarp tu ponu, jei peiktumėme 
savo brangią kalbą ir girtumėme lenkiszką, kuri su 
musiszką ir susiliginti negali! Bet ponai lenkai, ar 
tai butu teisingas toks darbas, ir jeigu teisingas, tai 
kalbinkite nors lenkus Lietuvoje givenanczius, kad 
jie atsiskirtu nuog lenkistės, o priimtu lietuviszką 
musu kalbą; arba nors kalbinkit, kad paliautu tą 
bjaurų darbą atlikti, kaip iki sziai dienai Vilniaus, 
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gubernijoje daro, butent kadnors nenaikintu bažnicziose 
musu brangią kalbą, kurijums nieko pikto nepadarė!

Tolin musu „Dzien. Poznanski’s“ jau su pasipik- 
tinimu raszo: „kas dar piktesniai, užkabinėjami, 
iszjuokiami kuone pirsztu parodomi kuningai žamaitiszki, 
kurie vieton saugoti tėviszką gaivalą (žyviol) per 
lenkiszką patrijotizmą trusiasi apie iszplatinimą len- 
kiszkistės.“ Ir szituos žodžius lietuviszku pamokslu 
prietalius ant vėjo paleidė, nės mės iki sziai dienainei 
žodelio apie musu godojamus kuningus neraszėme, 
žinodami labai gerai, kad musu milimi ir tikrai lietu- 
viszki kuningai tokiais niekniekiais, kaip platimimas 
lenkiszkistės, niekados neužsiėmė ir neužsijima. Bet 
žodžiai „Dzien. Poznanski’o“ paleisti, žinome, į kurią 
szalį — butent kad pakelti priesz musu rasztą 
Lietuvos kuningus, kurie galėtu, kaip tuls dumoja 
pagelbėti givenimą „Auszros“ sutrumpinti ... Ar 
pasiseks? — Teisibę turime sakiti, kad mums teko 
jau iszgirsti žinias apie persekinėjimą tulose vietose 
musu raszto . . . ., — ką mės ketiname ir aprasziti 
— bet ar per įtekmę „Dzien. Poznanski’o“ ar kitu 
tokiu tamsos prieteliu, tikrai dar nežinome. Ant 
vieno mės tiktai pasitikime, kad musu apszviesti 
kuningai ais ne priesz mus, bet su mumis ir nekaltins 
mus, kad mes lietuviszkai kalbame ir dumojame.

„Dziennik’as Poznanski’s“ su musu „Auszrą“ 
keremonijos nedaro; jis tiesiok jos iszdavime regi 
„vilių maskoliszką ar vokiszką“ (podstęp rossyjski 
lub niemiecki)! Ant tokiu jo zaujimu tik nusispnijauti 
reikėtu . . . Jis, kaip ir kiti jo broliai, ir to nesu- 
pranta, kad galima szirdije gaivinti meilę dėl savo 
pavargusios giminės ir kalbos lietuviszkos; bet jeigu 
iszgamais tapę trauktumėme ir temptumėme savo 
brolius į lenkiszką pragarą, neabejojame, kad už- 
sipelnitumėme didelią tarp tu ponu garbę! . . .

Tolin „Dzien. Poznanski’s“ grasindamas mums 
sako, kad pats musu raszto iszleidimas esąs „piktas 
ir nesavžiniszkas darbas“; juog „jeigu esąs isztekmę 
(vyplyv) nepriderinczio laiko ir milinczio savo įpa- 
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tibes skirtumo (separatismo), tegul atsikvoszi ir pa- 
dumoja, dėlkogi tai įpacz tokius daigtus platindamas 
tarp lietuvpalaikiu (sic! = „lud“ Bed.) dirba. Už 
tieso nedėl ju“ ir tt. Bet dėl ko, klausiame? Ar 
„Dzien. Poznanski’s“ dumoja, kad mės lietuviszkai 
raszome dėl to, kad lenkai skaititu, kurie lietuviszkai 
nemoka? — Lietuviszkai mės raszome dėl lietuviu 
ir pasitikimė, juog rasztai musu bus skaitomi, ar už- 
rubežiniams lenkams patinka ar ne ir kuo tolin, tuo vis 
daugin. Mės tad dirbame ne dėl ko kito, kaip tik dėl 
savo broliu lietuviu!

Baigia „Dzien. Poznanski’s“ savopriesz mus rasztą 
tokiais žodžiais: ,,Teisibė tik, kad musu (t. ė. lenku?) 
Lietuvoj’ padorioj’ sunkėsnis dalikas; kad malonis 
Apveizdos didesnė negu žmoniu piktibė, o kad nusi- 
tikėjime į pirmąją asame persiliudiję, juog „Auszra“ 
susimanis, jei tiktai klista, kad pasiliks pavojinga, ir 
užbaigs negražiai o nepalikdama pikto pėstako (slad) 
savo trumpą amžių, jei ira apsiėmimu nelemto pasi- 
tikėjimo ir viliaus'' . — Ant tokios niekbilistės mės 
atsakinėti neturime priežasties nei noro; tacziau tiek 
paminėsime, kad givastis musu raszto neprigulės nuo 
velijimo ir pranaszavimo vieno ar kito lenkiszko 
balso . . . . Zauniti jiems vale . . .

Taip tai sutiko pirmus musu žingsnius „Dzien. 
Poznanski’s“, ir kaipgi jam dabar tikėti, jei sako: 
„lenkai nenori ir negali isznaikinti bei pagaiszinti 
lietuviszką gaivalą, kurį jie mili“ . . .

Kaip mili — matėme; ko nori — matome; ką 
gali padariti ir daro — matome.

O dangiszkoji teisibė, kurgi tu dingai?
Birsztonas.
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Margis.
Giesmė isz Lietuvos veikalu, 

L.Kundraiczio paraszita, lietuviszkaiiszguldėS.Norkus.

Giesmė pirmoji. 
(priemazga).

XVI.
Opos iszgijo — kunas atsigavo, 
Senas lietuvis, kursai jį vaktavo, 
Pagal Margio nora gražiai prižiurėjo 
Žaisdas, ir tepė ir apriszinėjo, 
Ir kol nuog mirio jį neatvadavo, 
Rupinos’, kaip tėv’s apie vaiką savo. 
Lietuvio vardas tikras buvo Liutas: 
Jaunistėj’ buvęs nežmogiszkai drutas; 
Pajėgos dievai jam nepavidėjo — 
Prieszginius savo kaip žlugta velėjo! 
Bet buvo ir kam vir’s isz viru imtas, 
Krutinėj’ stambus ir pecziuose rimtas. 
Stiprus kaip aržuol’s amžiais įrietėjęs, 
Narsus, kaip liutas, vaiku apginėjas; 
Vokiecziams, lenkams taip jisai įkiro, 
Juog pamen’ szendien narsumą, to viro, 
Jo rokmonumą, ir didį gudrumą, 
Stovilą, augsztą, ir kuno stiprumą, 
Galibę kirvio, kurį kad nutvėrė, 
Vokiecziams kailį perkuniszkai pėrė!

Bet po daug metu gal’s amžio prislinko, 
Ir rimti pecziai milžino sulinko;
Plaukai ant galvos lig sniegas pabalo, 
Karsztas jo kraujas gįslose atszalo; 
Balsas, ką, muszoj’ lig Perkunas griovė, 
Szendien tik sznabžda, lig vandenio srovė, 
Vos tik daineles padainuot’ valiojo, 
Bet ir czion Liutui gerai pasiklojo.
Lietuvos darbus karėse atbutus, 
Kaip narsiai grumėsi, trimitas suputus, 
Kaip stripais nugaras križokams drožė —
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Vislab dainose senukas iszrožė.
Žiloj’ senatvėj’ jis nepataikavo: 
Savo ir kitu darbus apdainavo, 
Idant atmintis ju garbės nežutu — 
Amžin’s pamokslas jaunųmenei butu, 
Kaip už liuosibę pridera kariauti, 
Tėvinę ginant, neprietelius kauti .... 
Žiniai, mat, ugnį szventąją dabojo, 
O seniai ukės darbus apdumojo;
Vieniems, mat, garbė rupėjo dievaicziu, 
Antri kurstė ugnį szirdij’ jaunikaicziu.

xvII.
Križok’s gidomas, norint jau iszgijo, 

Skaistumas veido neveik’ įsivijo;
Kraujo isz kuno daugel isztekėjo, 
Szirdis kas dieną, kaip lupos virbėjo, 
Rupestis galvą mirtinai slogino — 
Vaikszcziodam’s blaszkės, lig po nasztą szvino, 
Toksai tai vargas atkust’ nedaleido, 
Cziulptinai cziulpė skaistumą nuog veido: 
Lig žolin’s uksmėj’, nors jis ir pražista, 
Bet žied’s nėr’ aiszkus, ir gelsta ir vista, 
Szakos peleiszais apniktos glaumija, 
Lapeliai krinta, nės szaknis kirmija.
Taip jaunikaitis glaumija ir niksta 
Nors žaisdos gija, bet kunas neviksta.

Liutas križoko perszulius įspėjo, 
Szirdis atližo ir pasigailėjo;
Pradžioj’ nekęsdam’s ligiai szliksztu liulį, 
Purtės ir piko, lig bitė už dulį.
Budavo akim’s, kaip kadą pažiuri, 
Tartum su peiliu į szirdį įduria; 
Gididam’s gidė ir žoles virino, 
Bet skausmu su juom’ dar nesidalino. 
Szirdis kovose lig plien’s užgrudinta, 
Neveik galėjo buti sugraudinta;
Jis pats kraujuose ne kartą voliojos’, 
Taigi ir kitus matidam’s ticziojos’;
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Bet szirdis Liuto veikiai suminksztėjo, 
Kaip sopa szirdies križoko įspėjo.
Ir akim’s meiliau jau į jį žiurėjo, 
Ir malonesniais žodžiais prakalbėjo. 
Pravardės iszklausęs, sakė, atsiminęs, 
Verner’į Ransdorp’ą, jo tėvą, pažinęs, 
Ir dar su stripu veidą jo pažeidęs, 
Kad tas kovoje jį parblokszti geidęs. 
Žodis po žodžiui kaip įsisznekėjo, 
Net akis senio lig ugnis žėrėjo, 
Rodos’ jam kupra nuog pecziu nuslinko, 
Karsztesniu krauju szirdis jo pritvinko; 
Rodės, kad senis dar vėl atjaunėjo’, 
Su draugais, kurie jau kapuos gulėjo, 
Į karę aina, križokus galabin’, 
Į vartus pilies su bardiszium’ klabin’ 
Ir szaukia: „virai! verskime gi sienas, 
„Czion tupi musu kraugėris nevienas . . . 
„Kaip sziltas vilnas mės juos sukedensim’, 
„Kas dar drįs remties’, tam galva nurensim’!“ . 
Toj’ įkaitoj’ dvasios besidžiaugiant gausiai, 
Tankiai ir Margis atėjęs jo klausė, 
Dumodam’s, bet pats nieko nekalbėjo, 
Tik kune kraujas jo greicziaus tekėjo, 
Tik kart’s nuog karto jojo akis raibos 
Ugne žėrėjo, lig debesij’ žaibas! . . .
Žiurėdam’s linkon juriu Baltuju 
Ir givenancziu križoku prie juju, 
Akis ruscziai mėto, kumsczias abi gniaužia, 
Žim’, kad apmaudas atmonos jį graužia.

xvIII.
Jauną Ransdorp’ą bet n’užpuldinėja, 
Laiko jį liuonoj’ ir savo globėje.
Nors neprieteliaus sunų jame mato, 
Bet prie sunkaus darbo niekad jį nestato; 
Nors vokieczius kitus nelaisvėj’ laikitus, 
Varinėj’ visur pancziais surakitus, 
Liepia kast’ urvus po žamę per dienas,
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Nesziot’ akmenis ir muriti sienas, 
Visaip kankinti, o prieg to dar barti — 
Tur’ taszit’ medžius arba laukus arti. 
Prie tokio darbo križoka nevaro, 
Nežinė, kodėl taipo Margis daro; 
Ar tai jaunistę taip jis jo godojo, 
Ar gailis’ jauno, esanczio bėdoje; 
O rasi laukė įtuksenczio kuno, 
Turinczio eiti ant garbės Perkuno? 
Nežinė — žim’ tik, kad drauge didžiunu, 
Globoja, mil’ jį, kaipo savo sunų;
Sen’s Liut’s jį bovin’ ir dainas dainuoja, 
Akimis niekas į jį nežnairuoja, 
Margis su savim’ į stalą sodina, 
Kasdien skaniausiai jį pavalgidina, 
Ir niekad prie jo vokieczius nepeikia, 
Nors szirdij’ niekin’, kernoja ir keikia. 
Daleidž’ iszeiti jam už pilies vartu, 
Kur daug valandu vaikszcziodam’s pravarto’, 
Žiurėdam’s, kaip Nemuon’s gražiai tiviliuoja, 
Su vėju, kurs žiedras vilnis jo voliuoja. 
Jsz tolimo kraszto, kur tiek pridejavo, 
Siunczia tėvinėn dumas szirdies savo, 
Klausia tėvucziu, kaip juos dievas laiko, 
Ar dar n’užmirszo jiejie savo vaiko, 
Kurs svetimoj’ szalij’ givendam’s vienas, 
Su vėju siunczia jiemus labas dienas.

Apie Raudonpili.
Dėlei Lietuvos dideliai garbingas XIV. amžius; 

nuo tos gadinės iszliko daug pasaku ir miniu apie 
musu Didį Kuningaiksztį Gedminą kaip Žamaicziuose 
taip ir Lietuvoje. Kadągi szendien nedaugis ką žino 
apie tą kuningaiksztį, asz keliais žodžiais apraszisiu 
jo darbus. Jeigu nebutu givenęs Gedminas, neturėtu 
Lietuva nei garbės. Gedminas sunus Liutavaro, o 
brolis Vitenio, sėdo ant sosto 1315 m. gimus Kr., o 
mirė 1340 m. Jis pastatė sostapilį Lietuvos — 
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Vilnių. Apie Vilniaus prasidėjimą eina toki minė: 
viena sikį Gedminas, medžiodamas paupiais Vilijos, 
atgulęs užsnudo ir miegodamas sapnavo sapną, kurį 
pabudęs apsakė kuningams; jam prisisapnavęs dide- 
lis vilkas; isz to vilko vis vilkuicziai ėję ir ėję — 
ir pasklidę po apigardą. Tadą kuningai jam isz- 
reiszkė, juog vilkas ženklinąs pilį, kurią czionai reiki 
pastatiti, o vilkuicziai esą žmonės, kurie apgivensę 
pilį. Taip tadą Gedminas ir pastatidino Vilniu.

Gedminas buvo surinktoju į daigtą lietuviu žamės, 
galingas ir sumanus karėse priesz tutorius, križokus, 
lenkus ir gudus; priesz jo galibę nei viena tauta nei 
skėsterti negalėjo, nės jis visus sumuszo ir sutrėmė. 
Gedminas buvo stabmeldis, jis karsztai milėjo savo 
tikibę ir nusimirė nekrikszczionimi.

Į keturioliktą amžių pareina ir paminklė apie 
puikiai iszstatitą, dailiai iszmuritą, augsztą, dideliai 
gražaus pavidalo su dailiu ir augsztu boksztu, nuo 
kurio aplinkiniai laukai matiti tolumu beveik ant 
6 miliu, ir dar prisilaikanczią iki sziam laikui Raudon- 
pilį, kurią paskiau lietuviai ėmė vadinti Raudon- 
dvariu. Szitas rumas žėri Lietuvos žamei gražiame 
daigte apigardoje Nemuono ir ira pastatitas ne per toli 
nuo Kauno. Tai taipogi darbas Gedmino. Raudon- 
pilis senuose laikuose buvo aptaisita gintuvė nuo vo- 
kiecziu. Kadą križokai įsimuszę į Lietuvą, atėjo iki 
Raudonpilies, czia musu kuningaiksztį betremiant 
križeivius, rėtino (pažeidė) vienas galiunas, kareivis 
križoku „Thileman von Zumnach“, ir Gedminas 
pasimirė; už tai dėl kiekvieno lietuvio skurdus ira 
paminėjimas Raudonpilies praeigio. Raudonpilį pa- 
baigė muriti 1337 m. Endris Bavarietis,*),  giminė 
ciesoriaus Liudviko; ne poilgam bet po smerczio 
Gedmino, sunus jo Montvidis pagrąžino Raudonpilį 
Lietuvai; vienok neilgam, nės netrukus ji vėl ant 
10 metu atiteko vokiecziams. Kad Teodoras Alten- 

*) Už tai Raudonpilį tankiai vadina — Bavarpilimi 
(Baierburg).
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burgas valdidamas križeivius gavo raszta nuo cieso- 
riaus Liudviko 17. d. gruodžio 1357 m. ant apėmimo 
valdžios Lietuvoje ir Žamaitijoje, Raudonpilis buvo 
nuskirta į sostapilį naujos valdistės. Kad Jiegalius 
prikerglino Lietuvą prie lenku, jau XVI am. szitas 
rumas kliuvo į valdžią lenkams: Zigmantas Augustas 
padovanojo jį garsingam to laiko kariauninkui lenku 
Kristinui Kirszensteinui, kurio gentis valdė Raudon- 
pilį iki 1810 m. Tadą ją atpirko Platonas Zubavas, 
kurs jau Žamaitijoje buvo gavęs keliatą dvaru nuo 
maskoliu ciesorienės Kotrinos II. Zubavas priesz 
savo smertį tą dvarą atidavė į kraitį dukterei Zopei, 
nutekancziai už Pirczio, kurs neilgai jį valdęs pardavė 
senatoriui Kaisarovui; Kaisarovas tą dvarą perleido 
savo neptei, kuriai prižiurint Raudonpilis iszlaikė 
savo gražumą ir didumą iki musu dienu.

(Tai vis užrasziau isz burnos žmoniu, kadą buvau 
apielinkėje Raudondvario, 14. d. spaliu mėnesio 
1883 m.) V. Vaiczaitis.

Szviesunas*)  ir pelėda.
Iszbanititas, iszvitas isz savo namelio, 
Persekiotas, stumditas nuo visu ant kelio 
Už tai, kad kožną daigtą tikru vardu szaukė, 
Vienas nabag’s szviesunas per svietą sav traukė, 
Per girias ir per laukus, isz miesto į miestą, 
Gabendam’s visą turtą sav’, protą apszviestą. 
Vieną sik, beapmąstant visą savo bėdą — 
Buvo tai gelmėj puszczios — mato jis pelėdą

Aplink apspiestą kėksztu ir varnu 
Tarp rėksmo, kliksmo ir užmo sparnu, 
Kurie ją baisiai neapkęsdami 
Nužudit’ taisės’ bjauriai kriokdami: 
„Sztai ta bedievė, viža tamsinės, 
Tai neprietelka musu tėvinės;
Reiki ją givą nuogai nupeszti,

*) Pilozopas.
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Potam apsudit į provą vežti:
Taip, taip! nupeszkim ta naktinikę
Ir sudon vežkim!“ — visi surikę 

Skrido su urmu ant jos ir smarkiai užpuolė. 
Matidama, kad tai ir’ nejuokai, pukuolė, 
Savo gerą ir didę galvą kraipidama, 
Pradėjo jiems pasakot’ jau kuone verkdama, 
Apie savo nelaimes, bet tai tuszczias darbas: 
Už nieką jiems szauniausi žodžiai — proto skarbas. 
Sujudint’s jos nelaimę, nėsa szviesunistė 
Įkvepia mums į sirdis meilę ir žmonistę, 
Mus’ mantusis, nubaidęs burį nevidonu, 
Klausė pelėdos: už ką ta gauja terionu, 
Galvažudžiu, givastį tav atimt’ gorojo?
Ką jiems pikto padarei? Pauksztis pasistojo 
Ir atsakė jam: nieko; mano kaltenibė 
Visa ir’ tame, kad asz permatau tamsibę.

J. A. V. Lietuvis.

Apgulmi rasztu skiriai
Duonalaitis.

Skaitimas „Auszroje“, Rigos giedotoju draugistėje, 
atliktas 7. vasario 1883 metu.26. sausio

Malonus klausitojai! Ketinant kalbėti apie lie- 
tuviszkus rasztus, ira reikalingu isz pat pradžios ap- 
sižvalgius savo kalboje, iszsirinkti tam atsakanczius 
vardus.

Visoje Europoje prijimtas žodis „litėratura“ ira 
musu prigimtiems lietuviams nepažįstamas; už tataigi 
ir mokinti vokiecziai įsteigdami draugistę suvokimo 
viso lietuviszkos kalbos skarbo užlaikimop mokslams 
ant amžino laiko, pramanė ją „Draugistę lietuviszku 
rasztu“. Ir taip rasztais*)  vadiname vis, kas ira rasztu 
ir spaudinimu apskelbta svietui.

*) Asz vadinu litėratura — raszliavą, tas žodis pablakus 
piliavai, rinkliavai ir k. Nežinau ar jis gerai pramanitas, no- 
rint tuliems lietuviams jis pamėgo. Kiti vadina litėraturą — 
raszėjistę, raszimenę. ... L Szl,
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Pagal savo kilmę rasztai skiriasi į tautinius rasz- 
tus ir dailius rasztus*).

Tautinius rasztus geriaus butu vadinti žodinistę, 
nės jie ira kilę nuo givo žodžio ir užsilaiko žodžiuose, 
t. e. givoje kalboje žmoniu, o įpacziai prastuju žmoniu, 
nepasilitėjusiu virszesniojo praszvietimo ir nenusitri- 
nusiu dar nuo savęs senovės dvasiszku pramonės už- 
valkalu; dailusgi rasztai ira mokitu viru sudėti, ant 
paveikslo rasztininku senosios ir naujosios gadinės.

Žodinistė (tautiniai rasztai), užlikusi nuo neatmena- 
mos senovės kalboje prasczioku, ira dabar mokitu viru 
labai garbinama ir daugalios vartojama mokituose rasz- 
tuose iszguldimop atsitikimu givenime kaip musu tau- 
tos, taip ir praszaliniu tautu seniai praslinkusiame 
laike. Dėl giliai mokito viro gana kartais vieno žo- 
džio iszguldimop paprastai nepermanomo atsitikimo.

Musu lietuviszka žodinistė, kaip ir visoki svetima, 
skiriasi į dvi dali: į pasakas ir dainas, kurios tapo 
renkamos ir suraszomos naujasniojoje gadinėje. Tarp 
dainu ira gartiausios visame pasaulije slaviszkos, o 
įpacziai serbiszkos. Taigi ir musu lietuviszkos dainos 
ira mokitu viru labai giriamos; tiktai su gėdą turime 
prisipažinti, juog mės patis neiszvidome gražibės savo 
neatimamu turtu: buvę senovės gadinėje musu pik- 
cziausi neprieteliai — vokiecziai parodė pirmiejie va- 
libą lietuviszku dainu, versdami jas į savo kalbą ir 
girdami savuose rasztuose.

*) Nenutikęs ties manim’ aptarimas: tautiniai rasztai butu 
ta visa raszliava, kuri pasiliti tautos; taigi czia patilptu ir 
istorija ir tiesu rasztai, ir apie auginima ir daug kitu, ligiai 
kaip pareina czia pasakos ir dainos.. Taipogi žodinistė ne tai 
reiszkia, ka rasztininkas aptarti norėjo. Žodmistė pataisita nų 
žodinas, o žodinas — tai rasztas, kuriame patalpinti pavienam 
visi ar daug žodžiu kalbos. Kasgi tadą bus žodinistė, atitrauk- 
tas suprotis? — Tolesniai rasztininkas neatskiria dailę arba 
priemonę (ars) nuo mokslo. Poėzija, muzika, skaptoristė, nam- 
stata — tai vaisiai dailės. Dailėje atsispindi daugiausiai jaus- 
mas ir vaidentuvė (cpavraoia), o moksle patirimas, sąprotavi- 
mas ir vaidentuvė. J. Szl.
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Dailus rasztai ar vėl ira skiriami į dvi dali, kuriu 
paženklinimop visame praszviestame sviete ira var- 
tojami iszmiriusiu kalbu žodžiai: proza ir poėzija.

Proza, žodis lotiniszkas (prorsus — tiesus, prorsa 
oratio — tiesi kalba), ženklina kalbą prastą, vartojamą 
kasdieniniame apsiėjime, iszreiszkenczią veikalu arba 
nusidavimu pasakojimą prastais tikrais žodžiais.

Poėzija, žodis graikiszkas (nuo veikvardžio koisiv — 
dariti, tverti, pramaniti) ženklina kalbą dailiai sutai- 
sitą, pagal mieros ilguju ir striuguju balsiniu žodžiuose. 
Poėzija dar ira vadinama jungtinę kalbą, nės joje vi- 
sados atsitinka žodžiai, patogiai sujungti, tankiai pos- 
muose, ligiai sumestos ir posmais surisztos siulu sruogos 
arba tacziaus gražiejie žiedai, isz daržu ir lauku su- 
rinkti ir dailiai suriszti vienon kvėtkon (riszelin). 
Vietoje žodžio poėzija asz linkėcziau tacziaus vartoti 
stacziai graikiszką zodį poiėsię (itoivjaię).

Isz visu czionajos minėtu raszto daliu perkratinė- 
sime sziuokart pavirszomis lietuviszką poiėsį.

Poiėsis raszant ne gana mokėti ir suprasti kalbą, 
bet reiki dar tame pragumo. Kits sukrapalioja eiles, 
rokuodamas balsines ant pirsztu ir pritaikindamas są- 
skambius eiliu galus; bet visas jo darbas ira ligiai 
riszelis žiedu, visą saują per kits kitą darže nuskintu 
ir pakraszcziais aplink apkaiszitu gražesniais žiedais 
su ligiomis atstomis tarp kits kito. Tokius raszitojus 
galėtumėme vadinti eilakrapaliais, kadangi tikrus poiė- 
sies raszitojus vadiname poiėtais, t. i. dailiais eiliu 
tvertojais.

Kožna praszviesta giminė arba tauta turi keliatą 
didžiuju poiėtu, spindincziu savo tvarais tarp mažes- 
niuju. Tie didieji poiėtai, tai ira saulė spindinti rasztu 
sviete. Bet mės tuomi negalime pasigirti, nės musu 
kalba ir rasztai dar nepakliuvo į praszviestuju kalbu 
ir rasztu skaitliu.

Lenku litėraturoje ira czielas skirius poiėtu lie- 
tuviszku, o virszumi ju Adomas Mickeviczia; bet jie 
su visumi neprigimtiejie lietuviai, arba lietuviai per 
mokslus „iszgamai“, nės daugibė ju nemokėjo lietu- 
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viszkos kalbos; juosgi vadina lietuviais todėl, juog pagal 
savo kilmės buvo isz to kraszto, kurs kita kart buvo 
vadinamas Didkunigaiksztistę Lietuva. Tie poiėtai, 
gimę ir užaugę Lietuvoje, apraszinėjo lietuviszkus se- 
nosios ir naujosios gadinės atsitikimus ir tuomi įgavo 
vardą skiriui lietuviszku poiėtu.

Tikrai lietuviszku poiėtu, lietuviszkai parasziusiu 
savo tvarus, prisiskaitisime labai nedaugalios, nės 
visi musu mokiti virai (atskirus labai mažą skaitlilį), 
niekindami savo prigimtą kalbą, paskęsta svetimose 
tautose. Tą daigtą lengvu ira iszmaniti. Kožnas, 
norėdamas moksluose prasiszviesti, nieko neranda lie- 
tuviszkuose rasztuose; o prasiszvietęs svetimoje kalboje, 
ant svetimu paveikslu, tuomi prisisavina ir svetimą 
budą iszreikszti savo misles. Tiktai kuningai, pagal 
savo stoną mokiną svietą jo kalboje, negali szalin- 
tiesi lietuviszkos kalbos. Už tatai musu pirmiejie 
rasztininkai buvo kuningai, kaip ir visur kitur; nės 
jie darbaliodami aviniczioje Vieszpaties, gali tiktai 
vartoti kalbą, suprantamą ju dvasiszkai bandai.

Grįžtant prie poiėsies, reiki priminti, juog dailiuose 
lietuviszkuose rasztuose jinai labai mažai buvo globo- 
jama, užtataigi nedaugalios jos licziu teturime. Pir- 
miausiai buvo sudėtos dvasiszkos giesmės, vartojamos 
bažnicziose krikszczioniszku tikėjimu, t. i. kataliku 
ir evanieliku. Isz svietiszkos poiėsies turime taipogi 
giesmes ir ėpus, t. i. tautos veikalu apraszimus.

Sziuokart ketinu paduoti trumpą žinią apie raszi- 
tojį lietuviszko ėpo, žinomą po vardu „keturios metu 
dalis“. Czionajos seksime pasakojimą Augusto 
Szleikerio, apgarsintą Petropilėje 1865 metuose.

Kristijonas Duonalaitis (Duonaleitis, arba isz 
lotiniszko: Donalitius), lietuviszkos kilmės, gimė 
1714 metuose per paczius Naujus metus Lazdinėliuose, 
netoli nuo Gumbinės. Jo tėvas buvo Kelmiszkis dvar- 
ponis. Apie jaunistę poiėto nepaliko neijokios žinios, 
nei kalbinės nei rasztinės. Numirus jo tėvui, motina 
atidavė mažą Kristijoną į iszkalą dėl neturtingu vaiku 
Karaliaucziuje. Kristijonas savo stropumu įgijo mokslą 
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diktuju mokintoju, kodėlgi jis buvo taip prasiskudri- 
nęs graikiszkoje, lotiniszkoje, ebrėjiszkoje, prancuzisz- 
koje ir vokiszkoje kalbose, juog kožnoje minėtu kalbu 
galėjo sudėti eiles, ko trupucziai paliko tarp jo po- 
pieriu. Bėdos prispaustas ir badą kentėdamas, jis 
mokėsi Karaliaucziaus Univėrsitėte dvasiszku daliku 
penkerius metus (1732—1737). Tame pat laike, bu- 
damas lietuviszkos seminarijos sądraugu, rado tikrą 
vietą, kur galėjo atsitinkamai prasilavinti prigimtoje 
kalboje. Pabaigęs akadėmijos mokslą dangstėsi tė- 
viszkėje, tartum guvernoriumi (vaiku mokintoju) lig 
1740 metu, kadą buvo paszauktas į rektoriu (pas mu- 
mis sakitu: daraktorių) prie bažniczios iszkalos į 
Stalupėnus, miestą arti jo gimtinės. Jo veikimas prie 
iszkalos, per trejus metus, su įgitomis akadėmijoje 
žiniomis, paliko tai vietai nepragaiszamą naudą. 
1743 metuose, viresnibės isz Karaliaucziaus rasztu buvo 
paszauktas skelbti dievo žodį į Tolminkiemį, netoli 
nuo Gumbinės, kur jis turėjo po savimi dvejopą pa- 
rakviją, už tatai-gi jam reikėjo sakiti pamokslą dve- 
jose kalbose: vokiszkai ir lietuviszkai. Czionajos jis 
pergiveno ir trusėjo be poilsio 37 metus savo parak- 
vijonu milimas kaip koks patriarkas.

Jo trusėjimas po namus ir užsiėmimas pateika- 
jame laike dar szaip-taip ženklina jo budą. Isztinkamai 
jis praleisdavo savo laiką dirbinėdamas sodne, kurį 
iszpuoszė iszrinktaisiais vaisiniais medžiais. Jis tena- 
jos kasė, cziepijo, sodino, dumodamas kiek-tiek lai- 
mėsę kadą-nonts paskesnieji: dandum ąuandoąuidem 
etiam posteritati aliąuid est. Į savo milimuosius mok- 
slinius darbus jis pasiskirė mekaniką, optiką ir kviziką. 
Optiszku stiklu tekinime jis buvo tobulas; jo ora- 
mieriai (baromėtrai) ir sziltamieriai (termomėtrai) buvo 
ilgą laiką garsus. Tokį pat mandagumą buvo įgijęs 
dirbti muzikinius įtaisus, įpacziai partapijonus. Taigi 
su tuom užsiėmimu jis jungė patikimą muzikop ir didį 
mandagumą žaidime. Nedaugaliems poiėtams nusi- 
duoda savasias giesmes arba dainas komponuoti; tas 
jam gerai nusidavė; czionajos priguli: Prietelistė 
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Dovido ir Jonatano, Gaspadoristė pirmuju žmoniu, 
Laimė ir nelaimė, Viltis. Tas giesmes jis giedodavo 
su muziką aplankancziams jį prieteliams.

Duonalaitis mirė 1780 m. 18. dienoje vasario, vi- 
resnibės garbinamas, parakvijos milimas ir prieteliu 
apgailimas. Jis paliko naszlę, pergivenusią dar 18 metu. 
Vaiku nepaliko, bet jo vardas ne pragaisz, kolek bus 
lietuviai.

Ne vien metu giesmes Duonalaitis isztaisė, bet ir 
kitus rasztus, tarp kuriu ira pasakos ir pasakojimai 
kilę isz paties poiėto pramonės. Szit tos pasakos: 
1) Lapės ir gandro czesnis; 2) Rudikis (szuo) jomar- 
kininkas; 3) Szuo didgalvis; 4) Pasaka apie szud- 
vabalį; 5) Vilkas provininkas; 6) Aužuolas girpelnis 
ir 7) Priczkaus pasaka apie lietuviszką svodbą.

Duonalaitis raszė visas savo poiėsis eksamėtrais, 
t. i. szeszmierinėmis eilėmis, nors tokios eilės ira pa- 
sakoms per ilgos, bet jos iszėjo dailiai sudėtos. „Me- 
tuose“ iszreiszkia Duonalaitis lietuviu givenimą kasdieninį, 
kitąkart priligindamas su givenimu ponu; jis ne pra- 
leidžia ir mažiausiu sziokiu tokiu atsitikimu.

NB. Antrąkart 6. kovo./23. vasario buvo perskaititi iszrinkti 
szmotai isz „Metu“. J. K. Sz.

Apraszimas žemės turtu.
(priemazga).

Treczioji veislė.
Degantiejie dalikai.

Prie tos veislės, kaip augszcziaus pasakiau, priguli 
daug žemės daigtu, lengviai degancziu įlaidžioje ugnije.

Siera teka upeliais garuodama isz degancziu kalnu 
už Rimo. Žemėse jinai guli gįslomis ir grumuluose 
pas Krokuvą, Italijoje, Sibėrijoje ir Vokietijoje. Tan- 
kiausiaigi jinai kupeton suvirusi su gelžia, variu, ak- 
menuose. Isz tokiu akmenu Vokžemije jos kuodaugiau- 
siai iszdegina. Szaip sierą isz akmenu dirba: mo
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linį pecziu pristato trubeliu parpurkos, suvestu galais 
i ilgą lovi, turintį apaczioje auskiną (lataką). Tru- 
belias pripildo sieriniais akmenais ir kaitina sierą 
akmenuose; isztirpusi jinai teka į apatinią trubą, o 
per auskiną į lovį. Taip gautą sierą dar kartą tirpo 
ir pilia į žiedikles (kvormas) — tokią sierą atveža 
pas mus. Siera, pas mus perkama, ira kieta ir 
trupi, betgi ją isztirpius ir supilus į vandėnį, ji ran- 
dasi draiki ir tisi, o į kelias dienas ji vėl sukietėja. 
Ji dega mėlina ugnimi ir troszku nuo jos. Deda sierą 
į paraką. Kartais tinkasi matiti smulkią sierą — ji 
gaunama aptiekose ir vadinasi žiedu sieros; tas sieros 
žiedas gaunamas isz sieros garo. Isz sieros darosi 
vitrijolas.

Gentaras (burksztinas) randamas aplink Palangą, 
ties Klaipėdą, ant Kopkalniu, ties Karaliaucziu. Ira 
tai givi sakai pusziu ir egliu, apneszti žemės ir su- 
gelžėję. Jį atranda gįslose ir grumuluose. Dirba isz 
jo karolius, cigarturus, galus cibuku. Geltonas bran- 
gesnis nekad baltasis, užvisgi brangesnis kopustinis. 
Degdamas duoda gerą kvapą. Jis patrintas pritraukia 
dulkes ar pukus.

Anglis. Visi dalikai szio pasaulio — givis (gi- 
vuoliai, medžiai) — daugiausiai turi savije anglinės 
medegos. Anglį-gi gauname dvejopai: per ugnį ir 
per puvimą. Ugnis suteikia mums anglis tikrasias, 
o puvimas — akmenines. Puvimas ir degimas ira tas 
pats daigtas. Taip jei mės pakursime peczilį ir ne- 
užkiszime priekakczio, tai medžiai iszdega ir angliu 
nelieka; o jeigu priekaktį pridarisime, medžiai ap- 
degs ir paliks anglis. Taipat atsitinka ir su puvimu. 
Jeigu įkasime medį į žemę, taip kad oras negaus prie 
jo prieiti, tadą į keletą deszimtu metu rasime anglis. 
Taigi matome, kad sudegimas angliu neprideri nuo 
oro, bet be jo įviksta pavirtimas medžiu į anglis. 
Taip buvo ir su miszkais tvanmeczio gadinėje, kuriuos 
apneszė vanduo žemėmis; ju tai liekanomis ira akme- 
ninės anglis. Jos dega gerai, bet labai smardžiai, ir 
dega duodamos didelį karsztį. Jos sugadžios prie gel- 
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žiniu keliu, prie dirbtuviu, vienok neblogos ir kalvėje. 
Atveža ju daug isz Anglijos, Vokžemio, ira ju geras 
plotis apie Perma, už Maksvos. Akmeninės anglis 
szaip galėjo pasidariti: ten, kur szendien kasa pil- 
ningus mažkuo medžius stuobriais, turėjo buti dideli 
miszkai tvanu metą; vanduo griovė kalnus, neszė smil- 
tis ir pakalnėse medžiai apsineszė smiltimis, o palikę 
apaczioje jie pritruko oro, ir pavirto į angli, t. e. supuvo.

Torpos-gi turi kitoniszką paeigą ne kad akmeninės 
anglis. Ant žemės juk laiko netruksta. Matiti ga- 
lime vandenije sziokias netokias žoles siuluotas, isz- 
sitampiusias ant akmenu ar pluduriuojanczias. Tokios 
žolės iszdžiuvus upeliui ar pelkei nugula ant žemės, 
o pripludus vandeniui vėl pakila ant vandens — jau 
nebe vienos paczios, bet su žemę, su sėklomis menku 
žoleliu mėgiancziu drėgnumą, kurios auga, židžia ir 
taiso per kelerius metus jau mažai-mažai salas, kupsz- 
turus; prie to viso prisideda dar sziokios-ne-tokios 
draikanos, samanos ir karklapalaikiai, ir taip į keletą 
deszimtu metu jau žalioji bala apsinesza kaskartą 
daugiaus žemę. Zolės szaknijasi naujos, o pirmutinės 
grimzda susikerėjusiomis szaknimis ir puva mažai te- 
prieinant orui — taip tai ir pavirsta į taip musu va- 
dinamas torpas. Taip tai nusitinka maž-daug kiek- 
vienoje baloje. O augimas torpu neiszpasakitas, taip 
antai Danijoje vieta, kur imta torpas, į deszimt metu 
nebepažimi. Torpose ne puva juk ir kunas žmogaus; 
taip rasta Danijoje sveikus — moteriszkę ir viriszkį, ku- 
riuodu buvo prapuolusiu pirm 10 metu; ant oro juodu 
ėmė puti ir pakasimas atgal nieko nebeprisidėjo.

(Toliaus bus.)

Mezzofanti ir prigimta kalba.
Vieną kartą — buvo tai 1844 m. — susitiko su 

garsingu galviniu, kardinolu Mezzofanti, vieniszkis 
(isz miesto Vienos) dainius, židas Dr. A. Frankl, kur- 
sai už savo prigimtą nors laikė czėkiszką kalbą, bet 
giesmes savo daugiausiai eiliavo vokiszkai. „Kodėl 
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Tamista neraszai savo prigimtoj’ kalboj’?“ paklausė 
kardinolas vokiszkai. — „Pirmutiniai mano darbai, 
atsakė Frankl, jaugi buvo rasziti czėkiszkai, bet sunku — 
czėkiszkos dainos turi mažai skaititoju.“ — „Kad taip, 
tai asz turiu sakiti, juogei Tamista galėtumei per savo 
rasztus laimėti didesnį burelį skaititoju,“ sakė Mez- 
zofanti. — „Galima buti, atsiliepė vėl Frankl, bet ar 
ne vis ligu, kokioj’ kalboj’ mės savo duma iszreisz- 
kiame? Monsignore, kaipo kosmopolitas kalbose, pri- 
tarsite man sziame dalike.“ — „Niekumet!“ suszuko 
kardinolas. Man mano prigimta italiszka kalba ira 
brangiausia, isz viso svieto kalbu mieliausia. Pažįstu 
kelias kalbas, dailesnias ir rasi turtingesnias, bet tik 
italiszkoj’ jaucziuosi liuosiu beesas, taritum aksomuotuose 
rubuose. Kožnoje svetimoje kalboje, pridurė kardino- 
las, ira man dvigubai sunku, kadągi reiki apdumoti 
pirmiausiai kalbą, kaip reiki iszreikszti, o paskiaus 
kokiu budu galima dumą iszreikszti“ .... Taip kal- 
bėjo žmogus, kursai pažinojo ir mokėjo penkesdeszim- 
tis kalbu! —

O ką toks garbingas viras sakitu pamatęs, kaip 
lietuviai savo brangią tėvu kalbą niekina, keisdami 
ją ant židiszkos ir cigoniszkos? Szendien, kadą ir 
neprieteliai Lietuvos pripažinti pradeda mums tą tei- 
sibę, kad ant svieto ne esanti puikesnės ir senesnės 
kalbos, kaip lietuviszka, mės patis tik ją niekiname, 
nenorėdami pažinti jos didę vertibę. Kadą-gi atsiras 
Lietuvoje kits Mezzofanti, kursai žodžiu ir darbu pra- 
szviestu akis apspangusiu lietuviu ir įkurtu szirdise 
juju meilę dėl savo kalbos? B.

Musu kningos.
Lietuviszkos ir senausios dainu kningelės, išzleistos nuo 

M. Jankaus. Tilžė 1882, laksztu 36, prekė 30 pf. = 15 kap.
Po tokiu užraszu iszspaudintas tapo pas Mauderodę 

Tilžėje dainu surinkimas, turįs savije 22 daini. Nors 
p. Jankus ir vadina tą kningelę „seniausią“, bet skai- 
titojas veltui jeszkotu czionai senu dainu musu. At
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skirus vieną dainą (N. 17) apie molinį puodą, kitos 
dainos ira ne taip senos. O ir szita apie molinį puodą 
daina tapo jau senesniame savo pavidale spaudinta 
Juszkos surinkime: „Lietuviszkos dainos“. Mės tik 
tiek turime sakiti, juog szitoje dainoje, kaip ir Jusz- 
kos užraszitoje, minavojamas „ponas lenku bajoras“, 
regisi, ne per seniai įkisztas tapo musu dainon, nės 
mums teko girdėti tą paczią dainą, o vieton „lenku 
bajoras“ dainuojama buvo — „bernelis“, „bernuželis“. — 
Paskutinės, butent 17—22, dainos szito surinkimo ira 
labai jaunos, ir kilusios, regis, su įtekmę visą musu 
budą, dabą ir kalbą sudarkanczio vokiszkumo .... 
P. Jankus patalpino savo kningutėje ir Vilemavicziaus 
giesmę apie Birutę (N. 3), bet didiai sudarkitą. Gailu, 
kad jis nespaudino tą giesmę pagal musu rasztą 
„Birutė“ isz 33 N. „Lietuviszkos Ceitungos“ 1881 m. 
Butu taipogi p. Jankus gerai padaręs, lietuviszką kalbą 
savo dainu akilai apvalidamas nuog vokiszkuju barba- 
rizmu . . . Abelnai bet nužiurint ant kningelės p. Jan- 
kaus ir jo meilės dėl kalbos ir praeitinės musu, mės 
turime pagirti jojo trusą ir darbsztumą, ir veliti, kad 
ta jo kningelė Lietuvoje butu meilingai priimama.

Isz prakalbos p. Jankaus mės atkartosime szituos 
jo žodžius:

Mieliejai broliai, lietuvininkai, 
Apmislikit bent kartą tikrai, 
Kaip kartą buvo mus’ kalba meilinga, 
Žamė Lietuvos pagirta, turtinga. 
Bet dabar tu, Lietuvos mergelė, 
Tu turi duot savę vadintis vargdienėlę ! 
Tu turi buti nuo visu nuspausta, 
Negarbinga ir visu papeikta.

Tolin jis paminėdamas, juogei mės turime „tarnauti 
židams ir cigonams“ nurodo ant to, juog senovėje, 
kadą Lietuvoje vieszpatavo vienibė tarp žmoniu ir 
brolistė, giminė musu palaiminga buvo; bet vienibei 
ir senovės tikibei isznikus, Lietuva suniko, suiro ... 
Szendien „mės budami nenaudingi, esam’ su židu ir 
cigonu kalbą pakajingi“; atsižadame nuog savo dideliai 
gražios, puikios ir senos kalbos, kuri neturi sav ligios, 
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ir pleperųjame vokiszkai, lenkiszkai ar maskoliszkai. 
Szirdise musu atszalo meilė dėl musu garbingos kal- 
bos, ir mės sunkiai pažeidžiame Vieszpatį ir musu 
garbingus sentėvius, kurie isz kapu atsikėlę, nepažintu 
savo nenaudėlius nepoczius (vaiku vaikus), atsižadė- 
jusius nuog savo kalbos ir broliu ! . . . Mės drauge su 
p. Jankumi galime „raudojima raudoti“ dėl sunikimo 
senoviszkos garbės Lietuvos, josios didibės, josios 
platumo! . . . Szendien mes galime tik melsti viesz- 
patį, kad jis atgaivintu dar szirdise musu ir įkurtu 
karsztą, tikrą meilę dėl musu kalbos; kad jis neda- 
leistu mums aklai užmirszti praeitinę musu; kad kiek- 
vienam musu broliu įkvėptu jis dvasę tikrai lietuviszką.

Ragindami ir praszidami, kad p. Jankus ne pa- 
liautu trusęsiesi apie rinkimą ir spaudinimą musu 
dainu, mės užbaigsime trumpą paminėjimą „Dainu 
kningelės“ jo paties žodžiais:

„Todėl priimkit kningeles meilingai, 
Ir iszguldikit visas iszmintingai, 
Tai mažosės’ bene ką gerą rasit’, 
Motiną ir kalbą milėti suprasit’.“ 

Dudutis.

V i lt i s.
Vai noriu miego, saldaus miegelio, 
Kad asz užmigcziau nors valandėlę, 
Tad’ pailsincziau kojas, rankeles — 
Neb’spaustu mislis mano szirdelės. 
Skausmuose tankiai mirksta szirdelė, 
Už vis daugesniai szią valandėlę: 
Apraudžiu graudžiai savo Lietuvą, 
Kuri kaimėnu keikiama buvo ....
Ar kur linguoju, ar ką dainuoju, 
Vis ją regėti laiką lukoju;
Miliu Lietuvą karszcziu karszcziausiai: 
Už tadgi noriu daugiu daugiausiai 
Su aną sirgti, amželį bengti, 
Nors aszarose skausmą uždengti! . .
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O milimoji! atiduodu szirdį, 
At’duodu savę, jei tu dar girdi! 
Be tavęs sunku givent’ ant svieto, 
Negaliu rasti dėl savęs vietą, 
Kurioj’ užmirszcziau nelaimes, vargus, 
Kokius tur’ kęsti Lietuviai brangus .... 
Neb’noriu miego, neigi ilsėti — 
Viliuos’ Lietuva dar paregėti!

1880. Kruopiai. A. B.

Girtuoklio divai.
Girtuoklis visą turtą kad prastojo, 
Mėliną nosį krapsztidam’s dumojo: 
„Jau suvis nieko dėl manęs neliko, 
„Ir neiszmanau, kaip tai atsitiko? 
„Kaip su visukuom trobos dingt’ galėjo? 
„Tegul piningai per gerklę praėjo, 
„Tai slidus — lengvu juos prariti, 
„Taipat su kitais daigtais padariti;
„Bet kaip perėjo balkiai, sparai, lotos? 
„Kaip neužkliuvo ir sienos szakotos ? 
„Tą neiszmanau ir žinot’ negaliu, 
„Nors isztirinėdamas gulu ir keliu ....

S. N.

Isz Lietuvos.
Vienas labai didis Lietuvoje ponas Z. sakėsi pa- 

davęs į Maskoliu viresnibę praszimą, idant ji isz- 
gabentu ant apsigivenimo į gilią Maskoliją tuos lietu- 
vėlius, kurie savo krasztelije žemės neturi . . . Gailu 
butu, jeigu tektu musu žmoneliams dangintiesi į 
svetimą szalelę. Taipat butu reikėję dariti ir su 
latviais bežemininkais. Bet latviai kitaip įsimanė. 
Jie ėmė reikalauti nuo viresnibės, kad jinai savo 
dvarus padalijusi į dalis nuo 15—30 desintinu žmo- 
neliams duotu ant iszpirkimo; tadą ir žmonės butu 
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dųningi, ir viresnibė gautu gera žiupsnį piningu. 
Kodėlgi negalima taipat padariti musu kraszte?

J. Szl.
Raseiniuose neseniai tulas urėdininkas B., kursai 

buvo savo giministės, kalbos ir tikibės iszsižadėjęs 
ir viska svetimą priėmęs, nusiszovė, kaip žmonės 
sako, isz sąžinės graužimo dėl pametimo lietuviszkos 
giministės ir priesztarimo jai.  P.

Klembarkio dvare (lenk. Plemborg, ant kraszto 
Dubisos upės. — Plemborkas paeina nuo žodžio Pilen- 
burg, Pilemburg, Plemburg: isz „pilis“ ir vok: „burg“; 
senovės laikuose gintuvė križoku, kurios liekanos ir 
szendien ten dar sode randamos) givena p. Daug- 
girdas. Jis paeina isz garsingos senovėje giminės, 
ir todėl isz meilės dėl savo prigimtos žamės ėmė 
perkasinėti nekurius kalnus, norėdamas rasti senovės 
liekanu. Jo darbas pasiliko isz tikro nebe naudos; 
nės p. Dauggirdas susitaręs su dr. Kavaliauskiu isz 
Raszcziu ir kitais perkasė kalną tėviszkėje p. Bialo- 
zoro-Jasnogorką, Kauno paviete, ir atrado tenai daug 
liekanu ir senovistės daliku grabuose senovės lietu- 
vininku, kaip tai žiedu, auskaru, ginklu ir tt. Tuos 
visus dalikus galima matiti rume p. D. Klembarke, 
Raseiniu paviete, netoli Eirogalės. Isz to galima 
datirti, kad p. D. ira netik geras tepliotojas, apie 
kurį visi žino, bet ir isztirinėtojas tėvinės liekanu. 
Duok Dieve mums tokiu daugiaus, kurie nesigailėtu 
taip, kaip p. D., savo piningu dėl mokslo ir Lietuvos 
praeigos! Apie tuos radinius placziai paminėta lenk. 
laikrasztije „Klosy“ 1882 ir 1883 m. su ju paveikslais 
per patį p. D. —

Mirdamas kuningas Kalvino tikėjimo, Karolis 
Nėrlichas, paliko labai placzią lietuviszką gramatiką, 
dar nevisai pabaigtą, rankrasztije. Keno rankose 
vienok ji ira, su lig sziol man neteko susekti. Taipogi 
girdėjau, juog didelios verczios dėl lietuviszkos kalbos 
ira jo pamokslai. Karolis Nėrlickas buvo sunumi 
Samuėlio taip jau kuningo evangieliku, kurie isz- 
pažįsta Kalvino mokslą, senijoro arba viskupo Ža- 
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maitijoje. Karolis mokslus ėjo Kėdainiuose, nės tenai 
kita kart buvo gimnazija 6 klesu, dabinama ir už- 
laikoma kasztu Vilniaus evangieliku sinodo. Paskui 
jis mokinosi taip kaip ir visi evangielikai einantiejie į 
kuningus teologijos Tarbatos universitėte. Kad czia 
pabaigė mokslus, jis paszvęstas į kuningus gavo 
vieta Biržiu miestelije, Panevėžio pavietije. 1847 jis 
persikėlė į Kėdainius, kur budamas kuningu jis buvo 
ir mokintoju pavietinėje mokslavietėje, o paskui ir 
gimnazijoje, nuo pradžios vokiszkos, o paskui lotinisz- 
kos kalbos; jis iszguldinėjo dėl kalvinu - lietuviu 
taipjau ir lietuviszką kalbą. Mirė Kėdainiuose 1860 
metuose (kiti sako 1861) ir tenaipat palaidotas ant 
evangieliszku kapu. Jam mirus, likusi naszlė isz 
namu Juozė Statkauskiukė, isz Kauno pavieczio, kuri 
paskui isztekėjo už Pavlaviczios ir dabar givena 
Svitaniszkės dvare, arti Kėdainiu. Pas ją galėtu 
buti virsziaus minėti rankraszcziai. Idant tai vis 
galima butu susekti, tai priduriu, kad duktė mirusio 
kuningo Karolio, poni Kognovickienė, givena Rasei- 
niuose, savo namuose ant Senatorinės uliczios, ir kad 
jo tikra sesuo taipjau Kėdainiuose givenanti, namuose 
Glatkauskio, arti Kataliku bažniczios, jos pavardė — 
Navickienė. Žino taipjau apie jį labai gerai vien- 
mokslis jo kuningas kalvinu Andriejus Kaderas (pas 
jį raszoma per Panevėžį į Biržius, o nuo tenai į Pa- 
pilį (Popiel). Nebegivėlis labai sutikdavo su grovu 
Jonu Tiszkumi (Tiszkievicz), tėviszkainiu Biržiu. 
Pranokėjas (pirmtakunas) Nėrlicho vadinosi Dombskiu, 
kurs kilęs ira nuo Poznaniaus. Vienas Dombskiu, 
vesdamas Nėrlichiczią isz Rigos, turėjo pažadėti 
priimsęs pavardę Nėrlichu. Nuo to laiko toji szaka 
giminės Dombskiu vadinasi Nėrlichais. —

Kitą sikį Kalvino tikėjimas buvo labai pasipla- 
tinęs Lietuvoje ir Žamaicziuose. Žamaicziuose buvo 
likę tik trįs kataliku kuningai; paskui czia kataliku 
tikėjimą atgaivino Jezuvitai. Lietuviai Kalvino tikė- 
jimo laikosi dar paružebežije Kuržemio, kitąsik 
tėviszkės kuningaikszczio Radvilo, kurs prisilaikidamas 
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to tikėjimo ir savo žmones į aną vertė. Skaitlius 
Kalvinu aname kraszte ira toks: Biržiu parakvijoje 
— apie 7000, Papilies daugiaus nekad 3000, Radvi- 
liszkės (Pakurszije) — 1500, Szvabiszkės apie 600. 
Taigi isz viso tose keturiose parakvijose randasi isz- 
pažintoju kalvino tikėjimo apie 12000 tikru lietuvininku. 
Parakvijos: Kelmės, Raseiniu paviete, ir Kėdainiu, 
Kauno paviete, turi labai mažai iszpažintoju, ir pa- 
mokslai tenai sakomi lenkiszkai. Katalikai giria evangie- 
likus kaipo dorus ir teisingus žmones.

Lietuviu Augsburgiszko arba Luteriszko tikėjimo 
ira labai mažai Žamaicziuose. Givena jie sziczion tik 
parubežiais Prusu ir daugiausiai jie ira isz Prusu at- 
ėję. Už tai ju bažnicziose, kurios ira Žviruose prie 
Nemuono arti Jurbarko, Tauragėje ir kitur, sako pa- 
mokslus lietuviszkai, o Raseiniuose jau vokiszkai, nės 
czia daugiaus ira vokiecziu negu lietuvininku. —

Ira musu broliu ir Minsko gubernijoje, apie ką 
nevisi žino. O tai pirm keliu metu buvo Petropilėje 
Mediku Akadėmijoje du broliu, pravardė ju Pliapei, 
abuodu tikru Lietuvininku. Ju kalba atstojanti nuo 
musosios, kaip žmonės sako — labai. —■.. Vieversis.

Lietuviu (Maskolijoje) laukininkistė ir gaspadoristė jau labai 
ira pradėjusi kilti. Daugel vietose ukininkai kuliamas maszi- 
nas turi. Dvaruose atrandi ir po kelias. Jau pradeda ir pjauna- 
mas maszinas (pjautuvus) isitiekti; tik sziczion negalima jas 
su pasisekimu vartoti: pievos neligios, o ant dirvu sekasi 
geriaus senoviszku budu.

Raseiniu kampe ima už perkėlimą per upes su pervažu la- 
bai brangiai, kaip kad nebutu nei jokio takso. Ant upės Du- 
bisos ties Eirogalę Kauno rėd., turi pėsczias už perkėlimą 
mokėti 20 kapeiku, o važiuotas 40 iki 70 — tai tikras plėszimas. 
Viskas židu rankose, czia nematisi nei apgarsinimo, kur butu 
paraszita, kiek reiki mokėti: kasžin kiek tadą beims, kadą 
pradės szalti?

Po Genėvos tiltu Kėdainiu vieszkelio tarp Eirogalės ir Jos- 
vainiu (Kauno rėd.) neseniai atrado Norkiuką, pažįstamą arkliu 
vagį, treczią dieną isz kalinio paleistą užmusztu o sikiu ir 
pažabotu! Czia rodosi žmonės su arklu vagimis taip piktai 
neapsieina, kaip kitose žamėse. Parplis.

Rugsėjo mėnesije pasirodė, juog Raseiniu paviete rugiai 
daug pakulesni ne kad Sziauliu pav. Akmų (30 svaru) rugiu 
Sziauliuose — 1 r. 3 kap., o Raseiniuose — 87 kap., zirniai szįmet 
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nepakulus, nės daug židėjo o mažai ankszcziu turi. Miežiai ir 
avižos, kurios su pagadą nusivalė nuo lauko, turės gražius 
grudus. Bulbės apsistojo puti, svietas pradeda anas kasti. 
Liesziu (viku) nasza regisi bus geresnė negu žirniu. Kvie- 
cziai, kurie lopais pražuvo, ira labai brangus. Rugius pas 
mus visi tankiai sėja, nės daug atsiranda sudigusiu grudu, 
kurie nedigs.

Rugpjuties mėnesije Žamaicziu viskupas Paliulionis lankė 
bažniczias Panemųnije gulinczias ir dirmavojo: Veliųno, Skirst- 
nemųnije, Jurbarke ir kitur. Kad jį sutikti, daug svieto isz 
visur susirinko; daugis priėmė dirmavonę ir pasveikinimą.

Tai tiesa, kad musu žmonės visadą nuoszirdžiai baduoja ir 
szvenczia, bet jie mažai tesirupina apie skrausmę (krividą) 
artimo, ir nelaiko tai už nųsidėjimą. Už tai nesikį girdžiame 
kaip czia ar czia užpuolę naktimis nukrato sodnus, kuriuos ponai 
židams į arandą atidavę; naktigoniai nugano vasarojų, pievas; 
užima svetimą žamę, plėszo ažes. Apie gire kalba: kad ją 
dievas davė dėl visu, kerta svetimus ąžuolus ir uosius, o apie 
grėblakoczius, szakiakoczius, lotas ir malkas nėra ko nei kalbėti,. 
nės tai kožną dieną atsitinka. Vieną kartą sakiau virams: dėl 
ko jie susitarę negali prasziti viresnibės, kad ji arklavagius 
iszsiųstu į Sibėriją, atsakė jie man: ką tai prisidės, treczdalis 
svieto prapultu! Vagis taip ira įsiviravę, kad nevienam kalba: 
pastatik man kvortą arielkos, duok kviecziu purą, ar ką kitą, tai 
asz tavo arkliu nevogstu. Ir nevienas juos apmoka, kad tiktai 
turėti ramumą. Bet kur czia! davei vienam vagiui, antras 
praszo ir kerszija. Vagiu nepabaidisi sakidamas, kad apie 
juos praneszi viresnibei: didelis tai daigtas sako, kad manę 
sugavę įsodins į kalėjimą, asz bent pailsėsiu tenai, ar tai ten 
bėda buoti, juk valgiti ir tenai duoda! Arba sako: kad mės 
nevogtumėme, tai jus dievą užmirsztumėte! o dabar kaip pa- 
vagiame, tai žiurėk nuskriaustas žmogus ir kedena ant misziu 
prie s. Antano rublelį nutvėręs, bene pagelbės jis surasti arklius! 
— Bet kas turi pelną isz pavogto arklo, gali mislijate, kad 
krikszionis? Ne, krikszczionis vagis paduoda tuos arklius židams 
ir gauna nuo kožno po 3 rub., o židas gauna visą pelną nulei- 
dęs anus i Prusus ar į Kurszą. Krikszczionis tai nerokuoja už 
grieką, sako: juk asz pelno neturiu isz pavogto arklio! Dėl 
arklavagistės žmonės saugstosi gerus laikiti arklius: kad, sako, 
man pavogs menkesnį arklį, tai turėsiu mažesnią prakisztį. 
Pavogto arklio retai kas jeszko, nės labai retai tesitinka at- 
rasti, o ar rasi ar nerasi, dar piningais primokėsi. Isz to 
turime labai nutikusį priežodį: „pavogė arklį, pridėk ir balną.“ 
Jeigut gerą turi pažintį su vagimis, iszgeri su anais porį gorcziu 
arielkos ir atiduodi suderėtus piningus, tai tau pasako: nueik 
ten o ten, rasi arklį palaidą; o jeigu tau pasakė, kad tavo 
arklis kelije, arba kad karaliukas neleidžia jį atiduoti, tai eik sau 
namon ir nebejėszkok daugiaus. Jeigut perki ant kermosziaus 
arklį ir matai, kad isz toli jis atvestas, tai idantnuo tavęs kas neat
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imtu (nės tankiai ira vogtas) turi paklausti pardaviko: kokio 
jis vėjo bijo? tai ira: nuo kurios pusės jis pavogtas? Jei tau 
pasako: saugokis pietinio, ar vakarinio, tai žinok, kad tenai 
nereiki važiuoti, ,nės atims tau givuolį.

Pas mus Žamaicziuose ira iszdalitas kelias dėl taisimo 
tarpo žmoniu, ir žmonės turi statiti stulpiukus dėl paženklinimo 
kam kur nuovadas duotas. Mažne visur tie stulpiukai turi mas- 
koliszkus paraszus pavardžiu ir vietu. Ira vienok apigardos, 
kurios užlaikė lietuviszkus paraszus ant stulpiuku, taip antai 
Szimkaicziai, kaima su savo apigardą, Raseiniu paviete, Kauno 
gub. Tai galime matiti ant vieszkelio, einant nuo Raseiniu ant Ne- 
muono link per karaliszką gire arti Szimkaicziu. Tie tai žmonės, kurie 
užlaikė savo prigimtą kalbą labai girtini. Kadągi viresnibė nedrau- 
džia lietuviszkai rasziti ant stulpiuku, reikėtu kad visi visur raszitu 
lietuviszkai lotiniszkoms litaromis. Visa Lietuva lai pasistebi į 
puikų ir nudžiuginantį pasielgimą Szimkaicziu! Vieversis.

Gruzdžiu valscziuje, Szauliu paviete, vieni tiktai žmonės 
spiriami pilti kelius. Ponaigi, kurie mažne szimteriopai turi 
daugiaus žamės už žmones neapveža žvirą nei vieno sprindžio 
kelio. Koki czia teisibė! Juk žmonės ir ponai ligiai važinėja 
tais pacziais keliais; kamgi turi žmonės dėl ponu neapmokami 
už savo prakaitavimą tiekti ir taisiti kelius? Matai, visada, 
vargesnis daugiaus kankinamas ir varginamas ne kad szerin- 
gas paputžandis. Bet kodėl taip? Vien tiktai todėl, kad paput- 
žandis akilesnis ir moka mulki, aklą prasczioką apgauti. J. Szl.

Gromatu skardinė.
M. D. S. R. Girdėjau. Draudžia jie skaititi „Auszrą“ už 

tai, kad ji kelianti kersztą priesz. lenkus ir maitojanti artimą. Bet 
visi tie, kurie skaito „Auszrą“ lengvai mato, kad mės neprade- 
dame nei jokio vaido nei su kųmi. Mės tiktai užstojame artimą, 
silpnąjį ir varginamą ar ponu, ar žmoniu, ar.....................  
Kas galėtu nesiginti ir neginti kitu, kad pakersztingas 
prieszininkas ima virszumi lipti!... Ne kovoti už bro- 
listę, ligibę, laisvę, apszvietą — butu gėdingu daigtu ir dideliai 
nepadoru. Taigi sakau, kad tiktai žmoniu neprieteliai gali 
„Auszrą“ žmonėms traukti isz nagu, ar drausti, kad jos neskaititu.

R. S. R. K. Szitai tos ligos pradžia. Žmogus kvėpuoja 
įvairų orą — ore-gi tankiai kiburiuoja dulkelės tai vilnu, tai smil- 
cziu, tai lekioja žvirzdai labai smulkus, tai angliu palaikai, tai 
javu pelai ar spaliai, tai dumai ar medžio ar taboko ar akme- 
niniu angliu. Tie žvirzdeliai ir dulkelės ikvėpuoti į plauczius 
tai per nosį, tai per burną, nusisėda ar giliai gerklėje ar t. vad. 
tarpniuose audekleliuose plaucziu. Pirmuosius nugulusius ant giv- 
plaukėliu gerklėje, givplaukėliai virbėdami pamažu iszgabena 
laukon į burnos gerklę, ir taip antai ritą atsikėlę ir krenkszė- 
dami iszspjauname juos kartu su spjaudulais. Kitaip ira su dul- 
kelėmis nusėdusomis jau ant pacziu plaucziu; plaucziai neturė- 
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dami givplaukėliu, nei dulkeliu iszvariti negali. Dulkės ima 
graužti plauczius. Tai kutina isz pradžios gerkle, seilinę plė- 
velę, kuri papunta, priplusta tenai daugiaus kraujo, prasideda 
labai sunkus kosulis, kurs baigiasi iszspjovimu juosvai gelsvu 
spjaudulu, t. e. seiliu sumaiszitu su dulkėmis, nusėdusiomis ant 
plaucziu. Tai žmogu ir labai iveikia. Labiausiai nuo rito ira 
kosulis smarkus, ir tadą jis kaip kad dvasę žmogui atima, žmo- 
gus mažne uždusta, ir kadą kelius kartus atsikosėjęs iszmeta 
jau žiupsnelį glicziu seiliu, jis truputį nurimsta. Taipogi tan- 
kiai užninka žmogų žuditi toks kosulis ir nakties metą, miegas 
mažai jį beilsina, jis budi . . . Ant galo to viso pikto, žmogus 
ima listi, mernėti, nebepatenka sveikatos — kaip kad žmoguje 
įsigauna džiova. — Giditiesi tėra galima atsitraukiant nuo darbu 
dideliai dulkėtu, kur daug lekiojancziu žvirzdu, dumu; jeigu to 
padariti negalima, tai einant prie darbo reiki ant burnos užsi- 
dėti „respiratorą“ (kvėpuotuką); tą įtaisą gali gauti pirkti ap- 
tiekoje; tas kvėpuotukas perleidžia orą, bet suturi dulkes. Toki 
tai liga ir jos gidikla.

N. Akielev. Parižiuje. Ar ne galėtumėme gauti apraszą apie 
tai, ką lietuviu-iszeiviu draugistė nuo 1863 iki 1870 m. darė ir ką 
padarė. Turime mažumą apie ją žiniu, bet pasitikime, kad ant 
vietos geriaus galėtumėte apie viską patirti. Ar nepažįstate Ad. Bi- 
tino ir kn. Dębskio? Juk ir dabar Parižiuje ira buris lietuvi- 
ninku — kaip jie givena, ar atmena reikalus tėvinės....

V. Lingv. isz Rub. 1 Rub. gavome ir iszsiuntėme „ Auszrą“ 
nuo pat pradžios. — V. Vaicz. Oszk. Du rubliu gavome. Auszra 
vėlinasi per tai, kad nelikus pono Mikszo neveik kits kas galėjo 
pastoti į jo vietą; dabar veikiai A. eis paskirtame laike. — 
J. Czerk. Petrop. „Auszros Kalendorius“ gaunamas ir musu 
rėdistėje; kas prisius i rėdistę 40 kap. ar markomis ar piningais, 
tam tuojau bus kalendorius parupintas. Už „Nov. Vrem.“ dėkui. 
— Kn. A. Szl. Pern. Dėkui už du rub., Auszrą pasiuntėme. — 
Kn. P. Andrusz. . Olik. . Gavome dėl kitu metu siųstus pinin- 
gus; viską parupinsime.

Italpa septintojo numaro „Auszros“.
1) Birsztonas. Auszra ir „Dziennik Poznanski’s“, lak. 185. 

2) S. Norkus. Margis. lakszta 197. 3) V. Vaiczaitis. Apie Rau- 
donpilį. lak. 200. 4) J. A. V. Lietuvis. Szviesunas ir pelėda. 
1. 202. 5) S. K. Sz. Apgulmi rasztu skiriai. Dųnalaitis. 1. 203. 
6) P. Lipsztas. Apraszimas žemės turtu, 1. 208. 7) B. Mezzo- 
fanti ir prigimta kalba, 1. 210. 8) Dudutis. Musu kningos, 
1. 211. 9) A. B. Viltis. lak. 213. 10) S. N. Girtuoklio divai, 
1. 214. 11) Isz Lietuvos, 1. 214. 12) Gromatu skardinė, 1. 219.

Bėdikas Jonas Szliupas (Bitėnai per Lompėnus). 
Spaudinta už piningus skaititoju „Auszros“ pas 

O. v. Mauderodę Tilžėje.



N. 8, 9 ir 10. Tilžėje. 1883 m.
Už spalinį m., lapkritį ir gruodį.

AUSZRA.
Laikrasztis, iszleidžiamas Lietuvos milėtoju.

„Auszra“ iszeina Tilžėje 20. kožno mėnesio pavizdije knigutės 
32 pusiu. — Prekia: ant metu arba už 12 numaru 2 m. = 2 rubl. 
20 kap., (uždengtuose vokuose 3 rubl. 20 kap.), ant pusės metu 
1 m. = 1 rubl. 10 kap. (uždeng. vokuose 1 rubl, 60 kap.). 
Atskiras num. 20 pf. = 18 kap. Apgarsinimai, spaustuvėje 
„Auszros“ priimami, kasztuoja už kožna pusiau dalitą eilutę 
po 20 pf. = 10 kap., laikitojams „Auszros“ pusę tiek. * Vokie- 
tijoje galima „A.“prie kožnos ciecor. karal. pasztos parsikviesdinti.

Lietuviai kitą gadinę ir szendien.
Daugibė musu žmoniu nežino isztisinės istorijos 

savo tautos. Toki nežinė lietuviams daug pikto at- 
gabena, ir dėl ko? dėl to, kad vieni mislija, juog lie- 
tuviai buvę tamsi, vangi ir negarsi tauta, prie ku- 
rios geram žmogui gėda esą prisiskaititi, kitigi norint 
geriaus žino praeigą lietuvistės, bet nevisai supranta 
tai, ko szendien lietuviu giminei reiki ir kokias jinai 
turi tiesas ganėdinti savo reikalams. Tas mano norint 
trumpas rasztas bene iszsigalės vieniems akis atvėpti, 
kad jie žvilgterėję į praėjusį givenimą lietuviu susi- 
zgribtu ir imtu tarnauti savo gentei, kitiemsgi bene 
nurodis tikrajį taką darbuose ir pageidimuose.

Jau sukanka mažne 1600 metu lietuviams ant 
vietos, vadinamos Lietuvą, begivenant. Reiki žinoti, 
juog jie pirma ne kad atkeliavo į tą krasztelį, turėjo 
savo bustinę Baltkalniniame pusiausalije; tenai juos 
vadinta ne lietuviais, bet įvairiais vardais, paprastai 
Trakais. Tie tai Trakai, genami svetimu tautu, per- 
sikėlė į Panoniją, kur szendien Vingrai givena; czia 
tai prosenųliai musu —Dakai apgarsėjo muszdamėsi su

1
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rimėnais. Bet ir isz czia jie turėjo prasikraustiti; 
tada tai viena lietuviu dalis traukė į žiemį ir atsi- 
dangino į tą szalį, kurioje jie ir szendien tebestipso, 
o kita giruliais arba gėruliais vadinama, susitarusi su 
turcilingais ir savo brotainiais skutais nuėjo ir paėmė 
Italiją. Bet Italijoje Vargszai neilgai sėdėjo. Isz- 
variti ateiviu-gotu, vieni grįžo prie savo gencziu 
į Lietuvą, kitigi nutraukė į Meklenburgą ir ten giveno 
lig ateinant Karlui Didžiujui pagalėje VIII. amžiaus 
gimus Kristui; bėgdami nuo skaudžios rankos Karlo 
jie pagaliaus atviko į Pamarį, kur susimaiszę su bro- 
liais savo ramiai ėmė giventi.

Bet labai senoje gadinėje giminė lietuviu buvo 
persiskiriusi į dvi szaki — vieni lietuvininkai isz Azijos, 
kaip matėme, nuėje į Baltkalninį pusiausalį giveno, 
trakais vadinami, o kiti atlikę ilgas keliones atėjo į 
Pabaltmarį, apgulo abi pusi Dunos arba Dauguvos 
upės — ir vadinasi latviais.

Taip IX. am. gim. Kr. vieną kalbą sznekėjo ir 
drauge giveno parusnėnai, lietuvininkai ir latviai.

Parusnėnai jau laiku paniko ties kalbą; ju kraują 
galime lengviai atspėti tekant gįslose ne vieno taip 
vadinamo vokieczio, givenanczio tarpo upėmis Vistulę 
(Vislą) ir Nemuonu. Nelengviai leidėsi panaikinti pa- 
rusnėnai. Vokiecziams į ju krasztą atsisukus, jie per 
40 metu vieną pradžią kariavo priesz ateivius, bet 
n’esant sutarties ir vienibės visos parusnėniszkios sri- 
tis parpuolo; žmonėsgi vieni keliavo į Lietuvą savo 
givuolius varini, turtą ir vaikus neszini, o kiti likę ant 
vietos (nedidutis ju buvo burelis) ilgai ilgai vargo sve- 
timą jungą neszdami, lig XVII am. ju kalbos pėd- 
sakas visiszkai paniko. Liko ju kalbos ir givenimo 
paminklė — keletas kningu.

Lietuvininkai ir Žamaicziai atsisėdo abipus upės 
Nemuono, ir czia apginti girėmis ir pelkėmis nuo pra- 

szalaicziu, ilgai galėjo giventi nėkeno neįgrobiami. 
Aplinkui giveno — į vakarus tarp Vistulę ir Nemuonu 
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minėti parusnėnai ir pamarėnai, į pietus buvo lenkai, 
kurie tuo įtimpimu smaugė ir žudė jatvius (kaip kiti 
vadina —juodvižius, jatvėžius), nės jatviai, broliai pa- 
rusnėnu, giveno tarp lietuvininkais ir mazovėnais 
(mozurais); drėgviecziai giveną ties upę Priepiecziu; 
į ritus lietuvininkai rubežiavo su palatėnais, kurie 
buvo apsiaupę upę Palatą; ant galo į žiemį lietuvi- 
ninkai ir žamaicziai susidurė su latviais ir Baltąją 
jurę. Tuose tai rubežiuose lietuvininkai ir žamaicziai 
ilgai ramiai giveno. Bet jau IX. am. isz vakaru ir 
žiemvakariu pusės ėmė ju szalį lankiti nėdori skan- 
dėnai; taipogi isz ritu pusės į ju krasztą ėmė grau- 
tiesi ruskiai, kurie buvo nuvaldę slovėnus, ir apsi- 
givenę apie Novgorodą, kadą nugalėjo gentę suomiu. 
Vienok neilgtrukus, kad Rusija, pasiputusi ir pasi- 
puoszusi kareiviszkais Igorio ir Sviatoslavo darbais, 
tapo padalita tarpo pakersztingais kitas kitam vaikais 
Vladimiero, kad Rusija susilpnėjusi naminiais vaidais 
ir ginczais, paliko vien tiktai žamiszką galibę, ir ret- 
karcziais persistovinėjo sumėlinąją jurę (juodąją marę), 
Lietuva pradrįso atkarti guolį ruskiu, numetė ju už- 
dėta szen ar ten jungą ir atsisakė nebemokėsianti 
duoklę, kurią ruskiai buvo įsimanę rinkti tulose sritise 
musojo kraszto. Nuo to tai laiko Lietuvos pajėga 
augo ir augo. Jau pradžioje XIII am. Lietuva turi 
galinczių, kurs nutrėmęs namie pakersztingus kunin- 
gaiksztėlius, pasivadino Didžiu Kuningaikszcziu, o tai- 
pogi szarpiai nupeszė praszalaiczius, atėjusius pasi- 
pelniti lietuviu kraszte. Ringaudui mirus 1240 m., sunus 
jo Mindaugas ėjo pėdomis tėvo, norėjo visą lietuviu 
krasztą sutraukti į vienibę, isz to pakilo naminės ka- 
rės, prie kuriu prisidėjo karės su ruskiais, križokais 
ir lenkais. Nevisur buvo Mindaugas laimingas. Urz- 
dimas valdžios gobiu kuningaiksztėliu ir pargalingas 
ginklas prieszininku-praszalaicziu, prispirė Mindaugą 
susitaikinti su antpuolikais ir primokėti jiems dalimįs 
kraszto, kurias neseniai buvo lietuviai savo kraują te- 
kindami užėję. Vienokgi Mindaugas gavo karaliszką 
vainiką 1252 m. Lietuvininkus pagelbėjo bent kiek 

1* 
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atsibastimas mangolu isz Azijos, kurie atsikruszę ge- 
rai apiplėszė lenku kuningaiksztistes, ir ruskiams nu- 
laužė ragus, taip kad lietuviams beveik palengvėjo 
nuveikti ar apgraibstiti pirmiaus itin galingus kai- 
mėnus. Ir isz tiesu, ligu tik Gedminas paėmė val- 
džią į savo rankas, tuojau ir Kijava pamatė atvėduojant 
lietuviu kuningaiksztį. Visas krasztas į ritus nuo jatviu 
(kuriuos 1264 visai panaikino lenkai) ir nuo Bugo, nuo 
baltos žamaicziu marės iki mėlinosios, toli anapus 
Dniepro mažkuo iki Dono atsiklastęs, atiteko lietuvi- 
ninkams. Taip tai lietuvininku valdistėje patilpo daug 
ruskiu szaliu, kas lietuviams dideliai nuėjo ant pikto, 
viena dėl to, kad tokias platibes labai vargu buvo 
valditi, reikėjo ten pastatiti vietininkus kuningaiksz- 
czio, kurie įgavę galibę patis nekarta stengėsi at- 
simesti nuo Didžio Kuningaikszczio, o antra — 
dėl to, kad paskubino susisiejimą, Lietuvos ba- 

joru su szlekta lenku. Jiegaila, sunus Algirczio, 
Didis Lietuvos Kuningaiksztis, nuėjo užkuriais 
ant Jadvigos, lenku karalaitės, o palikęs lenku 
karaliumi pažadėjo lietuvius suvienisęs su lenkais. 
Bitautas ilgai tam prisegimui Lietuvos prie Lenkijos 
skersakiavo; taipogi tikėjimas ir politikiszka užvada 
ilgai nedaleidė lietuviu bajorams supulti su lenkais; 
žmonės tadą buvo jau nuvergti, ju balso ponai ne- 
klausė, o žmonės buvo pikcziausi prieszininkai tos 
brolistės, kuri, kaip jie matė, ir naują, tikėjimą, ir ver- 
gistę su baudžiavą atneszdino į Lietuvą. Bet lietu- 
vininku bajorai pasviro į lenku pusę. Zigmantas I. ir 
Zig. Augustas, abuodu isz giminės Jiegailos, suliginusiu 
liet. bajorus su bajorais lenku tiesose, pongaliams lie- 
tuviu per lupas pirsztu braukidami lenkams nuo lie- 
tuviu pasavino Voliniją, Padoliją ir Ukrainą. Ant 
galo 1569 m. lenkai galutinai prilipė prie savęs lie- 
tuviu ponpalaikius. Vargszė Lietuva nuo to laiko ken- 
tėjo visas nelaimes, kurias ant jos užkrovė lenku pa- 
sileidimas. Į du szimtus metu, kadą Maskolija, Vo- 
kietija ir Austrija susitarė pasidaliti „Lenkiją“, 1773 m. 
maskoliams teko ne lenku žamės dalis, bet už lenkus 
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lietuviai užmokėjo, atskeldami nuo savo kraszto dvi gu- 
berniji — Mogiliavo ir Palacko. Antrakart „Lenkiją“ 
dalijant, Lietuva pražeidė į 1730 ketvirtainiu miliu 
ir 850,000 giventoju, ir nuo Lietuvos pagauta Minsko 
gubernija. Szįsik teko maskoliams ir taip vadinama 
Mažoji Rusija — Ukraina, Padolija, Volinija, kurias 
lietuviams užsnudus buvo lenkai pasisavine. Ant galo 
paskutinį kartą „Lenkiją“ besidalijant — ar Lenkija 
daug ką maskoliams pakliudė? Ne, nės likusioji da- 
lis Lietuvos — atmetus tą dalį, kurią pasiėmė vokie- 
cziai, kliuvo maskoliams ir padarita gub. Lietuviszką 
ir Sluonimo, kurias paskui permainita į gubernijas 
Vilniaus ir Garteno.

Ir taip, kaip matome, padalijant t. vad. „Len- 
kiją“, karaliai ne lenku žamę padalijo savitarpe, bet 
daugiausiai tai, ką valdė lietuviai. Už tai nepadoru 
nei sznekėti apie iszardimą Lenkijos, pritikliaus 
sznekant teisibę sakiti, juog tadą sudraskita žames lie- 
tuviu ir Lenkiją. Tokiu tai budu mės lietuviai pasi- 
jutome bėsą valdžioje maskoliu. Kągi maskoliai mums 
per 100 metu pikto ar gero padarė? Czia ne vieta 
apie tai placziai sznekėti, bet negaliu užtilėti, juog mės 
budami po maskoliais ne isz ju dėkos ir milistos ga- 
vome laisvę nuo baudžiavos, norint taip daugis isz 
nežinės mąsto; atminkiame, kad europėjiniai atsitikimai, 
paputimas naujos dvasios ir pacziu žmoniu maudimas, 
ant galo maisztas lenku prispirė viresnibę, sugrąžinti 
žmogui užgrėbtą valnibę. Kad lietuviai atgavo laisvę 
ties kunu, maskoliai uždraudė szelpti bundanczią isz 
ilgo miego dvasę tam tikru penu, nės užginė spau- 
dinti lietuviszkas kningas ir gazėtas lotiniszkomis lita- 
romis, norėdami lietuvius sumaskolinti; negana to, 
jie ėme persekinėti giventojus už tikėjimą — primenu 
czia tiktai kanczias unitu ir kitus atsitikimus Lietu- 
voje 1867 ir 1868 m.; taipogi tiktai pro szalį aidamas 
gribžtelėju perkupczistę ir vagistę burliokiszkos pa- 
licijos, begalinį gobumą ir szuniszką kisziu ėmimą per 
urėdininkus pradedant nuo žamuju o baigiant ant 
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augsztuju, pamoju tiktai ant neteisingumo sudu*)  ... 
Juk ir szendien, kadą maskoliai įtiekė mums naują 
sudo rėdą, kur sudžia (tiesos sprendikas) turėtu buti 
žmoniu nuskiriamas, kur žmogus į bilą (provą) aida- 
mas turėtu skųstiesi ar teisibę paroditi prigimtoje 
kalboje, mės neregime nei mokintu lietuviu tarpo su- 
džiu, nės viresnibė maskolius parinkusi ant musu 
sprando paroglino, nei girdėjome, kad butu galima 
rasziti apskundą lietuviszkai, reiki matai samditi gul- 
dikus, kurie ir skundas raszitu ir ant sudo sznekėtu. 
Ar tai ne bjaurus persekiojimas? . .. Ogi kur moks- 
lai? Ar į tuos galime pažvelgti neverkdami? Moks- 
lavietės — tuszczios. Ar tai dėl to, kad lietuvininkai 
nenori mokindinti savo vaikus? Ne, ak ne; jie de- 
juoja ir guduriuoja, kad negali leisti į mokslus vaikelius 
savo, dėlto kad mokintojai — girtuokliai maskoliai, 

*) Tai jau atsigarsi žmoniu dainose, pridedu czia vieną: 
Kitakart Lietuvoj’ dar teisibė buvo, 
0 dabar prie Ruskio su visu pražuvo. 
Starszinu ir sudžiu didis isztvirkimas, 
Isz žmoniu piningu didis isztraukimas: 
Kas neduoda rublio, nei kvortą arielkos, 
Nepaded’ ant stalo, surio ant torielkos! 
Matom’, kataliku didis paklidimas, 
Starszinu ir sudžiu į peklą bridimas, 
Kaip Szimkaicziu sėlskoj’ didės neteisibės, 
Jeigu visur tokios tai ira pikt’nibės, 
Kaipgi ponas Dievas mumis gal’ apkęsti, 
Tikriems katalikams taip į peklą bristi? 
Krėsluos atsisėdę kaktas atsimaukia, 
Žmogų vargingiausį tuoi ant sudo szaukia. 
Isz bagocziaus geriat’ ir piningus imat, 
O duszeles savo į peklą įstumiat’;
Žmogųgi bėdnesnį į turmą sodinat’, 
Nors nekaltas butu, bet jus apsunkinat’, 
Starszinai ir sudžios, ką jus tad’ darisit’, 
Kad po smerczio sudą baisų pamatisit’? 
Už neteisingą žmoniu sudijimą, 
Arielkos gėrimą ir piningu ėmimą, 
Kad reikės pekloje amžinai pražuti, 
Ir per amžiu amžius nėkad neisztrukti ? 
Matot’ raszto kningos’, kad už tokį sudą 
Ir po baisaus smerczio ira labai trudna.



— 227 —

kurie moka visą ką variti per savo „maskoliszką“ 
pilvą, bet ne moka musu žmonėms ką gerą padariti. 
Verksminga tai diena, kadą matai, kaip gudai mokina 
vaikus maskoliszkai, kraipo musu kalbą ir atmintį 
tėvu .... Kodėl neleidžia maskoliai, kad lietuviai 
savo vaikus lietuviszkai mokintu, kodėl lietuviu kalba 
ir praeiga užmirszta gimnazijose? . . . Ar ilgai mas- 
koliai dar neduos mums to, kas mums prideri ties 
teisibę!*)  . . .

Pasznekėję apie lietuvininkus neužmirszkime nei 
savo broliu latviu. Kaip sakiau nuo pradžiu 
pradžiu latviai ir lietuviai buvo tiktai viena tauta. 
Juk dar ir viduramžije rasztininkai juos per vien laikė. 
Latviai givėna į žiemį nuo žamaicziu ir lietuviu, ju

*) Skurdu ira skaititi  
czia priduriu dainele, kurią 
vininkas:

Mano tėvinė, Lietuva! 
Kuri seniai garsi buvo, 
Jau kaip Babilon gruvo.

Verkiu per szalį žiurėdams, 
Graudžias aszarėles liedams, 
Ką darit’ nemokėdams ....

Asz norėcz’ tavę taisiti, 
Sukreiptas sienas ramstiti, 
Nežinau kaip pradėti?

Ak bėda man vargdienėliui, 
Pavargusiam lietuvėliui, 
Nemokitam žmogeliui —

Nežinancziam kaip dariti, 
Lietuvos sienas ramstiti, 
Ar naujas pradėti. —

Dėl to praszau gerus žmones 
Nepasigailėt’ storonės 
Dėlei Dievo malonės:
Mus praszveisti prascziokėlius 

Senu dienu mužikėlius;
Atskinkite mums kelius!

Pas mus didelės tamsibės 
N’ir’ galės matit’ szviesibės; 
Im’ virszu nedoribės ....

Jauni maž ką mok’ skaititi, 
0 dar vėl mažiaus rasziti, 
Nės ir n’ir’ kam mokiti.

žmoniu pacziu balsą; tarpo kitu 
mums prisiuntė prastas lietu-

Rods ucziliszczose moko, 
Bet retam iszmokt’ paszoko: 
Ain’ daugumui ant juoko . .

Tadą im’ visaip kraipiti, 
Litaras musu maisziti, 
Bjauru juk ir matiti.

Jiems liepiama raszit’ ruskai, 
0 kalbėt nemoka gudiszkai, 
Per tai maiszosi ju rasztai.

Lietuviszkai nei litaros, 
Kaip turiasi kalba ir viera, 
Nepažįsta nei vienas. —

Dėl to asz labai dejuoju, 
Kaipo karvelis burkuoju, 
Ką darit’ — nesumoju? . . .

Raszau, kad ir n’užsivieždams 
Tamstoms pakarą rodidams, 
Savo galva nulenkdams.

Padarikit mums tą loską, 
Kad but’ Lietuva papuoszta, 
Tikru mokslu apszviesta,

Perėję mokslu augsztibes, 
Kaip mariu vandens gilibės — 
Ponai didžios vertibės.

M. Sl. isz Tr.
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rubežiai siekia sodibas igauniu arba ėstu. Lig XII am- 
žiaus pabaigos, vakarinė Europa ir vokiecziai nebuvo 
nėko girdėję apie Vidžamį, lopszį latviu; tiktai 
varagai (danai ir žuvėdai) vagiszaudami ant žamaiti- 
nės baltosios jurės, lankė tą krasztą, pasiplėsztu sve- 
timo turto, taipogi ir ruskiai ataidami nuo latviu ėmė 
duoklę. Ties Nestoru, anuometiniu ruskiu rasztininku, 
Žamgaliai, Kurszas ir dalis Vidžamio turėjęs galva 
nulenkti priesz viresnibę ruskiu. Ir isz tiesu, miestas 
Palackas ir krievai daug jau buvo latviu kraujo gėrę, 
kadą vokiecziai atsibastė. Ataiviai apsibuvę Vid- 
žamije, juk nedrįso skelbti stabmeldžiams latviams 
mokslą tikėjimo, lig neleidė tai dariti Vladimieras, 
Didis Palacko Kuningaiksztis; dėl ko tai? dėl to, 
sako Endris Latvis, kurs neužilgu po to giveno, dėl 
to, kad giventojai aną gadinę mokėjo jam duoklę. 
Kaip raszo tas pats Endris, letgaliai jau daugiur 
buvę nuo ruskiu priėmę graikiszką tikėjimą! Tą rus- 
kiu virszistę latviu žamėje matome ir isz to, kad 
viskupas Albertas, 1209 m. per Arnoldą zokoninką 
padaridamas sądorą su ruskais, pažadėjo mokėsęs pa- 
prastą duoklę ir iszkilmingai pripažino valdžią D. Ku- 
ningaikszczio ruskiu. Taipogi ir 1211 m. susitaikin- 
damas su Vladimieru, Albertas atnaujino pažadą mo- 
kėsęs duonį. Taigi, ties tais ir kitais atsitikimais ga- 
lime sakiti, juog latviai ilgus metus turėjo atsilenkti 
ruskiu, mokėdami jiems duoklę. Bet ruskiai nesikiszo 
į latviu naminį givenimą ir ju valdistę; pas latvius, 
ties senu įpratimu, perdėtiniai giminiu buvo ju val- 
dimierais. Kad ruskiams pakakdavo duonio, matiti ir 
isz to, kad jie vokiecziams nedraudė latviu kraszte 
apsigiventi, paczius latvius skriausti ir įkurti naują 
rėdą. Taip tai palengva latviu szalis iszsprudo isz 
nagu ruskiu.

1158 m. prekikai miesto Brėmos, jeszkodami 
naujo pelno nuo prekionės, apėjo pirmą sikį Vidžamį; 
jie iszlipo ant pakraszczio itako Dauguvos, ėmė pre- 
kauti su giventojais ir kelius kartus atgrįždami, gi- 
ventojams leidžiant, grudosi gilin Padauguviu į latviu 
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krasztą. Ant galo zokoninkas, Meinardas vardu, apsi- 
buves Vidžamije, vertė prie krikszto giventojus, ir 
paliko viskupu parkriksztu. Tuo tarpu daugibės vo- 
kiecziu atkluikino giventi naujoje szalije. Taip Vid- 
žamije vokiecziams besiruoszaujant, pagalėje XII am.. 
Kanutas VI, karalius danu, nuėjęs paėmė Estiją, at- 
vėžė parkriksztams kuningus ir pastatė bažniczias. 
Gretomais tokio kaimėno viskupai Vidžamio, norė- 
dami iszlaikiti savo grobi, m. 1201 itaisė zokoną Kar- 
dininku, kurie turėdami tokiuspat įstatimus kaip temp- 
lerai Prancuzijoje, gavo nuo viskupo valditi treczią 
dalį latviu žamės. Matai, kaip latviai jau buvo nu- 
vergti, kad viskupas galėjo ju žames davinėti kam 
panorėjo. Kardininkaisgi buvo vokiecziai, jie tai lat- 
vius vertė į krikszczionistę ir antdėjo jungą vergistės. 
Latviai nirszo. Kardininkai nujusdami, juog neturi 
gana pajėgu, kad suvalditi latvius, susidėjo su parus- 
nėniszkiais križokais, o Valdemaras III, karalius danu, 
ėmęs pardavė zokonui už 18000 auksiniu grivinu visą 
Estiją, 1306 m. Tokiu tai budu zokoninkai įsiknisę 
į latviu krasztą ir įsilindę į Parusnį ir Pamarį, ėmė 
gandinti lietuvius. Bet laimė nepatenka amžinai. Ant 
galo ir zokoninkams nuszliko: visai nužaminti prie 
Jiegailiuno Zigmanto Seniuko jie isz dalies nusilenkė 
priesz lietuvius — o tai padarė jau svietiszki „Prusu“ 
(Parusnėnu) kuningaikszcziai, o mistras Vidžamio 
Plettenbergas, neapkęsdamas tokios atmainos, atsimetė 
nuo križoku 1521 m. ir nuėjęs pas ciesorių Karlą V 
pastojo į burį kuningaikszcziu Vokietijos.

Tuo tarpu sutarpę ruskiu kuningaikszcziai už- 
simanė pagauti Vidžamį, kad tuomi prisitraukti prie 
marės ir padidinti savo prekibą. Caras Ivanas II. 
kiek turėdamas spėku, stengėsi tai atitesėti. Zokonas 
Kardininku, galutinai susilpęs, negalėjo priesz jį at- 
siturėti vienas pats, už tai viena dalis Vidžamio, t. 
vad. Estija, privengdama, kad antpuolikai nenulaupitu 
kraszto, ir nebeslaugidama nuskarusiu zokoninku, pasi- 
davė užveizdėjimui Žuvėdu, o Kurszas ir t. vad. 
tikrasis Vidžamis jeszkojo atvangumo ir paszalpos 
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Lietuvoje. Tadą tai paskutinisis Vidžamio Did- 
mistris Gotardas Kettleris paėmė investitura Kurszo 
jau nuo Lietuvos. Tokiu tai tarpu visa lietuviu tauta 
buvo susivienijusi; gailu tiktai, kad lietuviai tadą buvo 
susimezgę su lenkais, nės per dėką lenku ta vienibė 
suniko. Nuo to laiko, matai, Vidžamį norėjo paveržti 
tai žuvėdai, tai ruskiai, tai lenkai; czia tvaskėjo be 
pertrukio ugnis karės ir klestėjo nuplėszimas kraszto, 
czia kareiviai-galvažudžiai ėjo paroditi savo sumatumą 
ir kareiviszką savo dailę. Kadą ruskiai įgelti savo 
galingu kaimėnu pagniužo, tai puikus krasztas teko 
į valdžią žuvėdams, nės sądoraudami Olivoje žuvėdai 
gavę Vidžamį; pridėjo jį prie Estijos, ir tik maža 
daluitė beliko prie Lietuvos — „lietuviszkasis“ 
Vidžamis, kurs pakeltas paliko į atskirią va- 
distę. Bet ne amžius ir žuvėdai gėrėjosi valdžią 
Vidžamije; daug praleidus kariu, kadą 1721 m. 
Nisztadte žuvėdai derino sądorą nuo maskoliu, jie 
prispirti atidavė tą szalį maskoliams, kurie 1773 m., 
kadą Lietuvos dalis atskelta buvo nuo Lenkijos, pagavo 
ir lietuviszkąjį Vidžamį. Tas tai gražus krasztas 
padarė dvi guberniji — Rigos ir Rėvelio. Taip tai 
lietuviai givenantiejie Vidžamije, teko po valdžią 
maskoliu, ir padaro mažne visą Rigos guberniją, kur 
szendien skaitoma ju į 450,000 giventoju.

Likimas Kurszo lig 1561 m. buvo tas pats kaip 
ir Vidžamio. Bet tame mete tapęs atskirią kunin- 
gaiksztistę, po valdžią Kettlerio ir jo vaiku, Kurszas 
turėjo atilsį per ilgus metus, lig pasibaigė giminė 
Kettlerio. Tadą priderėjo, kad Kurszas tektu lietu- 
viams. Bet taip neįviko. Metuose 1737 kurszininkai 
nusiskirė į kuningaiksztį Joną Ernstą Bironą. Kadą 
neužilgu nebeliko Lietuvos, taipogi sulamditas buvo pasi- 
poniavimas lenku, kurie visadą savinosi ligiai Vid- 
žamį kaip ir Kurszą, Kurszas nebegalėjo iszlikti 
liuosu; taigi varsnos to kraszto susirinkusios 1795 m. 
rižosi pasiduoti Maskolijai, ir pasidavė be jokios įtar- 
ties. Ju pėdomis nuėjo ir kapitula Poltino, ir taip 
visa Latvija su Lietuvą atiteko maskoliams . . . ,



— 231 —

Kadą lietuvininkai gavo laisvę, tai bent daugis 
ju buvo apveizdėtas žamėmis; kadą latviams pa- 
grąžino laisvę, tai nuo ju atėmė žames; davė, matai, 
laisvę, bet atėmė duoną. Bet latviai gudrus ir drąsus 
virai. Jie ėmė starkiai jeszkoti atgal, kas ju ira. 
Mokintiejie ėmė leisti gazėtas, szviesti žmones knin- 
gomis, ir szendien latviai gerai supranta savo politi- 
kiszką bei draugiszką padėjimą — nės vienur ker- 
tasi priesz praszalaiczius, norėdami juos pravariti isz 
savo kraszto, o patis visą valdžią įgiti; drauge jie 
stengiasi atgauti žamę atgal, kad jąją apdovanoti 
bežamininkus tuomi turtu, kurs jiems iszplėsztas nuo 
senu senu gadiniu. Dieve jiems padėk. J. Szl.

Lietuvėlė.
Vai tu, Lietuvėlė, daugel tu kentėjai, 
Vaikai savo galvas vis už kitus dėjo, 
Isz kuriu nei vien’s mums gero nepadarė, 
Visi tik spausdami į prapultį varė .... 
Ak gana, jau gana kitiemus tarnauti, 
Padumokim’, kaip sav’ isz peklos isztraukti!

Daug dabar isz musu aina iszkalosna, 
Kurie paskui, buvant svetimuos’ krasztuose, 
Užmirszt’ jau kalbą ir savo tėviszkę, 
Pasiliekt, svetimais dėl savuju vis’szkai. 
Blogai anie daro, o blogiaus dar szitie, 
Kurie gėdijasi savuju dėl kitu ....

Gana mums blaszkities’ isz szalies į szalį 
Dirbkim’ dėl draugbroliu, kožnas kaip tik gali!

A. Sket.

Ar pritinka musu bajorams buti lenkais.
Lenkiszkas laikrasztis „Przegląd Tygodniovy“ 

1881 metuose patalpino rasztą p. A. Dovsilio, turintį 
paraszą: „Listy z za Niemna“ (Gromatos isz anapus 
Nemuono). Sznekucziuodamas apie mokslavietes, liuosi- 
ninkus ir tt. p. Dovsilis paminėjo ir apie tai, kad 
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žamaicziai-lietuviai ar tai jau iszvirto į lenkus ar 
bent linksta ant to; labiausiaigi esa pasineszę į 
lenkistę bajorai, miesczionai ir turtingesni ukininkai; 
už tai jau daina ėmusi nutilti, ir tiktai Nemuonas at- 
skiręs lenkus nuo žamaicziu. Jaugi nesigincziju, kad 
lietuviai žamaicziuose jau ira giliai įbridę į lenkistę, 
o užtatai sakau, kad žodžiuose p. Dovsilio ira truputis 
teisibės. Vienokgi ant to raszto atsiliepė tame pat 
laikrasztije bajorai isz Žamaicziu, kurie ne tiktai kad 
savęs nelaikė už lenkus, bet ir noro nerodė buti 
lenkais. Taip p. D. atsakidamas p. Dovsiliui tame 
pat laikrasztije 1882 m., N. 5 ant 1. 73 taip raszo: 
„Kaip reiki suprasti tai, kad „bajorai ir szviesesni 
ukininkai ukėje iszrodo lenkiszką gaivalą“ (1. 418 L. I.) 
ant musu Žamaitiszkos žamės? Man rodosi, kad 
bajorai ir ukininkai pas mus Žamaicziuose vieni nuo 
kitu neiszsiskiria, bet iszrodo tai, kuomi jie ira — 
Žamaiczius ir žamaitiszką gaivalą. Juk mumis lenkai 
neužkariavo, vietiniu žmoniu nei norėjo (? Kas isz- 
naikino jatvius? Rėd.) nei galėjo isznaikinti, kad 
anuos tikrai savo žmonimis pakeisti, kaip tai buvo 
daroma kur kitur! per tai bajorai ir ukininkai, kaip 
buvę pasiliko žamaicziais — norint susisiejo su 
lenkais. Tai teisibė, kad bajorai priimdami isz Len- 
kijos katalikiszką tikėjimą paėmė lenkiszką apszvaistą; 
jie datesėjo iki galo prisiektoje vienibėje, isztrivojo su 
lenkais ligiumi geruose ir bloguose atsitikimuose, o vienok 
savo giminiszko skiriaus neatsižadėjo ir savo gimi- 
nistės nepakeitė nei ant lenkiszkos nei ant kitos 
slovėniszkos. Teisibė, kad žamaicziai, priėmę len- 
kiszką kalbą mokslavietėse, savąją įpatiszkai be 
reikalo apleidė; lietuviszkoji kalba pasiliko giminėje 
tarp ukininku ir tarp bajoru, atmetus regisi tiktai 
turtingesniasias gimines, kurios susiaidamos su diduo- 
menę visos žamės, turėjo prie jos priligti ir kalboje. 
Taip-gi namiszkai-ukiszkuose susirinkimuose pasigaudavo 
įpatiszkai žamaitiszką kalbą. Juk žamaicziai turėjo 
atskirius įstatimus, patvirtintus Zigmanto I, 1542 m., 
valdžioje atskirų rėdiką, storastą arba kuningaiksztį,
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o ne vadą*)  ir ant suėjimo laikėsi skiriumi — kaip 
rodo ir pats p. Dovsilis.

„Kodėlgi jis prasimanė sznekėti, kad dabar ba- 
jorai žamaicziu, ant savo žamaitiszkos žamės, — esą 
lenkiszku gaivalu? Juk nuo musu nėks ir nėkada 
to nenorėjo (?) Bene nori p. Dovsilis mumise iszvisti 
angliszkus lordus**)  iru žamėje? Bet man regisi 
tam priesztarautu visu žamaicziu bajorai vienu balsu 
— norint jųs vadina „vangiais“.“

Vienok rėdistė to laikraszczio prieraszuose sako, 
kad žodžiai p. D. nepriesztarauja p. Dovsiliui: „Tu- 
rime tiktai paminėti, kad pirmą dalį iszvadžiojimu 
p. D. taip suprantame, juog jis nepriesztarauja žo- 
džiams p. Dovsilio dalike iszvirtimo į lenkus bajoru, 
turtingesniu ukininku ir miesczionu Žamaicziuose — bet 
prataria dalike vienibės tu gaivalu su likusiaisiais uki- 
ninkais, su kuriais anuos sujungina paeiga, tikėjimas, 
naminė kalba ir draugijinė meilė dėl žamės.“

Rėdistei apgarsinus, juog žodžiai p. D. nepriesz- 
giniauja p. Dovsiliui, tame paęziame laikrasztije 
N. 21 raszte „Ze Zmujdzi“ (Isz Zamaicziu) atsiliepė 
p. Mieczislovas Davainius-Silvestraviczius. Szis tai 
sako, kad pavietinėse marszalku rasztinėse bajorai 
priskaito savę prie žamaicziu arba prie lietuviu, kas 
ant vieno pareina, o retai kas prie lenku; kad vaka- 
ruose Žamaitijos ir bajorai nemoka lenkiszkai, o namie 
ir svetur kalba lietuviszkai. Atspaudinus tą p. Da- 
vainiaus rasztą, norint jau praėjo pusantro meto, 
vienok nėks isz lietuviu-bajoru jam nepriesztaravo 
dalike lietuvistės musu bajoru, ir tąją tilą pripažino 
jam teisibę. Kas tili, juk tas sutaria.

Paczios pravardės rodo, kuomi ira giminės musu 
bajoru: Karėvai, Kantrimai, Burbai, Kimantai, Rim- 
gailai, Railai, Gedgaudai, Sirtautai, Dauggirdai, Nor- 
gilai, Mangirdai, Visgirdai, Norbutai, Gedminai ir tt.

*) Vadas (vojevada) senovės laike mažne tokią turėjo 
valdžią vadistoje, kaip gubernatorius ant gubernijos Maskolijoje. V.

**) Lordas — tai anglu ponas; kitą kartą anglai pamuszo 
po savo valdžią Iriją ir atidavinėjo iru žamę lordams. V.
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Taipojau Vaitkevicziai, Mickevicziai, Juszkevicziai, 
Liutkevicziai, Bilevicziai, Mikszevicziai, Sipavicziai, 
Jonavicziai, Norkevicziai, Smilgevicziai, Szimkevicziai, 
Szukevieziai irk., kuriems galunę vicz kaipo ženklą ba- 
joristės pridėjo kuningaikszcziai Lietuvos, o karaliai 
Lenku. Kaip atrandame senuose popieriuose XV, XVI ir 
XVII amžiaus, tą galunę tai jie prisidėdavo tai vėl ne. 
Galunė vicz ženklina sunu, taip Vaitkeviczia = sunus 
Vaitkaus ligiai taip kaip Ivanovicz — pažimi sunų 
Ivano (Jono) slaviszkose kalbose. Taigi augszcziaus 
minėtos pravardės paaina nuo Vaitkus, Mickus, Juszka, 
Liutkus, Bilius, Migszas, Sipas, Jonaitis, Norkus, 
Smilgius, Szimkus, Szukis ir tt. Žinoma, kad skait- 
lius musu bajoru kalbancziu lietuviszkai kasmets ma- 
žinasi, norint jie savę laiko už lietuvius. Menkas tas 
lietuvis*), kurs pametęs savo puikią senoviszką kalba, 
priima kitas; kurs draudžia vaikams lietuviszkai kal- 
bėti ir saugo, kad jie ne aitu prie szeiminos ir lietu- 
viszkai iszmoktu; kurs pratina savo lietuviszką szei- 
miną į lenkiszką kalbą ir įszneka jiems, kad lietu- 
viszkoji kalba esanti niekam neverta; kurs žvairai 
žiuri į rasztiszką kilimą Lietuvos paskutiniame laike. 
O kuomi ira lietuvis be lietuviszkos kalbos? N’ėsant 
kalbos, vargiai bebus Lietuva. Už tikro mės patis 
asame savo kalbos didžiausiejie prieszininkai. Ne 
vienas jaunas bajoras skundėsi, kad tėvai anuos ne- 

*) Dainelę musu szulno dainiaus lai tie žmonės iszmoksta:
Tasai žmogus besmagenis, Nors mokėcziau szimtą szneku, 

Kurs už rubus parsiduoda, 
Rudkalnierių užgivenęs,
Savo sznekos neb’užuoda.

Kad iszgirsta savo kalbą, 
Ano ausis užsidaro, 
O liežuvis nėkus skelba, 
Buk tai kalba gėdą daro.

Kožnas žmogus iszmintingas 
Savo bocziu kalbą mili, 
Bus vargdienis ar turtingas

 
Liežuvingu didiai tapcziau,  
Girsiuos’ savo kalbą, negu 
Eiti prieszu keliais nakcziu.

Už juriu— mariu placziausiu, 
Už miszku tamsiu, tamsiausiu,

Su tėvinę szneka, tili.
1883. Sumeliszkije.

(Priedas Rėd.)

Už kalnu augsztu augszcziausiu 
Savaip’ sznekėt’ ne paliausiu.

Kaip iszgirstu savo szneką, 
Ir sergant lengviaus ant kuno; 
Isz džiaugsmo aszaros teka 
Ir sakau: lai vis taip buna!“

A. B.
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norums virvino iszmokti lenkiszką kalbą. Kas mums 
isz to, kad bajorai giriasi Varszuvoje ir kitur, esą 
lietuviais; nemokant lietuviszkai svetimiejie juos isz- 
juokia. Kas isz to, kad maloniai žiuri į Varszuvą, 
taip kaip davatka į paveikslą Motinos Dievo, o ap- 
leidžia savo artimiausius reikalus! Ką jiems darė 
Varszuva? Atneszė visas nelaimes 1831 ir 1863 metu. 
Vieni turėjo atsižadėti tėviszkos žamės, kitiems už- 
drausta ją pirkti; juos pastumė nuo urėdu savo tėvinėje, 
o svetimi atėjo į ju vietas. Su kožnu lenkmecziu 
daugiaus ir daugiaus plįsta Lietuvoje lenkiszka dvasė, 
— o reikalai prascziaus sekasi. Sumiszimo metą lenkai 
jei ne daugiaus. taip bent ligiai prakalto su lietuviais; 
o vienok lenkams leista pirkti žames, turėti urėdus 
savo kraszte. Ką gi gali lietuviu bajoras? . . . Kas 
isz tu svetimu plunksnu? Visame sviete mokslesni ir 
turtingesni žmonės ira vadovais savo tamsesniu ir 
bėdnesniu broliu ir tėvinininkais. O kuomi ira musu 
bajorai reikaluose giminės, kalbos, apszvaistos ir tt. ? 
Galiu atsakiti drauge su p. Dovsiliu — „vangiais“ 
(ocięžalemi). Bet dar ira laikas, dar gali jie savo turtu 
ir protu neszti pagalbą nuvargusiai Lietuvai. Meilu 
mums bus matiti, kadą musu bajorai netiktai dang- 
stisiesi vardu lietuviu, bet ir darbais pasirodis esą tik- 
rais lietuviais . . . Vėversis.

Varna ir lapė.
(Pagal prancuziszką: Le corbeau et le renard.) 

Varna, ant medžio szakos atsitupusi, 
Surio szmotelį turėdama zubuose,

Kuo tiktai žad’ pusriczauti, 
Kaip szit atsiėjo ten lapei keliauti. 
Lapė užuodus kvepėjimą surio,

Savo bėgimą suturi: 
Dairosi į szalis, žiuri augsztin, 
Mato ten surį ir aina artin.

Piesta pastojus’,
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Szokdama kraipioja kojas; 
Udega vizg’ kaip szunelio, 
Girdžianczio balsą ponelio. 
0 su paveikslu gėribės 
Kalb’ žodžius pilnus saldibės: 
„Ką, sesutėlė, beveiki?

Viskas dailiausiai matit’;
Tamstos gražumui stebėties’ tereiki;
Pasakas prigul, isz tikro, sakiti:

Snapas tat tvizg’, 
Plunksnosgi blizg’, 

Kaklas patogus, 
Tur’ but’ ir balsas neblogas.

Praszom’ pragisk, sesut!
Paukszcziu karaliumi reik’ tamstai but’?“ 

Varnai vilionė pamėgo, 
Protas isz galvos pabėgo:

Isz visos gerklės varna krankterėjo;
Suris iszkritęs per szakas nuridėjo.

Lapė sugriebus jį sako, 
Aidama ant savo tako: 

„Dabar žinok, 
Klausąs vilionės užmok’ 
Paskutiniu savo kąsniu;
Vert’s tas pamokim’s surio.“ 

Priežodis: uogos neaugsę ant gluosniu, 
Akis teduria

Klausantiems žodžiu vilionės, 
Laukiantiems viltaviliu-gi malonės.

_ J. K. Sz.

Apie senovės Lietuvos pilis.
Pradžia 1. numare.

Iszgriovus Kauno pilį, prabocziai musu ne per 
toli nuog jos kitą pilį įtaisė ir praminė Naujuoju 
Kaunu; taipogi įtaisė per Nemuoną tiltą, kurį ipatin- 
gai sargibai pavedė. Magistras križoku apie tai 
dasižinojęs, sukvieczia perdėtinius draugistės ir klausia: 
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„Kaip lietuviai taiso pilį Kaune, ir mums reikės 
veikti?“ O križokai vienu balsu atsakė: „musu noras 
ira, ką lietuviai isz naujo įtaiso, idant taptu su žame 
suliginta.“ Ir križoku noras iszsipildė: ir szita 
pilis iszgriauta tapo, idant lietuviai savo prigimtoje 
žamėje neturėtu apsiginimo vietos! ...

Skaitant szendien senovės križoku palikimo 
rasztus su pasistebėjimu bei pasibaisėjimu regime, 
juog Lietuvoje nebuvo tokios pilies, kurią nebutu 
križokai po kelius sik aplankę, ar iszgriovę! Isz tu 
juju vien rasztu — nės proseniai musu patis apie 
savo veikalus mažai ką žinios mums paliko — szen- 
dien mės žinome vardus senovės lietuviu piliu, juju 
vietas, nors ne visu, kuomet jos per križokus aplan- 
kitos, ar iszgriautos tapo, ir daugel — daugel kitu 
veikalu ....

Toj’ dalije Lietuvos, kuri senovėje Prusiją vadi- 
nosi, o kuri szendien vokiecziu valdžiai priklauso, 
vokiszkos pilis — szendien miestai per križokus įtai- 
sitos tapo dar XIII. bei XIV. szimtmetije, ant tu 
pacziu vietu kur pirmiaus buvo lietuviszkos pilis. 
Szios dienos Tilžė, Ragainė, Klaipėda, Įstrutis, 
Kastenburgas, Angerburgas, Balgė, Graudenė ir tt. 
— visi szite miestai guli ant senovės Lietuvos piliu 
vietos.*)  Maskoliams szendien priklausanczios dalies 
Lietuvos (Žamaicziu ir Augsztiecziu) mės nors trum- 
pai paminėsime sekanczias senovės pilis:**)

1) Ampilė Žamaitijoįe, nepertoli nuo Klaipėdos; 
szita pilis paminėta rasztuose apie 1262 m.

2) Arvistės pilis (Arviston) Žamaitijoj’, bet paczios 
pilies vieta nežinoma kur buvo. Pilis iszardita per 
križokus apie 1378 m.

3) Bausko pilis sątakoj’ Muszos upės su Nemuonėliu, 
ant Kurszo rubežiaus, Kauno gubemijoj’. Pilis rasz- 
tuose paminėta 1473 m.

*) Skaitik: Toeppen. Historisch.-comparative Geographie 
von Preussen, Gotha 1858.

**) J. Jaroszevicz, Zarysy z czasov poganskich Litvy. 
Vilno 1859.

1
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4) Betigalė netoli nuog upės Dubiosios Žamaitijoj’; 
labai sena pilis. 1254 mete, Lietuvos karalius, Min- 
daugis,),  buvo szitą pilį pavedęs Kristinui, pir- 
mamjam Lietuvos viskupui.
*

5) Pelicziai, pas križoku raszitojus Pelic, Delic 
vadinama, buvo pilis ant deszinio Nemuono kranto, 
3 miles atstu nuog Lidos pilies (Vilniaus gub.). Labai 
tankiai križokai szitą pilį aplankidavo, ir vien ją 
įėmę, galėdavo toliaus ir Gudiją naikinti.

6) Basianos ar Bisenos pilis, per križoku raszitojus 
Bissen, Pisten vadinama, įtaisita buvo prie sątakos 
upės Dubisos su Nemųnu. Prie pat pilies, ant augszto 
kalno tarpe tu dvieju upiu, buvo czia labai sena ir 
viriausia Lietuvos žiniczia kuri vadinusis Romovė.)  
Križoku laike pasakojama buvę, juog szitoj’ pilije ir 
žiniczioj’ didelius lobius (skarbus) lietuviai turėję . .. 
Szitu pasaku dėlei križokai baisiai geidavę pilį isz- 
griauti. Lobiu tacziau dideliu, kaip visoj’ tuomet 
Lietuvoj’, taip ir czia nebuvo. Ant augszto vien 
kalno asztuonkampėmis augsztomis sienomis apsiaupta 
buvus žiniczios vieta, ant kurios augęs didelis aržuolas; 
po jo szakomis stuksoję stabai dievu, ir buvus czia- 
jau ugnavietė, kur szventoji proseniu musu ugnis, 
Gabija, kurinosi . . . Jau 1283 m. križoku marszalka, 
Konradas v. Tbierberg, apgulo pilį, kurią įgriebti 
negalėdamas, vien jos aprubą apiplėszė ir iszdegino. 
1294 m. Ragainės Komendatorius, Liudvikas v. Lieben- 
zelįe, su dideliu karaiviu buriu prie pilies atsikraustęs, 
pilį isz pamatu iszardė ir daugibę lietuviu užmuszo.

**

*) Mindaugis buvo priėmęs kriksztą bei tikibę kriksz- 
czioniszką, bet neužilgo nuog jos atsimetė o su jųmi drauge ir 
kiti lietuviai. Pravardę „Karaliaus“ nuog popiežiaus Rimo 
buvo gavęs. Patis Lietuvos valdonai visuomet Kuningaikszcziais 
vadinami buvo.

**) Kaip ji tikrai vadinosi, nežinome. Senovės raszitojai, 
vadina: „Romovė, Romanova, Rumnovė“. Tikrasis jos vardas 
regisi, paeinąs nųg žodžio „ramus“, nės gražioj’ ramioj’ yietoj’, 
ant upiu kranto buvo įtaisita. Reikėtu todėl ją vadinti,’»gali, 
„Ramioji žiniczia“ ar rasi „Ramava“, nės szito vardo kaimai 
ir dabar dar Lietuvoj’ randasi.
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Pati žiniczia taipogi isznaikinta tapo, bet pilį lietu- 
viai graitai naują pastatė ir visuomet czia nuo križoku 
stipriai ginėsi. Križoku gaujos per ilgus metus ir 
po keliussik ant metu pilį aplankidavo. 1316 m. 
sudegino ją Dietrich. von Altenburg, o prabocziams 
musu vėl naują įtaisius, križokai taip smarkiai ir be 
paliovos pradėjo per metu-metus lietuvius szito kampo 
kankinti, juog galiausiai pilis 1336 m., teko rankosna 
križoku. Tuojaus czia križokai užsimanė savo pilį 
įtaisiti, kuriai vardą Marienverder įteikė. Lietuviai 
dabar ant ju pilies užpuldami ir vokiecziu darbą be- 
gaiszidami, neužilgo vėl ją nuog ju atėmė. Bet jau 
1364 m. Ragainės Komendatorius, Endris v. Szonin- 
gėn, vėl iszpustijo ir iszgriovė pilį, o keliems metams 
praėjus, križokai pastatė czia savąją pilį ir praminė 
Dobisheim. Szitą ju pilį žamaicziai įgriebė 1405 m., 
o jos viresnįjį, Martiną von Helfenbach nužudė. 
Neužilgo vėl pilis križokams teko, bet jau 1409 m. 
križoku sargiba, regėdama pilį nuo lietuviu negalėsinti 
apginti, naktije 14 rugpjuczio paslaptomis isz pilies 
iszsprudo ir į Prusiją pabėgo . . . Nuog szitos dienos 
pilis mums priklausė. Nuog senovės pilies liko dide- 
lis, o gražus pilkalnis, kurio augsztumas ir dabar į 
50 pėdu laikąs! Ant tos vietos, kur senovėje krau- 
jas musu prabocziu liejosi szendien guli juodbarzdžiu 
(židu) miestelis Seredžius. . . .

7) Bebirvartės ir Senoraitės pilis, križokams per viliu 
patekusios ir apie 1312 m. sudegintos. Gulėję Ra- 
seiniu paviete, nuog ju ir pilekalnio nelikę.

8) Cidar (?) sziaurės linkon nuog Raseiniu, o 
netoli Szidlavo, per križokus sudeginta 1296 m.

9) Czekiszkė — labai senas kaimas ir pilis, ant 
kranto upės Dubisos.

10) Dirsunu arba Dirsvniszkiu pilis, ant Nemuono 
kranto, keliussik per križokus aplankita, o per paczius 
lietuvius sudeginta, idant vokiecziams nepatektu.

11) Druskininkai (vok. Salseniken) kaimas ir pilis 
jau križoku rasztuose 1283 m. paminėta. 1312 m. 
križokai įgriebė pilį, o paskiaus 1378 mete dar ją 

2* 
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aplankė. Pilies palaikai — pilekalnis — dar ir szen- 
dien, riogso ant upės Ratiniczios (Rotniczanka) 
kranto, netoli Nemuono. Szendien czia maudimo van- 
denis įtaisiti.

12) Duoblės pilis, Žamaitijoj’, paminėta rasztuose 
1334 m.

13) Drogezin arba Drusminiai, Lidos paviėte; pilis 
isznaikinta per križokus 1394 m.

14) Eigergalė arba Egollen, ant Nėrio (Vilijos) 
kranto, netoli Kauno. Pasakoja, juog czia Keistutis 
pastatęs pilį, kaip Kauno pilis iszgriauta tapo 1362 m

15) Eirogalė pasakojama, juog įtaisita tapo sikiu 
su Czekiszkės bei Betigalės pilimis; rasi seniausia 
Lietuvos pilis. Jau 1262 m. czia giveno Lietuvos 
kuningaiksztis, vardu Liutavaras; cziajau gimęs ku- 
ningaiksztis Vitenis. 1382 m. pilis per križokus 
sudeginta.

16) Eisziszkiai arba Eiksziszkiai kaimas ir pilis 
Lidos paviete Pasakojama, juog pilis įsteigta per 
Eikszą apie 1070 m. Czia ir dabar dar gali matiti 
didelį pilekalnį.

17) Gedmino pilis ant upės Minijos kranto; czia 
szendien guli kaimas to vardo. Križoku rasztai pa- 
minėję apie 1304 m.; apgulta nuog križoku tapo 1313 m.

18)  Gardeno pilis (Garden) — ant Nemuono kranto; 
sendien miestas Gradno.

19) Garsdė (Gargždai) ant upės Minijos kranto, 
netoli rubežiaus.

20) Gasuvos pilis nuog Veliųnos sziaurės linkon; 
apie 1378 m. per Križokus iszgriauta.

21) Gressen (?) netoli nuo prusiszkosios Galdingos; 
pilis sudeginta per Križokus 1265 m.

22) Grubin (?) žamaicziu pilis, iszgriauta per 
križokus 1263 m.

23) Junigėda labai tvirtai įtaisita pilis ant Nemuono 
kranto 1291 m.; 1293 m. križokai įimti ją negalėjo, 
bet jau 1295 mete jiems pasisekė ją sudeginti; neuž- 
ilgo lietuviai vėl ją įtaisė. Czia pas szitą pilį



— 241 —

1317 m. kovoje lietuviai smarkiai križokams kaili 
iszpėrė.

24) Jubarkas arba Juros-pilis, sątakoje upės Juros 
su Nemuonu; czia dar ir szendien riogso pilies kalnas, 
Viszpiliu vadinamas. Szita pilis, rasi, seniausia visoj’ 
Zamaitijoje; pasakojama, juog apie 1025 m. įsteigta 
tapus. Nuog pradžios XIV. szimtmeczio labai tankiai 
szita pilis ira paminėta križoku rasztuose apie juju po 
Lietuvą keliones. 1316 m. sudeginta per križokus, 
ir isz naujo per juos įtaisita, priklausė ji vokiecziams 
iki 1392 m.; szitame mete lietuviams pateko.

25) Karszo (Karszau) pilis, gulėjusi to pat vardo 
paviete, Žamaitijoj’, bet kurioje vietoje nežinoma.

26)  Kimelio (Kymel) ar Kiemelio pilis, Raseiniu 
paviete, bet pati jos vieta neatrasta szendien. 1294 m. 
križokai ją sudegino.

27) Kuolainės pilis, panemuonije, netoli Jurbarko, 
kur szendien kaimas Kalinėnai (?). Szita pilis seno- 
vėje didelią užsipelnius garbę, nės czionai 1290 mete, 
Lietuvos garbingas karaivis, vardu Surminis, apsiginė 
nuog križoku magistro, Meinhardo von Querevord; 
bet atainancziame mete szitą pilį įgriebė Karaliau- 
cziaus komendatorius Berthol v. Bruhave, radęs ją 
nuo lietuviu sargibos apleistą. Musu gadinėje ant 
pilies vietos riogso vien didis pilekalnis, plitu ir kal- 
kiu trupiniais apdengtas. Pilis turėjo buti murinė.

28) Kiernavo pilis, senovėje Lietuvos ku- 
ningaikszcziu viriausia pilis (sostinė pilis). Kaimas 
czia, regis, jau 1036 m. buvęs. Križokai Kiernavo 
arba Kierno pilį sudegino 1365 m. Sunus Keistuczio, 
kuningaiksztis Vitautas, ją atnaujino, bet 1390 m. vėl 
sudeginta tapo nuog pacziu lietuviu, križokams prie 
pilies prisiartinant.

29) Kauno pilis. Senamjame Kaune sątakoje upės 
Nėrio (Vilijos) su Nemuonu, nuog žilos senovės, jau 
nuog 1030 m., buvo įtaisita pilis. Kuone kožną metą 
križokai szitą pilį ir jos aprubę aplankidavo; 1362 m., 
kaip jau augszcziaus regėjome, ji iszgriauta ir iszar- 
dita per vokieczius tapo. Szitos pilies netekęs, 
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Keistutis, 1364 m. įsteigė kitą pilį, naujuoju Kaunu 
vadinamą, ant Nemuono salos, prie pat įtakos į Nemuoną 
Nevėžos upės. Bet ir szitą pilį križokai veikiai įstvėrė 
ir įtaisė czia savąją vardu Gottes-Verder (Dievo-salos 
pilis); tankiai tacziau jie szitą pilį isz lietuviszko 
Salin (sala) vadina. Nuog to laiko szitoj’ pilije tan- 
kiai susirinkdavo Lietuvos kuningaikszcziai ant susi- 
kalbėjimo su križokais, ir nevienas czionai sądaros 
susikalbėjimas tarp lietuviu bei vokiecziu buvo atliktas. 
— Senąjį Kauną vėliaus, nės 1421 m., aplankidamas 
prancuzu keleivis, Guillebert de Lannoy, pasakoja, 
juog szis tuomet miestas labai buvęs gražus ir turėjęs 
labai didelią bei stiprią pilį isz muro. Nuog pilies 
musu szendien užsiliko jau tiktai pusė nugriauto 
vieno bokszto ir dvi apgriautos sienos, kurios neuž- 
ilgo, rasi, upės Nėrio vilnise pragaisz kaip jau pra- 
gaiszo ir kitos sienos upei pilies vietą pagraužiant. 
Sienos szitos pilies, kaip galima regėti, numuritos 
isz akmenu, ir tik vietomis plitu, labai ira storos 
(2 1/2—3 mėtrus), todėlei nedivai, juog iszgriauti tokias 
sienas turėjo buti neįmanitinai sunku. —

(Dar ne viskas.)

Kun. Antanas Strazdelis (Drozdovski).*)
Perdėjo isz lenkiszko Vėversis ir Parplis

Abėliu dekanate, prie susibėgimo keliu į Rakiszkę 
ir Dusėtus, įvažiuojant į Komajus,**)  po kairei matiti ga- 
lima senus kapus neaptvertus, o ant ju stovi isz laukinio 
akmens iszkaltas, kerpėmis apaugęs paminklas, į szoną 
paverstas, su užraszu: „Autorovi pulkim unt kielu.“ 
Ne seniai, nės nedaugiaus kaip penkiolika metu kaip 
pastatitas tas paminklas, savo pakripimu ant szono 

*) Szi rasztą paraszitą radome Kun. Jono Katėlos, laik- 
rasztije „Tygodnik povszechny“ 1877 m. num. 30 ir kaipo 
akivą daigtą dėl musu lietuviu, perdėjome. Tame numare 
ira ir paveikslas ano kuningo randamas. Perdėtojai.

**) Strazdelio gimtuvės vieta ir kapai ira Nau-Aleksan- 
dravo paviete, Kauno rėdiboje. Perdėtojai.
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lig norėtu atiduoti garbę teisibei, kad nereikalauja ta- 
sai akmeninio paminėjimo, kas ana sav pastatė szir- 
dise ir atminimuose givuju.

Jeigut stovėtu paraszas: „Autorui Gražinos, Ma- 
rijos, Mohorto“,*)  kožnas žinotu kam priklauso pa- 
minklas; bet taip, kaip jis ira ukiszkame užkampije 
ant apleistu kapu kalboje, kurią ir vietininkai nevisi 
pažista gerai, lakoniszkas (trumpas) ans paraszas to- 
kiame pavizdije prigulintis tik dėl dideliu dainiu, ar 
ira vietoje, ar ira reikalingas tam’ atsitikime?

Kaip toli ir placziai siekia lietuviszka kalba ir 
kiek kartu kuningas ant misziu iszaidamas, varpeliui 
suskambėjus aina isz zokrastijos ir artinasi prie al- 
toriaus, tiek kartu žmonės tuomi sikiu bažniczioje puola 
ant keliu ir visi gieda žinomą czia giesmę: „Pulkim 
ant keliu.“ Kožnas moka ją isz galvos, nės mokinas 
ją mažne drauge su potėriais, o vienok visados su 
tokia paczia dvasę giesti, rodosi, kad jisai pirmą kartą 
savo amžije ją girdėjo.

Kuningas Antanas Strazdelis, sudėtojas jos, pa- 
klausė muszimo szirdies žmoneliu ir keliose eilėse 
iszreiszkino reikalus ju duszios, ir kad nieko daugiaus 
ne butu paraszęs kaip tą vieną giesmę, užsipelnitu 
vainiką garbės, neužmirsztinos Lietuvoje.

Gimė kun. Strazdelis 4. d. birželio 1763 m. ukisz- 
kame bute kaime Asztravos, Krievu parakvijoje. Pir- 
mutinius mokslus apturėjo pas kun. Jezuvitus Ilukszte 
(Kursze); paskui įstojo į seminariją Kraszlavije 
(ties upę Dauguvą, Vitebsko rėdiboje). Isz Krasz- 
lavio persikėlė į Varnius ir tenai po deviniu mėnesiu, 
per viskupą žamaicziu Steponą Giedraitį, tapo pa- 
szventintas į kuningus. Metuose 1790 isz žamaicziu 
grįžo į Vilniaus viskupistę ir prigimtame kraszte prie 
daugel bažnicziu buvo vikaru. Diliovoje, Sziman- 
cziuose, Androniszkiuose prie neturtingu bažnicziu po 

*) Autoras Gražinos buvo Mickus; Marijos-Malczevskis; 
Mohorto-Vincentas Pol’is, garsingi dainiai lenkiszkoje kalboje

Perdėtojai.
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kelius metus buvo pilijalistu. Ant senatvės giveno 
Komajuose, savo namuose ir ten mirė, kaip emėritas, 
11. d. balandžio 1833 m. turėdams 70 metu.

Ne daug nuo ano laiko pasiliko seneliu, kurie jį 
pažino ir atminė. Laimingos gadinės ju jaunistės pri- 
der’ įpatingai tam laikui, kada dar giveno kn. Straz- 
delis, raszė ir pats dainavo savo dainas. N’ira dėl 
ju nieko meilesnio, kaip pasznekesis apie jį.

Ant vieno tik atminimo apie jį, pasiaiszkina rau- 
kais (rukszlėmis) ir rupescziais amžiaus nuliudusi kakta; 
ant iszbliszkusio veido pasirodo raudonumas ir visa 
žmogų palenktą sunkumu amžiaus atminimas jaunistės 
prikelia, kadą isz savo jaunistės priskiria daug pasaku 
apie jį (Strazdelį), pilnu juoku ir sztuku ir priduria 
isztisas dalis isz jo pamokslu lietuviszkai sakitu dėl 
žmoniu. Nuokampiniuose kaimuose ir tenai, kur niekados 
jisai nebuvo, tegul tik kas norint užniunuoja kokią no- 
rint dainelę Strazdelio: „Jau Saulėla teka, gajli rasa 
krenta,“ arba szitą pilną smagumo ant gaidos ukrai- 
niszkos: „Pasvido“ (žibterėjo), tuojaus susideda pul- 
kelis, nės visi jas isz galvos moka.

Kuom’ ira Beranžeras dėl prancuzu, Karpinskis 
dėl lenku, Padura dėl Ukrainos, tuom’ ira Strazdelis 
dėl Lietuvos. Motina norėdama užmigditi kudikį 
niunuoja prie lopszelio:

Ei tu, tu, tu strazdelis!
Tujen mundrus pauksztelis, 
Kur tu tupejei? Lazdino krume.*)

Naszlaitis be tėvo, be motinos, be savo stogo, 
su aszarą akise graudžioj’ gaidoj’ apsakinėja savo 
vargus ir gailesczius dainelėje:

„Ei dienas mana klapatu, 
Kur pasidėsiu be turtu?

Kur aisiu, nuaisiu, 
Vis bėdas atrasiu 

Dėl savės.“
Laimingai numilėtas žmogus likimu, pakol jis

**) Tos eilės ira raszitos pagal kalbą prigimto kampo 
Strazdelio.  Perdėtojai. 
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neiszpažista skausmu ir kentėjimu, kuriam — viskas 
prasijuokia, dainuoja smagiai:

„Pasvido! Pasvido!
Auszros žvaigždė pasvido, pasvido 
Ir gaideliai pragido, pragido!“

Piemuo prie palidėjimo (akkordo) dudelės, nusuk- 
tos isz gluosnio, su dainelę pasmagina varginga savo 
prilikimą:

Linksma diena, linksma ana, 
Kad piemenis avis gana!
Ach. ca, ca, ach la, la, karvitės rala, rala!“

Laike smagumo dainuoja lietuvis isz Kochanov- 
skio (lenkiszko dainiaus) perdirbtoj’ ir visur žinomoje 
dainelėje:

„Sėdi kiszkis pilkas po ežiu, po ežiu, 
Priėdęs lig valei sau miežiu, sau miežiu.“

Filonai ir Zorinai Karpinskio (lenku dainiaus) 
atsimusza ukiszkoje dainelėje:

„Po kalneli vaikszcziodama, 
Žemuogėlas runkiodama, 
Avitėlas ganidama, 
Savo Jonuko laukdama.“

Žodžiu sakant kuningas Strazdelis pajudino 
visus szeszėlius pajautimo, visus balsus duszios ir 
visados iszsirisz’ isz to, kaipo mistras.

Daugel žmoniu po juom’ ėmė plunksną į ranką, 
mėgino sudėti eiles lietuviszkoje kalboje. Raszė jie 
gražiai, pavidalas ir įturis nekuriu isz ju perėjo dai- 
nas kuningo Strazdelio, bet vieno daigto jiems ne- 
priteko — nesuėmė ir nepermatė dvasės ukininku; ju 
dainose tuojaus gali pažinti, kad žiedus dėl ju rinko 
isz svetimu lauku, o ne nuo pievu giminiszku; dėl 
togi ukininkai jas padainavo, pasidžiaugė jomis 
kaipo nauju daigtu ir . . . . užmirszo.

Kun. Strazdelis nejeszko medegos dėl dainos. 
Ukiszkas butas su liuobą, kasdieniniai atsitikimai arto- 
jaus, jo szeiminos, gėribė, paukszcziai. ritmeczio 
brėkszta, ir saulės nusileidimas, ciruliavimas pauksz- 
cziu, prigimimas: tas viskas pas jį givuoja, kalba, dai- 
nuoja jo dainose. Viena eilė, vien’s žodis pritaikus 
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daug daugiaus pas jį pažimi, ne kaip pas kitus 
užrasziti lapai. Įturį jo dainu kožnas savo szirdije 
ras sudėtą.

Mažoje lietuviszkoje literaturoje, nepriskaitant 
nelabai gerai perdėtu isz lenkiszkos kalbos giesmiu 
kanticzkiniu neatspaustu, bet patarlingai perleidžiamu 
isz lupos į lupa, senu dainu ukiszku ir dabarnikszczio 
dėl jo poėmato „keturiu daliu metu“ Duonelaiczio, ne- 
turėjo kn. Strazdelis kitoniszku paveikslu dėl savęs. 
Kalbą ir pavidalą dėl giesmiu, teisibę sakant, jis pir- 
masis sutvėrė — ir turi nuopelna pradėtojo ir iszrodi- 
tojo dėl įpėdiniu kelio ant lietuviszko Pranaszu (Par- 
nasso) kalno.

Nepriskaitant katekismo dėl ukininku, iszguldito 
lietuviszkai isz Bellermino, kelio križinio, nieko dau- 
giaus kaip tik apie dvideszimts dainiu, givas buda- 
mas, Strazdelis nespausdino*).  Daugel jo dainu, ku- 
rias raszė currente calamo (plunksnai bėgant) ir 
neuždžiuvusias ant popieriaus tarp žmoniu mėtinėjo, 
pasiliko žmoniu apturoje daugiaus galvoje, o kur-ne- 
kur tik rankraszcziuose, kaipo brangios liekanos kavo- 
jamos. Laukia jos mandagios rankos, kuri su- 
rinktu, sudėtu ir kavodama nuo užsimetimo, užsiimtu 
ju spaudinimu.

Meilę dėl ukininku ir senovės lietuviszku liekanu 
sujungė kn. Strazdelis su meilę kuningo naujosios ga- 
dinės, o tiedvi meili apsireiszkė per visą jo amžių. 
Bažniczioje džiugino. savo gražią iszkalbą žmones, ir 
aiszkumu iszguldimu evangėliniu teisibiu; po misziu 
vėliak sename nudėvėtame ploscziuje, užsidėjęs ant 
galvos briedkailinę ausėtą kepurę, ant prastu lietu- 
viszku ratu, o tankiaus dar pėsczias aidamas isz kaimo 
į kaimą, mokino katekismą ir kitus mokslus, davė pa- 
tarmę, linksmino ir stiprino dvasę dainelėmis; geru 

*) Lenkiszkoje kningoje „Litva“ Liudviko isz Pakievio 
(Juceviczios), spaudintoje Vilniuje 1846 m. ant puslapio 13 ra- 
szoma, kad ana kninga Strazdelio iszėjo isz spaustuvės po už- 
raszu: „Giesmes svietiszkas yr szvyntas Antona Strazdeli,“ 
su ženklu: „Ecce nova sunt omnia.“ Perdėtojai,
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ir blogu atsitikimu visados ir visur dalinosi su 
žmonėmis.

Givas budamas nesidžiaugė vienok kun. Strazdelis 
visatinu pripažinimu, kokiu dėkingesni įpėdiniai jo 
graba apsiautė. Raszė lietuviszkai; tuomi liežuviu 
kalbėjo vieni tik ukininkai, ponibė žinojo tik tiek lie- 
tuviszkai, kiek dėl susirokavimo su ukininkais var- 
toti turėjo, ir dėltogi nepažindama kalbos, dainu kn. 
Strazdelio su vis neskaitė, arba skaitidama nesuprato 
ir neužmatė tu visu grožibiu, kurios, kaipo dažai žiedu, 
dainas kvietkose savo sumezgė. Žmonės augsztes- 
nios dvasės ir iszmintimi turtingesni, isz svarbesnios 
pusės žiurintis į givenimą, nieko arba nedaug tu- 
rėjo kupetoje su ukininkistę, tadą sunkioje, neminksz- 
toje, n'iszbovitoj’, ir laikinėj įspaudoje givenanczią. 
Ant galo jis turėjo budą viską vardu szaukti, isz tos 
priežasties czia ir ten kam norint iszpažinta teisibė, 
patraukė priesz jį daugel neapkencziancziu žmoniu, o 
kaip kožnas savo protu einantis, nepasiduodantis pra- 
lekencziomis dumoms, bet vieną sikį paskirtu tikru 
keliu žengiantis, turėjo sutikti su kersztu ir visokiais 
žmogiszkais geiduliais, skersai kelio stovincziais. Dau- 
gumas neturėdamas drąsos prieszities’ aiszkiai!, isz 
užkertės mėtė į jį akmenimis, bet jie negalėjo nu- 
mesti nuo jo kaktos trigubą vainiką kuningo, dainiaus 
ir tėviszkainio; tik jam givenimą surustino. Szen- 
dien kadą tie, kurie jį milėjo, ir tie, kurie jo pagive- 
nimo matė klaidas, be kuriu n’ira nei vieno žmogaus, 
žiurėdami per padidinanczius stiklus, gaivino priesz 
jį neapikantą ir užvidas, atsigulė eilėmis kapuosna; 
kadą laikas dvasės piktumą pamažino, suligino grabus 
milėtoju ir prieszininku, įpėdiniai liuosi nuo pralinkimo 
isztirinėja ir sudija; kadą vienok vardus žmoniu, kurie 
draugijos ponistėje stovėjo augsztai, szimtą sik augsz- 
cziaus už jį, reiki jeszkoti po popierius ju gimimo ir 
mirimo; kadą isz ju amžiaus tiek pasiliko, kiek isz 
paukszczio palėkimo oru pasiliekti: kun. Strazdelis 
nepripažintas givas bebudamas, auga meilėje tarp įpė- 
diniu ir ilgai reiks laukti, pakol kas kit’s, su augsz- 



— 248 —

tesnę tvermę žodžiu ir dvasės, pritemdins szirdise lie- 
tuviu atminimą sudėtojo „Strazdelis“ ir „Pulkim’ ant 
keliu.“*)  Kuningas Jonas Katėla.

Kuningas Antanas Juszkeviczius.
(Trumpas paminėjimas.)

1880 m. 20 d. spalinio mėnesio, numirė Kazaniuje Lietuviu 
rasztininkas, kuningas Antanas Juszkeviczius. Gimęs 1819 m., 
4. d. sėjos m., Raseiniu paviete, pabaige mokslą Vilniaus dva- 
siszkoje seminarijoj’ ir pastojo kuningu 1843 m. Jau anksti 
pradėjo Juszkeviczius isztirinėti lietuviszką kalbą. Givenęs vi- 
suose Lietuvos krasztuose: Raseiniuose ir Naujamaleksendrave, 
Aukamergėje ir Panevėžio, Kauno ir Telsziu pavietuose, jis pa- 
žinojo visas lietuviskos kalbos tarmenes, kaip retai kas. Jis 
rankiojo lietuviszkas dainas**),  Įpacziai Panevėžio ir Kauno pa- 
vietuose, ir medegą dėl lietuviszko žodino. 1879 m. jis buvo per- 
sikraustęs į Kazanių, pas savo brolį, klasiszku kalbu mokintoją 
prie Kazaniaus treczios gimnazijos, p. Joną Juszkeviczių, ke- 
tindamas drauge su juomi iszspaudinti rankraszczius, ir tikėda- 
masis atrasti tenai vaistiszką pagelbą nuog dusulio, kuriuom’ 
buvo susirgęs jau daug metu atgal. Czion tacziau iszsirodė, 
kad ta liga jau nebegali iszgidoma buti . . . Savo dainu pirmą 
ir ąntrą kningą iszleidęs, pabaige jis savo amžį, nuopelnu pilną 
ir truso!

Jo rankraszczius dabar spaudina jo brolis, p. Jonas J., 
seniai jau pažistamas moksle per savo apie Lietuvą rasztus lie- 
tuviszkoje ir svetimose kalbose. Dainas per brolį surinktas 
spaudinti pabaigęs, p. Juszkeviczius ketina veikiai pradėti spau- 
dinimą lietuviszkai - rusiszko žodino, Szitas regis bus visu 
placziausias žodinas lietuviszkas, nės jame ras patalpą kokie 
70 tukstancziu lietuviszku žodžiu, per kn. Antaną surinktu.

Mirius iszplėszė Lietuvai augsztos ir szulnios dvasės virą! 
Amžiną atilsį Antanas Juszkeviczius gali buti statomas priesz 

*) „Pulkim’ ant keliu“ nespaudiname, nės tai pasiskaitis 
kiekvienas maldu kningose. Apraszinėtojas givenimo ir veikalu 
kun. Strazdelio labai czia pagarbina tą lietuvininką, kurs vie- 
nok nei svarbumu savo veikalu nei pasėtą tarpo žmoniu isz- 
kilmingą mislę nepelno taip didiai pagiriaus, kaip savo gražiu 
pasielgimu, meilę teisibės. — Apie tai vis pasznekėsiu kitur. 
Taipogi ir Juceviczia lenk. laikrasztije „Pismiennictvo Krajove“ 
be reikalo kadagiu uogomis smilko ant Strazdelio kapu. J. Szl.

**) Kn. Ant. Juszka, mokėjo žmonėms — kaip mums raszo 
J. Gailutis — po berlinką už kožną padainuotą dainą — per tai 
jam pasivedė taip daug dainu pririnkti. J. Szl.
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akis daugumui kaipo paveikslas tikro kuningo — lietuvio, kursai 
karsztai numilėjęs savo prigimtą kalbą ir savo sentėviu praeigos 
garbingas liekanas, parodė Lietuvai visą savo givenimą. Ant 
savo naudos neveizėdamas, trusėsi jisai vienat dėl mokslo ir 
savo milimos tautos. Szituos darbus jo garbindama latviszkos 
mokslu bendristės komisija Rigoje, paskirė jį 1876 m., į moks- 
lingus sąnarius komisijos. Lietuviszka ir latviszka kalbos buvo 
kaip prie szirdies Juszkevicziui priaugusios. Kad jis pradėdavo 
sznekėti apie jiedvi, tadą žilgalvis Juszkeviczius pavirsdavo į 
jaunikaitį; jo akis žibėtie žibėdavo ir jo stuomuo isztisdavo, tari- 
tum, jis norėtu suszukti: „kas dar beturi tokia bagotą kalbą?“

Ilsėkisi saldžiai, pabaigęs amžiu pilną truso! tegul tolimos 
svetimos szalies smiltis bus tau tiek pat lengvos, kaip Lietuvos 
smilcziu kalneliuose.*)  Andrejus Latvis.

Rigoje. ___________

Simanas Daukantas.
Žamaicziu rasztininkas.

Pradžia 1. numare. (Pabaiga.)
Taip užgautas Daukantas Varniuose nebetvėrė; 

radęs globą Svirlaukije ties Jielgavą pas Petrą 
Smugleviczių jis atsisveikino ant visados nuo viskupo. 
Bet ir czia neteko Daukantui nukarszti, jis veikiai, 
nežinau isz kokios priežasties, turėjo persikelti į Pa- 
pilę pas guodotiną kuningą Ignacą Vaiszvilą, kursai 
nuoszirdžiai rupinosi apie musu garbintiną rasztininką 
lig numirsztant. Czia begivendamas pas kn. Vaiszvilą 
Simanas Daukantas skaudžiai susibarė su viskupu 
Valanczauskiu, kadą szis Daukantą besveikindamas 
vardinėje dienoje paraszė, juog Daukantas esąs varg- 
szas nuskurdęs žmogus; o už tatai viskupas dar 
kartą ketinąs apgarsinti jo veikalus raszitus. Dau- 
kantas įpuolęs už tatai į upą davė viskupui atsaką, 
juog jis jaugi pavargęs, bet tai dėlei to, kad jis buvęs 
apsigivenęs pas viskupą; jeigu, girdi, to nebucziau 
padaręs, sako Daukantas pats, tai bucziau sveikatos 
nenustojęs ir nenuplikęs, o kartu ir savo istoriją isz-

*) Szitą trumpą givenimo apraszą apgarsinau pirmą kartą 
Rigos latviszkame laikrasztije „Baltijas vėstnesis“, 1881 m. 
Laikidamas A. Juszkevicziu už virą, kurs daug dirbęs dėl lie- 
tuviu naudos, asz tą rasztą ir lietuviszkai czionai iszspaudinu. A. L.
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spaudinęs. Juk ir nuskurdėliai ir didžturcziai turės 
mirti ir paliks piningus savo paveldėtojams, kurie 
gali ju turta itin graitai suvartoti; nuplikau ne isz 
paleistuvistės, žmonės gerai tai žino, o už tai ir pa- 
sigailsta manęs. Jeigu bucziau ilgiaus pagivenęs pas 
piemenį (t. e. pas viskupą), tai jau bucziau seniai 
beesąs po žamiu, o jei patolek givenu, tai tik per 
maloningumą Smuglevicziaus. Protingiejie žmonės 
nesiticzioja isz plikiu,o labiausiai szviesiausiam pieme- 
niui nepadoru.“

Viskupas ant tokio atsakimo dideliai įtužo. Jis 
nuginė Daukantui jo paties gromatą atgal ir liepė, 
kadą iszsiblaivėsęs, ją perskaititi. „Gerai“, taip raszo 
„Jomilistai rasztininkui“ viskupas, „ira pasakita neduok 
duonos, o neturėsi prieszginio. Divijosi daugis Petro- 
pilėje, kad asz tokį szalavalką užsikviecziau pas savę 
— ir tiesa.“ Ant galo viskupas pridurė, kad tai jis 
rasząs dėlei to, kad raszte szv. pasakita: „atsakik 
paikam, kaip prideri pagal jo paikumą, kad jis ne- 
mislitu esąs protingu.“

Daukantas buvo labai įsirgęs, kadą jis tokį gavo 
neteisingą atsaką nuo viskupo. Jis už tatai raszė 
Viskupui atgal szitaip: „Regimai czia ira dievo valė, 
kad mės vienas priesz kitą, bereikint mirti, iszsi- 
sznekėtumėme, o ant nusprendimo paliktumėme dievui, 
keno prisipažintis ira teisingesnė..................... Asz
neasmi girtuoklis, nės nuo savo gimimo neėmiau gė- 
ralu į bumą, o ir mano tėvai niekadą negirtuokliavo, 
taigi man nėra isz ko iszsiblaivėti pirm ne kad 
perskaiticziau pagrąžintą gromatą. Asz nebuvau 
prieszginiu szviesiausio piemens, bet pamecziau tar- 
nistę pas jį dėl to, kad jį milėjau irgi pasitikėjau, kitur 
givendamas busęs naudingesniu savo vientaucziams. 
Regimai asz nebuvau szalavalka, kad antrąjį metą po 
mano parvažiavimo į Varnius, szviesiausias piemuo, labai 
lipszniai praszei, kad grįžcziau pas tamstą. Tamsta 
manę prakalbinai isz pradžios „jomilistą rasztininku“, 
o ant galo pavadinai savo gromatoje „paikiu“, bet 
tai ira du atbulu daigtu; neiszleidžiau kningu sveti-
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mose kalbose raszitu apie svarius dalikus, bet rasziau 
prigimtu liežuviu, taip kaip kiti kad raszė ir raszo 
Petropilėje ir Maksvoje, Kazaniuje ir Varniuose, pats 
juk szviesiausias piemuo raszei toje kalboje, taigi ar 
visi turėtu buti paikais? O vienok, piemuo pats sakei 
kitiems, kad asz tamstą prikalbėjau rasziti žamai- 
tiszkai; kaipgi galėtu paikasis perkalbėti iszmintin- 
gąjį?........... . . Prisipažįstu, juog niekadą nelaukiau, 
kad mano piemuo, kuriam tiek metu tarnavau, atsilįstu 
man belaukiant miriaus tokį neteisų piktžodžiavimą, 
kuometu menkiausias žmogpalaikis taip nebjaurotu 
pikcziausį berną matidamas jį gulint ant maraus patalo. 
Szv. Augustinas pasakė: „Tie musu bicziuoliai, kurie 
mums teisibę į akis pasako, bet mės tiesos nemėgs- 
tame ir laikome savo prieszginiais tuos, kurie ją 
szneka.“ Savo gromatą pagrąžintą perskaicziau, jos 
nesigėdžiu, dar virszumi džiaugiuosi, kad ją pagrąžinai, 
nės iszsiraszęs, jos nebuvau, man mirus galės pali- 
ginti mano pagrąžintą gromatą su tamstos atsaku, 
dabar asz tiktai sakau: mea culpa, mea culpa na- 
xima (mano kalczia, mano kalczia didžiausia), kad 
asz paklausiau tamstos praszant.“

Szita prisipažintis ira labai svari; joje mės re- 
gime taip kaip stiklą pobudį abieju kersztaujancziu 
viru. Žinoma kad geresniai atsiliepti, pagal tiesą, 
galima apie S. Daukantą. Jis buvo žmogus geros 
szirdies, įlaidus, nepakersztingas, visadą prie nuomonės 
ir blaivus, niekadą nereikalingą aitrą nedegąs, bet 
visadą atiduodąs garbę, kam garbė pridėri. Tiktai 
p. Beresneviczius, kursai givena netoli nuo Kelmės, 
man pasakojo, juog Daukantas buvęs urszus, į savę di- 
deliai įsitikėjęs, piktas ir nepakantrus senis, su kuriuomi 
labai buvę vargu sugiventi; tas pats p. Beresnevi- 
czius labai pasipiktino girdėdamas aną vaidą tarpo 
viskupu ir Daukantu, jis sakė, tai vis kas gromatose 
raszita, esą melai .... Viskupas nėkadą Daukanto 
nenuskriaudęs, virszumi kad szis viskupui daug daręs 
pikto . . . Bet paskui nugirdau, kad p. Ber. esąs 
giminaitis Valanczauskio, už tatai jo žodžiai negali 
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turėti svarumą, labiausiai kad man keli paszalaicziai 
visai kitaip apie musu rasztininką pasakojo.

Kaip augszcziaus minėjau, Daukantas ant pradžios 
1862 m. buvo labai įsirgęs. Nusimanidamas ilgai ne- 
pagivensęs, akivaizdoje kn. Vaiszvilo ir keliu liudi- 
toju jis paraszė savo testamentą. Ant laiszkacziuko 
popieriaus, 19. d. rugsėjo 1861 m. raszito, radau su- 
nesztą turtą Daukanto; tai buvo isz viso dvi dro- 
buli, vienas užvalktis, ketveri marszkiniai, dvejos apa- 
tinės kelinės, szeszi sznipsztukai, du rankszluoscziu 
keturi poriai strėrliu (szkerpetku). O dabar testamentas 
rodo jį menkai ką daugiaus turėjus, nės svetur buvęs 
palikęs stalinis ziegorėlis, apneszioti kailiniai, dvi pa- 
galvi; viena aptempta szikszną, kitagi be užvalkczio, 
abi puku pripilti, raudonai diržuota užklodė (užklotvė), 
nauja ir pusszilkė, ir kningu skrinutė; jis dar turėjo 
savo uosinį stalelį, sudedamą lovą ir paveikslą Marijos. 
Kaip pats Daukantas raszo testamente, jo daigtai ne- 
nesza nei szimto rubliu. O prie to jis dar paliko 

  szeszesdeszimt ir keturius rublius skolos. Kožnas mato, 
kaip jis buvo nuvargęs! Tiktai kninginė jo svėrė 
daug; jis sakė turęs daug retai kur apainamu kningu, 
ir pats jas su vargu surinkęs. Bet kur dingo jam 
mirus, kas žino?

Dar ir szį kartą Simanas D. kėlėsi isz ligos. 
Vienok savo amžiaus paskutinius metus tuospat rupes- 
czius turėjo. Jis pats jau visai buvo palikęs varg- 
dieniu, jo veikalai parasziti tebeklaksojo nespaudinti 
ir jam pasimirus galėjo ant vėju nuaiti! O tai ar 
ne szirdgėla, tiek darbo padėjus ant ju paraszimo! 
Ne gana to. Jo geradarį kn. Vaiszvilą užėjus maisztu 
metams, maskoliu viresnibė paėmė į kalėjimą, o jau 
Daukantui teko isz naujo didelį vargą pamatiti pri- 
trukus globėjo. Kadą Vaiszvilas iszsiliuosavo isz ranku 
maskoliu, ir gavo rasztą, juog gali pagrįžti į savo pirm- 
nikszczią vietą, viskupas jam atkerszidamas (kaip pa- 
sakojo pats kn. Vaiszvilas), už tai kad jis užlaikė per 
kelerius metus aną pavargėlį ir sužuvusį kovoje už



— 253 —

buvi — Daukantą, ir įtužęs už tai, kad Vaiszvilas 
jo nepavarė nuo savęs, kaip viskupas buvo norėjęs ir 
liepęs, nebepagrąžino vietos Papilėje; vienokgi kn. 
Vaiszvilas nukeliavęs į Papilę ant keliu nedėliu apsi- 
giveno, ir czia ant jo ranku pabaigė savo vargu die- 
nas musu guodotinas vientautis ir garsus rasztinin- 
kas — nės lapkriczio 24. d. 1864 m. dvasė ap- 
leidė jo kuną.

Simanas Daukantas buvo nei smulkaus nei didelio, 
bet vidutiniszko stuomens (augumo); ant senatvės jis 
buvo truputį į kuprą įsimetęs. Veido uoda buvo tam- 
soka, ant plauko-gi jis buvęs juodbruvis. Tiek težinau 
apie jo iszžiurą.

Ir taip isz viso apraszimo matome, juog beturtis 
Daukantas turėjo per savo kiaurą amžilį kovoti ir 
ristiesi už buvį. Jaugi jam buvo kartą duris atsi- 
vėrusios į duoningą vietą, bet kviecžiant viskupui Ža- 
maicziu jis pasitikėjo daugiaus ką iszsigalėsęs gero 
savo vientaucziams padariti ju tarpe givendamas, apsi- 
giveno musu kraszte, bet czia mažne nuslopintas 
daugibę sunkaus ir bergždino darbo, o nenorėdamas 
visai sveikatos iszsižadėti, jis turėjo bėgti isz Varniu. 
Mažne ubagu palikęs, jis daug metu pervargo, kolek 
ant galo jį iszliuosiavo nuo rupescziu ir nasztos szio 
svieto — miris. — Nieks ne milėjo daugiaus tėvinę 
Lietuvą už Daukantą; visi jo rasztai kvėpuoja tąją 
meilę; apie tėvinę mąstant jam niekadą ir spėkos ne- 
truko; jis nenusiminė, kad žmonės jo aplinkėje nesu- 
prato jo troszkimo; jis raszė ir dirbo dėlei ataitės, 
pasitikėdamas, kad vaikai ims daugiaus rupintiesi 
apie savę, kad jie susipratę pakils isz pirmnikszczio 
miego ir atjėszkos jo veikalus paraszitus, kadągi tai, 
ką jis apdirbo, neberupėsę jiems patiems beužkabinti. 
Ataitės dvasę Daukantas atspėjo, nės kas szendien 
ginczisiesi, kad lietuviai neėmę gautiesi, giniotiesi nuo 
sluoginimo svetimuju tautu? Juk vien dėlei staman- 
tresnio atsiturėjimo jie pamatuoja ir draugistes . . . . 
Už taigi, žodžiais p. Basanavicziaus sakant ir kau

3
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lams Simano Daukanto ira linksmiaus ir smagiaus 
kapuose ilsėti, nės jis mato, kad jo darbai ėmė neszti 
tam tikra vaisiu.*)  J. S. Kuoksztis.

Ne del visu seniu.
Pas senuosius mislis sena, 
Su jais sunkiai susiprasi, 
Nors kalbėtumei per dieną, 
Jaunos mislies neberasi. 
Jaunas tikt gal iszmaniti: 
Ką lietuviai nor’ dariti. 
Man bepigu su jaunuoju, 
Su juom’ grait susirokuoju, 
Pas jį viską grait atrandu, 
Pas jį mislis plauk’ kaip vanduo. 
Senio dvasė lig nevalioj’ 
Dirb’ ant vieno vis kurpalio — 
Ar maža ar didi koja;
Dėlto bat’s jo ne mieroje. 
Man bepigu su jaunuoju, 
Asz jį glostau ir bucziuoju, 
Musu mislis drauge plaukia, 
Nieks negaiszta, nieks nėr’ lauke.

Vėversis.

Musu szalele.
Prigimtinę žamę miliu 
Ir jos žmones misliu giliu 
Ir tuos miszkus, aglinėlius, 
Smulkius musu žolinėlius. 
O-gi naktis kad ataina, 
Debesėliai graitai aina, 
Taip ju daugel sumaiszitu, 
Ir sudabru iszraszitu . . . 
Mėnesėlis skaiscziai žiba, 
Ant medeliu lapai kibo, 
Visur tilu loc lėlioje . . .

*) Neužilgu norėdami pradėti atspaudinima visu veikalu 
Daukanto, praszome maloningus skaititojus, kad rėdistei „Ausz- 
ros“ pranesztu, kas ką žino apie givenimą ir veikalus to musu 
milžino rasztuose. P. Kuokszczio apraszimas, kaip girdime, dau- 
giems nepatiko. Nepatiko! Bet ar jis raszo neteisibe, mės tai 
norėtumėme žinoti. Teisibė į akis pasakita retai kam tetinka. 
Mės-gi visadą norėdami aiti keliu teisibės, norėtumėme sulasiti 
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Tai ir žmogus sau dumoja: 
Kaip ta žamė musu graži, 
Kokie laukai jos nemaži. 
Musu laukai su rugeliais, 
Kuoczės sėti ir kvieteliais! 
Vis užaugti Dievas duoda, 
Jisai žmones juk ne žudo. 
Musu žmonės Dievą mili, 
Tarp vargeliu kantriai tili, 
Rand’ pagalba pas kaimėną, 
Jis jau duoti vis ketina ... 
Ir givenim’s taip pereina — 
Nėkas kitas jo nemaino — 
Tarp savuju; kitu dievu 
Nėks nejėszko nuo patėviu . . . 
Gana, gana mums vis’ ira, 
Gerą laimę dievas skiria, 
Kitu duonos mės ne praszom’, 
Jeigu kuoczės kitiems neszam’ . . . 
Nors aszaros, kraujas bėga 
Ir nekartą grįczios dega 
Ir nors ponai mus kankina — 
Vienok dievas mus gelbina. 
Jis kaip tėvas mumis glaudžia, 
Gina visus, kuriuos spaudžia. 
Nors daug, daugel jau kentėjom’ 
Ir prapulti jau galėjom’ . . . 
Bet vis kelia dievas ranką, 
Neprieteliams baisiai sunkią . . . 
Musu grįczios nors neaugsztos 
Ir ju sienos loc-gi angsztos, 
Bet dėl visu ten ir’ vieta, 
Ant zoslano sėsties’ kieta.
Ten tai ukas vis primano. 
Už tat grįczios visiems gana; 
Ten vienodas ir turtingas 
Ir nabagas ir galingas ....
Jam vienodai visi meilus 7
Ir vienodai visi gailus. Aglė.

žinias ir paminėjimus apie Daukantą, ir jas patalpinti pratar- 
mėje į jo veikalus. Kiekvieno skaititojo, nepasigailėjusio mums 
tikras žinias praneszti, bus paminėta pavardė savo vietoje. Juk 
nei pavardės to savo rasztininko dorai nežinome. Pasiraszidavo 
pramanitomis pavardėmis visuose lietuviszkuose rasztuose; vis- 
kupas ant „pasakojimo apie veikalus lietuviu tautos“ paraszė 
taip: Daukąntas. Lenkiszkai raszidamas gromatas, jis pats pasi- 
vadindavo Dovkont; bet kaip lietuviszkai ? Daugkentis ar 
Daukantas — kas apie tai gerai žino, lai pasigarsina. J. Szl.
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Apraszimas žamės turtu.
(Priemazga).

Ketvirtojl veislė.
Naugės arba metolai.

Nauges dideliai retai tinkasi rasti grinas, dau- 
giausiaigi jos susimaisziusios su rugsztimais, sutirpu- 
sios viena su kitą. Negana to; randame dar auksą, 
sidabrą smulkmenose ir grinus, susimaisziusius ir isz- 
sibarscziusius smiltije. Vienokgi ju prarankiojimas 
nuo priemaiszcziu mažkuo vienodas. Cinką, varį, gi- 
vąjį sidabrą, gelžį, ciną, sidabrą, szviną iszdegine su- 
maiszo su anglimis ir degina dar kartą. Antimoniją, pla- 
tiną plauna vandenije. Taip prarankiojant nauges gau- 
name daug drusku dariniams ir gidiklai, taipogi sierą. 
Didmeną naugiu randa akmenuose, kurie ant pažiuros 
negalėtu turėti metolu, tie akmenai prideri prie ke- 
tvirtos veislės, o ne prie pirmosios, nės akmenai pir- 
mos veislės niekadą neturi gelžies, vario . . .

Platina — paveidi į sidabrą, tiktai tamsesnė; ją 
randa kruopomis kaip smiltį iszbarstitą, kartu su auksu. 
Tokią smiltį iszgrinija, atskiria nuo jos priemaiszczius, 
visu pirmiausiai vandeniu, paskui ugnimi ir kitaip 
gauna tirą platiną. Isz jos nulieti piningai — duka- 
tai; dabar dirba isz jos zerkolus, įtaisus kamarnin- 
kistės, puodelius dėl tirpimo dideliame karsztije. Ji 
brangi mažne ligiai su auksu. Ugnies reiki baisiai 
karsztos, kad ją isztirpiti. .

Auksas randama pasaulije sutirpęs su sidabru, dau- 
giausiai smiltinuose, isz kuriu jį ir gauna plovimu, pas- 
kuigi atskiria nuo jo sidabrą rugsztimais ir karszcziu. 
Tokie smiltinai ira Sibėrijoje, Amėrikoje, Australijoje. 
Grinasis auksas — minksztas ir nepatogus dirbant 
daigtus, už tai jį maiszo su variu ar sidabru. Auk- 
sas dideliai kalus, jį galima iszpliekti į plonas laksz- 
tas dėl auksinimo.

Givasis sidabras. Grino nėra, bet jį gauna tirpi- 
dami akmeną, vadinamą maskoliszkai kinovar (Zinno- 
ber). Atveža jį isz Szpanijos ir Austrijos. Givąjį 
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sidabrą sutirpo su szvinu ar skardu (ciną) ir padirba 
paklodą (zalatą) zerkolams. Givasis sidabras ira di- 
deli nuodai; jis susitaisęs su tulais rugsztimais pa- 
virsta į baltą druską, kurią deda į gidiklas.

Sidabras taipogi kaip auksas minksztas ir dideliai 
trinus, už tai grino niekadą nedėvi, bet visadą ma- 
žai-mažai asztuontą dalį vario primaiszę. Mėgis (praba) 
sidabro ir aukso szaip skaitosi: jei sako 56°/o, tadą 
į svarą aina — sidabro 56 dalis, o vario 40, taip kad 
isz viso turi iszaiti 96. Piningai Austru mažne 
rausvi nuo vario, o Maskolijoje taipogi paraudonavę. 
Sidabriniu akmenu daug Amėrikoje, Saksu žamėje ir 
Sibėrijoje.

Varį randame tiktai sutirpusį su sierą; tokie ak- 
menai Anglijoje, Vokžamije, Žuvėdijoje ir Maskolijoje. 
Varį sunku iszgauti isz akmeniniu kalnu. Varis 
rausvo darinio, daugiaus jį maiszo su cinku, nuo ko 
jis gauna kietumą. Tokie sąmaiszcziai visokiszkai 
vadinasi: geltonvaris, tombaka, zalata. Tą zalatą 
pardavinėja už diktą nauda, tokiu tai auksu auksina 
altorius musu auksintojai. Varį dar maiszo su ciną 
(skardu), toks miszinis vadinasi žalvariu. Puszku ir 
varpu varis. Tie visi misziniai turi tokius įpatumus: 
1) isztirpiti ir užszaldomi pamažu, gauna kietumą; 
2) užszaldomi vandenije, gauna kietumą. Prancuzai 
dirba sąmaisztį vario su skardu sziokią: ant puszku 
deda 90 daliu vario, o 10 skardo; ant varpu — 78 d. 
vario ir 22 d. skardo. Varis didžiai graitai susigimsta 
su rugsztimais — tadą gauname kriszpolą, žalią rudį 
— baisus tai nuodai. Už tai kad nesusitikti su tokiu 
bendru, baltiname katilus, ligonus ir rundulius.

Szvinas nesiranda tiru per tai, kad per mažiausią 
valandą po isztirpinimo ar nutrinimo užsideda juoda 
plėvė nuo priemaiszcziu isz oro. Tiras szvinas butu 
kaip sidabras, tiktai mielsvai baltas; jis minksztas, 
lengviai įpjaunamas peiliu ir draikus. Tankiai matiti 
szvinu aplipitus butelius, muilą, suviniotą žolinę (ar- 
batą). Szvinas-nuodai, atsiliepę į keletą metu; už tai 
jo nereiki kramtiti dantimis. Geras tai daigtas szra- 
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tams, kulkoms, suvaržimui akmenu. Negalima jo isz- 
mesti nei isz gidiklu, czia tiktai ima jį netirą, bet 
jo juodą lupianą, užsidėjusią prie kaitinimo. Tokie 
tai pelenai sumaisziti su suskustu variu, czesnaku, 
duoną ira geru vaistu nuo pasiutimo givuoliams, ne pro 
szalį ir žmogui. Turi daug szvino vokiecziai ir mas- 
koliai; musu szviną gauna per isztirpinimą tam tikru 
akmenu. Primaiszo jį prie skardo (cinos).

Skardas (cina) panaszus į sidabrą, atveža jo daug 
anglai. Maiszo jį su szvinu, torielkas liedami, vamz- 
džius vargonu. Anglu skardu baltina katilus, run- 
dulius, nitavoja blėtą plostekę. Lazdžiukėse skardas len- 
kiamas trata. Maiszo jį su variu, kaip jau sakiau. Turint 
rankose jis ima dvokti. Jį galima iszkalti į plonas 
laksztas, vienok skardas nelabai draikus, graitai 
truksta.

Cinkas. Ant pažiuros galima jį patalpinti tarpo 
szvino ir skardo. Jis aina į priemaiszczius vario. Jį 
galima sugrusti į dulkes, vienok jei nukaitisi jį lig 
100 laipsniu (gradusu), o paskui atszaldisi, jis pa- 
lieka draikus. Isz jo dirba didelias vanas, lentas 
dengimui stogu. Indus isz jo dirbti nėra galima, 
nės nuo mažiausios rugszties pasidaro nuodai. Atveža 
jį anglai.

Arszėnikas, grinas-baltas kaip sidabras, nekenkia; 
bet kadą jis susimaiszo su rugszczia, nuo ko jis pa- 
virsta į druską be skonio, be priderinczio kvapo, tai 
smarkus nuodai. Apduoda juomi lapes, žiurkes įdėdami 
jį į ėską. Žmogus įėmęs arszėniką pajuoduoja, su- 
sprogsta; nuo miriaus jį galima gelbėti rugusiu ar 
saldžiu pienu arba uksusu.

Antimonija paveidi į sidabrą, tiktai mielsvai 
szvieczia. Musoji antimonija tai sąmaisztis su 
sierą. Gidikla arkliams. Ji kaip kad adatomis 
butu suklostita kitas ant kito. Deginant smirdžia sierą.

Gelžį mės dėvime, trejaip vadindami: grina 
geležis, plienas, szpižius. Visadą turi gelžis prie- 
maiszczius, nuo ko ji blogesnė; budama be priemaisz- 
cziu ji draiki, tąsi; kadgi prisimaiszo anglis, ji tampa 
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trapi ir vidurije žimėta. Draikioji gelžis brangesnė 
ir geresnė. Dirbtuvėse moka pataisiti isz blogos gelžies 
gelži siuloto sadėlio, bet toki gelžis nuo lankstimo ir 
supimo dirbtuvuose pavirsta į žirnėtą ir trapią. Isz- 
tirpsta didelioje ugnije. Gelžį galima suvirinti; du 
gabalu nukaitina lig baltai, tadą pabarsto smilczia 
ir kuju sukala į kupetą. Gelžis drėgname ore grai- 
tai rudija, bet sausame nematisi nei kokios atmainos. 
Gelžį norėdami apginti nuo rudies patraukia pakastu. 
Sutrinta į dulkes gelžis užsidega labai graitai, dėlto 
tai skeliant į titnagą lekia smulkios skeliaudžiukės 
ir dega; turėdamigi apaczioje popierilį galime surinkti 
daug tokiu skeliaudžiukiu.

Szpižius — tai netira gelžis, joje prisimaisziusiu 
angliu ira 5 dalis. Plienasgi turi tiktai vieną dalį 
angliu. Kadągi plienas telpa į tarpą gelžies ir szpi- 
žiaus, tai jį galime gauti dvejopai: ar pridėdami 
angliu prie gelžies, ar atimdami nuo szpižiaus. Sun- 
kiausias ira darbas pataisiti gerą plieną, tai darosi 
užgrudimu ir atvirinimu. Nukaitintą baltai gelžį 
gruda į vandenį, ji užsigrudo ir tampa kieta; norint 
gauti minksztesnį plieną nukaitina ir palieka ant 
oro, kad užstingtu — tai szitai atvirinimas. Kaitina- 
mas plienas palieka pirma geltonas, paskui rausvas, kar- 
mazinavas, tamsiai raudonas, mėlinas ir ant galo 
tamsiai pilkas. Kožnam dariniui nukaitinime atpuola 
kietumas ir trapumas. Nukaitinus lig geltonumo 
ir užszaldant plienas paliks trapus ir kietas, nu- 
kaitinusgi lig mėlinumo ir užszaldant — minksztas ir 
stangrus. Už tai taip plienas tankiai ir dėvisi: pei- 
liai, trintuvai (pieliczios), plunksnos dirbtuvams ir tt.

Dirbimas gelžies toks: grumulus su gelžia su-. 
pilia į peczių szaip: pirma losta rudžiu, paskui aina 
angliu losta; taip prideda augsztą peczių tokiomis 
kartomis perbarstidami skalkiais; apaczioje pecziuje 
padirbta pakura, vidurije duobė ir isz vienos pusės 
skilę su nuolaidą. Užkurus peczių, gelžis tirpsta ir 
teka į duobę, o ant virszaus pluduriuoja gelžiena; kad 
jau pilna duobė, gelžiena nubira per nuolaidumą pro 
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skilę, o gelži iszleidžia į kitą vietą. Taip gauta 
gelžis vadinasi szpižiumi. Szpižius tirpsta, dėl to jį 
vartoja daigtams nulietiniams: puszkoms, tekiniams, 
szinams (reikoms) ant gelžkelio, varpams. Norintgi 
gauti griną gelžį dar kartą reiki tai virinti kitonisz- 
kuose pecziuose, su liepsną.

Pridėlai prie apraszimo žamės turtu.
1. Stiklas.

Stiklas szią gadinę taip įsikerėjo, kad nei viena 
grinczia nei pirtelė nebeapsiaina be jo. Kokią jis 
mums atnesza naudą, nuo kiek ligu atvadavo (kitąkart 
budavo langai užstumiami lentelėmis, tadą trobos 
budavo szutringos, tamsios, nuo to kildavo daug ligu), 
ir ar negerai turėti stiklinį indą, prie kurio niekas 
nelimpa, ir kurs nieko negadina! Visaip kaip jis 
mums branginamas. Stiklas jau nuo senu senovės 
žinomas. Kas jį pirmiausiai atrado, nėra žinoma, 
aina tiktai sziokios minės: kitą gadinę senu senovėje, 
pirm gimstant Kristui žmonės isz sziltu krasztu 
leisdavosi ant laivu į marę, ir vieni plaukdavo par- 
davinius (tavorus) vežini, kitigi ant grobio, kiti kitaip 
pelnitiesi, ir važiuodavo ten, kur juos vėjas putė. 
Taip tai vieną kartą laivą, prisėdus poinikams-preki- 
kams, vėjas atgrudo isz vidurmario į pakrasztį arti 
Jeruzolimos miesto; tie žmonės priplauti prie kraszto 
iszsėdo iszsivirtu valgiti ir susikurė ugnelę ant smil- 
tino, pavalgęgi rausidami ugnelę rado kietus gumu- 
lus szviesius; tuos tai daigtus paėmę jie pardavė už 
gerą naudą; tadą tai jie ėmė mėginti, bene bus 
galima daugiaus padirbti gumulu, dar szviesesniu 
ir geresniu. Taip tai netikėtai jie radę stiklą, isz 
kurio patis pasipelnė ir mums jį iszlaikė. Szią 
gadinę taipat stiklą tebedirba kaip ir senu senovėje. 
Sąmaisztį smilties ar putnago, szarmo ir marmoro ar 
kreidos ar uolos kaitina karsztoje ugnije, tie visi da- 
likai suverda į vieną ir pasidaro stiklas. Stiklas 
užszala ne ant karto, bet pamažu, už tai pusdami ar 
tęsdami galime isztaisiti visokius įmonius isz to 
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stiklo. Stiklas kietesnis, kuriame mažiaus szarmo ar 
sodos, ne taip graitai tirpsta. O stiklas turęs daug 
szarmo tirpsta vandenije norint ir labai iszlengvo. 
Stikla isztaiso visokiu žiedu, pridėdami gelžoliu vi- 
sokiu naugiu. Žalias stiklas nuo to, kad jis padirbtas 
isz negrinos medegos.

2. Silvaras (szėlvaseris).
Szią, gadinę jau daug žinomas musu žmonims ir var- 

tojamas įžimėjimui peiliu ar kitu gelžiniu daigtu, 
taipogi daro geltonai vilnonį. Silvaras — tai skisti- 
mas visiszkai grinas, permatomas ir baltas kaip 
spiritas vienok tankiausiai jis geltonas nuo priemaisz- 
cziu. Daugiausiai jį dirba dirbtuvėse ir neveizi į jo 
skaistumą, tirumą, nes jis vienaip stipras ar turi 
priemaiszczius ar ne, ir darant geltonai nekenkia tie 
priemaiszcziai ir neprideda atmainu darinije. Dirba 
silvarą isz salietros ir vitrijolo szaip: abieju ima 
ligias dalis ant svaro, supilia į szpižinį kepurėtą 
katiliuką, į kepurę-gi įstatita truba, kurios antras 
galas aina į sudiną szaldomą ir uždaritą isz visu 
pusiu. Kad jau visi prietaisai gatavi, tadą sukuria 
ugnį apaczioje katiliuko, o antrąjį sudiną apdeda 
ledais, kad butu vieną pradžią szaltas; taigi pervaritą 
skistimą, asantį tame sudine, vadiname silvaru. 
Galima tai vis padariti, jeigu nenorime daug silvaro 
gauti, tokiuose pat prietaisuose isz stiklo, tiktai reiki 
veizdėti, kad truba dideliai neįkaisbu, už tai visakas 
persivaro įlaidžia ugnimi. — Priminiau darimą ir ži- 
mėjimą gelžiniu daigtu. Darant geltonai ima jo dalį, 
atmiesztą vandenimi, czia tai jau daro gijas; griname 
silvare dariti butu brangu, prie to jis gali suėsti ir 
sugadinti graitai gijas. Juomi daro brangias matari- 
jas, už tai ukininkui neverta imtiesi už to darbo. 
Jis — nuodai; daro jis ir pirsztus geltonai. Miesziant 
vandenimi dideliai užkaista sudinas. — Daigtusgi gel- 
žinius taip juomi žimi: ėmę vaszką isztirpina ant tu 
daigtu virszaus, kuriuos nori įženklinti, ir užszaldę ant 
vaszko ėmę adatą paraszo ką tiktai nori, ir ant pa- 
raszo užpilia truputį stipraus silvaro taip, kad jis ne- 
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nutekėtu nuo vaszko; kad aulinkui nutrina vaszka, 
randa raides (litaras) iszgriaužtas. — Grinas silvaras 
garuoja, garai kila kaip dulkė isz butelio. Butelį reiki 
užkiszti ne korkiniu prapiu, bet stikliniu, kitaip sil- 
varas suėda korka ir pats genda. Silvarą, nereiki 
kaitinti nei laikiti sziltoje vietoje, kitaip jis labai įges 
ir pavirs į garą raudonai geltoną, kurio nereiki uostiti, 
nės apniks toks cziaudulis, kad teks gerai pasirgti.

3. Vitrijolas.
Mažai terasiu mergaicziu ar moteru nepažįstan- 

cziu vitrijolo ir nežinancziu, kaip jis geras dariniams, 
kaip užtiszkęs jis iszėda drabužius ir pajuodina rankas, 
vienokgi retai kuri težino, kaip jį maiszo su indiją ir kaip 
reiki iszimti mėgį gerumo. — Dirba jį daugibėmis dirb- 
tuvėse isz kumparvoso kaitinimu, taip vadinamu sak- 
siszku. Norint gauti patį lengvujį vitrijolą, daro taip: 
ėmę sieros ir silvaro sumaiszo ir kaitina, szitai ir 
pasidaro vitrijolas; tai vis daro tam tikruose sudinuose, 
vad. retortomis. Į druktgalį sudeda sierą ir silvarą, 
o ant tęvgalio užmauna stiklinį butelį įstatitą į van- 
denį; kad ima kaitinti, tai vitrijolas pasidaręs ga- 
ruoja ir garu aina į butelį prie vandens, nuo szalto 
vandens jis pavirsta į skistimą. Taip tai gaunama 
vitrijolą. Grinas vitrijolas baltas, riebus, neturi sko- 
nio, garuoja, bet tie garai nėra kas kitas kaip tiktai 
vandengariai oro, traukiami vitrijolo. Gerame vitri- 
jole įkiszta plunksna suverda, garai kila didžiausiu 
ruku, liejasi kaip taukai, prapiu neužkiszi, graitai jį 
iszėda, tiktai stiklui jis nėko nepadaro. Užtiszkus 
ant drabužio, reiki skubinai vandeniu numazgoti, ir 
tai dar paliks ženklas. Jei nori jį nuvalditi, tai dėk 
ant 1 gorcziaus vitrijolo 1000 gorcziu vandens, ir tadą 
dar bus rugsztimas. Grinas jis ira rugsztus. Į stiklą 
vandens, jeigu tik keletą įpilsi laszu, tai vitrijolas tuo- 
jau meta vandenį isz sudino laukon, o palikęs dide- 
liai užkaista. Norint vitrijolą stiprą, griną atmieszti, 
reiki pilti vandenį į lėksztą sudiną ir vandenį mai- 
sziti, o maiszant pilti vitrijolą; tadą vanduo kad ir 
užkais, bet nepuls laukon isz sudino, betgi nepasi- 
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drasink į vitrijolą pilti vandens, nės gausi į sprusnas 
tokį szuvį, kad atminsi, kadą Jėzus gimė. Vitrijole 
tirpsta indija ir tai vartoja prie darimo: tiesiai deda 
indiją grumulais į vitrijola, kuri tirpsta kiek gali, ir czia 
negali atsitikti nei jokio priepuolio, jeigu bent indija butu 
drėgna. Stiprumas jo taip datiriamas: įkiszk popie- 
riuką, jei tas pajuoduos, tai vitrijolas stipriu stipriausias; 
o jei tiktai pariebės, tada vidutinis; pripilus vandens 
turi butelis gerai užkaisti. Jei jis maiszitas su indiją, 
tadą atsargiai piliant vandenį, jei iszmes laukon, tai 
bus gerokai stiprus; o jei ne iszmes, o tiktai czirksz 
ir butelis gerai įkais, tadą vitrijolas tėra vidutinis; 
o kad ir nesigirdės czirszkėjimo, tadą įpilus vandens, 
jei butelis užkais norint truputį — tai jis pats tik- 
rasis prie dariniu. — Dar ira vitrijolas kaip druska, 
bet tas ant oro graitai pavirsta į skistimą. — Indiją 
perkant reiki žiurėti, ar ji kietoka, pavariavusi, ar 
szvieczia perlaužti grumulai, ar žiba patraukus nagu, 
reiki taipogi veizdėti, kad ji nebutu iszakijusi.

4. Lazurka.
Lazurka ira tai sultis žolės (indigifera tinctoria), 

ta žolė kad iszauga, ją pjauna kaip rugius ir ražais 
stato į augsztą, o kad ilgokai taip pastovi, verczia 
ją stacziai į kubilaitį (ciabrą) ir spaudžia, o iszspausti 
skiscziai — tai lazurka. Toki žolė auga Maskolijoje 
apie Mėlinmarį (juodąją marę). Kadągi lazurka rei- 
kalinga drabužiams ir už ją gerokai moka, antrapus 
gabalai nesziojami židu trupa, prisimaiszo prie ju dul- 
kės, kas nesveik drabužiams ant baltumo, tai szią 
gadinę įsteigė naują pataisą — lazurką ant popieriuko. 
Tai dirbasi szaip: ima vieną latą lazurkos toblitėliu, 
2 latu kumparvoso nedeginto, 3 latus skalkiu ir supilia 
visą ką į sudiną 64 latu didumo, tadą užpilia vandeniu 
pilningai, paskui sudiną užkisza, kad jis mažai teatsi- 
dvėstu, ir taip laiko dvejetą dienu ar patol, kol skis- 
timas palieka geltonas; į tą skistimą merkia po to 
szvelnu vilnonį popieriu, kurs isztraukus ira geltonas, 
paskui ant oro žaliuoja, o ant galo pamėlinuoja. Taip 
tai darosi daigtai, kuriu mės nežinojome.
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5. Kaip padaro tiru deginamą alivą.
Asz czia szneku apie alivą ne tą, kurį perka ži- 

binimui, bet apie kanapinį, lininį, žodžiu sakant apie 
alivą gautą isz žolės grudu, o ne isz tauku. Jei nori ži- 
binimui gauti tirą alivą, kurs nei veltuosi nei turėtu di- 
delią smarvę, imk alivo 2 latu ir sumaiszik su 8 la- 
szais grinojo vitrijolo; pridėjęs dar truputį vandens 
leisk nusistoti; paskuigi perkoszęs ar nupilęs maurus, 
tiesiai gausi tokį alivą, kokį norėjai.

Dar turiu czia priminti apie aliejuną, kurį ži- 
dai parduoda ant žibinimo; tas alivas ira isz givuolio 
tauku, palikusiu dirbant bulbines žvakes; jį isztaisiti 
taip kaip pirmąjį negalima; vienok kadągi aliejunas 
tesižibina jaujose, tai ten nei jo smarvės nieks ne- 
junta nei mauru truksta nuo dulkiu. Pranckus Lipsztas.

G a 1 a s.
Pasarga. Aplankidamas Rigoje vieną lietuviu 

rasztininką, J. Kon., radau pas jį Lipszto rankrasztį 
su tokiu paraszu: „Apraszimas žamės ir jos turtu.“ 
Pradžioje ten buvo sznekama. apie reikalingumą gel- 
bėti ir globti artimą, apie amžius žamės ir tt. Bet 
kadągi nevisai moksliszkai apie tai visbuvo raszita, 
tai asz įžengą raszidamas dugninią mąstį palaikiau, 
bet ją savotiszkai parasziau. Kitose dalise jeigu kur 
ką ir atmainiau, tai butu tiktai nieknėkiai. Tai 
tiesa, kad kalbą daugioje vietoje pertaisiau, taipogi 
sveimus žodžius, kur buvo galima, pavadavau tikrais 
lietuviszkais. — Pranckus Lipsztas ira gimęs miestelije 
Szakinoje, Szauliu pavietije. Jo giminaicziai ir 
szendien ten tebegivena. Dar Maksvoje tebeaidamas 
į mokslus Universitete, jis 1863 m. sausije m. pabaigė 
minėtą rasztą rasziti. Maksvojejis sukeliais lietuvė- 
liais buvo sutaisęs „lietuviu draugistę.“ Pasakota 
man, kad jis buvęs didis galvinis. Kadą kilo 1863 
m. maisztas — ir Lipsztas ėjo gelbėti tėvinę; bet 
maskoliai pargalėję burelį musu garsaus Adomo Bitino 
ir sugavę daugibę tikru lietuvininku, — tarpo kuriu 
pakliuvo ir musu nugailėtinas vientautis, nugabeno 
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visus į Sibėrija. Sako, kad Lipsztas buvęs prasuditas 
ant aukso kasimo kalnuose. Nežinau, ar jis tebėra givas 
ar jau miręs. Jeigu butu ir miręs, tai amžina liks 
jam garbė už parengima pirmo taip szaunaus raszto 
isz gamtos mokslu. Garbė virui, kurs norėjo savo 
brolius szviesti, garbė jam..............

J. Szl.

Garbė prieteliaus.
Tarp žmoniu ira sakoma:
Kur dainiu nėr’, mirszt’ gentė ta. 
Sztai viens isz ju pirm musu ain’, 
Ger’s dainius mus’ pon’s Sauervein; —  
Kad broliai jo naikina mus’, — 
Tegivuoj, geras prietelius!

„Esu keliaves sziam’ sviete, 
„Kalbas tai moku czia ir ten, 
„Ir angliszkai ir taip toliaus; 
„Lietuviszkai patink’ geriaus.*)  
Kurs iszpažino žodžius tuos, 
Tai mus szirdingas prietelius!

Pripilkiam’ tauresgi**)  midaus, 
Praszikiam’ raszo te daugiaus,  
Ir gerkiam’ už sveikatą to, 
Kuris už buvį mus’ kovo’.
Ir taip prie kankliu, prie midaus, 
Giedokiam’ garbę prieteliaus!

O kaipgi mumis jis pritrauk’, 
Kad ant kalbos pagelbos szauk’, 
Kuri jau rodės’, kad sugrius. 
Pon’s Sauervein’s tai garbė mus! 
Pripilkiam’ tauresgi midaus, 
Ir gerkiam’ garbę prieteliaus!

O bukgi ir tarp musu, buk!
Drąsos bajorams mus priduok:
Kad „tarp priegados, tarp bėdos
Garbintu kalbą motinos.“
Tikiu, juog Daktar’s tarp mus’ bus. 
Tegivuoj’ tikras prietelius!

17. lapkr. 1883. Vėversis.

*) Liet. Auszros Kalend. 1884 m. 1. 45.
**) Ragas givuolio tauro arba žiuobrio, isz kurio gerdavo 

musu sentėviai.
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Kaimo moksliniczia.
Lenkiszkai paraszė Kundraitis, o lietuviams prisavino 

Petras Trupinėlis.
I.

Ant galo musu kaimo stojosi naujiena:
Ar reik’ juokties’ ar verkti — dar niekas nežino, 
Be kamino, mat, butą, pastatė tik vieną, 
Dar nei rąstu pusziniu kalkėms n’aplipino, 
Dar langai n’įstatiti pasienij’ sudėti, 
O jau suolai suneszti tartum į bažniczią, 
Kaip sviets svietu, stebuklai tokie negirdėti:

 Bus moksliniczia!
II.

O gal’ but’ tai geras, gal’ piktas dalikas, 
Negivėlis juos žino! liepia vaikus siųsti: 
Liepia pon’s, liepia kuning’s, liepia virszininkas, 
Tegul jie sau ir aina — nėr’ czia už ka plusti!

III.
Pargabeno kokį-tai ponelį isz miesto,
Tur’ barzdą kaip szluotelę, — mažiukę, geltoną, 
Kailiniukus trumpokus ir brilį užriestą;
Kaip mės pipkius, — jis ruko cigarėlį ploną.
Pon’s ne pon’s — nės ne piktas; ne mužik’s, nės skaito 
Ne akamons, nės mergu į glėbį negaudo;
Pas kuningą nuaina, kartais ir pas vaitą; 
O su žmonėms vis kalba apie mokslo naudą. 
Valgo ką diev’s suteikė, bun’ pas ukininką 
Ir ragina prie darbo stiklių, murininką, 
Pats prie darbo padeda, nors mažai iszmano, 

 Moksliniczia įtaisit’ skubin’ kaip imano!
IV.

Moksliniczia parengta. Kuning’s geradėjas 
Paszventino su maldoms jos sienas, atėjęs. 
Susirinko vaikucziai ir tėvai atėjo, 
O kuning’s — geradėjas ilgai jiems kalbėjo: 
Apie auszrą, kuri duos žamei mus’ szviesibę, 
Apie szventus, ką ginė tikibos teisibę;
Nors nevisi suprato, ką kuning’s sznekėjo,
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Moters verkė nuo saldžiu žodžiu geradėjo. 
Bet kiekvien’s gal’ atminti užbaigimą gražą: 
„Ataik dvasė szvencziausia, apszviesk protą mažu!“ 

 V.
Stebuklai! moksliniczia! tartum kaip miestelij’, 
Pakabino prie duriu skambantį varpelį;
Vaikams kningas padavė, prie mokslo vadina, 
Žiurime, kas isz to bus? Szvencziausia motina! 
O tas pon’s, ką isz miesto teikės’ atvažiuoti, 
Liepė vaikams nusipraust’ ir galvas szukuoti. 
Ar tai svieto jau galas, ar ponai apkvailo! 
Isz kningeliu kuning’s katekismą skaito, 
Mokintojas iszguldo visokias naujienas: 
Raszo, skaito ir rėkia, kad net dreba sienos. 
Moksliniczia lig turgus vakariniam’ laike, 
Kada žmonėms užgėrus, namon važiuot’ reiki.

VI.
Taip pradėjo tarnauti mums garbingas sveczias, 
Metas musu liuosibės — szeszesdeszimts treczias! 
Sutvertojau mieliausias! į kurią dar szalį

Vesi jo dalį! 
VII.

Grįžta isz mokslo kaimo vaikinas 
Linksmas, nės labai gerai mokinas’. 
Tur’ but’ už mokslą gavo pagirą, 
Nės ant jo veido daug džiaugsmo ira. 
Ir taip pats savę žodžiais ramina: 
„Kuningas sakė: Dievas jus gina, 
Vaikai mužiku; vieszpatis didis 
Per mokslą juju garbę padidis!“ 
Jei tai teisibė, tai but’ bepigu!
Asz taip paprascziau prie savo knigu: 
Dieną ir naktį, vakarą, ritą, 
Ik vis iszmoksiu kas paraszita: 
Duo-du — keturi, tai iszmanisiu, 
Litaras raszit’ iszsimokisiu, 
Jei tik norėsiu, tai iszsipildis — 
Busiu dauggalis ir busiu didis!
Bet kuom’ asz liksiu ant svieto margo?
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Artoju tapti tik gailu vargo, 
Už nėk’ paverscziau asz savo rasztą, 
Nesziodam’s tėvo vargeliu nasztą! 
Arba kad jauczius reiktu saugoti, 
Valkioti žagrę, girę kapoti, 
Valgiti duonos plutelę kietą 
Ir neturėti geresnią vietą — 
Tai jau neverta! VIII.

Man taip iszrodo, 
But akamonu ir’ didė goda. 
Duosiu mužikams! — Gėda muszt’ žmones, 
Kaip brolius szelpsiu juos isz malonės, 
Kaip katekismos manę mokina, 
Motina, tėvas kasdien graudina.
Per rugepjutę su jais dainuosiu; 
Alaus ir midaus ik’ norui duosiu; 
Užsiauginsiu usus kaip szluotas, 
Kutas kepurės bus paauksuotas, 
Ir tabakierka bus sidabrinė, 
Keturi žirgai — ot tai gadinė! 
Imsiu pacziutę, pirksiu karietą, 
Kurioj’ važiuoti bus abiem vieta. 
Pati neszioja margą jupelę 
Ir barnį kas-dien su manim kelia. 
Pon’s bara paczią, o poni patį — 
Visur taip dedas’ kas to ne matė?! 
Ne . . . akamonu buti nenoriu, 
Sunku iszlikti czia žmogum’ doru.

IX.
Tepliorium’ tapsiu. Tokį amatą 
Namuose dievo kiekvien’s pamato; 
Nuteplinėsiu kareivius Rimo, 
Kurie prie grabo Jėzuso rimo; 
Su gražiais rubais jie aprėditi — 
Isz ko tie rubai — sunku atminti. 
O kokios plunksnos, ką galvą rėdo! 
Mėlinos, rausvos — nesziot’ ne gėda. 
Piktus kareivius iszmalevojęs,
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Visiems padirbsiu nors kreivas kojas, 
Juogei kankino Jėzų senovėj’, 
Ant kreivu koju tegul dar stovi!
Gerai jiems už tai! Tepliorium’ liksiu, 
Už darbą savo visiems patiksiu;
Pirksiu teptuvą, dažu visokiu: 
Raudonu, žaliu ir dar kitokiu; 
Nutėplinėsiu musu kaimelį 
Grinczutę, upę, pievą, kelelį, 
Taipgi bažniczią, — namelį seną, 
Kur kuning’s — tėvas musu givena. 
O pas bažniczią kruvą berželiu, 
Apie varpniczią burį karveliu.
Vidurij’ pievos iszvesiu upę, 
Ant skardu kalno krumai sutupę. 
Kiekvien’s žiurėdams į mano darbą, 
Poterius girdės, kad boba kalba; 
Ir szunis loja ir moters baras’. 
Anapus upės regėti dvaras, — 
Ant virszaus visko — iszauszęs ritas 
Ir veid’s Marijos Mergės matitas. 
Kudikį Jėzų ant ranku turi, 
Ant vargu musu meilingai žiuri;
Visame rodo savo malonę: 
Laimina musu aszaru klonį, 
Mus’ givenimą, seną bažniczią, 
Givuolius, laukus ir moksliniczią. 
Laimina ligiai kiekvieną žmogų, 
Kurs givenimą veda patogų.

Kadą asz szitaip vien’s sau dumoju, 
Sztai su vėliavoms ulonai joja. 
Ak dieve, dieve! tokį asz žirgą 
Kol giv’s nemacziau, akise mirga. 
Kaip tik paveikslą iszmalevosiu, 
Marsz — su ulonais ir asz iszjosiu. 
Rubas žibantis! — Bet tai daigt’s menkas: 
Czia man į galvą ne auksas renkas’. 
Usai bus didi! Geriaus už viską
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Pelniti garbę sau karaiviszką .... 
Kad gavęs križių namon sugrižsziu — 
Tai tėvus senus tad nuraminsiu!
Tėvelis verkia, motina kalba: 
„Tai sunus mano — senos pagelba! 
Ant tokios puotos sukviesti tinka 
Senus ir jaunus, visą aplinką. 
Givasties verta toki valanda!
Mažai ant svieto žmogus ju randa! . . . 
Bet jeigu kardu ranką nusmogtu, 
Perskeltu galvą — tai butu koktu! 
Arba kad kartais (tai but’ nelaimė) 
Karsztije muszio apimtu baimė, 
Ir jei slaptomis pabėgti reiktu — 
Szuniszkais žodžiais visi iszkeiktu; 
Kaip asz į tėvą tadą žiurėcziau? 
Tikrai isz gėdos numirt’ turėcziau!
Ne . . . norint ulonuos tarnaut’ nėr’ gėdos: 
Jie turi garbę ir puikiai rėdos’, 
Vienok daug vargo, visi tai mato — 
Persijeszkosiu kito amato!

XI.
Kuom’ dabar busiu? Kad tik galėcziau, 
Guvum’ žmogumi tapti norėcziau; 
Ne lengva žmogum’, sunku ulonu, 
Ką dabar veikti? — Pastosiu Ponu. 
Talką mužiku liepsiu vadinti, 
Isz molio butą puikų statiti.
Baudžiavą už tai jiems iszlesziuosiu, 
Po taurę sznapso kiekvienam duosiu. 
Kad gražų namą man pastatitu, 
Liepsiu privežti raudonu plitu. 
Boksztą man tokį tur’ įtaisiti, 
Idant debesis juomi gandįti, 
Bus lig baidiklė, ką isz senovės 
Žmonės nuog žvirbiu gina daržoves. 
Motina kartą kulė pas poną, 
Nunesziau pietu asz jai uzboną, 
(O tame buvo dėl gaspadinės
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Keletas szauksztu sriubos bulvinės) 
Ponas, kurs buvo tad prie kuliku, 
Pas savę po piet’ manę paliko. 
Paglostė galvą, ėmė už veido, 
Į rumus savo įeiti leido;
Koki grožibė! Net ramu buti, 
Ten minkszti suolai szilkais iszsiuti! 
Veidrodžiai kokie! tartum danguose, 
Net savę visą pamatai juose! 
Ant visu sienu paveikslai kabo, 
Ir jie nemažai priduoda dabo; 
Grindis kaip stiklo, o langai kokie 
Nei apsakiti žmogus nemoki! 
Pas savę viską taip įtaisisiu: 
Piningu, tarnu prasimanisiu; 
Ir pipkę ilgą per visą pėdą, 
Karietą, arklius, gražų parėdą! 
Iszsimokinsiu tokio liežuvio, 
Kokio mus’ kampe niekad nebuvo, 
Ir gersiu alų, ką augsztin szauja, 
Smagurius imsiu su visą saują. 
O jeigu tėvas atsilankitu, 
Pas manę verkdam’s duonos praszitu, 
Arba ir daugiaus jei gėdos rasis: 
Ateis apdriskęs brolis jaunasis — 
Ant ju verkimo neatsiliepsiu, 
Visus už duriu iszmesti liepsiu,

XII.
Ak, ką asz pliauszkiu, o Jėzau Pone! 
Suszelpk tu manę savo malonę! 
Tėveliai, broli! tą mislį vėjas 
Suteikė mano galvai atėjęs. 
Atleiskit’ kaltes! dėl szito grieko 
Per dienas verksiu isz viso vieko; 
Prie kuningėlio keliausiu ticzia, 
Pagelbos melsiu pas spaviedniczią. 
Tegul nemili nieks tokio vaiko 
Ir neapikantoj’ kiekvienas laiko; 
Szitokios mislis — darbas szetono — 

4* 
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Baisus dėl manes ir’ buvis pono! 
Pragare už tai reiks aszaroti, 
Ir dar Lozoriaus giesmę giedoti, 
Velik už moksla gautą naudingai, 
Milėsiu brolius savo szirdingai, 
Broliu mužiku tik buti noriu: 
Dėl ju pripirksiu elementoriu; 
Tai tadą pagirs manę suėjęs 
Kuningas, musu sen’s geradėjas! 
Miela but’ girdėt’ žodžius patogus: 
„Mans suneli! ger’s asi žmogus! 
„Eik laimint’ savo gimtinę vietą, 
„Eik gražiai arti, mokinti svietą; 
„Eik su spateliu suszelpk motiną, 
„Kuri darželij’ borus sodina, 
„Darželį kasdam’s su ją kalbėki, 
„Sėklą szviesibės szirdij’ pasėki; 
„Szis laikas — tavo dienos gražiausios, 
„Eik — vardan Tėvo, Sunaus ir Dvasios.“ 
Tai ir nubėgsiu bus daug linksmibės: 
Kuningas nupirks sėklą szviesibės, 
O ji pasėta į dirvą gerą —
Pon’s Diev’s ne Rimsza — laimingai dera: 
Dievas duos litų, szilumą brangią, 
Iszaugs varpelės net į padangę ....
Isz mano mokslo sulaukę naudą, 
Motina, tėvas džiaugsmingai rauda. 
Kas-gi tą visą naudą pramano? 
Tai mano mokslas, tai kninga mano.

Vos vos ne teko veltai pražuti; 
Ponu, ulonu norėjau buti, 
Bet rodos’ visiems geriaus patiksiu, 

Mužiku liksiu.

Kningos apie Lietuvą.
Die Mythen, Sagen und Legenden der Žamaiten (Litauer). 

Gesammelt und herausgegeben von Dr. Edm. Veckenstedt. 
Heidelberg 1883. Prekia 8 M. = 4 rubliai.
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1862 m. pasirodė viename lenkiszkame laikrasztije*)  arti- 

kulas pono K. A. K.: ,rzecz o litevskich slovnikach i ogolny 
poglad na kraje litevskie.“ Szitame raszte mokslingas raszito- 
jas rupinosi atkreipti akis to laiko mokintu Lietuvos viru ant 
reikalu Lietuvos, ipacziai moksliszkuose dalikuose. Kaipo tikras 
ir karsztas Lietuvos milėtojas p. K. nurodidamas ant to, kaip 
daugel galėtu mokslas turėti naudos, pažinęs per isztirinėjimus 
Lietuva, jos praeitine ir liekanas garbingos senovės, butent: 
kalba, pasakas, mitus ir tt., jis jau tuomet kvietė savo vienlaikius 
susivieniti dvasiszkame darbe dėl naudos musu tautos ir mokslo. 
„Lietuvoje, raszė jis, galima sakiti esanti tikra luona dėl tirėjo, 
kur szalis toki daili, o senovėje taip mantinga, per gentara, linus 
ir midu nuo amžiu garsinga; kur taip apscziai veikaliszku pa- 
minklu, o tiek senoviszku veikalu neisztirinėtu; kur kiekvienas 
kalnas ir kalva tapęs paminklu, kursai ira minavojamas vardu 
tulo karžigio; kur kiekvienas didesnis kupstas, kožnas szilelis, 
kuone kožnas be vienas akmuo didesnis ira szventiniczia, atmi- 
nanti senovės dievus; kur tauta taip labai sena, o podraugiai 
taip szulna ir tobulinga: kur iki sziai dienai skamba dainos 
su neiszreiszkiamą salidistę (harmonija), kuriąją pirm keliu tuks- 
tancziu metu aidoję: kur pagalios kiekvienas ir menkiausias 
tautos daigtas (kaip ruta, linas ir tt.) gali tapti pamatu dėl 
svarbiu ir giliu isztirinėjimu, nės kožnas tu daigtu turi savije 
veikalus ilgu ir tolimu szimtmecziu.“ Szitame dėl Lietuvos 
svarbiame raszte apszviestas ir akilas raszitojas kalbino moks- 
lingus lietuvius trustiesi nevien apie surinkimą žodžiu musu 
kalbos, bet ir apie apraszimą želmeniu, upiu, kalnu, ažeru ir k. 
apgiventu vietu visoje Lietuvoje. Ne galima abejoti, juog atliki- 
mas tokio darbo butu buvęs dėl Lietuvos ir mokslo didiai nau- 
dingas; juog butu daug szviesos suteikęs Lietuvos praeitinei.. . 
Tarp kitu, paminėjęs jis kelias isz gilios senovės pasakas, ra- 
gino, jas rinkti ir užraszinėti, kadągi metas po meto skaitlius 
ju mažinąsi ir nikstąs. Baigdamas savo raszta jis sakė: „o ką 
dar pasakiti apie tą lietuviu tautą negirdėtinai seną, apie tas 
gražiausias ir senoviszkas pasakas, kurios rupi kiekvienam ti- 
rėjui; apie tą diviną lietuviszką kalbą, tarp visu kitu bago- 
cziausią, dailiausią ir szulniausią visame sviete, kurią ir prasza- 
laicziai taip augsztoj’ garbėj’ laiko? Turime mės, lietuviai, apie 
ką dumoti ir mokitiesi; ne jėszkokime todėl szviesos, nei lai- 
mės už kalnu, už juriu. Karalistė vieszpaties, ira pas mus, 
tik mės patis turime ją pažinti.“ Taip dailiai ir aiszkiai Lie- 
tuvos reikalus suprasdamas, raszė tuomet p. K., ir jei ne butu 
veikiai pakilęs tas nelemtas sumiszimas Lietuvoje, mės neabe- 
jojame, kad jo rasztas butu atgabenęs nemenkai naudos Lie- 
tuvai .... Bet kitaip virto! Dvideszimtis metu nuog to laiko 
praėjo, o apie užmanitą per p. K. darbą nieks nesirupino. Ži- 
noma juogei per tuos ilgus metus daugibė senoviszku musu lie- 

*) „Pismo zbiorove Vilenskie“ na rok 1862, lakszt. 133—212.
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kanu iszniko drauge su iszmirimu seniausiuju žmoniu. Jeigu 
tad gailėtis reiki tokio pragaiszimo, tai vėl graudžiai turime 
raudoti, dasižinoję dar sunkesnę nelaimę, kuri visai Lietuvai — 
o drauge ir mokslui — ne per seniai atsitiko: senovės Lietuvos 
didžiausia szventenibė — Rig- Veda ar Avesta — isznaikinta tapo*) .,.

Patis Lietuvos apszviesti virai mažai rupindamies apie 
savo tautos reikalus, leidžia neatmintije nugrimsti ir paskęsti 
svarbiausioms senovės Lietuvos liekanoms. — Daugumas lie 
tuviu, kaip žinome iszsimokina visokiu kalbu, tik savo garbingu 
bocziu kalbą per niekus laiko! jie iszmoksta ir iszsimokina vi- 
sokiu žiniu isz tolimu pasviecziu, tik savo tėviszkę pažinti ne- 
nori; jie moka apipasakoti ir aprasziti kas svetimuose žmonėse 
atsitikę, tik menkai rupinasi apie pažintį savo proseniu darbu. 
Per tokį užmirszima savo praeitinės, apszviestesnė dalis lietuviu 
klaidžioja tankiai svetimais takais ir keliais ir, vieton rupinties 
apie savo tautos reikalus ir apszvietimą, jie per savo rasztus 
ir darbus tamauja svetimiems dievaicziams, kurie Lietuva nai- 
kina............

Tokiu budu, kada patis apszviestesni lietuviai nenuvokia, 
ar nepažįsta vertibę savo kalbos, savo praeitinės, liekanu savo 
senoviszkos tikibės, acziu Vieszpacziui, praszalaicziai nors ke- 
tina atlikti tai, ką — gėda sakiti — patis lietuviai nenori! Isz 
tokiu guodotinu praszalaicziu, szendien turime meilingai pami- 
nėti vardą augsztos garbės viro, Dr. Ed. Veckenstedt’o. Isz 
prigimties Vendas (Serbas), atkeliavęs į Latviją ir prie gimna- 
zijos Liepaujoj mokintoju apsistojęs, Dr. Veckenstedtas negalėjo 
veik ne atgręžti akis savo ant Lietuvos ir savo praeitinės. Jau 
pirm to jis buvo iszdavęs 1880 m. kningą „Vendische Sagen, 
Marchen und aberglaubische Gebrauche“, kurioje surinkęs ap- 
stingai sudavaditos moksliszkai medegos isz liekanu savo tautos, 
Lietuvoje, atlikdamas keliones Žamaicziu kampe ir per pažintį 
su jaunuomenę musu, jisai surinko daugibę musu senoviszku 
mitu, pasaku, sekmiu, kurias vokiszkai iszguldęs iszleido į 
svieta kningoje, kurios vardą augszcziaus paminėjome. Dau- 
gumas tu, per Dr. V. surinktu senovės musu liekanu, ira tu- 
lamjam lietuviui pažįstamas, bet daugibę jis czia atras ir dar 
negirdėtu ir nepažįstamu mitu, pasaku ir tt., kurios pirmą kartą 
užraszitos ir spaudintos tapo. Jei mės norėtumėme suliginti sziame 
dalike darbus A. Szleikerio, Bezzenbergerio, Geitlerio ir k., su 
surinkimu p. Veckenstedt’o, tai su pasistebėjimu galėtumėme 
nužvelgti ant jo darbsztumo! Iki szei dienai atspaudinta tapo 
6 siuvesiai, isz kuriu pirmiejie keturi susideda į pirmą kningą, 
turinczią 307 laksztus, o du siuvesiai (5 ir 6) isz antros knin- 
gos, kuri taipogi turės per 300 laksztu. Pirmoji kninga, nemi- 
nint prakalbos, turi savije tas skaidmas: l. Pasaka apie pradžią 
Žamaicziu. — 2. Žamaitė. — 3. Karalius, Žamaicziu. — 4. Ka- 
ralėnė Žamaicziu. — 5. Sunus karaliaus Žamaicziu. — 6. Auksz- 

*) Platesnę žinią apie tą kningą žemiaus paduodame.
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tis. — 7. Szviestiks. — 8. Perkunas. — 9. Pasiutęs Raitoris. 
10. Piktibė. — 11. Algis ir Algėnė. — 12. Lietuvanis. — 13. Bang- 
putis. — 14. Ugniadokas ir Ugniagavas. — 15. Geras viras. 
— 16. Perdoitus. — 17. Derpintus. — 18. Gondu. — 19. Žalini. 
— 20. Parkenas ir Abulkis. — 21. Iszradimas muzikos. — 
22. Laima. — 23. Teisibė ir krivida. — 24. Rustibedokas. — 
25. Damartus, — 26. Puompas. — 27. Piraga. — 28. Pijokas. — 
29. Pipka. — 30. Alabatis ir Alabata. — 31. Goniklis. — 32. Kre- 
matis. — 33. Kipszis. — 34. Potrimpus. — 35. Pastauninkas 
ir Pastauninkė. — 36. Vietuszkė. — 37. Balta Mergelė. — 
38. Juoda Mergelė. — 39. Bliaunanti Mergelė. — 40. Besleae. — 
41. Žondis. — 42. Medinis ir Medinė. — 43. Pietu viras ir Pie- 
tuvėnė. — 44. Vakaro žmonės. — 45. Vėsulas ir Vėsulėnė. — 
46. Debesėne. — 47. Pasaka apie sutvėrimą. — 48. Žestė. — 
49. Saulė. — 50. Mėnuo. — 51. Saulė ir Mėnuo. — 52. Žvaigždė. — 
53. Vaivoriksztė. — 54. Dvasė. — 55. Miegas. — 56. Sveikata. 
— 57. Užveikinas. — 58. Adsendelis. — 59. Liga. — 60 Kolera. 
61. Maras. — 62. Aniolas sargas. — 63. Aniolas smertis. — 
64. Moteriszkė smertis. — 65. Smertis. — 66. Numirėliai. — 
67. Pruncė Voromoviczis. — 68. Giltinė. — 69. Pikolis. — 70. Pek- 
lus. — 71. Dangus ir Pekla. — 72. Dievas. — 73. Kristus. — 
74. Marija. — 75. Kristus ir Szv. Petras. — 76. Szv. Petras ir 
Velnias. — 77. Rapolas ir Gabrielus. — 78. Sv. Jonas. — 
79. S. Petras. — 80. S. Andrėjus. — 81. S. Jurgis. — 82. Szv. 
Plurionas. — 83. S. Antanas. — 84. S. Kazimieras. — 85. Szv. 
Vincentas. — 86. Parzinkulis. — 87. Mugis. — 88. Vundininkas 
ir Vundininkė. — Antroje kningoje bus patalpintos pasakos 
apie: 89. Milžonis. — 90. Milžonis ir Karliukai. — 91. Berstukai 
ir Karliukai. — 92. Puspirsztis. — 93. Sztukorius. — 94. Ža- 
maicziu nėkai. — 95. Juokdaris. — 96. Keliu Dievas. — 97. Ke- 
liu Velnias. — 98. Medinis ožis. — 99. Velnias. — 100. Velniai. 
— 101 Vokėtukas. — 102. Laumė. — 103. Czerauninkės. — 
104. Czeravimas. — 105. Vardauskis. — 106. Baidiklė. — 
107. Klistugnis. — 108. Groniczia. — 109. Prakeikimas. — 
110. Atpirkimas' — 111. Pertraukimas. — 112. Baltas Pauksz- 
tis. — 113. Kaukas., — 114. Aitvaras. — 115. Smakas. — 
116. Smeijė. — 117. Žeminė. — 118. Vilkatis. — 119. Vilkutis. 
120. Žvieriai ir žvieriu pasakai. — 121. Mediai ir žolės. — 
122. Budavonės. — 123. Varpas. — 124. Nugrimstas. — 
125. Skarbu (dvasė). — 126. Pasakos apie Skarbus. — 127. Ažeras. 
— 128. Akminai. — 129. Vardu pridavimas. — 130. Visokias. 
— Kaip skaititojas isz szito trumpo skaidmu paminėjimo nu- 
maniti gali, kningos p. Veckenstedt’o ira taip bagotos, kad mės 
norėdami nors kiek placziaus apie surinktus per ji skarbus musu 
praeitinės kalbėti, turėtumėme labai placziai rasziti. Jei mės 
czia ant szitos vietos aplenksime nepaminėję tą didelią naudą, 
kurią pelnis isz darbo p. Veckenstedt’o visatinis mokslas, tai 
turime nors keliais žodžiais sakiti, kad dėl musu pacziu jo dar- 
bas ira toks svarbus, kad mums ne pritenka žodžiu iszpasakiti, 
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kiek szviesos jis suteikė praeitinei musu seniausios isz visu 
kitu tautu — Arėju! Pasaka „apie pradžia Žamaicziu“, apie 
„Žamaitę“, apie „Karalienę“ mums aiszkiai rodo pirma pradžia 
senosios musu giminės ir taip tolimoj’, tokioj’ žiloj’ gadinėje, 
kuria tik tukstancziais metu paženklinti galima! . . . Tos tai 
pasakos ira už visas svarbiausos ir per ju atradimą p. Vecken- 
stedt’as užsipelno akise musu didelius nuopelnus ir garbę! . . .

Jeigu szendien, kadą jau musu tauta taip baisiai sunai- 
kinta, pasisekė dar p. Veckenstedt’ui surinkti tokią daugibę seno 
musu proseniu dvasiszko givenimo paminklu, tai toki turėjo 
buti senovėje — pakol krikszczionistė seną musu bocziu tikibę 
nesunaikino — daugibė mitu, pasaku ir tt., isz kuriu dar ir 
szendien galime pažinti ir iszreikszti gilią senatvę, taip vadina- 
mos kulturos pas senovės lietuvius! Surinkime p. Veckenstedt’o 
randasi seno musu dvasiszko givenimo liekanos tik isz Žamai- 
tijos, ir žinoma ne visos; kitos dalis ir krasztai Lietuvos dar 
laukia savo rinkiku. Kaip mums patiems teko girdėti nesuskai- 
tomą daugibę pasaku, tai surinkimas p. Veckenstedt’o neturi 
savije, rasi, nei deszimtos dalies to viso, kas givoj’ kalboj’ tarp 
žmoniu ira minavojama. Mės patis pažinome vieną žmogų 
kursai per visą žiemą vakarais bepasakodamas, kasdien kąkitą 
pasako. Dzaku arba Dzuku pasakos mums iki sziai dienai su 
visu nežinomos, o pas juos, man ding, galima butu atrasti tulą 
paminklą ir pasaką isz givenimo musu tautos įpaczei 1—3 szimt- 
metije po Kristui . . . Vilniaus gub. pasakos taipogi butu di- 
delios vertės; bet ar atsiras tenai tulas mokintas lietuvis, kur- 
sai užsiimtu rinkimu? Jei pas mus isztirinėjimo dirvonai pla- 
tus it marios, tai pagailėk Dieve! darbininku akilu mažai labai 
turime. Rods szendien neretai atsitinka iszgirsti, juogei tulas 
mokintas viras, ketinąs aprasziti senovės lietuviu tikibe, arba 
pradžią lietuviu tautos, mums ale rodosi, juogei toks darbas dar 
per ankstibas, nės liekanos musu senoviszkos tikibės ir veikalu 
musu dar nesurankiotos; o atsiremti ant tos menkos ir silpnos 
medegos, kuri jau surinkta, raszant apie tikibę ir tt., tai butu 
žinoma drąsus darbas, bet už metu kitu visa budavonė galėtu 
sugriuti, ir visas trusas, rasi ant nėku nueitu . . .

Mums rodosi, kad mės givename dar gadinėje rinkimo 
musu senovės liekanu; budavoti ką — per anksti! Rinkikai 
sziame laike didesnią gali mokslui ir tautai naudą padariti, neng 
patis dailidžiai, kurie isz szipulėliu norėtu trobesį įkurti. Dar- 
bas p. Veckenstedt’o turi atverti akis ne vienam mokslingam 
lietuviui: rinkdamas liekanas musu senovės, per du ar tris me- 
tus, jis didesnią naudą mokslui ir Lietuvai visai suteikė, neng 
per trisdeszimts metu butu dėstinėjęs, cziupinėjęs ir lipdęs 
viena prie kitos klaidas raszitoju, kurie menkai ką patis Lie- 
tuvą pažindami, apie ją raszė. Lietuva ira ir bus visuomet 
szirdingai dėkinga p. Veckenstedt’ui už jo pagirtiną darbą, per 
kurį gali ne viena musu garbingos senovės liekana iszgelbėta 
tapo nuog prapulties. Kas szendien jau užraszita ir szimtams 
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metu praėjus, atminime liks, o varda p. Veckenstedt’o lietuviai 
ateitinės su garbę ir meilę minavos! ....

Užbaigiame trumpą paminėjimą p. Veckenstedt’o darbo ve- 
lidami, kad veikiai atsirastu tulas milėtojas musu praeitinės, kur- 
sai apsiimtu jo rasztus lietuviszkai iszgulditi. Butu didelė, la- 
bai didelė nauda dėl Lietuvos isz tokios kningos. J. Bs.

Senovės lietuviu szventenibė.
Ant lak. 274 mės paminėjome apie isznaikinimą vienos se- 

noviszkos kningos lietuviszkoje kalboje; czia-gi paduodame 
platesnią žinią apraszidami žodžiais vieno garbingo viro, kursai 
rupindamiesi karsztai apie savo sentėviu praeigos liekanas, pir- 
mas surado apie tą kningą žinias. P. M. Davainius — Silves- 
traviczius szitai ką pasakoja: „Givenąs kaime Medininku, ne- 
toli Stakiu, Veliuonos parakvijos, ukininkas Damininkas Tamo- 
szaitis, turėjo didiai seną lietuviszkai paraszitą kningą, kurią jis 
buvo apturėjęs nuo savo prosenin. Tie, kuriems ją teko skaititi 
vadinę ją „Įvairi kninga“ ir „didžioji“ arba „tikroji biblija“. 
Pirmojo priszakino arba titulinio lakszto jau ji neturėjusi, ka- 
dągi per tankų jos vartojimą ir skaitimą, buvo isznikęs. Raszita 
ji buvo ant storos glansarotos popieros (regis ant pergamento) 
ir buvusi atneszta į Žamaitiją isz Prusu. Vieną kartą kninga 
patekus rankosna mažu vaiku, užsimetė kur į kampą, o paskui 
drauge su juodomis, suvilkėtomis drapanomis papuolė į kubilą su 
karsztu szarmu, kursai jai vienok nieko neužkenkė. Koznas 
laksztas tos didžios kningos buves raszitas ir padalitas į dvi 
pusi: viena pusė buvo raszita nuo kairės ant deszinės — loti- 
niszkomis litaromis ir tą pusę kožnas galėjęs skaititi; antra 
dalis kožno lakszto buvusi raszita nuog deszinės į kairę, taipogi 
lietuviszkai, bet litaromis mums nepažjstamomis. Prosenis vie- 
nok Damininko mokėjo ir szitą rasztą skaititi, ir gulėdamas ant 
miriaus patalo, per tris dienas numirti negalėjęs, pakolei visas 
tos kningos paslaptis sunui nepavedęs; — iszpasakojęs, ką rei- 
kėję, akis užmerkęs ....

„Pagal tą kningą galima buvę užkeikti, užžadėti, užkerėti 
žmones ir givuolius. Pirma dalis tos kningos turėjusi savije 
apipasakojimus apie pradžią pasaulio, kaip dievas nulipinęs isz 
molio pirmą žmogų ir įleidęs į jį dvasę, kaip velnias bandęs 
lipiti taipogi žmogų ir tt.; antroj’ dalij’ buvę visokie isz tikė- . 
jimo (žinoma senovės Lietuvos) apipasakojimai, nekurie pana- 
szus į bibliszkųsius, bet penkiakningiu Maižiesziaus czia 
nebuvę ....

„Priesz patį 1863 m. sirgo vienas isz giminės Damininko 
Tamoszaiczio jo paties namuose ir reikalavo dvasiszkos pagal- 
bos. Parvežtas tapo a. a. kuningas Bielskis isz Stakiu arba 
Pamituvės (ties upę Mituvę), ir ligonis dumodamas, kad tai ira 
didelis nusidėjimas senovės Lietuvos kningą pas savę prilaikiti, 
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iszpažino priesz kuningą, szituose namuose esant kerėjimo kningą, 
kurią žmonės skaitą, ir nurodė ją esant spintoje (szėpoje). Kuningas 
norėdamas, kad nei namiszkiai nedasiprotėtu, ką jam ligonis 
sakęs, tuomi tarpu neėmęs kningą, bet paėmęs ją tą patį 
metą kalėdodamas. Sako, jis ją isznaikinęs ... P. Vincas 
Bakutis, nuo kurio szita žinia paeina, pasakoja, kad tulus perra- 
szus isz tos kningos galima atrasti tarp žmoniu ano kampo, 
ir juog daugumas tu, kuriems teko skaititi, moką apipasakoti, 
kas toje kningoje buvę, žodis į žodį“ ....

Tokią tik trumpą žinią mės szendien galime duoti skaitito- 
jams — ir jei kninga tikrai sudeginta tapo per paminėtą ku- 
ningą, tai vargiai ką mės daugiaus ir dasižinosime apie ja. 
Jeigu pragaisz ta kninga, su jąją drauge pragaiszta įstatimai 
ir zokonai senovės lietuviu tikibės, tie, rasi, įstatimai, kurie 
per tukstanczius metu užlaikė ir gaivino musu tauta! Jei 
senovės raszitojai minavoja, lietuviai senovės turėję savo raszt- 
ženklius (litaras), tai su isznikimu szitos kningos mės jau ne- 
galėsime pažinti musu sentėviu rasztą. Neabejotina tik tiek, 
juogei rasztženkliai lietuviu turėjo paviedus buti į rasztženklius 
sanskritiszkos ar Avestos kalbos, ir raszomi buvo nuo deszinės 
ant kairės linkui.

Kokius didžius skarbus galėtu turėti savije ta kninga — 
dėl visos Lietuvos ir visatino europėjiszko mokslo — kas gali 
szendien pasakiti? Mės todėlei szirdingai velitumėme, kad atsi- 
rastu aname kampe tulas Lietuvos milėtojas, kursai apsiimtu 
aplankiti gimines ir pažistamus kuningo Bielskio, pas kuriuos, 
rasi, kur užsimetus liko ta kninga — žinoma, jei nesudeginta. 
Jei kas sujeszkotu ar ją atrastu užsipelnitu Lietuvoje didžią ir 
placzią garbę. J. Bs.

Pragoje. ___________

Sengadiniszkas musu gentės paminklas.
Ne seniai skaitidami lenkiszkus laikraszczius radome 

paminėjimą apie vieną seną, isz pagoniszku dar laiku 
užlikusį paminklą, ir pasigėrėdami — „dalinamėsi tą 
žinią ir su mielais skaititojais „Auszros“, budami tos 
mislies, juogei ne vienas isz tarpo musu broliu įgaus 
į savo protą daugiaus suomonės apie vertibę tokiu daliku.

Kiszbarke (Christburg)*) randasi užsilikęs isz 
senu gadiniu įmuritas buvusio kliosztoriaus mure pa-

*) Kiszparkas, Kiszbarkas, vok. Christburg, guli netoli tos 
vietos, kur senovėje buvo szventa girė dievui Patrimpui ar Pa- 
trempui paszvęsta. Szendien vadinasi ta vieta Heiligenvaldė, 
Karaliaucziaus valscziuje. Ten randasi senovės kaimai: Jau- 
kunai, Poteiniai, Kaltenai, perdirbti į vokiszkus. 
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minklas. Tuomi ira gerai iszsilaikęs, be jokio sužei- 
dimo arba pagadinimo paveikslas pagoniszko Prusų 
dievaiczio Patrimpo. Sakoma, juog daugumas visokiu 
ponu norėjo ir stengėsi jį nusipirkti, kaipo brangų pa- 
minklą musu senovės dėl įgabenimo į kokį muzėjų, 
apsiimdami įmuriti į tą paczią vietą tokį pat paveikslą 
nulietą isz cėmento. Bet virszininkai to miesto nei 
klausiti nenorėjo apie praradimą to paminklo ir Pa- 
trimpas pasiliko ant tos paczios vietos, lig ant sar- 
gibos paminėjimu praszokusiuju gadiniu Kiszburko. 
Tiems ponams virszininkams priguli pripažinti teisibę 
ir padėką už tą ju iszmintingą apsiėjimą ir pasiel- 
gimą su brangiąją liekaną garbinguju senuoliu gen- 
tainiu musu.

Turime paminėti norint keliais žodžiais, kad kaip 
mislijame, rastuosi dar nevienas toks ar kitoniszkas 
paminklas Lietuvoje musu, bet n’ira kam ju atjesz- 
kinėti, — nėsa retai kas isz musu supranta ir isz- 
mano ju vertibę. Taigi, broliai lietuviai, uždabo- 
kite ant rasto kur žamėje ar muruose menkiausio ant 
pažiuros paminklo ir kavokite juos gerai; atnesz jie 
savo laiku musu gentei szimteriopą naudą. Rinkite 
senus, lietuviszkus piningėlius, titnaginius kirvelius 
ir buožis su skilėmis, kuriuos tai vadinate Perkuno 
kulkomis, ir kitoniszkus daigtus. Nepraraskite už niek- 
niekius pasžidą, nėsa nežinote ju vertibės. Tie daigtai 
ira vieninteiiai liudininkai musu praeitinės. J. A. V. L.

Vaikszcziojanczios žvakelės.
Musu žmonės seniejie mėgia pasakoti, juog kitą 

kartą jie matidavę neretai t. vad. vaikszcziojanczias 
žvakeles (kiti jas vadina klistžvakėmis). Tankiausiai 
jos pakildavusios nuo kapu, ju skaitlius buvęs — dvi, 
bet kartais ir po vieną atsitikdavę patikti. Augsztai 
nuo žamės jos ne kildavusios, tiktai į žmogaus stuomenį. 
Jeigu atsitikdavę žmogui eiti pro szalį, tai žvakelės 
imdavusios sekti, o jeigu žmogus paleisdavęs bėgsztą, 
tai jos gindavusiesi. Ir jos pasigindavusios ir imda-
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vusios žmogų smaugti, kartais juk ir nužudidavusios. 
Bet jeigu žmogus apsistodavęs, arba jeigu staigu at- 
sisukęs su skepetėlę szmėksztelėdavęs, tai žvakelės 
tuojau pragaiszdavusios, ir nepadaridavusios žmogui 
nieko pikto.

Kningas beskaitidamas apėjau, juog nevieni musu 
žmonės pažįsta „vaikszcziojanczias žvakeles“. Antai 
Kaisaras, rimėnu rasztininkas, pasakodamas atsitikimus 
aprikiszkos savo karės, pers. 47, raszo: „Staigu ra- 
dosi audra su akmeniniu litumi (ledais ?) ir ta paczią 
naktį ėmė žibėti patis isz savęs galai kescziu 5-jo le- 
gijono.“ Pas Liviju taipogi skaitome lib XXII, c. 1.: 
„Sikilijoje karaiviu kesczios apsižiebė (paspindo), ir 
pamaris žiburiavo daugumu žėlžiebu;“ o lib. XXXIV, 
c. 45: „ant rinkos (forum), komicijume ir kapitolije 
matę kraujo laszus; kelius kartus lijo žemėmis ir ma- 
kaulė ugnakalnio praszvito“. Plinijus, taipogi rimėnu 
rasztininkas, priskaito vaikszcziojanczias žvakeles prie 
žvaigždžiu; jis raszo lib. II, cap. 37: „Ira žvaigždės 
ant marės ir ant žemės. Asz pats macziau, žvaigž- 
dėtą szviesą prikimbant prie kescziu karaiviu, kurie 
nakties metą buvo ant sargibos. Taipogi prie bur- 
pili'o ir kitu daliu laivo jos prisisėda, įpatingai už- 
damos, ir kaip paukszcziai szokinėdamos nuo vienos 
į kitą vietą. Kad jos ateina pavienam, tai jos pra- 
žutingos, nės pragriaužia laivą ir nusileidusios ant jo 
dugno, uždega laivo pilvą. Bet keimarinės žvakelės 
laimingos, pranaszai geros kelionės, ir per ju ateigą 
prasibaido ana baisi Elena. Už tai tą nuotikį priskaito 
Kastorui ir Polluksui, ir juos garbina kaipo dievus 
marinius. Taipogi apszvieczia jos ir galvą žmogaus 
iszvakarais — o tai didelis ženklas. Priežastis to 
viso nežinoma, paslėpta didibėje gamtois.“ — Kad 
suprasti, ką czia Plinijus raszo, priduriu veną pasaką. 
Kastoras ir Pulluksas keliavo marę kartu su kar- 
aiviais laivu, vadinamu „Argo“;' bevažiuojant kažin- 
kadą juos apniko baisi audra; kad visi meldėsi balsu 
dievams, umai pasirodė ant galvos Kastoro ir Pol- 
lukso dvi žvaigždėti ugni, ir po to nutilo vėtra.
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Nuo to laiko ėmę Kastorą ir Polluksą garbinti kaipo 
apginėjus marininku. Elena buvo sesuo tuodvieju broliu.

Dar ir szendien marininkai Tarpžaminės jurės, 
kur tai tankiaus ne kad pas mus matoma, pasirodžius 
vaikszcziojanczioms žvakelėms, sako neilgtrukus nu- 
tilsiant audrą, vis ligu ar jos pasirodo ant vieno ar 
ant keliu pratiesu ar burpiliu, ir neretai jie ima už tai 
garbinti szv. Eleną ar szv. Oną. Vardai St. Elmo, 
Telmo, Hermo, kaip szendien tebvadina marininkai 
tą nuotikį, regimai paeina nuo Elenos, sesers Kastoro 
ir Pollukso.*)  Portugalai vadina Corpo santo, nuo ko 
gali paeina Comasant, kaip kad anglu marininkai va- 
dina tą nuotiki.

Plinijus prisipažįsta, juog priežasties vaikszczio- 
jancziu žvakeliu nežino. Musu žmonės sako, juog jos 
kila isz kapu, ira garais, pasidariusiais puvant ku- 
nams duobėje, kurie tai garai ritais, kadą ira tiki ir 
graži giedra iszlindę pro kokią pliszę, paimą povizių 
žmogaus tenai palaidoto, o vakarais pavirstą į vaiksz- 
cziojanczias žvakeles. Kodėl jos ties laiku maino savo 
povizius, musu žmonės nepasako. Tie tai garai, są- 
protauja žmonės, regimai puvenos piktu žmoniu, už 
tai jie ir praaivį gainioja ir jį žudo, taipat sako, kaip 
kad pakaruokliai (karuoniai) vaidinasi ir žmones visaip 
kaip galabija.

Ir taip, nei rimėnai nei musu žmonės nežino, 
kaip tai atsieina su vaikszcziojancziomis žvakelėmis. 
Mokslas tam duoda iszguldimą. Pasiklausikite. Ira 
galibė gamtos, kurią mokintiejie vadina elektrą. 
Tą galibę mės labai tankiai matome veikiant: taip 
kadą patriname gentarą, jis pritraukia sziaudą, siulą, 
lapą ir tt.; taipat daro patrintas jakintas, szukos 
gutaperczinės; o kas nežino žaibo, kurs pliekdamas 
tarsitais bėgte perbėga akies mirksnije debesius, ir 
jis tiktai nuotikis anos priegimtinės galibės! Taigi 
elektrą, norint apie tai nemislijame, visadą mažne tu- 
rime ant akiu. Vaikszcziojanczios žvakelės (vok. 
Elmsfeuer) — tai ira žibanti, elektrinė isztaka nuo galu 

*) Piper, Poggendorfs Annal. Bd. 82, S. 324.
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laiviniu szulu, boniu, lapu medžiu ir krumu, juk ir 
plauku ar žmogaus ar kitu givuoliu. Tai ira orinis 
nuotikis! J. Szl.

Isz Lietuvos.
Gal niekur nėra taip navatniu gidimu, kaip pas mus. 

Sztai neseniai atėjęs vienas žmogus pas mano kaimėna 
praszo, kad leistu nuszauti gužuiti (gandrą). Pa- 
daustas, kam jam reiki, ans atsiliepė: „Ant vaisto. 
Jatai, vienas daktaras Rasz . . . ., kurs givena Szid- 
lavo parakvijoje ant Dubisos kranto, man sakė, kad 
reikę iszvirinti gužuitį, ir vandenije, kur jis virė, isz- 
mauditi džiovą sergantį brolį — tadą tai jis pagisęs. 
Pasigailėk mano brolio, duok nuszauti gužuitį!“ Mano 
kaimėnas, žmogus iszmintingas, nedavė jam nuszauti 
gužuitį, nedėlto, kad butu pasigailėjęs, bet dėl to, 
kad žinojo tiek ligoniui isz gužuiczio sriuba tema- 
czisiant, kiek barkszcziai, kleckai ar kopustai. — 
Szundaktaris Rasz .... begididamas žmones surinko 
tiek piningu, kad neseniai nusipirko tėviszkę. Akise 
musu žmoneliu jis geras daktaras, nės visada apsiima 
ligonį iszgiditi ar butu galima ar ne. Žinoma laikas 
nuo laiko gali tinkasi ir jam atspėti liga ir paleng- 
vinti gėla ligonio, juk ir aklai visztai nusiduoda rasti 
grudą sąszlavine. Matidamas, kad ligonis nepagido- 
mas, jis užrodo sunkiai arba visai negaunamas gi- 
diklas. Pas mus tulasis mili gužuiczius ir neleidžia 
szauditi, o ant galo dabar jau ju didmena iszlėkusi 
buvo. Kadą to žmogaus brolis neužilgo mirė, tai 
pusdaktaris jam pasakė: kad butum gavęs gužuitį, 
tai tavo brolis butu sveikas iszlikęs. Jo vaistu tan- 
kiausiai ira: givatės, szunszudžiai, varliu kraujai ir tt. 
Žiemai esant, tas daktaras butu liepęs varles ant gi- 
diklos susigauti ...

Dabar jums apsakisiu, kaip viena žmona apdavė 
savo virą. Tiktai ką lavoną žmogaus, mirusio užde- 
gimu plaucziu, nesza į kapus laidoti, viena moteriszkė 
atlekia su paliciją ir apstabdo lidėtojus — žmogus 
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ans esas nunuoduotas, reikę jo grobus kratiti, kad tei- 
sibę isztirti. Pati numirėlio matidama, kad czia ries- 
tai jai bus, nesza daktarui, kurs jos viro grobus kra- 
titi turėjo, 50 rubliu, idant jis nuodu neiszrastu. Dak- 
taras klausia: kagi tu jam uždavei? — Ponuti, ne- 
žudik manęs, sako naszlė, asz asmi kalta, imk pi- 
ningus ir tilėk. Mano viras buvo girtuoklis; kad ji 
atpratinti nuo arielkos, patariant kaimėnei, įlaszinau į 
jo geralą, tris laszus varlės krauju — o jis nuo to ir 
numirė. — Daktaras prasijuokė, bet tam netikėdamas, 
kratė lavoną. Esant vidurvasariui, lavonas buvo la- 
bai pasmirdęs ir daktaras prie jo daug vargo turėda- 
mas nieko daugiaus neatrado, kaip tik aną žmogų 
mirus nuo plaucziu uždegimo. Vėversis.

Lietuviai labai szendien ira įsitikėję į szundak- 
tarius, kurie visaip kaip gaudinėja žmones. Didelį 
garsą turi Szauliu pavietije t. vad. Juozapėlis. Jis ne- 
stovi ant vietos, bet važinėja isz vietos į vietą. Žmo- 
nės pas jį bėga kaip į bažniczią ir nesza tai vilnu 
kelius svarus, tai linu grižtes, tai piningais jam už- 
moka už jo žolines gidiklas. Žmonėms jis labai pa- 
tinka, kad szneka su jais, iszklausinėja ju sopulius, 
nei vieną ursziai nepavaro. — Ar iszgija jo gidomi 
žmonės? Moters, kurios dieglį, gėlą dantise, roma- 
tismą ir tt. turi, vienos sakosi pasveikstanczios, o 
kitos prisipažįsta, juog tiek ėmusios tiek neėmusios jo“ 
gidiklas — liga negaisztanti.

Macziau pats daug ponu, kuningu, ir szaip žmoniu, 
kurie prasimanę ira giditi žmones. Vieni davinėja 
jiems Mattėjo grudelius, kiti gido omeopatiją, kiti vėl 
žolėmis, rugsztimais, ant galo visokiais niekais, k. a. 
katszudžiais, kiaulszudžiais ir tt. Vienas girėsi pa- 
gidąs dantu gėlą tuomi, kad savo pirsztą ant gelen- 
czio žmogui danties uždedąs! Galėcziau daug suskai- 
titi pavardžiu tokiu daktaru. Kiti gido mergaites 
tuomi, kad jas „apgauna“.

Atsitinka, kad szundaktariai įkirsta patiems žmo- 
nėms. Taip antai Gruždžiuose keletą metu giveno 
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Pecz........... ir visaip kaip žmones plėszė. Kad jis 
pripadėjo starszinui R. ir magazinieriui Grig. pra- 
tusztinti magaziną, žmonės ėmė skųstiesi į viresnibę 
ant savo „ponu“. Viresnibė atstatė nuo duonos star- 
sziną ir magazinierių, bet neliepė, kad jie pavogtus 
javus atpiltu. O žmonės — vėplos, juk ant galo pa- 
tis už vagis atpilti turės, jeigu neims prasziti 
viresnibės, kad ji apdraustu savo netikusius tar- 
nus. Kliuvo ir szundaktariui Pecz . . . . Atvažiavęs 
į valsczių tarpininkas jį pavadino „jaucziu pjovėju“, 
ir atstatė nuo duonos. Tadą Pecz .... ėmė lielitiesi 
prie girtuokliu, juos girdidamas praszė, kad raszitu prie 
gubernatoriaus rasztą, juog Pecz .... gerai žmones 
gidąs ir juog pakersztincziai jį pavarė nuo vietos. Bet 
gubernatorius jo praszimo neiszklausė. Gailu Pecz ... 
Grudžiu. Ten jis netik piningu paplėszė, juk ir ke- 
letą pacziu turėdamas placzią gavo liaudę — sunku 
juk tai vis jam užmirszti. Už tai jis patiliomis žmo- 
nes gidė, gidė ir gidė .... Jis ir dabar tebesitiki 
atgausęs savo pirmikszczią vietą. J. Szl.t

Įtaisimas sodnu pas mus kasmets didinasi Ža- 
maitijoje. Cziepai ira parvežami isz Vilniaus, Kauno, 
Rigos ir Prusu; ir ant vietos ira daugel dvaru, ku- 
riuose iszparduoda cziepus — Raseiniu pavietije: Oda- 
kavo ir Titavėnuose p. Reimerio; Kauno pav.: Pa- 
truszlije p. Lavrinaviczios, Raudondvarije grovo Tisz- 
kaus; Szauliu pav.: Szauliuose grovo Zubavo, Gruž- 
džiuose — p. Nariszkins ir tt. Jau kiti turi įsitaisę sod- 
nus ant platumo keliu margiu žamės. Atais laikas, 
kadą musu darbai atnesz apstų vaisių, nės margė ža- 
mės sodnui suaugus trigubai daugiaus duoda pelno negu 
javai. Nuo galo XVIII am. niekadą taip žinonės nesi- 
rupino apie sodnus kaip dabar. Per tatai ir prekiba 
sodnu vaisiais didinasi. Szitai jau nuo keliu metu ir 
szį metą atvažiavę prekikai isz Petropilės į Rasei- 
nius atėmė musu daržo vaisius, kuriuos sukrovę į len- 
tinias krautuves nuveždino iki Nemuono, o Nemuonu į 
Kauną ir taip toliaus į Petropilę. Dabar moka už 
akmenį (30 svaru) geru obeliu 80 kapeiku.
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Arti stancijos gelžkelio Radoszkovicziai, 5 miles 
nuo miesto Minsko, tėviszkėje p. Ratinskio Peražeruose 
vienas gudas rado puoda variniu piningu nuo 4 gorcziu, 
kuriuos pardavė židui už 11/2 kvortos arielkos. Isz 
tu piningiuku 10 teko į mano rankas, ira tai smulkus 
variniukai ligu sagucziukai, lenkiszkai-lietuviszki ir 
žuvėdiszki. Lenkiszkai - lietuviszkiejie piningiukai ira 
nuo 1624 m. turi vieno pusėje žimę lenku „arelio“ ir 
musu „vaikino“ (raitelis, ant arklio su iszkeltu ran- 
koje kardu), o ant kitos pusės iszmuszta didelė litara S. 
— tai vardas karaliaus Sigmanto. Žuvėdiszkiejie taip- 
jau nuo tu pacziu 1624 metu su žimę Žuvėdijos isz 
vienos, ir litarą, C isz antros pusės su paraszu Chris- 
tina (anuolaikinė karalienė Žuvėdu). Tie piningai numani- 
tinai ten buvo pakasti metuose kariu lietuviu ir lenku su 
žuvėdais. Ira taipjau varinis piningėlis rastas Vil- 
niaus gub. arti stancijos Molodecznos Liepojinio gelž- 
kelio — su žimę lenku ir Lietuvos ir paveikslu Pri- 
driko Augusto, karaliaus XVIII am. Tuos visus pi- 
ningėlius atiduosiu ant pelno Lietuvos, kaip tiktai li- 
tuviai įsitaisis lietuviszka krautuvę (muzejų).

Girdėjote, rasi, apie musu jau seniai mirusį rasz- 
tininka ir patrijotą Dijonizą Poszką, kitąsik tėvisz- 
kainį Bardžiu — Bijotu, Raseiniu paviete, kuriame 
tai dvare, dabar Volmeriui prigulincziame, teb’ira 
sodne iszskaptuotas ąžuolas Baublis. Girdėjau kad jo 
giminaicziai givena tėviszkėje Labkasiuose prie Prusu 
rubežiaus arti Tauragės, Raseiniu paviete. Poszkos 
(Paszkievicz) turi po jo smerczio pasilikusį žodiną 
lietuviszkai-lenkiszką. Veversis.

Keliaujant po Lietuvą galima girdėti visokius 
sznekesius ne vien tarp prasczioku bet ir tarp apszviestu 
žmoniu ir ponu, kurie su paniekinimu lietuviszką kalbą 
paminėja, sakidami, koki tai durnistė esanti, szitą mu- 
žikiszką arba buriszką (pagal ju atbulą mislį) kalbą 
norėti paaugsztinti ir iszkelti, kadągi toje kalboje ne- 
galįs nieks savo mislies aiszkiai iszreikszti įpacz svar- 
besniuose atsitikimuose, dėl to kad ji labai varginga 
žodžiuose esanti. Tuomi tarpu tie bėdžiai nežino, kad 
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tam dalikui tik nepalankumas ju liežuvio ar nepaži- 
nimas kalbos kaltas. Tenueina tik į universitėtus, 
tai pamatis, kaip ten pradėjo garbinti lietuviszką 
kalbą. Karaliaucziaus universitėte ira du propesoriu 
(Kurszatis ir Bezzenberger), kuriuodu laiko skaitimus 
apie lietuviszką kalbą. Ant kožno vokiszko univer- 
sitėto pilologijos dalije tarp kitu kalbu iszguldinėja 
ir lietuviszką kalbą. Maskolijos universitėtai, beveik 
visi, taipat daro (Karkovo universitėte mokina lietu- 
viszkai prop. Potėbnius, Petropilėje — Jagiczas, Maks- 
voje — Portunatovas ir tt.). Prusu Lietuvos gimna- 
zijose ir realinėse gimnazijose po dvi adini kasnedėl 
norintiems lietuviszkai pasimokinti duoda mokslą. Tai- 
pat daroma ir maskoliszkose gimnazijose Suvalku rė- 
dibos. — Ženklu, kaip lietuviszką kalbą praszaliecziai 
garbina, tegul buna szie žodžiai prop. Vėberio knin- 
goje „Ostlitauische Texte. Herausgegeben von A. Ba- 
ranovski und H. Veber. Veimar 1882“ p. IV: 
„Lietuviszkoji kalba turi įpatiszką skarbą papasako- 
jimui pažimės pilnam ir apraszimui, įpacziai savo laik- 
žodžiuose (verba), ant kožno daželio kokio veikimo arba 
buvio aiszkiai ir trąszingai atsakancziuose; lietuvisz- 
koji isžtarmė ira labai didžio galingumo regimam 
pamokinimui ir tropniam paženklinimui taip kaip ir 
slaviszkoji. Stipribė ir aiszkumas kalbos, kurioje lie- 
tuvis per savo liežuvį ira galingas, minksztumas ir 
smulkumas pajautimo aptverti sekiojancziais žodžiais, 
iszsireiszkia szioje giesmėje („Anikszcziu szilelije“) 
labai iszkilmingai, givenimas ir krutėjimas girės tan- 
kumine ira sziczion apraszitas gražiai ir dailiai, su 
senuoju lietuviszkuoju pasidžiaugimu isz girės, visokie 
susmulkinimai žodžiu, laikžodžiai su visai įpatingu 
pobudžio paženklinimu pargabena pilną pajautimą su- 
dėtojo į regimą, pasotintą, vėlesniam pajautimui pri- 
ainamą pažimę. Sujudintą szirdžią lietuvis mato ne- 
doras rankas girę sugaiszinant ir iszpustijant, suju- 
dintą szirdžią giesmininkas skiriasi nuo savo daigto, 
o su juom’ ir skaititojas.“ Parplis.
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Lenkiszkas laikrasztis „Vędroviec“ 1883 m. 
num. 26 raszte „Isz. Rigos“ raszo: „Rigos miestas 
turi dabar 170000 giventoju, isz kuriu 10000 iszpuola 
ant lenku. Reiki vienok pastebėti, kad tame skait- 
liuje ira didelė dalis lietuvininku, kuriu daugumas 
labai menkai temoka lenkiszkai (didelė bėda! Rėd.), 
o kiti su visu nemoka (dar prascziaus!!! Rėd.), kas 
vienok nieko nedaro ir juos galima priskaititi prie 
lenku giministės (koki tai garbė!! Rėd.), per tai, kad 
jie iszpažįsta katalikiszką tikėjimą, kuris ira czia už 
vieną laikomas su lenkistę (Kodėl Prancuzu, Ispanu, 
Vokiecziu ir kitu Rigoje givenancziu kataliku prie 
lenku nepriskaito? Rėd.). — Isz lenkiszku draugis- 
cziu dvi turime paminėti: viena taip vadinama „Ka- 
talikiszka geradėjistės draugistė“  Antra ira 
lenkiszkai-lietuviszkas kliubas „Auszra“ (jei ji ir 
lenkiszka, kamgi jai lietuviszkas vardas? Rėd.), 
kurio uždavą ira suartinti vieną su kitu į pažintį 
sądraugus ir praleisti draugiszkai laiką. Isz tos tai 
priežasties kas antrą nedėlę ten atliekami susirinkimai 
su visokiu programu, prasitęsia visados sulig pusiau- 
nakcziu, o paskui prasideda szokimas. Draugistė ta 
turi taipjau mažą kninginę, kurią ji pati įsitaisė — 
Dar keliais žodžiais turime pasznekėti apie ukininkus 
latvius, kurie pamažu ant didelio vokiecziu pasipik- 
tinimo veržiasi į miestą. Jau maž kuone septini am- 
žiai praėjo nuo laiko, kaip jie prapuldė savo liuosibę, 
užkinkiti į jungą vokiszku karaiviu. Septini amžiai 
vargu ir priespaudu nepraėjo be įtekmės. Isz tikro 
divini tai žmonės! Divinas sumaiszimas grinai 
vokiszko subruzdėjimo ir apsiliuobimo su kudikiszkomis 
mažne liekanomis pažemu giminiu. Dabartie žmonės ve- 
dami neskaitlingu apszviestu viru pakelia galvą ir reika- 
lauja teisibės iszplesztos per užpultojus. Tiegi ne- 
mislija pasiduoti, nės iszsitiki savo vėku (stiprumu) .... 
Dėl togi verda tili karė, ir tuomi baisesnė; siulas isz- 
sitempia vis labiaus .... Nepavidėtinas bus likimas 
vokiecziu, kadą jis patruks — Ch . . . my.“ — Mės 
ant to daugiaus nieko nesakome, palikdami skaititojui, 
kas reikalinga, apdumoti. —.............................. 5*
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Jauni lietuviai grįždami isz mokslaviecziu vidutiniu 
ir augsztuju sugrįžta su tikrą savo giminės ir kalbos 
meilę, norint visą mokslą svetimoje kalboje ir sveti- 
moje dvasėje ira gavę. Pagirtinas ira ju iszsilaikimas 
ir neužszaldimas ir menkiausios dalies meilės tėvinės. 
Kitąkart vos į svetimą mokslavietę įstoję, jau ir ant 
amžiu savo giminės ir kalbos ir tėvinės iszsižadėdavo 
ir nebenorėdavo nei kalbėti prigimtoje kalboje su 
savo giminę arba ir pacziais tėveliais, nemokancziais 
kitoskalbos! — Taip dabar vienas jaunas lietuvis gieda: 

Žamaicziu žamė tu mano mieliausia, 
Asz tavę miliu, kaipo dievą, brangiausia;
Isz tavęs gimiau, asmi sunum’ tavo, 
Tu manę su duoną iszmaitinai savo. K. J.

Lieetuviszkus kalendorius Ivinskio senesniuju metu 
skaitant randame tarp kitu gražiu dainu ir perguldi- 
mus sakmės apie žaltienę ir apie žaltienės brolius 
(isz Vitolioraudos J. I. Kraszevskio) į lietuviszką 
kalbą. 1859 m. kalendoriuje ira tasai pervertimas po 
užraszu „Žalczio motė“ patalpintas, kursai jau 1856 m. 
gražai suskambancziomis (sutartinėmis) eilėmis su- 
dėtas tapo. Ira tai darbas Karolinos Praniauskikės, 
kuri Telsziu kraszte gimusi jau pirm kokios 20 metu 
dar mergaitė bebudama mirė musu svietui ant smut- 
nibės; ji butu tikrai daug dar parasziusi. Visi ją 
vadino žamaitiszką „Deotima“ (pramanita pavardė 
lenku dainininkės Luszczauskikės). Žinoma, kad ji 
ir daugiaus ira rasziusi, isz savo paczios galvos, bet 
apie ką, to negalima pasakiti; rasi kur nors rank- 
rasztije jos dainelės užmestos kandėja. Butu kaltibė 
skaititoju, žinancziu szį-tą apie jos daineles, pra- 
neszti apie tai „Auszros“ rėdistei.

Žmonės maskoliszkoje Lietuvoje neatlaikomai veržiasi 
prie mokslo. Nėra abėcėlu su raszitomis litaromis; 
jauniejie vaikai per savę tik spaudinamas litaras te- 
gauna pažinti ir dėl to neturėdami progos kitokiu 
litaru dėl raszimo iszmokti, pratinasi tomis paczomis 
spaudinamomis rasziti litaromis. Macziau tokiu budu 
raszitu rankraszcziu vieno stropaus lietuvio daug lapu; 
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mislitum, kad tie rankraszcziai pagal litaru pobudį isz 
kažin kokio ira amžiaus. Ar svetur žmonės tiek 
vargsta lig iszmoksta rasziti, kaip musiszkiai kad daro ? 
Žmonės mili savo prigimtą kalbą, o norėdami toje ir 
savo mislis del ateinancziu laiku palikti, nevengia, 
kitsai jau su visu nejaunas budamas, raszimą, ir dar 
spaudinamu litaru prisimokinti. — Kad valandomis 
nebuvo gaunama lietuviszku kalendoriu, per tai kad 
uždrausta spaudinti lotiniszkomis litaromis, tai vienas 
— kitas į raszimą gerai įpratęs rankos rasztu pa- 
gatavitus ,kalendorius pardavinėdamas tarp žmoniu 
skleidė. Žmonės pirko, kad ir brangiai turėjo už- 
mokėti. Dabar kitaip ne gali nieks sziokią ar tokią, 
kiek nors garsingą o retai berandamą lietuviszką 
kningą įsitiekti, kaip tik kad ją nusiraszo, arba ba- 
gotesnis nusiraszidina. Nevalė spaudinti! Szitas nu- 
raszimas aną tamsųjį viduramžį primena, kuomet tuks- 
tancziais mokėjo už vieną nuraszitą kningą, spaus- 
tuviu dar ne esant. Parplis.

Taipogi ir man teko regėti daug raszitu maldu, 
giesmiu, dainu ir pasaku žmoniu rankose; rankrasz- 
tis vaikszcziodavo vienas nuo kito, lig atsirasdavo toks, 
kurs jį persiraszidavo. — Petropilėje, negaliu pasakiti 
ar ilgai, tarpo studentu-lietuviu vaikszcziodavo ra- 
szita gazėta, „Kalvis melagis“, kur ant pirmos laksz- 
tos budavęs nupaiszitas lietuvis kalvėje, kurs kaldamas 
gelžį ant priekalo apsakinėja szį ar tą kitiems. Ne 
teko man gauti nei vieno numaro. Taipogi Maksvoje 
iszėjo keli numarai „Auszros“ 1880—81 m. Prietarlą 
jos buvo: „su auszrą ir diena“. Patilpo ten keletas 
dainu, pasaku ir gramatikiszku tirinėjimu. J. Szl.

Dabar jau pradeda pamažu Prusu lietuviai ir 
Maskolijos lietuviai su vienas kitu susiartinti. Pirma 
budavo nevien rubežius lig koks neperlipamas muras, 
bet dar ir ju tikėjimas. Dabar jau isz palengvo szi- 
tas paskutinis muras griuva. Protingesni žmonės 
iszpažįsta, kad vieru skirtumas szirdžiu vienibę ne- 
gali arditi. Taip keliauja isz Prusu lietuviai, apie 
savo giminės reikalus pasirupinantiejie, į maskolisz- 
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kają Lietuvą, jeib geriaus galėtu pasižinti su savo 
broliu budais, paprocziais, kalbą; važiuoja ir isz mas- 
koliszkosios Lietuvos lietuviai į Prusus, su savo 
broliais Prusuose norėdami į geresnią pažintį paraiti. 
Jau dabar nežiuri broliai vis kitokiomis akimis į 
vienu ir kitu lietuviu reikalus ir veikalus ir dalikus.

Parplis.
Lietuviai kaipo artojai stipriaus laikosi prie ža- 

mės ne kad kitos kaimėniszkos giminės. Girdėjau 
nuo vieno protingesniu maskoliu ir milinczio teisibę, 
kad niekur Maskolijoje neiszdirba taip gerai žamę 
kaip pas mus, ir kad maskoliai niekadą negauną 
tiek pelno, kiek mės. Pskavos gubernijoje neap- 
kaupdami bulbiu (ropucziu, erczuku), mažą teturę 
naudą. Žmonėms Maskolijoje geriaus tinka prekiba, 
suligimas arkliais nuvežti kur nors pardavinius, darbai 
dirbtuvėse ir tt. ne kad darbas ant lauko. Musu ri- 
tiniai lietuviai matidami, kad tėvinėje anksztai, įsi- 
manė nusikraustiti į Maskoliją; nekurie nugulę apie 
Pskavą ima givenimus ir dvarus ant givenimo nuo 
maskoliu. Girdėjau, kad ju ten ira į 15,000, ir kad 
nuo dvideszimties metu ten gerai giveną, piningu turę 
lietuviszkai kalbą ir dievą milę. Dejavo tiktai, kad 
neturi arti savo bažniczios, žadėjo vienok sumesti pi- 
ningus ant bažnitėlės, atsivežti kuningėlį isz Lietuvos 
ir taip giventi, kaip krikszczionims ir lietuviams pri- 
deri. Ar girdėjote, kad taip toli butu musu broliu! —

Mažne visados ira kalbama, kad isz Lietuviu gali 
buti tiktai geri ukininkai, o kad kitu daliku jie ne- 
moka suprasti. Kaip vienok ta szneka ira klaidi, 
parodis szis paveikslas. Vienas jaunas vaikinas isz 
Raseiniu pavieto, Martinaitis, užuot tankiai bilinėti, 
kaip kiti, su tėvais ir broliais dėl žamės, kas žmones 
atvaro į ubagistę, gavęs nuo tėvo piningus nuvažiavo 
į Kauną, nusipiko už 300 rub. kultuvą ir pjautuvą 
(maszinas). Kulia jis dabar apigardiniams kaimė- 
nams javus, imdamas už kožną kulimo dieną po 
3 rub. ir pats drauge važinėdamas, kad kultuvo ne- 
sugadintu. Visi jį mili ir užpraszo pas savę ant 
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kulimo siulidami piningus. Jis sako: kaip tiktai 
aplinkui iszkuls, linkon pavasario važinės su pjau- 
namą masziną pjaudamas akselį. Kožnas supras, kad 
taip pas mus reikalaujant maszinu piningai už ją už- 
mokėti su vienais pagrįžsz metais — ir Martinaitis 
gali czia dideliai dailiai iszaiti. —

Szįmet lapkritije ižde Raseiniu miesto valdžia 
neatrado 16,700 rub. Visas lobis triju prakaltusiu 
viru apraszitas. Vienas ju labai gražiai giveno ir 
valdė dvi pati. O dieve pamislijau! kas neturi nei 
vienos paczios, o kas, mat, ir dvi valdo. —

Lapkritije pas mus vaikinai stoja į karą. Laksto 
jie dabar po musu miestus ir miestelius, kur kantoną 
duoda, gandidami židus ir raszinėdami jiems križius 
su kreidą ant nugaru. Nuvažiavau nusipirkti kreidos, 
kad grinczią iszbaltincziau; zidai man jos neparduoda 
mislidami, kad ir asz pasileidęs vaikis. Ant ulicziu 
niekur nematiti židelku pardavojancziu beigelius ir 
barankas, slapstosi jos trobose kad vaikinai neisz- 
barstitu ju pardaviniu. Pasirodžius vaikinams židai 
darinėja klėtkas ir langavėres, idant ką piktą nepa- 
daritu. Vaikai kaip aviu buris laksto po miestą, o 
tėvai ir giminės verkia paskui ju vaikszcziodami, nės 
jie neužilgo pasklis į tolus nuokampius ir be keliu metu 
su jais nepasimatis, o gal’ir niekados. Vėversis.

Neseniai (lapkritije) užkliudžiau dvasiszką aka- 
demiją Petropilėje, iszgirdęs, kad tenai ira daug ,lie- 
tuvininku ir norėdamas pasiteirauti, kaip jie musu 
reikalą supranta; argi nereiki to žinoti? — Juk 
aulinkui isz tos akadėmijos iszeis virai, kurie bus 
dvasiszkais vadovais musu Lietuvos „žmoneliu“, ir 
priegtam bus perdėtiniais mažesnios nuojiegos kuningu, 
bus džiakonais, kanauninkais, klebonais, nekursai - gi 
isz ju kurią dieną ir viskupu galės pastoti. Taigi 
tenai gavau pamatiti septinetą viru, augalotu, petis- 
į-petį, kaip prideri lietuviams buti. Visi isz tu sep- 
tiniu gan dikti lietuviai.......... Tarp savęs mės visi 
kalbėjomėsi lietuviszkai (buvo - gi musu 10 su sve- 
cziais) susėdę į ratą aplinkui — tai akadėmijoje pa- 
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darė nemažą sensaciją už vis lenkams. Iszgirdau, 
kad akadėmijoje isz viso ira 47 akadėmikai, isz kuriu 
18 moka lietuviszkai ir prisipažįsta esą lietuviais; 
esą dar ir tokiu, kurie nors nemoka lietuviszkai bet lie- 
tuviais statosi. Labai gražiai pasikalbėjome dvejatą 
adinu .... —

Musu kampe (Petropilėje) subruzdo lietuviai mo- 
kintiesi lietuviszkai gramatikos, ant to subatomis ir 
nedėlios vakarais padeda po dvejatą adinu. — Bet 
apskritai sakant kažinkas dar nelabai aitriai imasi musu 
virai: vieni jauni, kiti seni ir laiko neturi ir tt.

Petropilės mokslu akadėmija jau iszspaudė toles- 
nią tąsą Juszkos dainu, 2 tomai; svodbinės dainos 
dar nesusegtos kalėdoms bus gatavos. Nuspręsta 
ira spaudinti Juszkos lietuviszkai-rusiszką žodiną ir 
tam daigtui paskirti tam tikri piningai isz mokslu 
Akadėmijos, bet spaudinti pabaigs, sako, dar už kokį 
dvejatą metu .... J. Gailutis.

Eina garsas, kad isz priežasties negrinu ranku Var- 
szuvoje bus spaustos kelios isz gudiszko verstos gies- 
melės gudiszkomis raszmenimis ir bus varu platinamos 
mokslavietėse; ju raszikas to nesitikėjo ... Ar ne 
baisu tai girdėti! Kodėl draudžia lietuviams pasi- 
gauti lotiniszkasias litaras. Žmonės, siųskite praszi- 
mus į viresnibę, kad maskoliai liautuosi persekioti mu- 
sąjį rasztą .... Jeigu daugibė bus praszancziu, vi- 
resnibė maskoliu turės iszklausiti juju balso.

J. S. Kuoksztis.
Rudenį (rugsėjo pabaigoje ar spalinjo pradžioje) 

Prusai užginė gabenti kiaules isz Rusijos per rube- 
žių, einantį nuo Klaipėdos iki Kauno ir toliaus, tai 
ira per rubežių skiriantį Rusiją nuo Prusu ir stovintį 
Lietuvos ir Žamaicziu žamėje; Prusu įsakime buvo 
pasakita, kad neleisti vežti kiaules isz Rusijos per 
sritis (skritis — Kreis) arba apielinkes Karaliau- 
cziaus ir Gumbinės. Tas įstatimas labai numažino 
prekį kiauliu, kurias augino ticziomis tai lietai given- 
tojai Kauno ir Suvalku guberniju ir turėjo nemažą 
pelną; dabargi staigu uždarbis isztos pusės nutruko, 
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kiaulės atpigo ir žmonės turi nemažą trotą . . . Prie- 
žastis arba proga užginti buvusi trikinu liga, bet tik- 
riaus sakant, bene tiktai priauginimas apstaus burio 
kiauliu pacziuose Prusuose.

Apvainikavimo metą Aleksandrai III. vienas gi- 
ventojas Kauno gub., Žvirblis, nusiuntė dainutę, ku- 
rioje jis ciesorių isz visu pusiu pagirdamas ir jam 
savo padonistę ir isztikimumą iszreikszdamas, praszo 
idant leistu lietuviams spaudinti kningas Kaune, tada 
jie neneszę ju isz Prusu. Kas isz to praszimo bus, 
nežinome. Argi, ciesorius ant to neatsilieptu? Meilu 
butu, jeigu p. Žvirblis tą dainutę atsiustu į rėdistę 
„Auszros“ tadą ją paskaititu visas svietas, bet neviena 
maskoliu kancelerija. J. Gailutis.

Labai noriai atspaudiname isztrauką isz gromatos brolio 
L. B. Vargomaczio, kurs aiszkiai parodo, juog vienur ar 
kitur „Auszroje“ buvo įsibrovęs nuklidamas nuo kelio teisibės, 
pasitikėdami, juog skaititojai „Auszros“ ir visadą szirdingai, o 
aiszkiai porodis musu klaidas. Szitai žodžiai brolio V.: „Guli 
pas manę ant skuomės „Auszros“ N. 6. Ir ką-gi ten randu pa- 
raszita? Ponas S. R. ant 156 lapo sako: „kuningaiksztis Rad- 
vilas įtaisė Keidainiuose lietuviszkas mokslavietes, spaustuvę, 
rinko isz visur mokintus virus į Lietuvą ir jeigu nebutu 
sunaikinę jo darbą jezavitai, kurie evangėlikus (bambizus) per- 
sekiodami, nebijojo nei apszvaista sunaikinti, tai gali jau nuo 
triju szimtu metu musu tautos ponistė butu nustojusi kabin- 
tiesi į lenkistę“. Bet ar taip-gi ira? Ar-gi priesz Radvilą, 
įtaisiusį Keidainiuose lietuviszkas mokslavietes nebuvo tokiu 
mokslaviecziu Lietuvoje? Istorija atsako, kad buvo. Dar 
1530 m. įkurta buvo Joniszkėje klebono Markaus Lanczkio 
lietuviszka mokila, apie ką galima ir isz „Žiemaitiu Viskupistes“ 
Valanczauskio, parsiliuditi. Už galvos-gi Vilniaus Viskupo 
Jono isz lietuviszku kuningaikszcziu, kursai mirė 1537 m. 
buvo atliktas Vilniaus viskupistėje Dvasiszkas Susirinkimas 
(sinodas), kurio įstatimuose prisakita buvo, idant visur palei 
bažnicziu butu įsteigtos mokiklos su szv. Evangėlijos ir szv. Povilo 
gromatu iszguldinėjimais lietuv. ir lenkiszk. kalbose, ir dar liepta, 
idant klebonai pilėse ir kiemuose givenantiejei laikitu tokius tiktai 
Kamendorius, kurie gerai moka lietuviszkai (Hist. miasta Vilna 
Balinskiego, lap. 87). Jeigu taip buvo įstatita Dvasiszko Su- 
sirinkimo, tai man rodosi, kad turėjo buti ir iszpildita. Tuo 
tarpu pirmiausis protestontu tikėjimo skelbėjas atsirado Lie- 
tuvoje vos 1539 m. Jo vardas Abraomas Kulva. Žamaitijon 
dar vėliaus užplaukė protestontai, nės tikt už Jurgio Petkė- 
viczės viskupo galvos, tai asti XVI. amžiaus gale ten pasirodę.
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Taigi protestontai jau rado Lietuvoje lietuviszkas mokslavietes, 
kurias paskui pasisavino dėl naujos tikibės platinimo ne vie- 
noje vietoje arba ir naujas uždėjo, taip kaip ir su kataliku 
bažnicziomis buvo padarita, kad nevienoje vietoje jas ant 
Kirku apiversta. — Man rodosi, kad Radvilas ne dėl kalbos 
paturėjimo, ne isz tėviszkumo, Keidainiuose lietuviszkas moksla- 
vietes ir spaustuvę užvedė, bet tikt dėl kataliku tikibės grio- 
vimo, o savo numilėto protestontiszmo užvedimo. Juk kiek 
tiktai galėjau savo akimis matiti lietuviszku kningu Keidainiuose 
spaustu, nėra ten nei vienos apie lietuviszką tėviszkumą, bet 
visos apie protestontu mokslą...........

„Toliaus „Auszroje“ pasakita, buk tai jezavitai apszvaistą 
sunaikinę? Ar-gi tai gali buti teisibė? Ne! lezavitai tiktai 
protestontu tikėjimą sunaikino ir tai ne kumscziomis, ne kala- 
vijais, o tiesos žodžiu, . . . dvasiszku ginklu .... Ogi už 
kiek visokiu naudingu iszradimu mės turime buti jiems dė- 
kingi!? Kad ne jezavitai, tai ir tos kinos (chininum) gali dar 
iki sziuolaik butumėme neturėję! Juk jie-gi aną Amėrikoje 
atadengė ir pirmiejie Europą pamokino nuo drugio gerti. Ir 
visi kiną vartojame, kaip mums galva sopa arba drugis krato, 
visi-ikivienam, pradėjus nuog karaliu ir galvocziu protmeiliu iki 
paskucziausio piemens, o tacziaus jezavitu tulas nuopelnu ne- 
mato! Nemato, kad jie netamsino, bet szvietė netiktai dva- 
siszkuose bet ir pasauliszkuose dalikuose!

„Kasgi pirmiausis ir musu lietuviszkai raszliavai nusipel- 
nijo, jeigu nejezavitai? Kas-gi mums dar XVI am. pirmujį Žo-_ 
diną ir pirmuosius pamokslus paraszė, jeigu ne jezaistas Kan- 
stantinas Szirvidas? Ogi ir tasai musu XVII am. rasztininkas 
Pranc. Szrubauskis, „Auszros“ N. 6me 1. 182 paminėtas, kas-gi 
jisai buvo jeigu ne jezavitas? Kas 1713 m. iszspaudino kalbo- 
moksli lietuviszką (Universitas linguarum Lithuanicarum) jeigu 
ne jezuvitai? Tai kodėlgi toki szlovė jezavitams, kad jie ap- 
szvaistą isznaikino? — Jezavitai visados buvo garsus isz savo 
uolumo kuningai, taigi juju begalinis pasiszventamas dėl kata- 
liku tikėjimo jau tuomi patim’ juos spirė dirbti ir dėl lietuviszko 
liežuvio. Pagaliaus ir p, Kraszauskis, musu didis bicziuolis, 
savo kningoje „Litva“ (1 tom, 97 lap,) apie lietuviszką kalbą 
raszidamas aiszkiai pripažįsta, kad jezavitu pribuvimas, pri- 
davęs liežuviui naują givastvą ....

„Bet negana to, dar ant 169 lapo to paties N. 6 pasakita 
apie atlaidus: „Visi bjauriausi piktadėjai, nors krikszczionis, 
su musu prabocziais kariaudamiesi ir lietuviszką kraują liedami 
visuomet apturėdavę nusidėjimu visų atleidimą, pagal tos gadi- 
nės įtikėjimus. Kuo daugiaus Lietuviu pagonu nužudidavę, tuo 
daugiaus atlaidos dienu arba indulgenciju nusipelnidavę! — 
Žinau, kad križiaus karžigiai buvo nedori, bet isz tu žodžiu 
augszcziaus privestu apie atlaidus iszaina, kad anuo metu ir 
visi katalikai tikėjo, juog atlaidas (indulgencija) ira tai visu nu- 
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sidėjimu atleidimas .... Atlaidu toksai supratimas tikt isz 
Liutario galvos iszėjo .... Nusidėjimai (prasiradimai) tiktai 
per nusidėjimu iszpažintę (spavėdę) ir tikrąją gailistą atsileidžia. 
O kas-gi tai ira atlaidas? — Ira tai dovanojimas nepatenkan- 
czios plėgos, kuri palieka po iszriszimo per kuningą duoto. 
Plėgą (baudimą) tą prasiradėlis (peccator) tur’ iszkentėti ar czia 
ant žamės, ar-gi numiręs szveistoriuje (cziszczius). Ko reika- 
lauja bažniczia nuog žmogaus, norinczio gauti atlaidus? Reika- 
lauja, 1) idant butu dievo milistoje per nusidėjimu iszpažintę 
(spavėdę) jau apipraustas, apkuoptas nuog nusidėjimu ir plėgos 
amžinos. 2) Reikalauja, idant atbutu įsakomus gerus darbus. 
— Szitai kaip reikia suprasti atlaidus .... O kataliku 
tikėjimas visados tas pats, be jokio persikeitimo arba atamaino. 
Tikt netikri, klaidingi, žmoniu pramaniti tikėjimai nuolat mai- 
nosi savo moksle, kiek galvu, tiek supratimu .... Taigi ne- 
tikėkit’ tam klaudingam mokslui, isz kurio pasėmėte žinią apie 
jezavitus ir atlaidą .... Man regisi, kad p. S. R. ne isz pikto 
noro, bet isz nežiniu paklido, nės ir senovės lotiniszkas prie- 
žodis sako: humanum est errare ....

Lietuviszkos kningos.
(Pradžia 3 numare.)

c) Miscellanea (kalbos buitis, lietuviu budas, daba, dainos, 
pasakos ir tt,:

Bezzenberger. Beitrage zur Geschichte der lit. Sprache, 
Gottingen 1877.

— Litauische und lettische Drucke des 16. Jahrhunderts 
1—3 Heft. Gottingen 1874—1875. Prekis = 10 rubl. (19 M.)

— Litauische Forschungen. Beitrage zur Kenntmss der 
Sprache und des Volksthumes der Litauer. Gottingen 1882. 
Prekis 10 M. = 5 rubl.

J. Karlovicz. O języku litevskim. Krakov 1875.
Voelkel. Die lettischen Sprachreste auf der Kurischen 

Nehrung. Heidelberg 1879.
— Litauisch.es Elementarbuch. Heidelberg 1879.
Jacoby, R. Litauische Chrestomathie zum Schulgebrauch 

Tilsit 1879.
Dr. Geitler. Litauische Studien. Prag 1875. Prof. Geit- 

leris atliko kelione Lietuvoje 1873 m. rinkdamas liekanas musu 
kalbos, kurias ir patalpino savo kningoje. Jis taipogi apraszė 
czekiszkoje kalboje savo kelionę raszte: „Litva i Litvane“ 
(„Osveta“ 1874 m. NN 7 ir 8). Mės ketiname szitą jo rasztą 
lietuviszkai iszgulditi,

Brugmann und Leskien. Litauische Volkslieder und Marchen 
aus dem preussischen und dem russischen Litauen gesammelt. 
Strassburg 1882. Prekis 10 M.

Litauisch.es
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Veiss. Preusisch-Litauen und Masuren. Rudolstadt 1879.
Schleicher, Aug. Litauische Marchen, Sprichvorte, Rathsel 

und Lieder. Veimar 1857.
Nesselmann. Litauische Volkslieder. Berlin 1853.
Mitteilungen der lit. lit. Gesellschaft, Heft 1—7. 

Heidelberg 1880—83.
Palangos Juzė. Vilniuje — Tilžėje 1872. (?) —
Christian Donalitius. Litauische Dichtungen. Herausgegeben 

von J. Nesselmann. Konigsberg 1869. Ira tai geriausias isz- 
davimas visu garbingiausiojo musu dainiaus Duonelaiczio, rasztu. 
Prekis 6 M. (3 rubl.J

Ant. Juszkeviczius. Svotbinė rėda Veluonycziu Lietuviu. 
Kazaniuje 1880 m. Prekis 1 rubl. Szitą kningą turėtu kiek- 
vienas lietuvis turėti savo namuose!

— Lietuviszkos dainos .... Kazaniuje 1880—82 m.; 
tris kningos, prekis 17 M. (8V2 rubl.); jos turi savije 1569 dai- 
nas! Vertibė ira neiszpasakitina ligiai dėl tirėju musu kalbos, 
kaip ir dėl musu garbingos senovės. Mės szirdingai velijame, kad 
kožnas be vienas galėtu perskaititi szitas kningas, o ir dar ge- 
riaus butu, kad jas kožnas nusipirktu. Prusu Lietuviai gali jas 
parsigabenti nuo kningininko A. Brockhaus (Leipzig), O mask. 
lietuviai — nuog J. Zavadzkio (Vilniuje) arba nuo Vendės ir Co. 
(isz Varszuvos).

Litovskija narodnija piesni, sobrannija Fortunatovim i Mil- 
lerom. Moskva 1872. Szita kningelė, turinti tik 100 dainu, 
ira spaudinta maskoliszkomis litaromis, ir didei sunku ją skai- 
titi; už tai ji Lietuvoje neiszsiplatins.

Litovskija narodnija piesni, sobran. iJuszkeviczem. S. Peter- 
burg 1867. Spaudinta taipogi maskoliszkomis litaromis, turi 
tik į 20 dainu.

Vitolorauda, giesmė isz Lietuvos padavimu. — Lietuviszkai 
iszguldė J. A. V. Lietuvis,. Poznaniuje 1881—1882 m. Gau- 
nama pas kningininką Županskį Poznaniuje. Prekis 3 m. 
(P/2 rubl.). Galima gauti ir per Auszros rėdistę, bet už 2 r. 
25 kap. J. Bs.

Gromatu skardinė.
St. Bur. Petropil. . . . „Auszrą“ siuntėme, ar gavote? 

Szikopo liet. gramatika kasztuoja pusantro rublio be nusiuntimo, 
Szleikerio ir Kurszaiczio gramatikas galite pigiaus gauti Petro- 
pilėje.

Vėversiui. Rasziba 5. numare „Auszros“ raiba ne per 
mano kalczią. Istorija tą daliką pareiszkins. Visiems, kuriu 
adresai teko į mano rankas, siuncziu „Auszrą“. Kas nėra 
kelinto numaro gavęs, lai pagarsina man gromatoje; juk 
nestebuklai, jeigu vienas ar kitas numaras kelije nugaiszta. 
Kn. R. jau bene bus gavęs 4. ir 5. num. A. — „Parpliui“ 
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raszik per musu rėdistę. — Ger girdėti, kad Vilniaus gub. jau 
gauna virszu liet. kalba; reikėtu tiktai, kad su kalbą paplistu 
ir apszvaista, kitaip neilgai ji gėrėsiesi savo pargalg. — Rasztą, 
patilpusį Krajaus N. 46 1883 m. neasmi skaites.

Miglovarai. Mikszui siustus piningus atidavėme. Kalen- 
doriai kasztuoja 25 kap. „Szt. dainas“ siuncziame. — Apveik- 
sime maskolus ir lenkus ne ginklu, bet apszviesdami savo žmones 
O žmones apszvieczia ne vien tikėjimas, bet ir kitokie mokslai. 
Be visatinu mokslu nėkadą priderincziai žmonės neapsiszvies. 
Kadą visi žmonės ataks, tada ir tauta sustiprės ir givens am- 
žinai. Reikėtu, kad apszvietime žmoniu visi susiglaustu; savi- 
tarpinis ginczas gali ir geriausį darbą sužuditi. Atsiminkite 
„gulbės, vežio ir lidėkos“. Kad ne visi tai supranta, ar-gi mėskalti?

A. Bar. Sziupil. Tamista mums skėli — 90 kap.
M. Slon. Siųstas giesmeles ir mįslius gavome, dėkui; lau- 

kiame mitu ir kitu daineliu. Dėkui už pažadą rasziti p. B., 
iszpeikusiam „Auszrą“, kad jis bent „Naktį“ žmonėms ant pasi- 
skaitimo siustu. Žinok Tamista tiktai, juog mės aną iszpeikimą 
skaitėme patis, ir jame teisibės neradome. — Kalendoriu gau- 
site pirkti namie.

Aglei. Dainutės bus atspaudintos. Kad taip visi rupin- 
tuosi apie žmones ir ju priderintį auginimą, kaip tai butu gražu! 
Kalend. ir 4. num. A. pasiuntėme.

Orn. Vlocl. 5. ir 6. num. A. siuntėme.
St. Szunbajoriui. Įtaisimas „liet. moklu ir apszv. milėtoju 

draugistės“ neįviko.
Gailucziui. Dėkui už pažadą parupinti kritiką Juszkos 

dainu. Apie „palaiduosius žmones“ bus neilgtrukus raszita.
V. Vaicz. 2 rubl. gavome. 1, 2 ir 3 num. ,,A.“ siuncziame 

— bet už tai turite užmokėti 54 kap. Laukiame rankraszcziu; 
tiktai nesuprantame, dėlko Tamista rankrasztį vadini„žastraszcziu“.

Vargomacziui. Dėkui už 25 r. Padarisime tai, ko norite.
D. M. G. „Trįs budriai“ prapuolė iszkeliavus p. Mikszui; 

bene galėtum Tamsta tą atsiųsti rasztą antrą kartą, ligiai ir 
kitus gerus rankraszczius.

Dagiliui. Už gražų rasztą dėkui; kad taip visi virai butu 
apsukrus! Raszik tiktai toliaus.

Czerk. Petrop. „Tilžės Keleivis“ įmokėjo 3 rub., siųstus 
p. Paulauskio.

Ad. Giedr. S. Gavome 8 rubl.; viską parupinome.

------------- -------------------------------
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Žinia nuo rėdistės.
Szitai jau pabaigėme taja kningutę pirmus me- 

tus „Auszros“ givenimo. Vargingi tai buvo metai! 
Bet „Auszra“ isztrivojo! Jeigu skaititojai ir toliaus 
nepasigailės skatiko, „Auszra“ įstojusi į antrus metus 
savo givenimo bus graitesnė, pilningesnė ir apvalesnė. 
Tiktai prekis (kainis) laikraszczio ant 1884 m. pakila 
į keturius rublius (Prusuose-gi keturi markiai). Pasi- 
tikime, juog lietuviai norės variti toliaus pradėtą darbą.

J. Szliupas.
Rėdistės antraszas: Bitėnai, p. Lompėnus, 

ritinėje Prusijoje (Ostpreussen). 
__________

Apgarsinimai.
„Lietuviszkas Auszros Kalendorius“

ant metu 1884
gaunamas rėdistėje „Auszros“ pavienam perkant už 
40 kap., Prusuose už 40 pt. su prisuntimu; kas perka 
100 ekz. užmoka su nusiuntimu 20 rubl. ir gauna 
15 ekz. priedais.

Tilzes Keleivis,
pirma Naujasis Keleivis, 

pareina Tilžėje kas Nedėlę pėtniczioje. Szitas laisz- 
kas kasztuoja 50 pf. už keturdalį metu. Tie skaiti- 
tojai, kurie Tilžėje Reilenderio spaustuvėje ant kiauru 
metu už „Tilžės Keleivį“ piningus įmoka, gauna lie- 
tuviszką kalendorių bei liet. Liutėriaus kningėles veltuo 
ir dikai. „T. Keleivis“ parnesza szale suraszimu isz 
vieros daliku bei sziokiu pamokinimu svarbiausius 



dalikus isz kasdieniszkuju nusitikimu, žamės bei Cie- 
soristės saimo surotijimu, žinias isz miesto bei skri- 
ties, prisaikintuju sudžios, papasakojimus, visokia ži- 
nia, turgaus prekias isz Tilžės, Klaipėdos bei Kara- 
liaucziaus, priminimus kada ir kur galviju bei arkliu 
turgai nulaikomi bus, toliaus malkos pardavimo laika, 
rublio prekia, gromatniczią, ir tt. Apsakimai po 
smulkiais rasztais spaudinta eilę už 10 pf. priimami 
ir visur Vokietijoje, kur lietuvininkai givena randa 
iszplatinima. Perstatimas į lietuviszka kalbą, ne- 
kasztuoja nėko.

Spaustuve „Tilzes Keleivio“ pas
J. Reilenderi ir sunu Tilzeje.
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Italpa 8, 9 ir 10 numaro 
„Auszros“.

1) J. Szliupas. Lietuviai kitą gadinę ir szendien. lak. 221.
2) A. Sket. Lietuvėlė. laksztas 231.
3) Vėversis. Ar pritinka musu bajorams buti lenkais. 

laksztas 231.
4) J. K. Sz. Varna ir lapė. lak. 235.
5) J. Bs. Apie senovės Lietuvos pilis. lak. 236.
6) Kn. Jonas Katėla. Kuningas Antanas Strazdelis (Droz- 

dovski). lak. 242.
7) Andrejus Latvis. Kun. Antanas Juszkeviczius. lak. 248.
8) J. S. Kuoksztis. Simanas Daukantas (galas). lak. 249.
9) Vėversis. Ne dėl visu seniu. lak. 249.

10) Aglė. Musu Szalelė. lak. 254.
11) Pranckus Lipsztas. Apraszimas žamės turtu (galas). 

lak. 256.
12) Vėversis. Garbė pieteliaus. lak. 265.
13) Petras Trupinėlis. Kaimo moksliniczia. lak. 266.
14) J. Bs. Kningos apte Lietuvą. lak. 272.
15) J. Bs. Senovės Lieuviu szventenibė. lak. 277.
16) J. A. V. L. Sengadiniszkas musu gentės paminklas. 

lak. 278.
17) J. Szliupas. Vaikszcziojanczios žvakelės. lak. 279.
18) Isz Lietuvos. lak. 282.
19) J. Basanaviczius. Lietuviszkos kningos. lak. 295.
20) Gromatu skardinė. lak. 296.
21) Žinia nuo rėdistės. lak. 298.
22) Apgarsinimai. lak. 298. 

Bėdikas Jonas Szliupas, Bitėnai, p. Lompėnus. 
Spaudinta už piningus skaititoju „Auszros“ pas 

O. v. Mauderodę Tilžėje.








