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Pirmini], Pa. 20 Km
Sveikinu malonius „Viėny- 

bės“ skaitytojus ant ateinan- 
ežių szv. Velykų ir szirdingai 
linkiu jas kūgražiausiai ir 
naudingiausiai perleisti.

Redakcija,

Musų, XIX amžiuje, kilsta 
tarp žmonių apszvietimas, pla
tinas liflsybė ir lygybė. Ap
szvietimas naikina pagaulėje 
tamsybę it pakopus pavasarį 
saulelė savo maloniais spindu
liais sniegų ir szaltį. Bet pa
vasario saulė nevisur ant sykio 
panaikina žiemos vieszpatystę. 
Ten, ku^ siera žemelė yra sto
riau užversta sniego pušniais, 
ilgiau žemės vaisiai turi ken
tėti szaltį ir, gyvi būdami, 
turi pasirodyti numirusiais 
bei letargiszkai miegancziais. 
Musų amžius irgi apdovanoja 
žmoniją savo labdarystėmis 
nevienodai po vishs žemės 
kampus. Viename pasaulės 
kraszte jau džiaugiasi žmonija 
seniai apszvietimu, liūsybe, o 
ir lygybe, kitame dar vargsta, 
vaitodama po despatizmo ir 
barbarizmo pušniais. Žmo
nės, iszliūsūti amžiaus nd 
prietarių, pakelti protiszkai, 
iszdailinti jausmūse, gėrėjas 
gražum gyvenimu ir, jausdami 
laimingais esą, garbina to viso 
Priežastį; bet ar visi? Ne — 
maža dalelė. Daugumas pa
tobulintas per amžiaus gera- 
dėjystes įpatybes dvasios ap- 
verezia ant savo, artymo, ir sa
vo tėvynės nenaudos. Prie- 
tokių galima priskaityti dale
lę lietuvių, kurie iszsprukę isz- 
po maskoliaus jungo, lyg pa
vasaryje žolelės prasimuszę per 
szaltą ledų saulės link, atvyko 
į Ameriką, tų žemę, kame 
szviesybė devyniolikto am
žiaus iszliūsavo žmones nu kū
no ir dvasios vergybos. Bet 
ežia musų broliai lietuviai, 
pajutę savę liūgais, ima liūsū- 
tis ir nū to, kas liūsybei nau
dingumų ir patogumų dū^i, 
t. y., nū tikėjimiszkų pareigų, 

o pagalinus ir paties tikėjimo; 
tikėjimų, kurį gavo tik kų 
svietų iszvydęs ir iszžindo isz 
kruezių savo motinos. Pa
sekmė to yrė, jog lietuviai 
tampa įvairios veislės isztvir- 
kėliais ir pasileidėliais, kas 
žudo mus kuniszkai ir dvasisz- 
kai, bei medegiszkai ir tau- 
tiszkai. Randasi taipgi piktos 
sėklos platintojai tarp lietuvių 
netik žodžiais ir savo pasiel
gimais, bet pagalinus ir rasz- 
tais. Metas nū meto vis dau
giau ir daugiau platinas ta 
epidemiszka liga tarp Ameri-. 
kos lietuvių ir reikalauja kas| 
syk dauginus aukų; visūse 
Amerikos miestūse ir mieste- 
liūse rasime lietuvių netik at- 
szalusių tikėjimo dalykūse, 
bet pagaliaus be jokio tikėji
mo bei taip vadinamus bedie
vius, kurie savo gyvenimo ap
siėjimais gėda daro visiems 
lietuviams, piktina, jūs ir 
trukdo visus gražius užmany
mus ir pradžias, jeigu tik jos 
remias ant katalikiszko tikė
jimo. Ir nereikia tam visam 
stebėtis. Musų broliai iszsi- 
barstė po vi^ų Amerikos pla
tybę, tarp įvairių tautų, turėto- 
ežių dar įvairesnius tikėjimisz- 
kus persitikrinimus ir sųpro- 
tavimus, neturėdami dange- 
liose vietosė savo bažnyczių, 
negirdėdami prigimtoje kal
boje pamokslų, noroms neno- 
roms ' turi atszalti 
tikėjime, tu labjaus, kaip mi
nėjau, jog yra nemažai jau isz 
amato tikėjimo prieszų, kurie 
su paszėlimu darbūjas viso
kiais budais, ypacz per savo 
organas laikraszczius, idant 
įkvėpti jiems savo bepamati- 
nius mokslus. Pasiprieszini- 
mas tai tarp Amerikos lietu
vių platinancziaisi bedievystei 
iki sziol buvo nepakaktinas, 
nės tiktai bažnyežiose ir kaip 
kada ant tūlų surinkimų, o 
laikraszcziūse, nesiprieszinan- 
eziūse tikėjimui, pasirodė tik 
tada, kada sziejie buvo ant to 
iszszaukti. Amerikos lai- 
kraszcziai, („Vien.“ ir „Liet.“) 

užtaria kaip kada tikėjimų, 
bet visai mažai užsiima iszaisz- 
kinimu jojo mokslo ir iszro 
dymu piktybių ir nei ant ko 
neparemtų nūmoniavimų tų 
mus tautieczių, kurių mieris - 
szalin tikėjimas su visais savo 
įstatymais! Dėl užtarymo 
tarp lietuvių katalikystės 4'r 
jos pakėlimo, neatbūtinai yra 
reikalingas Amerikoje kata- 
likiszkas laikrasztis, apie ku
rio uždėjimų jau seniai szne- 
kėjo Amerikos lietuviszki 
dvasiszki vadovai ir daug ti- 

(krų katalikų, bet iki sziol tas 
gražus užmanymas neįvyko. 
Bet pastarame laike p. J. 
Pauksztis, paakvatintas d va
ši szkų tėvų ir kitų lietuvių, 
pasiėmė papildyti tų spragų 
ainerikiszkoje lietuviszkoje 
laikrasztystėje, t. y., iszdūti 
tikrai katalikiszkų laikrasztį^ 
kuris, būdamas tėvyniszku, 
įpatingai pasiszvęs dėl tikėji
mo dalykų. Tūm labjau pa
ėmė p. J. Pauksztis ant to 
drųsybę, kad sziądien „Vieny
bė“ gerai stovi, noringai yra 
skaitoma ir, rodos užganėdina 
tautiecziuš link tautiszkų da- 
lykti; ji yra tautiszkai poli- 
tikiszkas laikrasztis, kuris ne
bus prieszingas katalikiszkam 
tikėjimui, bet taip-gi mažai 
kiszasi, o tolesniai* ir visai ne
norėtų kisztis į tikėjimo daly
kus, už tadgi ir nenori talpinti 
katalikiszkų straipsnių, kurių 
jos redakcijoje yra gana 
daug; todėl gi uždėjus katali
kiszkų laikrasztį, galima bus 
jūs sunaudoti ir paleisti tarp 
brolių lietuvių. Laikraszczio 
vardas bus: „ Valtis Devynio
likto Amžiaus“, Jis iszeis 
knįgos paveiksle ir turės sze- 
sziolikų puslapių. Metinė 
prenumerata kasztūs tiktai 
$1,00. Pirmas numeris iszeis 
G d. Balandžio szio meto. 
Yra viltis, kad tų užmanymų 
lietuviai katalikai, o ypacz mu
sų gūdotini dvasiszki vadovai 
pagirs ir jam įvykus pagal isz- 
galėjimų jį sželps žodžiais ir 
rasztais.

Medegą ir prenumeratų dėl 
naujo laikraszczio maloniai 
praszome siųsti au>t p. J* 
Paukszczio adreso.

Isz Lietuvos.
— Kalvarija (Suvalkų 

rėd). Girdėjau, kad buvo 
priesz paežį aa užgavėnias kra
ta lietuviszkų dalykų pas tūlų 
ukinįkų Misukevyc^ių, .gyve
nantį netoli nū paezios Kalva
rijos. Krėtikai pajieszkoję 
grinezioje, kur rado revolverį, 
nuvėjo tiesiok į sodų pas tusz- 
ežių avilį, kuriame rado sudė
tus „Ukinįko“ nū kelių metų 
po vienų exemplioriu. Szne- 
ka, kad turėjo būti užskųsta, 
nės kibti p nebūtų taip iszsyk 
prie avilio ėję jieszkoti. 
Kaip sako, krėtė zemskiai su 
szal tyszium.

Kad parsiunezia kas isz 
Amerikos pinįgų, nieks tūm 
nesistebi ir laiko tai už kas
dieninį dalykų. Bet retai kas 
girdėjo, kad siųstų kas pini
gus į Ameriką. Dėlto nevienu 
kitam pasakoja, kaipo „euri- 
josum“, kad tūlas lietuvis, gy. 
venantis Amerikoj, Chicagoj, 
jau kelintas metas ir ten apsi- 
paezevęs, szaukėsi į tėvUs pa- 
•gelbos, nės jei, sakė, nepri- 
siųs jam kiek nors skatiko, 
badu turėsęs numirti. To lie
tuvio tėvai ir broliai iszsiuntė 
jam sudėję GOu’ublių. Kada 
norėjo padūti Maskolijoj ant 
žįgunės — nepriėmė, turėjo 
vežti į Prusus ir isz ten isz
siuntė. Matyt, kad jau Ame
rikoj aysziaus einasi, kaitinu- 
sų Lietuvoje.

— Szunskuse (Senapilės 
pav.) belosziant isz kortų (ka- 
zyrių) isz pinįgų susipyko du 
vyru ir viens pervėrė antram 
gerklę su peiliu. Tas pik- 
cziurna, kursai dūrė su peiliu, 
sėdi cypėj, pakol iszeis tyrinė
jimas. Jisai jau nū seniai yra 
žinomas pesztukas ir pramįtas 
„Galijotu“, nės visiems lenda 
į akis, nors patsai yra nepa-
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prastai žemo stūmenio, tik pa
gal savo didumą storas. '

Ten pat netoli, Szunskų gi
rioj, neperseniai vieną naktį 
susitarę keli vyrai nuvėjo į gi
rią ir be jokios baimės pjovė 
ties paežio medsargio (striel- 
cziaus) namais medį. Kada 
medsargis iszgirdęs pažvelgti- 
ną balsą atbėgo pas tūs vyrus, 
anie visai nebėgo, tik pradėjo 
su medsargiu plūstis. Kad 
jūs iszgąsdįt, medsargis szovė 
į viražų. Bet tų vyrų, matyt, 
butą ant visko pasirengta, nės 
ir jie turėjo su savim szaudy- 
klę (karabiną); taigi ir jie 
szovė. Iszsigandęs medsargis 
nubėgęs toliaus pradėjo triu- 
byti, kad duti gandą kitiems 
medsargiams. O ežia ir tų 
vyrų atsineszta su savim ragą 
ir jie toliaus paėję, pradėjo 
triubyti. Taip paerzinę med
sargį, iszsiskyrstė. Medsargis 
ant rytojaus davė žinią polici
jai, atvaževo vaitas, zemskiai 
ir pradėjo nū to, kad suraszė 
„protokolą“. Tyrinėjimas ei
na, bet ar suras kaltinįkus' ir 
ar nubaus jūs?

. —L-----
,>Wisla“ 1893 m. Zeszyt II. 

turi savyje szitūs dalykus, ku
rie gali mumis užimti:

Ant'296 puslapio: „Žmu- 
dzkie pravo bartnieze“ (žemai- 
tiszki bieziūlystės zokonai) J. 
Kibort., ant 3 puslapių. 312 
pus. „Charakterysticzne wyra- 
ženia žmudzkie“ J. Kibort. 
ant 5 pus. Czia autorius isz- 
rodo (p. 312), kad žemaiezių 
bajorai yra tikri lenkai ir, kad 
jie savo kalbą sudarkė žemaiti- 
szkus žodžius pasavinę. Turn- 
tarpu yra visai kitaip, nės že- 
maitiszki bajorai pasavino len- 
kiszką kalbą, o per tat. aną 
blogai vartoja.

338 p. Yra kalbama, kad 
pas gudus (bialorusini) buvo 
bud as u ž m usz i n 6 j i m o senų 
žmonių, dirbti negąlinezių — 
Galiu pridurti,*' kad buvo ir 
Lietuvoj* toksai pagoniszkas 
būdas, kad senus savo tėvus 
žiemos laike vaikai iszveždavo
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į miszką ir ten ant smierties 
palikdavo. Taipojau ir Sile
zijoje (Szląsk) senovės laike 
taip buvo.

383 p. p. Tadeuszas Dau
girdas padūda apraszymą' ir 
atpaiszimą senovės su galerijo
mis svirną isz Kurtavenų dva
ro, p. Plioterio, Szaulių pavie
te.

Ant 387 puslapio M. Do- 
vvoina Sylvestraviczia. kalba 
apie medžioklės signalus ir 
medžioklės szunis Lietuvoje.

388 pusi. M. D. Syl. kalba 
apie tipografiszkus vardus ir 
bubą darymo ugnies per try- 
nipą, o ant 392 p. apie szv. 
Jono vigiliją.

„Archiv fur slavische Phi- 
lologie“ Tom. XIII, 1891 m. 
Tom XIV 1 — 2). Czia A. 
Brukneris, profesorius Berly
no universiteto, straipsnyje 
„Lituanica“ padūda dvi len- 
kiszkas intermedijas isz pusės 
XVII szimtmeczio. Nurodo 
czia intermediją ir dramatus 
Jezuvitų iszkalų Lietuvoje, 
kur žmonės kalba savo tarpe 
artilietuviszkai, arba maiszy- 
tai su lenkiszku. Pirmoje in
tervencijoje arba prologe į 
dramatą kalba apie garbę dėl 
Eucharistjos, kurią Kražifae 
grajijo. Ukinįkas veltui jiesz- 
kantis sapno iszguldimo pas 
Wirszatį (pagonų kunįgo 
prie aukų esanezio), gauna tą 
paaiszkinimą nū miszkų dievo 
Puszaiczio ir jam priklausan- 
ežių Parstukų. Sapnas tas 
yra paimtas isz Stryikauskio, 
kuris kalba apie H ošti jos su- 
mindžiojimą per Vętenį kunį- 
gaiksztį. Dialogas raszytas ei
lėmis, turi po 13 silabų. Pir
mas dialiogas turi 147 eiles? 
-—ntras proliogas prie Szim- 
kiavyczios dramato: „Chleb 
zvvycięžki w Gedeonie nad 
Madjanitami tęijumfującym fi- 
gurovany 1677“. Czia įveda 
ant scenos Bajoraitį, kuris su 
nusistebėjimu prisižiūri scenos 
gražumui „kokios Rasiainūse 
nematė“. Antras mulkis nor 
jį nū scenos nuvaryti, barnis 

pasidaro, įpūla studentas, a- 
bud u a nūs isz vai ko ir dramato 
įturą apsakęs, svecziams „ar
gumentus“ dalina. Czia yra 
42 eilės. Prie to dar czia at
siranda lietu viszkai-lenkiszki 
frazesai nū laiko karalių Jono 
III ir Augusto II. Atsiranda 
taipojau „Zemaitiszka daina*, 
isz XVIII szimtmeczio su len
kiszku vertimu. Ten atsiran
da ir daugel kitų apie lietu- 
viszką kalbą žinių. — Kalba 
czia ir apie „Katechizm litew- 
sko-polski 1598“. Yra Jai 
unikatas (vienintėlis egzem
pliorius) isz Gdansko bibliote
kos į 8-Vo 512 puslapių, span- 
dintas Vilniuje dėl kalvinų 
lietuvių. Talpina savyje ka
tekizmą, maldas, psalmus, gie
smes ir kitus dalykus lenkisz- 
kai ir lietuviszkai paraszytus. 
Vertė tą knįgą kūdaugiausiai 
Melchijoras Petkevyczia, gies
mes iszvertė kiti. Lietuvisz- 
koji proza czia yra isz lenkisz- 
ko ir pagal tos kalbos sintaksį 
raszyta, bet giesmių kalba yra 
daug grynesnė. Czia yra ver- 
totą ritieczių lietuvių kalba 
(tractus Vilnensis). Raszybą 
vertota lenkiszka. Daugiau 
maiszosi gudiszkų, negu len
kiszku žodžių. Ipatingų žo
džių, kurių pas Daukszą arba 
Szirvidą nebūtų, czia neranda
me, bet daugel yra tokių žo
džių, kurie pas Kurszaitį ne
atsiranda.

V is tai yra daigtai mažai
musų literatūros istorijai žino
mi, kurie isztyrinėtojų laukia. 
Apie tūs dalykus , kalba ir 
„Wisla“ 1893 m. Zeszyt IL 
401 — 407.

• Po pavietus yra įtaisytos 
pavietavos dėl sveikatos komi
sijos. Taigi „Krajaus“, kores
pondentas užmėtinėja, kad tos 
komisijos daugel klaidų turi, 
Ir taip: Telsziūse patalpinta 
choleros lazariete apart ligo
nio ir jo sveiką szein^yną, dėl 
atitolinimo nū 

♦
ar neuž

krėstų. Rasiainiūse iszdavė 
paliepimą, kad klebonai turė;
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tų užtektinai vopnos dėl užpi- 
limo su ja palaidotų antszven- 
toriaus nabasztnįkų, bet, gu
bernijos tą paliepimą apvertė.

Naują zokoną turės szitie 
miestai Kauno rėdybos: Auk- 
mergė, Panevėžis ir Szauliai. 
Telsziai, Resiaiuiai, Zarasai, 
Vidžiai ir Szaduva turės taip 
vadinamą aprubežiūtą patval
dystę. Nū gyvenimo muitas 
bus mokamas Paneviežyje, 
Szauliūse (IV kliąsos), Tel- 
sziūse, Resiainiūse, Zarasūse 
ir Keidainūse (V kliasos), 
Jonavos miestelyje yra jau į- 
rengta pravoslavna parakvija 
prie vietinės cerkvės. (Kraj).

Vilniaus pilies kalnas atidū- ' 
tas dabar bus dėl miesto dėl 
įtaisymo vandens traukinio dėl 
miesto vigados. (Kraj). Ant 
to kalno yra ir dabar senos 
musų pilies griuvenos. Czia 
per dvyliktą adyną, per pie
tus isz armotos szauna, dėl vi
so miesto žinios.

Isz Resiainių ir Paneviežio 
pavieto ant savo szventės lat
viai isz Jelgavos ant Rugpiu- 
ezio mėnesio lietuvius giedo- 
rius kalbino, bet dar nieks ne
atsiliepė. Gal luti, kad lie
tuviai dažinoję apie apeigą 
1895 m.,, kurią latviai ketina į- 
taisyti besidžiaugdami isz pri
skyrimo prie Maakolijos, o at
siskyrimo nū Lietuvos ir nie
kados nei prie jokių latvių 
apeigų neprigulės?

$ — Kuržemėj e, Tu k ūmo 
mieste dabar statis katalikisz- 
ką koplyczią, ant kurios da- 
leidimą gavo. Jelgavoje prie 
bažnyežios naują ’varpą įtaiėė. 
Jelgavos apygardos 300 gas- 
padorių laukinįkų uždėjo 
draugystę ir kromą. Kas nor 
prie to kromo prigulėti, gali 
mažiausiai įdėti 10 rublių, o 
daugiausiai 250 r. Kromas yra 
u/dėtas prie katalikų ulyczios 
Jelgavoje.
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Zemaicziūse sniegas dabar 
laikosi tiktai po miszkus ir tai
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labai mažai, ant laukų jo su- 
visu nematyti, upės kiauros ir 
baisus purvynas be dugno, 
nės paszalo mažne nėra,^>per 
tat szįmet malkų mažai i^z 
miszkų prisivežė. Didesni 
vienok keliai, kaip plentas, 
taip yra sausi, net dulka. Da
bar turime mažas szalnųkes, 
lietaus nėra.

Telszių paviete vieszpatau- 
na cholerina ir fimai, apie 
Sžilavą Resiainų pavieto kar- 
sztiniai, Szaulių paviete rau
plės.

Joniszkėj, Szaulių pav. mie- 
, žiai stoyi mažne lygiai su ru

giais nū 150 — 190 ant pūro, 
, avižos 130 k., kviecziai 330 k.

Žmonėms pinįgų labai trūksta, 
per tat sziaudus ir szieną veža 
į Jelgavą dėl pardavimo. Ja
vai vienok truputį pabrango 
isz priežasties sądaro maskolių 
ir v^ekieczių tarpe. Pradėjo 
anūs nū Joniszkės ant Szaulių 
traukti.

Kaip jau žinote, kad jau 
yra po daugel vietų pas mu
mis lietuviszki kromai ir ro
dos reiktų lietuviams pas anūs 
pirkti, bet mat ką lietuviai 
sako, kad pas katalikus vis
kas esąs daug brangiau, negu 
pas žydus. Asz paklausiau: 
gal pas žydus yra voga maže
snė ir užtai jie pigiau pardū 
da? — Ne, atsakė, voga ta 
pati. Sztai Joniszkėj pas ka
talikus pundelį (20 svarų) 
miltų gali pirkti už 65 kapei
kas, o tūs paežius miltus pas 
žydą už 60 kop. Žinoma jei
gu taip greitai musų žmonės 
norės turtingais būti, tai musų 
prekyba neeis!

— Gana jau, gana, kad ir 
musų svarbiausi rasztinįkai, 
kurie drauge į „Varpą“ ir 
„Ukinįką“ raszo, pradėjo len
kes bajoraites mylėti ir su 

- anomis susižiedūti! Sztai vie
nas isz jų, nepasakysiu kur 
gyveną įr lęąip vadinasi^ p0s

Lietuvininku
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——----- -------------------------------------- -----------------:----------------------------
M

tai yra didelė gėda, įsimylėjo 
į lenkaitę, bajoraitę, ketinda
mas imti ją už moterę. Kitos 
bajoraitės lenkės nors pirm 
szliubo prižadėjo lietuviszkai 
savę vesti ir todėl lietuviszkai 
szliubą ėmė, o paskui po 
szliubui parodė savo ragus. 
Pana lietuviszkam patrijotui 
ir rasztinįkui, o keliems jo 
draugams į akis sako, kad jijė 
yra lenkė. bajorė ir toke nor 
pasilikti, kad yes lenkiszkai 
namus, o lietuviszkas patrio
tas nosį puleidęs nieko ant 
to nesako* nės ją baisiai myli 
ir žinoma, kaip ana norės taip 
bus. Jeigu daleis kalbėti 
nors kartą ant metų lietuvisz
kai, tai bus gerai, o jei ne, tap 
ir be to apsieis. Toki tai yra 
musų augsztai mokįti inteli
gentai ir toki jų idealai!

1 1....................................... "■ 1

— Szilave, Reseinių pavie
te, ant Szaulėnų ulyczios gy
vena viens syloczius Jankūnas. 
Tas taip yra diktas, kad raus
tus po pažaseziu neszioja, mel- 
nyczios tekinį ant kupros sav 
užsideda. Pats viens sav trio- 
bą pastatė. Yra tai tikras 
milžinas musų amžiaus, bet 
ugiu kytų žmonių nepareina. 
Bet žmonės pasakoja, kad ans 
yra truputį szelmis, laidoks, 
baisiai geria arielką, uliavoja, 
su kitu paranka iszėmė isz 
bankos pinįgus, o paskui ne- 
atidūda. Nū kitų girdėjau, 
kad sylocziai turi ant pilvo 
po vieną arba ir po du kauli
nių lankų. Kiek tame dalyke 
yra teisybės, tai prigimtų 
mokslų žinovai ir daktarai ge
riau gali žinoti.

Musų karalius Friderikas 
Augustas I, XVIII szimtme- 
tyje buvo baisiai sylingas. 
Vieną kartą ans paėmęs gel- 
žinę sztangą stovineziam ant 
vartos prie durių kareivių už- 
riszo ją jam kaklo (?R.), o 
norėdamas dažinoti ar yra 
Varszavoje kitas toks sylo
czius, liepė pavadinti pagarsė
jusį syloczių kalvį, kad tą 
ipesgą atrisztij, vienok

atėjęs pasakė, kad negalį to 
padaryti, kad jeigu karalius 
daliais kareiviui galvą nukirs
ti, tai ans tada nū kaklo 
sztangą nuims. Tada kara
lius savo šylą vėl parodė, nės 
be iszkados dėl kareivio gelži- 
nį mesgą atriszo.

Girdėjau, kad pas mumis 
yra ir toki, kurie rankose ne 
tiktai patkavos, bet ir sidab
rinius rublius laužo (?R.)

„LietuviszkpL pagelbos draugy
stę Rygos mieste.

Skubinu savo broliams lie
tuviams, gyvenantiems užma
ryje, naujoje tėvynėje, taipogi 
ir tiems lietuviams, kurie var
gsta savo senoje tėvynėje ir 
laukia geresniu laiko, pranesz- 
ti, kad musų draugystės įstaty
mai, kurių mes su nekantrybe 
laukėme, paliko 24 dieno Sau
sio mėnesio (pagal seno kai.) 
Ministro vidurinių veikalų už- 
tvirtįti. — Džiaugiamės mes, 
jogei dabar galėsime atideng
tai ir be paojaus į kūpą, jeib 
kada norint susirinkti ir apie 
savo reikalus prigimtoj savo 
kalboje pasisznekėti. Dar ne
buvo nei vieno susirinkimo, 
bet žadame tą neužilgo pada
ryti. Ant to susirinkimo bus 
iszrinkti: pirmsėdys, kasie- 
rius, rasztinįkas ir kiti reika
lingi perdėtiniai. Prie uždė
jimo toą draugystės visudau- 
giausiai darbavosi pp„ G. B. 
G. Ž. ir kiti, už ką mes lietu
viai isztariame jiems szirdingą 
aezių.

Žmogus mylįs savo tėvynę 
Lietuvą ir matydamas, jog 
kas kartas musų broliai lab- 
jaus ir labjaus pradeda krutėti 
ir pasižinti kūm yra — daug 
kartų sav mieli ji — bene 
ateis toki laikai, kad isztikrų- 
jų lietuvių dvasia atsigims isz- 
naujo, kurijau buvo surūdi
jusi, nugurdus ir Kaipo nerei
kalingas daigtas isz szirdies ir 
isz galvos iszmesta, ypacz ta
me laiko'perijode, kad lenkai 
gan greit visą valdžią ant lie
tuvių .turėjo.

139;
Mums visudidžiausia bėda, 

tai neturėjimas savo rasztų, 
kad tūs mes kada norint at
gautame, tai, sakau, isztikru- 
jų per vienus metus Lietuvos 
nepažintame. Užtaigi mums 
reikia visomis sylomis ir kaip 
Jjas-iszmano storotis ir darini- 
tis apie tą dalyką, reik mums 
visiems ir isz visų puaių^ su 
„Proszenijoms“ na visoczaiszo 
imia bombardiravoti.

Užtvirtino musų draugystę, 
bet žodį arba vardą „Rūta“ 
iszmetė, nėra žinios dėl ko taip 
ministrijoj padarė, rodos czio- 
nai, tame žodyje nieko blogo 
nebuvo; ale kaip ten buvo, 
kaip nebuvo, bet mes, kaip 
kiti žmonės nesislapstysime 
pakraszcziais, o turėsimė loc- 
ną savo centrą, kur galėsime 
susirinkę gražiai lietuviszkai 
pasikalbėti? Norįs nelengva 
bus mums pradėti, bet ką pa
daryti, pridėsime visas savo 
pajiegas bile tiktai pabaigti 
statyti ant kojų tą musų drau
gystę.

„Auszros“ draugystės sąna
riai nelabai kantanti yra, kad 
atsirado ** kita draugystė; jie 
kad primanytų, tai su duszia 
ir kunu suvalgytų, bet mes 
nesnausime ir tvirtai ant sar
gybos stovėsime, kad musų 
prieszai isznaujo tai}) nepada
rytų, kaip jau padarė su ,,Au
szros“ draugyste.

Lai gyvūja ir bujoja Ry
gos lietuvių nauja Draugystė! 
(Rėd.).

Kiszlcis isz Kopūstų.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Washington, J5 Kovo. 

Padūda ve kokią Suvienytų 
Valstijų pabrikų statystiką: 
pabrikų skaitlius 1890 m. bu
vo 355, 401. Jųjų veikmės 
kapitalas iszneszė $6,124,475,- 
305, vidurinis darbinįkų skait
lius 4,771,812, kuriems per 
metą iszmokama $2,282,823,- 
265, kasztai materijolų, iszei- 
nanezių ant pabrikų, $5,158-
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tėjau b, Timeuszo lai k ūse gy- tas buvo prie tėvy niszkos že- 

o ne lietuviai, mės.
szioliai visi 

tvirtino, laikydami estus per 
vieną su lietuviais, kas yra 
•u visum klystina. Per tai 
Bannomana ir Mentonomon 
negalima vieną isz kito iszva- 

'džioti, kkrp tai\ųori p. Matu- 
siakas 19). Tas vėl nepatvirti
na nūmonę Szafariko 20)* kad 
vardas Wenedu, ten gyvenau- 

.ežios giminės, paeina nū Ban- 
nonia. Wenedu arba IVini- * į,
du vardas paeina isz lenkiszko 
vrynidę 21) wyni£6 ir ženkli
na slavenus.'

» Netiktai patarlė apie lietu- 
>viszką kunįgaiksztį Palemoną 
22) yra Žemaicziūse pasakoja
ma, kuris, Palemonas, pergai- 
niojo X szimtmetyje kaltinį- 

,kus isz deszinės ant kairės 
Nemuno pusės, tas patvirtina 
tą, kad isztikro Nemuno apy
gardos buvo ana senovės B an
no nia, estiszka Nominna, bet 
ir pasakojimai metraszcziūse 
iszraszyti, o ant vietinių per
kreiptų žmonių pasakų parem
ti per Stryikauskį, Kojalavy- 
czią, Nemeciavyczią, Dlugoszą 
ir tt. apie iszgįtus ar tai ry- 
miszkus naujokus, arba dar 
tikriau skandinaviszkus pagal 
Kraszauskį 23) regis tą nūmo
nę patvirtina, kad isztikro sza- 
lis pagal Nemuno upės buvo 
iszginimo ir karos krasztu. Jū 
labjau į szaurę lietuviai bėgo, 
ir iszginirao koros szalis vis to
liau ėjo į sziaurę, iszginant 
toliau į sziaurę autochtonus 
estus. Isz tos priežasties la
tviai estų krasz tą, szalį gulintį 
nū jų į sziaurę, vadina Igau- 
nuzemm (iszginimo szalis) 24).

Su laiku iszginimo, koroš, 
krasztas vientauezių priskir

19) Wisla 1887 r. 181. „
20) Starožytnošci SiowiaAskie.
21) St6w. jęz. Pol. Wilertski Wy- 

nid.
22) Auszra 1883 m.
23) Litwa I, 451-457.
24) Žalioji (firia, kur Kurpiai 

gyvena, buto taipojau iszginimo ir 
pabėgimo krasztu (Wędr<5wki Polu- 
jaAakiego. 81).

> veno ežia estai, Neužgyventi, paskirti 
ant iszginirao (iszvarymo) 
krasztai, su laiku darosi pro
vincijomis. Dėl prilyginimo 
pridurime, kad pirma isz gi
nimo, karos vieta, buvo rytinė 
Maskolija, paskiau Siberija, o 
dabar sala Sahalin. Kaip pas 
senovės, taip ir pas dabartinės 
gimines buvo ir yra paprotis 
iszvarinejimo kaltinįkų už ru- 
bežių savo kraszto, 
vo dar neužgyventus 
Kad Nemuno vardas 
ir ant to kraszto, per 
perbėga, ^gana yra 
czia upių ir vietų vardus:

1. Nemunėlis (len. Nieme- 
nek, vokisz. Memel) upė isz- 
plaukia isz Lietuvos, o po 
Bausku Žemgaliūse 1) susi
durdama su Musza, vadinasi 
toliau latviszkai Lelvpe (didi 
upė), liet. Musza, o vokisz.

arba į sa- 
kraažtua. 
platinasi 
kurį ana

2. Nemunėlis (len. Nieme- 
nęk) įpūla į Nemuną Lydos 
paviete, Vilniaus rėdybos.

3. Niemenica įteka į Nemu
ną Prūsų Lietuvoje.

Ą.'Nemonaicziai miestelis 
Trakiu paviete. Apie aną VI. 
Sirokomla 2) sako, kad „turi 
apie savę seniausias pasakas. 
Czia ant kranto isz Nemuno 
upės iszlipęs Nemanas, pas
kui už dievą nū lietuvių turė
tas. Teisybę sakant, toje 
apygardoje yra daugumas sen
kapių, dar neperkasinėtų“. 
Sako, apie tai ir Kraszauskas 
3), paskui Norbutą, kuris Ne 
moną su Palemonu laiko už 
vieną. Atsirandanti pas ma
nę žmonių pasaka isz’ Venger- 
skų kaimo, Girkalnio parapi-’ 
jos, Resiainių pav., Kauno rėd., 
pasakoja apie Nemoną gyve
nantį ant sziądieninio Pažais- 
czio vietos arti Kauno- Tas 
Nemonas turėjo sųoų taipojau 
Nemoną, kurį nū tėvo viens 
karalius nupirko, dūdAmas tė- 
- 1) Latvijos dalis, vokiszkai Semi- 

galien.
2) Niemen 50 — wysieezki 159.
3) Litwa I, 458.

v ui už vaiką krasztą pagal 
upę Nemuną. Tą krasztą ir 
upę Nemunu pavadindamas. 
Tas Nemuno sūnūs pasavino 
paskui savo globėjo karaliaus 
karalystę. Kad užkeikta po
ne, karaliaus pati, savo vyrą 
užmuszė, tai ans su ja apsive
dė.— Gal toji Vieta, tai yra 
Nemonaicziai, apie kuriūs 
Sirokomla kalba. Žemaicziū 
se, Veksznių apygardoje, yra 
dar dabar pravardė Nemunas.

5. - Nemaniunai^ miestelis 
Trakų paviete, ant Nerio upės

6. Nemenczinaą, miestelis
Vilniaus pav., ant Nerio upės 
kraszto. '

7. Niemnovo, dvaras prie 
susidūrimo Augustavo kanalo 
su Nemunu.

Isz to galime matyti, kad 
czia pirmiau igauniszkoji (es- 
tiszkoji) kalba, sūmiszkos (fi- 
niszkos) szaka vieszpatavo, 
kuri davė pradžią netiktai 
tiems vardams, bet ir dėl dau
gel kitų vietų.

Pitejus 4) kalba, kad juros 
užvingis, Mentonomon vadin
tas, užgyventas yra per Gutto- 
nūs, germaniszkąją giltinę, 
ilgio yra ant szeszių tukstan- 
czių stadijų, nū kurios ant vie
nos dienos irklavimo tolumo 
atsiranda sala Abalus, ant ku
rios kranto pavasario laike vil
nis gintarą iszmeta. Tas .gin
taras yra tai užszalusios juros 
apsivalimas. Gyventojai, sako, 
vartoja jį kaipo ugnakurį 
malkų vietoje, ir artimiems 
teutonams pardūda.

3. Abalus — Owim.
i t.

Sala*A6«/u^ turėjo atsirasti 
ant dabartinių /Prūsų vietos, 
nės ten yra ežeras Obeluš. Po 
vardu Abalus, Obelus atsiran
da daug vietų ir vandenų Lie
tuvoje ir Latvijoje nū žodžių 
liet, obelis, obulisr lat. \ahbols, 
ahbele. Žinome .tikrai, kad 
Prusai buvo lietuviszku krasz- 
tu. J. V. Kutscbeitas 5) nuro 
do ant to pussalį nū Gutta-

4) Plin. Hist. Natur. 1., XXXVII 
c. 2.

5) Hand—Atlas IX- 

liaus upės įtako ir Frischhaffo 
(Venetischer Mb.) į sziaurę.

Pagal Norbutą 6) viens isz 
seniausių senovės Rusijos 7) 
vardų vadįuosi Otoim. Kū- 
pirmiau tą žinę randame pas 
Jornandą 8), kada po metais 
161 tas autorius apsakinėja 
ėjimą Filmerio karaliaus su 
gudais (gotais) 9) į Europos 
ritu szalį. Tada gudai persi
kėlę per Vielos upę įėjo isz- 
patpradžios į szalį Owim vadi
namą. Filipas Kluweris 10) 
aiszkiai sako: Žemė Owim 
prieszais gudų (gotų) gulinti, 
ne kaskitas yra kaipo toji, ku
rią sziądiėn Prūsais vadina; 
Anoji yra pilna pelkių ir eže
rų, sunki karui dėl perėjimo, 
o daugel vielose suvisu nepri
einama. Toji žemė net szia- 
me laike ml ząksų (sasų) va
dinama yra Qwim.

Todėl, kad igauniszkai (es- 
tiszkai) oun\ uwwina ženklina 
obelį, tūri tada priderėti prie 
salos Abalus', kuri taipojau 
ženklina obulį lietuviszkose 
kalbose.

Isz Btt ffim Amerikoje
— Philadelphia. Visur, 

kur tik randasi lietuvių, tikrų 
tėvynainių būrelis, kelia atmi
nimą už savo brolius žvėriszka 
maskolių ranka ilszžudytus 
Kražiūse, užtaigi irįczionyksz- 
ežiai lietuviai, nenorėdami bū
ti paskutiniais irgi sąjausdami 
isz visos szirdies kruvinoms 
kanezioms nelaimingųjų pakė
lė raudos atminimą" 12 Kovo. 
Ant 9 isz ryto buvo atlaikyta 
žėlauna dievmaldystė lietu- 
viszkoje bažny ežioje; szv. mi- 
szias už duszias amžiną atilsį 
Kražiszkių kankintinių grau
dingu balsu atgiedojo kn. A. 
Burba, per kurias žmonės

6) Dzieje II, 343.
7) Szalis prie įplaukimo Nemuno 

į mares.
8) De reb. Gott. c. 4.
9) Gudą vardas nu germaną pa

rėjo su laikų į slavėmis, kurie į anus 
susimaiszę pavirto.

10) De an tirpia Germania,
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karsztai meldėsi, tartum, pra- 
szydami dangaus Augszcziau- 
siojo atmonyjimo kraujageriui 
maskoliui.

Mass-meetingas buvo laiky
tas tą paezią dieną ant 7 vaka
re. Žmonių . susirinko gana 
diktokai. J. Sungailo, prezi
dentas parapijos, atidarė mee- 
tingą ir trumpai apsakė jojo 
mierį, o kn. Burba paaiszkL 

/ no. Paskui prezidentas už- 
praszė, kad kiekvienas norin
tis sznekėti tame reikale atsi- 
szauktų. Pirmūju atsiszaukė 
Petras Malinauskis ir sznekėjo 
apie nežmoniszką iszžudymą 
Kražieczių bei lietuvių skau
džias ir linksmas praeitės dė- 
jas, apsistodamas daugiausiai 
ant baudžiavų, kurių sunkų 
jungą lietuviai nekaltai turėjo 
neszioti aut savo peczių. Pas 
kui sznekėjo kn. Kaulakis 
apie meilės ir vienybės reika
lingumą tarp lietuvių kasdie
niniame jų gyvenime ir nuro- 

- dė ant žydų kaipo paveizdos 
dėl pasimokinimo.

Treczią sznektą laikė subd. 
M. Szedvydis; įtalpa josios 
buvo maž-daug szi: trumpai 
perbėgęs baisiąją katastrophą 
Kražiūse, jis iszrodė, jog Ma- 
skolijos valdžia persekiojus ir 
dar petsekioja musų bojorus, 
inteligeptus, ant galo terionisz- 
kai užniko ant mužiko — tojo 
dikeziausiojo pamato musų 
tautos, ką aiszkiai parodo
skerdynė Kražiūse. Taipgi
iszrodė, jog maskoliszkoji vai- 

. džia./neturėdama nūdugninių 
1 ypatybių tikros ir teisingos 

žmogiszkos valdžios turi neat 
būtinai nupulti, kaip romisz- 
ka ir daugel kitų, nežiūrint 
ant to, kad jos vyriausybė — 
caras su savo szuneliais, daro 
susivienyjimus su Prancūzija 
ir I Su v.- Valstijomis, laiko 
žmones nakties tamsybėje ir 
turi didelį vaiską, kad tik ją 
(valdžią) užlaikyti ir sav gerą 
goszlų gyvenimą turėti, vie
nok idant ji veikiau prasmeg
tų, sakė jis, ir mes lietuviai, 
kaip kitos prispaustos tautos 

bei gaivalai, turime pamažėliu 
rausti jos sutreszusius pamatus 
ir taip nors maža plytelė pri
sidėsime prie statymo didelio 
liūsyhės namo; o kada Lietu
va suvienyta su Latvija vėl 
politikiszkai neprigulminga 
isz nekaltai pralieto lietuvisz- 
ko kraujo užgims puiki-graži, 
kaip lelija,1 tada bus mums 
neiszpasakytas džiaugsmas ir 
ramumas.... Ant galų galo 
jis ragino czionykszczius lie
tuvius riszties į draugystes ir 
prigulėti prie „Susivienyjimo“. 
Ketvirtą iszkalbingą ir ugnin
gą sznektą laikė kn. Burba; 
jisai satyriszkai ir begalo ūži- 
maneziai kritikavojo lietuvisz- 
kus laikraszczius: ,,Saulę“, 
„Garsą“ ir „Naują gadynę“ 
taip, kad žmonės ausis iszplė- 
tę ir su didele atyda klausėsi 
jo sznektos. Taipgi trumpai 
užminė ir apie kylimą lietuvy
stės. O kalbėdamas apie bai
sią skerdynę lietuvių Kražiūse 
per nūžmius kazokus, atkrei
pė klausytojų atydą, kad ir 
mes lietuviai amerikiecziai tu
rime savo tarpe taip vadi n. 
„apszvie^tunus“, kurie rengia
si, k'aip matyti isz jų raszalų, 
skersti katalikus lietuvius ir 
todėl perspėjo visus, kad sau
gotus ir neklausytų Jiį be pa
matinio mokslo. K n. Burba 
kalbėjo dar antrą kartą pla- 
cziau apie Taradaiką ir „Naują 
Gadynę“ ir nevelyjo žmonėms 
jų skaityti, idant neužnūdinti 
proto ir szirdies pajiegos su 
tokiu supurvusiu ir sukirmi
jusiu dvasiszku penu.

Paskutinis kalbėjo p. Ans 
kaitis apie apsigyvenimą, au
gimą ir dabartinį lietuvių pa
dėjimą Philadelphijoje, taipgi 
skatino lietuvius prie vienybės 
ir darbo suvienytomis pajie- 
goinis dėl lietuvystės labo. 
Pasibaigus sznektoms kn. 
Kaulakis padarė kolektą dėl 
Kražieczių, kurios, nors ir be
darbės laikas, įplaukė $13 su 
centais, užtatai pridėjus pir
mutinę kolektą liko sudėta ant 
rankų presjideųto Susiy. kųn. 

Burbos viso labo $27,20c. dėl 
Kražieczių reikalų. Meetin- 
gas atsibuvo dailiai ir visi jū 
gėrėjosi, tik ant nelaimės ke
letas taip vadinamų „apszvies- 
tunų“ įsimaiszė, kurių cziony- 
kszcziai lietuviai, matyti, bai 
šiai neužkenczia už jų visokius 
bjaurius ir beprotingus dar
bus, iszdarytus su szventomis 
paslaptėmis, daigtais ir apei
gomis ant iszjūkimo ir iszder- 
gimo katalikiszko tikėjimo 
bei jo įstatymų, užtai jiems 
trukszmingai liepta buvo isz- 
sineszinti per duris.
ei jos tapo priimtos, ką Wil
kes-Barre ant tautiszkos de
monstracijos lietuviai priėmė 
ir jau apgarsino, net anglisz- 
kūse laikraszcziūse.

Baigdamas tą savo trumpą 
rasztelį, negaliu neisztarti ir 
apie lenkus nors porą žodelių; 
tie vyrai iszgirdę, kad lietu
viai, tu r bu t be jų pasi klausi
mo, laiko mass-meetingą už 
Kražieczius, pradėjo loti ir 
skersa akia žiūrėti ant lietu
vių, kaipo ketvirtą separatiz
mą daranezių. Tiek ir bėdos.

b

77 
ant

— Wilkes-Barre, Pa., 
Kovo. Atrasta isz ryto, 
Plains, negyvą, suszaudytą 
lietuvį Raulą Tu mošą. Jis
buvo žinomas kaipo geras gir- 
tūklis ir pirmos gildijos pesz 
tukas. Kas jį nužudė dar nė
ra žinios, bet, jog girtybė bu
vo to priežasczia, nėra abejo
nės. Yra pažvalgis, kad bu
vo užmusztas namflse L. Vi- 
toskio, pas kurį gyveno, nės 
vienas buk girdėjęs tenai vi
durnaktyje riksmą ir szovimą, 
todėl visus vyrus T.. Vitoskio 
namo suaresztavojo ir į kalinį 
sukiszo iki isztyrinėjimas ne
pasibaigs. Nužudytas 
atvežtas į PlymoutlPą pas savo 
brolį ir iszimtos isz kūno pen
kios kulkos — dvi isz kruti
nės, dvi isz-pėczių ir vien^ isz 
kojų. Tapo pakastas ant Ply
mouth*© Jietuviszkų kapinių, 
nęs buvo ant bažnyczjos iszsį- 

mokėjęs atlikę^.
18 Kovo yra atrasta antra 

žmogžudystė, beje rastas už- 
musztas ant geležinio kelio 
lenkas Andrew Rochor. Sa
ko, jį užmuszę tie patys, ką 
Tu mošą, dėlto, kad matęs jų 
niekadėjystę ir bijoję^kad ne- 
iszdūtų.

Plymouthe, 18 Kovo gra
žiai apvaikszcziojo bažnyčio
je verbų nedėlią — žmonės 
bažnyczioje let tilpo ir kiek
vienas turėjo rankoje dievinai- 

Rezoliuy dystės laike gražią, tikrą pal-
mą, ką Lietuvoje niekur ne
matyti. —

— S erai don, Pa. 15 d. Ko
vo. Kai Į) buvo minėta N 8'

V i an ir 1 <■ om’a 6 m t\cr6 11 /I iro .

tę, tas Jūzas Tamulinas, būda
mas tiktai 24 metų amžiaus, 
atidavė Dievui duszią 20 d. 
Vasario. Jisai paėjo isz Su
valkų gub., Kalvarijos pavie
to, Ūdrijos parapijos, Barku- 
niszkės mieste. Jeigu kur rau
datės jo giminės ar pažistami, tai 
praszome isztarti amžiną atilsį 
io dusziai. Argi tai smagu mu- •I C/
sų broliams lietuviams iszgirs- 
ti tokias naujienas! Dau- 
giaus nieko neiszgirsi pas mus, 
kaip tiktai musztynes, girtū- 
klystę, kaži ravi mus ir t. t. 
Baimė ima klausant Apie to
kius daigtus. . .

Užmuszėjai yra szitie: Jū- 
zas Jurksza ir Andrius Lau
kaitis prie? to yra prisidėjęs. 
Ne užilgo bus sūdąs, raszysi- 
ine daugiau.

Susivien. reikaluose.
— K (hoarder Ule, Pa. Isz 

d r. Szv. Antano trys seniejie 
buvo sąnariai užsimokėjo metinę ir

naujas prisiraszė Simas Go- 
naszkas. Isz pavienių: Pe
tras Novika ir Jieva Novikie- 
nė. Szv. Izidoriaus d r. užsi
mokėjo metinę 22 sąnariai ir 
szie nauji prisiraszė: Domi- 
nįkas Valinczius, Jūzas Di-

" k .
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minskas, Adomas Degutis, 
Vincas Lakevyczius, Motiejus 
Stanukinas, Dominikas Alek
sa, ’Jurgis Aleksa, Vincas 
Peczkis, Antanas Puskunigis, 
Jurgis Treinila, Adomas Stat- 
kevy ežius ir Paulius Statke- 
vy ežius.

— Wilkes-Barre, Pa. Lie
tuvos sūnų d r. Petras Grisz- 
konis, Jfizas Daukszys ir Ant. 
Vaitkevy ežius.

— Elizabeth, N. J'. Szv. 
Kazimierio dr. Andrius Balik
lis.

— Forest City, Pa. pavie
niai: Rozalija Gailevyczienė 
ir Barbora Szulcienė.

— Glen Lyon, Pa. Keistu- 
ežio draugystės nauji prisira- 
szė: Jfizas Anckys ir Liudvi
kas Batas. Viename isz pir
mųjų numerių „Vienybės“ 
buvo patilpęs, per draugystės 
neapžiurėjimą vardas Jfizas 

. Czėsna, kurio vietoje turi būti 
Jfizas Kudžius. ♦

— Baltimore, Md. Anta
nas Abromaitis.

— Pittsburgh, Pa. „Susiv“, 
kfipos nauji: Jonas Smalens- 
kas, Jfizas Akucevyczius, Mo
tiejus Szlekis, Pranas Skeltis 
ir Jfizaa Motiekas; isz senųjų 
vienas užsimokėjo metinę, o 
antras posmertinę.

— Cleveland, Ohio. Szv.. 
Jurgio d r. szeszi užsimąkėjo 
metinę, o nauji szie: Vincas 
Szarckis ir Marė Kazlauckienė.

— Mahanoy City, Pa. Prie 
„Susiv.“ kfipos prisiraszė: 
Jfizas Miliauckas, Joana Mi- 
liauckienė, Ant. Rozvickas, Jfi
zas Czepulis, Mikola Strau- 
kauckas, Liudvikas Vraczins- 
kas, Jfizas Gradinckas, Mo- 
teuszas Povilaitis, Jfizas Lat- 
vėnas, Laurinas Narviackas, 
Jfizas Storpiasztis, Antanas 
Jurgelaitis, Pranas Karaszauc- 
kas, x Augustas Karnauckas, 
Maiijoszius Tamuliunas ir Jfi
zas Vaitkevyežius, o; kun S. 
Pautienius užsimokėjo metinę 
ir posmertinę dfidamas $ 1.00

Kun. A. Burba,

Margumynai.
— Bicziu atmintis. Gam

tos tyrinėtojai nesykį turi ste
bėtis isz biezių atminties, kuri 
yra jose daug didesnė, kaip 
visfise kitfise vabalėlifise. Bi
tės gerai atsimena, kuriose 
vietose yra daugiausiai žiedų, 
isz kurių renka medų; atsime
na, ant kurių medžių jau bu
vo, isz kurių žiedij jau knaibė 
saldžias dulkeles; atsimena 
kelią, kaip namon parlėkti ir 
kaip atrasti savo avilį. Bitė 
lėkdama visados tėmijasi ke
lią; jauna bitė,, lėkdama pir
mą sykį isz avilio, suka ilgai 
ties aviliu ir, kada jau pajun
ta gerai įsitemijus vietą, lei
džiasi toliaup, Nelekia vie
nok taip greit ir taip toli, 
kaip senės bitės, ir tikt įsitė- 
mijus artymesnius kelius, le 
kia tolyn. Vienok ir Įtnczių 
atmintis yra aprybfita: gam
tos tyrinėtojai sako, kad bitės, 
jei belėkdamos už viena kitos 
nfi žiedo ant žiedo, neįsitėmija 
gerai kelio ir nulekia per toli 
— retai jau jį atitinka ir su
grįžta į avilį.

Guber‘is apsako tokį atsiti
kimą: sykį rudenyje jis pas
tatė ant atdaro lango indą su 
medum, kurį tfijaus užklupo 
bitės. Langą ir langinyczias 
tfijaus uždarė ir atidarė tjkt 
po žiemai, kada jau buvo 
gražus pavasaris: bitės tfijaus 
sulėkė ant lango jieszkoti per- 
nykszczio medaus.

Mokinti aprokavo, kpd bi
tės užmirszta savo kelius ir 
vietą buvimo, jei per 3 mėne
sius suvis negauna iszlėkti isz 
avilio: pertai žiemą galima 
jas perkelti į kitą vietą. Vie
nok, jeigu žiemos laike atszil- 
tų ir bitės iszlėktų isz perkel
to į kitą vietą avilio, tai pa6 
grįžtų į seną avilio vietą, ne 
i avilį.

Paveizdai neparastos at
minties. Senovėje žmonės tu
rėjo didesnę atmintį. Taip 
Rseuofontaq paaąkoja, kad

daugybė graikų mokėjo ant agronomas turėjo liepti nu- 
atminties beveik visą Ilijadt^ pjauti bulvių virkszczias, nės 
ir Odisėją. Seneka raszo apie kirminai pradėjo szaknis ir 
Rymo ciesorių Hadrijaną, ku- paežius bulvių vaisius ėsti, 
ris galėjo atkartoti paeiliui i Isz 20 vežimų žalių virkszczių 
2000 žodžių, kurifis prie jo"*’K*‘A*’A 
isztarė. Pagal Ciceroną Ry. 
mo advokatas Hartensius ga
lėjo žodis į žodį pasakyti visą 
savo bylą, kurią namie būda
vo paraszęs, kad ir ilgiausia 
butų; prretahi jis galėdavo at
kartoti alei žodį kalbas savo 
prieszininkų — advokatų. 
Daugybė garsių vyrų galėjo 
viską atminti, ką skaitė, pa- 
veizdan — popiežius szv. Kle
mentas, lordas Macolay, Wal
ter Scotas, kn. Moigno ir tt. 
Muzikantai gana tankiai gali 
atkartoti ilgas kompozicijas. 
Taip Mozart’as atkartojo Sun 
kią operą, būdamas dar tik 13 
metų ir tikt sykį operą girdė
jęs. Dabar didžiausią atmintį 
turi prancūzas Inodi: jis aki- 
mirkoje surokfija sunkiausias 
rokundas.

prieszininkų

— Iszmokinti kariszki szu- 
nes. Saksonijoje buvo nese
niai paroda iszmokintų karisz- 
kų szunų. Geriausi buvo isz 
Vokietijos ir Szotlandijos. Jie 
visados vaikszczioja su karu- 
menės lanclininkais (szpiegais). 
Jei jiems suriko „pirmyn!”, 
jie bėga, kiek tikt gali, nesz- 
darni po kaklu skurinį krep- 
sžiuką su laiszkais (gromato- 
mis) į liogerius arba abelnai į 
tą vietą, kur stovi pulkas. 
Kada jiems isz pulko lieps 
bėgti atgal, vėl, kieje tikt įkėr- 
ta, bėga pas landininkus su 
atsakymais ant tų laiszkų. 
Prie tam szunes tie taip gerai 
yra iszmokinti, kad bėgdami 
visados slepiasi, nori būti ne
prietelių neužtėmyti: visados 
taikosi per girias, krumus, 
grabes ir tt. Naktyje-gi, jei 
neprieteliai artinasi prie lan- 
dininkų, negarsiai lodam 
da jiems apie tai žinią.

dfi-

vir-
zkaą

— Szienas isz bulvių 
kszczių. Vįeųas vokia 

sukrovė kūgį. Į kelias dienas 
kūgyje pasidarė baisus karsz- 
tis, tada kūgį iszdraskė ir da
vė aut saulės iszdžiuti:. aptu
rėjo gražų, kvepiantį szieną, 
kurį noriai ėdė gyvuliai, ypacz 
arkliai. Vokietys tas tvirtina, 
kad galima tam tyczia sodinti 
ir auginti bulvines virkszczias, 
ypacz kur nėra pievų, o dobi
lai neauga.

— Nauja teorija, vulkanų 
atsiradimo. Vulkanais vadi• 
naši kalnai, viduryje kiauri, 
per kurį tai kiaurumą kartais 
iszsimusza ugnis, durnai ir 
skysta, karszta m as a, deginan
ti viską, ką tik pakeliui sutin
ka. Daug buvo iszmislyta 
teorijų, kokiu budu tfise kai- 
nfise atsiranda ugnis. Szi 
naujoji taip tai iszreiszkia: vi
duryje žemės yra didelė kaitra 
(ant to sutinka visi mokinti), 
vienok vidurys žemės nėra 
skystas, ugnies isztarpintas, 
užtai, kad virszus žemės labai 
spaudžia vidurį: visi-gi kūnai, 
jfi labjaus yra spaudžiami, 
jfi sunkinus isztirpsta, arba ir 
suvis neisztirpsta. Atsitinka 
vienok, kad virszus žemės nąf 
įspaudžia, kiek reikia, idant 
kaitra neisztarpintų kūnų, 
ėsanezių viduryje žemės: tan
kiausiai atsitinka tai kalnfito- 
se szalyse, nės tarp kalnų tan
kiai pasidaro fcvisoki plysziai 
ir bedugnės: tose vietose kai
tra isztarpina ir iszskeczia vi- 
dužiaminius kimus, pradeda 
judinti ir kratyti tą vietą, per 
ką pasidaro dar daugiau ply- 
szių; per tfis plyszius įsisun
kia vandfi, kurį kaitra paver- 
ežia į garą ir iszmusza drauge 
su isztarpintais kūnais augsz- - 
tyn. Tokiu budu atsiranda 
vylkanai.

i
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XIX Amžiaus persekiojimas
Isz Kražių (Žemaitijos). A. Kibir........

II-
KANKINIMAS ŽMONIŲ.

Žmones sukapotus isz bažnyczios traukė, 
Ant jieszmų pamovą, o kurs dar szaukė, 
„O Jėzau, Marija priimk dušzią mano 
„Kurs mirsztu už tikrą tikėjimą Tavo!!.... 
Tą kazoke su jieszmu prie žemės primauna 
Ir su kniutu muszdams žvėrio balsu bliauna: 
„Ot vam sukin-sini, bunta zachotėli.... 
„Tikėjimas kakoj tam, koli nechotėli <\
„Pravoslaunoj naszej, tak teper molezite, 
„Wsiech rosbijom gadow, ktb tolko kriknite“.... 
Taip bjauriai jie žmones isz bažnyczios vilko 
Į ūpą Kražantą palaidot* nuvilko.... 
Kad maži uaszlaicziai tėvų neb‘jieszkotų.... 
Kad radą, kaip prider kapūs‘ nekavotų, 
Kad ant kapo tėvi| nė eit‘ negalėtų, 
Kad tėviszkos meilės szirdyj* neturėtų.... 
Ką turi nū tėvų, kad viską atstotų 
Kreivatikiais gudo, kad greieziad pastotų.... 
Iszdraskė bažnyczią, žmones iszteriojo.... 
Dar jiem to negana ir į namus jojo.... 
Kert kniutais, kad valgį ir degtiną dūtų, 
Ir avižų žirgams, nėsant, kad jieszkotų.... 
Ant nakties ir žirgus draug vedąs į triobas. ... 
Kniutais gainioj laukan: vaikus, senas bobas.... 
O ant nakties guldo su savim mergaites, 
Ir moteres jaunas, o tos bliauna kaip katės.... 
Tai kerta su kniutais prisako tylėti 
Ruskai „molezi baba“, tav reik iszgulėti 
„Visa nakt‘ su manim, o kad prieszingausi“ 
Vėl su kniutu kirzdarAs „taip nū manąs gausi“,.... 
Taip bjauriai per naktį katalikes žudė.... 
Kaip diena tik stojo, lakstė kaip pabludą.... 
Moteriszkes nūgai visas nurėdytas...
Žiur kurioms su kniutais yr žaizdos darytos...■« 
Kaip žmogžudės risztas ir su savim varė 
Kniutūdami baisiai kaliniop uždarė....

III. s
TERIOJ1MAI.

Nelaimingi žmonės, kurie Kražiūs* buvo 
Nū bedievių rankų ten daugel pražuvo.... 
Nors nekaltų kraujas srovėm tekėjo, 
Bet žvėrim netenka, jie daugiaus norėjo, 
Jodė ir po sodas, ką namūs* a t radą, 
Kapoja su kniutais ir su jieszmais badė... 
Žinoma butks kazokų, tų szėtono vaikų 
Žmogžudžiai ir vagys isz seniausių laikų; 
Jie yr‘ Anti-kristo tarnai pakarniausi 
Jau kas jūs užleidžia, dirb darbą baisiausį.... 
Taip jie pas Kražieczius, kur tiktai Užplūdo.... 
Plėsz turtus kas tink jiems ir žmoneles žudo.... 
Kiek jie moteriszkių, mergaiezių nekaltų *

❖

Ant apjūkos vedė, o daugel apkaltų 
GeVžėmis vos gyvas nū žaizdų daugybės 
Į kalinius varė. Szitai jų teisybės?... . 
Gal tyrai regėti, kaip nekaltus žmones 
Nežinanczius nieko žudė be malonės.... 
Dobkevycziaus*) dvarą, kad anie užpūlė....

. Plėsz kas jiems tiko, o patį pripūlą 
r Jį metė ant žemės, kapojo su kniutais, 

Taip, kad nū jo kūno mėsos krito szmotais 
O vos gyvą Ii ką dėjo, į vežimą /
Ir kaliniop vežė, kurs nieko nežino.... 
Ta tiesa per gudus paežius pripažinta. ... 
Jų laikraszcziūs* tyrai yra užraszyta....

„Mus tiesos yr‘ tokios: žmogų pridaužyti, 
Sulaužius jam kaulus, szalin pavaryti. . . . 
Jei nekaltu yra — tegul namūs* nulnirszta; 
O kad kuris sugis, tegul tą užmirszta“....

Tas kankinim‘8 Kražių. . . Ta plėga skaudžiausia.... 
Lietuvoj, Žemaitijoj — yra liūdniausia. .. .
Kol syiet‘s bus, tas kirtys liks neiszdildytu, 
Kurs nekaltų szirdies liko užraszytu ..

Szvento Ambrožiejaus paveikslą gražinusį, 
Tą Kražių bažnyczios atmintį branginusį. . . . 
Barboros Radvilo**) buvo dovanotas.... 
Į keno jis rankas sziąd* yra adūtas^ .. 
Anti-Kristo tarnas norėdama gauti gūdą 
Iszplėsz isz altoriaus ir gudams adūda 
Į anų krautuvą... Kad į jį žiurėjo, 
Tai Kražių užmirszti rusai negalėjo, 
Ir geidė dėl savąs nū musų iszplėsti. ... 
Jau apsigyvenus mumis visus ėsti.... 
Kaip Kolainiūs* žudo, kad į savo nagus 
Prigriebą, tai nebslep savo baisius ragus.... 
Pragaro valdono, kuriais mumis bado. . . 
Kurs nestepg paslėpties, tas prapulk rado... 
Lengvai aklus žmones jie ten sav žvejoja, 

L O sugaut‘s tur žūti, nors graudžiai raudoja..........
Ten popas vaisteju.... Žmogus ligoj4 budam‘s 
Tarnu Anti-Kristo.... Ne vaistus skub dūti.... 
Bet meilej* ligoniui praded* įrokūti!

„Regiesi silpnu, neb vertas vaistas dūti, * 
Butų geriaus pirma iszsUpaviedoti...
Ot kunįgą savo neb‘gali sulaukti.... 
Ir asz esiu kunįgas, tą pat‘ gali gauti, 
Taip kaip ir nu savo“.... Kad taip 

Persiganst ligonis ir im jam tikėti.... 
O tarnas szetono prisikibti gavąs 
Jau nė jokiu budu nebeleid‘ nū savąs....

im kalbėti *

t

Grūdžio 1.2 dienoj, 1893 metūse. Kolai n i ūse.

(Toliau bus).

*) Dobkery^zių nuvožė į Sziaulių kalinį ir dabar jį vaistais gydo.
**) Lenkų karalienė — savo laike buvo laikraszczifise apraszytas 

Slavėnų žiniose [slavianskija Izvėstiją N 17 Balandžio 23 c|įenoj‘] 1889 
faelĄse aut laksfto ^84 raszyU:
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kad visiszkai tėra menkutė ir nepilna,* 
bet jei reikalas rasis, bus dapildyta ir 
pataisyta. Toje k n įgėlė j e patalpinu ir 
keliątą dainų, . kurios neturint geresniu 
galima einant kariumeniszkai dainėti.

Lietuvos Kareivis.
’ » t

Mokinimas Lietuviszkos
0 Kariumenes.

1. Pirmutinis uždavimas yra pasta
tyti kareivius eilion. Pakol ko moky
ti pradės, kareiviams vyresnysis, kurs 
ketina/Mokyti, balsu suszunka: Eilion!

Ant to žodžio visi kareiviai turi sto- 
ti szale kits-kito tiesiai į tiek eilių, 
kiek prisako virszinįkas. Pagal augio 
nėlaidžiai, didiejie pirma, o ant galo 
mažiausiejte.

2. Antras dalykas yra eilių surėdy
mas, ir pataisymas kiekvieno kareivio, 
kad taip stovėtų, kaip reikia. Stovin
tiems eiliose kareiviams sako virszinį
kas: lygytis! Ant to žodžio storojasi 
kiekvienas taip pasitaisyti, skad nei pra- 
sikisztų priesz kitus, nei pasiliktų už
pakalyje. j'

. Potam sako: Lygytis per kairę! Su
prask petį ir pusę veido, taip kad ga
lėtum biskį matyti veidą ir krutinę ke- 
tvirtojo. —-

Kojas taisyt! Ant to žodžio reikia 

Iženga.
Lietuviszka kariilmenė dabar tve- 

rintisi Amerikoje, tur pridėti viltį 
prisikėlimui Lietuvos. Lavinimas arba 
muštras Amerikos — kareivių, turės 
būti pamatu eilinio mokinimo kareivių 
Lietuvos atgijusios, žinoma vis einant 
pirmyn ir gerinant sziądieniszkus įsta
tymus. Lietuviams ne ant jėko reikia 
risztiesi kareiviszkose draugystėse ir 
persiimti visiems kareiviszka dvasia. 
Drąsią kareiviszka reikalingesnė, neg 
kareiviszki parėdniai, bet ir tų neturi
me peikti. Dvasia kareiviszka apsi- 
reiszkia stiprybėje krikszczioniszkų 
darbų, kuriūs turime pildyti, pergalė
dami visokias prieszingas pagundas, t. y. 
pergalėdami savo puikybę, piktus pa
linkimus, vięs^pataudami €ant pageidi
mų kūno ir pakeldami visokias sunky
bes szio vargingo gyvenimo, nelaimėje 
nenusimindami, isz laimės iszmintingai 
vartodami. Jei kas nori būti kareiviu, 
tai reikia būti tikru kareiviu, visa szir- 
džia ir galva, kareiviams nepritinka bū
ti iszmergėjusiems vyrams, kur viską 
norėtų lengvo ir gero, reikia nebijoti 
pakelti nėjokio vargo, o jei reikalautų 
Dievas ir tėvynė Lietuva nebijoti pra
lieti kraujo. Kareiviu neiszpėla būti 
kaip moteriszkiai su vaikais, bet priva
lo būti valnam nė visų, tai yra nebūti 
susipainiojusiam griekų rysziais ir ne- 
prisiriszti prie žemiszkų gėrybių, taip, 
kad nebūtų gaila reikalui atėjus jų ats
toti, o jei ir gailėtų, kareiviszka dvasia 
tur imti virszų ant visko. , Labai gra
žu, kad matai burius lietuviszkų karei
vių, vaikszcziojanczius žibancziais ru
bais pasirėdžiusiusy a bet taipos-gi butų 
gražu, jei stiprus ant dvasios tės pa
ežius kareiviszkusi žygius iszdarytų ir 
prastai apsirengę lietuviai, tiktai su ka- 
reiviszkoms kepurėms ir sidabriniais 
diržais susijiisę. Be abejonės kylanti 
kareiviszka dvasia tarp Amerikos lietu
vių bereikalo neįstengs sutverti visokio 
parėdnio daugybę pulkų kareiviszkų. 
Einant ant mokinimosi ir grįžtant iszpėla 
kareiviams giedoti kareiviszkas dainas. 
Ne vien kareiviams, bet ir visoms lietu- 
viszkoms draugystėms, labjausia dėl 
pasimokinimo prideranezio vaikszczio- 
jimo, mislyjame szita knįgelė bus nau
dinga. Kas link kareivių szitoji knį
gelė tur būti kiszeniuje kiekvieno ka
reivio, jau iszpat pracjžios suprantame, yadina kelp-

prakėsti pusėtinai.
Galvą taisyt! Reikia kiekvienam at

sistoti tiesiai.
Nuganą! Reikia iszsitiesti, ka<| pe- 

butų kupros.
Rankas nuleist! Visiems reikia 

rankas taip nuleisti, kad delnai butų 
pagal szlaunis.

3. Kad taip visi stovės, kaip reikia
tiesiai, drūtai, geriausia nemokanczius 
pripratyti prie kareiviszko stovėjimo, 
todėl vyresnysis biskį palaukia, apeina 
eilias, pažiūri pro galus ir užpakalyje, 
ar viskas gerai. Potam liepia prasi
skirti taip vienas nū kito; kad butų pil
nas sprindis, sakydamas: Prasiskirkit, 
kad tarpe butų sprindis! Skiriasi į visas 
puses, žiūrėdami į kojas, kad tiek butų 
vietos, kaip prisakyta. * t

4. Su kojoms nieko nedarant, reikia 
mokyti raiikų lavinimosi. Rankas įsi- 
spręst! ant to žodžio visiems reikia pa
dėti rankas ant strėnų įsiremiant

*] Kulnas kitur kulnjs. Dzulęąi kulną 

tarpe kumszczio ir nykszczi# pirszto, 
taip, kad kumsztis butų į pryszakį, o 
nyksztys į užpakalį. Iszmokįti kaip rei
kia įsispręst daug kartų prisakant eilion f 
ir rankas įsispręst! reikia žiūrėti, kad 
tūs prisakymus tikrai iszpildytų. Ant 
vyresniojo žodžio — spręst, dedant ran
kas ant strėnų, kareiviai sako: viens, du.

5. Potam galima mokįti vaikszczio- 
ti. Amerikos lietuviszka kariumenė 
gali labjausia pasigirti gražiu ir mokį* 
tų vaikszcziojimu, todėl ant to dalyko 
virszinįkas būrio kareivių, ant kurių 
turi virszų, neatbūtinai turi kiek vieną 
savo dalį iszmokįti gerai vaikszczioti. 
Pirmutinis pratinimas yra, žinia apie . 
kojas: kaip vadinasi: deszinė, kairė, 
kaip reikia laikyti abi kojas stovint ei
lėje ir kaip statyti žengiant. Einant 
reikia statyti stipriai, nemaskatūjant ir 
neraitant.

6. T/yginimasi pagal kairį petį! 
Ant to žodžio reikia taip susirėdyti, 
kad eilios butų kaip reikiant, žiūrint 
per kairį petį. Lyginimas! pagal de- 
szinio peties! tą patį reikia daryti at- 
sigrįžiant deszinėn pusėn.

7. Kad visi gerai mokės stovėti ei
lioję, reikia mokįti visaip grąžytiesi. 
Ant žodžio: kairėn grįžk! (reikia tarti 
pirmą žodį pratęsiant pamažėli, o antrą 
stipriai graitai) Ant to žodžio visiems 
reikia pasisukti taip, kad vieton buvu
sio kairio peties, butų atsukta krūtinė 
ir veidas, žodžiu, visam reikia szonan 
nusikreipti, o tas turi būti mokant 
skaitomas: viens-du, kad sakoma viens! 
reikia suktiesi ant kulnies, kairės kojos 
nejudinant deszinės, ant žodžio du! pa
taisyti taip deszinę koją prie kairės, 
kaip buvo eilioję stovint. Ant žodžio 
eilion! reikia stotis kaip pirma buvo 
stovėjęs, vėl sav skaitant viens—du! 
sukandėsi, ant kulnies deszinės ir prista
tant kairę. Ant žodžio aplink—grįžk! 
reikia ant kairės kojos kulnies taip ap
sisukti, kad veidas ir krūtinė butų vie
toje užpakalio ir pristatyti deszinę ko
ją kaip pirma kad buvo, sakant sav pu
siau balsi u: viens—du! K|ad taip isz- 
moks grąžytiesi į visas puses, reikia nu- 
stabdyti, dilti atsilsėt sakant: valniai. 
Ant to žodžio kiekvienas neiszeidamas 
isz eilios, gali turėti kojas kaip jam ge
naus, nusiszniurpszti, pataisyti rubus 
ir taip toliaus.

Ant žodžio; nu—rimt! Reikia vi
siems pasitaisyt eiliosna ir tykiausiai



lyginantiesi stovėti. Ant žodžio: kai
rėn—gryzk, visems reikia apsisukti sa
vo kairin petin. Potam taip dar atkar
tojus sukiojimosi- lavinimąsi, reikia pa
sakyti dviejose eiliose stovintiems vie
nas paskui kitą: pradedant nū kai
rės kojos žingsniu eit! Ant to paliepimo 
visiems reikia pradėti žengti pilnu pi a- 
ežiu žingsniu paskui kits—kitą taip, kad 
visi draug keltų deszinę ir visi kairę 
koją. Vyresnis kad sako: kairę rei
kia stipri aus mint kaire koja, bet kai
rio peties nereikia žemyn linkti. Jei 
kareiviai pradėtų tupezioti, turi virszi
nįkas balsiai szaukti: netupeziot! pet- 
cziai tiesiai!

9. Dėl tvarkos ėjime vyresnysis sako 
stipriai balsiai: viens! du! Ant žodžio: 
viens! reikia minti kaire koja, du de- 
szine, Kareiviai tur skaityti: viens! 
du! viens! du! viens! du! Vyresnysis 
po trijų kartų gali nustoti.

10. Po valandos vėl virszinįkas pra
deda: viens! du! kairė! deszinė! ir 
liepia patiems kareiviams / skaityti. 
Skaitykit! viens! du! irt... t.

41. Didelis dalykas laikymas rankų 
laike žingsniavimo. Vyresnis sako: 
rankas valniai! Reikia pradėti palai
dai be privertimo mojūti rankas; kad 
kareiviai užmirszo mojūt valniai ranko
mis, vyresnysis primena: rankos! ran
koj! Eiti mojūjant rankom, o kad einant 
nebetaria kojos, tur primyti balsiai: 
kojos! kojos! viens! du! ir t. t. Ne- 
kraipytis, eit tiesiai; jei reikia į kurią 
pusę sukti, arba dėl tiesaus ėjimo pagal 
reikalo sako: kairis vėtys! deszinis! 
Reikia tada pagal minėto peties biskį 
arba lygintiesi arba suktiesi taip, kad 
minamas petys eitų aplink, placziaus 
už prieszingajį.

12. Apie Stabdymą. a). Norint ei- 
nanezią kariumėnę nustabdyti ant vie- 

‘ tos, kaip ėjo, reikia balsu, kad visi gir
dėtų, sakyti su—stot! pirma pusė žo
džio reikia tęsti ilgai, ir kareiviai tur 
eiti kaip ėję, bet ant antros pusės žo- 

, džio stot! Tur visi kaip žengia stoti ant 
tos kojos, kurią užklupo stot! ir pri- 
statyti likusiąją koją taip, kaip yra sto
viam a eilioję. —

b). Norint kad eidami kareiviai ap- 
sigrįžtų, ir eitų be persto j i mo, reikia 
sakyti atgal, grįžt! visiems reikia ap
sisukti ant kairės kojos kulnies ir eiti be 
sustojimo. (Visados grįžtiesi reikia 
pryszakiu, ne užpakaliu).

, Lietuvininku
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c). Jei nori, kad einant iszdaryti 
ant mokinio vietos kareiviai visokius 
rengimuei be vaikszcziojant, reikia, no
rint visą eilią pravesti kokiais takais, 
sakyti kairis!petys! arba tiesiai kairėn 
kairėn, deszinėn, deszinėn! Jei sako 
kairis, deszinis, reikia suprasti petį ir 
tą vis pirma kito neszti, bet jei sako 
pamažėli: kairėn! deszinėn! reikia į 
kairę, arba deszinę pusę eiti, sukanti- 
si, bet taip, kad nėvienas neatstotų nil 
pėdų pirmhtiniujų, ir visados eitų pas
kui kits kitą, nei vienas neužsikiszda- 
mas, ir nesipainiodamas po kojomis ki- 
tiems. .

§ II.
Skirstymas eilių, pratinimai^isztisų 

eilių ir mokinas daugelio burių. 
1. Eilę ‘ stovinezią gerai kareiviszkai:

I 1.1 II I I I I .1 1.1 I l.l I. 
suskaitykime nū mažiausio, prieszais 
stovinezio, kairės pusės, szitaip: viens! 
du! viens! du! irt. t.

I I I I I I I I I I I I I I I 1.1 i ii i n i ,n i ii i n i n i u i n 
taip, kad skaitant kareiviai sakydami: 
viens! du! grįžtųsi savo kairėn pusėn 
į draugą vien tiktai galva ir vėl tūjaus 
pasakęs stotųsi tiesiai. Pirmas sako 
viens! szalije jo du! ir vėl viens! po
tam du! ir taip lig galui eilios. Kad 
susiskaitė viens! du! visa eilia, reikia 
pasakyti: tylėt, klausykite: Pirmi sto
vi ant vietos, antriejie eilias dvailija. 
Mokįtojui reikia iszrodyti ir iszmokįti, 
kaip reikia sudaryti, kad isz vienos pa
sidarytų dvi eilios, taip kad už pirmojo 
atsistotų antrasis. Kad visi žinos ką 
reikia daryti vyresnysis sako elias dvai- 
lyt! viens! du! trys! Ant žodžio 
viens! kaire koja antrasis turi ant pil
no žingsnio padėti už savęs, du! pasta
tyti deszinę, užpakalije pirmojo taip, 
kad butų ties jo deszine ir trys! pridėti 
drąsiai kairę prie deszinės, kad butų 
kaip buvo eilioję stovint ir taip pasida
lys dvi eilios ant žodžio eilion! reikia 
vėl visiems stotis kaip, kad viena belik
tų eilia. Tada reikia pradėti vėl nū 
kairės: viens! du! trys! Reikia taip 
iszmokinS eilias dvailyti ir sutraukti, 
kareivius pavadžioti, potam iszmintin- 
gas mokįtojas tokiu dvailyjimu eilių ga
lės daryti iszvienos dvi, isz dviejų ke
turias, isz keturių asztūnias ir t. t.: 
ZC’dvailyt! pasidarys: i n i n i n i n i n i n
:Z:zd:, o ir sutraukimas eilių toks pat 
OZO kaip ir kad dvi eilios tebūtų, 

tiktai prie daugumo eilių turi būti ir 
dauginus vietos, todėl virszinįkas turi 
prisakyti, kad pagal tanki nimo eilių vis 
didintų vietą, labai ilgą eilią be d vai- 
lijant taip galima sutrumpinti, kad vie
nas be stovės eilioję, o kiti visi turės at
sistoti jo užpakalyje, o tas labai svarus 
daigtas laike karės, kad negadinant ei

lę kaliumenę vienas už kito:
:Z" :ZZ :ZZ :ZZ !ZZ ':ZZ: dvai l yt! bus:i n i n i u i n

Jei bedvailyjant eilias viens už ki- 
o vyresnysis r kad pasakytų 

eilion! jei vyresnysis atsistotų ku
rioje nors pusėje tos eilios, tenai apsisu
kant ant kairės kulnies reiktų apsigrįžti 
ir tenai butų kakta eilios, bet jei tieą 
veidu pirmutinio stovėdamas sakytų 
ei-lion! reikia padaryti taip, kad tęsia 
linija žengiant tolimesniems didesniu 
žengniu padaryti vieną eilią priesz vir- 
szinįką. Tūkart sakosi eilion! pama
žėli, tiesiant kairę ar deszinę raukau, tari 
pusėn, ir turi mestiesi kareiviai, kur isz- 
tiesta ranka. §111 Vardai kariumėni&z- 
kų skyrių ir jų virszinįkų. Skyriai po 
10 asabų vadinasi deszimtimis, po 100 
szimtais; jų virszinįkai yra deszimtini- 
kais ir szimtinjkais; ketvertas deszi ni
ežiu daro ratą; ketvirtas ratų batai i- 
joną, ketvirtas batai i jonų pulką; ket
virtas pulkų diviziją; ketvirtas divizi
jų korpusą arba stuką. Stukai yra pir
mas antras, treczias ir t. t. Virszinįkai 
lyg ratos, tai yra mažiaus 40 kareivių 
turinti, vadinasi kovais: kovas,
didesnis po kuriftm arti 20 kareivių, 
už dvideszimties kovas didžiausis; tu
rintis keletą kovų po savim yra aficie- 
ris mažiausias ir, didžiausias, tai yra’ 
majoras; ant tų virszinįkas vadinasi 
pulkaunįku, ant pulkaunįkų yra jene- 
rolas arba vadas kariumenės, vadas di
vizijos (skyriaus), vadas kariumenės 
pirmo, antro ir t. t. stuko, korpuso. 
Kad galėtų būti visi tie kareiviai suvie
nyti visoje Amerikoje isz to rastųsi ir 
stiprybė ir tikras gražumas. Galima 
mokinti didelius pulkus lietuviszkos 
kariumenės, bet ant to reikia platesnės 
vietos ir Amerikos, gyvenime re
tai kada tas tegali atsitikti, todėl to ir 
nepadūdu szitoje knįgelėje.

i
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szaukti. Raszant į rėdysiu su kokiu* 
norint, reikalu, reikia pridėti už du 
centu markę dėl atsakymo.

II
Abi labi — begėdė, veltėdė 

(dykadfinė).
Aczių, jau pilna duszia ir 

kiszenius.
Aiszkiai pasakyta teisybė 

neprietelius daro.
Akylas plikis neveizi į tur

tingus, tikt į da plikesnius.
Akis praveizėjau belaukda

mas.
Akių pasiklausk.
Alkanam sausa dOna už 

medų skanesnė. |
Alus be apynių, sviestas be 

druskos, žirgas be vūdegos, 
žmogus be dorybės — niekam 
nedera. e

Alus nevandū, ožlca negy* 
vulys, moteriszkė ne szeimy- 
na, žydas ne brolis.

Alutis sznekutis.
Apmaudui paszokus, val

dyk rankas ir liežuvį. \\
Apsikrovė su niekniekiais, 

kaip pereklė žąsis su sziaudais.
Ar plisz ar truks — nepa- 

sidftsiu.
Atstanka (zopostas) valgyt 

nemaldauja.
Atstankingas pereina pro

tingą.
Asz jam kalną pilu, jis man 

dūbą kasa.

Balius!
• Bus didelis ir gražus balius 
ant naudos szv. Antano para* 
pijos, Forest City, Pa., 16 
Balandžio, ant Pijuszo Valins* 
ko salės; prasidės ant 3 po* 
piet. Užpraszome visus Bro
lius ir seseris; bus gerą muzy- 
kė, grajįs lietuviszkus szokius.j 

Vardan komiteto i 
Sekr. V. S. OaiUavyczius.}

□BetliAO.©!
I Puikus ^ietuviszkas Jbalius 
bus keliamas panedėlyje, 26 d. 
Kovo ant salės Silv. Pauksz* 
ežio, Edwardsville, Pa. s ant 
naudos szv. Antano draugys
tės. Prasidės ant 6-tos va
landos vakare. Bus puiki 
muzykė, kuri grajįs lietuvisz
kus szokius, tad gi nepatingė
kite, Broliai ir Seserys, atsi
lankyti ant tikrai lietuviszko 
baliaus. Tikietas po 25 c.

DMjo Už latali.
“vienybe lietuvniku”

A. Urban Peckville II,oo
J. Broun Powelton „l,oo
M. Bagdanavyczia Grand Rapi.„l,oo 
A. Abromaitis Baltimore 
Kun. J. Lietuvnikas „ 
P. Kimant Peckville 
F. Matulis New Haven 
A. Zilianis Scranton 
L. Simson Wilke—Barre
K. Oksas Brockton
J. Valeikis „ ,,
L. Vamagiris Plymouth
A. Baukua Scranton 
F. Butner „ „

h

,,2,oo 
„2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 

•„1,00 
„1,00 
„2,00

TCningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgosy
Aukso Altorius, arba Bzaltinls dangiszku ekar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant aukeztybėe „ „ „ (1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c. 
Kninga giesmių arba Kanticzkos „ t 75c.
150 Penimu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieezpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėi. 
Istorija seno įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczlaasios Marijos Panos 
8opulej Motynoe Diewo J, ,,
Kvangelljoe supuikeis apdarais
Gywenimaj Hzwentuju, ant visų metų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Potravycztaus | Vilniaus 

džlakenystėe kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos 
>» »»

„ Ausara” keturių metų pulkl&se apdar&se 
po (1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vltoliorauda, puikus poem a tas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
,| D&nelalczlo pavasario linksmybės 
I Konradas Valenrodas — —
I Tėvyniszkos giesmės — —•
IJftkannos dainos 
I Naujos dainos 
I Birutės dainos 
I Tėvynainių giesmės 
I Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
I Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
'Apysakos.

I Palangos Juze, linksmi skaitymai „
| Kas teisybė tai nemotas puikios spy takėlės 
i isz lietuvių gyvenimo
I Pajndfklme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
I vengriazkų pono A. isz B. autoriaus 

knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 
Pasaka ape Bzaltabuslua (j&klnga) 

I Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
[Mužikėlis „ „ „
Vaikų knlngelė „ „

j Moksliszki rankvedžiai ir 
j kitokios knįgos
Lletuvtezka Gramatika paraszyta 

knn|go Mikolo Miežinio 
Abėcėle ,,
Kninga dėl iszsimoklnimo rokundų 
Kninga dėl tazslmokinlmo vlsasvletlnėe kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo „ 
Griesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų ■> „
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Užkala su kalba „
Prieszauszrls „ „

l<yti piBlKa» ir turtą 
Girtybė 5 1

I Genių dėdė, graži paaakutė kur iszrodyta, 
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 

Trumpa peržvalga lietnvyėtėe darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupcz|ų po 10c. 

Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.
įvairios dvasiszkos knįgosy 

Pamokslai ant dldtiujų metinių sHvenclų Ir di
džiosios nedėltoe, »”
tiesos Žodžei, 
Plliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Poktlts Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguidimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra grlekas f 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba^mžinąs pragaras 
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sūdo 

pRaktas | dangų „ 
‘’Didžioji nedėila ,,
Kaip Sumeniją nuspakajjtl 

| Vadovas i dangų „
1 Prisigatavojlmas ant smerezio 
į Draugija dėl duszlų „ 
Lletuvlszkoe miszios ,,

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centue.

4.00c.

15c.
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DEL SKAITYTOJŲ.
Užmokėjusiejie, o nepakvitavotie- 

jie abonentai užpraazomi yra atsi*

75c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

L00c.

55c. 
10C. 
40c.

Žiponas bei žlponė
Žirgas ir vaikas
Vytautas didis Lietuvos kunĮgalkeztte 
Apte senovės Lietuvos pilte „

40c.
20c.
50c.
10c.

t#’

1.25c.
10c.
10c.
5c.
5C.

10c.
ibc.
40c.

15C.

20c.

15c.

•15c.
5. 

20c. 
15c. 
15C.

50c.
30c.
«5C.

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
2Oc 
20c. 
20c. 
10c.

SOC. 
35c. 
50c. 
15c.

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15C. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5c. > 

15c. 
40c. 
40c.
5c. 

10c.

L0CN0S SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija,. nA seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už "* 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žepialczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczioe, „
B n ropos istorija sn žiamlaplals ,,
Lletuvlszkoe Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko pėraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė knn. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ „
Aukso Verszto, labai puiki drama
Boleetawas arba antra dalis Genowefos 
Dn pujkns apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą angyalmą wajkn (1,00. 
Kglė, žalėsių karalienė ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 18ėi m., dn pnikns d ramstai 
paraškyti Aleksandro Gažuczio, 25c,

1,00.
50 ct. 
200c.

II

•I

25 Ct. 
20 ct. 

1,00 ct. 
(1,00.
20 ct. 
30 ct.

‘--i

i Hlstorije gražios K atrako b ir jos visokį 
„ , „ „ atsitikimai 10c.

Hlstorije apie gražų Mageloną, dlikterj karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą karei v Į 

Hlstorije isz laiko Francuzkos
! „ „ vainos Afrikoj’
' Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas
Jurgis Miloslawskte — —
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

U n i jo tų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c. į
Namelis pustelnjko — — : 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 ct.

40c.

3()c.

50c.
80c.

„ „ ponawojlmo Nerono
Ptijkus apraszymaj tikru ataytikimn isz 

„ „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadqlkae angelskos kalbos neabdar.

40 ct. 
•1,00 

,,?ij „ „ abdarytas >1,25.
Pujkuąjlpraazymae apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Hlnalda Rlnaidinas „ „ ,, (1,50 ct.
Senowee apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Bumyezymas arba bajme tūry dydelea akla 
Fykra tejsybe isz 8 u walk u gubernijos 
Bzwiesa Diewo „ ,,
Tltkus Persų Karalius, „ 
Utsyatanawik ant to goraj 
Wltaair Kory n na hlstorije Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

II

II

15 ct.
55 Ct.
25 Ct.
50 ct.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

VVeetcbnienie duazy pobožnoj, zbiftr nabožeflstw 
i pležni z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žali i pealmOw ,, ,, „ ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz. czyil zb!6r nabožettetw dla cbrzoA-
cian i katolik6w „ „ „ „ ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyijl zblOr naboftedstwa dla miodztežy 
j katolicklej ,, ,, „ ,, „ 70 c.

Wyborek naboftedstwa dla mlodžležy katollcklej 
<4 ■ > 50 c.

Maly-zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tollckich „ ,, ,, ,, 45 cent.
—R........................ I BJ'JUlfJLS

ISTORIJA Katalikų Bažnyczioa 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymoutli Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztAja Ubo.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju vis kfimi pigiausiai.

Tam. Pauksztis
132 N ain str., Pittston, Pa

Kurie reikalaujate drabužių 8te* 
Ii iltis ir norite, kad butų kaip rei
kiant pasiūta, steliukitėsi jus pas:

Geo. J. Glasser,
162 E. Market Str., Wilkes-Barre, Pa.

Pas kurį daug kriauezių lietuvių 
dirba. J X — 5. 01.
■SS II JUUT5 1 ■ Jt!S. JM!'.f. L”‘.t . '■ Htu-X'j—I'—’

Įvairiausių KN.ĮGŲ galite 
pas J. MATUTĮ. Paniurta jis Ra- 

Įsztą Szventą, visokias Maldų knįgas 
Į ir sziaip jau puikių skaitymų knįgo- 
les pranaszavimas Miką Idos, Sapno- 
rius, Juzofato pakalnė ir t. t. Taipo
gi turi ranžanezių, szkapiiorių, o ir 
dziegorėlitj auksinių ir sidabrinių, 
lenciūgėlių, žiedų ir kitokių daigtų. 
Jo adresąas:

l; Jos. Matutis,
W Whyte Ave. Brooklyn E. D.

i;, i .;«i




