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PRANAS

LIETUVOS ISTORIJA

Vadovlis Pradedamosioms Molcyldoms

1915

*' Draugo" Spauda, 1800 W. 46tli St., Chicago, III



NUO LEID4J.

Eamiame laike perspauzdinti bile knyg, kuri yra

išleista Lietuvoje ir gal bt randasi sukrauta keliatas

tkstani egzempliori, bt nedailu ir pirmiesiems lei-

djams skriauda. Bet, kadangi iš kars priežasties su

Lietuva komunikacija negalima ir, nežinant ar iš ten

bus galima dar gauti, mokykloms btinai reikalaujant,

tikims, bsime pateisinti už perspauzdinim šios kny-

gels. Rašyb paliekame t pai, kaip originaliame lei-

dinyje.

1915 "Draugo" Bendrov.



žanga,
Laikui bgant viskas šiame pasaulyje mainosi. Kur

šiandien matome javais užstus laukus, kur stovi di-

džiausi miestai ir kaimai, senovje tose vietose nik-
sojo nejžiangiamos girios, arba tvyksojo neišbredami

raistai. Mainosi žems išvaizda, mainosi augmenys ir

gyvuliai, mainosi, pagalios, ir žmons. Senesnss kar-

tos miršta, užleisdamos savo viet jaunesnms kartoms

Užvis spariausiai mainosi žmoni gyvenimas. Ms die-

nomis žmons gyvena jau ne visai taip, kaip gyveno

ms tvai : jau šiektiek kitoniškais rbais dvi, kito-

kiais rankiais ir kitaip žem dirba, kitokius turi norus

ir reikalus. O jeigu sulygintume ši dien gyvenim
su tuo, koks buvo tkstant met atgal, tai pamatytume

begalo dideles atmainas. Pamatytume, jog anuomet visai

nebe toki žmoni bta ir visai kitaip gyventa, ne

kaip dabar.

Mokslas, kurs pa,sakoja apie praslinkusij amži
gyvenim ir jo atmainas, vadinasi istorija.

Kadangi vairiuose pasaulio kraštuose gyvena vai-

rios tautos, o kiekvienas krašto gyvenimas dažnai labai

žymiai skiriasi nuo kit taut gyvenimo, tai ir žmonijos

praeitis yra nevienoda. Todl kiekvienas kraštas ir kiek-

viena tauta turi atskir savo istorij.

Lietuvos istorija mokina mus pažinti Lietuvos kraš-

to ir lietuvi tautos praeit. Iš Lietuvos istorijos mes

patyriame, kaip gyveno ms tvai ir protviai, ko-

kius vargus jie vargo, kokiais rpesniais rpinosi ir

mums rpintis paliko.
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Senovs Lietuviai.

Lietuvi gentys ir j gyvenimo vieta.

Šventasis raštas pasakoja ir mokslo vyrai

tvirtina, buk pirmieji žmons atsirad Azijoje.

Kuomet tenai žmoni privis labai daug ir

visiems gyventi pasidar perankšta, tai pra-

dta ieškoti nauj sodyb. Dideli žmoni b-
riai klsi iš senosios tvišks kitas vietas,

kur patogiau buvo gyventi. Taip iš Azijos

atsiklusios visos dabar Europoje gyvenanios
tautos. Iš Azijos yra kil ir ms protviai.

Nors lietuvi tauta yra labai sena, bet kuomet
ji iš Azijos Europon persikl ir kur išpra-

džios apsistojo—^nra žinios. Spjama, buk
lietuviai dar už 2000 met prieš Kristaus

gimim Europon atj ir ilg laik gyven
arti Juodj mari, ant Balkan pusiausalio

maž-daug tose vietose, kur teka Dunojaus
up, bet ar tikrai taip yra buv ligi šiol nesusek-

ta. Lygiai nesusekta ir tai, kuriuo laiku ms
tauta atsikl pas Baltijos (Jr) mares Pa-
nemun. Žinoma tik tiek, kad nuo labai seniai

lietuviai gyveno tose-pat vietose, kaip ir šian-

dien ,tik daug didesn žems plot kitados buvo
apsd.

Senovje lietuvi tauta dalijosi septynias

šakas arba gentis. Nors tos gentys mažai viena



nuo kitos tesiskyr, bet kiekviena turjo sau

atskir vard btent : augštaiiai, žemaiiai, liet^

galiai, žemgaliai, kuršininlvai, getai arba get-

viai ir prsai.

Tose vietose, kur teka Nemunas, Neris, Ven-
ta, Šešup, Priegel ir Sargut, ligi DauguvoL
arba Dnos ups gj'veno lietuviij tautos bran-

duolys — aug^štaiiai ir žemaiiai. Aug-
štaiiai gyveno ariau t viet kur minto-
sios ups prasideda, o žemaiiai — buvo apgy-

ven vis plot tarp Nevžos ups, Nemuno ir

Jros.
Lietgaliai, žemgaliai ir kuršininkai gyveno

šiaur nuo augštaii ir žemaiiij, dabartinia-

me latvi krašte. Sit trij gimini ainiai dabar

vienu vardu — latviais •— vadinami.

pietus nuo Lietuvos vidurio gyveno get-

viai. Per j krašt tekjo Bgas, Naro-

vis, Prieptis ir kitos mažesns ups. Tenai ir

Nemunas prasideda.

Tarp Jros, Vyslos ir Narovos upi buvo

la'aštas, Prsija vadinamas. Tenai g3^veno sep-

tintoji lietuvi gentis — prsai.
Iš kur yra kil lietuviu protviai? Kuomet jie iš Azi-

jos Europon persikl? Kur iš pradžios buvo apsistoj?

Ar žinia, kuomet atsikraust Pajrio kraštan? Kiek buvo

lietuviij tautos šak? Kur gyveno augštaiiai su žemai-

iais? Kur gyveno kuršininkai, lietgaliai ir žemgaliai?

Kaip dabar vadinasi j. ainiai? Kur gyveno getviai? Kur

buvo Prsu kraštas?
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SENOVS LIETUVI TIKYBA.

Dievai Kaip ir kitos tautos, lietuviai seno-

vje buvo stabameldžiai. Tikrj Diev buvo už-

mirš, o garbino vairius dievaiius. Tuomi tik

nuo kit šiame dalyke skyrsi, kad ms kai-

mynai pirmiau tapo krikšionimis, o lietuviai,

sulyginant, labai ilgai savo senosios tikybos

laiksi.

Sulig ms praboi nuomons buv daug
diev, bet pasaulio sutvertoju ir vaidytoj,

taigi ir vyriausiuoju dievu, buvs Perknas.
Prie jo lietuviai didžiausiuose reikaluose su

maldomis kreipsi ir gausias aukas jam degin-

dav.
Antrasis lietuvi dievaitis vadinosi Pa-

trimpu. Iš Patrimpo malons lietuviai tikjo

aptur jav derlingum ir ger pasisekim gy-

vulius auginant. Tai buvo, gali sakyti, kinink
dievas. Dlto Patrimp garbindami žmons
dažniausiai jav pdus degindav.

Treiasis dievaitis buvo Pj^kuolis. Jisai baus-

davs žmones už nuodmes ir jo rstybei nebu-

v galo. Suprantama, Pykuolio visi labai bijoj.

Be šit trij viriausij diev lietuviai

garbin dar daugyb mažesnij dievaii.

Kovas buvs karo dievaitis, Milda — meils
dieve, Lazdona — mišk dieve, Laim — likimo

dieve, Aitvaras ir Kaukas — turt dievaiiai.

Laum — moter dieve ir daug kit.



Žinyios. barbindami daugyb diev, lie-

tuviai ir švent viet labai daug tui'j. Vie-

nur,, anot j nuomons, dievai patys gyventi

mgdav, kitur jiems patinkamus daiktus lai-

kydav, o dar daugiau buv toki viet, kur die-

vai žmonms savo vali apreikšti ir žmoni mal-

d išklausyti teikdavsi. Didelje pagarboje

buvo laikomi puikiose vietose sužl šventi žuo-
lynai, alkais A^adinami. ia manydavo žmons
gyven dievai. Todl alkus užginta biidav pa-

prastiems žmonms ineiti, o nukirsti alke kok
med skaitsi didžiausia nuodme. Neretai tuo-

se alkuose sutikdavai intaisyt aukur ir vy-

riausij diev stovylas sen žuol skeltas

arba po tam tikra pastoge pastatytas. Ant au-

kuro dien ir nakt šventa ugnis krenosi. To-

kios vietos vadinosi žinyiomis. Žinyi buvo

gana daug, bet viena skaitsi vyriausia ir vadi-

nosi Romuva. Seni-seniausioji Romuv.os žiny-

ia stovjo Prsuose, kur žiema ir vasara žalia-

vs augštas ir labai drtas žuolas. Paskutinio-t

ji Romuva buvo Vilniuje. Ji stovjo Šventara-

gio klonyje, Vilnios ir Neries santake. Dabar

toje vietoje stovi Katedros bažnyia.

Ar daug buvo senovs Lietuvi, švent, viet? Kas

tai buvo alkai? žinyios? Kaip vadinosi vyriausioji lie-

tuvi žinyia? Kur buvo seniausioji Romuva? Kur buvo

paskutinioji Romuva ?



Dvasiškiai. Stabmleldysts laikais žmons
patys iš savo tarpo rinkdavo doresniuosius

ir išmintingesniuosius dvasiškius arba kuni-

gus. Lietuvi dvasiškiai turjo vairius vardus,

nes ne visi buvo lygs ir nevienodas pareigas

pild. Vyriausiasis kunigas vadinosi Kriviu.

Artynuniausieji Krivio pagelbininkai vadinosi

krivaiiais, o buvo dar ir žemesnij dvasiški,

vadinam vaideliais arba žiniais, burtininkais

žavtojais ir kitais vardais. Vyriausiasis Krivis

gyvendavs šal vyriausios žinyios Romuvoje
ir labai retai paprastiems žmonms tesirody-

davs. Dvdavs jisai baltais rbais ir visuo-

met biidavs septynis syk septynis (49) kartus

apsijuoss ilga balta juosta, ant galvos nešioda-

vs smaili, augšt, kepur, panaši cukraus

galv. Krivis apreikšdavs senovs lietuviams

diev vali, žmons j dideliai gerb, o visi

dvasiškiai turjo jo klausyti. Tikybos dalykus

tvarkyti ir žemesnij dvasiškij valdyti pad-
dav jam paprastieji krivaiiai.

Vaideliai arba žiniai, burtininkai ir kiti žemes

nieji dvasiškiai mokindav žmones padoriai

elgtis, vaikšiodami per kaimus, giedodav apie

garsingus pranokj darbus ir senovs laik
atsikikimus, prižirdav šventj ugn, kad

nkuomet neužgest, ir kitus tikybos reikalus

aprpindav.
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Kaip tarp lietuvi diev buvo dievs, taip

ir dvasiški tarpe buv moteriški, kurios vadi-

nosi vaidelutmis. Vaideluts gyvendavusios

prie žinyi ir kurstydavusios šventj ugn
Vaidelutms užginta buv tekti už vyro, o

iš moter vaideluts terinkdav tik našles.

Kas skirdavo lietuviams dvasiškius? Kodl ne vie-

naip dvasiškiai buvo vadinami? Kokie buvo žymiausieji

dvasiški pavadinimai? Kur gyvendavo Krivis? Kokie

buvo jo rbai? Kokias pareigai jis pild? Kas paddavo
jam dvasiškij valdyti? K veik žemesnieji dvasiškiai?

Ar buvo moter dvasiški tarpe? K veikdavo vadelu-

ts?

Svarbiausieji tikybos dalykai. Nuo sen-
senovs lietuvai tui^jo supratim apie antrj
gyvenim. Jie tikjo, jog žmogui mirus, už ge-

rus barbus dievai dangumi užmok, o už pik-

tus—^pragare kankin. Pragaran teiau, tik

didžiausieji nedorliai ir galvažudžiai patek-

dav, o už mažesnes nuodmes dievai pavers-

dav žmones gyvulius, m,edžius, akmenis ir

kitus daiktus, ydant atkentt už savo nuod-
mes ii' paskui galt rojun patekti.

Visi tie žmons, kurie buvo dangaus kara-

lysts užsipeln, ms praboi nuomone, ir

danguje tokiais pat pasilikdav, kokiais buvo

ant žems. Todlei, žmogui mirus, drauge su

juo degindav mylimiausius jo daiktus: žirgus,
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kardus, sakalus, o kartais ir tarnus, kad jais ir

aname gyvenime galt naudotis.

Sudeginus numirlio kn, pelenus puo-

dus supildav ir paskirtose vietose kap supil-

dav. Juo garbingesnis buvo velionis (nabaš-

ninkas), taio augštesn sukasdav kap jo atmi^

nimui. Daug dar ir šiandien yra toki supilt

kalneli, vadinam ar paprastai kapais (mil-

žinkapiais), ar numirli vardais, kaip ''Gedi-

mino kalnas" Vilniiije, ''Biruts kalnas" Pa-

langoje ir kiti.

Ar tikjo lietuviai antrj gyvenim? Kuo užmok-
davo dievai už gerus ir blogus darbus? Kaip bausdavo

už mažesnes nuodmes? Kam su numirliu degindav jo

daiktus? Kas tie pilekalniai?

VYRESNYBE.

Žiloje senovje lietuviai neturjo svietiš-

kos vyresnybs: tie patys dvasiškiai mokino

ms praboius tikybos dalyk ir ties tarp

žmoni dar ir vis svetiškj valdži savo ran-

kose turjo. Vyriausiuoju visos LietuA^os valdy-

toju tuomet buvo Krivis su krivaiiais. Tiktai

vliau, kuomet lietuvius pradjo užpuldinti

kaimynai priešininkai, atsirado kunigaikšiai

ir kiti viršininkai.
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Iš pradžios, kaip kildavo karas su kaimynais,

kiekvienas kareivi brys iš savo tarpo rinkda-

vosi visnarsiausi ir kantriausi vyr, kur
vadindavo karvedžiu vajvadu arba staiai va-

du. Po rinkim karved iškeldav ant pei ir

nešiodav po kareivi eiles, rodydami, ko reiki

klausyti.

Karui pasibaigus, karvedžiai vl palikda-

v tuo, kuo pirma buv, ir visa valdžia pa-

grždavo Krivio rankas. Bet juo tolyn, juo

dažnyn priešininkai užpuldinjo Lietuv. Karai

beveik nkumet nesibaigdavo, o per tai kar-

vedžiai didesns valdžios sigriebdavo ir, karui

pasibaigus, dažnai nenorj iš savo rank tos

valdžios paleisti. Tokiu bdu iš karvedži per

ilg laik atsirado Lietuvos valdytojai kunigai

arba kunigaikšiai.

Kunigaikšiai taip-pat paskui nelygs bu-

vo. Narsiausias ir išmintingiausias paimdavo
ant kit kunigaikši virš, ir tie turdavo jo

klausyti. Toksai kunigaikštis vadinosi Di-

džiuoju Lietuvos Kunigaikšiu.

Ilgainiui visa svetiškoji Krivio ir krivai-

i valdžia perjo kunigaikši rankas, o dva-

siškiams pasiliko vien tikybos reikal vedimas.

Dar kiek ilgiau dvasiškiai buvo teisjais ir tie-

s tarp žmoni dar, bet vliau ir tatai kuni

gaikšiai pasisavino.
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A\ turjo viresnyb lietuviai žiloje senovje? Kas tuo-

met vald Lietuv? Kaip atsirado kunigaikšiai? Ar vivsi

kunigaikšiai buvo lygs? Koks kunigaikštis vadinosi

Didžiausiuoju ? Kokia svietiškoji valdžia ilgiausiai pri-

guljo dvasiškiams?

ŽMONI BVIS.

Lietuvos kraštas senovje buvo traškanio-

mis giriomis apžls. Miškai buvo labai tanks
ir teisingai vadinosi nežengiamais. Tuose miš-

kuose tiksojo gilios versms, pelks ir ežerai.

Žmoni buvo nelabai daug, todl visi sutilpda-

vo paupiuose, paežerse, kur žem buvo derlin-

gesn ir geresni keliai vieniems su kitais susi-

siekti.

Lietuviai gyveno dažniausiai vienkiemiais

arba viensdžiais, nelabai toli vienas nuo kito.

Namus statydavo medinius iš apvali rastii.

Kur-ne-kur tarp vienkiemi bdavo dide-

sni kaimai. ia gyvendavo po kelius šim

tus šeimyn ir tokie kaimai anuomet
vadindavos gardais (miestais). Kai-ka-

riuose garduose nuolatos bdavo nors ir

nedaug kareivi, kad bt kam gyvento-

jus apginti, jeigu nevidonai užpult. Kai-kui

apie gardus bdavo stipri augšta tvora aptver-

ta ir gilus grovys apkastas, kad užpuolikams
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sunkiau btij miestan (gardan) siveržti. Tokios

tvirtos vietos, kurios buvo aptvertos, pylimais

apvestos ir grioviu apkastos, vadindavosi pili-

mis. Jeigu kartais daug priešinink Lietuv
apnikdavo, tai beveik visi gyventojai su turtu

pilysna susikraustydavo. Drieglaudos ir apgyni-

mo ieškodami.

Vlesniais laikais Lietuvoje atsirado daug
dideli ir turting miest, o dar daugiau dideli

ir stipri pili, kuri piliakalniai ir šiandien

dar daugelyje viet teberiogso.

Jav senovs lietuviai mažiau tesdavo
negu šiandien, o maisto gamindavosi giriose,

miškius ir paukšius medžiodami, arba upse
bei ežeruose žuvis žvejodami; beto Lietuvoje

veissi daugyb bii, kurios ms praboiams
medaus, midaus ir tuno (vaško) patiekdavo

Šios gadyns akimis žirint, ms praboi
gyvenimas buvo gana vargingas, bet anais

laikais žmons daug kantresni buvo, mažiau
reikalavo ir savo padjimu tenkinosi.To nega-

na, senovs lietuviai, beveik liuosi nuo visoki
mokesi ir rinkliav bdami, nepažindami nei

pon nei baudžiav, turdavo dar nemažai at-

liekamo lobio, kur kaimynams parduodavo.

Koks buvo Lietuvos kraštas senovje? Ar daug buvo
žmoni? Delko lietuviai gyvendavo paupiuose? Kokius

namus statydavo? Kokie buvo senovs miestai? Kas tai
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buvo pilys? Kam tos pilys buvo reikalingos? Ar daug
senovje lietuviai jav sdavo? Kur gaudavo maisto?

Ar gerai buvo senovjo gyventi? Delko savo bviu ten-

kinosi senovs lietuviai?

PREKYBA.

Su kaimynais pirkliauti lietuvi pradta
labai seniai. Sako, dar prieš Kristaus gimini,

kai-kurios saultekio tautos iš Mažosios Azijos

ir Afrikos, o taip - pat seniausieji Europos

gyventojai-rymnai ir graikai — su msiškiais

pasižinoj ir gana plaiai prekyb ved, pirkl-

ndami ms krašte gentar, kuris senovje
buvo labai branginamas ir beveik lygus su auk-

su ir sidabru skaitomas.

Vlesniais laikais lietuviai pradjo preky-

b varyti su šiaurs ir vakar tautomis, gyve-

naniomis šiapus ir anapus Jros. Tuomet pa-

garsjo pajryje stovintieji Lietuvos miestai:

Klaipda, Palanga, Lieppjus, Ventpil ir kiti.

Kuomet Baltijos pakrantje vokieiai si-

vyravo ir lietuvi prekyb tose vietose dideliai

trukdyti pradjo, ms praboiai sausais ke-

liais savo prekes gabeno rus, lenk ir totori

žemes.

Visiems šitiems kaimynams lietuviai par-

davinjo ne vien gentar, bet dar med, tun,
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apvinius, sakus, degut, luoki, mešk, briebži,

tauru, vebr, sabal, kiauni, dr ir kit kai-

lius. Pirkdavo-gi svetur, arba ant savj preki
išsimainydavo, daugiausia gelež, var, sibadr,

auks ir kitus daiktus, kuri LietuA^oje nebuvo.

Ar seniai lietuviai pradjo prekiauti? Su kuomi, pre-

kiavo dar prieš Kristaus gimim? K pardavindavo

saultekio gyventojams? Su kuomi pirkliavo vlesniais

laikais? Kur ir kokiais keliais gabendavo prekes, kuomet

vokieiai Baltijos krašt užm? K lietuviai kaimynams

parduodavo ir ko svetur pirkdavosi?

Lietuvi kaimynai.

Artymiausieji kaimynai, su kuriais seno-

vs lietuviai tai biiuliavosi, tai smarkiausiai

kariaudami žudsi, buvo keturios slav gentys:

lenkai, gudai, mažarusiai arba rusinai ir rusai

arba didžiarusiai. Šiaurs link Baltijos pakraš-

tyje gj^veno igauniai, o anapus Jros žuvdai,

kuriuo vardu msiškiai juos, rodos, dlto vadino,

kad šita tauta beveik vienomis žuvimis maitino-

si.

Visi šitie kaimynai mažai tebuvo Lietuvai

pavojingi, nes buvo gana silpni,ir dažnai turda-

vo prieš msiškius nusilenkti, didiliam karui iš-

tikus. Kur-kas pavojingesni kaimynai ir amži-
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ni lietuviu priešininkai buvo vokieiai. Šitai

plšriajai tautai Prs pakrašius atsibasius,

senovs lietuviai beveik negaljo su žirgu ir kar-

du persiskirti, nes karai su vokieiais beveik

nkados nesibaigdavo. Ypa daug prapulties

padar Lietuvai vokiei brolijos arba ordenai

vadinamieji kardininkais ir kryžuoiais.

Kokie buvo artymiausieji lietuvi kaimynai? Del-

ko lenkai, rusai ir igauniai su žuvdais nebuvo Lietu-

vai pavojingi? Koks kaimynas buvo amžinuoju lietuvi

priešininku? Kaip vadinosi tie vokieiai, kurie daugiaiu-

sia lietuviams prapulties padar?

KARAI.
Pažintis su kaimynais, kuri lietuviai dar

gilioje senovje sueiti pradjo, ms boiams
buvo labai naudinga. Kaimynams galima buvo

atliekamus daiktus parduoti ir nusipirkti iš j
ko patiems trko, galima buvo taipogi iš j šio-

to ir pasimokyti, bet podraug iš j ir daug bloga

pritirti tekdavo. — Svetimieji žmons, atvyk
ms kraštan prekiauti ar šiap jau paviešti,

sižirdavo ms žmoni gyveniman, pamaty-

davo, kur ir kada ms naud galima rasti,

o paskui pasitelkdavo didelius saviški brius.



— 17 —

iŠ netyi užpuldavo ir išplšdavo. T pat da-

rydavo ir msiškiai kituose kraštuose.

Laikui bgant, šitie plšimai vis dažniau

atsitikdavo ir kaskart vis daugiau žmoni tuose

plšimuose dalyvaudavo. Iš šit plšim pas-

kui išdigo begaliniai karai, kurie neapsakomai

vargino vis krašt.

LietuAdai nuo senovs mlokjo austi marš-

konius ir vilnonius audeklus ir iš j drabužius

siti ir vilkti, bet karan eidami, jie dar meškos

arba briedžio kailiu apsidengdav, o kartais ant

galvos ir briedžio ar tauro ragus užsiddav, y-

dant priešininkus labiau nugaždinus.

V;isa lietuvi kariuomen dalijosi karuži-

jas. Kiekviena karužija turjo savo papart ar-

ba vliav, ir savo viršininkus vadinamus ka-

ružais, šimtininkais ir dešimtininkais.

Kaip reikdav traukti karan su priešininkais,

vaj-vadas arba karužas papjaudavs ož,vilgin-

davs jo krauju jiet ir drauge su apdegintu

medgaliu sisdavs per žmones nuo nam lig

kit. Tai buvo ženklas, jog visi, kurie neatvyks

kareivi sueigon, bsi mirtinai baudžiami, o j
turtas sudegintas. Kartais kareivius rinkdav
varpais skambindami, arba trimitus keturias

šalis psdami. Vlesniaisiais laikais buvo siun-

iami tam tikri šaukliai, kurie, jodindami po

vis šal, kviet vyrus karan.
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Jeigu priešininkas iš netvi sigrijzdav.o

Lietuv, tai pasienio gyventojai sulvurdavo ant

kalno didel lauž, kad toliau gyvenantieji, pa-

mat gaisr, sergtsi priešinink ir rengtsi

juos prideraniai atremti.

Koki naud turjo lietuviai iš pažinties su kaimy-

nais ? Ar neatsitikdavo blogo del tos pažinties ? Iš ko kilo

karai? Kaip apsirengdavo lietuviai, karan eidami? Kaip

dalijosi lietuvi kariuomen? Kokiuo bdu surinkdavo

kareivius prieš kar? K darydavo pasienio gyventojai,

netiktai priešams užpuolus?

Pirmieji Lietuvos Kunigaiicšiai.

Prutenis ir Videvutas.

Kiekvienos tautos istorijos pradžia yra

neaiški, nes senovje mažai tesirpinta, arba ne-

mokta, t laik atsitikim knygosna surašyti.

Žiloje senovje, kuomet niekas beveik rašto ne-

mokjo, garsingj pranokj darbai buvo pasa%

kote pasakojami. Tokios pasakos apie praslin-

kusij amži atsitikimus paprastai yra vadi-

namos padavimais. Padavimai, eidami iš lp
\ lpas, iš žmoni kartos kartas, dažnai bda-
vo pasakotoj iškraipomi; kaip-kur padavimai

per ilgus amžius visai užmirštais tapo, o kiti

vl tyiomis pramanyti. Tokiuo bdu šiandien
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sunku yra atspti, ar tie atsitiliima kuriuos pa-

davimuose raudame, tikrai yra buv, ar gal pra-

manyti.

Nemažai padavimij pasakoja apie žilj
Lietuvos senov. Viename padavime šitaip

kalbama apie pirmuosius Lietuvos kunigaik-

šius.

Šeštame amžiuje po Kristaus gimimui

Prs krašte gyvens labai išmintingas Krivis

vardu Prutenis. Matydamas, jog lietuviams ne-

santarvje gyvenant, daug bloga atsitink, o

ypa, kad lenk šalies žmons, mozrais vadi-

nami, nuolatos Lietuv plši, — jisai sumans
tvark Lietuvoje padaryti. Sukviets visus pr-
sus Romuvos žinyion, Prutenis grauding pa-

moksl pasaks, ragindamas žmones išsirinkti

sau vien valdytoj — kunigaikšt.

/'Jei turite bii prot — saks tuomet Pru-

tenis klausytojams — galite savo reikalus, del

kuri ia susirinkote, laimingai nubaigti. Kas
yra kininkas, tas gerai žino, jog bits vien
bitin teturi, kuris vienas visas valdo; bits

taip-pat jo klauso, dirba, k yra liepiamos, ir

tuomet tik ilsis, kuomet darb pabaigia. Tur-
dami, vyrai, tok paveiksl savo akyse, galite j
sekti. Pakelkite dabar vien tarp savs kuni-

gaikšiu; tasai js liuosyb saugos, vaidus ir

barnius taiks ir nuo priešinink apgins, bet

kad tatai teisingai ir prideraniai pildyti galt,
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duokite jam valdži ir gal, tai yra pakelkite

j savo viešpaiu."

Žmons paklaus Pruteiiio patarimo ir visi

vienu balsu pradj melsti, kad jisai pats Prs
kunigaikiu likt, bet Prutenis neapsimes, nes
trjs daug rpesni tikybos reikaluose. Tada
prsai pakl kunigaikšiu jaunesnj Prutenio

brol Videvut, kurio klausyti visi ia-pat pri-

siek.

Videvutas ilgai ir išmintingai valds Prs
krašt, o visuose svarbiuose reikaluose klausy-

davs savo brolio Prutenio patarim. Jisai grei-

tu laiku numalšins mozrus, kurie ne tik lietu-

vi užpuldinti daugiau nebedrs, bet tvirt

sandar su lietuviais padar ir Lietuvos dievus

garbinti apsim. Senatvs sulauks, Videvutas

Lietuvos krašt tarp savo dvylikos sn pada-

lins, o pats su Pruteniu žmoni akyvaizdoj o

dievams ant garbs ant laužo susidegins.

Videvuio sns greitai tarp savs susibar,

nes kiekvienas norjo bti didžiuoju Lietuvos

kunigaikšiu, kurio kiti klausyt. Barniams

Lietuvoje pakilus, mozrai vl pradjo su lietu-

viais kariauti. Vien kart pasisekdav moz-
rams lietuvius apgalti ir apiplšti, kit kart
lietuviai jiems smarkiai atkeršydav.Sitas ka-

ras buk tssi vienolik met, kolei abi pusi,

galutinai nuvargusi, nesusitaikiusi. Kas toliau
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atsitiko su Videvuio snumis ir kur dingo šita

Lietuvos kunigaikši gimin, padavimuose
nra minta.

Delko kiekvienos tautos istorijos pradžia yra neaiš-

ki? Iš kur žinome apie žilosios senovs atsitikimus? Del-

ko padavimams negalima pilnai tikti? Koks yra padavi

mas apie pirmuosius Lietuvos kunigaikšius?

Palemonas ir jo suns
Iš padavim yra užsilikusi žinia, buk aug-

štaii ir žemaii krašte pirmuoju kunigaik-

šiu buvs Palemonas. Mirdamas jis paliks

keturius snus Kn, Bark, Sper, ir Develt.

kuomet tie kunigaikšiai Lietuvoje viešpatav

—nra žinios. Tik tiek težinoma, jog po tvo
galvos Barkus buvs didžiuoju Lietuvos kuni-

gaikšiu,o jam numirus ir vaik nepalikus, di-

džiojo kunigaikšio valdžia patekus Speros

rankosna. Spera ilgai kariavs su lenk kuni-

gaikšiu Boleslavu Narsiuoju, bet nelaimingai,

nes lenkai dažnai lietuvius nuveikdav.

Vos pabaigs Spera kariauti su lenkais,

kaip iš šiaurs užpuols Lietuv dan karalius

Kanutas. Spera nestengs ir nuo šito užpuoli-

ko Lietuvos apginti. Kanutas užkariavo didel

žemaii žems plot ir savo sn Sven tenai

viešpaiu padars.
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Sperai numirus didžiuoju kunigaikšiu ta-

ps jo brolis Knas. Apie šito kunigaikšio val-

dym tiek tra žiniij, kad jis steigs Kauno pil.

Kaip vadinasi pirmasis aukštaii ir žemaii kuni-

gaikštis? Iškur apie jj yra žinoma? Kelius snus paliko

Palemonas? Kuris iš sn buvo didžiuoju kunigaik-

šiu po tvo galvos? Kam teko didžiojo kuni-

gaikšio valdžia, Barkui mirus? Su kuomi kariavo Spe-

ras? Ar seksi jam kariauti su lenkais? Ar apgyn jisai

Lietuv nuo dan karaliaus Kanuto? Kas tapo didžiuoju

kunigaikšiu, kaip numir Speras? Ar yra žini apie K-
no viešpatavim?

Kernius ir Gimbutas.

Kimas, dar gyvas bdamas, padalins Lie-

tuv dviem savo spam

—

Kerniui ir Gimbutui,

Kerniui paveds augštaii, o Gimbutui žemai-

i krašt. Santarvje tarp savs gyven-

damu, daug gero Lietuvai padar. Ker-

nius, kaip tik pakilo kunigaikšius, tuojau

inkur stipri pil, kuri nuo savo vardo

Kernuve pramin ir didžij Lietuvos kuni-

gaikši sostine padar.

Drauge su Gimbutu Kernius tris žygius pada-

rs rus žem. Pirm kart juodu užkariav
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Braslavos pil ir j su dideliu žems plotu prie

Lietuvos prijung.

Antru kartu Palacko pilies apygar-

das smarkiai nuterioj. Bt galjusiu tuomet

ir pai pil paimti, bet apygardose tiek gerybi
prisiplš, kad vos begaljusiu Lietuvon parga-

benti. Dlto pil palik kitam kartui. Trei kar-

t, 1089 metais, užpuolusiu pietin rus krašt.

Dabar Lucko, Valdimiro ir Lvavo apielinkes

apiplš ir rus kariuomen taip smarkiai sum
š, kad grštant lietuviams namo su didžiausio-

mis grybmis, niekas nebedrss jiems kelio už-

stoti.

Iš šito žygio pagržs, Kernius tais paiais

metais pasimir, palikdamas dukter vardu Pa-

jauta, dideliai graži ir išmintnng mergait.

Pajauta ištekjusi už rimto vyro Zibunto, kurs

po Kerniaus galvos Lietuvos valdytoju taps.

Apie Gimbuto mirt ir jo inpdinius žinnj

visiškai trksta.

Kam padalino Lietuv Kiinas? Kur krašt tvas

paved Kerniui? Kur Gimbutui? Ar padar gero Lietu-

viai tuodu kunigaikšiu? Kas inkur Kernuvs pil?Ke-

lius kartus tuodu kunigaikšiu kariavo su rusais? K
užkariavo pirmu kartu? Delko antruoju kartu nepam
Palacko pilies? Kuriais metais juodu užpuol pietin ru-

s krašt? Ar laimingas buvo tas žygis? Kas tapo Lie-

tuvos valdytoju, Kerniui numirus?
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Lietuvos Sunykimas.
Kimigaikšiui Kerniui pasimirus, Lietuvos

krašte ištiko didžiausios nelaims. Mat tuo laiku

jau visi lietuviij kaimynai suspjo apsikrikštyti,

o vienims praboiai stabanieldžiais tebebuvo.

Todl svetimijjij krašt dvasiškiai su karaliais ir

kunigaikšiais pradjo lietuvius su panieki-

nimu žirti, skait juos kaip ir gyvuliais, ku-

rie privalo karkšionims vergauti. Patys tik jš

vardo krikšionimis vadindavosi, o ištikrju

Kristaus sakym visai nepildydami, svetimj
šali galinai, kaip kokia Dievo rykšt, ant

Lietuvos užgriuvo. Apspit iš vis pusi ms
krašt ugnimi ir kardu naikino,be jokio pasi-

gailjimo žud žmones, o kuriuos gyvais sa-

vo rankas paimdav, tuos nužudydav arba ver-

gais padarydav. Suprantama todl, kad lie-

tuviams krikšioniškasis tikjimas turjo baisiu

ir neapkeniamu pavirsti, nes tikjimo skelb-

jai neš ms tautai amžin varg ir nelaim.

Taip dalykams stovint, visos lietuvi gen-

tys paskutines savo pajgas stat, kad tik nuo

krikšioni apsigynus. Per ištisu du šimtu me-

t Lietuva nei viena ramia valanda negavo pa-

sidžiaugti. Tuo lidnu laiku visuose ms tvy-
ns kampuose virte-vir amžina kova. Nei die-

n, nei nakt lietuviai negaljo . pasilst, nes

priešininkai be paliovos juos teriojo ir žud.
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Kad jau visk Lietuvoje priešininkai iš-

plšdavo ir išnaikindavo, ms praboiai, ne-

nordami badu mirti, dideliais briais trauk-

davo rus ir lenk žem tenai sau maisto ir

turt prisiplšti. Iš to kildavo dar didesni ir

baisesni karai. Nei lietuvi narsyb, nei karš-

iausia savo krašto, senovs bdo ir tikybos

meil, rodsi nebegaljo jau Lietuvos išt ne-

laimi išgelbti. O tuo sunkiu laiku dar atpl-
do ms krašt du nauju ir nuožmiu prieši-

ninku. Tai buvo vokiei brolijos — kardinin-

kai ir kryžiuoiai.

Delko Lietuv ištiko nelaims Kernueiui mirus?

Kaip žirjo lietuvius kaimynai krikšionys ? Ar pride-

raniai svetimieji platino pas mus krikšionyb? Delko

lietuviai pradjo krikšioni tikybos baidytis ir neap-

ksti? Ar ilgai tssi kova del tikybos? Ar lengva buvo

lietuviams tuo laiku? K darydavo lietuviai, kuomet

priešininkai juos visai apiplšdavo? Kas iš to kildavo?

Koki nauji priešininkai tuomet Lietuvon atpldo?

KARDININKAI ir KRYŽIUOIAI.

Kad jau Lietuva buvo galutinai nusilpn-

jus su priešininkais bekariaudama, 1203 me-

tais lietgali krašte sikr vokiei brolija,

kardininkais vadinama. Paiame pajryje, ant

Dauguvos kranto, kardininkai pasistat stipri
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pil, Ryga vadinam, ir iš tenai be paliovos

Lietuv užpuldinjo.

Kardininkai, kurie kitaip dar Livonijos

ordenu vadinami, saksi nor lietuvius apkrik-

styti, bet ištikrj Kristaus mokslas jiems ma-
žai terpjo. Katalikj^sts platinimas tiek te-

buvo jiems reikalingas, kiek dav prog ms
krašt plšti, žmones savo vergais versti. Ši-

ton brolijon tepriimdavo tik tokius žmones, ku-

rie išsižaddavo savo šeimynos ir gimini, .o pri

siekdavo ligi mirsiant su stabmeldžiais ka-

riauti. Todl j tarpe labai retai dor žmog te-

sutikdavai, o paprastai visi kardininkai buvo

prigimti plšikai ir galvažudžiai. Kas tik savo

krašte nenorjo doru bdu duonos pelnytis, —
stojo kardininkus, kur gaudavo augšt **ri-

cieri" arba "broli" vard. Vyriausias-gi

kardinink valdytojas ir karvedys magisteriu

arba mistru vadinosi.

Neilgai trukus, btent 1227 metais, Pr-
suosna atsibast antras vokiei ordenas —
kryžiuoiai, kitaip dar teutonais vadinami. Kry-

žiuoiai, galima sakyti, tik tuo nuo kardinink

tesiskja', kad kaip šie kardo, taip anie kry-

žiaus ženkl ant savo rb išreikšt nešiojo.

Tiktai vardu vieni nuo kit skirdamiesi kaip

pirmi taip ir antri didžiausias nedorybes dar,

nežmoniškai Lietuvos šal novydami ir lietuvi
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taut begailestingai naikino, ,o saksi buk
katalik tikyb pas mus platin. Kryžuoiu
vyresnysis didžiuoju magisteriu vadinamas

buvo.

Kuomet ir kur sikr kardininkai? Koki pil jie

pasistat ir kur? K saksi norj lietuviams padaryti kar-

dininkai? Ar rpjo jiems katalik, tikyba? Kokius žmo-

nes tepriimdavo j kardininkus? Kaip vadinosi j valdy-

tojas? Kuomet ir kur jsikur kryžiuoiai? Kaip dar kr -

žiuoius vadina? Ar didis buvo skirtumas tarp kardi-

nink ir kryžiuoi? K dar Lietuviai vieni ir antri?

Kaip vadinosi kryžiuoi vyresnysis?

Padauguvio Likimas.

Vokieiai kardininkai vis pirmiausia už-

puol lietgalius, manydamij krašte stipriai si-

gyventi, o paskui vis Lietuv pavergti. Ne-

sunku jiem buvo lietgalius veikti, nes padau-

guvyje nebuvo vienybs. Negana k kuršinin-

kai su žemgaliais njo lietgaliams talkon prieš

vokieius, bet patys lietgali vadai tarp savs
nesutikdavo ir kada vienas paskutines pajgas
statydavo prieš vokieius, tai labai dažnai du
arba trys kardininkams prieš savuosius taiki-

ndavo.
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Didžiausiu kardinink priešininku paioje
pradžioje buvo Žagars ir Jelgavos (Mintau-

jos) kunigaikštis Žvelgaitis. Matydamas, kaip

vokieiai lietuvius spaudžia, 1204 metais jisai

su stipria kariuomene išsireng padauguv
ir žiemos metu prisiartino prie pai Rygos
vart. V'okieiai labai nusigando ir, numanyda-
mi, jog negals Žvelgaiio veikti, sutiko j kaip

svei, vaišino midumi ir praš sandoros. Žvel-

gaitis, vokiei permaldautas, patrauk šiau-

r igauni krašto terioti, sakydamas savo ka-

reiviams :

"Dabar nieko nedarysime, bet apsidirb

ten, kur einame, pargrždami pil sudegsime,

o vokieius nuvergsime."

Už šit nuolaidum Žvelgaitis paskui la-

bai brangiai užmokjo. Pargrštant iš gauni
žems, vokieiai drauge su žemgaliais užstojo

jam keli ir, išnetyi užpuol, ne tik jo ka-

riuomen sunaikino, bet ir pat kunigaikšt nu-

žud. Sako, vokieiai Žvelgaiiui galv nu
kirt ir ant ragotins pasimov Rygon parneš
savo viengeniams parodyti.

Sekaniais 1205 metais narsus lietgaliii

kunigaikštis Akoras smarkiai susirm su vo-

kieiais padauguvyje, bet ir jam nepasisek.

Kardininkai išnaikino vis jo kariuomen, o
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Akorui galv luikirto ir, kaip pergals žen-

kl, Rygos vyskupui nusiunt.

Žvelgaiiui ir Akorui žuvus, kar-

dininkai žydint ir branding padau-

guvio krašt tyrumais pavert. Dirvos pa-

virto dirvonais, pievos užžl krmais, gj^vu-

liai tapo išnaikinti, žmons iškirsti, o kurie

gyvi liko, giriose slapstsi.

Tuo lidnu laiku prieš vokieius pakl
ginkl Visvaldis, žuvusiojo kunigaikšio Žvel-

gaiio žentas, bet ir jam nepasisek vokieiii

pergalti. Priešingai, vokieiai, netiktai už-

puol, 1208 m. jo pil Gereik apiplš ir sude-

gino, o jo žmon Dangerut nelaisvn Ryg
nusigabeno. Visvaldis paskui išliuosavo Dan-

gerut, prisiekdamas amžinai Rygos vyskupo

klausyti ir niekuomet su vokieiais nebekariauti>

bet prisaikos negaljo išpildyti, nes, matj^da-

mas vokieius vis tolj^n ir tolyn Lietuvos kraš-

tan smengant, vl stvrsi ginklo. Bet nelaim,

vokieiai j pat 3211 m. nelaisvn sum, gele-

žimis apkal ir kaljiman met. Visvaldis, ne-

beteks vilties išsiliuosuoti, tais paiais metais

pats sau gal kaljime pasidar.

Dabar vokieiai j^asijuto tikrais padaugu-

vio šeimininkais. Netik leitgaliai, bet ir žemga-

liai su kuršininkais priversti buvo prieš juos

galv nulenkti, o kardininkai užkrov jiems

sunk vergijos jung.
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K pirmiausia vokieiai-kardininkai užpuol? Delko
jiem lengva buvo lietuvius veikti? Kas buvo dižiausiu

kardinink priešininku paioje pradžioje? Delko Žvel-

gaitis nepam Rygos? Kaip paskui su juomi atsitiko?

Kas kariavo su vokieiais sekaniais metais? Ar pasisek

Akorui vokieius pergalti? Koks buvo jo galas? Kas
atsitiko padaugyvyje Žvelgaiiui ir Akorui žuvus? Kas
dar mgino kariauti su vokieiais? Delk^i Visvaldis pri-

siek su vokieiais nebekariauti? Ar išpild prisaik?

Kas atsitiko su Visvaldžiu 1211 m. ? Ko sulauk padaugu-

vio gyventojai?

Erdvilas-lemaiiiiij Kunigaikštis.

Karas su rusais. Beveik tuo paiu lai-

ku, kuomet padauguvio kraštas pakliuvo kar-

dinink rankas, antrasis vokieiii ordenas —
kryžiuoiai — užpuol prsus, o getviu krašt
užkariavo rusij kunigaikšiai. Tiktai augštai-

iai su žemaiiais dar liuosi tebebuvo, bet ir j
krašt jau pardjo vokieiai užpuldinti. T
matydamas, žemaiiu kuunigaikštis Erdvilas

suman pirmiaus atgriebti iš rusii valdžios get-

viu krašt, o paskui, sustiprinus, iš paskuti-

niijj kariauti su vokieiais.

Tada Erdvilas sukl visoje Lietuvoje .15,

000 kareivi ir 1217 metais pradjo kar su ru-

sais. Netrukus jisai apm Gardino, Beresties,
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Dragiinio, Bransko, Suražiaus irMonzirio pil

ir atkl Lietuvos sien ligi Pripties upei.

Tuose iš rus atgriebtuose ir naujai užka-

riautuose kraštuose Erdvilas labai išminting

ir dor tvark ved. Nors daugyb ionykši
gyventoj išpažino jau staiatiki tikyb, bet

Erdvilas, nors pats stabmeldis buvo, už tai j
nespaud, bažnyias, vienuolynus ir kitas krik-

ioni šventas vietas gerb, visus žmones liuo-

sais padar, mokesi joki iš j nereikalavo ir

tuo kartu teliep jiems augštaiiams ir žemai-

iams taikinti, kuomet šie sunkiuose karo žy-

giuose su priešininkais pasitiks.

Nors ir nuveikti, kai-kurie rus kunigaik-

šiai ilgai dar mgino su Erdvilu kariauti, bet

po keli met taip privargo, jog patysm san-

doros prašyti. Erdvilas greitai su jais susitaik

irm ruoštis kar su kardininkais, manyda-
mas juos visai iš padauguvio išvaryti, bet be-

sitaisant, atpldo kiti lietuvi priešininkai

— totoriai.

Kas atsitiko su getviais ir prsais tuo laiku, kada

padauguvys kliuvo kardininkams? Kurios lietuvi gentys

liuosos bepaliko ? Kaip Erdvilas sumans Lietuv gelbti ?

Kuomet ir delko pradjo kar su rusais? Kokias pilis

užkariavo? Koki tvark ved užkariautuose kraštuose?

Ko reikalavo iš gyventoj? Ar ilgai tssi tasai karas?

Kaip pasibaig? K paskui Erdvilas rengsi daryti? Kas

atsitiko besirengiant?
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Karas su totoriais. Totoriai tai buvo lau-

kin, bet labai didel ir nuožmi tauta, atplu-

dusi iš Azijos 1223 ni. Pirmiausia totoriai už-

puol rus žem ir beveik vis; kiaurai užkaria-

vo.

Nuveik rusus, totoriai atleido pasiunti-

nius pas Erdviki, reikalaudami, ydant pasiduo-

t ir duokl j valdytojui Džingis-Kanui mo-

kt, jeigu nenori savo žems tyrus paverstos

regti. Erdvilas teiau nenusigando, bet liep

pasiuntinius vaišinti Kernuvje ir visaip truk-

dyti ligi pats i kar neprisirengs. Paskui liep

pasiuntinius pas save atvesti, kuriems, duoda-

mas dvi jieti (vilyti), tar:

'' Siuniu tiedvi jieti js viešpaiui, kurs

nors Dus pasaulio užkariavo, vienok, neturi

dar tiek gals, kad lietuvi taut, nuveikt!"
Totori pasiuntiniai, suprat, kokiam ga-

lui buvo taip vaišinami, sugržo pas savuosius

ir papasakojo, k buvo mat ir girdj. Tuo-

jau nesuskaitoma totori kariuomen sigrov
'Lietuvos žem ir Piipties paupyje apsistojo.

Tuo tarpu Erdvilas giriomis ved savo kariuo-

men. Prisiartins prie tos vietos, kur totoriai

stojo, jisai dav savo kareiviams pasilsti, o

paskui išnetyi anksti ryt dar bemieganius

totorius užpuol. Nors labai atkakliai rmsi
totoriai, bet lietuviai su tokia narsybe juos ka-
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pojo ir žud, kad vos retas gyvas beliko —daug

j mšio vietoje krit, o dar daugiau Pripties

vandenyse paskend.

Kas buvo tie totoriai? Kuomet ir iškur jie atjo'

K pirmiausia užpuol? K padar totoriai, rusus nuvei-

k? Ko reikalavo totori pasiuntiniai iš Erdvilo? Kaip

pasielg Erdvilas su totori pasiuntiniais? Kur atsitiko

lietuvi mšis su totoriais? Kaip tasai mšis pasibaig?

IItenis=Lietttyos Kunigaikštis.

Kunigaikštis Erdvilas pasimir, nesuspjs
kardinink iš padauguvio išvaryti. Šit darb
atlikti norjo lygiai didžiai narsus kunigaikštis

Utenis, bet jam valdant, Lietuvoje nebuvo to-

kios vienybs, kaip prie Erdvilo. Ne visi kuni-

gaikšiai eidavo drauge su Uteniu prieš vokie-

ius ir dlto, nors daug kart Utenis kardinin-

kus buvo pergaljs, bet visai iš padauguvio

išvaryti j nesteng, o kai-kada ir pat mš
pralaimdavo. Nelaimingiausis Utenio žygis

prieš vokieius buvo 1227 metais, kuomet kar-

dininkai arti Kandavos pilies po ilgam ir

nuožmiam mšiui beveik visai lietuvi kariuo-

mene sunaikino.
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Ar suspjo Erdvilas vokieius iš padauguvio išva-

ryti? Kas norjo t darb atlikti? Delko Uteniui nepa-

sisek? Kuomet ir kur kardininkai Utenio kariuomen

sumuš ?

DIDZljy KUNIGAIKŠIU GADYNE.

Bingaudas — didysis Lietuvos kunigaikštis.

Kova su rusais ties Mogilna. Rus kunigaik-

šiai niekaip negaljo užmiršti jog Erdvilas

atm iš j didelius žems plotus ir tiktai lau-

k patogios valandos, ydant prastotuosius

kraštus vl atsimus ir lietuviams už nuoskau-

das atkeršijus. Todl, išgird apie Utenio nuo-

puol ties Kandava, pradjo ruoštis karan, tik-

damiesi kardinik pamuštj Lietuv lengvai

apgalti. Didysis rusinu kunigaikštis Sviatos-

laA^as 1234 m., surinks stipri kariuomen ir

pasitelks dar por mažesnij rus kunigaik-

ši, išsireng Lietuvon, bet rusinams labai ne-

pasisek, nes lietuviai, kunigaikšio Ringaudo

vedami, kuone visus juos išmuš. Viet kur iš-

tiko tasai mšis, žmons ir ligi šiol tebevadina

Mogilna, t. y. kapins, nes ia daugyb rusinu

kapus sau rado.

Iš šito žygio sugžs, Ringaudas pradjo
vadintis didžiuoju Lietuvos kunigaikšiu, rei-

kalaudamas, kad visi kiti kunigail?:šiai jo klau-

syt.
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Ko negaljo užmiršti nis kunigaikšiai? Kada ."jie

norjo lietuviams atkeršyti? Koks rusinu kunigaikštis

pradjo kar su lietuviais ir kuomet? Ar pasisek rusi-

nams? Kaip vadinosi ta vieta, kur atsitiko lietuvi mšis
su rusinais? Kaip pradjo vadintis Ringaudas po mšio
ties Mogilna?

Kova su kardininkais ties Akmene. Apgal-
js rusus, Ringaudas tuojau gavo susiremti su

antru nuožmiu Lietuvos priešininku kar-

dininkais.

Išgird apie Mogilnos atsitikim, kardinin-

kai rinite neberimo, nes jie aiškiai mat, jog

sutiprjusi lietuvi tauta nebesiduos daugiau

vokieiams save engti. Todl jie skubinosi Rin-

gaudo galyb sunaikinti, kol Lietuva dar buvo

apilsusi su rusinais bekariaudama.

Rudeniop 1236 metais kardininkij magiste-

ris su visa kariuomene išsireng Lietuvon, bet

nepasitikdamas viena vokiei galybe lietuvi

nuveikti, pasikviet dar 10,000 talkinink iš

kit šali.

Lietuviai taip-pat iš peties rengsi kar,
ketdami kardininkus iš padauguvio varyti. Y-

pa kunigai, vaideliai skatino žmones savo liuo-

syb ir dievus iš paskutiniosios ginti. Žmons
klaus savo dvasiški ir kiekvienas senas ir jau-

nas, vyras ir moterys, ginklavosi, ryždamiesl

liuesais gyi^enti, arba mirti. Todl trumpu lai-
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ku Ringaudas sukl stipri kariuomen ir išjo

atplstani kardininkij pasitikti.

Rugpiuio 22 d. Ringaudas su savo karei-

viais užstojo vokieiams keli arti Akmens.
Lietuvi karuomen buvo taip skaitlinga,kad,

j pamat, narsiausieji kardininkai nusimin,

o Ringaudas drsindamas lietuvius prieš mš
buk taip kalbjs:

''Kantriis Lietuvos ir žemaii vyrai! Su-

jote jau ne grobio grobti, bet toje vietoje mir-

ti, arba amžinai vergauti tiems kraujageriams,

kurie, tikyba prisidengdami, drsta mums liuo-

syb išplšti. Jei tam netikite, pažvelg-

kite, k padar padauguvnams, kurie, jau

pakrikštyti, kasdien sksta ašarose ir

kruvinuose varguose žva dei savo galvažu-

dži labo; o tie, nesitenkindami j kruvinu

prakaitu, išplš jiems dukteris ir snus —
leidžia perJr geležimis suvaržytus svetimus

kraštus dar didesniems nevidonams vergauti.

Praeis šimtas tkstani metij ir tai nesulauks

tie vargdieniai savo kruvino vergijos

galo. Mes šiandien ar rytoj liuosi

mirsime ir to nepritirsime, bet tie

kalnai, tos grios, ši žibanti saul mins,

jog aš jums t teisyb kalbjau. Nejs išga-

nymo, ne js laims trokšta tie bedieviai, bet

js žems, kuri atm, jus nuvergs ir savo gy-
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vuliais padarys. Kuris iš jsij išsižads tu na-

11111, kuriuos js tvai ir boiai karšo? Kuris-

gi tarp js nors vergauti ir belaisviu mirti'?

Js dievai,ms užtaiytojai, regite, jog už liuo-

sjh, vis brangiausi jiis dovan, padsime
šiandien ms g}^yb ir tu, vyriausiasis dieve,

Perkne, ant kurio mirkterjimo dreba saul,

žem, mars ir visas sutvrimas, stiprink mus
šiandien savo galyb, o gandink tavo dešine

tuos kraujagerius ! '

'

T pasaks ir žirg pentiniais paspauds,
liep psti trimitus mš.

Antroje pusje kardinink magisteris Yol-

kinas eiliuodamas vokieius, stiprins juos

kalbdamas

;

''Dabar atjo laikas mums grumties. Šian-

dien to reikalauja ms garbe ir tikyba. Per-

galj tapsime j viešpaiais, o mšyje žuv —
nuodmi atleidim ir amžin gyvenim nupel-

nysime. To pasiekti padk mmns šios dienos už-

tarytojau, Šventasis Maurikijau!^*

Tuos žodžius išgirdus, visa vokiei kariuo-

men surikusi: ''Šventasis Maurikijau!, padk
mums šiandien!"

Tuojau abi pusi susirm ir prasidjo ne-

regta ligi tol kova. Ilgai varžsi pergale lie-

tuviai su vokieiais, bet juo ilgiau plovsi, juo

didesn aitra buvo. Pagalios vokieiai pradjo
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bgti, o lietuviai ir žemaiiai, juos vydami, me-
džiais iš kero rautais talž, nes ragotins ir kiti

ginklai, besigrumiant, buvo suluž.

Sako, buk 20,000 vokiei tuomet karo vie-

toje žuv, o tik 10 vyr Ryga tesugrž. Vo-
kiei turtas, visos gerybs ir ginklai kliuvo

lietuviams. Nelaim tik, kad Ringaudas nega-

ljo tuomet vokiei iš paios Rygos išvaryti,

nes iš ryt tuo laiku vl užpuol Lietuv toto-

(riai, todl, palikus padauguv kardinink ran-

kose, kunigaikšiui teko traukti kariuomen
totori drausti.

Pasibaigus karui su totoriais, kuriuose lie-

tuviai taip-pat pergaljo, Ringaudas mai pa-

simir.

Su kokiu dar priešininku teko kariauti Ringau-

dui? Delko kardininkai taip greitai pradjo kar? Kaip

rengsi lietuviai kar? Kur susitiko lietuviij kariuome-

n su vokieiais? K kalbjo Ringaudai savo kareiviams

prieš mši? Kaip drsino vokieius magisteris?

Ar smarki ištiko kova? Kas pergaljo? Delko lietuviai

negaljo tuomet vokiei iš Rygos išvyti? Kaip pasi-

baig karas su totoriais? Kas atsitiko su Ringaudu po-

tam karui?
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KARDININK ir KRY2lU0Diy SUSIVIENIJIMAS

Baim apm Padauguvio vokieius-kar-

diiiikus, kuomet lietuviai, Ringaudo vedami,

sutrupino j galyb ties Alanene. Dabar visie-

ms aišku buvo,jog neužilgo reiks vokieiams

visai iš t viet kraustytis, jeigu nesuskubs iš

kur nors gauti stipri talkinink. Todl Rygos

vyskupas skubinai išleido pasiuntinius Rym
prie popiežiaus prašyti, kad kardinink orden
suvienyt su Prsijos krj^žiuoiais. Popiežius

išklaus kardinink meldimo ir balandžio m-
nes 1237 metais abu vokiei ordenu tapo su-

vienytu. Kryžiuoiai apsim kiekviename rei-

kale taikinti kardininkams prieš lietuvius, o

kardininkai nuo to laiko turjo dižiojo kryžiuo-

iij magisterio klausyti.

Tasai kardinink ir kryžiuoi susivieny-

jimas taip sustiprino vokiei galyb, jog aug-

štaiiai su žemaiiais negaljo daugiau nei ma-
nyti apie j išvarym iš Lietuvos krašto. Prie-

šingai, dabar reikjo begal vargo padti ir

daug kraujo pralieti, kad savo liuosyb apg}^-

nus ir patiems vokiei vergais netapus.

Kodl pam baim kardininkus? Ko bijojo? Kam
Rygos vyskupas leido pasiuntinius Rym? Ar išklaus

popiežius kardinink meldimo? Kuomet kardinink or-

denas tapo suvienytas su kryžiuoiais? K apsim kry-
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žiuoiai ir k kardininkai? Ar sustiprino vokieius ta-

sai susivienijimas? Ar galjo dabar lietuviai tiktis juo;?

išvaryti? Kas liko daryti augštaiiams ir žemaiiams?

MINDAUGAS-LIETUVOS KARALIUS.

Viešpatavimo pradžia. Kingaudui mirus

Lietuvoje kilo didis ermyderis. Augštaiiuose

ir žemaiiuose daug tuomet buvo kunigaikšiu,

o beveik kiekvienas norjo Ringaudo sostan

atsissti ir didžiuoju Lietuvos kunigail^šiu

tapti, ydant kiti jo klausytij. Iš to prasidjo

begaliniai vaidai, kunigaišiai m vienas kit
žudyti, brolis prieš brol ginkl kl, užmiršda-

mi, jog kaimynai to tik ir telaukia, kad Lietuvo-

je tvarka suirt ir visas kraštas nusilpntij.

Kežinia kuo bt tie vaidai pasibaig, jei-

gu 1242 m. didžiojo kunigaikšio sostan nebt
atsisds Eingaudo snus. Mindaugas, vyras

narsus ir labai išmintingas. Sunki buvo Min-

daugo viešpatavimo pradžia. Kaip-kurie kuni-

gaikšiai nenorjo vyresnybs pripažnti ir

kvietsi svetimtauius talkon prieš Mindaug.
YpaS daug blogo dar trys Mindau-
go brolvaikiai — Arvydas, Vykintas

ir Tautvilas. Jie sukurst rusinu kunigaikšti

Danieli kariauti su [Mindaugu, o šis sukl
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beveik visus rusinu kunigaikšius ir dar pasi-

kviet kardininkus talkon.

Nors iš vis pusi priešinink apsuptas

buvo, Mindaugas nenusimin. Jis ryžosi iki

paskutinosios gintis, bet negaljo tokios daugy-

bs priešinink veikti. Pralaimjs kelet kru-

vin mši su rusinais ir kardininkais, Min-

daugas pamat, jog ginklu nieko nepadarysis
todl suman kitu bfidu Lietuv gelbti.

Pirmiausia jis susitaik su rusinu kunigaik-

šiu Danielium, o kad sandora stipresn bt
dar ir susigiminiavo su juo, išleisdamas savo

dukter už Danieliaus snaus, Svarno.Kraiio

vietoje Mindaugas atidav Svarnui didelius ru-

sinu žems plotus, kurie kitados buvo lietuvi

užkariauti.

Susitaiks su Danieliumi, Mindaugas vl
mgino ginklu kardininkus drausti, bet nieko

negaljo jiems padaryti, ypa, kad daug lietu-

vi ir žemaii kunigaikši jo iš vien su kar-

dininkais prieš Mindaug. Dabar Mindaugas

priverstas buvo ir su kardininkais geruoju tai-

kintis. Jis prisižadjo apsikrikštyti ir atiduoti

kardininkams žemaii žem.

Kas 'ivyko Lietuvoje, Ringaudui mirus? Kuomet
didžiuoju kunigaikšiu tapo IMindaugas? Ar pripažino

jam viresnyb kiti kunigaikšiai? Kurie kunigaikšiai

daugiausia bloga dar? K jie prikalbino kariauti su
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Mindaugu? Kas jo talk Danieliui? Delko Mindaugas
negaljo ginklu prieš sudrausti? Kokiuo bdu jisai

suman Lietuv, gelbti? Kam susigiminiavo su Danieliu-

mi? Kok krait dav savo dukterei? Ar mgino dar su

kardininkais kariauti? Delko j vl negaljo veikti?

Kaip susitaik su kardininkais?

Mindaugo krikštas ir apsivainikavimas.

Matydamas, jog vieniems lietuviams stabmel-

džiais esant, msij kraštas nkados nesulau-

ks ramybs, Mindaugas suman krikštytis ir

katalikij tikyb Lietuvoje vesti. Todl, ilgai

nelaukdamas, išleido pasiuntinius Ryman pas

kardinink magister su brangiomis dovano-

mis sandoros prašydamias ir apsikrikštyti pa-

sižaddamas. Gavs dovanas, kardinink ma-
gisteris su Rygos vj^skupu ir daugybe svei
atkeliavo Lietuvon Mindaugo krikštynosna.

Rugpiio 7 d. 1252 m. Mindaugas su savo žmo-

na Morta ir dviem simum apsikrikštijo. T
pai dien apsikrikštijo dar 60 vyr Lietuvos

diduomens, tvnais vadinam.

Pats apsikrikštijs. Mindaugas norjo ir

vis lietuvi taut apkrikštyti. Tuojau liep

katalik kunigams žmones mokyti ir krikštyti

visoje Lietuvoje. Paskui išleido 12 tvn
Rjnn pas popieži, kad apsakyt jam, kas Lie-

tuvoje atsitiko.
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Popiežius labai džiaugsi, girddamas, jog

lietuviai apsikrikštijo, ir tuo paiu laiku išsiun-

t Mindaugui laišk, sveikindamas j Lietuvos

karaliumi ir Prižaddamas j ir vis lietuviij

taut savo gi.obon priimti ir reikale užtarti. Iš-

leisdamas namo Lietuvos pasiuntinius, popie-

žius indav jiems karališk vainik ir rašt
Rygos vyskupui, liepdamas jam Mindaug Lie-

tuvos karaliumi apvainikuoti. Tais paiais me-
tais rudenyje Lietuvon suvažiavo daugyb sve-

i iš kitij žemi kuri akyvaizdoj e Mindaugsa
tapo iškilmingai Naugardukyje apvainikuotas

ir Lietuvos karaliumi apšauktas.

Delko Mindaugas suman krikštytis? Kam siunt

pasiuntinius Rygon? Kada Mindauga-s apkrištytas

tapo? Kas dar su juomi apsikrikštijo? K liep Mindau-

gr.,3 daryti katalik kunigams? Kam siunt pasiuntinius

Ryman? K prižadjo popiežius? K indav Lietuvos pa-

siuntiniams parvežti? Ar buvo Mindaugas apvainikuotas

ir kur?

Kova su vokieiais. Pats apsikrikštijs ir

vesdamas Lietuvoje katalik tikyb, Mindau-

gas man atitolins tas nelaimes, kurias kardi-

ninkai su kryžiuoiais dar ms kraštui, bet

apsivyl. Vokieiai dar labiau pradjo Lietuvon

smelktis, o tuose kraštuose, kur buvo jau si-

grieb, begalo spaud žmones. Pagalios vokie-

iai taip sidrsino, jog m reikalauti, kad
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Mingaugas užrašyt, jiems vis Lietuv, jeigu

bevaikiu mirt.

Kada žinia apie šit vokiei geidul pa-

sklido tarp lietuvi, visa tauta pradjo bruzdti.

Sujudo kryžiuoius varginamieji prvisai, sukilo

žemaiiai, tiktai Mindaugas vis dar nesiskubino

vokieiams karo paskelbti. Tada žemaii ku-

nigaikštis Trainaitis atkeliavs pas Mindaug,m melsti, kad karalius liautsi su vokieiais

biiuliavs ir gelbt savo tvyn. Mindaugas,

Trainaiio perkalbtas, pradjo rengtis karan.

Išgird apie tai, layžiuoiai paleido paskal po

vis Europ, buk Mindaugas išsižadjs kata-

lik tikybos ir rengiasi visus karkšionis išnai-

kinti. Iš vis šali dideliais briais jo vokie-

iams talkininkai, ir greitu laiku kardininkai

su kryžiuoiais sudar toki stipri kariuome-

n, jog tikrai pasitikjo lietuvius nuveikti.

Ištraukdami karan vokieiai man, jog da-

bar jau tikrai gals vis Lietuv užkariauti, bet

labai apsiriko. Mindaugas, nelaukdamas, kada

jie Lietuvon sigriaus, išjo priešais, ir liepos

13 d. 1261 m. lietuvi kariuomen susitiko su

vokieiais Kurše pas Dubros. Su neapsakoma

narsybe, geležimis apsišarvav, vokieiai dan-

gai kartu metsi ant lietuviij, bet niekaip nega-

ljo j veikti. Matydami, kaip kantriai augš-

taiiai ir žemaiiai stato prieš vokieius savo
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krtin, kuršininkai, nors buvo atvaryti vokie-

iams i talk, puol ant jii iš uži^akalio. Su-

remti iš d^i.ej pusiij kardininkai ir kryžiuo-

iai nebeištvr, smuko iš mšio, kur kas ma-
nydamas. Daug vokiei tuomet lietuviai išmu-

š, o dar daugiau nelaisvn sum. Sako, buk
belaisvius vokieius ir j talkininkus lietuviai

tarp savs ant arkli ir karvi main ir nepa-

prastai pigiai pardavinj —po grivin už vyr.
Po šitam mšiui lietuvi kova su vokieiais

dar nepasibaig, tiktai iš Kuršo persikl Pr-
sus. Prsai, padrsinti vokiei nuopoliu pas

Dubre, ryžosi išsiliuosuoti iš kryžiuoi vergi-

jos, ir kas gyvas stvrsi ginklo. Didžiai laimin-

gai j vadas Enrikas Mantis bepaliovos gr-
msi su vokieiais. Kryžiuoiai-gi, nebegalda-

mi ginklu prs sudrausti, nežmoniškai kankino

kiekvien, kurs j rankosna pakliuvo, manyda-
mi tokiu bdu prsus nugzdinti. Dvylikai va-

d, kuriuos nelaisvn buvo sum, išlupo akis,

senelius ir moteris gyvais degindavo, o k su

ginklu pagaudavo, tiems dar baisesnius kanki-

nimus pramanydavo. Teiau šitos baisenybs

tik dar labiau skatino prsus kov. Neveikia-

mas Enrikas Mantis, kaip audra, blašksi po

vis šal, vokieius naikindamas ir j pilis su

žem'e lygindamas. Jam talk Mindaugas at-

siunt dar kunigaikšt Trainait su stipria ka-
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riuomene. Sujungusiu savo kareivius, tuodu

karvedžiu 1264 m. smarkiai sumuš kryžiuoius

ties Labguva, kur pats didysis j magisteris ga-

l, gavo.

Dabar prsai buvo jau kaip ir išliuosuoti,

bet vokieiai nenustojo vilties vl juos paverg-

ti. Kryžiuoiai tik lauk, kad Lietuvoje nesuti-

kimai kilt. Ant nelaimes j noras greitai išsi-

pild. Du žemaii kunigaikšiu—Daumantas ir

Tautvilas — susitar nužud^^ti Mindaug. Pri-

kalbinusiu dar Trainait, šiuodu piktadariu

1264 m. nužud Mindaug ir du jo sn, Rep-
k ir Rukl.

Ko tikjosi Mindaugas, jvezdamas Lietuvoje kata*

lik tikyb? Kaip elgsi vokieiai, Mindaugui apsikrik-

štijus? Ko m reikalauti sidrsin vokieiai? Kas buvo

Lietuvoje, kada pasklido gandas apie vokiei reikala-

vimus? Kurios lietuvi gentys sujudo? Kas prikalbjo

Mindaugui kariauti su vokieiais? Kokias paskalas palei-

do kryžiuoiai Europoje, kaip patyr, jog Mindaugas ren-

giasi karau? Kur ir kada lietuviai susirm su vokie-

iais? Kas tame mšyje pam virš? Ar pasibaig karas

po mšiui pas Dubr? Kur paskui didžiausia kova jo?
Ko norjo prsai, kariaudami su vokieiais? Kas buvo

j vadu? Kaip elgsi vokieiai su prsais to karo metn?

Ar nugždino jie prsus? Kas atjo prsams talkon?

Kur ir kuomet ištiko antras mšis su A^okieiais? Delko

prsai negaljo išsiliuosuoti ? Kas ir kuomet nužud Min-

daug?
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Vytenis,

Karaliui Mindaugui žuvus, Lietuvoje per 20

met nebuvo geros tvarkos. Daug tuomet persi-

main kunigaikši, bet nei vienas nesteng
užpuolani prieš sudrausti, kol didžiuoju ku-

nigaikšiu netapo Vytenis (1284 m.). Sunkiais

laikais pradjo jisai viešpatauti.

Naminiams lietuvi vaidams ilgai nepasi-

baigiant, visi ms krašto priešininkai pakl
galv. Ne tik kardininkai su kryžiuoiais, bet

dar rusai, totoriai ir lenkai apniko Lietu v^

draskyti ir labai j mivargino. Pilys ir kaimai

buvo sudeginti, dirvos apleistos, nes vienos mo-
terys kur-ne-kur ar ir sjo, o visi vyrai karo

žygiuose vargo, remdamiesi tai su kardinin-

kais ir kryžiuoiais, tai su rusinais, lenkais ar-

ba totoriais. Nebegyveno anuomet dauguma
lietuvi nei kaimuose, nei pilyse, bet nežen-

giami miškai buvo j namai, o neapsakoma

narsyb ir kantryb j pilimis. Tuo laiku kry-

žiuoiai su kardininkais beveik visus prsus
išnaikino, nes kuomet žuvo kovoje garbingi i
vadai, Enrikas Mantis, Glapis, Dievonis ir kiti,

nebebuvo kam jj drsinti ir stiprinti, o žmons,
atvj-atvjais apiplšti ir varginti, nebedr-

so daugiau savo liuosybs ginti ir savo galvažu-

dži rankosna pasidav. Lygiu bdu ir visi Pa-
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dauguvio gyventojai vl vokiei vergais tapo.

To negana, vokieiai, geisdami dar ir žemaiius
pavergti, be paliovos užpuldinjo Lietuv. Dl-
to Vytenis per vis. savo viešpatavim karia\o

tai su kardininkais, tai su kryžiuoiais, kol 1294

m. nesutrin vokiei galybs pas Treids up.

Gindamas Lietuv nuo vokiei, Vytenis

neužmiršo ir kit priešinink graudinti. Devy-

nis žygius jis padar lenk žem ir kiekvien
kart kiaurai perjo vis Lenkij. Taip-pat pa-

sekmingai kariavo ir su rusinais, nuo kuri atsi-m atgal visus jau Mindaugo klausiusius ru-

sinu žems plotus.

Mirdamas Vytenis paliko Lietuv suvien}'-

t ir galing. Sako, buk j griausmas užmušs
1315 m.

Ar ilgai Lietuvoje nebuvo tvarkos, Mindaugui mirus?

Koks kunigaikštis tai netvarkai gal padar? Kokia

buvo Vytenio viešpatavimo pradžia? Delko "Vyteniui sun-

ku buvo viešpatauti? Ka.s tuomet vargino Lietuv? Ko-

kiame padjime buvo miestai ir sodžiai? K veik žmo-

ns? K kryžiuoiai padar su prsais? Kas djosi Pa-

dauguvyje? Delko Vytenis kariavo su kryžiuoiais? Kur

ir kuomet sutrin vokiei galybe? Kelius kartus jo

j lenk žem ir kaip ten Vyteniui seksi? Kaip jam

seksi kariauti su rusinais?
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LIETUVOS GALYBE.
Gediminas ISIS — 1340 m.

Lietuvos tvarkymas. Vytenis apmalšino
ms karšto priešininkus ir suteik Lietuvai

galingos valstybs garb, bet tvyns reikakj,

kaip reikiant, sutvarkyti nesuspjo. Šitas dar-

bas atlikti teko jo broliui, Gediminui, kurs po
Vytenio galvos didžiuoju Lietuvos kunigaikšiu
tapo.

Praddamas viešpatauti, Gedminas rado
Lietuv didžiai suvargusi. Žmons, be palio-

vos kariaudami, buvo nuskurd, gyveno pusba-

džiu: pilys ir miestai sudraskj^ti ir sudeginti.

Tokiame padjime gyventi ilgiau buvo nebega-

lima, todlei Gediminas msi labai rpestin-

gai visa k išnaujo tvarkyti ir lopyti.

Visuprimiausia Lietuvos pakrašiuose pra-

djo statyti stiprias pilis, kad bt gera atspir-

tis priešininkams užpuolant, o paskui valstybs

vidur^ge msi senuosius miestus statyti ir nau-

jus kurti.. Tais laikais buvo pastatyta Junige-

dos, Aukaimio, Bisen, Lydos, Medininku,

Krvos ir daug kit pili, kuri griuvsiai dar

ir šiandien teberiogso, liudydami anij laik Lie-

tuvos galyb. Lygiu bdu Lietuvos miestai, ku-

riuos Gediminas sutais arba inkur ligi ši die-

n tebestovi. Žymiausi iš j Trakai ir Vilnius.
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Apie Vilni užsiliko šitoks padavimas:
Medžiodamas Paneri kalnuose, Gediminas kar-

t apsinakvojs girioje. Nakia jisai sapnavs
geležin vilk, kurs taip smarkiai staugs, lyg

jo nasruose bt šimtas vilk buv. T sapn
krivys Lizdeika šiaip išaiškins Gediminui:

geležinis vilkas reiškis didel miest, kur šio-

je vietoje kunigaikštis tur pastatyti, baisus jo

staugimas — garb, kuri apie t miest paskly-

sianti visame pasaulyje.Teiau šis padavimas
yra nevisai teisingas, nes dar prieš Gedimin
Vilniaus miestas buvo inkurtas. Jau Vitenio

laiku ia stovjus Romuvos žinyia ir vyriau-

siasis kryvis gyvens. Gediminas tik padidino

Vilni, dvi pili jame pastatydamas ir savo

sost ionai perkeldamas.

Geisdamas žmoni bv pagerinti, Gedimi-

nas labai rpinosi, ydant ms krašte amatai

ir prekyba prasiplatint, o kadangi lietuviai nuo

to jau buvo atprat, tai kvietsi iš kit šali

gerus amatninkus ir pirklius, kad jie Lietuvoje

versdamiesi, msiškius mokint ir Lietuvos

gerov kelt.

Besirpindamas apie kasdieninius tvyns
reikalus, Gediminas neužmiršo ir dvasiškj
tautos reikal. Tuo tikslu jisai stengsi Lietu-

voje krikšioni tikyb vesti ir apšvietim pa-

platinti, bet šitas darbas nelabai tevyko, nes

kryžiuoiai visomis pajgomis j trukd.
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Ko Vytenis nesuspjo padaryti? Kam ^^eko Lietuvos

reikal sutvarkymas atlikti? Koki rado Lietuv Ge-

diminas, praddamas viešpatauti? K jis visupirmiaasia

msi daryti? Kokias pilis ir miestus pastat Gediminas?

Koks yra padavimas apie Vilni? Ar visai teisingas

tasai padavimas? K dar Gediminas, nordamas žmo-

ni bvi pagerinti? Ar seksi Gediminui apšviet ir

krikšionyb platinti ?

Santikiai su rusais ir lenkais. Užsims
namini Lietuvos reikal tvarkymu, Gediminas

veng bereikalo kariauti su kaimynais. Prie-

šingai, jis rpinosi taikoje gyventi su visais, kas

nesiksino Lietuvos draskyti. Toki ger kai-

myn buvo nemaža Rusijos kunigaikši tarpe,

todl Gedimino santikiai su didžiuma gud
buvo gana širdingi. Jo laikais gud kunigaik-

šiai Lietuvoje, o msiškiai Gudijoje buvo lau-

kiami sveiai. Tokioje pat taikoje tuomet lietu-

viai gyveno ir su lenkais. Nestebtina todl, kad

Gediminas su gudais ir lenkais susjo artymon

giminystn, išleisdamas savo dukter, Danut,
už mozr kunigaikšio Traidenaviiaus, o Al-

don už lenk karalaiio Kazimiero Didžiojo.

Maskvos kunigaikšio snus, Simonas, taip-

pat ved Gedimino dukter, August, o ms
kunigaikšio simus, Algirdas, Vitebsko valdy-

toju tapo, apsivesdamas su tenykšio kunigaik-

šio Jaroslavo dukra, Marija.
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Neapsjo teiaii ir be kar tarp lietuvi su

gudais, bet tuose karuose msiškiai visuomet

imdavo virš, o per tai Gediminas gana didelius

gud žems plotus prie Lietuvos prikerg. Žy-

miausias lietuvi karas su rusinais vyko 1333

metais. Lietuviai apm tuomet Ovroo, Žito-

miriaus ir Kievo mieštus, o Gediminas, šitam

karui pasibaigus, pradjo vadintis Didžuoju

Lietuvos ir Rusijos kunigaikšiu.

Su kokiais kaimynais Gediminas veng kariauti ir

delko? Kur jo laikais buvo ger kaimyn? Kokie buvo

letuvi santikiai su gudais ir lenkais? Su kuriais rusais

ir lenkais Gediminas susigiminiavo ir kokiuo bdu? Ar
apsjo be kar tarp lietuvi su rusinais? Kuomet vyko
žymiausias karas? Kas pam virš ? Kaip Gediminasm
vadintis, tam karui pasibaigus?

Santykiai su vokieiais. Geruoju gyvenda-

mas su gudais, rusinais ir lenkais, Gediminas

norjo ir su vokieiais amžinj kar, užbaigti.

Lietuva tuomet buvo jau tiek sustiprjusi, jog

nesunkubt buv vokieius ginklu sudraus-

ti, bet Gediminas norjo be kraujo praliejimo

apseiti, o antr, vertus, m'an, jog lietuviams

stabameldžiams esant, vokieiai visuomet gaus

iš kitur talkinink ir vl puls ms krašt

terioti. T numanydamas, Gediminas Pasiržc

Lietuv apkrikštyti, kad vokieiai negalt
apgavimu dievobaiming žmoni prieš lietu-
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vius sukurstyti. Tuo tikslu 1323 metais jisai

išleido pasiuntinius Rjrmian su raštu prie po-

piežiaus uždrausti vokieiams Lietuv, drasky-

ti ir prižaddamas katalik tikyb priimti.

Tuo paiu laiku Gediminas kvietsi iš Sakso-

nijos ir Silezijos dievobaiming kunig, ydant

Lietuvon atkeliav, jie ms brolius mokint
ir krikštyt, o Vilniuje ir Naugardukyje pas-

tat katalikams tris bažnyias.

Popiežius' paliep kryžiuoiams liautis

ms krašt užpuldinjus ir prižadjo atsis-

ti kelet V5a', kad lietuvius su kryžiuoiais

ant vietos sutaikius, bet vokieiai nepaklaus
popiežiaus. Nežirdami uždraudimo, jie tuo-

jau apskelb kryžiaus kar ir pradjo žemai-

ius terioti. Tuo tarpu atvyko popiežiaus pa-

siuntiniai. Pirmiausia jie aplank kryžiuoius,

paskui nukeliavo Rygon pas kardininkus, o iš

ia atsiunt kelius vyrus pas Gedimin. Kuni-

gaikštis labai mandagiai prim tuos sveius,

o kai jie gržo atgal Rygon, tai drauge su jais

išleido nuo savs pasiuntinius, ydant jie iš-

vien su popiežiaus pasiuntiniais svarbiausius

reikalus apsvarstyt. Pakelje vokieiai su-

m Gedimino pasiuntinius ir užmuš. Tuomet

kunigaikšiui pritrko kantrybs. Jisai palio\

rpintis krikštu,^ o ryžosi ginklu voikeius ir

j talkininkus drausti.
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Kaip norjo Gediminas gyventi su vokieiais? Delko

jisai nemgino iš pradžios su jais kariauti? Kaip noršjo

Gediminas užbaigti kov su vokieiais? Kam jisai siunt

krikštyti? K isak popiežius kryžiuoiams? Ar klaus
jie popiežiaus? Pas k pirmiausia atkeliavo popiežiaus pa-

siuntiniai? Kaip Gediminas prim popiežiaus pasiunti-

nius? Kur ir kam jis siunt pasiuntinius? K padar
vokieiai su Gedimino pasiuntiniais? Kas iš to išjo?

Kova su vokieiais. Kiek kart lietuviai

kariavo su vokieiais Gediimno laikais, sunku
ir besuskaitj^ti, bet iš vis t kart labiausia

mintinu yi'a du. Vienas vyko 1329 m. su kar-

dininkais. Tuomet lietuviai, eidami išvien su

Rj^gos arcivyskupu, taip smarkiai sumuš kar-

dininkus, jog jie daugiau nebedrso lietuvi

kliudyti kol Gediminas buvo gyvas.

Antrasis karas su kryžiuoiais 1336 m.,

nors nedav lietuviams aiškios pargals, bet

amžinai bus minimas istorijoje dlto, kad tuo-

met ms boiai parod toki narsyb, kokios

ligi tol pasaulis nebuvo regjs.

Tais metais didysis kryžiuoi magisteris,

sukviets iš vairi krašt begalo didel^ ka-

riuomen, netiktai užpuol ms krašt. Žmo-

ns neturdami kur dingti, su turtu kraus-

tsi pilis, apgynimo ieškodami, o kryžiuo-

iai, jokio lobio laukuose nerasdami, taip-pat

suman pilysna veržtis. Vienoje pilyje buvo

tik 4000 lietuvi kariuomens, o vokieiai
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apsiaut j iš vis pusi. Nors sunku buvo
tiktis nuo tokios daugybs priešinink apsi-

ginti, bet pilies vyi'as, Margis, ryžosi iš pasku-

tinosios grumties ir, kol nors vienas kareivis

bus gyvas, nesileisti vokiei pil. Nuo tam-
sos ligi tamsai lietuviai rmsi su vokieiais

ant pilies mr, neleisdami jiems ant sienos

užlipti, o nakties metu tais mrus tose vieto-

se, kur vokieiai tam tikromis mašinomis spra-

gas praardydavo. Nors pilis buvo giliu ir pla-

iu grioviu apkasta, bet netrukus tasai griovis

prisipild pilnas lavon. Vokieiams dabar bu-

vo lengviau prie pilies sien prieiti, ir stiprs

mrai daugelyje viet pradjo irti, o tuo tar-

pu pilies apgynjai jau beveik visi buvo sun-

kiai sužeisti. Teiau Margis nei tada neman
pasiduoti. Kad ir sužeisti lietuviai gynsi, kaip

levai. Tuomet vokieiai iš vis pusi padeg
pil, manydami, jog tokiu bdu priversi msiš
kius pasiduoti. Dabar lietuviai pamat, jog a-

tjo paskutin valanda, bet ryžosi veriau pa-

tiems sau gal pasidaryti, ne kaip vokiei
vergais tapti. Tuoj Margis paliep tvirtapils

viduryje sukurti didel lauž ir visas gerybes

ir turtus liepsnon sumesti, kad vokieiams

nepatekt, o paskui visi, kas gyvas buvo, nus-

prend toje pat liepsnoje susideginti. Seneliai,

moterys ir kdykiai pirmutiniai jo ant to km-
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vino aukuro, o paskui kareiviai šoko ugn ir

tenai vienas kitam galvas kirto.

Kryžiuoiai, nebematydami ant mr nei

vieno kareivio, puolsi degani pil, o kad
išlauž vartus, tai išvydo bais regin: pilies

apgynjai liepnose kapojasi kits-kit; pasku-

tiniam kareiviui nukerta galv, moterišk —
lietuvi šventoji—ir pati liepsnoje pranyksta.

T matydami, net kryžiuoiai nusimin, ne-

bedrso toliau Lietuvon eiti ir sugržo atgal.

Ketvertai met praslinkus po šito atsiti-

kimo, Gediminas smarkioje kovoje su kryžiuo-

iais mirt sutiko. Tuomet kryžiuoiai pirm
dar kart tevartojo šautuvus, ir garbingasis

Lietuvos tvarkytojas pas Veliuonos pil iš už-

pakalio peršautas tapo 1340 m. Jo knas Vil-

niuje iškilmingai palaidotas, o kalnelis, kame
jis ilsisi, ir ligi šiai dienai Gedimino kalnu va-

dnamas.

Ar daug kart kariavo lietuviai su vokieiais Gedi-

mino laikais? Kiek kar yra labiausiai mintin? Kuo-

met buvo karas su kardininkais? Kas tuomet jo išvien

su lietuviais? Kuomi tasai karas pasibaig? Kuomi yra

žymus karas su kryžiuoiais 1336 m.? Ko tuomet žmo-

ns kraustsi pilysna? K dar vokieiai, nerasdami lau-

kuose turt? Ar daug buvo kariuomens pilyje kuri
vokieiai apsiaut? Kas ten buvo pilies vyru? Ar pasida-

v Margis vokieiams? K dar lietuviai, kuomet kry-

žiuoiai padeg pil? K pamat vokieiai, išlauž pilies
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vartus? Ar drso jie tolif.u Lietuvon eiti? Kuomet, kur
ir iš kokios priežasties mir Gediminas? Kur jis palai-

dotas ?

Jaunutis 1341 — 1345'.

Oediminas Paliko septynius snus, bet tuo

laiku, kai jis mir, vyresnij broli nebu
vo namiej e. Visi jie buvo tvo išsiuntinti

vairiuosna plaios valstybs kraštuosna tvar-

kos prižiiirti. Tiktai jauniausiasai Gedimino
snus, vardu Jaunutis, prie tvo gyveno ir dl-

to po jo mirties Vilniaus sost ir vyriausij
Lietuvos valdži pam. Neilgai jam teko Lie-

tuvoje viešpatauti, nes bdamias dar visai jau-

nas ir nesubrends, nemokjo tokios didels

valstybs suvaldyti. Vjii'esnieji broliai, maty-

dami Jaunut dar mažai k teišmanant, elgsi

kiekvienas visai savarankiškai, nesiklausdami

nei jo pritarimo, nei joki sakim iš jo ne-

laukdami. Tok didžiojo Lietuvos kungaikšio

valdžios nusilpnjim greitai pastebjo kai-

mynai. Kryžiuoiai, matydami, jog tarp Ge-

dimino sn greitai pakils nesutikimai, m
ruoštis didel kar su lietuviais, nes jau nuo

seno buvo priprat išms namini vaid nau-

dotis. Visai galimas yra daiktas, jog Lietuva

bt nukentjusi, jeigu ir toliau didžiuoju

kunigaikšiu bt buvs Jaunutis, bet du vy-
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resniuoju jo broliu — Algirdas ir Kstutis —
susitar Jaunuti prašalnti ir Lietuvos val-

dži savo raiikosna paimti, kas ir atsitiko

1345 metais.

Kelius snus paliko Gediminas? Kur buvo vyres-

nieji sniis, Gediminui mirštant? Kuris snus Vilniaus

sost paveldjo? Ar ilgai Jaunuti^ Lietuvoje viešpatavo?

Delko broliai susitar iš jo valdži atimti? Kuomet tas

atsitiko ?

Algirdas ir Kstutis.

Valdžios ingijmas ir pasidalinimas. Pla-

ti buvo Lietuvos valstyb, kuomet mir Gedi-

minas, dlto jos valdytojui reikjo nemažos iš-

minties, kad visur ger tvark užlaikyti ir pri-

deraniai jos galyb ir garb saugoti. Todl
silpnas Jaunutis buvo visai nevykusiu Lietu-

v.os viešpaiu. Tad aišku, jog tvyns labo d-
lei reikjo Jaunut nuo Vilniaus sosto prašalin-

ti ir stiprias rankas didžiojo kimigaikšio val-

dži paimti. T darb atlikti susitar vyriau-

siuoju ir išmintingiausiuoju Gedimino sn --

Algirdas ir Kstutis.

Siunaniusiu Jaunut nuo sosto pašalinti ir

geresn tvark visoje valstybje vesti, juodu

susikalbjo viena diena atvykti Vilniun su ka-
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riuomeilm ir, jeigu Jaunutis geruoju nenusi-

leist, ginklu priversti j sosto atsižadti. Su-

tarta buvo tai padaryti žiemos metu, teiau
Algirdas paskirtuoju laiku Vilniun nepribuvo,

o iš Vitebsko, kur jis gyveno, atjo su kariuo-

mene tik ligi Krvs ir ia apsistojo. Kstutis-

gi iš Trak nakties laiku išsireng. Didelis šal-

tis ir pga buvo t nakt, per tai kariuomen
labai palengva tegaljo eiti, vienok beauštant

Kstutis ]3risiartino prie Vilniaus vart. Nors

nerado cia Algirdo, kaip buvo sutarta, bet nuc

savo žodžio neatstojo: tuojau apm vis miest
ir abi Vilniaus pili, o Jaunut nelaisvn sum.
T atliks Kstutis tuojau išleido pasiuntin

prie Algirdo, kviesdamas j kuogreiiausia Vil-

niun atvykti ir Gedimino sost užimti. Trei
dien Algirdas buvo jau Vilniuje, kur Kstu-
tis j iškilmingai pas miesto vartus sutiko, Ge-

dimino rmuosna nuved, tvo sostan pasodi-

no ir didžiuoju Lietuvos kunigaikšiu apšauk
tardamas: "Tu esi vja^iausias ms brolis, ta-

vs daugiau visi klausys, dlto tau pridera vir-

šenyb, o aš visuomet prie tavs bsiu".

Paskui abu broliu sutar valdži pusiau

pasidalyti. Algirdas vadinosi Didžiuoju LietuA^os

kunigaikšiu ir apsim daugiau rpintis ru-

siškja Lietuvos dalimi, o Kstutis savo val-

džion ir giobon pam augštaiius ir žemaiius.
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Toksai pasidalinnimas visai tiko t laik Leitu-

vos reikalams, nes ištikrj ms tvyn tuo-

met iš dviej dali buvo sudta. Vakarin dalis,

kur gyveno lietuvi tauta, buvo visai kitoniška;

negu rytin, kur gyveno rusai. Norint, kad vi-

siems valstybs gyventojams bt gera, kad
visi žirt Lietuv, kaip antr savo tvyn,
reikjo lygiai kaip lietuviais taip ir rusais r-
pintis, o vienam žmogui tas bt persunku.

Pasidalinusiu valdži, Algirdas ir Kstutis
tikrai broliškoje meilji ir sutikime gyveno,

kiekviename svarbiame reikale vienas kitam

paddavo, nors juodviej bdas buvo nevieno-

das.

Algirdas buvo šalto bdo, neatvirus, nem-
go joki linksmybi. Nei vyno, nei alaus, nei

midaus jisai negerdavo. Dagi per puotas, kuo-

met visi liksmindavosi, Algirdas nuošaliai sd-
davs ir, galv pasirms, mstydavs apie Lie-

tuvos reikalus ir savo valstybs padidinim, bet

prie karo buvo nerangus. Jis stengsi derybo-

mis nuo kaimyn žems plotus paimti, o jeigu

kuomet sumanydavo kariauti, tai labai atsar-

giai karan rengdavosi, niekam savo sumanymo

nesakydavo, ir niekas nežinodavo, kur jis ren-

giasi.

Kstutis-gi buvo visai kitokio bdo. Visuo-

met linksmas ir atviros širdies, jis memgo
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veikti iš pasal. Jeigu pasirengdavo kariauti sii

kaimynais, tai visuomet jiems pranešdavo, Ivuo-

met ateisis su savo kareiviais, ir išpildydavo

žod. Mšyje atsižymdavo nepaprasta narsy-

be, sunkiausioje valandoje drsos nenustodavo

ir puikiai mokjo vyrus karan priruošti. Už ge-

r šird ir teisingum Kstut dagi priešinin-

kai didžiai gerb, o visa lietuvi tauta, kai

tv, myljo. Iš sunki karo žygi sugržs,
Kstutis mgdavo ilstis Trakuose ant ežero

kranto po augštu ir šakotu žuolu. Tenai

žmons dažnai j matydavo su kunigaikštiene

Birute linksmai šnekuiuojant. Pasilsjs, su

artymaisiais žmonmis linksmindavosi, savo

rmuose sveius sukviesdamas, arba miškuose

su jais medžiodavo.

Sako, buk jaunatvje, bemedžiodamas arti

Palangos, Kstutis sutiks Birut, kuri tuomet

buvusi vaidelut Prauryms žinyioje. Biruts

grožyb ir išmintis taip patik Kstuiui, kad
jis, nežirdamas, jog tikyba smarkiai baud
vaidelutms tekti, pam j sau per žmon.

Kokia buvo Lietuvos valstsyb Gediminui mirus ? Ko-

kio tuomet reikjo Lietuvai kunigaikšio? Ar vyks kuni-

gaikštis buvo Jaunutis? Delko Jaunutj reikjo nuo sosto

prašalinti? Kas apsim tai atlikti? Kaip Algirdas su

Kstuiu susikalbjo Jaunuti pašalinti? Ar atvyko pas-

kirtuoju laiku Vilniun Algirdas? Kur jis apsistojo? Ko-

kiuo laiku Kstutis iš Trak išsireng ir k padar



— 62 -^

Vilniun atjs? K Kstutis Gedimino sostan pasodino?

Kaip Algirdas su Kstuiu pasidalino valdžia? Ar toks

pasidalinimas tiko Lietuvos reikalams? Kaip sugyveno

Algirdas su Kstuiu valdži pasidalinusiu? Koks buvo
Algirdo bdas? Koks buvo Kstuio bdas? Ar mokjo
Kstutis kariauti? Už k j visi myljo? K veikda/o

Kstutis iš karo sugrjžs? Kur kart sutiko Birut? Kuo-
mi buvo Birut ištekant už Kstuio?

Kova SU vokieiais. Yos -tik spjo Algirdas
su Kstuiu paimti valdži iš Jaunuio rankij,

kai reikjo eiti karan su vokieiais. Mat kry-

žiuoiai jausdami Jaunuio silpnyb, 1345 n.,

pasireng su lietuviais kariauti. Gerai pažinda-

mi msiški narsyb, jie numan, jog karas b-
sis nelengvas, todl pasitelk ek karali Jo-

n ir vengr karali su didžiomis kariuomen-
mis. Taip pasireng, kryžiuoiai leidosi Lietu-

vos terioti ir tuojau apsiaut vien pil, arti

sienos stovjusi. Algirdas su Kstuiu, nesp-

jusiu sutaisyti stiprios kariuomens, neišdrso

išsyk stoti mšin, bet ryžosi gudrumu vokieius

apgalti. Juodu praneš kryžiuoiams, jog ne-

man jiems kelio užstoti, o su savo kariuomene

eisi Prsuosna, vokiei sodyb plšti, ir ištik-

rj buvo besived kareivius ton pusn. Kry-

žiuoiai pabgo, ir apleid apsiaustj pil

gržo savo nam ginti, o tuo tarpu lietuviai

greitai metsi padauguv ir tenai kardinink

sodžius ir miestus smarkiai nuteriojo. Yokie-
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iai suprato apgavim, norjo vl Lietuvon su-

gržti ir atkeršyti, bet tuo tarpu stojo pavasa-

ris, pabliuro keliai, ištvino ups ir jokiu bdu
nebegalima buvo ms krašto gilumon lsti.

Taip ir nujo niekais visas vokiei žygis.

Kad Algirdas su Kstuiu tikr tvark
Lietuvoje ved, vokieiai nebedrso daugiau
nei svajoti apie ms krašto užkariavim. Jie

pasitenkindavo, jeigu, netyiomis užpuol,

galdavo k nors iš lietuvi išplšti, dlto ir

dideli kar nekeldavo, bet nedideliais briais

dažnai Lietuv užpuldindavo. Situos užpuldi-

njimus patys vokieiai vadindavo jau nebe ka-

rais, bet kelionmis — reizais. Toki reiz,

Kstuiui žem'aiius ir augstaiius valdant, bu-

vo viršaus šimto, bet didels pragaišties jie m-
s kraštui nepadar, nes Kstutis visuomet tu-

rjo vokieius ak atkreips ir kiekvien už-

puolim ginklu atremdavo. Visose pasienio pi-

lyse kunigaikštis laik didel ingul, o per tai

vokieiams retai tenusisekdavo Lietuvos gilu-

mon prasimušti.

Suprantamas yra daiktas, jog vokieiai, kaip

manydami, stengsi Lietuvos pilis išgriau-

ti. Kai-kada jiems tatai ir pavykdavo, bet labai

retai. Mintinas yra Kauno pilies išgriovimas

1362 m. Šita pilis stovjo Kauno klonyje, kur

Neris su Nemunu susilieja. Pati pilis buvo stip-
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riai išmryta, o Nemuno ii* Neies vandenys ir

aplinkiniai kalnai dar labiau sunkino prieši-

ninkams Kaunan sigriauti.

Suman apimti Kauno pil, kryžiuoiai
netiktai prisiartino prie jos su daugybe ka-

reivi ir apsistojo kalnuose. Tuo tapru Kaun(^

tebuvo vos keturi tkstaniai ingulos, bet jos

vadas. Kstuio snus, Vaidotas, ryžos gintiesi,

tikdamas sulaukti didesns lietuvi kariuome-

ns pagalbon ateinant. Turdamas taip mažai

kareivi, Vaidotas negaljo stoti mvišin su vo-

kieiais nei kalnuose,nei klonyje, todl užsira-

kino pilyje, pasitikdamas jos mr stiprybe

ir apgynj narsumu. Per ištisu du mnesiu
lietuviai milžiniškai gyn pil, diena' iš dienos

laukdami pagalbos ateinant, o tuo tarpu ka-

reivi skaiius vis mažyn ir mažyn jo. Paga-
lios teliko gjY tik keli vyrai. Tuomet Vaido-

tas liep padegti pil, o pats su ta sauja karei-

vi mgino per vokiei eiles kardu sau kel
prasikirsti ir kalnus pasitraukti. Neapsakoma
pitis pakilo, kuomet tie keli drsuoliai, yt

levai, pro deganios pilies vartus šoko ant V'j-

kiei, bet suremti iš vis pusi msiškiai ne-

gavo savo tikslo pasiekti. Vieni tapo užmušti, o

kiti sunkiai sužeisti turjo iš rank ginkl pa-

leisti. Pats Vaidotas pusgyvis vokiei nelais-

vn pateko. O tuo tarpu atjo ir Algirdas su
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Kstuiu saviesiems pagalb, bet buvo perv-

lu. Nulidusi lietuviu kariuomem jau rado de-

gant Kaun priešinink rankose.

Ar greitai Algirdas su Kstuiu gavo kariauti s a

vokieiais ?Kuriais metais ir delko vokieiai pradjo
kar? Kas taikinjo kryžiuoiams? Delko Lietuvos kuni-

gaikšiai nestojo j mši su vokieiais? Kaip juodu suma-

n vokieius apgalti ? K praneš kryžiuoiams ? Kaip

pasielg vokieiai, manydami, jog msiškiai eina j kra-

što naikinti ir k ten padar? Ar galjo vokieiai atker-

šyti už padauguvio apiplšim? Kaip elgsi, kuomet Lie-

tuvoje tikra tvarka vyko? Kaip jie vadino savo užpuldi-

njimus? Ar daug tij reiz buvo Kstuio laikais? Ar
didel padar Lietuvai pragaišt vokiei reizai? Kas
vokiei užpuldinjimus atremdavo? Ar kliud vokie-

iams lietuvi pilys ?Kokios pilies išgriovimas

yra mintinas? Kuomet atsitiko? Kur stoA^jo Kauno
pilis? Ar lengva buvo ji priešininkams paimti? Ar daug

kareivi buvo Kaune, kai kryžiuoiai užpuol? Kaip

vadinosi lietuvi vadas? Ar ilgai lietuviai gynsi? K
padar Vaidotas, kai teliko vos keli kareiviai? Ar pasi-

sek lietuviams prasiekinti keli pro vokieius? Av

laiku atjo Kstutis su Algirdu saviems pagalb?

Kova su lenkais del Valinijos ir G-alicijos.

Algirdo ir Kstuio brolis Liubartas buvo veds
Galicijos kunigaikšio Levo dukter. Uošviui

mirus, neliko artimesni inpdini, todl Gali-

cijos ir Yalinijos žem, kuri jis vald, turjo

Liubartui tekti. Bet ir lenk karalius, Kazimie-

ras Didysis, užsigeid tenai viešpatauti. Iš to

ir prasidjo karas su lenkais.
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Iš pradžios Liubartas pats vienas band
su lenkais kariauti, bet jam blogai klojosi. Len-

k karalius išverž iš jo vis, Galicij ir pat
Liubart nelaisvn pam. Tiktai ai Kstuio
užtarimui, Kazimieras Didysis Liubart iš ka-

ljimo išleido.

Paskui Liubartas pasitelk prieš lenkus

daugiau savo broli ir vl pradjo kar. Šiuo žy-

giu msiškiams geriau klojosi. Neilgai trukus

lenk kariuomen keliuose mšiuose tapo per-

galta, o Kazimierasm prašyti sandoros. Ka-
ras tuo tarpu pasibaig, bet neilgam.

Porai met praslinkus, lenk karalius vl
užpuol Liubarto krašt ir vl vis kiaurai už-

kariavo. Ištisus metus Galicija buvo lenk ran-

kose, bet 1350 m. Kstutis atjo Liubartui tal-

kon, išvar lenkus iš to krašto ir paion Lenki-

jon sigrds Sandomyriaus ir Radomo apielin-

kes smarkiai nuteriojo. Lenk karalius, mat;/-

damas, jog savomis pajgomis negals apsi-

ginti, pasikviet talkon vengr karali Liudvi-

k. Tada karo laim vl persviro lenk pusn.
Liubartas turjo iš Galicijos pasišalinti, o Ks-
tutis nelaisvn pakliuvo. Neilgai teiau jisai

pas lenkus kaljo. Nežinia kokiu bdu jam pa-

sisek iš kaljimo pabgti ir Lietuvon sugržti.

Surinks nauj kariuomen, Kstutis vl trau-

k Liubartui talk, o drauge su juomi ir Al-
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girdas savo kareivius ved, suvienytomis pa-

jgomis lietuviai apgaljo lenkus ir vengrus, o

Galicijos kraštas 1355 m. sugržo Liubarto

rankas.

Dešimt metij Liubartas ramiai gyveno,

bet 1366 m. lenkai išnaujo pradjo kar. Dabar
tas karas užsits 11 met. Didžiai privargusi

abi pusi susitaik. Sulig tos santaikos lietu-

viams teko Valinija, o lenkams Galicija.

Iš ko kilo karas su lenkais? Ar seksi Liubartui

vienam kariauti? Kas laimjo, kuomet pasikviet daugiau

broli? Ar ilgai Galicija buvo lenk rankose? Kuomet
Kstutis atjo Liubartui i talk? Kaip tuomet lietu-

viams seksi? K lenk karalius pasikviet talkon? Kaip

josi lietuviams kariauti prieš lenkus ir vengrus? Kur
dingo Liubartas? Ar ilgai Kstutis buvo nelaisvje?

Kas dar jo prieš lenkus, kuomet Kstutis vl trauk
kar? Kas tuomet laimjo? Ar ilgai dabar Liubartas

ramiai gyveno? Kuriais metais lenkai vl pradjo kar?
Ar ilgai tas karas tssi? Kuomi tas karas pasibaig?

Kova su totoriais. Gretimai su Valinija ir

Galicija buvo gražus ir turtingas Padalijos

kraštas. Tenai nuo sen senovs gyveno pie-

tini rusinu, bet tryliktame amžiuje visas tas

kraštas pakliuvo totori rankas. Kad lietuviai

Algirdui viešpataujant kariavo su lenkais, Pa-

dalijos totoriai vien kart eidavo talkon lietu-

viams, kit kart lenkams. Supiks už tai, Al-

girdas 1362 m. išsireng Padalijon ir tenai ties
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upe Siiiiiiclia, arba ^Mlynaisiais vaiideniniis,

sumuš totoriii kariuomen ii' vis t krašt

prie Lietuvos prikerg.

Tais paiais metais, grždamas iš Padali-

jos, Algirdas užsuko Kievan ir galutinai šit

Rusijos miest su visa jo kunigaikštija savo

valdžion pam. Nesunku buvo Algirdui tatai

padaryti, nes Kievo kunigaikšiai jau nuo Ge-

dimino laiku turjo lietu'^du klausyti.

Kur biiTo Padalijos kraštas? Kas tenai nuo senovs
gyveno? Kada tas kraštas pateko totoriams? Kaip elgsi

totoriai, kaip lietuviai su lenkais kariavo? K padar
Algirdas, užpiks už totori veidmainyb ? Kuriais me-

tais buvo karas su totoriais? Kur juos pergaljo? Kur
užsuko Algirdas, giždamas iš Padalijos.? Ar sunku bavo

jam Kiev savo valdžion paimti?

Kova su. Maskva. Per vis savo viešpata-

vim Algirdas turjo akis atkreiptas ryt pu-

sn ii' nuolatos kišos gudu ir rusij reikalus,

nordamas kuodaugiausia j žems savo ran-

kpsna paimti. Išsidalinusi daugyb kunigaikš-

tij, Rusija negaljo labai priešintis Algirdui

ir dlto Smolensko, Xaugardo ii' Pskovo kuni-

gaikštijos jau linko prie Lietuvos, o vadinama-
sai Sieversko kraštas su Mogilevos, Bransko
ei'nigavo, Trubevsko ir Naugarodo-Sieversko
miestais 1355 metais visiškai pakliuvo lietu-

vi rankas.
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Toksai Algirdo valdžios didjimas rus že-

mje nepatiko Maskvos kmiigaikšiams, kurie

nuo seniai stengsi vis Rusij suimti savo ran-

kosna. Iš to prasidjo nesutikimai su Maskva
Kad susilpninus Maskvos galyb, Algirdas

kelius kartus siunt kariuomen talkon Tverio

kunigaikšiui Mykolui, kuomet šis, nenorda-

mas Maskvos viršenyb pripažinti, kovojo su

jos kunigaikšiu Dimitru, Dbnieiu vadinamu.

praniausis Algirdo susirmimas su Mas-

kva atsitiko 1368 metais. Užtardamas savo žmo-
nos brol, Tverio kunigaikšt Mykol, Algirdas

tais metais pavasaryje išsireng karau drauge

su Kstuiu. Veltui ^laskvos kunigaišio ka-

riuomen stengsi užkirsti lietuviams keli pas

Torsuns up ties Možaisku. Algirdas pam
virš ir prisiartino prie paios Maskvos. Nusi-

gands kunigaikštis Dimitras užsidar Maskvos
tvirtovje, Kremli vadinamoje, o lietuvi ka-

riuomen vis miest ir pai tvirtov apsiaut.

Taip suspaustas Dimitras turjo santaikos pra-

šyti ir pasižadti Tverio kunigaikšio Mykolo
daugiau nebekliudyti.

Praslinkus keleriems metams, santaika iš-

iro, o Algirdas dar du kartu (1370 ir 1372 m.)

buvo Maskv apsiauts. Tie Algirdo žygiai

Maskvon dar ir šiandien kai-kur Rusijos žmo-
ni minimi.
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Kur Algirdas nuolatos svetinius reikalus kišosi?

Ar galjo Rusija jam priešintis? Kurie Rusijos kraštai

linko prie lietuvi? Koks kraštas visai pateko Algir-

do rankas? Kam nepatiko Algirdo valbžios didjimas

Rusijoje? Iš ko kilo nesutikimai su Maskva? K dar
Algirdas, nordamas Maskvos galyb sumažinti? Kuomet
atsitiko žymiausias Algirdo žygis j Maskv? Kur Mas-

kvos kunigaikšio kariuomen stengsi užkirsti lietu-

viams keli? Ar pasisek tatai padaryti? Kur užsidar

kunigaikštis Dimitras, kai lietuviai atjo ligi Maskvos?

K prižadjo Dimitras, suspaustas iš vis pusi? Ar at-

sikartojo dar Algirdo karas su Maskva? Kam geriau

klojosi?

KSTUTIS=DIDŽIUOJU LIETUVOS
KUNIGAIKŠIU.

Mirdamas (1377 m.) Algirdas praš Ks-
tuio, ydant Vilniaus sostau pasodint jauniau-

sij jo sn Jogail, o reikale šelpt j savo

patarimais ir ginklu. Nors sulig teisybs didžio-

jo kunigaikšio' valdžia priderjo Kstuiui, bet

mylimojo brolio prašym, šventai pild3^damas,

Kstutis užleido t garb Jogailai ir labai rpi-
nosi, kad niekas iš jo valdžios nepaveržt. Bet
Jogaila pasirod labai nedkingu. Jisai pradjo
Kstuiui duob kasti, nordamas dd nuže-

minti.
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Tuo tikslu Jpgaila susineš su amžinaisiais

Lietuvos priešais — kryžiuoiais, kviesdamas

juos ant Kstuio užpulti ir prižaddamas ne-

duoti Kstuiui pagalbos, kad ir sunkiausiame

pavojuje.

Netrukus kryžiuoiai užpuol žemaii
krašt. Kstutis, kaip per vis savo amži, taip

ir dabar, smarkiai grmsi su vokieiais, o Jo-

gaila sdjo sau Vilniuje ir nei nesijudino t-
vjais nevidon drausti. Senis Kstutis tuojaus

suprato Jogailos veidmainj^b, bet kol-kas nie-

ko nedar, laukdamas bene brolvaikis susipra-

sis ir pasitaisysis. O tuo tarpu Jogaila vis

naujas kilpas ddei tais. Pagalios išjo aik-

štn, jog Jogaila susitar su vokieiais iš Ks-
tuio ir vis jo sn valdži atimti.

Dabar Kstuiui pritrko kantrybs. Išrin-

ks patogi valand, jisai užpuol Vilni, Jogai-

l nelaisvn pam, o pats didžiuoju Lietuvos

kunigaikšiu apsiskelb. Kaipo tvynes žudy-
tojas, Jogaila buvo sunkios bausms užsitarna-

vs, bet gera Kstuio širdis greitai atsileido.

Patikjs Jogailos prisaikos amžinai dds klau-

syti, Kstutis ne tik išleido j iš kaljimo, bet

dar paved jam Vitebsko šal valdyti. Nedkin-
gas Jogaila teiau nei dabar nesiliov ddei
keršijs. Jis vl susineš su vokieiais ir Ks-
tuiui namiej e nesant, 1382 m. iš pasal užved
priešus ant Vilniaus, o paskui ir ant Trak.
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Išgirds apie tai Kstutis parsiskubino

žemaiius ir surinks stipri karuomen, trau-

k tvyns gelbti. Arti Trakij jisai sutiko Jo-

gail su sbrais ir jau buvo bemans pradti

nafiš, kaip Jogail, pabiigs antru kart nelaisvn

patekti, m prašyti sandoros, prisižaddamas

daugiau maišto nebekelti. Kstutis, nenorda-

mas veltui žmoni kraujo lieti, sutiko geruoju

taikytis. Tuomet Jogaila užsikviet Kstut ir

jo sn Vytaiit, kad ateit jo stovykl galuti

nai susitarti. Šiuodu abu nujo, o Jogaila tuo-

jau liep juodu suimti ir kaipo belaisvius Vil-

niun nugabenti. Kstuio-gi kariuomenei buvo

pranešta, buk kunigaikštis geru noru nuvažiavo
Vilniun sutarties uždaigti. Vilniuje Vytaut
tuojaus kaljiman uždar, o Kstut geležiniais

paniais surakino ir Krvje š'altan ir drgnan
urvan met, o penkt nakt. Jogailai palie-

pus, j budeliai pasmaug.
Taip pabaig savo dienas garbingiausias

tvyns apgynjas, kur savo krutin taip ilgai

tautos liuosyb ir garb dangst, o Vilniaus sos-

tan tais paiais 1382 metais atsisdo jo galva-

žudis Jogaila.

Ko praš Kstuio Algirdas prieš mirsiant? Kam
priederjo Vilniaus sostas, Algirdui mirus? Kam Ks-
tutis t sost paved? Koki pasirod Jogaila? Kam
jisai susineš su kryžiuoiais ir k jiems pažadjo? K
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veik Kstutis, kuomet vokieiai užpuol žemaiius?K tuo laiku veik Jogaila ? Ar suprato Kstutis Jogailos

veidmainyb ? Delko jam nieko nedar? Ar pasitais

Jogaila? Koks Jogailos sumanymas aikštn išjo ?Ka
tuomet padar Kstutis? Ar nubaud Kstutis Jogail
už tvyns žudym? Koki krašt jam valdyti paved?
Ar liovsi Jogaila blogai dars? Kuriais metais jis kry-

žiuoius ant Vilniaus ir Trak užved? K tuomet Kstu-
tis dar? Kur Kstutis sutiko Jogail su vokieiais? Ko
pabgo Jogaila? Ko jis m iš Kstuio prašyti Ar su-

tiko Kstutis geruoju taikytis? Ko pasikviet Jogaila

Kstutj ii Vytaut pas save? K padar, kuomet juodu

nujo? Kur nugabeno Kstut iš Vilniaus? Kas atsitiko

su juomi Krvs kaljime? Kas po Kstuio didžiuoju

Lietuvos kunigaikšiu tapo?

JOGAILA-DIDŽIUOJU LIETUVOS
KUNIGAIKŠIU.

Vilniaus sost Jogaila antru kart lipo

per Kstuio lavon ir tuojaus pradjo arty-

muosius dds giminaiius žudyti. Ypa begai-

lestingai jisai elgsi su Kstuio žmonos Biru-

ts giminmis ir pai kunigaikštien buvo pa-

smerks Nemune paskandyti, bet, pabgs žmo-

ni keršto, nedrso tatai padaryti. Jau Jogaila

buvo besirengs ir Kstuio sn Vytaut nu-

galabyti, bet šiam pasisek iš paljimo pabg-
ti ir tokiu bdu gyvam išlikti.
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Žudydamas Kstuio gimines ir jam atsi-

davusius žmones, Jogaila man savo valdži su-

stiprinti, nes už žiaurume buvo vis labai nemj^-

limas, o Kstuio gimins šalininkai lauk tik

patogios valandos, kad j nuo sosto nuvertus.

Teiau tais žudymais Jogaila tik dar labiau

suerzino žmones prieš save. Tai matydamas, jis

pradjo ieškotis paspirties svetur. Kaip tik tuo

laiku lenk ponai, neturdami karaliaus, ieško-

jo žento savo karalaitei Jadvygai ir pasil Jo-

gailai lenk karaliaus vainik, jei^u jisai apsi-

krikštysis ir Jadvyg vesis už pai. Jogai-

la su džiaugsmu prim lenk pasilim ir 1386
m-, nukeliavo lenk sostinn Krakuvon. Kelet
dien tenai paviešjs, Jogaila katalik tikyb
prim, o paskui, Jadvyg veds, ir lenk ka-

raliumi apšauktas buvo.

Metams praslinkus, Jogaila su savo žmona,

daugybe lenk pon ir kunig perkeliavo Vii

niun lietuvi krikštyti. Bet nei paiam Jogailai,

nei lenk kunigams nerpjo tikras Kristaus

mokslo platinimas. Jie visk dar aki plotu, o

lenk kunigai, nem,okdami ms kalbos, prieš

krikštijant lenkiškai sak žmonms pamokslus

Lietuviai j t pamoksl nesuprato, nes lenk
kalbos nemokjo, taigi nei tos naujos tikybos

permanyti negaljo. Dlto tai žmons labai ne-

noriai krikštijosi. Sako, buk Jogaila žmonms
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visokius papirkus davinjs, kad tik prie krik-

št.o primasinus, o žmons, kad ir apsikrikštij,

likosi stabameldžiais, kaip ir buv. Nors Jogaila

leido lenk kunigams griauti lietuvi žinyias

ir diev stabus naikinti, nors ir uždraud visai

aukas deginti ir kitas stabmeldži tikybines

apeigas atlikti, žmons dar ilgai slaptomis savo

senovs dievus garbino, o tik iš vardo katali-

kais tesivadino.

Toksai krikšionj^sts vedimas, kaip tai

Jogailos buvo padaryta, beveik jokios naudos

ms kraštui nesuteik ir suteikti negaljo
Todl galima sakyti, kad Jogaila tik apkrikšti-

jo lietuvi taut, bet krikšionysts ms kraš-

te neved. Tokiam svarbiam darbui atlikti

jisai pats permažai išminties ir doros turjo.

K dar Jogaila Kstuio giminms'? Delko nenu-

žud Biruts ir Vytauto? Ko norjo Jogaila, žudydamas

Kstuio gimin? Ar pasisek jam savo valdži tokiu

bdu sustiprinti? Kur Jogaila rado paspirt? Ko lenkai

ponai ieškojo? K sil Jogailai, jeigu apsikrikštys ir

su Jadvyga apsives? Ar sutiko Jogaila tatai padaryti?

Kuomet jis apsikrikštijo ir lenk karliumi tapo? Kaip

Jogaila lietuvius krikštijo? Ar iš to krikštijimo bavo

kokia nauda? Delko žmons apsikrikštij stabamel-

džiais liko? Ar ved Jogaila Lietuvoje katalikyb?
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Vytautas Didysis.

Jaunosios Vytanto dienos. Kad apie 1350

metus kunigaikštis Kstutis grmsi su lenkais

Sandomyriaus laukuose. Trak rtimuose girno

jo smis Vytautas. Bsimasis Lietuvos didžia-

vyris augo beveik vienos m.otjmos globoje, nes

Kstutis, galima sakj^ti, vis amži karo žygiuo-

se praleido ir labai retai namiej e tebdavo. Ku-

nigaikštien Birut, pati viena pasilikusi, pra-

leisdavo laik, ne puotose ir linksmybse, bet r-
pesniuose apie tvyn, ir Vytautui iš pat ma-

žens neužgstani tvyns meil inkvp.
Dar nei užaugti negavs, Vytautas jau da-

lyvauja smikiuose karuose su vokieiais ir ki-

tais Lietuvos priešininkais, pratinosi ne tik

prideraniai ginkl vartoti, bet ir kitas karo
sunkenybes pakelti. Vos apie 15 met teturint

sn Kstutis 1363 m. jaum su savimi, trauk-

damas ant kryžiuoi ir nuo to laiko jau beveik

nei vienas žygis prieš vokieius be jo neapsijo.

ia kruvinuose mšiuose stiprjo jo dvasia ir

bdas, augo pajgos ateities darbui, miklinosi

protas. ia mat gjy^ pavyzd, kaip pridera lie-

tuvi savo tautos liuosyb ir garb ginti.

Taip auginamas, V^^tautas labai greitai su-

brendo ir j aunos'e dienose jau daug paddavo^
tvui šal valdyti. Kstutis ramiai žirjo a-
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teiti, nes žinojo, jog nžsiangs tinkam inpdin,
kurs moks tvo palikime^ saugoti ir jo garbin-

gais takais vesti taut geresn, laimingesn

ateit. Dvidešimtis dvej met sulaukusiam Vy-
tautui tvas paved Gardino krašt, o ateityje

rengsi vis savo valdži palikti, bet likimas

prireng jam kitoki dali.

Gegužs mnes3ge 1377 metais pasimir di-

dysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas, kurio ne-

labas snus Jogaila paskui, išpasal prisiarti-

ns, Vytauto tv, Kstuti, ir artimuosius gimi-

naiius nužud ir jam paiam peil galando. Bot

neveltui Kstutis iš mažens inpratino sn ži-
rti giltinei staiai akis, kruvinuose mšiuose

j augindamas. Pateks veidmainingojo Jogai-

los rankosna ir išgirds apie mylimojo tvo nu-

žudym, Vytautas suprato, jog tvo likimas ir

jo paties laukia, bet nenusimin ir nenustojo

vilties išsiliuosuoti.

Kad kaljime bdamas Vj^tautas sunkiai

susirgo, Jogaila leido jo žmonai kalin lankyti.

Ta proga pasinaudodamas, jis ir suman iš

kaljimo pasprukti. Vien kart atjo jo aplan-

kyti žmona su tarnaite. Vytautas persireng

tarnaits drabužiais ir išjo kartu su žmona
iš kaljimo, o jo vietoje pasiliko tarnait. Ka-
ljimo sargai išsyk nieko nesuprato ir tik po
trij dien pasižirjo, jog kaljime jau nebe
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Vytautas. Jogaila ir jo tarnai nebežinojo nei

ko daryti iš piktumo, kad Vytautas pabgo, o

iš tos apmaudos ilgai kankino ir pagaliaus nu-

žud tarnait, kuri savo kunigaikšt išgelbti

padjo.

Kur buvo Kstutis, kuomet Vytautas gim? Kieno

globoje augo Vytautas? Delko viena Birut Vytaut au-

gino? K ji inkvp Vytautui? Kuomet Vytautas pra-

djo drauge su tvu karan eiti? Kokia nauda buvo

Vytautui iš dalyvavimo karuose? Ko jis ten išmoko?

Ar greitai Vytautas subrendo? Kokj krašt pavedi Ks-
tutis jaunam Vytautui? K man tvas jam po savo

galvos palikti? Ar išsipild Kstuio svajon? Kas atsi-

tiko 1377 metais? Kaip pasielg Algirdo snus su Ks-
tuiu? K jis man su Vytautu padaryti? Ar numan
Vytautas k rengia jam Jogaila? Ar nusigando jis Jo-

gailos žiaurumo? Kada i^uman Vytautas iš kaljimo
pabgti? Kaip jis t padar? Kaip greitai kaljimo sar-

gai suprato, jog Vytautas pabgo? K Jogaila padar
su Vytauto tarnaite ?

Kova su Jogaila. Išsiliuosavs iš kaljimo,

Vytautas tuojau nukeliavo pas savo giminaiti,

muzr kunigaikšti, Januš. Rads tenai sau

prieglaud neilgam laikui,kreipsi prie Jogai-

los, prižaddamas jam visas neteisybes užmirš-

ti ir už tvo nužudim nekeršyti, kad tik jam
sugržint Kstuio palikim — augštaiiij ir

žemaii krašt. Bet Jogaila nei klausyti apie

tai nenorjo. Pus žemaiiii krašto tuojau atida-
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v kryžiuoiams, atsimokdamas už talk prieš

Kstut, o Trakus su visais prie j prigulju-

siais žems plotais Jogaila paved savo broliui

Skirgailai.

Dabar Vytautas pamat, jog geruoju iš

Jogailos uieko negausis, todl ]3radjo dairytis

talkinink, kurie jam tvišk atgriepti padt.
ia jam atjo galvon užvesti ant Jogailos tuos

paius kryžiuoius, kurie dar visai neseniai pa-

djo anam Kstuti nusmaugti. T sumans, Vy-

tautas leidosi Prsij pas didj kryžiuoi
magister pagalbos prašyti. Labai apsidžiaug

kryžiuoiai, sulauk pas save garbingojo Ks-
tuio snaus ir, bematant, sutiko šelpti j kovoje

su Jogaila, tikdimiesi, žinoma, nemažo sau

pelno iš namini vaid Lietuvoje.

Oavs pustinai talkos, Vytautas trauk
žemaii kraštan. Visi žemaiiai tuojau stojo jo

pusn, nes smarkiai neapkent Jogailos už Ks-
tuio nužudym. Tokiu bdu lengvai pasisek

jam ligi Trak ateiti ir pai tvo sostin paim-

ti, o Skirgail iš ten išvaryti. Bet kryžiuoiai

nelabai tikjo Vj^tautui: bijojo, kad jisai kaip

ir Kstutis, paskui su vokieiais kariauti nepra-

dt, dlto greitai atsisak j šelpti ir sugržo
namo^ Tuomet Jogaila sukl stipri kariuome-

n, kad Vytaut vl iš Trak išvarius. Šis, ne-

pasitikdamas savomis pajgomis apsiginti, vl
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keliavo pas kryžiuoius. Dabar pareikalavo, y-

dant už pagalb Vytautas jiems visus žemaiius

užrašyt. Suspausta širdimi Kstuio snus už-

raš žemaiius amžiniesiems Lietuvos nevido-

nams, pasitikdamas ateityje vl t, kraštg^ iš

vokiei atsiimti. Kryžiuoiai dabar dav Vy-
tautui daug daugiau kareivi, o iš saviški ne

tik žemaiiai, bet ir daugyb augštaii už

j stojo.

Jogaila labai nusimin, bet ne tiek bei kry-

žiuoi talkos, kiek dlto, jog dabar pamat,
kad už Kstuio nužudym visa tauta jo neap-

kenia. Taip dalykams stovint, Jogaila noroms
ne-noroms buvo priverstas su Vytautu taikytis

ir nuleido prie jo pasiuntinius, silydamas Gar-

dino, Beresties, Dragiinos, Lucko ir kitus gud
kraštus, kad tik liautsi Lietuvoje prieš Jogail

maišt kls. Vytautas žinojo, kiek pragaiš-

ties dar tvynei sbravimas su vokieiais, todl
nusprend geriau su savo tvo galvažudžiu su-

sitaikinti, ne kaip su kryžiuoiais išvien eiti.

Buvo dar ir kita priežastis, kurios dlei Vytau-

tas taip greitai su Jogaila susitaik. Tuo laiku

lenkai pradjo piršti Jadvyg, todl Vytautas

man, kad Jogailai, lenkuosna žentus išjus,

jam turs tekti didžiojo Lietuvos kunigaikšio

sostas.
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Kur nukeliavo Vytautas, iš kaljimo išjs? Ko
jisai kreipsi prie Jogailos? Ar sutiko Jogaila Vytau-

tui tvišk sugržinti? Kam Jogaila paved pus žemai-

i? Kam atidav kit Trak kunigaikštijos dal? K
tuomet suman Vytautas? Ar dav kryžiuoiai jam tal-

kos? Kurio pusn stojo žemaiiai? Delko kryžiuoiai su-

grjžo namo? Kaip Vytautas Trakus pam? K tuomet

dar Jogaila? Ar galjo Vytautas savomis pajgomis
apsiginti? Ko jis vl kreipsi kryžiuoius? Ko reika-

lavo kryžiuoiai? Ar sutiko Vytautas kryžiuoiams že-

maiius pavesti? Kaip sutiko augštaiiai ir žemaiiai

Vytaut, antru kart su kryžiuoiais susidjus? Ko Jogi*-

la labai nusimin? K žadjo Jogaila duoti Vytautui,

ydant maišto nebekelt? Ar sutiko Vytautas paimti

rusiškuosius kraštus? Delko jis taip padar?

Vilniaus sosto pamimas. Susitaiks su Jo-

gaila, Vytautas stropiaim darbuotis, kad Jo-

gail apvesdinus ir lenk karaliumi padarius.

Neilgai trukus tatai vyko, bet Jogaila, lenk,

karaliumi taps, prižadjo lenkams vis Lietu-

v amžinai su Lenkija sujungti vien valsty-

b. Tas labai nepatiko ne tik Vytautui, bet ir

daugeliui paties Jogailos broli. Nepraslinko

nei trij mnesi po Jogailos vestuvi, kaip

prasidjo Lietuvoje sumišimas. Pirmiausia pa-

kl prieš Jogail ginkl jo brolis Andrius,

Palacko Kunigaikštis. Pasitelks Smalensko

kunigaikšt Svietoslav ir vokieius, jis ryžosi

iš Jogailos Vilniaus sost paveržti ir didžiuoju

Lietuvos kunigaikšiu tapti, bet jam nepasise-
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k. Žmons nelinko Andriaus pusn, kam jis

"SU svetimtauiais susidjo, dlto Jogaila j
greitai sudraud ir nelaisvn sum.

Visai kitaip atsitiko, kuomet prieš Jogail
ir vienyb su lenkais pakilo Vytautas. Jisai

gerai numan, jog nelengva bus kovoti su Jo-

gaila, kad lenkai visomis pajgomis stengsi,

3^dant lietuviai nuo j neatsiskirt, todl nesis-

kubino maišt kelti, bet išvažiavo Luckan, kad
tenai, toli nuo Jogailos aki bdamas, galt
tinkamai karan prisiruošti. Gudrs lenk ponai

greitai suprato Vytauto mint ir prispyr, kad
pareikalaut, ydant Vytautas, Krokuvon atva-

žiavs, pasiaiškint, k jisai Lucke veiks. Vy
tautas pats nevažiavo, o pasiunt ištikim žmo-

g, liepdamas pasakyti lenkams, buk nieko blo-

ga nemans jiems darj^ti.

Kai tik Vytauto pasiuntinys pribuvo Kro-
kuvon, Jogaila paliep j smarkiai plakti ir kan-

kinti, kol nepasakysis teisybs. Pasiuntinys

savo kunigaikšio sumanym neišdav, todl
lenkai kankino j tol, kol visai neužkankino.

Toks žvriškas Jogailos pasielgimas prispyr
Vytaut stvertiesi ginklo. Iš pradžios jis man
savomis pajgomis paimti Vilni, bet nenusi-

sek. Tuomet vl leidosi pas kryžiuoius talkos

prašyti.
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Kr3'žmoiai prižadjo V3?'taut šelpti, bet

atmiiidanii, kad kunigaikštis su jais neširdin-

gai biiuliaujasi ir vien, kart jau yra apgavs,
pareikalavo, ydant užstatyt vokieiams du s-
n ir kelet artynmj žmoni. Kada Vytautas
ant to sutiko, kr3^žiuociai 1389 m. surinko di-

dži kariuomen ir trauk staiai Vilniun, bet

visas žygis niekais nujo, nes Vilniaus pilies

negaljo paimti.

Šitas nepasisekimas atm vokieiams no-

r V3^tautui taikinti. «Tie sugržino kunigaikš-

iui kai-kuriuos užstatytuosius žmones, laukda-

mi, kad jis greiiau iš j žems išsinšint. Bet

tuo laiku atkeliavo Vosyliaus pasiuntiniai pra-

šyti Vytauto, kad leist už j kunigaikšio sa-

vo dukter Sofija. Vytautas širdingai prim
pasiuntinius ir išleido dukter Maskvon su dau-

gybe palydov. Vokieiai, pamat, jog Vytau-
tas, turdamas už žent Maskvos kunigaikšt,

gals ir be j apseiti, o vis-tiek atims iš Jogailos

Vilniaus sost ir nordami Vytautui sigerinti,

vl prisižadjo j šelpti.

Ir ištikrj 1390 metais 70 tkstani
kryžiuoi ištrauk Lietuvon ir vl apsiaut

Vilniaus miest, bet šiuo žygiu pilies paimti

nesteng. Matydamas, kad kryžiuoiai patys

yra silpnoki, Vj^tautas atsiskyr nuo j ir su

nedideliu kareivi briu nujo Rotersverdero

pilin, kuri vokieiai arti Kauno buvo pasista-



— 84 —

t, ir tenai mst, k toliau daryti. Kiyžiuoiai-

gi tuo laiku nedideliais bilriais pasileido po vi-

s šal, miestus ir sodžius degindami. Tuomet
Jogaila, pamats, jog anksti ar vlai turs ati-

duoti sost Vytautui, m ]3rašyti sandoros.

Kad atkeliav pas Vytaut Jogailos pa-

siuntiniai 1392 m. praneš kunigaikšiui, jog

Jogaila prižads atiduoti jam Vilniaus sost
ir išsižads valdžios Lietuvoje, šis met su kr}^-

žiuoiais draugavs ir pradjo juos iš savo

krašto varyti laukan.

Neapsakomai niršo kryžiuoiai prieš Vy-
taut už tok pasielgim, o kaip išgirdo, kad
jisai jau Vilniuje ir iškilmingai žmoni sutik-

tas, rengiasi didžiojo Lietuvos kunigaikšio

sost užimti, iš apmaudos nunuodijo abu jo s-
n, kuriuodu buvo vokieiams užstatytu.

Tais paiais metais Vilniun atvažiavo Jo-

gaila su Jadvyga ir ia su Vytautu susitaik.

Jogaila išsižadjo Vilniaus sosto, kur Vytau-

tui užleido, atsisak ir nuo to, kad Lietuva su

Lenkija sujungta bt, ir tik praš Vytauto,

kad gelbt lenkus, jeigu kas nors j žem už-

pult.

Eugpiio 4 d. 1393 m. Vytautas didžiojo

Lietuvos kunigaikšio vainiku iškilmingai ap-

sivainikavo, turdamas amžiaus 24 met.
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Kuo pradjo rpintis Vytautai, kai susitaik su Jo-

gaila? Ar pam Jogaila Jadvyg už pai? K prižad-

jo lenkams Jogaila, kai j karaliumi tapo? Ar patiko

Vytautui ir Jogailos broliams prižadjimas sujungti Lie-

tuv su Lenkija? Kuris Jogailos brolis pirmas pakilo

prieš vienyb su lenkais? K jis norjo padaryti? Delko

Andriui nepasisek Vilniaus sosto apimti? Kas paskui

pakilo prieš Jogail ir lenkus? Kur išvažiavo Vytautns

rengtis kar su Jogaila? Ar suprato lenkai Vytauto

mint? Ko tuomet pareikalavo Jogaila iš Vytauto? Ar
važiavo Vytautas Krokuvon teisintis? K jis liep pa-

sakyti Jogailai per pasiuntinj? K Jogaila padar su

Vytauto pasiuntiniu? K privert Vtaut daryti toks

Jogailos pasielgimas? Ar pa-sisek Vytautui savomis

pajgomis Vilni paimti? Kur Vytautas ieškojo talkos?

Ko pareikalavo kryžiuoiai iš Vytauto už pagalb? Ar

sutiko Vytautas užstatyti vokieiams vaikus ir artymuo-

sius? Ar pasisek žygis Lietuvon 1389 m.? Ar norjo

kryžiuoiai taikinti Vytautui po tam žygiui? Ko tuomet

atkeliavo Maskvos pasiuntinai pas Vytaut? Ar suti-

ko Vytautas leisti savo dukter už Maskvos kunigaik-

šio? Kaip po tam kryžiuoiai elgsi su Vytautu?

Delko jie vl apsim Vytaut šelpti? Kuriais metais

atsitiko antras Vytauto su kryžiuoiais žygis prieš Jogai-

l? Ko atkeliavo pas Vytaut Jogailos pasiuntiniai? Ar

sutiko Vytautas taikytis? K tuomet jis m darji;!

kryžiuoiams? K padar kryžiuoiai su užstatytais Vy-

tauto vaikais? Ar išsižadjo Jogaila Vilniaus sosto? Ko
jis iš Vytauto praš vietoje vienybs su lenkais? Ku-

riais metais Vytautas didžiuoju Lietuvos ' kunigaikšiu

tapo?
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Kova su kryžiuoiais. Kai-kuriems Jogai-

los broliams nepatiko, kad Vytautas didžiuoju

Lietuvos kunigaikšiu tapo ir jie pradjo mai-

štus kelti. Didels teiau pragaišties tie maiš-

tai Lietuvai nepadar, nes Vytautas greitai

maištininkus sudraud.

Kur kas sunkiau buvo atsispirti prieš kry-

žiuoius. Nunuodij Vytauto vaikus, vokieiai

dar nesitenkino, o ryžosi smarkiai atkeršyti di-

džiajam Lietuvos kunigaikšiui nž suvadžiosi-

m.
Vos spjo Vytautas apsivainikuoti, kaip

kryžiuoiai užpuol jo žeme draskyti, naudo-

damiesi valanda, kol didysis kunigaikštis su-

killius malšino. Jau 1392 m. kryžiuoiai už-

puol Gardino apielinkes, siverž Suražiaus

miestan, pili sudegino, jos apgynjus iškapojo

ir vriš 200 žmoniij vergijon išsivar. Sekaniais

metais kryžiuoiai išgriov Gardin, bet ir tuo-

mi nebuvo užgandinti.

Dvejiems metams praslinkus, btent 1394

m., kryžiuoi kariuomen biauriai apiplš
panemunes, sudegino Naugarduk, Lyd, Mer-

kin, Dragiin ir daug kit pili. Paskui iš-

tisus metus ilsjosi ir tiktai 1395 met pabai-

goje vl išsireng Lietuvon ir trauk jau sta-

iai Vilniun. Bet Vytautas jau buvo saviškius

maištiunkus sudrauds ir stojo prieš vokieius
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Ištis du mnesiu beveik be paliovos gTmsi
lietuviai su kryžiuoiais Vilniaus apielinkse.
Nors nepasisek tuokart Vytautui visiškai kry-
žiuoius sumušti, bet ir vokieiai, nieko nepel-
n, turjo atgalios gržti.

Sekaniais 1396 m. Vytautas jau buvo be-

sirengis pats traukti i Pi-sus, kad prideran-

iai atmokjus kryžiuoiams už plšimus, bet,

aplinkybms kitaip susidjus, turjo su jais

susitaikyti.

Kam nepatiko, kad Vytautas didžiuoju kunigaik-

šiu tapo? Ar daug pragaišties padar Jogailos broli

maištai? Su kuomi buvo sunkiau kovoti? Kuriais metais

kryžiuoiai užpuol Gardino apielinks? Kuomet išgriov

Gardin? Kurj krašt apiplš ir kokias pilis sudegiao

1394 m.? Kur jie trauk 1395 m.? Ar galjo dabar Vy-

tautas prieš vokieius stoti? Kuomet tas vokiei žy-

gis pasibaig? K rengsi daryti Vytautas 1396 metais?

Santikiai su totoriais. Kad Vytautas ren-

gsi atkeršyti kryžiuoiams, 1396 m. tolimoje

totori žemje kilo naminiai vaidai. Samai'-

kando kanas Tamerlanas užpuol Aukso Or-

dos totorius ir j kan Tocbtomuiši

nuvert nuo sosto. Tochtamuišius atbgo

X3as V3"taut, prašydamas pagalbos prieš Tamer-

lan ir prižaddamas visuomet lietuviams taiki-

nti, jeigu Vytautas pads jam sost atsiimti.

Didel tais laikais buvo totori galj^^b, prieš

juos drebjo beveik visa Europa, dlto Vytau-



tas mielu noru sutiko gelbti Tochtamuiši,
kad ingijus sau tok galing talkinink. Toch-
tamuišiaus prikalbtas, Vytautas susitaik su
kryžiuoiais, o kad vokieiai Lietuvos nekliudy -

t. kol nepasibaigs karas su totoriais, atidav
jiems žemaiius, tikdamas t krašt paskui at-

gal atsiimti.

Gana ilgai rengsi Vytautas talk Toch-
tamuišiui ir tik 1399 metais, sukls 70 tkstan-
ii^ kareivi, ištrauk totori žem. Pas Vors-
klos up ištiko nuožmus mšis su totoriais.

Nors labai narsiai rmsi Vytauto kariuomen,
bet totori buvo kelius kartus daugiau, ir m-
siškiai pergalti tapo. Daugyb ginkl ir viso-

kios gerybs pateko priešininkams, ir pats Vy-
tautas vos išspruko iš j nag.

Pergaltas kovos lauke, Vytautas teiau
nenusilenk prieš totorius. Jis ir paskui kišo-

si j. reikalus ir gal gale pasiek to, kad toto-

ri kanai pradjo jo klausyti. Šešeriems me-

tams praslinkus po nelaimingojo mšio pas

Vorskl, Vytautas jau turjo toki intekm
totori žemje, kad Tochtamuišiaus sn Auk-

so Ord.os kanu pastat. Nuo to laiko totoriai dar

labiau pradjo Vytauto klausyti, kiti totoriai

taip pamylo Lietuvos kunigaikšt, kad apleid

savo krašt, klsi Lietuvon ir ant visados io-

nai apsigyveno. Iš t ateivi dar ir šiandien

ms krašte totori randasi.
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Kas atsitiko totori žemje 1396 m. Ko atbgo
Tochtamuišiiis pas Vytaut? Delko Vytautas prižadjo
Tochtamuiši gelbti? Kaip susitaik Vytautas su kry-
žiuoiais, besirengdamas totori žem? Kuriais metais
ir kur buvo lietuvi mšis su totoriais? Delko totoriai

lietuvius pergaljo? Ar nusilenk Vytautas prieš toto-

rius Po mšio pas Vorskl? Ar ilgai trukus totoriams
paskyr per kan Toehtamuišiaus sn? Ar didel
buvo Vytauto intekm totori žemje? Iš kur ms
krašte dar ir dabar yra totori?

Santikiai su lenkais ir rusais. Nelaimingas
Vytauto žygis prieš totorius 1399 m. padrsino
Lietuvos priešininkus. Lenkai, vokieiai ir kai-

kurie rusij kunigaikšiai m labai sniarkauti.

O Vj^tautas buvo jau beveik visai neteks ka-

riuomens. Tod!l greitai m dairytis, su ku-

riuo kaimynu bt geriaus susitaikyti, ydant

kitus paskui ginklu numalšins. VisTi lengviau-

sia buvo susitarti su lenkais, ir ištikrjj 1401

m. Vilniun sušaukta visa Lietuvos diduomen
seim, kurin atvyko ir Jogaila su savo artymal-

siais iš Lietuvos. Tame seime nutarta, jog

lietuviai su lenkais amžinai tur vienybje g}'-

venti ir vieni antriems padti. Be to lietuviai

prižadjo savo žem lenk, karaliui Jogailai

pavesti, jeigu Vytautas pirmiau už ji mirtij.

Apsirpins su lenkais, Vytautas tuojau

sudraud sukilusius Smalensko gyventojus, ku-

rie mgino nuo Lietuvos atsiskirti, o paskui
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padar žyg \ šiaur, kur Naugardo ir Pskovo
miestai pradjo Maskvos pusn linkti ir Lietu-

vos viršenj^bs nebenorjo pripažinti. Iš tos

priežasties Vytautas buvo smarkiai susikirtos

ir su savo žentu, Maskvos kunigaikšiu Vosy-

lium, bet, kaip gimins, be karo susitaik.

Kaip elgsi kaimynai po nelaimingo mšio su toto-

riais? Ar daug turjo Vytautas tuomet kareivi? Dellio

jis geruoju taiksi? Kur sušauktas seimas? Kas tame

seime nutarta? Kuriuos ir delko Vytautas turjo draus-

ti? Ar buvo susikirtimai su IMaskvos kunigaikšiu?

Žalgirio Kova. Kryžiuoiai neapsakomai

vargino žemaiius, kuriuos Vytautas prieš ko-

v su totoriais buvo jiems paveds. Pagalios

žemaiiams pritriiko kantrybs ir 1403 m. jie

sukilo prieš vokieius, kaip vienas žmogus.

Negaldami savomis pajgomis prieš kryžiuo-

ius atsispirti, jie praš Vytauto pagalbos. V}^-

tautas užsistojo už savo varginamuosius bro-

lius, o iš to prasidjo nauja kova su vokieiais.

Nusibodo V^T-tautui nuolatos su kryžiuo-

iais kariauti ir deltp suman jisai vienu žygiu

vis j galyb sunaikinti. Tuo tikslu jisai pasi-

kviet talkon Jogail su 60 tkstani kareivi,

40 tkstani totori ir pats surinko apie 60

tkstani vyr.

Taip pasirengs Vytautas 1410 metais lei-

dosi kryžiuoi žem. Liepos 14 d. Vytautas
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ir jo talkininkai stojo akis i ak su kryžiuoiais

ties Žalgigiriu Prsuose. Kryžiuoiai turjo 90

tkstaniij puikiai apginkluot karei-

vi, j tarpe buvo ne vien vokie-

iai, bet dar daugyb vengr, angi,
žuvd ir kit Europos krašt kariuome-

ns. Iš to matj^ti, jog ne tik Vytautas, bet ir

kryžiuoiai buvo gerai karau prisiruoš, te-

iau tarsi pati gamta stojo prieš vokieius.

Nakia iš 14 15- liepos dien toje vietoje,

kur stovjo kryžiuoiai, pakilo baisi audra. Juo-

dos debesis aptrauk vis dang, pakilo nepa-

prastai smarkus vjas su lietumi, o perknija
su žaibais dar labiau gzdino vokieius. Kad
ant rytojaus kryžiuoiai dar tik ieškojo vie-

tos, kur jiems patogiau bt muštis, YVtautas

savo kariuomenei jau paskutinius paliepimus

dav, nes viskas buvo prirengta. Nuvarg per

vis nakt, kryžiuoiai, regimai, nenorjo muš-

tis, o ir Jogaila labai bijojo, dlto kaip vokieiai,

taip ir lenkai linko prie to, kad geruoju susitai-

kius, tiktai Vytautas skubinai eiliavo savuo-

sius ir drsino ligi paskutiniam kraujo lašui

grumties su priešais.

Matydami, jog Vytautas nei manyti nema-

no apie sandor, kryžiuoiai, pagalios, pradjo

mš. Visa savo galybe jie metsi ant lietuvi.

Neišturjo msiškiai ir pradjo palengva trauk-
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tis atgal. Tuomet kryžiuoiai sutrauk daugiau
kareivi prieš lenkus. Ir ia jie pam virš.

Eodsi, jog pergal tikrai jau teks vokieiams,

bet paioje sunkioje valandoje trys Vytauto
pulkai iš Smalensko stojo prieš vokieius ir su

neapsakoma kantryb gynsi nesijudindami iš

vietos, kol Vytautas išnaujo nesutvark savj
ir neatjo drsuoliams pagalbon. Kad lietuviai

su totoriais vl puolsi ant vokiei, sudreb-
jo visa kryžiuoi kariuomen ir pradjo bgti,

—o lietuviai su lenkais apsiaut priešininkus

beveik iš vis pusiii ir daugyb j išnaikino.

Kad betemstant mšis pasibaig, 40 tks-
tani kryžiuoi negyv guljo, o 15 tkstan-

i buvo nelaisvn paimta. Nepigiai ta pergal

apsijo ir lietuviams, nes 50 tkstni kareivi

tenai galvas padjo, bet dlto kryžiuoiams bu-

vo suduotas mirtinas smtigis. Nuo Žalgirio ko-

vos jie daugiaus jau nebeatsigrieb ir tapo Lie-

tuvai visai nepavojingi.

Iš ko prasidjo nauja kova su vokieiais? K Vy-

tautas suman, kuomet jam nusibodo su vokieiais ko-

voti? Kokius talkininkus jisai pasikviet? Kuriais me-

tais prasidjo karas su kryžiuoiais? Kur Vytautas ir jo

talkininkai susitiko kryžiuoius? Ar daug buvo kryžiuo-

i kariuomens? Kokia naktis buvo kryžiuoiams prieš

mš? Ar norjo muštis kryžiuoiai ir lenkai? K dar
Vytautas tuo laiku? Kas pradjo mši? Kas iš pra-
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džios m virš? Kam teko pergal? Ar daug tame m-
šyje žuvo kryžiuoi ir lietuvi? Kokia nauda buvo Lie-

tuvai iš to mšio?

Gorodls unija ir žemaii krikštas. Besi-

rengdamas kryžiuoi galyb sutrupinti, Vy
tautas 1401 m. Vilniaus seime turjo prižadti
amžinai su lenkais vienybje gyventi ir vis
šal j karaliui palikti. Skaudus buvo tasai pa-

sižadjimas, nes lietuviai, apsim lenk kara-

liaus klausyti, bt nebetek liuosj^bs, kuri
amži-amžius ms boiai ir praboiai gyn.
Todl Žalgirio kovai pasibaigus Vytautas tuo-

jau pradjo rpintis, kaip nuo tos vienj^bs su

lenkais atsikraius. Greiiausias kelias buvo

apskelbti lenkams kar, bet matydamas, jog

visa šalis yra labai nuvargusi, jog daug reiki

atmain padaryti, kad Lietuva galt atsigrie]>-

ti, Vytautas ryžosi derybomis lenk pavoj pra-

šalint. Tam 1413 m'. Gorodls mieste buvo

sušauktas lietuvi ir lenk seimas, kur visi

nutarimai, padarytieji Vilniuje 1401 m., tapo

išnauja perkratyti. Tiesa, nepavyko V3^tautui

tuomet visai nuo lenk atsiskirti, bet dlto lie-

tuviai tame seime išsiderjo sau teis išsirinkti

kit kunigaikšti, Vytautui mirus. Beto lietuviai

gavo toki pat bals Lenkijos dalykuose, kok
lenkai turjo Lietuvoje. Iš to seimo nutarimai

yra vadinami Gorodls unija.
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Tais paiais metais V.ytautas, nordamas
vis.oje Lietuvoje Ivataliku til^j^bij išplatinti, pra-

djo krikštyti žemaiius. Žemaiiai, vienolv, la-

bai nenoromis krikštijosi, o ir apsikrikštij

savo senovs dievus dar ilgai garbino. Naujo-

sios tikybos a23aštal ir žemaiiuose žmons
nemgo ir kelius kartus mgino kunigus iš savo

krašto išvaryti, bet Vytautas, liepdamas kuni-

gams mandagiau su žmonmis elgtis, o maišti-

ninkus smarkiai bausti,vargais negalais kata-

likyst tame krašte ved.

K Vytautas prižadjo lenkams? Delko tas priža-

djimas buvo labai skaudus lietuviams? Ar norjo Vy-

tautas nuo lenk atsiskirti? Delko nepradjo su jais

karo? Kam buvo sušauktas seimas Gorodlje? Kas ten

buvo nutarta? Kaip vadinami to seimo nutarimai? Kuo-

met Vytautas pradjo žemaiius krikštyti? Ar norjo
žemaiiai krikštytis? Kaip pavyko tame krašte ka-

talikyb vesti?

Suvažiavimas Lucke ir Vytauto mirtis. Di-

džiais savo darbais Vytautas suteik Lietuvai

toki galyb ir garb, kokios nei pirmiau, nei

paskui miuns regti neteko. Amžinieji lietuviu

priešai priversti buvo galvas nulenkti, o tolinui-

j šali viešpaiai rpinosi Vytauto prielanku-

m, ingyti, vadindami j Lietuvos karaliumi.

Pro milžiniškj Vytauto asmen ir plai
Lietuvos valstyb, nusitsusi nuo mariu lig
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marhj, beveik nei pastebti nebuvo galima .silp-

nadvasio Jogailos su jo Lenkija. Todl Lietu-

vai dabar buvo visai nebereikalinga vienyb su

lenkais.

Visai kitokiame padjime buvo Lenkija. Ne-

turint užtektinai pajg nuo kaimyn apsigin-

ti, lenkai priversti buvo už galingosios Lietuvo?

pei glaustis ir dlto jie, kaip manydami, r-
pinosi, ydant V3^tautas ir (lorodlje padary-

tosios unijos nepertraukt. O V^^tautas tuo tik

ir tesirpino, kaip ia nuo j atsikraius.

Greitai pasitaik tinkama proga. Tuo lai-

ku visiems Europos krikšionims užjo baisus

pavojus iš turk puss. Šita nuožmi tauta, at-

pldusi Europon, svajojo visas krikšionišk-

sias valstybes pamušti ir visur savj Magome-
to tikyb vesti.

Tuomet Vytautas padav sumanym, ydant

katalikai su staiatikiais susivienyt, o paskui

visi Europos krikšionys prieš turkus stot.

Lietuvos Viešpaio sumanymui pritar beveik

visa Europa ir 1429 m. vyko garsingas suva-

žiavimas Lucko mieste, kur Vytautas dažnai

gyrenti mgdavo, kad visiems apie tai susita-

rus.

Tan suvažiaviman atvyko popiežiaus pa-

siuntinys, daug vyskup ir kit katalik dva-

siški, staiatiki metropolitas iš Maskvos,
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daug staiatiki dvasiški iš Konstantinopolio,

Vokietijos cesorius Sigismundas, Dianijos ka-

ralius Enrikas, lenk karlius Jogaila, didysis

Maskvos kunigaikštis Vosylius, totori kanai,

kryžiuoi ir kardinink magisteriai ir daug
mažj rus kunigaiši, kaip Vytauto, taip

ir Maskvos klausiusi. Visi šitie didžinai to-

kiame svarbiame reikale atkeliavo su daugybe

palydov-patarj. Sako, buk vis svei bu-

v apie 15 tkstani žmoni, o Vytautui per

septynias savaites juos vaišinant, kasdien išei-

dav po 700 statini midaus, ir beveik tiek

pat visokio vyno, xdo 700 jaui, 1,400 avin,
60 žiobri arba Stumbri ir po 100 briedžiu,

o paukši sveiai tiek suvalg, jog ir suskai-

tyti sunku buv.
Per tas tai vaišes Vokietijos cesorius Si-

gismlundas patars Vytaut karaliaus vainik
apvainikuoti, o paskui vis krikšioniij kar-

ve4žiu išrinkti, kaip reiks su turkais kariauti.

Vytauto nuopelnai karuose, išmintis ir

garb taip dideli buvo, jog niekas tam neprieš-

taravo. Tiktai lenkai, mat^^dami, jog Vytautas,

karaliumi taps, galutinai nuo j atsiskirs, pra-

djo trukdyti, o vienas j vyskupas, Olesnickis,

akis Vytautui pasak: ''Kunigaikšti! Tu jau

pasikliai augšiau visokios žemiškos garbs ir

dlto tau pridera atsiminti prisaik, jog susid-

jai su lenkais".
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Vytautas supyko ir pasak, jog ir be lenk
pritarimo apsivainikuosis.

Po šitai kalbai Jogaila ir visi lenkai t pa-

i nakt iš Lucko išvažiavo, rodydami tuonii

savo rstyb, bet Vytautas juos nei atydos

neatreip.

Ciesoiius Sigismundas prižadjo atsisu
Vytautui karaliaus vainik, o kunigaikštis, pa-

rinks apsivainikavimo dien, užkviet visus

sveius atkeliauti tosna iškilmsna Trakus.

Kaip vis t išgirdo lenkai, tai iš kailio

nrsi, kad tik Vytautui pakenkus, bet maty-

dami, jog niekuo jo pabaidyti negalima, prikal-

bjo Jogail išsižadti Lenkijos sosto, o pave-

sti Vytautui vis j šal ir lenk karaliaus

vainik, bet Vytautas nei j sosto, nei Jogailos

vainiko neprim. Tuomet lenkai ryžosi iš pa-

sal trukd3^ti.

Kad cesoriaus Sigismundo pasiuntiniai ke-

liavo Trakus, veždami V3^tautui karaliaus vai-

nik, tai lenkai užstojo jiems keli ir neleido

Trakuosna nuvykti.

Vytautas-gi su sveiais, tarp kuri buvo

ir Jogaila su lenk didžinais, lauk pasiun-

tini. Pagalios atjo gandas apie lenk veid-

mainyst. Išgirds, jog lenkai sutrukd pasiun-

tiniams kelion, Vytautas labai susikrimto ir

sunkiai apsirgo . Kad ir tvirta dar buvo kunl-



— 98 —

gaikšio dvasia, bet senatv neleido jam iš tos

ligos pasikelti ir spalio 27 d. 1430 m. Lietuvos

didžiavyris pasimir.

K suteik Lietuvai Vytautas savo darbais? Ar rei-

kalinga lietuviams buvo vienyb su lenkais? Delko len-

kai tos vienybs labai geid? Ar pasitaik proga lietu-

viams visai nuo lenk atsikratyti? Iš kur užjo pavojus

Europai? Apie k svajojo turkai? Kokj sumanym pada-

r Vytautas? Ar pritar kitos šalys tam sumanymui?

Kur ir kuomet vyko suvažiavimas Vytauto sumamy-

mui aptarti? Kas atvažiavo Luckan? Kiek išviso buvo

svei? Ar ilgai juos Vytautas vaišino? Ar daug buvo

toms vaišms išlaid? K pasil Vokietijos cesorius? Ar
pritar kiti, kad Vytaut karaliumi paklus? Delko len-

kai priešinosi Vytauto apsivainikavimui ? Kokia kalba

buvo tarp Vytauto ir lenk vyskupo Olesniekio? K
padar lenkai po tai kalbai? Ar atsižirjo Vytautas

lenk rstyb? Delko lenkai sil Vytautui savo sost?

Ar prim Vytautas Jogailos vainik? Kaip lenkai su-

trukd Vytauto apsivainikavim ? Iš ko Vytautas susirgo

ir kuomet mir?

Lietuvos Nupuolimas.
Liublino unija.

An laik žmoiifes ilgai pasakojo, buk
Viytautui Didžiajam mirus, visoje Lietuvoje

darsi stebuklai. Trak ežere vanduo ištisas 7

paras buvs kruvinas, žemaiiuose lietus akmo-
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nimis lijs, apie Berest kunigaikšiui mirštant

drebjusi žem, o Smalensko apygardose pasi-

rods kruvinas be kailio vilkas ir, kaip siaub-
nas, gyvus žmones rijs. Nors tose pasakose

neperdaug yra teisybs, bet jos parodo, jog vi-

sa tauta suprato Vytauto nuopelnus ir labai jo

gailjo. *'Ir paliko Lietuvoje — sako vienas ra-

šytojas — verksmas ir graudus vaitojimas, kurs

per 8 dienas buvo girdimas nuo sauls užtek-

jimo ligi sutemstant. Visi verk, netek tautos

tvo, tartum jausdami, jog Lietuvos didyb su

juomi pasibaig''. Taip ištikrj ir buvo.

Nors visi žmons troško savytai, kaip pir-

miau, gyventi, bet, Vytautui mirus, neatsirado

Lietuvoje kunigaikšio, kursbt mokjs tau-

t garbs ir liuosybs keliu vesti. Tuojau kilo

ermyderis, o tuomi pasinaudojo lenkai, kuriems

rpjo, kad lietuviai nuo jj neatsiskirt. Ilgj^

laik išmintingesnieji ms krašto žmons ir

kunigaikštis stengsi nuo lenk atsikratyti, nes

juo toljm juo stipryn jo vadinamoji vienyb

arba unija, o tai dlto, kad, Jogailai mirus, len-

kai visuomet Lietuvos kunigaikšius stengda-

vosi savo karaliais aprinkti. Kai tas pats vyras

buvo Lietuvos ir Lenkijos karaliumi, tai, su-

prantama, jog ir abi valstybi turjo bti lyg

kad viena.
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Pagalios, kad Jogailos gimin, iš kurios

lietuviai r lenkai sau viešpaius rinkti buvo pa-

prat, visai baigusi, lenkai, bijodami persisky-

rimo su lietuviais, pradjo rpintis, kad visai

Lietuv su Lenkija suliejus. Tas ir atsitiko

1569 m., viešpataujant Lietuvoje ir Lenkijoj(3

paskutiniam Jogailos giminaiiui Zigmantui

Augustui. Tais metais lenk inprašytas, Zig-

mantas-Augutas sukviet Liublino miestan Lie-

tuvos ir Lenkijos didžinus seiman, ydant jie

galutinai abi valstybi suvienyt.

Kaip tik atsideng seimas, Lietuvos didži-

naim kalbti, jog nenor jokios vienybs su

lenkais, nes mat, kad ta vienyb tik lenkams

naudinga, o lietuviams kenkia. — Miis boiai

ir mes savo krauju sigijome msii žem ir gal-

vas djome už tvyn, o dlto ir dabar norime

jos liuosyb atstovti—sak Lietuvos didžinai.

Bet karalius ir visi lenkai norjo juos verste

priversti unij priimti. Tuomet Lietuvos atsto-

vai apleido seim ir išvažiavo namo, nenorda-
mi apie Hrybas nei girdti. Zigmantas-Augus-

tas su lenkais pamat, jog gera valia lietuviai

prie unijos nepristos, todl pradjo tarties, kaip

ia prieš lietuvi nor t unij padarius. Buvf>

sumanyta apskelbti unij be lietuvi pritarimo,

o jeigu paskui lietuviai jos nepriimt, tai pasi-

kviesti totorius ir apskelbti lietuviams kar, y-
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dant ginklu privertus su lenkais gyventi.

Lietuvos didžinai neišdrso stoti atvir kov
ir savo krtinmis tautos liuosyb dengti, kaip

seniau daroma buvo, nes j tarpe nebuvo tikros

vienybs ir sutarimo. Tuomet jie vl sugržo

Liublin ir, puol ant keli, praš karaliaus,

kad unijos nedaryt, bet karalius j nepaklau-

s, ir Lietuvos didžinai turjo prisiekti, jog

savo valstyb suvienija su Lenkija. Prieš pri-

saik žemaii storostas Katkeviius vis lietu-

vi vardu pasak lenkams ir karaliui kart žod,

išrodydamas, koki jie daro lietuviams skriau-

d. ''Skaudu mums atsiminus — sak jisai —
jog ms vaikai ir vaik vaikai nesidžiaugs iš

tos unijos, o prakeiks mus už tai, kad leidome

taut pavergti". Taip ir atsitiko.

Kokios pasakos jo po Vytauto mirties? K tos pa-

sakos parodo? Delko žmons ilgai verk Vytauto? Kas

djosi Lietuvoje po Vytauto galvos? Delko vienyb su

lenkais stipryn jo? K suman lenkai Zigmantui-Au-

gustui viešpataujant? Kam ir kur sušaukta seimas 1569

m.? Ar norjo Lietuvos didžinai vienybs su lenkais

K jie sak? Ar klaus j karaliaus ir lenkai? Kam
lietuviai išvažiavo apleid seim? K tuomet suman
lenkai? Delko Lietuvos didžinai nestojo kar? Ko jie

praš karaliaus, sugrž Liublianan? K pasak žemai-

i storostas Katkeviius prieš prisaikl
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Katalikystes Likimas.

Dar prieš Liublino unij lenk ponai ir

kunigai inkalbindavo lietuviams, jog, susivie-

nij su lenkais, apturs labai daug naudos,

o po tos unijos visur ir visuomet ms šalies

geradariais statsi. Labiausia didžiavosi lenkai

tuomi, buk per j malon lietuviai tikrj Die-

v pažin, išsižadj senobini stab ir katali-

kais tap. Jogail, kurs išvien su lenkais lietu-

vius krikštyti pradjo, jie kl padanges,ms
tautos apaštalu vadindami, o tuo tarpu apie

katalikyst Lietuvoje anais laikais reikia labai

abejoti.

Vytautui mirus, katalik tikyba Lietuvoje

sustojo augusi, nes niekas nepasirpino, kad

ms krašte kunigai Dievo žod lietuviškai

skelbt. Kunig buvo maža, p ir tie visai patys

tikybos reikalais beveik nesirpino. Dviem šim-

tam met praslinkus nuo to laiko, kuomet Jo-

gaila Vilniuje lietuvius krikštyti pradjo, daug

dar ms krašte buvo žmoni katalik kunigo

nemaiusi, o tuo laiku atsirado nauj apašta-

l, kurie žmonms Kalvyno ir Liuterio tikyb
skelbti pradjo. Daugelyje viet žmons pa-

klaus t nauj mokytoj ir visur liuteriais ar-

ba kalvynais, o dar daugiau senobinn savo ti-

kybon sugržo.
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Ant Biruts kalno arti Palangos ir kitose

vietose žmons vl susikr šventj ugn, išsi-

rinko vaidelius ir kitus dvasiškius ir, kaip pir-

miau. Perkn garbinti prad^jo.

Tokiuo bdu katalikyst Lietuvoje visai

pragaišo ir nežinia, ar biiti^ kuomet atsigriebu-

si, jeigu ir toliau bažnyios likimasbt buvs
ateivi lenk rankose. Laim, kad tuo laiku iš

pai lietuvi atsirado vyr, kuriems žmoni
išganjnnas tikrai parpo. žymiausiu j tarpo

buvo žemaii vyskupas Merkelis Giedraitis, iš

senovs kunigaikšiij gimins kils. Neilgai

trukus po Liublino unijos, btent 1576 metais,

ijis vyskupu pašvstas tapo ir stropiaim r-
pinties tikybos reikalais.

Kokiame padjime buvo katalikyst Lietu-

voje tuo laiku, galima yra numanyti iš to, jog

pats vyskupas savo darbo pradžioje raš: ''Be-

veik visoje mano vyskupijoje nerastiun nam,
kur galtum žmoni tikj^b pastebti, nei vieno,

kurs bt j skelbs, nei vieno, kurs mokt
"Tve ms". Tok lidn katalik bažnyios

padjim rads, vyskupas Merkelis per vis
amži nenuilsdamas dirbo, kad Kristaus moks-

l praplatinus. Jis nesitenkino vienu krikštiji-

mu,kaip Jogaila 'dar, bet rpinosi, ka9. iš pai
lietuvi kimig atsirast, kurie prigimta ir su-

prantama kalba žmones mokyti galt. Jo dar-



— 104 —

bas atneš gausius vaisius ir ne tik

žemaii vyskupijoje, bet ir visoje Licr

tuvoje katalik3^st prigijo ir nuo to

laiko jau daugiaus neišnyko. Del tos tai

priežasties vyskup Merkel Giedrait reikia

skaityti pirmuoju tikru katalikysts apaštalu

Lietuvoje. Kad ne jo darbai, vargu didžiuma

lietuvi katalikais bt, nes ir šiandien dar ma-
tome, jog ten, kur Dievo žodis skelbiamas

svetima žmonms kalba, jisai neprigija.

K inkalbinjo lenkai lietuviams prieš Liublino uni-

j? Kuomet jie labiausia didžiavosi po unijos? Delko len-

kai Jogail labai kl? Ar ištikrj Jogailos nuopel-

nai tokie dideli buvo? Ar platinosi katlikyst Lietuvo-

je, Vytautui mirus? Delko ji sustojo augusi? Koks baž-

nyios padjimas buvo per du šimtu met po Jogailos

krikšto? Kokie nauji apaštalai tuomet atsirado? Ar
klaus žmons lietuvi ir kalvyn? Kur susikr šven-

tj ugnj, kai grižo atgal stabameidystn ? Kas m
rpintis žmoni išganymu, kuomet katalikyst Lietuvo-

je išnyko? Kuriais metais Merkelis Gedraitis pastojo

žemaii vyskupu? Kokiame padjime jisai rado kata-

likyst? Kas vyskupui Merkeliui labiausia rpjo? Ar
tenkinosi jis vienu krikštijimu? Kokios buvo jo darbo

pasekms? Ar gali tikyba tikrai prasiplatinti, jeigu

Dievo žodis skelbiamas nesuprantama kalba?
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Lietuvos Nuopuolis.

Nuo sen laik lenk žemje buvo bau-

džiava. Prasti žmons tenai per gyvulius buvo
laikomi, o ponai, k norjo, t su jais dar.
Ponai versdavo žmones dovanai jiems dirbti,

arba baudžiavos eiti, o jeigu kieno darbas po-

nui nepatiko, t rykštmis ir botagais plakda-

vo. To negana, ponai pardavindavo žomnes,

mainydavo ant arkli ir šun, atskirdami vaikus

nuo tv, brolius nuo seser, žmonas nuo vyr.
Prasto žmogaus kitaip nei nevadindavo, kaip

galviju, o apsieidavo su juomi dažnai dar blo-

giau, kaip su gyvuliu.

Tokia-pat tvarka po Liublino unijos virto ir

Lietuvoje. Ms ponams, rasit, ir geriau prie

tos tvarkos pasidar, nes t lenk mad labai

13amgo, patys- lenkais išvirto, savo kalb ir se-

novs paproius užmiršo, o tuo tarpu prasti

žmons ašarose papldo.

Juo tolyn, juo sunkyn žmonms josi, o

ponai, pam savo rankas visos šalies valdy-

m, žirjo, kad tik jiems patiems bt gerai.

Ilgai dsavo lietuvi tauta, pakliuvusi poni

vergij, bet niekas jos dsavim neklaus. Ne-

gana dar, kad ponai silpnino šal, taip baisiai

žmones vargindami, bet tarp savs be paliovos

peštis pradjo. Ypa baisios peštyns kildavo,
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kai suvažiuodavo Lenkijos ir Lietuvos ponai

seimus karalius rinkti, arba šiaip koki šalies

reikal aptarti. Tie seimai gana dažnai baigda-

vosi muštynmis, o kai kada induk ponai kitus

kardais užkapodavo.

, Bet tuo paiu laiku, kad ponai taip smar-

kiai tarp savs kariaudavo, priešininkam.s

užpuolus, jie retai galdavo šal apginti. Lietu

viškai-lenkiškoji valstyb kaskart silpnyn jo
ir pagalios 1795 m. Rusija, Austrja ir Vokietija

pasidalino ne tik lenk, bet ir lietuvi žem
Tokiuo bdu Liubline padarytoji unija sti

lenkais pasibaig. Per tos nuijos priežast m-
s tauta liuosybs nustojo, o paskui pražuvo

ir Lietuvos valstyb, kuri su tokiuo vargu

ms boiai amži amžius gyn ir platino.

Susidjimas su lenkais stm ms taut
neapsakom nelaim, bet ir sunkiausiuose

varguose bdama lietuvi tauta nepražuvo. Ji

liko gyva, o iš to reikia semti geresns ateities

vilt.

Kokia buvo Lenkijoje tvarka? Kuomet lenkiškoji

tvarka virto Lietuvoje? Kam ta tvarka gera buvo? Kaip

josi žmonms pon baudžiavon pakliuvus? Kaip po-

nai tarp savs gyveno? Kuomet kildavo tarp pon di-

džiausios peštyns? Ar steng ponai šalj nuo prie-

šinink apginti? Kuomet ir kas pasidalino Lietuvos ir

Lenkijos žem? Kokios buvo Liublino unijos pasekms
lietuviams ?



LIETUVI

MOKYKLOMS VADOVLIAI
(šios mokykl knygos yra patvirtintos Chicagos Arkidiocezijos

Parapijini Mokykl Priežiros Komisijos.)

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutais Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovlis, tinks mažiems
ir suaugusiems, 112 pusi 25

Ta pati, drtais drobs apdarais 35

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo statymo,

Paraš kun. D. Bonekovskis. Vert Dali I-m
kun V. Mironas, Dali II kun. K. Kazlauskis. Su

paveikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905

m. laidos. Drtais poperos apdarais, viso

272 pus $1.00

No. 1022. Trumpa Šv. Istorija Seno ir Naujo sta-

tymo. Paraš kun, I. šuster. Kieto popero ap-

darais 25

No. 1099. Krikšioniško Mokslo Katekizmas. Pagal

anglišk sutais kun. F. B. Serafinas, dalis I.

minkštais drobels apdarais 15

No. 1100. Krikšioniško Mokslo Katekizmas. Sutai-

s kun. F. B. Serafinas. Plaiau visk išgulds,

dalis II. minkštais drobs apd 25

No. 1105. Trumpa Lietuvi kalbos Gramatika. Su-

tais Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis

Lietuvi Kalbos vadovlis tinks mokyklose

ir patiems per save mokinties, poperos apd. .35

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutais J. Da-

mijonaitis, drobs apdar 25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutais J. Da-

mijonaitis, dalis II 35

No. 1135. Taik žvaigždut. Bendoriaus, dalis I, kie-

to poperos apdarais 25

No. 1136. A'aik žvaigždut. dalis IT, kieto po-

peros apd 35

Užsisakant po daugel ant sykio nuleidžiama nuošimtis.

LTžsakymus siuniant adresuokite

:

DRAUGAS PUB. CO., 1800 W. 46th St., Ohicago, 111.



"DRAUGO" BENDROVES
IŠLEISTOS KNYGOS.

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir

platinti ms išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymti kny-

gos numer ir vard. Pinigus reikia sisti iškalno iš-

perkant money order arba registruotame laiške.

Mažiaus dolerio galima sisti krasos ženkleliais.

No. 38. Braižineliai. Tai labai domias apy-

sakaites. Kalb lengvi. Paraš Skruzd.

Chicago, 111. 1915 45

No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko pra-

leidimui patartina ši apysak, kalba

lengvi ir knygos intalpa interesuojanti,

vert Jonas Kmitas 75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriau-

siai nusisekusi vertim garsaus angl
rašytojo Charles Dickens. Apysak, kuri
myli senas ir jaunas, biedinas ir turtuo-

lis; neapsivilsi gavs ši knyg. Vert
Jonas Kmitas, 520 pusi $1.0(?

No. 355. Degtin. Vienaveiksmis scenos vaizde-

lis. Lenkiškai paraš Kaz. Goralczyk,

vert Adolfas Vgl. Tinks scenai vei-

kallis 10

No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, . . .15

No. 398. Katriut. Triveiksmis dramos paveik-

skllis iš liaudies gyvenimo 15

No. 401 Kars Metu. A^aizdelis iš lietuviii gy-

A^enimo .3-juose aktuose, užimantis ir tin-

kantis scenai, 15

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutais Pranas,

Trumpas Lietuvos Istorijos vadovlis,-

tinks mažiems ir suaugusiems, 112 pusi. .25

Ta pati, drtais drobs apdarais 35

No. 790. Ar Kristus turjo broli ir seser?

Trumpas paaiškinimas svarbaus klausi-

mo, Chicago, 111. 1913, pusi .5

\



No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalin-

ga; (Autonomija ar Savivalda"?) jiara-

š J. Gabrys, .10

No. 822 Lietuvi Tautos Memorijalas. Paraš
ir inclav Tautu (Eassiii) Kongresui

Londone atsibuvusiam liepos 26—29

1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš pran-

czu kalbos dalis I Willces Barre, Pa.,

1911, pusi. 12 10

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Paraš
Kunigas. Treia laida. Tai geriausia

knygel pažynimui kas tai yra tie niu-

sij lietuviškieji socijalistai bei "cieilis-

tai '
'. Su paveikslais 10

No. Užkreiamj Lig Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Joms. Sutais Dr. Greiinas .15

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misij pa-

minkllis; pareng Tvas Kapucinas 5

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo s-

tatymo. Paraš kun. D. Bonkovskis.

Vert Dal Im kun. V. Mironas, Da-

li II kun. K. Kazlauskis. Su paveikslais

perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m.

laidos. Drtais poperos apdarais, viso

272 pusi $1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo

statymo. Paraš kun. I. šuster. Kieto

popero apdarais 25

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyioje

šv. Kazimiero dr. leidini .3

No. 1099. Krikšioniško Mokslo Katekizmas,

dalis I. Surengtas ir užgirtas treiojo

Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška

sutais kun. F. B. Serafinas. Talpina

trumpius klausimus ir atsakimus pritai-

kytus pradedamiemsiems skyriams. K. .15

No. 1100. Krikšioniško Mokslo Katekizmas,

dalis IT. Surengtas ir užgirtas treiojo

Baltimores Koncilijaus, pagal angliška,

sutais kun. F. B. Serafinas, šitame ka-

tekizme sutalpinti klausimai, ]iritaikyti

augštesniems mokyklii skyriams. Gražus

išleidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina .25



No. 1105. Trumpa Lietuvi kalbos Gramatika.

Sutais Mokyto.ias Juoz. Damijonaitis,

vietinis Lietuvi Kalbos vadovlis tin-

ks mokyklose ir patiems per save mo-

kinties, poperos apd 35

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutais

J. Damijonaitis, drobs apdar 25

No. 1134. Skaitjono Pradžiamokslis, sutais J.

Damijonaitis, dalis II .35

No. 1135. Vaik žvaigždut. Bendoriaus, dalis

I, kieto poperos apdarais 25

No. 1136. Vaik žvaigždut, dalis II, kieto po-

peros apd 35

No. 1187. Blogi Kudik Paproiai, su paveik-

slais, paraš Dr. A. L. Greiinas; kiek-

vienai motinai ši knygel patartina

perskaityti, 20

No. 1214. Lietuvos Vyi Dovanl. Paraš
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikallis

ir tikra dovanl. Kiekvienas, jauni-

kaitis bei mergait privalo sigyti Vy-

iij Dovanl. Chieago, 111. 1915, pusi.

28 10

No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.

Ypatingai jaunuomenei patartina skai-

tyti ir platinti šj knygel 20

No. 1916. Lietuvi Katalik Metraštis. Ee-

dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai viena

domiausi knyg lietuvi kalboje, ia
rasi daugel paveiksl ms vaikj;
aprašym lietuvi organizacij, para-

pij, draugij, draugijli. Visoki in-

formacij, dain, pasakaiiii ir tt.

Kiekvieno lietuvio grjioje privalo ras-

tiesi ši knyga. 448 pusi. popero apd. .75

Drtais drobs apdarais $1.20

Užsisakydami virš mintas knygas ar klausda-

mi informacijii adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 VVest 46th Street, Chieago, Illinois



**Draugas**
Vienintelis pigiausias Lietuvi Katalik

DIENRAŠTIS
"DRAUGAS" duoda daug žini iš kars lauko, pa-

sakoja, kas dedas nelaimingoje ms tvynje Lietuvoj,

skelbia domiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios

paduodamos kuogreiiausiai.

"DRAUGAS" remia, stiprina lietuvi katalik

draugijas, rpinasi j reikalais.

"DRAUGAS" kelia tautišk susipratim, platina

katalikiškai lietuvišk kultr.
"DRAUGAS" rašomas aiškia ir visiems supranta-

ma kalba.

"DRAUGAS" metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei

met $1.75. ikagoje, siuniant pata, metams $4.50.

Nuo vaik ir nuo agent perkant atskirais nume-

riais po Ic.

TTžrubežyje "Draugas" dienraštis metams $6.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite

:

Draugas Publishing Co.

1800 W. 46th St. - - CHICAGO, ILL.
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M I

I "Draugo" Bendrove leidžia |

§ LIETUVI '^ATALIK DIENRAŠT p

"DRAUG"
i i
1^

"DRAUGAS" paduoda geriausias ir svar- g

^ blausias žinias, gvildena vairiausius klausi- g
i mus. 4
*. *

I ''DRAUGO" bendrov užlaiko didel kny- |
% gyn, kuriame randasi visokio turinio knyg. ^

1^
Reikalaukite knyg tuojaus. Js reikalavi- p

I mai bus rpestingai išpildyti. i

ii Pareikalavus katalogas siuniamas dykai.
^^

I ''DRAUGO" bendrovs spaustuv atlieka i

^1 vairius spaudos darbus gražiai, pigiai ir j|

^ greitai. p
% .

*^

\% Su visais reikalavimais kreipkits: %

% DRAUGAS PUB. CO. I

I 1800 W. 46th ST. CHICAGO, ILL. i










