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"MTJSŲ SPARNU "DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA, 
SVEIKINU MUSŲ MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADAR
BIUS, REDAKTORIUS KAIP BUVUSIUS, TAIP IR ESAMUS 
IR VISUS, KURIE VIENU AR KITU BUDU PRISIDĖJO PRIE 
ŽURNALO PASIRODYMO AR JO PALAIKYMO.

TIKIU, KAD KIEKVIENAS IŠ MUSU SU DIDELIU PASI
ILGIMU LAUKĖ IR TEBELAUKIA MUSU ŽURNALO NAUJO 
NUMERIO PASIRODYMO. NEGAILĖJO JAM AUKŲ PRAEI
TY, NEGAILĖS JŲ IR ATEITY, KAI JIS TIK PASIRODYS. 
PRIJAUČIANČIŲ BEI PALAIKANČIŲ TĄ MUSŲ LEIDINĮ 
YRA NEMAŽAI, TIK REIKIA MOKĖTI PRIE JŲ PRIEITI 
NEGAILINT DARBO BEI ŽYGIŲ.

LABAI BUVO DŽIUGU, KAI JIS MUS LANKYDAVO BE
VEIK REGULIARIAI IR NUMATYTU LAIKU. VĖLIAU, KAI 
DĖL FINANSINĖS PADĖTIES, PRIEMONIŲ ĮSIGYJIMO BEI 
PERSITVARKYMŲ J O LANKYMASIS Į MUSŲ NAMUS ŠULĖ - 
TĖJO, MUMS PASIDARĖ ŽYMIAI NUOBODŽIAU IR LIŪD
NIAU.

TURĖDAMI GALVOJE, KAD BE SPAUDOS NEĮMANO
MAS JOKS KULTŪRINIS BEI DVASINIS GYVENIMAS, YPAČ 
ORGANIZUOTOS VISUOMENĖS TARPE, TURIME DĖTI IR 
VISAS PASTANGAS, KAD ŽURNALAS VĖL ATGYTŲ LR 
LANKYTŲ MUS NE REČIAU, O GAL DAR DAŽNIAU, NEI 
LANKĖ MUS PIRMOJO DEŠIMTMEČIO LAIKAIS. TURIME 
PRISIMINTI,KAIP MUSŲ GIMTINĖJE LIETUVOJE REFOR
MATŲ BAŽNYČIOS VEIKĖJAI BEI DARBUOTOJAI VERTI
NO SPAUSDINTO ŽODŽIO REIKŠMĘ IR STEIGĖ SPAUSTU
VES BIRŽUOSE, KĖDAINIUOSE IR KITUR IR SPAUSDINO 
KNYGAS, KAD PER JAS SPAUSDINTAS ŽODIS PASIEKTŲ 
PLAČIUS VISUOMENĖS SLUOKSNIUS.

KIEKVIENA PRADŽIA SUNKI. SU VILTIMI IR DIEVO 
PADĖJIMU ŽIŪRĖKIME Į ATEITĮ, TIKĖDAMI, KAD MUSŲ 
SPAUSDINTO ŽODŽIO DARBAS SEKANČIAME DEŠIMTME
TY BUS NAŠUS,VAISINGAS IR PATENKINS MUSŲ BAŽNY
ČIOS NARIŲ, IŠSISKIRSČIUSIŲ PO PLATŲ PASAULĮ, BEI 
VISŲ MIELŲ SKAITYTOJŲ NORUS.

TAD PRISIMINDAMI REFORMACIJOS VEIKĖJŲ PER 
ŠIMTMEČIUS NUVEIKTUS DARBUS, VIENYBĖJE IR SUSI
KLAUSYME, DRĄSIAI ŽENGKIME Į SEKANTĮ SPAUDOS 
DARBO DEŠIMTMETĮ.

M. T AMU LĖNAS 
LIETUVIŲ E V. REFORMATŲ KOLEGIJOS PREZIDENTAS.



"MUSU SPARNAMS"
Dešimt metų žurnalo leidimo palyginti neilgas laikotarpis. Bet at

sižvelgiant Į nepaprastas sąlygas, kuriose gyvename, tai buvo dvasi
niai turtingas laikas. Būrelis lietuvių,išauklėtų ant Ženevos reforma
cinių pagrindų ir Kalvino pažiūrų į gyvenimą, nenorėjo pasilikti ko
munistinėje nelaisvėje ir, kaip kadaise hugenotai ir pirmieji iš Ang - 
lijos į Ameriką atvykusieji piligrimai,pasirinko antraja tėvyne kraš
tus, kuriuose tuos pagrindus galima laisvai įgyvendinti.

Išsisklaidę, po pasaulį lietuviai reformatai per "Mūsų Sparnus." 
stiprina visus teisybės ieškančius, kad tik krikščioniškasis nusista
tymas gali išgelbėti žmoniją iš mechaniškos mūsų laikų galvosenos. 
"Mūsų Sparnų" darbuotojai stengėsi neužmiršti savo svarbiausio pa
šaukimo - dabartyje paskendusiame amžiuje skelbti ŽODĮ iš amži
nybės. Tik tas ŽODIS padės žmogui atrasti save, savo tikrąjį pašau
kimą, jam Dievo paskirtą vietą žemėje.

Mes, skaitytojai, linkime "Mūsų Sparnams ", kad žengiant Į antrąjį 
dešimtmetį, nepailstų ir dar geriau aiškintų skaitytojams šios dienos 
problemas: kas yra tikroji laisvė, kur yra tiesa, kokia turi būti mūsų 
dvasinė laikysena kaip krikščionių ir kaip lietuvių.

Tikiu,kad "Mūsų Sparnų" darbuotojai, semdami iš Evangelijos jė
gas ir toliau mokės Įjungti skaitytojus Į bendrą žmonijos labui darbą- 

Jūsų kun. Povilas Dilys.

Lietuvos Ev. Reformatu Kolegijos prezidentas M. Tamulėnas ir Kolegijos garbes 
prezidentas dr. J. Mikelėnas.
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KALĖDŲ DŽIAUGSMAS

Superintendentas Kun. S. Noimanas

"Visa, ką jūs darote žodžiu 
ar darbu, visa darykite Viešpa
ties Jėzaus Kristaus vardu, dė
kodami per Jį Dievui ir Tėvui".

Kolos. 3, 14.
Kas gi nenorėtų džiaugsmo 

patirti? Džiaugsmo ieškome, iš 
visur jis mums siūlomas.Ne su
skaitomi skelbimai mums pra
neša kur rinktis, kad pasidžiaug
ti ir pasilinksminti. Mums taip 
pat siūlomi dalykai,kuriuos įgy
ją, patirtume džiaugsmo. Įsigyk 
džiaugsmo,tai šūkis į kurį žmo
gus stipriai reaguoja, nes esam 
džiaugsmo išalkusi karta.

Apie alkį juk kalbama ten, 
kur ko nors trūkstą ir sutiksi
me, kad netekome tikro gyveni
mo džiaugsmo ir visi gyvenimo 
patogumai bei palengvinimai 
mūsų šiandien nebepatenkina ir 
visa,kas atsiekta pažanga mūsų 
ne bepa sotina.

Žmogų apėmė gyvenimo 
baimė,kuri nustelbė džiaugsmą . 
Ir kai girdime skelbimą:Nesibi- 
jok, štai aš skelbiu tau didį 
džiaugsmą", pavienis žmogus 
protarpiais nusišypso, Bet lin - 
kę,s tikėti, kad gyvenime patirt
ais apsivylimais tapąs išmin - 
tingesnis. Panaši nuotaika slėgė 
žmones anuo metu, kai Dievas 

per Jėzų Kristų apsireiškė ir 
užtikrino savo meile,, žmonijai. 
Bet skirtumas nuotaikoj tarp 
ano laiko ir šios dienos glūdi 
tame, kad Kristaus gimimo lai - 
kais žmonės netiek bijojo šio 
pasaulio grėsmės ir pavojų, 
kiek paties Dievo, kurs stebuk
lingu būdu jiems apsireiškė.

Šiandien žmonės rezignuo
tai laikosi ne todėl, kad jaučia 
pavojų iš pasaulio, bet kad Die
vas ir pasaulis lyg atskirti ir 
su Aukščiausiuoju tinkamai ne
siskaitoma. Bet praėjusios 
šventės mums vėl užtikrino, kad 
Dievas savo neapsakoma malo
ne tėviškos globos ryšius iš 
naujo dovanoja,kad neliktumėm 
izoliuoti, pasaulio audros nu
blokšti.

Pradėdami naujus metus, 
klauskime kas gi pagaliau yra 
ta teisinga nuotaika ir būdas , 
su kuriais krikščionys turi į 
tą neištirtą naują gyvenimą 
žengti ir pradėtąjį kelią teesti?

Apaštalas Povilas pasirink
tu išdėstymo žodžiu mums į tai 
atsako:"Visa, ką jūs darote žo
džiu ar darbu, visa darykite 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
vardu". Apaštalas kreipia mūsų 
žvilgsnį ir valią į ten,kur mums
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duota galimybė savo gyvenimo 
ateitį paveikti ir ją dalinai for - 
muoti.

Metų bėgyje galima viso - 
kių netikėtumų sulaukti. Gal bus 
geriau, gal būsime patenkinti, 
bet gali būti, kad dar ne vieni 
metai tiek rūpesčių nesuteiks, 
kaip šitie. Viskas gali atsitikti 
bet neįmanoma tik vienas daly
kas - šiuos metus tokiu atveju 
iškeisti į kitus. Pasistenkime į 
tą mums dovanotą malonės laiką 
ką nors Dievui mėgiamo įausti, 
atlikti ką nors gero Dievui pade
dant

Biržų reformatų bažnyčia žiemą.

Šios dienos teksto žodžiai 
nelabai populiarūs, nes dovanotą 
laiką mielai priimame, bet jį iš
naudoti pagal Dievo norą ne tiek 
jau mums rūpi. Tikime ir turime 
vilties, kad naujieji metai vysty
sis teisingumo ir laisvės dvasio - 
je,kaip kad girdime apie tai kal
bant, kad pagaliau naikinimo ir 
neapykantos jau bus užtektinai 
išreikšta tautų gyvenime ir kad 
einama prie taikingo ginčų iš
sprendimo ir susitarimo.

Nesiduokime suvedžiojami 
nuomone, kad esame vien aklam 
likimui paduoti. Savo gyvenimą 
dalinai galima ir pačiam formuo
ti, bet tokiu atveju - pasisekimo 
diena nesigirkime ir netikėkime, 
kad tai vien mūsų nuopelnas, o 
kitų nepavydėtina būklė ir vargas 
yra tųjų kaltė, neatodairumas. 
Toks žmonių skriaudimas būtų 
skaudus ir nebūtų stebėtina, jei 
varge ar priespaudoje atsidūrę, 
žmonės, girdėdami dar kaltini
mus, lauktų tos dienos, kuomet 
tie gyvenime privilegijuoti atsi - 
durtų jų vietoje, jie turėtų pro
gos parodyti savo veiklumą ir 
sumanumą iš tų gyvenimą apsun
kinančių sąlygų išsivaduoti.

Teksto žodžiai mus kviečia 
atkreipti dėmesį į mums duotą 
galimybę, '’veikti” ir į mūsų at
sakomybės jausmą. Pasakymu 
"visa, ką jus darote žodžiu ar 
darbu, visa darykite Viešpaties 
Jėzaus Kristaus vardu” apašta
las kreipiasi bendrai į visus, ne
turėdamas galvoje atskirų atsi
tikimų. Kas bebūtų, priimkime 
ir sutikime tai Kristaus dvasio
je, Daugumoj ir šiais metais 
kartosis tas pats,ką ir pereitais 
metais patyrėm. Šeimoje, drau
gų,pažįstamų tarpe,bendruome- 
nėję liks tie patys panašūs san- 
tykiai:pašaukimo darbe pareigo
se sąlygos mažai kuo pasikeis, 
įsipareigojimai pasiliks tie pa
tys. Bet pažvelgę, atgal į praeitį 
ar negalėtumėm sakyti,kad daug 
kas galėjo ir kitaip būti, galėjo 
būti atlikta geriau, rūpestingiau. 
Ar kilnesnis, teisingesnis, dau
giau meilės reiškiantis, žmo
gaus tokiose pat sąlygose nebū-
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tų galėjus daugiau teigiamo at
siekti.

Žmogus nevienodai gyveni
mo įvykius išgyvena. Vienodom 
aplinkybėm esant, vienas suk
niumba, netenka vilties, gyveni
mo atsparumo,praranda džiaug
smų ir tvirtą laikyseną ir kėliau 
jau kaip palaužtas, su pagieža 
širdyje žmogus. Kitas vėl su 
tais pačiais pergyvenimais vi
sai kitaip laikosi, reiškia dva - 
sios stiprybą, pasitikėjimą Die
vu, vidujinį susikaupimą, sielos 
kilnumą, kas žmogų iškelia.

’’Tiems, kurie Dievą myli, 
visi dalykai išeina į gerą”, sako 
apaštalas.

Vieniems nelaimė, patirta 
neteisybė su laiKu duoda teigia
mų vaisių,ne ša palaimą,kitiems 
viskas - jų pasisekimas, lai mė, 
virsta jų pačių pražūtimi. Tokie 
pasikeitimai vyksta ne kur nors 
išoriai,bet žmogaus sieloje, kur 
slepiasi daug paslaptingų neiš
naudotų jėgų, kuriomis nemoka
ma laiku pasinaudoti.

Kristus visose gyvenimo 
sąlygose ir įvykių eigoje siekė 
to, kas Dievo vardą pagarsintų 
ir Jo karalystę, statytų. Iš tos 
pačios statybinės medžiagos 
vieni sau rūpėsčių, vargo baku- 
že^ susilipdo, kiti sau prabangos 
rūmą, poilsio namą pasistato. 
Tos pačios aplinkybės, tas pats 
sprendimas,ta pati perspektyva, 
bet kaip nevienodai toji valanda 

pergyvenama ir sutinkama apsa
ko trys Kryžiai Golgotos Kalne.

Žmogui lemiama ne ką tu
rėsime pergyventi,bet kaip.Kal
bama apie mūsų vidijinį nusi - 
statymą. Jėzaus i'Iristaus vardu 
ką nors pasakyti ar padaryti, 
reiškia dažniau apmąstyti - kaip 
žmonijos Mokytojas šiuo atžvil
giu laikytųsi, ką pasakytų ir pa - 
darytų, kaip teistų.

Pasistenkime visų pirma 
dėkingai ir maloniai visą gerą 
priimti ir kantriai, narsiai pik - 
tą nešti, pasisekimo laike nepa
siduoti išdidumui, likti nuolan
kiais,o liūdesio ir kentėjimo va
landą nepasiduoti visiškam nu
sivylimui. Kiekvienu atveju klau- 
skim save ko Dievas iš mūsų 
laukia.

Viską imti sutikti Kristaus 
vardu reiškia skaitytis ir neuž
miršti, kad ir kitas, kurio mes 
nesuprantame, taip pat turi sie
lą,y ra Dievo vaikas,kad nebūtu - 
mėm skubūs smerkti ir teisti; 
o jei turime bausti, tai būkime 
ne keršto jausmo vedami, bet 
perspėjimo ir auklėjimo:apašta- 
lo žodžiai mums davė gražų, 
turiningą nurodymą, bet mes pa
tys žinome,koks yra mūsų pajė - 
gumas, kad gera daryti norėtu
mėm,bet nevisuomet įstengiame.

Mums yra duota galimybė 
teigiamai pasireikšti, nes Kris
tus sako:"Prašykite ir bus jums 
duota, ieškokite ir rasite”.



RELIGIJOS IR KULTŪROS SANTYKIŲ KLAUSIMU

Kun. Teel. Lie. J. Pauperas

Daug yra maustyta ir rašyta 
religijos ir kultūros santykių 
klausimu. Sis klausimas įvairiai 
ysa aiškinamas, žiūrint kaip pats 
žmogus supranta savo uždaviniu 
ir savo paskirtį. Presbiterijonai 
ir liuterorai mano, kad žmogaus 
uždavinys e sus tarnauti Dievui 
savo pašaukime. Žmogus sąži
ningai vykdo savo pašaukimų ir 
tuo kuria vertybes, kurios savo 
sumoje išreiškia visa, kų nusa
kome žodžiu'’kultūra”. P. Tillich 
mano, kad kultūra esanti žmo
gaus religijos išraiška. Pats 
žmogus, save apsprųsdamas san- 
tikyje su aukštesne būtybe, ati
tinkamai pasireiškia savo aukš
tesnių vertybių kūryba. Jis kuria 
kol jam ’’šviečia saulė”, kol tų- 
siasi jo darbo diena, ir mirda
mas dagoja kų jis sėjo savo gy
venimo dienose.

Pats žmogus yra gana sudė
tingas; įvairus yra jo alkis. Pa
tenkinti jo kūno alkį reikia mai
sto, bet sunkiau patenkinti jo 
dvasios alkis,nes žmogus alksta 
ne tik tiesos ir grožio, bet ir 
darnos ir tobulybės.Jis pats ga
lutinai tenurimsta Dievuje. Tad 
jo širdis yra nerami ir alkstan
ti,kol ne suartėja su Dievu ir ne
gyvena pilnų gyvenimų. Švento 
Rašto žodžiais Dievas kreipiasi 
į žmogaus širdį ir nori jų laimėti 
sau ir savo tikslams. Nusidėjus 
Dovydas meldė,kad Dievas jame 
sutvertų naujų širdį. Į atgailų 

kviečiantis Dievas pataria ’’su
plėšykite savo širdis, o ne savo 
rūbus”. Tik panaujinta širdis 
gali įtikti Dievui ir kurti kas 
jam patinka. Žmogus yra blogas 
dėl to,kad jo širdis yra pikteny

bių pilna. Dievui pašvųstas žmo
gus vykdo gerus darbus, nes jo 
širdis yra švertinta ir gerumo 
pripildyta. Tad gera kultūra 
lauktina kaip žmogaus širdies 
gerumo vaisius.

Kur žmogus kų gera kuria, 
ten jis kuria savo širdies geru
mo paskatintas.Visokie "izmai” 
nacizmas, komunizmas, socia
lizmas, materializmas turi sa
vo teigiamas ir neigiamas pu-
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sės, pasireiškia kaip griovimas 
ir kūryba, kaip nusikaltimas ir 
pataisymas.Bet suminėti"ižmai" 
daugiau lie čia sukurtų materia
liniu vertybių paskirstymų, ne 
tiek paties žmogaus giliausius 
širdies pasireiškimus. Toks na
cizmas ir komunizmas nori 
pavergti žmogaus dvasių kurti 
vertybes ’’sulig įsakymu”. Tad 
bandoma kurti kultūrų sulig 
"penkmečio planais". Taip įvyk
sta žmogaus dvasios išprievar
tavimas. Bet tikra kultūra pri
bręsta kaip širdies vaisius. Tad 
kas nori gerų širdies vaisių, 
tas turi gerinti pačias širdis. 
Šešias dienas kuriame įvairias 
gėrybes, bet septintųjų turėtum 
auginti širdies derlių. Dievui 
galime tarnauti savo darbais ir 
savo pamaldomis. Tikintis yra 
ne tik kultūros kūrėjas, bet ir 
kulto dalyvis. Jis kuria gerų sa
vo širdies paragintas ir pager
bia tų,iš kurio jam ateina palai
minimas. Savo religijos suvoki
mu jis suvokia savo ryšį su Die
vu.

Juo daugiau žmogus mano, 
kad jis esųs mažiau priklauso
mas nuo Dievo, tuo labiau jis 
mėgina kurti vertybes Dievo ne
paisydamas. To pasėkoje suku
riama "pagoniška "kultūra arba 
kūryba,kuri nėra susieta su Die
vu ir jo. reikalavimais. Viduri
niais amžiais bažnyčia mėgino 
kontroliuoti visų žmogaus kūry- 
bųir jam įsakyti kų jis turi kur
ti. Reformaciia kvietė žmogų 
kurti geras ir Dievui tinkamas 
vertybes visose gyvenimo sri
tyse. Kalvinas mokė, kad mes 
esame įpareigoti Dievui tarnau

ti savo kūryba arba savo darbų 
vaisiais. Tik iš gero tikėjimo 
galima kurti geras vertybes. La
me cho sūnūs, nu s ikaldine kardu § , 
iškėlė savo galybę. Babelio bok
što statytojai norėjo patys iš
garsėti. Tai netinkamos kultūros 
pavyzdžiai. Toji kultūra yra ge
radari tarnauja Dievo tikslams 
ir Jo garbės išaukštinimui. Ne- 
bukanacaras buvo nužemintas, 
kad mėgino save iškelti į Dievo 
vietų.

Krikščionys pirmaisiais 
amžiais griovė pagonių kultūros 
kurinius:šventyklas,teatrus; nai
kino senus papročius, nes buvo 
įsitikinę,kad tokie kūriniai įžei
džia Dievo garbę, o pačiuose 
kūriniuose perdaug iškeltas pats 
žmogus. Mūsų laikais kultūra 
yra labai sumaišyta su krikš
čioniškais ir pagoniškais ele
mentais. Tad tokioj Amerikoj 
vis kyla tarpe protestantų sųju- 
džiai, kurie siekia sukrikščio
ninti visuomenę, kad būtų gali
ma kurti krikščioniškų kultūrų 
Krikščionybė šiandien neaprė
pia visos kultūros. Esama kul
tūros, kuri nėra krikščioniška, 
arba turi savyje tik kiek krikš
čionybės priemaišo.Jei kas no
rėtų visų kultūrų palenkti krik
ščionybės tikslams, tas turėtų 
pirma sukrikščioninti visus 
žmone s.

Tad šiandien girdisi taip 
daug diskusijų tikros krikščio
nių visuomenės ir tikros kultū
ros kūrimo klausimais. Ilgėji
masis geresnės visuomenės ir 
geresnės kultūros verčia žmo
nes kelti klausimus ir kritikuo
ti kų akys mato dabartyje. Vie-
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ni norėtų, kad krikščionys la
biau atsiskirtų nuo pasaulio ir 
jo įtakos ir gyventų tik Dievo 
tikslams. Bet jei krikščionys 
bėga iš pasaulio ir bėga į dyku
mas, tai pats gyvenimas labiau 
nukrikščionėja. K. Barthas ne
tiki, kad esama tokios sociali
nės, ūkinės ir politinės santvar
kos, kuri atitiktų evangelijos 
dvasių. Jo nuomone tik evangel
ija yra gryna, o visa kita yra su
tepta. Bet juk ir Barthas turėtų 
sutikti, kad Dievo galybė, vei
kianti per Evangelijų, gali pa - 
keisti žmones ir visuomenę. 
Dėl to galime kalbėti apie krik
ščioniškų kultūrų ir galime jų 
kurti.

Religija ir kultūra yra nes
kiriamos. Sveika krikščionybė 
paliečia visas tikinčio žmogaus 
gyvenimo sritis, paliečia ir jo 
kūrybų. Žmogus gali pats kurti. 
Pats būdamas nuodėmingas, jis 
kuria kurinius,kurie sutepti nuo
dėmė s dėmėmis. Bet pats žmogus 
gali melsti ir siekti širdies šven
tinimo, kad ir savo kūryba, visa 
kų jis kuria,jis iškeltų patį didį
jį Kūrėjų, kuris mus įgalina, kad 
galime kurti ir džiaugtis savo ir 

kitų kūriniais.
Kultūros kūryba yra statyba. 

Sėkmingai statyti galima, jei tu
rima planas arba dvasios regi
nys kas norima statyti. Visas pa
saulis yra mūsų kūrybai medžia
ga. Medžiaga gauna savo vertų, 
žiūrint kaip ir kuriam tikslui 
mes jų panaudojame. Dievas, di
dysis Kūrėjas,naudoja mus žmo
nes savo Karalystės statybos 
planams. Tad svarbu,ar mes duo
damės Jo Dvasios paveikiami, 
kad patys statome tai, kų nori 
didysis statytojas, kad mes sta
tytume ir kurtume.

Mūsų kūryba čia žemėje il
gainiui sunyksta. Kas statoma 
ant amžinų pagrindų, tas išlieka. 
Mūsų kultūros kūriniai ilgainiui 
išnyks, bet išliks kas tiks Dievo 
Karalystei. Tad visų pirmiausia, 
siekdami Dievo Karalystė s, kurių 
pats Kūrėjas kuria, būkime savo 
pašaukimo ir veikimo srityje tie 
kūrėjai,kurie savo kūryba nekliu
do tos Karalystės statybos, bet 
pačiame statybos darbe talkinin
kauja ir dirba ir kuria, kol gali 
kurti krikščioniškų gyvenimų ir 
kultūrų, kuri atžymėta krikščio
nybės žymėmis.

V. Karosas ir dr. K. Gudaitis aptaria 

bendrus lietuviu protestantų reikalus.

Nuotr. E. Gerulio



ŽALGIRIO PERGALE

Dr. K. Gudaitis

Moto:Nežinosi praeities, 
Nesuprasi dabarties.

Tauta,kuri nežino sa
vo praeities, gyvena 
vien tuo tarpu gyve
nančios kartos dabar
timi,ir tik per istori
jos pažinimą tauta 
darosi tikrai sąmo
ninga.

Šopenhaueris.

1960 metais suėjo 550 metą 
nuo aną žiaurią lietuvią-lenką su 
vokiečią kryžiuočiais kautynią 
kuriomis lietuviai-lenkai sudavė 
mirtiną smūgį galingajam Romos 
popiežią, vokiečią imperatoriaus 
ir vakarą Europos valdovą bei 
kunigaikščią gausiai remiamam 
vokiečią kryžiuočią ordinui.

Kad susidarytume pilnesnį 
sampratos vaizdą apie Žalgirio 
pergalės reikšmą lietuviams, 
reikia prisiminti,kokie veiksniai 
veikė ir kokios permainos vyko 
pietą-vakarą Lietuvos pasienyje 
iki Žalgirio kautynią, kokio s per
mainos vyko pačioje kryžiuočią 
ordino valdoje ir kokios kultūri
nės reikšmės tos permainos tu
rėjo lietuvią tautai.

PRUSAI. Kadangi Žalgirio 
kautynės įvyko prūsą žemėje, tai 
ir pravartu plačiau paminėti pa
čius prūsus ir ją likimą. Nuo ži
los senovės, apie 5 šimtus me

tą prieš Kristą, baltą kiltis-prū
sai gyveno Baltijos pajūryje tarp 
Vyslos ir Nemuno upią. Apskri
tai savo kalba jie buvo artimai 
giminingi lietuviams, nes jie ga
lėją vieni kitus suprasti. Prūsai, 
kaip ir bendrai lietuviai, buvo 
sėsliai, turėjo pastovias sodybas, 
vertėsi medžiokle,gyvulininkyste 
ir žemdirbyste. Prūsai, kaip ir 
lietuviai, nors buvo pagonys, bet 

nebuvo stabmeldžiai, negarbino 
stabą, turėjo savo nematomus 
dievus, pvz. Perkūną, ir kūreno 
savo dievams amžinos ugnies 
aukurus šventose giriose. Jie 
garbino ir tai, kas jiems buvo 
nesuprantama, bet jiems rodėsi 
šventa, palaikė ją gyvybą ir tei
kė jiems jėgą, kaip saulą, mėnu
lį, ugnį, griausmą ir kitus gam
tos reiškinius. Jie tikėjo, kad ją 
mirusieji po mirties nematomu 
pavydalu toliau gyvena ir aplan
ko saviškius. Prūsai aukštai 
vertino savo laisvą ir nepriklau- 
somybą.Ją tikėjime atsispindėjo 
kilnumas, svetingumas, pagarba 
bei gailestingumas žmogui, net 
pagalbos ieškančiam ar bejėgiui 
priešui.Dėl to suprantama, kodėl 
jie ilgai nepriėmė smurtu atne
šamosios krikščionybės, kuri 
grasino ją laisvei. Ją dora buvo 
aukšta’ tėvus ir šeimos židinį 
šventai gerbdavo ir duotojo žod
žio ištikimai laikydavos. Buvo 
ramūs ir pradžioje nepuolė kai-
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mynų. Bet kai kaimynai pradėjo 
juos užpuldinėti,tai ir prūsai iš
moko kariauti ir užpuldinėti sa
vo priešus.

PIRMIEJI MISIONIERIAI 
PRŪSUOSE. Siekdami pavergti 
prūsus ir užgrobti jų kraštų,len
kai pirmieji pradėjo užpuldinėti 
prūsus ir pirmieji rėmė ėjusius 
Į Prūsus krikščionybe^ skelbti 
misionierius. Pirmasis krikščio- 
nybės misionierius į Prūsus at
vyko Vaitiekus-Adalbertas. Jisai 
gimė 939 m. , buvo pasiturinčių 
čekų tautybė s tėvų sūnus(jo tėvas 
vadinosi Slavnik).Magdeburge jis 
ėjo laisvojo meno mokslų. 969m. 
Čekijos kunigaikštis Boleslovas 
Pio paskyrė Adalbertų Prahos 
vyskupu.Nors čekai jau buvo for
maliai pakrikštyti, tačiau jų dau
gelis vis dar laikėsi savo senojo 
tikėjimo ir sukilo prieš Vyskupų 
Adalbertų. Dėl to šis turėjo ap
leisti Cekijų. Vėliau Adalbertas 
sėkmingai skelbė evangelijų Ven
grijoje. Po to Adalbertas su savo 
broliu Gaudentius atvyko į Lenki- 
jų. Bet lenkai jau buvo apkrikš
tyti ir Adalbertas neturėjo čia ko 
veikti. Lerkų kunigaikštis Boles
lovas Drųsusis davė Adalbertui 
sutikimų ir 30 ginkluotų palydo
vų vykti prūsų krikštyti. Savo 
brolio Gaudentiaus lydimas, per 
Kulmų jis atvyko į Pamarį, bet 
Čia jam nelabai sekėsi krikštyti 
Tuomet su savo broliu ir palydo
vais Baltijos jūra nuplaukė į prū
sų kraštų ir išlipo Sambijoje. 
Tačiau prūsams Adalberto skel
biama krikščionybė ir siūlomas 
paklusnumas Romos popiežiui 
nepatiko, ir jie jam geruoju pa

siūlė išsikraustyti iš jų krašto* 
Nepaisydamas Adalbertas įėjo 
į prūsų šventųjų girių ir dėl to 
997 m. balandžio 23 d. buvo nu- 
žūdytas tarp Fišhauseno ir Pi- 
liavos. Jam buvo nukirsta galva 
ir kūnas sukapotas į gabalus. 
Pargrįžus jo brolis Gaudentius 
ir palydovas Benediktus pranešė 
lenkų kunigaikščiui Boleslovui 
apie Adalberto nužūdymų. Bole
slovas didžiai gailėjosi Adalber - 
to, išpirko iš prūsų jo kūnų, su
mokėdamas tiek pat aukso, kiek 
lavonas svėrė, ir palaidojo 
Gniezne. Vėliau Adalbertas buvo 
Romos paskelbtas šventuoju.

Į Prūsus atvykus evangeli
jos skelbti antrasis misionierius 
buvo vokietis vienuolis Bruno, 
vienuolio vardu Bonifacijus iš 
Kverfurto, karaliaus Otono 111 
giminaitis.Jį rėmė bei šelpė vo
kiečių imperatorius Henrikas 11 
ir popiežius Silvestras 11 pasky
rė jį net vyskupu toje šalyje,kur 
turėjo skelbti evangelijų. Tas 
pats lenkų kunigaikštis Boleslo
vas Drųsusis ir jį rėmė ir davė 
jam 18 asmenų palydų. Bonifaci - 
jus atvyko į Prūsus 1008 m. ,bu
vo pramokus prūsų kalbos, be - 
skelbdamas evangelijų jis buvus 
perėjės visų prūsų žemų, nuvy
kus net į lietuvių žemų ir čia 
įėjus į draudžiamų lietuvių šven
tųjų girių Šešupės ir Širvintos 
santakoje (dabartinė Kudirkos 
Naumiesčio apylinkė) ir dėl to 
1009 ar 1010 m. vasario 14 d. su 
savo visa palyda ten buvo nužū- 
dytas. Ir Bonifacijui buvo nukir
sta galva bei rankos. Tas pats 
Boleslovas išpirko ir jo lavonų.
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Vėliau ir Bonifacijus buvo Ro
mos paskelbtas šventuoju.

1014-15 m. Boleslovas Drą
susis, keršydamas prūsams už 
jo misionierių nužudymą, su di
dele kariuomene įsiveržė į prū
sų žemą, nualino Kulmijos sritį 
iki Osos upės, pasiekė Pamario 
ir uždėjo prūsams duoklę mokėti, 
bet,jam sukariuomene pasitrau
kus,prūsai duokles mokėti atsi
sakė. Dar XI ir XII amžiais len
kai kartojo savo krikščionybės 
misiją į Prūsus, bet neturėjo pa
sisekimo. Lenktą valdovas Boles
lovas Kreivaburnis XII amžiuje 
nugalėjo prūsus ir paskelbė, kad 
tie, kurie laisvu noru priims 
krikščionybę, bus laisvi. Prūsai 
neva pasidavė,kol įviliojo lenkus 
į balas ir sunaikino. Po to lenkai 
ilgai nebedrįso užpulti prūstą. 
Lenkai tepajėgė užkariauti tas 
prūsų sritis, kurios rubežiavosi 
su Lenkija, kaip:Kulmija, Pome
ranija, Galindija ir kt. Lenkai 
karais prūsų nenugalėjo. Tarp 
savęs bekovodami, Jenkų valdo
vai prūsams net nebebuvo pavo
jingi. Kartais lenkų valdovai 
šaukdavo pagonius prūsus talkon 
prieš savuosius politinius prie
šus.

PIRMASIS PRŪSIJOS VYS
KUPAS KRISTIJONAS. Pagaliau 
1207 m.ryžosi vykti prūsų krik
štyti Lenkijos cistersų ordino 
Lekno vienuolyno abatas Gotfri- 
das, kuriam 1208 m. popiežius 
Inocentas 111 davė savo sutikimų 
ir vardų Kristijonas( Christia
nas).Kai 4-to Laterano susirin
kimo metu Kristijonas nuvežė 
2 prūsų didikus į Romų krikšty
ti, tai tas pats popiežius 1215 m.

Kristijonų įšventino pirmuoju 
Prūsų vyskupu.

1215-16 m. prūsai pakatoti- 
nai sukilo, įsiveržė įKulmijų, 
sunaikino pastatytas bažnyčias, 
vienuolynus, išžūdė naujakrikš- 
tus ir nuniokojo visų kraštų iki 
Mozūrijos ir Kujavijos. Lenkai 

visai nebepajėgė pasipriešinti 
prūsams. Tokiu būdu ir Kristijo
nui nesisekė prūsų krikštyti.

Nebetikėdamas lenkų pagal
ba, vyskupas Kristijonas tuomet 
kreipėsi į popiežių ir vokiečių 
kunigaikščius, pagalbos. Jis buvo 
kunigaikščių ir didikų gausiais 
turtais remiamas, o 1217 m. po
piežius Honorius 111 atpalaidojo 
Gniezno arkivyskupų nuo įžado 
siųsti karius kryžiaus karui į 
Palestinų ir įpareigojo jo visų 
diecezijų siųsti piligrimus į gre
timų Prūsijųkovoti su pagonimis. 
Tas pats popiežius pakartotino
mis bulėmis, tokius pat atlaidus 
ir malonės pažadus duodamas, 
kaip ir kariautojams Palestinoje, 
kvierė Vokietijos, Pamario ir 
Lenkijos vyskupus rinkti karius 
kovai su prūsais ir Prūsijoje 
dvasiniais bei materialiniais 
ginklais platinti krikščidnių ti
kyba. Bet tie popiežiaus kvieti
mai ir žygiai nebuvo sėkmingi. 
Berods 1222-23 m.prie Kulmijos 
sienos susirinko Lenkijos, Sile
zijos ir Pamario kunigaikščiai 
bei vyskupai, tačiau žygis prieš 
prūsus neįvyko. Už tat 1224 m . 
prūsai vėl užpuolė Kulmijų, Ku- 
javijų,Mozūrijųir Olivos vienuo
lynų. Išžūdė daug lenkų ir vokie
čių, miestus išdegino ir kraštų 
nusiaubė.
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VOKIEČIU KRYŽIUOČIU 
ORDINO KVIETIMAS. Po to smū
gio vyskupas Kristijonas buvo 
priverstas ieškoti jėgingesnės 
pagalbos. 1225 m. , sutartinai su 
Mozūrijos kunigaikš čiu Konradu 
Kristijonas pradėjo derybas su 
vokiečių riterių ordinu. Palesti
nos kryžiaus karo metu kitų kraš
tų pavyzdžiu ir vokiečiai buvo 
sudarų šv.Marijos ligonių pagal
bos ir slaugymo ordinų(Orden 
der Ritter des Hospitals S. - Ma- 
rien der Deutscher zu Jeruza- 
lem) Palestinos žygiuose. Kai 
1187 m. mahometonai-turkai ga
lutinai užėmė Jeruzalų, tai ir 
kryžiaus karo ordinams nebeli
ko vilties įsistiprinti šventoje 
žemėje. Kalbamajam vokiečių 
riterių ordinui 1198 m. popiežius 
suteikė kovojančio ordino statu
tus. Šito ordino kariai skyrėsi 
nuo kitų ordinų baltu apsiaustu 
su įsiūtu juodu kryžiumi. Dėl t o 
jie ir buvo vadinami vokiečių 
kryžiuočių ordinu. Ordino vy
riausias viršininkas buvo didy 
sis magistras, o atskirų sričių 

viršininkai buvo krašto magist
rai. Vokiečiųkryžiuočių ordinas 
veik įsigijo popiežiaus ir vokie
čių imperatoriaus malone^, buvo 
vokiečių kunigaikščių ir vyskupų 
gausiais turtais remiamas ir dėl 
to greit didžiai praturtėjo.

Nebeturėdamas vilties Pale
stinoje įsistiprinti, vokiečių kry
žiuočių ordinas persikėlė į Euro - 
pų ir 1211 m. sėkmingai apgynė 
vokiečių kolonistus nuo Moldavi
jos "stabmeldžių”vietinių gyven
tojų. Už tai Vengrijos karalius 
padovanojo kryžiuočių ordinui 

Siebenbuergeno kraštų, bet, pas
tebėjus, kad kryžiuočiai kuria 
savo atskirų valstybų, 1224 m. 
atėmė jiems Siebens bue r genų. 
Tuomet kaip tik kryžiuočių ordi
nas ieškojo užsiėmimo ir apsi
gyvenimo vietos įsistiprinti. Mo
zūrijos kunigaikščio Konrado ir 
vyskupo Kristijono kvietimas 
kariauti su prūsais jiems rodėsi 
gera proga. Bet kryžiuočiai gei
dė daugiau išsiderėti, dėl to de - 
rybas tųsė ir nesiskubino eiti 
į pagalbų Kristijonui.

DOBRINĖS ORDINO STEIGI
MAS. Tuomet, prūsų grėsmės 
spiriamas, vyskupas Kristijonas 
steigė vietinį ordinų kovoti su 
prūsais. Mozūrijos kunigaikštis 
ir Plocko vyskupas steigiamam 
ordinui pavedė prie Vyslos esan
čių vietove Dobrinų. Dėl to ir 
pats ordinas buvo pavadintas 
Dobrinės broliais, o jų pirmasis 
viršininkas buvo magistras Bru- 
nonis. 1228 m. popiežius Griga
lius IX patvirtino tų ordinų ir 
paėmė savo globon. Nepajėgus 
Dobrinės broliai nedaug tenuvei
kė ir prūsų buvo beveik sunai
kinti. O jų likučiai 1235 m. buvo 
įjungti į kryžiuočių ordinų.

VOKIEČIU KRYŽIUOČIU 
ORDINO ATSIKRAUSTYMAS Į 
PRŪSUS.Pagaliau Mozūrijos ku
nigaikštis Konradas su vyskupu 
Kristijonu galutinai susitarė su 
kryžiuočių ordino didžiuoju Ma
gistru Hermannu von Saltza. Jau 
1226 m. ordinui buvo atiduota 
nuosavybėn Torunės apygarda 
su Nesavos (Nessau)pilimi ir 
pilno šeimininkavimo teisės 
Kulmijoje. Prieš To runų prie
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Vyslos vėliau jie pasistatė savo 
pilį Vogelsang. Dabar sutarta, 
kad užkariauto prūsų krašto du 
trečdaliai bus kryžiuočių ordino 
nuosavybė ir vienas trečdalis 
teks vyskupui Kristijonui. Būda
mas gudrus imperatoriaus Fri
dricho 11 politikos reikalų vedė
ju kovose su popiežiumi, didysis 
vokiečių kryžiuočių ordino ma
gistras Hermann von Saltza 
esamų padėtį sumaniai išnaudo
jo ordino naudai. Saltzos svar
biausias tikslas buvo ordinų pa
daryti savarankia nepriklausoma 
valstybe. Imperatorius Fridri
chas 11 mirė 1250 m. , būdamas 
palankus kryžiuočių ordinui, sa
vo 1226 m.aktu patvirtino ordino 
nuosavybės teises į užkariautus 
kraštus. Tačiau pats ordinas, 
kaipo pasaulietinė valstybė, tu - 
rėjo įeiti į imperijos sųstatų ir 
tepripažinti imperatoriaus vy- 
riausybų lemo teisėmis. Nors 
reiškųs nuosavybės teises į. ap- 
krikštytųjųprūsųkraštus,popie - 
žius Grigalius IX dabar turėjo 
nusileisti ir 1234 m.amžinai do
vanoti kryžiuočių ordinui prūsų 
žemų,tereikalaudamas paprasto 
mokesčio kurijai. 1230 m. atvyko 
pirmieji vokiečių kryžiuočių or
dino daliniai į prūsų žemų. Pir
masis ordino magistras Prūsuo
se buvo Hermann Balke. Kad to - 
kiomis sųlygomis lenkai persi- 
kvietė vokiečių kryžiuočių ordi
nų prūsams nukariauti. Lenkų 
kunigaikščiai bei vyskupai ir to
liau rėmė prūsus, bežūdančius 
kryžiuočius.

VYSKUPAS KRISTIJONAS 
PRŪSU NE LAISVĖJE IR JO MIR
TIS. 1233 m. vyskupas Kristijo

nas pateko į prūsų nelaisvų. Kai 
jis 1239 m. grįžo iš nelaisvės, 
juridinė padėtis kryžiuočių ordi
no valdoje buvo pasikeitusi. Bū
damas didžiai nepatenkintas dėl 
to, kad kryžiuočių ordinui buvo 
atiduotos visos teisės, Kristijo
nas pradėjo bylinėtis su ordinu, 
Bet bylų pralaimėjo. Mat, nors 
popiežius gailestingai paguodė 
Kristijonų,bet jo neberėmė. Vys
kupas Kristijonas turėjo pa site n- ■ 
kinti viena iš įsteigtų keturių 
vyskupijų(Kulmo, Varmijos, Pa
mario ir Sambijos). Vyskupas 
Kristijonas mirė 1245 m. , su vo
kiečių kryžiuočių ordinu nesusi- 
taikųs.

PRŪSŲ NUKARIAVIMAS. 
Mažai terūpėjo ktryžiuočių ordi
nui evangelijų skelbti ir krikš- 
čionybų įgyvendinti Prūsuose. 
Gerai organizuotais karo žygiais 
Magistras H. Bulke pradėjo ver
žtis įprūsų žemų,kardu ir krau
ju juos krikštyti ir ant prūsų so
dybų pelenų tvirtai dėti pamatus 
vokiečių kryžiuočių ordino vals
tybei. Veik kryžiuočiai užėmė 
Pamarį ir pastatė Marienverde- 
rio pilį. O popiežius nuolat skel
bė kryžiaus karo žygius prieš 
prūsus, suteikdamas tuos pačius 
palaiminimus ir atlaidus, kaip ir 
kryžiaus žygiams į Palestinos 
šventųjų žemų. Dėl to iš vakarų 
Europos nuolat atvyko naujos jė
gos kryžiuočiams padėti prūsus 
naikinti. Tuo būdu vokiečių kry
žiuočių eilės gausėjo ir tvirtėjo. 
Baltijos pajūriu kryžiuočiai ver
žėsi pirmyn, stumdami prūsus į 
rytus, o užimtuose plotuose gau
siai apgyvendindami vokiečius 
kolonistus.
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Atskirų, sričių prūsai veikė 
pavieniai, savarankiškai, nebuvo 
organizuoti į vieningą, pajėgą ir 
neturėjo vieno bendro vado ar 
vadovybės. Lietuviai žemaičiai 
nevisuomet galėdavo jiems pa
dėti, nes ir šie buvo grasomi Li
vonijos ordino iš šiaurės.Prūsai 
didžiai narsiai ir didvyriškai 
gynė savo laisvą ir kraštą. Nors 
ilgainiui jie nebepajėgė spirtis 
prieš gerai organizuotus, popie
žiaus, imperatoriaus ir vakarų 
Europos valdovų gausiai remia
mus kryžiuočius. Tačiau 56 me
tai truko, kol kryžiuočiai žiau
riausiomis priemonėmis galuti
nai įsiveržė į visas prūsų gyve
namas sritis.Kryžiuočių įsiver
žimas reiškė tiek,kad jie prisi
statė savo pilių su gausiomis 
įgulomis visoje Prūsijoje. Bet 
kryžiuočių valdžia ribojosi jų 
pilyse ir artimoje tų pilių aplin
koje. Prūsai krašte gyveno savo 
atskirą gyvenimą.

PRŪSU PASTANGOS NUSI
KRATYTI KRYŽIUOČIU JUNGO. 
Pakartotinai jie mėgino nusikra
tyti jungo. Mažesni prūsų užpul
dinėjimai ant kryžiuočių vyko 
gana dažnai. Prūsų narsumui ir 
ryžtingumui pavaizduoti, ir kaip 
ištikimai jie laikėsi savo tikėji
mo, suminėsiu kelius žymesnius 
jų kovų pavyzdžius.

Pirmasis prūsų visuotinis 
sukilimas prieš kryžiuočius įvy
ko 1240 m. ir truko apie 3 metus 
Susiorganizavą prūsai 1243 met. 
vėl puolė kryžiuočių ordiną. Prū
sams į pagalbą tuomet atėjo ir 
Pamario kunigaikštis Svetopolka. 
Prūsai tuomet sunaikino ordino 
įkurtas kolonijas ir tvirtoves. 

Ordinas besilaikė Elbingo, Bai
gos ir 3-jose Kulmijos pilyse. 
Gavus naujų jėgų iš vakarų Eu
ropos, nors dideliu vargu ordi - 
nas nugalėjo Pamario kunigaikš
tį Svetopolką, tačiau prūsų tuo 
atveju nepajėgė nukariauti ir bu
vo priverstas su jais taikintis, 
sudarydamas 1249 m. vasario 7d. 
Christburgo taikos sutartį. Pa- 
minėtira,kad Christburgo sutar
tyje, kurią sudarant dalyvavo ir 
popiežiaus, kaip pretendento 
į pakrikštytų prūsų žemes, lega
tas Jacobus Liege, buvo suminė
ti kryžiuočių ordino žiaurūs el
gesiai su prūsais, kaip prūsai 
verčiami vergais. Be to ten pla - 
čiai aprašomi prūsų papročiai 
ir buitis. Ta sutartimi krikščio - 
nybes priėmą prūsai turėjo būti 
laisvi. Vis dėlto prūsai turėjo 
atstatyti kryžiuočiams 13 bažny
čių Pamaryje, 6-Varmijoje ir 3 
Natangijoje. Tačiau kryžiuočiai 
tos sutarties nesilaikė ir taika 
neilgai truko, nes tais pačiais 
metais kryžiuočiai jau vėl kovė
si su prūsais ir skaudžiai nuken
tėjo. Šitoje žūt-būtinoj e kovoje 
lietuviai žemaičiai prūsams ma
žai tepadėjo. Kodėl taip atsitiko, 
matysime vėliau.

Jau 1254 m. kryžiuočiai ga- 
lutirai pavergė Galindiją. Sam - 
biją dar buvo laisva. Sambiečiai 
buvo gerai organizuoti ir krašto 
gamtos sąlygos teikė jiems pa
togią gynybą. Kryžiuočiams rei
kėjo sutelkti didelą kariuomenę, 
Sambijai nukariauti. Čia kryžiuo
čiams į talką atėjo popiežiaus 
paragintas čekų karalius Otoka- 
ras 11 su gerai organizuota ka
riuomene, be to, talkininkavo
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Lenkijos, Saksonijos, Tiuringijos 
ir kiti vokiečių kunigaikščiai, 
valdovai ir vyskupai, viso apie 
60. 000 kariuomenės. Nors sam- 
biečiams tuomet į pagalbų ats
kubėjo lietuviai, tačiau persvara 
buvo priešo pusėje. Sambija bu
vo pavergta. 1255 m. vietoje su- 
raikintos prūsų Tvankstės pilies 
kryžiuočiai pastatė naujų pilį, 
kurių čekų karaliui Otokarui 11 
už talkininkavimų pagerbti pava
dino Koenigsberg(Karaliaučius). 
Jau 1255 m. vokiečių kryžiuočių 
ordinas buvo užėmus visas prū
sų gyvenamas arba jiems pri
klausiusias sritis:Kulmijų, Var- 
mijų, Natangijų, Galindijų, Sam- 
bijų, Nadruvų, Skalvų ir kt. 1259- 
60 m. kryžiuočiai galutinai už
kariavo bartus ir likučius galin
dus.

SŪDUVOS ARBA JOTVINGŲ 
LIKIMAS. Būdama toliau į rytus 
(dabartinė Suvalkijos sritis),Sū
duva arba Jotvingija rubežiavosi 
su rusais ir lenkaisjkryžiuočiai 
jų pasiekė žymiai vėliau. Min
daugas jotvingųnebuvo prisijun
gus. į jotvingus kėsinosi Volui - 
nės (rusai) ir Mozūrijos(lenkai) 
kunigaikščiai, o vėliau ir kry
žiuočių ordinas. 1253 m. lenkų 
kunigaikščiai išsirūpino iš po
piežiaus leidimų jotvingus paim - 
ti savo globon ir valdžion. 1254 
m. Voluinės kunigaikštis Danie
lius, Mozūrijos kunigaikštis Ze- 
movitas Racionže ir kryžiuočių 
ordinas sudarė sutartį, pagal 
kurių du trečdaliai Jotvingį]o s 
turėjo tekti ordinui, o vienas 
trečdalis-Mozūrijos ir Volui
nės kunigaikštis. Jotvingai nebu
vo susivieniję,neturėjo vieningos 

gynybos, atskiri jų maži kuni
gaikščiai kariavo ir gynėsi pavie
niai. 1255 m. Voluinės kunigaikš
tis Danielius nukariavo pietinų 
jotvingų dalį, ir jotvingai sutiko 
jam mokėti duoklų. Tais pačiais 
1255 m. likusieji jotvingai su lie
tuviais užpuolė lenkus ir didžiai 
sunaikino Liublino šalį. Po to po
piežius Aleksandras IV liepė 
skelbti kryžiaus karų prieš Lie
tuvius ir jotvingus. Keršydamas 
lenkų kunigaikštis Boleslovas 
Gėdingasis 1264 m. su didele ka - 
riuomene užpuolė jotvingus ir 
labai daug jų išnaikino. Atsiker- 
šydami jotvingai su lietuviais 
1277 ir 1278 m.vėl užpuolė ir plė - 
šė Lenkijų. Tačiau 1282 m. lenkų 
Krokuvos kunigaikštis Le šėkas 
Juodasis užpuolė pietine Jotvin- 
gijos dalį ir užkariavo.

Apie 1280 m. turėdami savo 
valdžioje visų Prūsijų ir įsitvir
tinu Nadruvoje(dabar įsriuties ir 
Stalupėnų sritys)ir Skalvoje(da- 
bar Tilžės ir Ragainės sritys 
abipus Nemuno),kryžiuočiai pra - 
dėjo veržtis į šiaurinų Jotvingi- 
jų arba Sūduvų(dabartinė Suval
kijos sritis ir Rytprūsių dalis) 
Nors dar ilgai jotvingai gynėsi, 
tačiau jų vienas Kymenavos ša
lies vadas Gedetas(Jedetas) ne- 
bepajėgdamas prieš gausius kry
žiuočių puolimus atsilaikyti, su 
savo Šeima ir 1500 žmonėmis 
pasidavė kryžiuočiams, priėmė 
krikštų ir persikėlė į Prūsijų. 
Kitas jotvingų Sūduvijos šalies 
vadas Skurdas su savo žmonėm 
persikėlė per Nemunų ir nuvyko 
į Lietuvų. Nuo to laiko jotvingiai 
nebeminimi tos šalies įvykių is
torijoje.
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LIVONIJOS ORDINO ATSI
RADIMAS. XII amžiuje prasidėjo 
vokiečių ekspansija į Livoniją, 
į siaurą nuo Lietuvos. 1158 m . 
atplaukė pirmieji vokiečių pre
kybos lavai į Dauguvos žiotis. 
Jau 1186 m. atvyko su vokiečių 
prekybos laivais augustinų vie - 
nuolis Meinhardas krikščiony
bės skelbti. Jis ir buvo pirmasis 
krikščionybės apaštalas bei vys
kupas Livonijoje ir pastatė pir
mą bažnyčią Iskulėje. Tačiau ly - 
viai (kuršiai, latviai) priešines 
priimti atėjūnų peršamą krikš- 
čionybą. Antrasis krikščionybės 
misionierius Livonijoje buvo 
Hannoverio cistersų vienuolis 
Bertholdas, kuris pasikvietė vo
kiečių kryžininkus į pagelbą, bet 
1198 m.pirmoje kovoje su lyviais 
Bertholdas žuvo, o jo padėjėjai 
misionieriai bei likusieji kryži - 
ninkai kariai buvo išvyti iš kraš - 
to. 1199 m. popiežius Inocentas 111 
skelbė kryžiaus žygį į Livoniją 
jaunosios bažnyčios ginti nuo pa^ 
gonių.Dėl to 1200 m.vasarą į Li - 
voniją atvyko Bremeno kanaunin
kas Albertas von Buxhoevden 
su popiežiaus įgaliojimais-palai- 
minimais bei vyskupo titulu. Po
piežiaus leidimu apsidraudus, 
Albertas 1201 m. įkūrė Rygos pi- 
lį.o 1202 m.įsteigė karių vienuo
lių ordiną ir kovai su pagonimis 
organizavo pasauliečių karžygių 
ordiną, pavadintą”Kristaus karių 
brolija(Fratres Miliciae Christi”), 
kurį 1204 m. popiežius Inocentas 
111 patvirtino ir palaimino. Livo - 
nijos ordino žymė buvo baltas 
apsiaustas su išsiūtais kryžmai 
sudėtais dviem kardais-kalavi- 
jais, dėl to jie ir buvo vadinami 

kalavijuo čiais (gladife ri).
LIETUVIU KOVOS SU VO

KIEČIU PRDINAIS. Kalavijuočių 
Ordinas veikiai pradėjo kėsintis 
užgrobti ir lietuvių gyvenamas 
sritis, ypač žemaičių kraštą. Ka
lavijuočiams besiveržiant į Že
maitiją, kunig. Mindaugas su ki
tais Lietuvos kunigaikščiais pas
tojo jiems kelią. Lemiamos kau
tynės įvyko 1236 m. rugsėjo 22d. 
ties vietove Saule (ta vieta buvusi 
ties dabartiniais Šiauliais). Čia 
kalavijuočių ordinas buvo didžiai 
sumuštas ir po to pilnai nebeatsi
gavo. Jausdamas savo nebepajė - 
gumą,1237 m. Livonijos kalavijuo - 
čiųordinas susijungė su Prūsijos 
Kryžiuočių ordinu, ir popiežius 
savo 1237 m. V. 12 bule tą sąjungą 
patvirtino. Bet vokiečių kryžiuo
čių Prūsijoje ir kalavijuočių Li
vonijoje ordinus skyrė Žemaitija. 
Dėl to sekančių daugiau negu pu
santro šimto metų laikotarpyje 
tųdviejų ordinų bendras siekimas 
buvo pavergti Žemaitiją ir suda
ryti abiejų ordinų vieną galin
gą vokiečių valstybą. Jau 1252 m. 
kalavijuočiai užgrobė žemaičių 
pilį Klaipėdą. (Skandinaviškai 
-kuršiškai klaipąs reiškia duoną 
duonos kepalą; Klaipėda susida - 
ro iš klaip ir ėda, reiškia duon- 
ėda). Ir toje vietoje Dangės upės 
žiočių pietiniame krante 1252-54 
m. vietoje senosios pilies pasta
tė naują Memelburgo tvirtovą 
(kitų Muemmelburg minima) 
kuri 1328. V. 25. perėjo į Prūsi
jos kryžiuočių ordino rankas.

VOKIEČIU KRYŽIUOČIU 
ORDINAS APSUPA ŽEMAITIJĄ 
PILIMIS. Vietoje sunaikintos 
prūsų pilies jie pastatė 1255 m.
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ir po sunaikinimo vėl atstatė 
1289 m. Ragnitho(dabar Ragainė) 
pilį, kurioje gyveno kryžiuočių 
komtūras Žemaičiams alinti; 
Georgenburgo(dabar Jurbarkas) 
pilį statė 1253-9 m. , o 1260 m. 
pastatė Vindenburgo pilį Ventos 
Rage prie Kuršių marių;dabarti- 
nės Tilžės srityje dar buvo pa
state Schalauerburgo (1293 m. ) 
Landshuto, Splite rno ir Caustrit- 
teno pilis; ilgainiui prie Nemuno 
dar pastatė Christmemelio(1313 
m. )Baierburgo(1337 m. talkinin
kavusiam Bavarijos kunigaikš
čiui Heinrichui pagerbti, toliau 
į rytus Marienburgo(1337 m.) ir 
prieš Kaunu Gotteswerderio i r 
kitas pilis.Užėmų Žemaitijos pa
marį, kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinai jau valdė Baltijos pajūrį 
nuo Vyslos iki Dauguvos,nuo Dan - 
cigo per Karaliaučių, Klaipėdų 
iki Rygos,ir siaubė Prūsijoje bei 
vakarų Žemaitijoje, sudarydami 
nuolatinų grėsmę visai Lietuvai.

LIETUVIU KUNIGAIKŠČIU 
NESUTARIMAS. MINDAUGO 
KRIKŠTAS IR VAINIKAVIMAS 
LIETUVOS KARALIUMI. Žemai
čiams-lietuviams gintis nuo vo
kiečių ordinų sunkino dar ta ap
linkybė, kad tarp lietuvių kuni
gaikščių buvo nesutarimas. Tatai 
gerai permatydamas, kunigaikš
tis Mindaugas kaip tik tuo metu 
ėmėsi sujungti lietuvių kunigaik
ščius, kurti vieningų Lietuvos 
valstybų. Siekdamas savo tiks - 
lo, Mindaugas vartojo žiaurumų 
nužūdydamas ar pavarydamas 
kitus kunigaikščius nuo jų valdų. 
Nenorėdami atsisakyti savo kuni
gaikštysčių, kiti lietuvių kunigai - 
kščiai Mindaugui nepritarė, ypa

tingai priešinosi žemaičių kuriL - 
gaikštis Tautvilą ir dėl to jis su
artėjo su Livonijos ordinu. Livo
nijos kalavijuočių ordino ir suki
lusių lietuvių kunigaikš čių jėgos 
apsupo Mindaugų Vorutos tvirto
vėje. Tuomet, karo ir politinės 
padėties verčiamas, kunigaikštis 
Mindaugas su savo žmora Morta 
ir jaunaisiais sūnumis bei valdi
niais 1251 metų pradžioje priėmė 
krikštų. Tačiau gyventojai lietu
viai nebuvo pakrikštyti. Savo krik
ščioniškam paklusnumui įrodyti 
Mindaugas turėjo užleisti vokie - 
čių ordinui dalį Žemaitijos ir pa
žadėti įsteigti Žemaitijos vysku
pijų. Tačiau žemaičiai-lietuviai 
kryžiuočių ordinui nepasidavė 
už paklusimų Romos bažnyčiai 
popiežius Inocentas IV,kuris dar 
1245 m. per Gniezno arkivysku
pų prakeikė visus, reiškia ir 
prūsus ir lietuvius,kurie kovoja 
su vokiečių kryžiuočių ordinu 
dėl savo laisvės ir tikėjimo 
1251 m. liepos 17 d. suteikė pa
krikštytam kunigaikščiui Min
daugui Lietuvos karaliaus vai - 
nikų, bet pats vainikavimas teį
vyko 125 3 m.Mindaugo parinktas 
vokiečių ordino narys kunigas 
Kristijonas, kuris paruošė Min
daugų krikštui, Rygos arkivys - 
kupo buvo įšventintas Žemaičių 
vyskupu ir ten gyveno 1253-1259 
m. Žemaičių krikštijimas jam 
nesisekė,© greičiausiai ir nerū
pėjo, nes jokių krikštijimo žy
mių Žemaitijoje jis nepaliko.Jau 
prieš 1259 metus jis apleido Lie- 
tuvų ir mirė 127 9 m. , būdamas 
Mainco vyskupo koadjutoriumi 
Vokietijoje. Tuo pat metu Kulmo 
vyskupas Henrichas su Gniezno
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arkivyskupu įšventino lenkų Do
minikonų vienuolį Vitų, kuriam 
Mindaugas buvo numatys pietų 
Lietuvą ir šiaurės Jotvingiją 
antruoju vyskupu Lietuvai. Bet 
Vitas, neturėdamas ginkluotos 
paramos, nedrįso atvykti į Lie
tuvą. Karalius Mindaugas Romos 
krikščionybės nesilaikė, savo 
žmoną Mortą laidojo savo tėvų 
tikėjimo apeigomis ir vėl karia
vo su vokiečių ordinais. Ir taip 
Romos popiežiaus kurtos vysku
pystės Lietuvoje išnyko be pėd
sakų.

VOKIEČIU ORDINAI PUOLA 
ŽEMAITIJĄ.MUŠIS TIES DURBE. 
Popiežius Aleksandras IV 1256, 
1257 ir 1258 m. skelbė kryžiaus 
žygius prieš žemaičius-lietuvius. 
1260 m. tas pats popiežius bule 
paskelbė, kad kryžininkų užka - 
riautas ir iš pagonių(reiškia že - 
maičių-lietuvių)išplėštas žemes, 
pilis,tvirtoves ir visą turtą imąs 
savo ypatingon globon ir šv. Pet
ro teisėn bei nuosavybėn. Tad 
popiežiaus Aleksandro IV palai - 
minti abudu vokiečių ordinai su
rengė didelį puolimą prieš že
maičius ir visą Lietuvą. Tame 
žygyje dalyvavo kryžiuočių ir 
kalavijuočių kariuomenės, dau- 
gybėiš vakarų Europos sukvies
tų karių ir "maldininkų”, daug 
didikų talkininkų, Danijos kariuo
menės daliniai ir Švedijos prin
cas su kariuomenės daliniais, 
taip pat daug užgrobtųjų kraštų 
prievarta apginkluotų gyventojų. 
Tai didžiulei kariuomenei vado - 
vavo kalavijuočių ordino magist - 
ras Burghardas(kitų dar vadina
mas Burchard von Honhausen) 
ir kryžiuočių ordino maršalas 

Botelis(kitų vadinamas Heinrich 
von Botel). Tai grėsmei pasiprie
šinti sukilo visa Lietuva. Žemai- 
čiai-lietuviai 1260 m. liepos 13 d. 
užpuolė ir beveik visai sunaikino 
šią didžiąją vokiečių ordinų s u- 
telktą ir popiežiaus palaimintą 
kariuomeną ties Durde(prie Dur
bės ežero į šiaurės rytus nuo 
Liepojaus). Toje įnirtingoje kovo
je žuvo abiejų ordinų magistrai, 
ir Švedijos princas Karolis. Mū
šio metu prievarta apginkluoti 
kuršiai, latviai ir estai puolė vo
kiečių ordinų jėgas iš užpakalio.

VISUOTINIS SUKILIMAS 
PRIEŠ VOKIEČIU ORDINUS IR 
GALUTINIS PRŪSU PAVERGI
MAS. Pasinaudodami kryžiuočių 
ordino didžiai pablogėjusia pa
dėtimi, kryžiuočių žiaurios nai
kinančios vergijos nepakąsdami 
bei laisvės trokšdami, susitelką 
į vieningą pajėgą, bendro vado 
Herkaus Manto vadovaujamą, se
kančiais metais(1261 m. Sėkmin
gai sukilo prūsai, sunaikino daug 
ordino pilių, vienuolynų ir kitų įs
taigų, paėmė Baigos, Elbirgo ir 
kitas pilis, o pačius kryžiuočius 
nuvijo į Kulmijos sritis iki Vys
los. Sukilo žemaičiai-lietuviai, 
latviai ir estai. Sukilimas suliep
snojo nuo Vyslos iki Dauguvos ir 
truko 15 metų.

Kad stiprintų kryžiuočių 
žiaurumą ir keltų jų kovingumą, 
popiežius Aleksandras IV savo 
1261 m. sausio 26 d. bule per To- 
runės minoritų gvardijoną sutei
kė išrišimą(nuodėmių atleidimą) 
kryžiuočių magistrui Hartmundui 
ir jo pagelbininkams už prūsų 
lietuvių apakinimą, deginimą ir 
žūdymą sukilimo metu.
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Prūsų ir žemaičių-lietuvių 
laimėjimus bei vokiečių ordinų 
pralaimėjimus turėdamas prieš 
akis, popiežius Urbonas IV savo 
1261 m. gruodžio mėnesio bulėj e 
skundėsi, kad esą. didžiausiai ap - 
verktina ir jis dėl to liūdės, kad 
tų žemių netikintieji(reiškia prū
sai ir žemaičiai-lietuviai) daug 
kryžiuočių vėl išžūde žiauriai. 
Iš žūdytųprūsų ir žemaičių-lietu
vių, žiauriausiai išžudytų bei iš
niekintų nekaltų moterų ir vaikų, 
smurtingai sunaikintų sodybų bei 
nusiaubto krašto popiežiui, deja, 
nebuvo gaila. Tas pats popiežius 
tuoj vėl paskyrė Varmijos vysku
pų Anselmų savo įgaliotiniu ats
tovu Prūsijai ir pavedė jam ver - 
buoti kryžininkus sudužusiam 
kryžiuočių ordinui gelbėti, pab - 
rėždamas, kad kiekvienų vyskupo 
sprendimų prieš maištininkus 
(reiškia prūsus ir lietuvius)po- 
piežius laikys teisėtu. Tas pats 
popiežius savo 1262 m. rugpiūčio 
11 d. bule suteikė arkivyskupams, 
vyskupama,priorams bei gvardi- 
jonams galių į Pabaltijo sritį 
vykstantiems kryžininkams to
kius pat atlaidus duoti, kaip ir į 
Palestinų vykstantiems. Popie
žiai Urbonas IV ir vėliau Kle
mensas IV pakartotinomis bulė
mis mobilizavo kurijai paklus
nius Europos feodalus kovoti su 
prūsais ir lietuviais.Nepajėgiam 
kryžiuočių ordinui į pagelbų po
piežius Klemensas Iv 1268 m. 
kvietė čekų karalių Otokarų, už 
tai jam pažadėdamas leisti už
imti ir įsigyti Galindijų, Jotvin- 
gijų, lietuvų ir kitus Kristaus 
kryžiaus priešus. Tai reiškia, 
kad nei Galindija, nei Skalva, nei

Nadruva, nei Sūduva tarp 1257 ir 
1268 m. dar nebuvo pavergtos.

Po Lietuvos karaliaus Min
daugo mirties 1263 m.dėl likusių 
kunigaikš čių ne sutarimo lietuviai 
negalėjo efektingai padėti narsiai 
kovojartiems prūsams,žemaičiai 
-lietuviai turėjo ginti savo kraš
tų nuo priešo.Nors popiežiaus ir 
vakarų Europos valdovų stipriai 
remiamas ir naujomis jėgomis 
papildomas atsigavęs kryžiuočių 
ordinas vėl pradėjo pulti prūsus, 
tačiau jam reikėjo 15 metų dide
lėmis aukomis ir pastangomis 
kovoti, kol vėl pasiekė Priegalių 
(1274 m. ) ir pagaliau Nemunų 
Tose nežmoniškai žiauriose ko
vose, iš niekur paramos negau
nančių, prūsųeilės praretėjo, jė
gos išsisėmė, jų narsūsis tėvy
nės ir laisvės meilės įkvėpėjas 
bei vadas Herkus Mantas 127 0 m. 
kovoje didvyriškai žuvo ir likų 
prūsai vėl pateko į vergijų. To 
meto vokiečių kronika su pasi
tenkinimu pažymėjo, kad "1283m. 
tada, kai nuo pradžios karų su 
prūsais prabėgo 53 metai, prūsų 
visos giminės buvusios nukariau
tos ir suvaldytos taip, kad šven
tajai Romos bažnyčiai nuolankiai 
palenkė savo sprandus". Tačiau 
prūsų širdys niekuomet nepasi
davė nei vokiečių kryžiuočių or
dinui, nei Romos bažnyčiai. Tiesa 
dar 1286 m. prūsai buvo sukilę, ir 
sukilimas truko net vienus metus, 
o 1293 m. įvyko paskutinis prūsų 
sukilimas prieš vokiečių ordinų, 
kurį tačiau kryžiuočiai greitai 
numalšino. Po to šimtmečiams 
patekę, j. popiežių remiamo vo
kiečių kryžiuočių ordino pries- 
paudų ir vergijų, prūsai kaip sa-
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varanki kiltis išnyko. Jų likučiai 
kurie nepasidavė atėjūnų nutau
tinimui, susiliejo su vakarų že
maičiais-lietuviais, sudarydami 
Mažųjų Lietu vų.

Prūsų sunaikinimas ir jų 
krašto pavergimas buvo bylojan
ti pamoka lietuviams:stiprėjan
čių vokiečių ordinų sekantis tik
slas buvo išnaikinti lietuvius ir 
pasisavinti jų kraštų. Sekančioje 
dalyje apžvelgsime vokiečių 
kryžiuočių ordino karines ir 
diplomatires pastangas pavergti 
žemaičius-lietuvius. Ir kokiu 
didvyrišku ištvermingumu že
maičiai apgina savo laisvų, iki 
pagaliau sustiprėjų lietuviai su 
lenkais sunaikino kryžiuočių or
dinų.

VOKIEČIU ORDINU PAS
TANGOS PAVERGTI ŽEMAIČIUS 
GEDIMINAS APGYNĖ LIETU
VIUS NUO VOKIEČIU ORDINU 
Kryžiuočių ordinas iš pietų-va- 
karų ir kalavijuočių ordinas iš 
šiaurės pasidarė nuolatinė grės
mė Lietuvai ir ypač Žemaitijai. 
Tuo metu Lietuva buvo valdoma 
vieno valdovo Gedimino(1283iki 
1341). Gediminas sėkmingai ap
gynė kraštų nuo dažnų ordirų 
puolimų ir Žemaitijų paėmė į 
savo valdžių. Už tat kryžiuočių 
ordinui nesisekė jėga nukariauti 
žemaičių. Neturėdamas vilties 
ordinų pagalba pavergti žemai
čių-lietuvių,popie žius Jonas XXII 
1324 m. per savo pasiuntinius 
mėgino Gediminų laimėti Romos 
krikščionybei ir savo įtakai. Ta
čiau Gediminas atmetė popie
žiaus jam siūlomų krikš čionybes. 
Kaip jo laiškai liudija,Gediminas 
buvo kilnaus būdo ir didelės pa

kantos kunigaikštis. Viename 
laiške jis taip sakė:Aš nedrau
džiu krikščionims tarnauti Die
vui savo papročiais, nedraudžiu - 
rusams melstis jų apeigomis, 
lenkams jų papročiu. Leiskite ir 
mums garbinti Dievų mūsų būdu 
. . . mūsų visų vienas Dievas.Kur 
randama didesnė neteisybė, di
desnė nelygybė, pikto, smurto, 
keršto, žudymų,papirkimų ir iš
naudojimų, jei ne tarp krikščio
nių, ypač atrodančių pamaldžių 
vienuolių kryžiuočių, kurie daro 
visa, kas pikta. . . jie meta į ka
lėjimus vyskupus, užmuša dva
sininkus ir vienuolius. . . jie nie
ko neište si,kų pažada savo prie
saika. Jie užmuša mano pasiun
tinius. . . aš nebetikiu jų priesai
komis. Begindamas Žemaičius ir 
prie Veliuonos pilies bekovoda
mas su kryžiuočiais, kurie pir
mų kartų panaudojo prieš liet
uvius paraku šaunamąjį ginklų, 
žuvo didysis kunigaikštis Gedi
minas (1341 m.).

GEDIMINO SUTARTIS SU 
LENKAIS. Matydami vokiečių 
kryžiuočių ordino galybės Prūsi
joje stiprėjimų, dabar jau ir len
kai, kurie buvo pasikvietų kry
žiuočius ir dažnai jiems talkinin
kavo prūsus naikinti, išsigando 
kryžiuočių ordino įsigalėjimo ir 
veikiai pajuto jų grėsmę pačiai 
Lenkijai. Dėl to lenkų karalius 
Vladislovas Lakietka jau 1335 m. 
sudarė sutartį su Lietuvos didž
iuoju kunigaikščiu Gediminu gin
tis nuo vokiečių kryžiuočių ordi
no. Tai sąjungai sustiprinti Gedi
minas išleido savo dukterį Aldo- 
nų(per krikštų gavo Onos vardų) 
už lenkų karaliaus sūnaus Kazi-
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miero. Lietuviai padėjo lenkams 
kovoje su kryžiuočiais. Tačiau 
jau tuomet lenkai pasirodė nepa 
tikimi, sutarties nesilaikė ir lie
tuviams paramos prieš ordiną 
neteikė.

KĘSTUTIS IR ALGIRDAS 
VEIKĖ VIENINGAI. Prieš mirda
mas, Gediminas Lietuvos žemių 
valdymą padalino savo sūnums. 
Kęstučiui(1341-82 m. )kaip tik pa
vedė Žemaičius, Trakus, Gardino 
ir Kauno sritis. Algirdas valdė 
Vilnių ir buvo didysis Lietuvos 
kunigaikštis. Kestutis su Algirdu 
sutartinai valdė ir gynė Lietuvos 
žemes ir dažnai bendrai kovojo 
su į Lietuvą besiveržiančiu kry
žiuočių ordinu. Narsiai Žemaič
ius ginančio kunigaikščio Kęstu
čio priešai ne tik bijojo, bet ir 
gerbė jįuž jo kilnumą ir teisin - 
gumą. Nors savo dažnais užpuo
limais kryžiuočiai nusiaubdavo 
kraštą, tačiau ir tuomet ordinui 
nepavyko užimti Žemaičių. Kry
žiuočių ordinas įsitikino,kad Kę
stučio ir Algirdo vienybė yra ne
nuveikiama galybė. Bergždžiai 
ordinas stengėsi suardyti tą vie
nybę. Tuomet popiežius siūlė ku
nigaikščiui Kęstučiui net kara
liaus vainiką, kad tik jis priimtų 
krikštą ir pasiduotų kurijos va
liai. Per tas derybas(1358 m.)Kę- 
stutis su Algirdu tarp kitų pasta
tė šią sąlygą" juodu ir Lietuva 
priims krikštą, jei vokiečių kry
žiuočių ordinas išsikraustys iš 
užgrobtų lietuvių žemių ir vyks į 
rytų stepes pagonių totorių krik
štyti ir,kad Lietuvai būtų grąžin
tas prūsų kraštas su Karaliau
čiumi. Tuomet derybos nutruko. 
Matydamas nesėkmingas ordino 

pastangas nugalėti lietuvius, po
piežius Grigalius XI 137 3 m. vėl 
mėgino Kęstutį ir Algirdą paža - 
dais laimėti krikščionybei ir pa
klusti popiežiaus valiai. Čia rei
kia suprasti,kad Lietuvos valdo
vai ne tiek pačios krikščionybės 
vengė, kiek nesutiko būti kurijos 
pavaldiniais. Vokiečių kryžiuočių 
žiaurumus matydami ir jų gro- 
boniškus siekimus žinodami, nei 
Algirdas, nei Kęstutis siūlomos 
krikščionybės nepriėmė.
JOGAILA ATIDUODA KRYŽIUO
ČIU ORDINUI ŽEMAIČIUS.Po Al
girdo mirties(1377. V. 24 d.)- Jo - 
gaila perėmė tėvo valdžią. Nors 
Kęstutis pradžioje rėmė Jogailą 
ir pripažino jį didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, tačiau Jogaila pasi
rodė esąs klastingas Kęstučiui 
ir jo sūnui Vytautui. Vokiečių 
kryžiuočių ordinas mielai pasi
naudojo Jogailos klastingumu, 
kad suardytų lietuvių kunigaikš- 
čių vienybę ir pasiektų savo tik - 
slo-pavergtų žemaičius.Jau 1380 
m. gegužės 31d. Jogaila suda
rė slaptą, prieš Kęstutį nukreip
tą, sutartį su amžinuoju prūsų 
tr lietuvių priešu vokiečių kryž
iuočių ordinu, atiduodamas jam 
niokoti Žemaičius, kurių kun- 
gaikštis buvo Kęstutis. Mat Jo
gaila siekė vievas viešpatauti 
Lietuvoje ir sumanė pašalinti, 
konkurentus. Už tat jau 1382 m. 
rugpiūčio 15 d. klastingu būdų 
dalinai su vokiečių ordinų pagal
ba,kunigaikštis Kęstutis buvo nu
žudytas Krėvos pilyje. Toks pat 
pavojus ir toje pačioje pilyje grė
sė Kęstučio sūnui Vytautui, kuris 
savo žmonos Onos padedamas, 
išbėgo iš pilies kalėjimo ir nuvy-

22



kopas savo seserį Danutę(krikš- 
to vardas Ona), Mazovijos kuni
gaikštienę. Dar tais pačiais me
tais (1382. X. 31) Jogaila su savo 
broliu Skirgaila užrašė visą va
karų Žemaitiją iki Dubysos vo
kiečių kryžiuočių ordinui iš dė - 
kingumo už talkininkavimą Kęs
tučio nužudyme. Tačiau nei Jogai
los, nei jo sutarties su ordinu že
maičiai nepripažino ir savo tei
sėtu kunigaikščiu skaitė Kęstutį 
atrba jo įpėdinį Vytautą. Žinoda
mas, kad sutartis su Jogaila yra 
yra neteisėta, ir vokiečių ordinas 
nepasitikėjo klastinguoju Jogaila.

VYTAUTAS PAS KRYŽIUO
ČIUS. Kad atgautų savo tėvo pali - 
likimą, aplinkybių spiriamas, Vy 
tautas buvo priverstas eiti i de - 
rybes su vokiečių kryžiuočiųor - 
dinų ir siūlyti ordinui ne mažiau 
kiek Jogaila jam buvo davęs. Vy
tautas turėjo gabumų sukelti kry 
žiuočių ordino pasitikėjimą, ta
čiau psichologiškai suprantama, 
kad Vytautas nuolat puoselėjo ne
apykantą vokiečiųkry žiuočių ordi
nui, padėjusiam Jogailai nužūdyti 
jo tėvą Kęstutį ir pasisavinti jo 
paveldėjimą.Kaip toliau matysim, 
Vytautas leidosi į visokias dery - 
bas ir darė visokias sutartis, ne
išleisdamas iš akių svarbiausio 
tikslo-išlaisvinti ir valdyti sava
rankią nepriklausomą Lietuvą. Jau 
1383 m. liepos 30 d. vokiečių ordi
nas paskelbė Jogailai karą, laiki
nai atėmė Trakus ir Vytautui pa
vedė valdyti Marienburgo pilį. 
1383 m. spalio 21d. Vytautas pri
ėmė krikštą Tepliuvos pilyje(Ma- 
žoje Lietuvoje),gaudamas Vygan
do vardą. 1384. 1. 1 d. kryžiuočių 
ordino magistras Konrad Zoell- 
ner pažadėjo Vytautui padėti iš 

Jogailos atgauti paveldėjimą, o 
1384.1.30 d. Vytautas paskelbė su
tinkąs būti ordino lenu ir užleid
žiąs Žemaitiją iki Nevėžio. Gavęs 
Jogailos ir dabar Vytauto sutar
timis Žemaitiją, vokiečių kryžiu
očių ordinas su pasitenkinimu 
jautėsi užtikrintas Žemaičius ga
lutinai laimėjęs ir tikėjosi, kad 
dabar jau tikrai kryžiuočių ir ka
lavijuočių ordinų siekimas įsikū
nysiąs; per Žemaitiją susivieniję 
abudu ordinai sudarys vieną ga
lingą vokiečių valstybę. Tačiau 
kaip matysime ordino laimėjimo 
džiaugsmas neilgai truko. Že
maičiai -tikriausiai su Vytauto 
žinia - tuoj pareiškė nesutinką 
su jų perdavimu ordinui, aiškin
dami, kad jie nedavę Vytautui 
įgaliojimo, ir dėl to toliau prie
šinosi ordinui.

JOGAILA TAMPA LENKI
JOS KARALIUMI. Nesijausdamas 
saugiai ir nepajėgdamas Lietu
voje įsitvirtinti, 1384 m. Jogaila 
susitaikė su Vytautu, pažadėda
mas jam geruoju grąžinti jo tė
viškės paveldėjimą. Vytautas a p- 
leido kryžiuočius ir grįžo į Lie
tuvą. Bet Jogaila vėl pasirodė 
klastingas ir nesilaikė susitari
mo ir buvo abejingas Vytauto iš
tikimybe. Savo atsiskyrimą nuo 
kryžiuočiu ordino patvirtinti Vy
tautas tuomet priėmė stačiatikių 
krikštą, gaudamas Aleksandro 
vardą. Priimdamas stačiatikių 
tikybą, Vytautas siekė įsigyti di
desnį rusų pasitikėjimą ir, rei
kalui esant, gauti jų paramos. Tuo 
metu Jogaila gavo kvietimą užim
ti Lenkijos karaliaus sostą.Kvie- 
timąjis priėmė.Be to jis pasiža
dėjo apkrikštyti Lietuvą ir susi
tarimas buvo patvirtintas Krėvos
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aktu. Be kitų reikalų Krėvos suta
rime svarbiausiai buvo tatai, kad 
didysis Lietuvos kunigaikštis Jo
gaila pasižadėjo sujungti visas 
Lietuvos žemes su Lenkija. Tai
gi pragaištingasis šimtmečiais 
užsitęsus Lietuvos su Lenkija 
susirišimas ir prasidėjo su Krė
vos susitarimu.

1386 m. pradžioje Jogaila su 
broliais ir pusbroliais, tarp j ų 
ir Vytautas, nuvyko į Krokuvų, ir 
vasario 15 d.Vavilio pilyje Jogai
la su broliais priėmė krikštų, 
gaudamas Vladislovo vardų(ir 
Vytautas vėl priėmė Romos kata
likų krikštų, pasilikdamas Alek
sandro vardų). Tris dienas po 
krikšto Jogaila(36 m. amžiaus) 
susituokė su lenkų karalaite Jad- 
vyga(tuomet 12 ar 14 m. amžiaus) 
ir kovo 4 d. buvo vainikuotas Len
kijos karaliumi, pasilaikydamas 
ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
titulų. Tuo būdu buvo sudaryta 
personalinė Lietuvos - Lenkijos 
unija. Kaip matome, Jogaila buvo 
tas, kuris po Kęstučio nužudymo 
pirmasis atidavė kryžiuočių or
dinui žemaičius ir sujungė Lietu- 
vų su Lenkija.

JOGAILA KRIKŠTIJA LIE
TUVIUS. Vykdydamas Krėvos su
tartį,1387 m. Jogaila su lenkų,lie- 
tuviųkalbos nemokančiais, dvasi
ninkais atvyko krikštyti lietuvių 
Jogaila paskelbė, kad visi gyven
tojai turi būti palenkti ir patrauk
ti į katalikų tikėjimų šv. Romos 
bažnyčios klusnumui. Krikštiji
mas daugiausiai vyko dideliais 
būriais be tikybinio paruošimo. 
Formaliai prievarta Jogailos bu
vo pakrikštyti tik aukštaičiai lie
tuviai’ žemaičiai tuomet nebuvo 

krikštyti. Tačiau liaudis tuomet 
nenoriai priėmė Romos katali
kybę. Jogaila su lietuviams sve
timai s, lietuvių kalbos nemokan
čiais lenkų dvasininkais vertė 
lietuvius priimti tokių pat kata
likiškų krikščionybę, kurių ir 
žiaurieji kryžiuočiai skelbė. Tad 
suprantama, kad lietuviai sveti
mų atneštos katalikiškos krikš
čionybės kratėsi, tuo labiau, kad 
naujoji tikyba grėsė jų laisvei 
ir nešė pavergimų. Tai išryški
na, kodėl Lietuvoje didžiai lėtai 
plito katalikybė ir dar po kelių 
šimtų metų Lietuvos žmonė s 
atkakliai laikėsi savo senojo ti
kėjimo. Dar XVI amžiaus antro
je pusėje vyskupas Merkelis 
Giedraitis rašė, kad žmonės vi
sur tebeaukoja Perkūmi, garbi
na žalčius, laiko šventais ųžuo- 
lus,liepas ir kitus medžius,neša 
jiems aukas it t. t.

Tačiau apskritai lietuvių 
apkrikštijimas tuomet turėj o 
svarbių politinę reikšmę, nes 
Lietuvos valdovai tuomet jau 
galėjo skelbti pasauliui,kad Lie
tuva yra krikš čioniška ir kad vis 
dar popiežių remiamo kryžiuo
čių ordino pastangos krikštyti 
lietuvius yra nebereikalingos.

VYTAUTAS ANTRĄ KARTĄ 
PAS KRYŽIUOČIUS. Jogailos 
apviltas, Vytautas vėl leidosi į 
derybas su vokiečių kryžiuočių 
ordinu ir 1390 m. sausio 19 d. su
darė su ordinu sutartį,pripažin - 
damas ir pakartodamas 1384. 1. 
30 sutarties pažadus. Ordinas 
leido Vytautui apsigyventi Rit- 
terswerdeno pilyje prie Kauno. 
Tame susitarime dalyvavo jau 
ir Žemaitijos atstovai. Vytautui
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buvo svarbu savo sumanumu ir 
veiksmais išlaikyti savo įtaką 
žemaičiuose, apsaugoti Žemai
tiją nuo ordino įsigalėjimo,pri
versti Jogailą taikintis, grąžin
ti jam jo paveldėjimą ir užleis
ti jam Vilnią valdyti. Vytautas 
tą viską vykdė kryžiuočių nepa
stebėtas.Kryžiuočiai sugebėda
vo sutartis sudarinėti, ją nesi- 
laikyti ir slaptomis intrigomis 
veikti. Tuo atžvilgiu savo gabu
mais Vytautas pralenkė juos . 
Vėl pasitraukus į Lietuvą 1392 
metais Astrovo dvare netoli 
Lydos Vytautas sudarė sutartį 
su Jogaila, atgaudamas savo 
paveldėjimą ir Vilnią su Lietu
va.

VYTAUTAS TAPO DID
ŽIUOJU LIETUVOS KUNI
GAIKŠČIU ir sumaniai bei ap
dairiai ją valdė ir didžiai su
stiprino savo autoritetą. Ypa
tingai Vytautas rūpinosi žemai - 
čiais, slaptai rėmė bei pamokė 
juos kaip veikti. Nors Žemaiti
ja oficialiai buvo atiduota ordi
nui, tačiau pakartotinais suki
limais žemaičiai ir toliau vi
somis išgalėmis priešinosi 
ordino įsigalėjimui.Nors vėliau 
Vytautas pakartojo taikos su
tartis su kryžiuočią ordinu 
(1398,1404),tačiau kai 1405 me - 
tais kryžiuočiai jėga norėjo 
įsistiprinti ir pavergti žemai
čius. Vytautas tuoj atvyko su 
didele kariuomene, nuramino, 

bet ir užstojo žemaičius ir su
tarė su kryžiuočiais, kad jie ne
skriaustą žemaičią, gerbtą ją 
laisvą ir neprimestą jiems bau
džiavos. Kryžiuočiai tuomet rū
pinosi įsitvirtinti Žemaitijoje, 

statydami pilis, visai užmiršda
mi žemaičią krikštyti ir bažny
čią statyti. Kai kryžiuočiai mė
gino prievarta įgyvendinti savo 
potvarkius, tai 1407 m. žemaičiai 
pasiuntė krikščioniškiems val
dovams ir tautoms ilgiausį skun
dą,kaip kryžiuočiai juos skriau-. 
dža, žudo, apiplėšia, ieško savo 
naudos, visai nesirūpina statyti 
bažnyčią, nemokina žmonią tiky
bos ir nekrikštija. Žemaičiai 
ypatingai nusiskundė ordino ka
taliką dvasininkais, tvirtindami 
kad pas juos yra vyskupą, pralo
tą, kunigą ir į juos parašią žmo - 
nią,kurie atima iš žemaičią vil
nas ir pieną, geria ją kraują ir 
mėsą nuo ją kaulą nuėda. Nors 
viešai Vytautas tramdė žemai
čius, slaptai juos guodė bei ra
mino turėti kantrybės, iki bus 
proga juos išlaisvinti. Vytauto 
santykiai su kryžiuočiais blogė
jo.1409 m. jau atvirai žemaičiai 
nerimo, sukilo, sunaikino kry
žiuočią įgulas, išnaikino ją dva
sininkus ir išvijo ordino ginkluo
tas jėgas iš savo krašto. Žemai
čią vadai viešai skelbė,kad Lie
tuvos valdovas liepia ruoštis 
karui prieš vokiečius.

KRYŽIUOČIU SUTRIUŠKI
NIMAS PRIE ŽALGIRIO. Karas 
pasidarė nebeišvengiamas. Lie
tuvos valdovas Vytautas, kuris 
geriausiai pažinojo kryžiuočią 
ordino groboniškus tikslus ir ją 
kėslą išnaikinti lietuvius, nusp
rendė su savo pusbroliu, taip pat 
Gedimino ainiu, Lenkijos kara - 
liumi Vladislovu Jogaila sujung
tomis lietuvią - lenką jėgomis 
sutramdyti priešą, lygiai pavo - 
jingą lie.tuvią ir lenką tautoms.
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Jogaila su lenkais pritarė Vytau
to sumanymui. Tuo pritarimu ir 
žygiu lenkai pasmerkė anksty
vesniųjų savo kunigaikščių ir 
vyskupų pastangas bei žygius 
padėti kryžiuočiams užkariaut’ 
bei išnaikinti prūsus, o vėliau ir 
lietuvius.

Lemiamos kautynės įvyko 
1410 m.liepos 15 d.pietų Prūsijo- 
je( į pietus nuo dabartinio Alen- 
šteino miesto)tarp Žalgirio(Gru- 
enwaldo) ir Tanenbergo kaimų, 
kiekį vakarus nuo Laubeno eže
ro.Nors Vladislovas Jogaila bu
vo lenkų jėgų vyriausiu vadu,ta
čiau jo ir apskritai lenkų vei - 
kiantis vaidmuo buvo antraeilis. 
Paskendus Romos katalikiškame 
mistiškume ir prietaruose, Jo
gaila dar paskutine valandų lau
kė mistiško taikos apsireiškimo. 
Čia būdinga, kad tuo laiku atsku
bėjo vokiečių imperatoriaus pa
siuntinys pranešti Jogailai, kad 
imperatorius skelbia lietuviams 
ir lenkams karų.Bet Jogaila ne
kreipė į tai dėmesio. Apsivylu - 
šiai nesulaukus kryžiuočių tai
kos prašymo, Jogaila prašė Vy - 
tautų pradėti ir vadovauti mū
šiui. Kariuomenių sutvarkymui 

ir taktiniams Žalgirio mūšio 
veiksmams vadovavo ir Žalgirio 
per galų laimėjo Lietuvos valdo
vas Vytautas. Smogiamųsias ir 
lemiančiųsias šio mūšio jėgas 
sudarė žemaičiai ir lietuviai, 
paremiami sųjungininkų totorių 
ir Smolenskiečių pulkų, kuriems 
vadovavo taip pat Gedimino ainis, 
dideliu drųsumu pasižymėjęs, 
lietuvis kunigaikštis Lengvenis. 
Šių jėgų organizatorius ir jų vy
riausias vadas buvo Vytautas.

Mūšio metu patį leikų karalių 
Vladislovų J o gailų dengė (saugoj o) 
taip pat Gedimino ainis Zygimun- 
tas Kaributaitis su savo daliniu 
nuo netikėto priešo užpuolimo 
(matyt,gal,nepasitikėjo nedraus - 
mingais lenkais). Čia reikia pas
tebėti, kad žemaičiai lietuviai 
įnirtingai kovodami, sutriuškino 
kryžiuočių ordino centrines jė
gas ir nukovė ordino vyriausiųjį 
vadų didįjį magistrų Ulrichų von 
Jungengenų, tuo nelemdami Žal
girio mūšio laimėjimų. Tame 
mūšyje žuvo beveik visa ordino 
vadovybė. Žalgirio mūšyje dar 
didžiai pasižymėjo narsumu tuo - 
met leikų kariuomenėje dalyva
vus čekų pulkų vadas didikų kil - 
mės Jonas Zižka(tikroji jo pa
vardė Trocznewski), kuris vė
liau didžiai veikliai dalyvavo hu
sitų tikybinėse bei nepriklaus
omybės kovose, keršijo popieži
ninkams už Huso nužūdymų, bu
vo husitų šakos taboritų vadas 
kovodamas už čekų tikybine ir 
tautinu laisvų , pakartotinai at
mušė vokiečių imperatoriaus 
Sigismundo ir popiežininkų puo - 
limus, rėmė Vytauto vietininkų 
Čekijoje Žygimantų Kaributaitį 
( Gedimino ainį ), pretendentų į 
čekų karaliaus sostų,kovose ne
teko abiejų akių, mirė 1414 m. 
spalio 11 d.ir palaidotas kaip če
kų tautos didvyris Česlovo ka
tedroje.

Nors kryžiuočiai buvo did
žiai sumušti, tačiau, kaip istori
jos šaltiniai rodo, Žalgirio mū
šio laimėjimas nebuvo pakanka
mai pilnai išnaudotas. Iš sklai
dytos kryžiuočių jėgos spėjo su
sirinkti Marienburgo pilyje ir
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apsiginti. Sumušto kryžiuočių 
ordino tuoj šoko gelbėti popie
žius ir vokiečių imperatorius 
Sigismundas,net grasindami ka - 
ru Lietuvai ir Lenkijai, ir, Toru- 
nės taikos sutartį sudarant(1411 
m. vasario 1 d.), popiežiaus ats
tovas visomis išgalėmis užtarė 
kryžiuočių ordinų, kad išgautų 
jam lengvesnes taikos sąlygas. 
Net ir lenkų karalius Vladislovas 
Jogaila sutiko su ordinui švelni
nančiomis sąlygomis. Tik Vytau
tui griežtai laikantis, Žemaičiai 
buvo grąžinti Lietuvos ir Lenki
jos valdovams iki gyvos galvos 
ir Žemaičiai perduoti Vytautui 
valdyti. Žalgirio kautynės sunai - 
kino apie pusantro šimto metų 
lietuvių tautai grąsinusio kry
žiuočių ordino galybą bei didybą 
ir sugriovė jo pasitikėjimą vaka
rų pasaulio akyse. Su Žalgirio 
mūšiu ir prasidėjo galutinė kry
žiuočių ordino žlugimo pradžia. 
Po Žalgirio pergalės kryžiuočių 
ordinas Lietuvai nebebuvo pavo
jingas. O vakarų Europa sužinojo, 
kad ordinas pralaimėjo kovą ne 
su pagonimis, bet su dviem val
dovais krikščionimis, dėl to nie
kas nebenorėjo gelbėti ordino,lai
kė jį atgyvenusį, ir net popiežius 
nebedrįso skelbti kryžiaus žygio 
kryžiuočiams paremti.

Tačiau popiežiaus Jono XX111 
(1410-15) ir imperatoriaus Sigis
mundo remiamas, kryžiuočių or
dinas dar mėgino atsigriebti ir 
vėl reikšti pretenzijų į Žemai
čius. Dėl to jau 1414 metais Vytau
tui ir Jogailai vėl reikėjo kariau
ti su kryžiuočių ordinu. Tuomet 
kryžiuočiai nebeišdrįso stoti į 
atvirąkovą su Lietuvos ir Lenki
jos kariuomenėmis, o gynėsi pi

lyse. Nors vėl ordinas buvo pri
verstas nusileisti ir prašyti tai
kos, tačiau galutinio susitarimo 
nepasiekta.Didžiajam ordino ma
gistrui prašant ir Vytautui su Jo
gaila sutinkant,byla buvo perduo - 
ta popiežiui sprąsti. Mat ordinas 
tikėjosi, kad popiežius bylą spręs 
ordino naudai. Tuo būdu Žemai
čių byla su ordinu atsidūrė tuo - 
met Konstancoj e (dabar Šveicari
joje) 1414-18 metais vykusiame 
visuotiniame bažnyčios susirin
kime (konciliume). Toje byloje Vy
tautui buvo svarbu įrodyti, kad 
Žemaitija (įskaitant ir dabar va
dinamąjį Klaipėdos kraštą)iki Ne
muno yra neatskiriama Lietuvos 
dalis. Žemaičiai yra tie patys Lie
tuviai ir jų kalba yra lietuviška, 
Dėl to Žemaitija negali Būti už
leista kryžiuočių ordinui, nes ir 
patys kryžiuočiai nesistengė pla
tinti krikščionybės žemaičiuose. 
Ta prasme šiai bylai paremti ir 
liudijimų patiekti Vytautas pa
siuntė 60 žemaičių atstovų, kurie 
į Konstancą atvyko 1415 m. lapkri
čio 28 d. ir ten išbuvo iki 1416 m. 
kovo 1 d.Bet pati byla Konstancos 
bažrytiniame susirinkime tebuvo 
svarstyta 1417 m. liepos 2 d. Že
maičių delegacija su gausiomis 
dovanomis įteikė Konstanco baž
nyčios susirinkimo kardinolams 
ilgą skundą prieš kryžiuočių, or
diną, kuriame tarp įvairių kalti - 
nimų liudijo,kad vokie čių kryžiuo
čių vatojamos nežmoniškos prie - 
vartos bei grobimo politika kliu
do prigyti krikščionybei žemai
čiuose. Toliau žemaičių atstovai 
savo skunde liudijo, kad kryžiuo
čiai atėmė jiems žemes, laisvą, 
padarė juos vargą ir badą ken
čiančiais elgetomis. Jie neatida-
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ro krikščionybei durų, bet yra 
kliūtis išganymo ieškantiems,jie 
nemoko žmonių tikėjimo, o daro 
žmones vergais, jie neparūpino 
nei vieno tinkamo kunigo ir nepa
statė nė vienos bažnyčios. Nors 
jie valdė žemaičius, bet nė vieno 
nepakrikštijo. Jei kiek yra žemai
čių pakrikštyta, tai tik valdovų 
Vytauto su Jogaila dėka. Atstovai 
liudijo,kad žemaičiai yra žmonės, 
o ne galvijai, kuriuos galima do
vanoti, parduoti ir pirkti. Jie yra 
Dievo kūriniai, Jo paveikslu su
kurti,kuriems skirta Dievo vaikų 
laisvė. Toks žemaičių atstovų 
liudijimas neišėjo ordinui į nau
dų.

Jau 1413 m. Vytautas, Jogai
los padedamas, pasistengė for
maliai apkrikštyti žemaičius. Už 
tat į Konstancu nuvykę žemaičiai 
jau buvo krikščionys.Dėl to ir to 
meto istorikas Theodoricus von 
Niem į Konstancu atvykusius 60 
žemaičius vadina ”ob novo ad fi- 
dem catholicam conversi”.

Tuo metu žemaičių krikšty
ti buvo atvykus (1413 m. )vienuolis 
Jeronimas iš Prahos,kuris prieš 
tai ilgus metus buvo buvus Itali
jos vienuolyne, buvo husitų prie - 
šas, kartais Romos katalikybės 
gynėjas ir netapo eretiku. V. Kra - 
sinskio teigimu pagal Eneae Sil- 
vii duomenis šį Jeronimų Į Lie- 
tuvųpasiuntė lenkų karalius Vla
dislovas Jogaila, kuris, Vytautui 
sutinkant, krikštijo žemaičius.

Lietuvos istorijos vadovė
liuose šis vienuolis Jeronimas 
neteisingai sukeičiamas su Huso 
artimu bendradarbiu reformato - 
riumi Jeronimu (1365-1416 m. )iš 
Prahos, kuris būdamas Anglijoje 

(1390-1407 m. )pasidarė Wyclifo 
mokslo šalininku. Grįžus į Prahų 
jau 1407 metais skelbė Wyclifo 
reformacines idėjas. 1410 metais 
buvo pakviesta organizuoti Kroku 
vos universitetų. Rėmė ir lydėjo 
Husų į Konstancu ir 1416 m. ge - 
gūžės 30 d. ten buvo sudegintas 
kaip eretikas.

Nelaukdamas žemaičių bylos 
sprendimo Konstancos susirin
kime, Vytautas skubėjo žemaičius 
galutinai su visomis formalėmis 
bažnyčios apeigomis apkrikštyti, 
kad krikščioniškasis pasaulis 
žinotų, jog žemaičiai yra krikš
čionys ir kryžiuočių ordino kri - 
kštijimo nebereikalingi. Dėl to, 
Vytautui pritarus, Jogaila laišku 
(1416. Vili. 12)kreipėsi įKonstan- 
cos bažnytinį susirinkimųprašy- 

damas atsiųsti kardinolų, kuris 
su Lvovo arkivyskupu Jonu ir 
Volniaus vyskupu (Vilniau s vysku
pija įsteigta 1387 m.)Petru imtų
si žemaičių krikštijimo darbo. 
Atvykusius Romos bažnyčios sve
timšalius vyskupus Vytautas su
tikus svetingai ir gausiai juos 
apdovanojus, jog šie popiežiui 
praneštų, kad visi žemaičiai yra 
pakrikštyti ir geri Romos katali
kai. Ta proga buvo įsteigta ir Že
maitijos vyskupija su vyskupo 
gyvenama vieta Medininkuose ar - 
ba Varniuose (dėl to dar vadina
ma Medininkų vyskupija). Pirmuo
ju žemaičių vyskupu buvo paskir
tas 1417 m. spalio 24 d. Vilniaus 
pralotas Motiejus, Vilniuje gimus 
vokietis, mokėjus lietuviškai. Jis 
buve^s ištikimas Romos pralotas, 
bet žemaičiai jo nemėgo ir jam 
netikėjo. Nors buvo pranešama, 
kurijai, kad Vytauto su Jogaila
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pakvie stą vyskupą krikštą žemai
čiai noriai priimą ir net 2000 žy
mią žemaičių tapo katalikais, ta
čiau 1418 m. vasarą staiga žemai
čiai vėl sukilo, pavijo vyskupą 
Motieją.( Iki 1421 metą Medininką 
vyskupystė nebeveikė ir vysku - 
pas Motiejus visai nebegrįžo), 
sudegino bažnyčias, išžūdė sve
timšalius kunigus ir vėl atstatė 
savo senosios tikybos kultą. Mat 
žemaičiai pamatė, kad ir vyskupą 
krikštijimas niekuo nesiskiria 
nuo kryžiuočiąkrikšto,nes žemai
čiai jautė esą pavergiami Romos 
dvasininką ir didiką valiai, ir dėl 
to jie neabejojo Vytautu, kad jis 
stropiai platina kryžiuočiškąją 
krikš čionybą. Tačiau Vytautas 
žiauriomis bausmėmis ir jėga 
privertė žemaičius kąsti krikš- 
čiorybą. Tikrumoje dar pora šimt - 
mečią truko, kol išlėto žemaičiai 
virto krikščionimis.

Konstancos bažnytinio susi
rinkimo sprendimas(1417. VII. 12.) 
buvo kryžiuočią ordinui nenaudin
gas. Bažnytiniame susirinkime 
krikščionybės reikalais Žemaičių 
bylą laimėjo Vytautas su Jogaila. 
Tai buvo didis moralis Vytauto 
laimėjimas. Konstancos susirin
kimas dabar jau pavedė Vytautui 
ir Jogailai išplatinti krikščiony
be^ žemaičiuose. O popiežius Mart
ynas V 1418 metais paskyrė Vy - 
tautą ir Jogailą savo generali
niais vikarais Pskovuiir Naugar - 
dui, reiškia globoti Romos kata
likus rusą žemėse.

Nors bylą pralaimėjąs, kry
žiuočią ordinas dar mėgino savo 
pretenzijas į Žemaitiją kartoti ir 
nenusileisti Lietuvos valdovui. 
Tai vėl privedė prie karo, kurį 

Lenkijos karalius Vladislovas 
Jogaila paskelbė vokiečių ordinui 
1422 m. liepos 1 4 d. Tuomet jau 
nei vokiečių imperatorius, nei 
popiežius Martynas V neberėmė 
ordino.Greitai buvo vokiečių kry
žiuočią ordinas priverstas prašy
ti taikos. 1422 m. rugsėjo 27 d. 
kariuomenės stovykloje prie Mel
no ežero(pietą-vakarą Prūsijoje) 
buvo pasirašyta taika ir kryžiuo
čių ordinas buvo priverstas Vy
tauto naudai atsisakyti Zema?.čią 
visiems laikams (Klaipėda tuomet 
palikta vokiečių kryžiuočią ordi- 
nui)ir šiaurinės Sūduvos(Prūsą 
Užnemunės). Tuo būdu ordino 
veržimos į Lietuvą buvo galuti
nai pašalintas. Vokiečių kryžiuo
čią ordinui beliko merdėjimo 
laikas . 1466 metais lenkai priv
ertė vokiečių kryžiuočią ordiną 
tapti Lenkijos vasalu ir Prūsijos 
Kulmos, Varmijos bei Pamario 
sritis su Dancigu,Elbingu, Toni
ne bei Marienburgu prijungė prie 
Lenkijos. Nebetekąs Marienbur
go, vokiečių kryžiuočią ordinas 
savo sostiną perkėlė į Karaliau
čių.

1511 m. didžiuoju kryžiuočią 
ordino magistru buvo išrinktas 
Brandenburgo elektorius Al- 
brechtas(1490-1568 m.)Hohencol- 
lernas, kuris buvo tuometinio 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Žygimanto 
11 seserėnas. Nors Albrechtas 
dar mėgino stiprinti kryžiuočią 
ordino galią, bet greitai įsitikino 
ordino bejėgiškumu,išsekimu bei 
nykimu, ir kad kryžiuočią ordi
nas kaip Romos popiežiaus reli
giškai karinė organizacija yra 
atgyvenusi. Liuterio patartas,Al-
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Brechtas atsisakė ordino vienuo
lystės ir Prūsiją paskelbė pasau
lietine kunigaikštyste. Kry žiuo čių 
ordino dauguma narių parėmė tą 
Albrechto žygį ir taip pat pasi - 
darė pasauliečiais. Susitaikąs su 
savo dėde Žygimantu 11,Albrech
tas 1525 m. balandžio 8 d. Kroku
voje pasirašė taikos sutartį su 
Lietuvos - Lenkijos valstybe ir 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
bei Lenkų karaliui Žygimantui H 
prisiekė ištikimybę. Žygimantas 
sutiko ir rėmė Albrechtą priim
ti Liuterio skelbiamąją evangeli
jos tikybą, pripažino liuteroną 
Albrechtą kunigaikščiu ir jam 
bei jo teisėtiems palikuoniatns 
Prūsijos kunigaikšty s tą leno tei
sėmis. Tuo būdu Gedimino anūkai 
Lietuvos ir Lenkijos valdovai 
sutriuškino galingąjį vokiečių or
diną, sunaikino Romos katalikiš
kąją kryžiuočių ordino valstybą, 
ir Gedimino ainiai pirmieji su
darė bei pripažino pirmąją pro
testantišką valstybą Prūsiją.

ŽALGIRIO PERGALES 
REIKŠMĖ LIETUVAI. Žalgirio 
mūšio laimėjimu buvo palaužta 
kryžiuočių ordino galybė ir su
duotas nepagydomas smūgis or
dino ūkiniam gyvenimui bei pre
stižui. Vakarų Europoje jo pasi
tikėjimas nebegrįžtamai dingo. 
Interesą jam berodė popiežinin
kai vokiečiai, kurie vis dar puo
selėjo veržimąsi į rytus (Drang 
nach Osten). Apie 200 metų Lie- 
tuvai,ypatingai jos vakarinei da
liai Žemaitijai grąsinąs,jos ūki
nį ir kultūrinį gyvenimą griovąs 
vokiečių kryžiuočių ordinas da
bar pasidarė nebepavojingas. da - 
bar, rodo s, lietuviai laisvai galė

jo tvarkyti savo kraštąir rūpin
tis savo ekonomine bei kultūri
ne gerove.

Tačiau iš kitos pusės, kaip 
matėme per Jogailą sujungus 
Lietuvą su Lenkija, lenkų kiši
masis į lietuvių gyvenimą, ypač 
per Romos katalikų bažnyčią 
atnešamas lenkiškumas, darė 
neigiamą įtaką į lietuvių tautiš- 
kai kultūriną plėtotą. Pagaliau 
įsigalėją aplenkėją didikai bei 
bajorai pavergė ir didžiai išnau
dojo lietuvius valstiečius ir ne
sirūpino jų švietimu bei gyveni
mo pagerinimu. Lietuvius, ypač 
žemaičius,didžiai slėgė baudžia
vos našta. Prievarta primesta 
katalikybė ir Romos bažnyčios 
didelių duoklių reikalavimas ne 
tik nepašalino lietuvių dvasinio 
vargo, bet buvo priežastimi, kad 
lietuviai ieškojo savo sename 
tikėjime paguodos savo vargstan
čiai sielai ir vilties savo sunkiai 
daliai palengvinti.

PRŪSU LIETUVIU SOCIALI
NĖ PADĖTIS KRY ŽIUOČIU VAL
STYBĖJE. Nors vokiečių kry
žiuočių ordino tikslas turėjo bū
ti skelbti krikščionybą nekrikš- 
čionims, tačiau jie visai nesi
stengė užkariautuose kraštuose 
mokyti žmones krikščioniškojo 
tikėjimo tiesų ir krikštyti juos. 
Kaip matėme,popiežiai liepė ne
krikščionis kardu ir ugnimi pa
vergti ir jų žemą bei nuosavybę 
pasisavinti. Už tat popiežių pa- 
laiminats ir įsakytas kryžiuočių 
ordinas pavergė prūsų lietuvių 
kraštą ir pačius žmones padarė 
beteisiais vergais.

Žalgirio pergalė ir vokiečių 
kryžiuočių ordino sutriuškini-
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mas tačiau netik neišlaisvino 
prūsų lietuvių, bet dar pablogino 
jų likimų. Žalgirio kovų metu 
įsiveržusiai lietuvių kariuome
nei prūsų lietuviai padėjo ir iš 
savo sodybų mušė kryžiuočius, 
turėdami vilties, kad Lietuvos 
valdovas Vytautas juos išlais
vins iš kryžiuočių jungo. Ęėja 
prūsų lietuvių viltys neišsipildė 
Kryžiuočiai keršijo prūsų lietu
viams už talkininkavimąlietuvių 
kariuomeneirjų priespauda padi
dėjo ir jų teisės buvo dar dau
giau susiaurintos.

Įvairių miestų rašytos pri
vilegijos rodo, kad X111, XIV ir 
ypač XV amžiais (po Žalgirio mū
šio 1410 m.) prūsų lietuviams 
buvo uždrausta miestuose gyven
ti, gauti darbo ar mokytis amato 
bei užsiimti amatu ar prekyba. 
Privilegijos miestuose gyventi, 
amatu ar prekyba verstis buvo 
duota vien tik kolonistams vokie
čiams. Prūsų lietuviai buvo prie
varta laikomi vokie čių didikų, or
dino ir vyskupų davruose kaip 
pigi darbo jėga. Net ir vokiečių 
kryžiuočių ordino valstybei pa
naikinus (po 1525 m. ), dar ne veik 
prūsų lietuviai susilaukė geres
nio gyvenimo ir švietimo. Būda - 
mi xergų-baudžiauninkų padėtyje, 
suprantama, prūsų lietuviai buvo 
beraščiai.Kryžiuočiųordinas sta
tė bažnyčias miestuose tik vokie
čiams ir pamaldas laikė tik vo
kiečių kalba. Neapkųsdami pave r- 
gėjų-kryžiuočių, prūsų lietuviai 
su pasibaisėjimu šalinosi kry - 
žiuočių skelbiamos Romos krikš
čionybės ir dideliu atkaklumu lai
kėsi savo senojo lietuvių tikėjimo. 
Kryžiuočių ordinas nė piršto ne

pakrutino prūsų lietuviams švie
sti ir jiems parūpinti tikybinių 
raštų jų kalba. Ir Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos lietuviai su 
ilgesiu laukė giedresnio dvasinio 
ir medžiaginio tytojaus.
NAUJA GADYNĖ. Italijoje susk- 
lezdėjųs humanizmas veik išpli
to visoje vakarų Europoje ir pa
siekė Lietuvą. Humanizmas krei - 
pė savo žvilgsnį į patį žmogų, 
vertino jo kūrybines jėga s, tuo pa
čiu ryškindamas žmogaus asme
nybe. Apskritai humanizmo sieki
mas buvo žmogaus švietimas, 
gausių mokslo žinių įsigijimas 
ir tuo pačiu žmogaus gabumų ug
dymas. Čia vyko žmogaus atradi
mas. Su pakanta(tolerancija)kiek- 
vienam žmogui lygiagrečiai buvo 
budinama ir asmens tautinė są - 
monė.Nesudarydamas atskiro sa
varankio organizuoto judėjimo, 
humanizmas Lietuvoje sutapo su 
reformacijos sąjūdžiu.

XVI a. pirmoje pusėje Liute
rio skelbiamas bažnyčios atnau- 
jinimoarba reformacijos sąjūdis 
pirmiausiai rado palankią dirvą 
vokie čių kunigaikščių valdose, ku
rie ieškojo progos išsilaisvinti 
iš Romos popiežiaus ir impera - 
tonaus varžtų. Tuomet Romos 
kurija nesugebėjo tinkamai ver
tinti bažnyčioje vykstančius iš
krypimus ir, kaip anks čiau, taip 
ir tuomet darė tą didelų klaidą^ 
vietoje pasistengus bažnyčios pa
šlijusius reikalus tvarkyti ir tru
kumus šalinti,griebėsi bažnyčios 
atnaujinimo reikalautojus arba 
reformatorius griežčiausiai per
sekioti. Tą popiežiaus ir kurijos 
klaidą sumaniai išnaudojo kaip 
tik vokie čių kunigaikš čiai. Jie pa-
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jama kalba. Tas didžiai palengvi
no žmonėms suprasti bei pasekti 
evargėlijos tikėjimą ir kėlė ją 
tautiną sąmoną.

Kunigaikštis Albrechtas(1490 
-1568 m. )tuo pasižymėjo, kad jis 
pirmas pasirūpino prūsų lietuvių 
švietimu ir, kad naujasis evange - 
lijo s tikėjimas lietuviams būtų 
skelbiamas ir aiškinamas jų var - 
tojama kalba. 1544 m. kunigaikš
čio Albrechto paskelbtoji evan- 
gelikųliuteronų bažnyčios santv- 
arkaįpareigoja kunigus be regu - 
liariųjų pamaldų kas sekmadier^ 
prūsų lietuviams aiškinti kate
kizmą jų šnekamąja kalba. Pati 
reformacijos eiga prūsų lietu
viuose vaizdžiai parodo, kad 
evangeliškasis tikėjimas grei
čiau ir tvirčiau prigijo, kai ku
nigai buvo lietuviai arba kalbėjo 
laisvai lietuviškai. Matydamas, 
kad vokiečių kalba skelbiamas 
reformacijos idėjas vokiečiai 
daug greičiau suprato, kunigaik
štis Albrechtas patvarkė, kad 
lietuviai gautų savų kunigų. Kaip 
rūpestingai Albrechtas globojo 
prūsų lietuvius, parodo jo 1567m. 
vasario 17 d. testamentas, kur be 
kita ko skaitome ^Kadangi ne vo
kiečiai prūsai(reiškia prūsų lie
tuviai) pakankamai savo kunigų 
returėjo ir jiems pamokslai bu - 
vo sakomi per tolkus, tai kuni
gaikštis atleido tuos nuo baudžia
vos ir suteikė asmens bei turto 
laisvą, kurie ėjo mokslą; tai tu
rėjo būti paskatinimu, kad tėvai 
leistų vaikus Į mokslą. Prie savo 
universiteto jis buvo paskyrus 12 
stipendijų lietuviams ruoštis ku
nigais ir bažnyčios mokytojais. 
Tokio rūpestingumo nei Lietuvos, 

rėmė Liuterio mokslą, savaip 
reformavo bažnyčią ir tuo atsi
skyrė nuo Romos katalikų bažny
čios.

Su kryžiuočių ordino panai
kinimu buvo pašalinta žymi kliū
tis naujosioms reformacijos idė
joms plėstis į rytus. Kaip jau an
ksčiau nurodžiau, Liuterio skel
biamuoju evangelijos tikėjimu 
pasinaudojo Prūsijos kryžiuočių 
ordiną sekuliarizavus kunigaikš
tis Albrechtas. Reformacija rado 
gerą dirvą Prūsuose. Pasaulie
čiais pasidarą ordino nariai ir 
miestiečiai vokiečiai noriai atsi
sakė Romos katalikybės ir priė- 
ėmė evangeliškąjį tikėjimą. O Prū
sų lietuviuose katalikybė net ne
buvo tvirčiau prigijusi. Už tat Prū
sijoje tarp vokiečių per 3(1525- 
1527)metus reformacija buvo sėk
mingai įvykdyta,© Sambijos(Zemi- 
jos) vyskupas Georgius von Po - 
lentz buvo pirmasis Romos vys
kupas, prisidėjąs Liuterio refor- 
macijai(1523 m.). Jau XVI a. Prū
suose senojo tikėjimo beveik ne
bebuvo.

Nei kryžiuočių ordinas Prū
suose, nei lenkiškoji Romos dva
sininkija Lietuvoje visai nesirūpi
no žmonių švietimu, o formalią
sias pamaldas atlikinėjo kaip prū
sų, taip ir apskritai lietuviams 
nesuprantamomis lotynų, lenkų ir 
vokiečių kalbomis, už tat ir kata
likybė tuomet liko lietuviams sve
tima ir nesuprasta. Vienas iš bū
dingiausių reformacijos bruožų 
buvo tas,kad ji žmonių šnekamąją 
kalbą padarė savo ideologijos 
ginkluspamaldas atlikinėjo, tikybą 
aiškino, tikybos knygas ruošė ir 
mokyklose mokino žmonių varto-
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nei Lenkijos valdovai tuomet sa
vo žmonėms lietuviams neparodė.

Švietimo tikslui 1541 metais 
Karaliaučiuje kunigaikštis Alb
rechtas įkūrė aukštąją mokyklą 
(Partikuliarą), kurios rektorium 
paskyrė Didžiosios Lietuvos tei
sią dr. Abraomą Kulvietį(1510-154 
5 m.), o 1544 m. Karaliaučiuje jau 
įsteigė Prūsijos universitetą, pa
vadintą” Albertina”. Savo universi 
teto mokslo lygiui kelti Albrech - 
tas kvietė iš įvairią šalią garsius 
profesorius. Taip pirmuoju uni
versiteto rektoriumi pakvietė Me- 
lanchtono žentą, pasižymėjus į 
gražbilystės profesorią Georgią 
Sabinusą(1508-1560 m.).Humaniz
mo ir naujojo tikėjimo dvasioje 
veikiąs Karaliaučiaus universite
tas turėjo tarnauti prūsą ir apsk - 
ritai lietuvią švietimui ir ruoš
ti kunigą, mokytoją ir apskritai 
mokytą žmonią kraštui ir Lietu
vai. Tam tikslui jis kvietė profe
soriais ir lietuvius. Taip pirmąją 
Karaliaučiaus universiteto profe
sorią tarpe matome teologijos 
profesorią dr. Stanislovą S. Rapo - 
lionį(1485-1545m.), kalbą profeso
rią dr. Abraomą Kulvietį, vėliau 
teologijos profesorią Frideriką 
Staphilusą(1513 - 1564 m. , gerai 
kalbėje^s lietuviškai ir buve^s kilęs 
iš Kauno), žinomą teologą Andreą 
Osianderį (1498-1552 m.) ir kitus. 
Reformacijos dvasioje veikiąs 
Karaliaučiaus universitetas lie
tuvią tautai davė pirmosios lietu
viškos krygos autorią Martyną 
Mažvydą, iš spausdinusį”Gatechiz- 
musa Prasty Szadei. . . ”1547 mt. 
ir visą eilę žymią lietuvią kunigą 
bei lietuvišką giesmią ir kitą raš - 
tą kūrėją"Augustą Jomantą, Alek - 

sandrą Radūnionį, Baltramieją 
Vilentą, išvertusį Liuterio kate - 
kizmą ir evangeliją dalis į lietu - 
vią kalbą. Joną Bretkūną, iš ve r 
tu s į Bibliją į lietuvią kalb^l579 - 
1590 m.), Danielią Kleiną, davusį 
pirmąją lietuvią kalbos gramati - 
ką(1653 m.), Kristijoną Donelai
tį, sukūrusį lietuvią tautos epą 
(1765-1775 m. ), Janį Pipirą, su
kūrusį pirmą originalią lietuviš
ką pamokslą knygą, Vilią Gaiga
laitį, prūsą lietuvią švietėją ir 
tautinės sąmonės žadintoją, ir 
eilę, kitą lietuvią, lietuvią tautos 
ir kultūros darbuose pasižymė
jusią.

Nesulaikomai Liuterio re
formacijos banga liejosi iš Prūsą 
į Lietuvą, kur, kaip nurodžiau, 
baudžiavos ir skurdo bei išnau
dojimo spaudžiama liaudis laukė 
vargo atoslūgio,© bajorai bei di
dikai ieškojo progos nusikratyti 
Romos hierarchijos pirmavimo 
valstybėje.Reformacijos sąjūdy
je jie matė progą išsilaisvinti 
iš lenkiškos Romos bažnyčios 
diktatūros. Albrechtas siekė,kad 
evangelijos tikėjimas būtą plati
namas visoje Lietuvoje. Jis siun
tė savo reformatorius, pvz. bu
vusį Kapodistrijos vyskupą ir 
popiežiaus legatą, Liuterio re
formacijai prisidėjusį Petrą Po
vilą Vergerią, kuris 1556 ir 1560 
metais Vilniuje savo ugningais 
pamokslais sėkmingai skelbė 
reformacijos reikalingumą, lai
mėjo daug Lietuvos didiką ir ar
timai susidraugavo su Lietuvos 
magnatu kunigaikščiu Mikaloju- 
jumi Radvila Juoduoju(1515-1565) 
Vergerius garsėjo savo evange- 
liškais polemiškais raštais, ku-
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rie plačiai buvo skaitomi Lietu
voje. Kunigaikštis Albrechtas 
pats lankė savo pusbrolį didijį 
Lietuvos kunigaikštį Žygimantą 
Augustą Vilniuje ir jį įtakingai 
apšvietė reformacijos mokslu. 
Kunigaikščio Albrechto ir Ver
ge rio įtaka kunigaikštis Mikalo
jus Radvila Juodasis pradžioje 
stipriai rėmė Liuterio reforma - 
ciją Lietuvoje,tik nuo 1557 metą 
lenką reformatoriaus Jono Las- 
kio (1499-1560 m.) protestantą 
unijos idėjos paveiktas, atsisvė- 
rė už kalviniškąsias pamaldas, 
kurias įvesdino savo dvaruose. 
Jį pasekė daug Lietuvos didiką 
ir bajorą. Tačiau siekiamoji Lie 
tuvos-Lenkijos protestantą uni
ja neįvyko, nes ir liuteronai ir 
kalvinai tuomet dar per stipriai 
pabrėžė savo tikybos pagrindo 
pirmumą, nes tautinis lietuvią 
išbudimas ir bažnyčioje siekė 
savarankiškumo.

Įdomu, kad tarp anuo metu 
(apie 1556)reformacijai prisidė- 
jusiąją didiką minimas ir Taria. 
Tai buvo tas pats Mikalojus Tar
ia, kuris Žygimanto Augusto pa
skyrimu 1550 metais apvalė Ne
muną nuo plaukimą trukdančią 
asmeną. Už tai Tarlos garbei 
1553 metais Adomas Schroeteris 
parašė eleginą giesmą apie Ne
muną lotyną kalba ”De Fluvio 
Memela Lithuaniae”. Prie Nemu
no ties Rumšiške didikui Tarlai 
už Nemuno sutvarkymo nuopel
nus būvąs pastatytas akmeninis 
paminklas. Karalius Tarlos na
mus Vilniuje buvęs atleidąs nuo 
mokesčią.

Humanizmo ir reformacijos 
idėjoms veikiant, Didžioje Lietu

voje ir imta kelti bendras švieti
mas. Abraomas Kulvietis, Jurgiui 
Zablockiui ir kitiems talkininkau 
j ant, jau 1539 metais Vilniuje įs
teigė pirmą Lietuvos aukštąją 
mokyklą, kuri savo mokslo lygiu 
žymiai pralenkė Vilniaus kated
ros mokyklą. Vėliau evangelikai 
liuteronai įsteigė aukštesne^ mo- 
kyklą.Ypač evangelikai reforma- 
tai(kalvinai) pristeigė daug gerai 
pastatytą mokyklą, kurią žymes
niosios buvo Vilniuje (Įst. 1562m. ) 
Biržuose (įst. XVI a. antroje pu
sėje), Kėdainiuose (įst. 1625 m. ) 
ir Slucke (įst. 1626 m. ). Tačiau 
nėra duomeną,kad jose būtą buve^ 
mokoma lietuvią kalba. Lietuviš
kos knygos pareikalavimas didė
jo. Dėl to pasaulietis Merkelis 
Petkevičius (lietuvią kalbą mo
kančią kunigą dar nebūta) paruo
šė ir 1598 metais Vilniuje išlei
do pirmą lietuvišką evangelišką 
knygą Didžioje Lietuvoje,pavadin 
tą "Katechizmas", tai buvo gies- 
mią, maldą ir psalmią rinkinys; 
iš jo išaugo "Kniga Nobaznistes" 
ir vėliau evangeliką reformatu 
gie smynas.

Nors Romos kataliką bažny
čia su jėzuitais bei Lietuvos- 
Lenkijos valdovais visomis ga
liomis bei žiauriomis priemonė
mis stengėsi reformacijos plėt
rą Lietuvoje-Lenkijoje slopinti, 
tačiau ir katalikai, ypač jėzuitai 
pasekė evangeliką pradėtais ke
liais įsteigė krašte mokyklą. Tie
sa, jėzuitą mokyklos buvo taiko
mos tarnauti siauriems Romos 
kataliką bažnyčios interesams 
ir dėl to nebuvo pabojamas ben
dras švietimas. Lietuvią kalb a 
jėzuitą mokyklos e nebuvo moko -
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ma. Sekdami evangelikus lietu
vius ir Didžiosios Lietuvos ka
talikai ėmėsi leisti lietuviškų 
knygų.1595 metais Vilniuje pasi
rodė pirmas Mikalojaus Dauk
šos paruoštas katalikiškas lie
tuviškas "Kathechismas”. Tuo - 
met jauir Daukša puoselėjo lie
tuvių tautinės sąmonės ugdymo 
reikalingumų ir lietuvių kalbos 
svarbų.

Pašalinusi kryžiuočių ordino 
grėsmų, Žalgirio pergalė sudarė 

sųlygas lietuvių tautai laisvai pa
sireikšti. Humanizmas ir refor
macija padarė gerų pradžių lie
tuvių tautai sųmonėti ir kultūriš - 
kai stiprėti. Prūsų kunigaikščio 
Albrechto siektas lietuvių tautoje 
vienodos reformacijos įgyvendi
nimas būtų sudarus sųlygas Ma
žosios bei Didžiosios Lietuvos 
lietuvių susiliejimui ir pastoviai 
atsispirti žalingai vokiečių bei 
lenkų įtakai.
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Hypatia Yčaitė-Petkus

Vos tik tapo išrinktas naujasis Romos katalikų popiežius Jonas 
XX111, bematant jis pareiškė, kad artimu laiku bus sušauktas ekume
ninis konsiliumas arba visuotinas Romos katalikų suvažiavimas. Tai 
sudarė tam tikrų staigmenų, kadangi tokie konsiliumai įvyksta labai 
retai. Per visų katalikų bažnyčios istorijos eigų, taigi, per du tūks - 
tančius metų ekumeninių konsiliumų yra buvų vos dvidešimts. Pra
eitis rodo,kad jie būna šaukiami tik ypatingai svarbiais atvejais su
sidarius rimtam nuomonių skirtumui vadovų tarpe, grėbsiant 
didžiam pavojui iš lauko ar iš vidaus, ar šiaip dėl kokių nors 
priežasčių norint nustatyti vieningų akcijos linijų. Čia ateina į mintį 
Tridento ekumeninis suvažiavimas, kuris įvyko šešioliktojo amžiaus 
viduryje. Jo tikslas buvo aptarti pavojingų padėtį, susidariusių pasėko
je Martyno Liuterio sukelto protestantiško judėjimo.

Todėl žinia apie numatytų konsiliumų, turintį įvykti 1961 metais, 
iššaukė daug įvairių spėliojimų ne tik katalikų,bet ir kitatikių bažny
tinėse sferose. Amerikos protestantų spauda ypač gyvai reiškė savo 
susidomėjimų. Pasirodė eilė straipsnių, mėginančių nagrinėti bei tin
kamai vertinti tokį įvykį. Pirmiausia kilo klausimas:kur surasti prie - 
žastį? Koks reikalas galėtų pateisinti tokį žygį?Dabartinis popiežius 
dažnai pabrėžia savo norų būti "geru ganytoju", t. y.paklydusias avė - 
les atvesti į tikrojo tikėjimo gardų. Ypač pabrėžiamas reikalas vys - 
tyti misionieriškų akcijų sovietų sąjungoje,kur komunistų tarpe ran
dama tūkstančiai išganymo laukiančių sielų. Ta tema be abejo galėtų 
užimti svarbių vietų būsimojo suvažiavimo programoje.

Kaikurie protestantų vadovai susirūpino dėl paties suvažiavimo 
užvardinimo Žodis "ekumeninis" kile^s iš graikų kalbos, reiškiu s 
"bendra" ar "visuotina", jau keliasdešimt metų yra protestantų nau
dojama sųvoka. Protestantai dalyvauja taip vadinamame ekumeninia
me judėjime, kuris turi tikslų bendradarbiauti tarp krikščioniškų 
bažnyčių visuose pasaulio kraštuose. Tame judėjime vad. Pasaulio 
Bažnyčių Taryboje bendradarbiauja ir graikų-ortodoksų bažnyčios, 
tačiau katalikų bažnyčia griežtai atsisako. Ji mano, kad diskusijos 
tuo klausimu yra nereikalingos, nes vienintelė išeitis susivienijimui 
įvykdyti yra grųžinti vadinamus klaidatikius į "Motinos Romos" glėbį. 
Arčiau patyrus reikalų, paaiškėjo, kad visi tokie katalikų suvažiavi
mai buvo vadinami "ekumeniniais" dar tais laikais, kai protestantiz
mo nebuvo. Tačiau kaikurie čia įžiūrėjo galimas užmačias įsteigti 
konkurentą^ - katalikiškų ekumeniškų judėjimų,.

Kitas klausimas, kuris daug kam parūposar protestantų bažnyčių
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priimtas, tada bus galima patenkinti savo smalsumą ir sužinoti, apie 
ką bus Romoje kalbama. Bet. . . argi dera geriems protestantams, 
popiežiaus autoriteto nepripažįstantiems,dalyvauti tokiame suvažiavi 
me, kur galbūt slypi klastingi planai patraukti juos į Romos pusę,? 
Pasigirdo priešingos nuomonės:"Zinoma, važiuoti į Romą! "Sakė vie
ni. ’’Griežtai atsisakyti ir tokio kvietimo jokiu būdu nepriimti". Sakė 
kiti, net gerokai įniršę^. Taigi kilo protestantų tarpe gana gyva pole
mika.

O tuo tarpu Vatikano vadovybė tylėjo ir nedavė jokių paaiškini
mų. Po kiek laiko pasigirdo pareiškimas iš autoritetingų sluoksnių, 
kad ekumeninis kosiliumas yra tik planavimo stadijoje, kad jo data 
nėra nustatyta ir kad jis dar greitai neįvyks. Be to, tai būsiąs katali
kų bažnyčios vidujinis reikalas. Kitų bažnyčių atstovai gal negalė- 
sią dalyvauti kaip žiūrovai,bet jų skaičius bus griežtai ribotas. Tokį da 
lyką išgirdė^,išsišokėliai aprimo ir daugiau to klausimo negvildeno. 
Tiek buvo sielotasi, o dabar paaiškėjo, kad pakvietimo iš viso turbut 
negaus. Se tai tau.’Kaip sako lietuviška patarlė:"Iš adatos priskaldė 
vežimą". Tai buvo progos ironijos mėgėjams pažvelgti į tą dalyką iš 
komiškosios pusės.

Mąstantieji žmonės, kurie įdomaujasi praeities faktais, juose 
ieškodami paaiškinimų dabarties įvykiams, susidomėja istorijos bė
gyje įvykusiais ekumeniniais konsiliumais. Manoma, kad ir mūsų
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skaitytojams žiupsnelis faktų galėtų būti įdomus. Kaip sakėme, tokie 
suvažiavimai vyko maždaug kas šimtų metų, didelių sukrėtimų pase - 
koje,paprastai rišdamiesi su didžiausiais pasauliniais įvykiais. Vie
nas iš pirmųjų suvažiavimų buvo Nicejos konsiliumas ketvirtame 
amžiuje po Kr. , kurį sušaukė Romos imperatorius Konstantinas Di
dysis. Krikščionių tarpe tada buvo iškile^s nepaprastas nesutarimas 
dėl pagrindinių krikščionybės mokslo dėsnių. Kaip žinoma Švento 
Rašto žodžiai niekur įsakmiai jų neapibrėžia ir galima juos aiškinti 
savaip. Nicejoje po ilgų posėdžių buvo suformuluotas tikėjimo išpa
žinimas "Tikiu į Dievų Tėvų. . Sūnų. . . ir Dvasių Šventų. . . "Amžių 
bėgyje tie žodžiai nedaug tepasikeitė ir lieka pagrindiniu dėsniu ‘ 
daugelyje krikščioniškųjų bažnyčių.

Kitas įdomus suvažiavimas įvyko Florencijoje penkioliktame 
amžiuje,iš naujo keliant opų klausimų apie suvienijimų Rytinių apei
gų - ortodoksų su Roma. Nepripažindami Romos popiežiaus autori
teto, ortodoksai jau buvo atskilų nuo katalikybės vienuoliktame am- 
žiuje.Katalikai niekad nenustojo vilties juos vėl prie savus pritrauk
ti. Penkioliktame amžiuje susidarė tam palankios politinės apysto - 
vos. Ortodoksų centras - Bizantijos valstybės sostinė, Konstantino
polis, atsidūrė pavojuje:jį grėsė užimti stipri mahometonų valstybė 
-Turkija. Bizantijos imperatorius šaukėsi Romos pagalbos ir tokiu 
būdu sudarė sųlygas tų Rytų ir Vakarų valstybių susiartinimui. Ta
čiau dėl daugelio priežaščių numatomi planai suvienyti ortodoksus 
iširo. Konstantinopolis, kaip ir visa Bizantija, tapo turkų užimtas 
1453 metais. Tai žymi data pasaulio istorijoje, daugelio istorikų lai
koma pradžia naujųjų amžiųarba Renesanso gadynės. Romos pas - 
tangos paimti ortodoksus po savo globa liko bergždžios ir po šiai 
dienai Rytų ir Vakarų bažnyčios tvarkosi atskirai.

Jau minėjome šešioliktame amžiuje įvykusį Tridento konsiliu
mų, kuris buvo tiesioginė išvada kilusio protestantizmo sąjūdžio. 
Čia buvo tartasi dėl reikalingų reformų katalikų bažnyčios santvar
koje. Be to, galutinai paaiškėjo jos linija "klaidatikių" atžvilgiu ir 
buvo ryžtasi imtis griežtų kovos priemonių. Čia kaipo dešinioji ran
ka pasižymėjo naujai susikūrus jėzuitų ordinas, įpareigotas tiesiogi
niai kovoti su Reformacija. Kaip ta kova pavyko - galima matyti pa
sekus jėzuitų veiklų Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir kituose kraš
tuose,kur Reformacija buvo paplitusi. Viena iš tiksliausių kovos prie
monių buvo švietimo darbas, steigiant mokyklas, skleidžiant knygas 
ir t. t. Nemažiau efektingas ginklas buvo reformatų persekiojimas ir 
bažnyčių deginimas (kaip pav. atsitiko net kelis kartus Vilniaus re
formatų bažnyčios atvėju). Bet tai jau kita tema.

Vienas iš įdomiausių konsiliumų turbūt bus pats paskutinysis 
-taip vad. Vatikano suvažiavimas, įvyke^s 1853 metais tikslu, be kitko, 
pravesti popiežiaus neklaidingumo dėsnį. įdomu, kad tas dėsnis, arba 
dogma,, kuris laikomas vienu iš svarbiausiųjų katalikybės pažymių,
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palyginti yra dar visai nesenas. Popiežius Pijus IX turėjo rimtų po
litinių sumetimų tokiam žygiui. Naujai susikūrusi suvienytos Italijos 
valstybė buvo pasiryžusi paglemžti bažnyčios galių. Popiežiui teko 
griebtis ginkluotų priemonių,bet jo kariuomenė kovų pralaimėjo. Va
tikano politinė galia liko palaužta ir popiežiaus prestižas nusmuko 
žemyn. Tuo laiku jam ir atėjo mintis paskelbti popiežiaus neklaidin
gumo principų. Tam dalykui (kaip ir daugeliui populiarių katalikybės 
dėsnių) nėra jokio pagrindo Šventame Rašte, bet tai kliūties nesuda - 
ro.

Karingas popiežius sušaukė savo vyskupus bei kitus katalikybės 
vadovus ir pareikalavo neklaidingumo dėsniui pritarti. Kai kuriems 
dalyviams tai pasirodė geniališka mintimi,© kitiems tai buvo smūgis, 
nelyginant bombos sprogimas. Tuo būdu būtų paneigtos nuo seno nusi
stovėjusios tradicijos,jog popiežius kaipo Romos vyskupas svarbiais 
klausimais tariasi su kitais bažnyčios vadovais, ne būtinai turėda
mas sprendžiamųjų galių. Vatikano suvažiavime kilo didelis sųjudis 
ir šimtai dalyviųpasisakė prieš.Opozicionieriai savo kalbose nurodė, 
kad praeityje yra buve3 popiežių,kurie buvo pasmerkti už žemų elge
sį arba net už herezijų, kaip sakysime, popiežius Honorius septinta
me šimtmetyje, kuris buvo apšauktas heretiku. Posėdžiai tąsėsi la - 
bai ilgai ir buvo gana triukšmingi. Dalykas baigėsi tuom, kad šuva - 
žiavimas turėjo nusilenkti taip vadinamai Dievo valiai ir paskelbti 
popiežiaus neklaidingumo dėsnį. Didelė dalyvių grupė atsisakė bal
suoti, pasišalindama iš posėdžių salės. Kiti gi pasipiktiną, išvažiavo 
namon,nutraukdami ryšius su Roma, ir tuom davė pradžių tautinėms 
arba senkikių bažnyčioms (pav. Amerikoje yra keletą tokių lietuvių 
tautinių bažnyčių). Kovos laukas paliko popiežiaus šalininkams. Buvo 
iškilmingai pareikšta,kad neklaidingumo dėsnis taikomas ne tik atei
čiai, bet ir visiems praeities laikų popiežiams.

Mūsų galvosenai atrodo keista, kad tariamas religines tiesas 
galima nustatyti balsavimo būdu.Dar keisčiau, jei jas skelbia bažny
čios vadovas, prisidenge^s ’'neklaidingumo" skraiste. Gi žmogiškas 
supratimas apie Dievo valių keičiasi ir nebūtinai atatinka tiesai. Kaip 
ten bebūtų,paskelbtasis dėsnis dar labiau atitolino nekatalikų bažny - 
čias nuo Romos. Teologijos žinovų nuomone, didžiausia kliūtis užves
ti bendrų kalbų kaip tik ir yra viršminėtas "neklaidingumas". Nesi
skaitymas su kitų nuomone aiškiai rodo autokratinį katalikų bažny
čios pobūdį.

Kaip buvo minėta, naujasis popiežius Jonas XX111 labai sielojasi 
Sovietų Rusijoje esančių sielų išganymu ir be abejo planuoja tenai 
užvesti katalikiškų akcijų. Tuo tarpu katalikų misijos turi labai ma
žų pasisekimų Rusijoje:Kremliaus valdovai matomai bijo leisti Va
tikanui tenai tvirtai pastatyti savo kojų.Spėjama,kad šios aplinkybės 
skatina popiežių daryti nuolaidų sovietams, kaip galima buvo matyti 
iš Vatikano pasielgimo su Lietuvos pasiuntinybe pereitais metais .
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Tai buvo atsitiktinis paneigimas Lietuvos atstovo teisių, bet gerai 
apgalvotas Vatikano vadovų žygis.

Yra visai įmanoma, kad dvi diktatūrinio pobūdžio valstybės gali 
surasti bendrų kalbų. Taigi nestebėtina, kad patikimi šaltiniai Lon
done teigia, jog derybos tarp Vatikano ir Maskvos jau yra užvestos. 
Tvirtinama, kad šių svarbių misijų Vatikanas patikėjo jėzuitų ordi
nui,kuris slaptai veda savo veiklų kitoje Geležines uždangos pusėje. 
Prisiminus jėzuitų veiklų praeityje, atrodo visai galima, jog jėzuitų 
ordinas ir vėl tapo išrinktas tokioms pareigoms. Įdomu, kad Ameri
kos katalikų spauda rado reikalinga paneigti tokių žinių apie derybas 
su sovietais, atvirai skelbdama jų "šmeižtu”. Greičiausia, kad joje 
yra daug teisybės,ne s visi ženklai rodo Į tų pušų. Santykiai su Sovie
tų Rusija galėtų tapti svarbiausia sekančio ekumeninio suvažiavimo 
tema.

Garsioji reformatų bažnyčia Debreceno mieste, kuris nuo 15f>3 m. yra žymiausias 
vengrų reformatų centras.
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VENGRAS APIE LIETUVĄ
S. Kaposvari, in asylum

Rašo katalikas, buvqs laisvos Vengrijos aukštas pareigūnas, 
vienas iš senų ir artimų kardinolo J. Mindszenty draugųjau nuo 
tų laikų, kada busimasis kardinolas tebuvo apie 25 metų am
žiaus ir kunigavo Zalaegerszeg mieste.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazdban, 
Hiszek egy isteni brbk igazsdgban, 
Hiszek Magyarorszdg feltdmaddsdban!

Amen.

Mes vengrai, nors ir neturime bendrų sienų su Lietuva, nors 
ir nesame kaimynai, vis dėlto - turime nemažai ko bendro.

Jums lietuviams geografiniu požiūriu esant Europos centre ( !), 
tenka sunki, bet drauge ir kilni dalia, Sunki - nes būnant slenksčiu 
tarp germanų ir slavų, tenka be paliovos rūpintis savo egzistencija; 
kilni - nes turite misijų jungti dvi skirtingas kultūras:Vakarų ir 
Rytų. Panašioje geopolitinėje padėtyje esame ir mes vengrai.

Tikybiniu požiūriu Lietuva yra irgi įdomioje pozicijoje. Jūsų 
šalyje susitinka rubežiai visų trijų pagrindinių krikščionių srovių: 
šiaurėje ir vakaruose - protestantizmas, pietuose - katalikizmas, 
rytuose - pravoslavizmas (bei ateizmas). Taigi, kaip matome, jūsų 
šalis yra tikrai įdomioje ir intriguojančioje pozicijoje !Ne taip ryš
kiai, bet panašioje padėtyje esame ir mes vengrai.

Mūsų šalys ir savo kalbomis ryškiai išsiskiria iš kitų europie- 
čių:kaipjus esate brangus unikumas savo kalba, panašiai ir mes sa
va ia kalba pagrindinai skiriamės nuo visų mus supančių kaimynų. 
Ir jei jūsų broliai yra latviai, tai mūsų giminaičiai yra estai, suo
miai.

Kadaise tiek jūsų,tiek ir mūsų valstybės buvo nuo jūrų iki jūrų. 
Jūs pagrįstai didžiuojatės savo karalium Mindaugu (1251-1263), Ge
diminu (1316-1341), Vytautu Didžiuoju (1392 - 1430), lygiai mes savo 
karaliais: Nagy Lajos-Louis 1 (1342-1382), anuo metu buvusiu vienu
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iš pačių galingiausių Europos valdovų, arba - Matyas (1450-1490)-. 
Tiek jus, tiek ir mes didvyriškai kovėmės, gynėme Europos kultūrų 
bei civilizacijų nuo maskolių, totorių, turkų antplūdžių. Neprasčiau 
grumėmės ir su germanais. Juk net ir šiandienų mus jungia bendra
sis priešas. Gal todėl lyg koks simbolis mūsų tautas tebejungia žo
dis ’’kardas”. Kai tuo tarpu lenkai sako šabla, rusai - sablia, turkai
- sobjo, prancūzai - sabere anglai - sėbr, vokiečiai - zebel, gi jūs 
lietuviai sakote KARDAS, o mes vengrai - KARD. Įdomu ir tai, kad 
tiek lietuviai, tiek ir vengrai vedusių moterį atpažįsta iš pavardės 
galūnės, pvz. vyras Horthy, žmona Horthynė, arba vyras Nagy, žmo
na Nagynė. Tas pat ir su vardais: Petro žmona Petrienė vengriškai
- Pėternė.Arba liet. Tomas, vengr. Tarnas, jo žmona - Tamasnė. Jo- 
kubienė būtųJakabnė.

JOGAILA VEDA 12 METU MERGAITĘ.
Istorijos bėgyje jūsų valdovai mėgdavo ne tik mūsų karališkų 

rūbų madas, ne tik vengrų vynų,,bet ir mūsų dailias moteris. Įdomu 
priminti, kad Gedimino anūkas, vienas iš 19-kos Algirdo vaikų, bū
tent - Jogaila tiek pirmų, tiek ir antrų kartų vesdamas pasirinko 
sau žmonas vengres. Jogaila, būdamas apie 37 metų amžiaus, vedė 
Vengrijos karalienės Elzbietos jaunutų dukterį,apie 12 metų mergai
tę Jadvygų, kuri tuo metu buvo Lenkijos karalienė. Tiesų pasakius, 
ji jau buvo nebe mergaitė, o "moteris”. Prieš susituokiant su Jogai
la,ji jau buvo spėjusi ištekėti už Austrijos sosto paveldėtojo Vilhel
mo, su kuriuo Jadvyga, nežiūrint savo vaikiško amžiaus, gyveno Va- 
velio pilyje kaip vyras su žmona. Vėliau, kai lenkai dėl politinių 
kombinacijų apsisprendė už Jogailų ir todėl Vilhelmų išvijo, siel
vartaujanti Jadvyga norėjo pabėgti pas savo numylėtųjį vyrų, bandy
dama kirviu slapta sau prasikirsdinti vartus. Deja, iš visų pusių 
sargybų apsuptai jaunutei Jadvygai šis žygis nepavyko. Tų vedybų 
išardymų, moterystės sakramento išniekinimų ji labai skaudžiai 
pergyveno. Bet ’’tikslas pateisino priemones".Net vyskupai, prelatai, 
ypač arkiv. Bodzanta stengėsi išblaškyti Jadvygos religinį "skrupu- 
luotumų". Esu net pats popiežius Urbonas skiryboms davės dispen- 
sų. Taip pirmųjų jungtuvių moterystės sakramentas turėjo būti už
mirštas: lenkai mūsųjadvygų ištekino už jūsiškio Jogailos. Jungtu
vės įvyko 1386 m. vasario 18d. Deja, po 13-kos vedybinio gyvenimo 
metų Jadvyga pasimirė, būdama vos 25 su puse metų amžiaus.

Antroji Jogailos žmona, taip pat vengrė, buvo mūsų didiko Gili
jos grafo duktė Ona. Si mirė po 14-kos vedybinio gyvenimo metų.

Būdamas apie 68 metų amžiaus, karalius Jogaila vedė trečių 
žmonų - turtingų lenkų gražuole, 37 m. amžiaus našių Elzbietų. Deja, 
ir ši žmona po 2-jų su puse metų mirė.

Nei viena iš pirmųjų trijų žmonų neturėjo laimės pagimdyti Jo
gailai sūnų - sosto įpėdinį. Savo ilgo 48 metų karaliavimo laikotar
pyje, Jogaila vedė viso 4 kartus. Ir tik Vytautui Didžiajam išpiršus 
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Jogailai ketvirtu žmoną - pagaliau lietuvaite - Alšėną kunigaikščio 
dukrą Sofiją, 7 5 metą laimingasis karalius susilaukė pirmojo sūnaus, 
o dar už 3-ją metą - gimė antras sūnūs. Jogaila, tas X1V-XV amžią 
žymiausias, šalia savo pusbrolio Vytauto Didžiojo (žiūr. Encicl. Brit. 
28, 762) Centro ir Rytą Europos valdovas, mirė sulaukąs apie 85 
metus amžiaus.

LIETUVIS - VENGRIJOS KARALIUS
Lietuvio Jogailos ir jo žmonos lietuvės Sofijos pirmasis sūnus 

Vladislovas tapo Vengrijos karaliumi. Deja, dar jaunas būdamas jis 
karžygiškai paguldė savo galvą už mūsą tėvyną, krisdamas kovoje 
prieš turkus 1444 metais prie Varnos miesto.

Vėliau Vengrija turėjo dar du lietuvius karalius, kilusius iš tos 
pačios Gedimino giminės:aukščiausio Vengrijos žydėjimo metu mūs 
garsiajam karaliui Matyas mirus, sostą vėl perėmė gediminaitis - 
Jogailos antrojo sūnaus Kazimiero sūnus: Vladislovas - Laszlo (1490- 
1516).

Gi šio karaliaus sūnuirgediminaičiui Liudvikui - Laj o s 11 (1516- 
1526) teko karaliauti lemtingais ir pačiais skaudžiausiais Vengri
jos laikais. Ji s, kaip ir jo dėdė 1444 m. , gindamas Vengriją nuo agre- 
sorią turką, žuvo kautynėse 1526 m. prie Mohacs. Mūšio lauke drau
ge su karaliumi žuvo kuo ne visi mūsą aukštieji kataliką vadovaujan
tieji asmenys. Be to turkai dar išsivarė 30, 000 vengrą belaisvią. 
Taip net du trečdalius Vengrijos teritorijos turkai valdė apie 160 
metą, kol juos iš mūsą žemės 1683 metais išvijo Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Jonas Sobieskis (1674-1696). Sobieskis tą savo didijį ir 
sėkmingąjį mūšį prieš turkus pradėjo netoli Vienos ties Kahlenber- 
gu. Todėl šios vietovės bažnyčioje Sobieskio pergalei prisiminti bu
vo ir tebėra įrengta koplyčia - muziejus, kur ir šiandieną matome 
Lietuvos Vytimi bei Lenkijos ereliu papuoštą sidabrinį Sobieskio 
kardą, seną lietuvišką pinigą, pasižymėjusią narsumu Lietuvos ka
rią pavardes gražiai surašytas sienose ir lubose, bei patį Sobieskio 
portretą ir daugiau panašią istorinią vertybią.

KODĖL PALŪŽO LIETUVOS GALYBĖ.
Taigi, kaip matome, mes vengrai turėjome net kelis Gedimino gimi
nės karalius. Ir jei su šio jūsą gediminaičio mirtimi pas mus žlugo 
virš 500 metą Vengrijoje gyvavusi katalikybė bei įsigalėjo protes
tantizmas, tai pas jus priešingai:kada visi Lietuvos didikai buvo kal
vinai, o miestelėnai - liuteronai, mes vengrai iš protestantiškos 
Vengrijos davėme jums valdovą kataliką Steponą Batorą (1576-1586) 
ir taip Lietuvajoalengva vėl ėmė krypti katalikizman.

Steponas Batoras Lietuvos valdovu buvo išrinktas, kai prieš tai 
1572 m. mirė paskutinis jūsą gediminaitis Zigmantas Augustas, o po 
šio vos 5 mėnesius pavaldąs Henrikas Vaza grįžo Prancūzijon ten 
užimti sosto. Batoras savo interesais besirūpindamas, ypač rėmė 
Lietuvoje jėzuitus bei kitus kataliką dvasininkus. Jis buvo popiežiaus
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Reformatų bažnyčia Kalvino aikštėje Budapešte.

įrankis katalikybei skleisti ne vien Lietuvoje,bet ir visoje Rytų Eu
ropoje.

Kaip pas mus su kunigaikščio Liudviko 11 mirtimi 1526 m. užsi
baigė didžiosios Vengrijos era, taip ir pas jus mūsiškis "Steponas 
Batoras buvo paskutinis garbingas Lietuvos valdovas "-rašoma p. 
Šapokos Lietuvos istorijoje.

Kai pavartome įvairias istorijos knygas, tai matome, kad tik 
pagoniškoji Lietuva vis augo, tvirtėjo, plėtėsi. Tų faktų įdo - 
miai pastebi Mr. Owen Norem, D. D. , savo 1943 metų knygoje "Ti
meless Lithuania".

Po ilgų amžių, kada priešai pagaliau įsitikino, jog Lietuva iš 
lauko pusės neįveikiama, buvo priversti keisti savo taktikų:jei ne - 
įmanoma Lietuvos pavergti atviromis kautynėmis, jei nepajėgiame 
iš pagonio lietuvio rankos išmušti kardo, tad pakirskime Lietuvos 
galybe iš vidaus, pagriaužkime lietuvio dvasinius pagrindus. Juk 
kardų valdo dvasia,o ne atvirkščiai". Šį planų įgyvendinti priešams, 
deja, pavyko.

Priėmus krikščionybę,, lietuvio iki šiol turėtieji nors ir pagoniš
ki, bet gana aukštos kultūros dvasiniai pagrindai susijaukė. Naujasis 
tikėjimas,aišku Savaime,negalėjo staiga prigyti ir palaužtos dvasios 
atstatyti. Taip atsirado dvasinė tuštuma, kuria ir pasinau
dojo priešai. Palūžus dvasiai, žlugo ir didžioji Lietuvos valstybė. 
Tiesa, protestantiškoji Lietuva dar laikėsi vyriškai, nes vis dar rė
mėsi savais žmonėmis. Tačiau su katalikizmo įsigalėjimu čia ėmė 
plisti svetimų atėjūnų įtaka, kuri ir uždusino Lietuvos valstybę,.

Jei pas jus lietuvius su protestantiškos Liet u- 
vos katalikėjimu palaipsniui prasidėjo valstybės smuki
mas, tai pas mus priešingai - turkų pertrenktoje žlungančioje k a- 
talikiškoje Vengrijoje ėmė įsigalėti p r o-
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testantizmas. Praslinkus vos apie 30 metų nuo Reformaci
jos pradžios - (1517), jau trys ketvirtadaliai Vengrijos tapo liuteroniš
ki. Tuo pat metu pas mus ėmė plėstis ir kalvinizmas, kuris buvo va - 
dinamas net ’’vengriškuoju tikėjimu", kaipo atsvara prieš vokiškąjį 
liūte ranizmą. Po kurio laiko, kaip ir pas jus Lietuvoje, taip ir Veng
rijoje katalikizmas ėmė atsigauti. Lietuvoje katalikybei atsigauti 
lemiamą vaidmenį suvaidino ne kažkur provincijos pamiškėje tūnanti 
Šiluva, o pačioje sostinėje - Vilniuje 1579 metais mūsų Stepono Ba
toro įsteigtasis jėzuitiškas universitetas,kuris dabar oficialiai skai
tomas pačiu seniausiu visoje vadinamoje Sovietų Sąjungoje.

Gi pas mus Vengrijoje, kaipo reakcija prieš dominuojančiai 
įsigalintį protestantizmą, išgarsėjo talentingas katalikų kalbėtojas 
teologas Petras Pazmany. Anuo metu esant dėsniui "cuius regio 
eius religio", t. y. kieno valdžia to ir religija, anam gabiam kalbėto
jui užteko perkalbėti apie 30 aristokratų šeimų - ir Vengrija vėl 
grįžo katalikizman.
MES - KARALIJA BE KARALIAUS,JŪS - VALSTYBĖ BE SOSTINĖS

Šiandien iš 10 milijonų Vengrijos gyventojų daugiau negu pusė 
yra Romos ir Graikų katalikai, tačiau protestantai krašto gyvenime 
tebevaidina stambų veidmenį. ^Pavyzdžiui, pirmojo pasaulinio karo 
išvargintoje Vengrijoje 1918-1919 m. buvo įsigalėję komunistai, bet, 
ačiū Dievui, prieš raudonuosius stojo didelis patrijotas, tvirtas re
formatų tikėjimo vyras - admirolas Horthy, ir 1920 m. kovo mėnesį 
bolševikų valdžią nuvertė. Taip Vengrija vėl tapo karalija - nors ir 
be karaliaus, o valdovas Horthy - nors ir admirolas, bet be jūros ir 
laivyno. Todėl, kaip jūs lietuviai su geliančia širdimi juokavote, sa
kydami: "Vilnius mūsų, o mes rusų", panašiai ir mes vengrai tada 
savo valstybės tragediją pergyvenome su karčiu šypsniu eiliuodami:

"Egiszer volt egy tenger, 
rajta volt egy ember!
Elveszett a tenger, 
it maradt az ember. . . "

Tai yra:’’Buvo kartą jūros,o ant jų - mūs vyras’Dingo plačios jūros, 
mums teliko vyras. . . "

Anuo kritišku metu po pirmojo pasaulinio karo atstatant Veng
rijoje laisvą bei tvarką - beveik visa vyriausybė buvo sudaryta iš 
protestantų. Berods panašiai buvo ir Lietuvoje ?Ir jūsų laisvės kovų 
metu pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas irgi buvo reformatas 
- gen. Žukauskas. Švietimo, finansų, susisiekimo, labdaros darbams 
vadovavo taip pat reformatai. Ir į užsienį siunčiamose delegacijose 
sutikdavome protestantiškojo tikėjimo žmonių. Džiūgu, kad, nežiūrint 
tikybinių skirtumų, jus taip nuoširdžai savo atstatytąja valstybe rū - 
pinotės. Ir Vengrijoje buvo dirbama išvien. Nors mūsų šalis skaito 
ma katalikišku kraštu, minėtas reformatas Horthy išbuvo valstybės 
galva net 25 metus , kol 1944 m. vokiečių nacių buvo areštuotas ir
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uždarytas koncentracijos stovykloje. Taip mūsų didysis laisvės ko
votojas, būdamas 76 metų amžiaus, turėjo pergyventi kalinio dalių, 
kol už metų jį išlaisvino amerikiečių kariai. Jis mirė tremtyje, Por
tugalijoje, sulaukus 87 m. amžiaus. Nežiūrint, kad šis vyras buvo se
nos ir žymios kalvinų Horthy Miklos de Nagybanya giminės sūnus, 
nežiūrint kad jis buvo ir aktyvus protestantas - jis buvo Vatikano 
mėgiamas. Jo žmona Magda de Horthy buvo kilusi irgi iš žymios ir 
senos betgi katalikų de Purgly giminė s. Ponia Magda Horthy aktyviai 
pasireiškė katalikų veikloje ir buvo tautos mėgiama, Vatikanas jų 
vadindavo ’’grata persona”.

Ir pas jus lietuvius buvo ir yra tikrai nemažai garsių žmonių, 
kilusių iš mišraus tikėjimo šeimų, arba žymių asmenų- sudariusių 
mišrias šeimas. Daugelio nustebimui galėčiau čia patiekti ilgų jų 
sųrašų.

Katalikiškoji Vengrija didžiuojasi ne vien reformatu Horthy, 
kuris buvo ne vien valstybės galva, bet ir kalvinų bažnyčios prezi
dentas (curator in Chief of the Calvinist Church in Hungary). Vengri
jos himno žodžių autorius irgi yra reformatas - Kolscey Ferenc. 
Šis himnas jau virš 100 metų giedamas tiek katalikų, tiek protestan
tų bažnyčiose. Įdomu priminti, kad Europos pavergtų valstybių ben
drojo himno meliodijos autorius yra vengras, o himno žodžių auto
rius - latvis. Paskutiniuoju metu Amerikos paštas išleidžia pasau
lio didiesiems laisvės herojams pagerbti specialius pašto ženkliu
kus. Vienas iš jų yra skirtas Vengrijos laisvės čempionui - liutero
nui Kossuth Lajos, kuris 1848 m. pačioje mūsų šalies kalvinistų šir
dyje - Debrecen mieste, iškilmingai reformatų bažnyčioje, kaipo 
Vengrijos valdytojas paskelbė Austrijos imperatoriaus, kaipo Veng
rijos karaliaus, nukarūnavimo proklamacija ir tuo pačiu stojo vado
vauti išsilaisvinimo kovoms. Nežiūrint, kad tiek vengrų generolai, 
tiek pati Vengrija buvo katalikiška - visi vengrai kaip vienas ir su
kilo prieš katalikiškų Austrijų ir sekė savo laisvės šauklį prote s - 
tantų Kossut Lajos! O ar lietuviuose nebuvo panašiai? Iš kur kilo 
laisvės šauklio balsas ? Ar ne iš lietuviškų protestantiškų Rytprūsių. 
Ar ne iš ten kilo pirmoji lietuviška malda, katechizmas, spausdintas 
savas žodis, ar ne iš ten patekėjo ’’Aušra”, suskambėjo ’’Varpas” 
kelkite. . . laisvam gyvenimui!

TOLERANCIJA IR SOLIDARUMAS
Religinė tolerancija kaip seniau,taip ir dabar tebegyvuoja veng

rų protuose ir širdyse. Štai šiuo metu mūsų visų laisvės vadas yra 
katalikas - kardinolas Mindszenty. Jam pilnai yra atsidavę, visi ven
grai, ne žiūrint kokios jie tikybos bebūtų.Ilgos kovos už laisvų išrovė 
mūsų tarpe bil kokį trinimasi tarp katalikų ir protestantų. Net pasau
lio enciklopedijose rašoma, jog religinė tolerancija buvo Vengrijos 
valstybės pagrindas (žiūr. Amer. Peoples Encycl. 10-759)* Pas mus 
Vengrijoje ar tai katalikizmui žlungant, ar protestantizmui įsigalint,
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ar. tai vėl katalikybei grįžtant - niekad nėra buve^ kruvinų, ar nors ir 
šiaip fizinių tarpusavio susirėmimų. To nebuvo nei tėvynėje, nei 
tremtyje ir nei emigracijoje.

Ir kai mes skaitome pvz. lenkų istoriko prof. H. Merczyng raš
tus apie buvusius lietuvių kruvinas kovas naikinant savuosius evan
gelikus, mums tiesiog nesuprantama, kaip jūs kultūringi šiauriečiai 
galėjote iki to prieiti? ! Jums lietuviams gal bus didelė naujiena ir 
tiesiog nesuprantamas faktas, kad Vengrijos valstybė, kurios gyven
tojai daugumoje katalikai, oficialiai švųsdavo net Reformacijos dienų!

Antrojo pasaulinio karo metu Vengrijos žymieji protestantų 
bažnytiniai vadai, matydami atslenkančių milžiniškų ateizmo bangų 
iš Rytų, šaukė tautų į krikščionių susivienijimų. Tam nuoširdžiai 
pritarė ne tik masės eilinių tikinčiųjų, bet ir pati katalikų bažnytinė 
vadovybė. Taip bendrų pastangų dėka, 1942 m. buvo paskelbta prokla
macija ’’The Unity of the Christian Churches’’.Kaipo šios proklama
cijos vaisius pasirodė mėnesinis žurnalas ”Az Egyseg Utja” (Vieny
bės Kelias), kuris kaip koks tiltas dar stipriau sujungė abiejų tikybų 
krantus. Ar daroma kas panašaus tarp lietuvių katalikų'iir protestan
tų? Ar bent jūsų reformatai ir liuteronai turi vienų bendra* 
laikraštį? Minėtame vengrų bendrame visų krikščionių skaitomame 
religiniame žurnale savo mintis laisvai reiškė tiek protestantai,tiek 
katalikai.Artėjant kokioms katalikų ar protestantų iškilmėms, minė
jimams ar parengimams - abi pusės savuosius paragindavo ir tuose 
subuvimuose dalyvaudavo.Yra pasitaikė^ atvejų, pvz. jei dėl kurių ap
linkybių vietoje nėra vienos kurios tikybos kariškių kunigo,tai jį pa
vaduodavo kitos tikybos kunigas.Religinė tolerancija vengrui tiesiog 
prigimta. Tų liudija ir jūsų istorikai, apibudindami mūsiškį Steponų 
Batorą kaipo "didelį tolerantų".

Kų mes, iš šono stebėdami, matome lietuviuose ?Ar jau ruošia - 
ma bent dirva krikščionių susivienijimo sėklų sėjai ?Ne. Net prie
šingai. Karts nuo karto užtinkame ne tik gyvoje kalboje ar pamoks
luose,bet net ir spaudoje apgailėtipų religinį netolerantiškumų, neto
lerantiškumų daugumos mažumai, ir dargi išplaukiantį dažniausia 
iš aukštų asmenų. Tuo mes vengrai ne tik stebimės, bet drauge it 
apgailestaujame. Ir ypač šiandienų - kai jau nebegana vien tik tole
ravimo, o tiesiog degančiai reikalingų tarpusavės visų krikščionių 
vienybės, meilės ir bendro darbo!
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DRĄSI LIETUVAITE INDĖNŲ TARPE

Eugenijus Gerulis

Paskutiniuoju laiku lietuvių tarpe yra pasklidų gandų apie jaunų 
lietuvaitų, kuri mokslinio darbo tikslais ryžosi vienui viena vykti 
pas nežinomus indėnus, esančius už 2. 500 kilometrų į pietų vakarus 
nuo Čikagos, kad ten, pagyvenus keliatų mene šių, ar čiau susipažintų 
su jų papročiais bei dvasinėmis apraiškomis.

Kas yra toji lietuvaitė? ! Tai antropologė Danguolė V a- 
riakojytė - mums visiems gerai žinomo reformatų bažnyčios 
veikėjo, kuratoriaus, šimtų dipukų sponsoriaus, buvusio Biržų banko 
direktoriaus Petro Variakojo dukra, siekianti Indianos universitete 
įgyti antropologijos daktarės titulų. Antropologija yra mokslas apie 
žmogų, jo fizinį ir dvasinį iš sivy s tymų, mokslas apie rases, žmonių 
papročius ir jų tikėjimus, mokslas - apimųs archeologijų, etnogra- 
fijų, fizinųantropologijų, etnologijų.

Žinodamas minėtos ekspedicijos sukeltų mūsų visuomenėje su
sidomėjimų, apsilankiau su klausimais pas kolege^ D. Variakojytę, 
(5743 S. Campbell Av. , Chicago),kad galėčiau mieliems skaitytojams 
patiekti jos ekspedicijos įspūdžių.

Kodėl Jūs pasirinkote net už 2. 500 kilo
metrų esančių gentį, o ne kur arčiau gyve
nančius indėnus?

Aišku, indėnų galima rasti ir prie Čikagos arba net pačiame 
mieste, bet šie yra arba jau pakankamai ištirti arba jau persiėmų 
baltojo žmogaus kultūra. Aš gi pasirinkau apačus, nes jie yra beveik 
visai dar neištirti. Tiesa, aš ten, kaipo antropologė, nuvykau ne pati 
pirmoji. Apie 1930 ar 1931 metus ten buvo nuvykusi viena antropolo
gė iš New Yorko Kolumbijos universiteto, bet ji indėnų buvo žiauriai 
nužūdyta. Vėliau ten buvo nuvykę., dar du antropologai, bet ir šie du 
iki šiol dar nėra nieko iš savo ekspedicijos darbų atspausdinę^. Apie 
šių gentį teturime tik vienų knygų” Western apache social organi - 
zation”, kurių yra paraše^s Grenville Goodwin.

Kaip indėnai pasitiko Jus-nelauktųir — 
nekviestų viešni ų?

Nuvykus į jų rezervato sostine., - kaimelį, pirmiausia turėjau 
gauti iš indėnų valdžios leidimų darbuotis jų tarpe. Teko sėdėti ir 
laukti net dvi su puse savaites, kol susirinks savo reguliariam po
sėdžiui indėnų seimelis. Seimo dalyviams turėjau išdėstyti savo 
prašymų Po jų pasitarimo apačų kalboje, ir po perspėjimo, kad dėl 
mano saugumo jie sau jokios atsakomybės neprisiima, ir man suti
kus su jų sąlygomis, pagaliau minėtų leidimų gavau.
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Kūrai. P. Variakojis. Danguolė Variakojytė.

Kaip Jums sekėsi apačų tarpe darbuo
tis?

Daugelis jų yra labai įtaringi, užsidarė^, konservatyvūs ir abe
jingi baltajam žmogui. Jie nepasitiki ir mano, kad norima juos iš
naudoti, nuskriausti, todėl jie ateivių vengia, juos ignoruoja. Kiti vėl 
mano,kad aš, grįžusi į miestus, iš pas juos surinktos medžiagos la
bai praturtėsiu.Stabdantis slenkstis buvo dar ir kalba : senimas,
kurs žino daugiau dainų ir giesmių - dažniausiai nemoka angliškai, 
todėl teko dar ieškotis ir vertėjų iš jaunimo tarpo, kurs angliškai 
jau yra spėje^s daugėliau pramokti. Kol neįgyji pasitikėjimo, tirinėti 
indėnų dvasinio pasaulio tiesiog neįmanoma. Turėjau būti kantri. Ir 
tik praslinkus porai mėnesių, apačai su manimi kiek apsiprato ir 
pradėjo daugiau bendradarbiauti.Kviesdavo net šokti jų tautinių šo
kių. įsijungdavau į jų šokius ne vien dėl to, kad įgyčiau jų tarpe dau
giau draugiškumo, bet ir dėl pačios muzikos, kuri būdavo patrau
kianti. Bet naktimis apie degančius laužus su indėnais šokti priveng
davau dėl savo saugumo.

Bet kaip iš viso atėjo Jums į galvų min
tis keliauti pas indėnus?

Siekdama įgyti antropologijos daktarės titulo, rašau disertaci
jų, tema:’’Muziko s funkcija apačų kultūroje”, universitetas nori, kad 
panašioms disertacijoms medžiaga būtų renkama ne vien iš biblio-
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tekų, bet ir iš gyvojo pasaulio. Norima, kad būtų atnešama vis naujo 
mokslinio derliaus, o ne tenkinamasi vien jau turimo seno derliaus 
per sijojimu. Beto, panašiems indėnų kultūros tirinėjimams univer
sitetas skiria net stipendijas, todėl, norėdama greičiau savo užsi
brėžtų tikslų atsiekti, ir įsirašiau į kandidatų sųrašų minėtai sti
pendijai gauti.

Kokio dydžio yra tos stipendijos ir ar 
daug atsirado norinčių jas gauti?

Stipendija asmeniui yra 500 dol. , tačiau jas gauti teturi teise^ 
tik bachelor laipsnio studentai, studijuoju antropologijų, lingvistikų 
ar tautosakų. Iš visų norinčių stipendijas gauti universitetas atrin
ko tik šešis (4 vyrus ir 2 merginas), kurių tarpe buvau ir aš. Taip, 
gavų stipendijas, išsiskirstėme kas sau po Arizonųir New Mexico. 
Aš pasirinkau prie Meksikos ir Kalifornijos esančių Arizonos val
stijų, Baltojo Kalno apačų indėnus, kurių ten yra apie 4. 000. Žodis 
"apačai" arba ”dinė” reiškia - ’’žmonės”.

Kiek medžiagos pavyko Jums surinkti?
Savo pirmosios ekspedicijos metu per tris mėnesius aplankiau 

8 vietoves apačų - stovyklas ar kaimus, kur tape rekorderiu surin
kau viso 50 juostų dainų, giesmių, maldų. Ištisinio dainavimo būtų 
viso apie 25 valandas. Indėnui baigus dainuoti, aš tuoj pat per tape- 
rekorderį jo dainų pakartodavau. Tų indėnai mėgdavo ir su džiaug
smu savo dainų klausydavosi.
Medžiagos gal būčiau kiek ir daugiau surinkus, jei indėnai daugiau 
brangintų laikų ir punktualumų. Pavyzdžiui, susitariu su kaikuriais 
savo pagelbininkais susitikti ir darbų pradėti 9 vai. ryte, o žiū r ė k 
jie pradeda rinktis po pietų apie 3 ar 4 vai. ,taip diena ir prabėga be 
naudos. Jie ir lietui lyjant nepaskubės. Baltieji bėga nuo lietaus, gi 
indėnai visai dėmesio nekreipia į lietų. Jie puikiai užsigrudine^. Tie
sa, veltui dainuoti jie nėra linkų, už viena interview valandų aš mo
kėdavau po dolerį.

Kuo charakteringos indėnų dainos?
Mes lietuviai arba aplamai Europos kultūros žmonės - vyrai ir 

moterys - dainuojame iš karto keliais balsais,vieni veda, kiti prita
ria,turavoja. Gi indėnai visi dainuoja vienu balsu, ir dainuoja daugu
moje tik vyrai. Jei mes gėrimės švariu tyru balsu, tai indėnai dai
nuoja užkimusiu balsu. Jei mūsų dainų balsas nesiskiria nuo kalbėji
mo balso, tai indėnai dainuodami pakeičia kalbamo balso tembrų. 
Vokiečiai giedodami giesmes, nors ir ne kaip indėnai, savo balsus 
irgi pakeičia. Mums iš šalies atrodo,kad indėnų dainų tikslas - savo 
ritmu iššaukti ir patraukti žmogų į judesį. Besiklausant, nejučiomis 
pats pradedi judėti, šokti. Dainų vedėjai paprastai būna liaudies ’’dak
tarai” - kunigai. Čia aš apibudinu indėnų muzikų nemuzikaliniais 
terminais ir pačių dainų charakterio nepaliečiu, ne s manau, kad skai
tytojams tai gal nebus įdomu.
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Ką tad galėtumėt papasakoti daugiau 
apie indėnų papročius?

Indėnų moterys yra ypač nedrąsios,nuošalios. Susituokiant, jau
noji visada pasilieka gyventi prie arba šalia tėvų, jaunikis turi per
sikelti pas jaunąją. Nevalia vesti merginos iš savo artimos giminės, 
jaunikis turi pasirinkti žmoną iš aplink gyvenančių kitų genčių.Indė- 
nų namai atrodo lyg nekilnojamos palapinės, lyg kokios piramydės 
- viršuje siaura, apačioje platu ir apskrita. Amerikos valdžia, norė
dama jiems padėti, buvo pradėjusi statyti tikrus namus, bet dar ir 
dabar kaikurie indėnai nenori šiuose namuose gyventi, ten susideda 
tik savo daiktus,kaip kokiame sandėlyje. Kodėl ?Mat, pagal jų papro
čius, jei kuris indėnas miršta, tai jojo vadinamas namas turi būti 
sudegintas. Gi jei jis mirtų valdiškame name, tai negi deginsi val
dišką namą ir eisi konfliktan su valdžia? !Dalis indėnų gyvena visai 
švariai, turi sunkvežimių, foto aparatų, net televizijų, bet yra ir to
kių, kurie nesiprausia ir nesišukuoja mėnesiais. Pagal amerikiečių 
tvarką, indėnai turi ir savo nuosavą policiją, bet ji yra nemėgiama, 
nes pvz.yra indėnų,kurie neskaito nuodėme nusigerti ir pyksta, kam 
už tai policija juos dažnai baudžia.

Koks indėnų supratimas.apie Dievą?
Mano aplankytieji indėnai garbina Dievą kaipo visokios gyvybės 

davėją. Garbina ir Saulę, taipgi ir moterį - motiną dvynukų, kurie 
yra nugalėję^ slibinus. Anot indėnų, kaikurie medžiai ir gyviai gali 
turėti antgamtinę, jėgą - galią.Iš misionierių apačų tarpe daugiausia 
darbuojasi gal liuteronai,toliau eitų katalikai, mormonai, ’’Dievo su
rinkimas” ir kt. Bet ir vadinamieji indėnų krikščionys yra tik pu
siau krikščionys,ne s sunkiai atsipalaidoja nuo savo senojo tikėjimo.

Kuo indėnai verčiasi ir koks jų pagrin- 
dinis maistas?

Verčiasi žemdirbyste, medžiokle, baltiesiems parduoda miško 
žaliavą. Maitinasi kukurūzais, giliais, pušų riešutais, mėsa ir kt.

Kiek mums žinoma, Jūsų sesuo Daina yra 
išvykusi pagilinti savo medicinos žinių 
Šveicarijon. Gal ir Jus manote kada vėliau 
savo mokslines žinias praplėsti kuriame 
nors Europos universitetą?

Tam tikra prasme aš esu priešingybė savo seseriai. Ji pasuko 
Europon, kultūringojon Šveicarijon, gi mane vilioja daugiau laukiniai 
kraštai. Netrukus vėl vyksiu kokiems 9 mėnesiams pas tuos pačius 
apačus. Vėliau manau aplankyti Meksikos užkampius bei Vidurio ir 
Pietų Amerikos mažai žinomas laukines tauteles.

A r ne bijote kelionės vargų ir pavoj ų?
Jei jau taip baiminčiaus, niekad nebūčiau drįsusi mažu žvejų 

laiveliu iš Lietuvos per jūras marias plaukti į laisvę Svedijon.Nors 
tiesa,pavojų kartais atsiranda - visi prisimename,kai Vidurio Ame- 
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rikos laukiniai išžudė atskridusius misionierius, arba- vienon ne- 
civilizuoton vietovėn buvo atkeltas medicinos darbui naujas emig
rantas vengras gydytojas su šeima. Ir kaip tik pasitaikė, kad vos 
jam atvykus,netoliese prasiveržė vienas iš senų ugniakalnių. Vieti
niai laukiniai, pamaną, kad naujasis ateivis užtraukė ’’dievų" rusty- 
bų,iš skerdė visų daktaro šeimų ir jį patį nukankino,taigi pavojų pa
sitaiko. Bet jei žmogus pradėsi taip jau baimintis, tai, kaip tas prie
žodis sako, bijosi ir atsimerkti,kad kartais į akį neįkristų spalis. . .

K ų galėtumėte papasakoti iš savo įspū
dingo oegimo laisvėn per Baltijos jurų į 
S v e d i j ų?

Vienų 1944 m. rudens naktį slapta išplaukėm, už savus palikda
mi mūsų brangiųjų tėvyne, ir mielųjų Palangos - Šventosios pakran
te. Mažoje, perpildytoje žvejų valtyje buvome apie 20 žmonių - visi 
biržiečiai reformatai ir dvi žvejų šeimos. Saugotis turėjome ne 
vien vokiečių arba rusų,bet ir grėsmingai šniokščiančių bangų. Bu 
vome visi permirkę^ iki paskutinės siūlės. Apie pavojų gausybe^ ne
galvojome, laisvės siekimas buvo virš mirties baimės! Taip var
gingai plaukėme visų parų, ir būtume plauke^ dar ilgiau, jei ne pa
galbon atvykus švedų laivas. Švedai mus priėmė gana nuoširdžiai. 
Iš Aukštaitijos lygumų atvykus svetimon šalin, stebėjausi nematyto
mis uolomis. Švedijoje išgyvenau apie tris su puse metų ir prisime
nu šių šalį, kaip aukštos kultūros ir civilizacijos draugiškų kraštų. 
Iš ten Amerikon atvykau, būdama 5 klasių gimnazistė. Kuo nustebau 
čia atvykusi, tai nešvara Čikagoje.

Iš Lietuvos išvykote dar visai jaunutė, 
vos baigusi pirmųjų gimnazijos k 1 a s ep tad 
ar dar prisimenate savo tėvišku?

Manau, kad gražiosios Biržų gamtos niekas negalėtų pamiršti: 
ežeras su žaviomis salomis, puikus Radvilų piliakalnis su žydinčio
mis alyvomis ir jaunimo dainomis, dvi upės, romantiški lieptai 
skersai ežerų,Astravo parkas, gipso kalnai. . . Ypač mėgdavau plau
kioti baidare, arba žiemų čiuožti čiuožyklose. O kas daugiausia pa
tikdavo, tai laisvumas gamtos prieglobstyje. Ir dabar, kai nuvykau 
pas indėnus, ir kai paskendau gamtoje, kažkaip nejučiom sudiegė 
širdį Biržų prisiminimas.

Kų galėtumėte pasakyti palyginus lie
tuvių, švedų, amerikonų ir indėnų charakte
rius?

Amerikietis studentas dažnai mėgsta lyg kuo nors išsiskirti, 
kitus imponuoti, net nustelbti, savo paviršutinišku išsipūtimu kitus 
nustumti savo šešėlin. Gi, tiek lietuvių, tiek ir švedų studentai dau
giau tarpusavyje solidarūs, vieni kitiems padeda, kooperuoja, dirba 
ir mokosi bendromis jėgomis. Didelį tarpusavio broliškumo jausmų 
pastebėjau ir pas apačų indėnus.
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Lietuviams studentams linkėčiau daugiau apdairumo ir veržlu 
mo, ieškant savo mokslui paramos - stipendijų.

Kokia Jūsų nuomonė apie "Mūsų Sparnus" ?
Neišvardinsiu čia visų pelnytų komplimentų, nes mes visi savo 

žurnalu ir džiaugiamės ir didžiuojamės. Inteligentui žmogui nerei
kia aiškinti spaudos vertės ir jos didžios reikšmės. Tad rūpinkimės, 
kad Sparnai ir poliau gyvuotų. Tik vieno pageidauju - daugiau 
jaunimo straipsnių. Taipgi norėčiau, kad mūsų skaitytojai būtų dau
giau supažindinami su pasaulinio masto protestantiškosios minties 
raštais-

Pastaba. Po mano vizito, būsimoji antropologijos daktarė 
Danguolė Variakojytė, kaip kad ji aukščiau minėjo, moksliniams 
darbams pas indėnus vėl buvo išvykusi, ir ten praleido net apie de- 
vynius mėnesius:1960 birželis - 1961 kovas. Apie šios antrosios iš
vykos įspūdžius sekančiame "Mūsų Sparnų" numeryje skaitysime 
straipsnį, parašytų pačios antropologės.

D. Variakojytė tarp indėnų.

AlNJSHNJHS MHLŽHKIAS

Pagal Jungtinių Tautų paduodamus skaičius, Vatikanas po Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos yra didžiausias finansi
nis milžinas pasaulyje.Kiti šaltiniai skaito jį vienu iš didžiausių ak - 
cijų savininku. Vatikano iždas, sakoma, turi virš 11 bilijonų 136 mili
jonų dolerių ir vidutiniai jo metinis biudžetas esąs 97 bilijonai 398 
milijonai dolerių.

M. T.
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KATAUKĮJ BAŽNYČIOS BADĖTE PASAUKS
Kodėl popiežius susirūpino krikščionis suvienyti? Trečdalis 
pasaulio katalikų nebeturi kunigų. “Aš esu geras katalikas, 
nors Į Dieva netikiu”. Komunizmas, kaip koks šešėlis, eina 
paskui katalikus. Neapykanta protestantams. Kodėl katali
kuose užgeso apaštališkoji dvasia? Kokia bažnyčios ateitis?

Vytautas Daratėnas

(tęsinys)

X A. V.
Čia katalikai sudaro 20%, o Alias

koje 10% visų gyventojų, — Draugas 
Nr, 136 ir 253, 1957. Nežiūrint, kad 
čia katalikų aprūpinimas kunigais 
yra vienas iš geriausių pasaulyje — 
vienam kunigui tenka tik 600 katali
kų, — Draugas Nr. 10, 1957, — “per 
paskutinius 10 metų daugiau 4.000.000 
katalikų atsivertė i protestantizmą, 
o tik truputi daugiau vieno milijono 
protestantų atsivertė į katalikybę”, — 
Laivas Nr. 15 ir 17, 1954.

“Amerikoje yra 15.164 kat. parapi
jų, prie kurių gyvena bent vienas ku
nigas, ir 750 parapijų be kunigų”, — 
Laivas Nr. 22, 1954. “Toms J. A. V. 
vietoms, kur yra didelis kunigų trū
kumas”, — rašo Varpelis Nr.7, 1948, 
— kunigų paruošimu rūpinosi Bos
tono arkyvysk. R. J. Cushing.

“Amerikoje yra net 10.000.000 
žmonių, kurie negali būti katalikais, 
nes daugelis jų yra divorsuoti arba 
priklauso prie slaptų bažnyčios už
draustų organizacijų” — Laivas Nr. 
17, 1954. “Amerikoje kone pusė kata
likų sukuria mišrias šeimas” — Lai
vas, 1955. XII. 3,

J. A. V, yra beveik 4,5 milijono ne
praktikuojančių katalikų, taigi iš 
kiekvieno šimto 18 asmenų yra nuo 
Bažnyčios atšalę, — rašo F. G u rys,- 
Laivas Nr. 13, 1953. Net vysk. V. Briz- 
gys rase “Ne vieno mūsų kataliko 

katalikybė yra baili, pati nežino ko. 
Ne vieno susideda lik iš vardo be pil
no katalikiško gyvenimo” — L. Lie
tuviams Nr. 4, 1952. Katalikas, “suti
kęs gatvėje kunigą, paprastai sveiki
na jį, bet kai eina su kokiu nors drau
gu ir susitinka tą patį kunigą, nuduo
da jo nematąs. Kišenėje jis nešiojasi 
rožančių, gal dažnai ir kalba jį, bet 
kai kartais, traukiant iš kišenės nosi
nę, iškrinta rožančius ir tai pastebi 
draugai, ’jis parausta kaip vėžys” — 
rašo J. Vaišnys, L. .Lietuviams Nr 
7-8, 1953.

“Daugelis mūsų žmonių, ypač inte
ligentų, jeigu ir nežiūri su panieka 
į kai kuriuos katalikiškus papročius 
bei paprastus pamaldumo reiškinius, 
vis dėlto mano, kad mūsų tikėjime 
yra daug dalykų, kurie tinka tik tam
siai liaudžiai, inteligentui tai vartoti 
ir praktikuoti būtų nerimta ir gal 
juokinga” — rašo J. Venckus, L. Lie
tuviams Nr. 10, 1952.

J. Kidykas rašo, kad gerokas nuo
šimtis katalikų yra taip galvojančių: 
per Velykas, Kalėdas ir Sekmines aš 
nueinu bažnyčion ir manau, kad pri
pažindamas ne tik Dievą, bet ir Baž
nyčią, kaip man reikalinga didžiose 
šventėse, esu visiškai tvarkoje, kad 
esu tikintis, L. Lietuviams Nr. 12, 1951. 
Vysk. V. Brizgys rašo: “Apie daugu
mą vietinių ir tremtinių lietuvių ka
talikų šeimų aš drįstu tvirtinti, kad 
jose vaiko religinis ir moralinis auk-
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Įėjimas yra apleistas” — Draugas Nr. 
226, 1953.

“Ne paslaptis, kad tarp mūsų tau
tiečių yra nemaža atšalusių arba 
“šiaudinių ” katalikų. Jie yra gimę 
iš katalikų tėvų, yra krikštyti, gal 
jaunystėje eidavo į bažnyčią ir prie 
sakramentų, tai dabar yra nutraukę 
ryšius su Bažnyčia. Kai kurie jų dar 
save vadina katalikais, bet savo ti
kybos visai nepraktikuoja, kiti sako 
esą visiškai bedieviai, o treti daugiau 
simpatizuoja kitoms religijoms. To
kių pasitaiko ir tarp senosios kartos 
žmonių, išemigravusių iš Lietuvos ir 
tarp dabar atvykusių” — rašo L. Lie
tuviams Redakcija 1951 m. savo 8 nr, 
Panašiai rašo ir V. Bagdonavičius: 
“Daugelį žmonių tiesiog slegia min
tis, kad reikia eiti sekmadieniais baž
nyčion, ir tai reguliariai. Romantiz
mo, liberalizmo ir iš dalies protestan
tizmo įtakoje mes dar nesame išsiaiš
kinę pirmojo klausimo: ar negeriau 
yra melstis pačiam vienam savo kam
baryje, negu dalyvauti pamaldose” — 
Draugas, 1957. IV. 8.

A. Iešmantas nusiskundžia nera
dęs gerų kunigų. Jis rašo: “Einant 
prie išpažinties gal svarbus klausi
mas yra ir kunigo pasirinkimas: daž
nai patariama turėti savo nuolatinį 
nuodėmklausį, ir tai dar gerą kunigą. 
Bet ar tai yra įmanoma? Aš asmeniš
kai tokio nuodėmklausio neužtikau 
iki šiolei, nors ir norėjau surasti. 
Daugumai iš jų tokie dalykai, ku
riuos aš išgyvenu ir kuriuos norėjau 
papasakoti, buvo svetimi ir nesu
prantami. Todėl dėl daugelio dalykų 
kreipiuosi tiesiog į patį Dievą” — 
Laivas, 1955., XII. 3.

Kun. K. Senkus savo straipsnyje 
“Liet, giedojimo griuvėsiai” rašo, kad 
“lietuviai pabėgėliai, ypač katalikai, 
dabar randasi dideliame pavojuje 
katalikybės atžvilgiu” — Draugas, 
1957. III. 23.

“Tremtis ir emigracija paskandi
no Jus nekatalikybės jūroje. Ir jų tar

pe pastebite tikinčių, Dievą mylinčių 
žmonių. Turės kilti minčių: ar mes 
esame teisūs, laikydami save einant 
tikruoju keliu, o didžiąją daugumą 
žmonių klystant” — L. Lietuviams 
Nr. 3, 1952.

Vysk. V. Brizgys Laivo 1954 m. 39 
nr. rašo: “Vertas pastebėti faktas, 
kad anais laikais tiek į sės. Kazimie- 
riečių, tiek į kitas lietuvaičių vienuo
lijas kasmet ateidavo žymiai gauses
ni būriai jaunų mergaičių — kandi
dačių, negu . dabar”. Toliau jis rašo, 
kad nežiūrint, jog šiandien vienuolijų 
“gyvenimo ir darbo sąlygos nemažai 
palengvėjusios, o tačiau naujų kan
didačių yra žymiai mažiau”. “Trem
tinių jaunimo tarpe dvasinių pašau
kimų — kunigų ir vienuolių skaičius 
yra toks mažas, kad nėra kuo net 
įvertinti” — sielvartauja minėtas vys
kupas.

Kaip matome, nei Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse katalikybė nežydi 
taip, kaip iš paviršiaus žiūrint at
rodo.

Dr. T. Narbutas 1958. L 4d. Drauge 
rašo: “Paskutiniais šimtmečiais Baž
nyčia skaičiumi mažėja katalikiškuo
se kraštuose, o auga misijų kraštuo
se”. Tad su šviesesnėmis viltimis per
sikelkime į misijų šalis, gal bent ten 
rasime ką džiuginančio? Deja, Laivo 
1953 m. 10 nr. skaitome, kad “dusyk 
daugiau atsiverčia prie islamo, negu 
prie katalikybės”. Draugo straipsny
je “Katalikų Bažnyčia Islamo Kraš
tuose” skaitome: “Savaime tad kyla 
klausimas: kodėl katalikiškieji ordi
nai, Katalikų Bažnyčia rodo tokį di
delį susidomėjimą Islamo kraštais? 
Kodėl rūpintis kraštais, kur ne tik 
nėra jokios vilties, bet net uždrausta 
atversti muzulmonus i kataliku tikė
jimą?” — Algirdas.

“Katalikybė Korėjoje turi sunku
mų, nes ten trūksta kunigų” — Drau
gas Nr. 133, 1958.

Nežiūrint, kad Filipinai ir nėra mi
sijų šalis, o £2% katalikiškas kraš-
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tas, nežiūrint,, kad prieš 75 metus ten 
vienam kunigui teko aprūpinti 20.000 
žmonių, gi dabar “tik” 6.300, padėtis 
Filipinuose esanti tokia bloga ir ku
nigų trūkumas esąs toks didelis, jog 
net tokie misijų kraštai, kaip Indija 
ar Japonija esančios geresniame sto
vyje, — rašoma 1953 m. Laivo Nr. 12 
ir 1958 m. Draugo Nr. 291. Tad ke
liaukim pasižvalgyti po Indiją ir Ja
poniją.

INDIJA
Panašiai, kaip J. A. V. susideda iš 

49 valstijų, taip Indija susideda iš 16. 
Viena iš jų yra Keralos valstija. 
Draugo laikraštyje skaitome, kad to
ji valstija yra “vienas iš didžiausių 
katalikybės centrų Azijoje”. O ar ži
note, kaip prieš porą metų tas vadi
namas “katalikybės centras Azijoje” 
■— Keralos valstija — išgarsėjo net 
visame plačiame pasaulyje? V. Zala
torius rašo, kad 1957 m. “komunis
tai Indijoje nustebino laisvąjį pasau
li, laimėdami laisvus rinkimus Kera
los valstybėje” — Draugas Nr. 195, 
1958. Ar gi ne keista,kad kur tik ka
talikai, ten ir komunistai?! Net buvęs 
Indijos delegacijos pirmininkas Jun
gtinėse Tautose, vienas iš Įtakingiau
sių Indijos asmenybių, pasižymėjęs 
Maskvos bičiulis ir Amerikos prie
šininkas — Krishna Menon irgi kaip 
tik iš ten kilęs.

B. Markaitis rašo: “Katalikai Indi
joje sudaro tik 1,5% visų gyventojų, 
bet jų Įtaka stipri ir plati” — L. Lie
tuviams Nr. 2, 1953. Iš tikro matome, 
kaip “stipri ir plati” ten katalikų 
įtaka, jog jų “vieną iš didžiausių ka
talikybės centrų Azijoje” užvaldė ko
munistai, ir dargi laisvais rinkimais!..

JAPONIJA
A. Tamošaitis rašo: “Japonijoje, 

nežiūrint 100 metų inisijonierių dar
bo ir pastangų, katalikai sudaro vos 
0,4% krašto gyventojų. Ir loji mikro
skopinė procento trupmena daros1. 

kasmet mažesnė, nes gyventojų skai
čius auga 75 karius greičiau, negu 
katalikų bendruomenė. Vieningas vi
sų misijų šauksmas yra: duokite 
mums daugiau kunigų, daugiau mo
kyklų, daugiau gailestingųjų sesučių; 
laikas veikia mūsų nenaudai! Bet 
kaip siųsti tenai daugiau darbininkų, 
kad pas save pačius, katalikų šalyse, 
turime misijų kraštą, ir dar kokį! 
Pietų Amerikai tuojau pat reikalin
ga 40.000 kunigų, kad žmonėms bū
tų suteikiamos religinio aptarnavi
mo minimumas. Su ašaromis akyse 
P* Amerikos vyskupai regi, kaip di
džiuliai gyventojų centrai grimsta į 
religinį abejingumą. Visi jie palikti 
be pagalbos, nes nėra kunigų. Nepa
mirštama, kad Pietų Amerikoje su 
tuo siauru Vidurio Amerikos kakliu
ku gyvena lygiai vienas trečdalis vi
so pasaulio katalikų! Kaip siųsti mi- 
sijonierius nešti Bažnyčios mokslo 
šviesos misijų šalims, jei net trečda
lis pačių katalikų verkte jų verkia ir 
nėra iš kur paimli?” — L. Lietuviams 
Nr. 9, 1957.

Iš šio aprašymo vaizdžiai matome, 
kaip Pietų ir Vidurio Amerika palik
ta be pagelbos, nes nėra savų kuni
gų, bet kai krikščioniškosios šeimos 
broliai — protestantai, matydami šią 
katastrofišką tikėjimo padėtį, tiesda
mi pagelbos ranką, siunčia ten savo 
misijonierius bei kunigus, tai kata
likai vieloje dėkingumo — protestuo
ja ne tik oficialiais memorandumais, 
bet net ir smurto veiksniais. Atrodo, 
kad katalikams mieliau matyli sa
viškių kaskart didėjantį religinį abe
jingumą, įsigalintį ateizmą ar net 
komunizmą, bet kad tik nepriėmus ir 
atstumus tiekiamą pagalbą iš evan
gelikų pusės. Kai pretestantai suma
nė aprūpinti Šv. Raštu žmones už 
Geležinės Uždangos, ir pritvirtinę 
500.000 Bibliją prie gausybės balio
nėlių ėmė jas pa vėjui masiniai leisti, 
tai net ir tuo katalikų spauda baisiau
siai piktinosi, - Draugas,1954.V.19. No-
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roms nenoronis peršasi išvada, kad 
katalikams geriau tegu visas pasau
lis tampa ateistiniu, bet kad tik nepa
suktų evangelikų bendruomenės 
pusėn.

Grįžtant prie P. ir V. Amerikos, 
skaitome toliau: “Pietų Amerikos gy
ventojai bemaž visi yra katalikai, bet 
gerokai apsileidę, o ypač pašaukimu 
i kunigus, daugelyje vietų kunigų di
delis trūkumas” — Varpelis Nr. 10, 
1953.

Vysk. V. Brizgys rašo: “Yra faktas, 
kad dabartinėje visoje Pietų Ameri
koje sunyko katalikiškos šeimos su
pratimas, katalikiškas šeimos gyve
nimas, šeimoje religinio ir dorinio 
vaikų auklėjimo supratimas. Su šei
mos dvasia užgęso ir dvasiniai pašau
kimai. Savų kunigų ir vienuolių ten 
tiek maža, kad galima sakyti jų be
veik nėra. Per paskutiniuosius 50-60 
metų ten jau nuvyko tūkstančiai kat. 
kunigų ir vienuolių iš kitų kraštų, bet 
jų darbo rezultatai ligi šiol yra pa
sigailėtinai menki”, čia minėtas vys
kupas kaltina šeimas: “Kai šeimoje 
išgeso apaštališkoji dvasia, tai gana 
greitai bažnyčia lieka be kunigų ir 
vienuolynai be gyventojų” — Drau
gas Nr. 226, 1953.

ARGENTINA
Apie šių ispaniškai kalbančią šąli 

Laivo 1954 m. 51 nr. bei 1955 m. 4 nr. 
ponas V. R. rašo. “Argentinos gyven
tojai beveik visi save skaito katali
kais, bet tik du iš šimto lanko baž
nyčias. Kunigų ir bažnyčių trūkumas 
atitolina žmones nuo Dievo. Vienam 
kunigui kartais reikia aprūpinti 
50.000 žmonių ir daugiau. Nutrūko 
santykiai tarp žmonių ir kunigo ir 
įsigalėjo religinis tamsumas su. prie
tarais. Kartų ligoninėje buvo toks 
būdingas atsitikimas: pasitaikius pro
gai vienas ligonis pasišaukė kunigą 
ir sako: “Tėveli, aš taip pat esu nuo
širdus katalikas, nors į Dievą ir ne
tikiu. Prašau mane išklausyti išpa

žinties”. Tokių atsitikimų tenai yra 
begalės — rašoma toliau — nes dide
lė dauguma katalikų nemoka nė per
sižegnoti ir yra matę bažnyčių tik iš 
lauko pusės. Nors Argentina jau dau
giau kaip pusantro šimto metų yra 
nepriklausoma, bet kultūrinis ir ci
vilizacinis gyvenimas tik paskuti
niais keliais dešimtmečiais padarė 
žymesnę pažangų. Tačiau religinis 
gyvenimas tokios pat pažangos nepa
darė. Jis dar iki šiol yra gana smar
kiai atsilikęs. Kunigų darbas dar vis 
liko daugiau misijų, negu paprastas 
parapijos darbas, šitokia padėtimi 
labai naudojasi įvairios protestantų 
sektos, kurios auga kaip grybai po 
lietaus. Laivais ir lėktuvais kasdien 
atvyksta po keletą protestantų misi- 
jonierių.

1939 m. trims kunigams teko aptar
nauti 35.000 lietuvių, gyvenančių 
Buenos Aires priemiestyje”.

A. Juška Draugo 1955 m. 191 nr. 
rašo, kad 50 km. nuo Buenos Aires 
esantis 70.000 gyventojų Berriso mies
tas su apie 80% katalikių teturi tik 
vieną parapija ir vienui viena kle
bonų. “Kunigų trūkumas begalinis, 
didelė dalis vietinių katalikų kunigą 
temato du kartus gyvenime — kai 
juos krikštija ir kai juos laidoja, o 
bažnytines sutuoktuves ne visi te
pripažįsta” — skaitome minėtame 
Draugo numeryje.

Panašiai rašo ir dr. J. Mačernis: 
“Argentinos liaudis yra beveik be re
ligijos, nes čia mažai kas atsidėjęs 
tesirūpina žmonių religingumu. Tur
tai yra nedaugelio dvarininkų ran
kose. šie neva “katalikiški” milžiniš
kų žemės plotų valdytojai, patys gy
vendami daugumoje prabangoje 
savo darbininkus laikė ko ne gyvu
lių padėtyje. Miestai buvo ir dalinai 
dabar tebėra apsupti skurdžiausių 
bakūžėlių rajonais. Visa tai sudarė 
puikiausias sąlygas komunistų agita
cijai ii' gal žiauriausiai kruvinai re
voliucijai” — Draugas Nr. 239, 1953.
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Tas pats dr. J. M. pačioje Argentino
je leidžiamame Laiko 1954 m. 119 nr. 
rašo: “Čionai darbininku jaunimas 
auga be religinio apšvietimo, be mo
ralinės apsaugos, be kultūrinio glo
bojimo, o tuo tarpu nemaža kunigų 
sėdi raštinėse, kad užsidirbus duo
nos”. “Kaip gaila, kad nemaža ku
nigų vietoje su apaštališkuoju uolu
mu dirbus tarp šitų naujai supago- 
nėjusių žmonių, užsiiminėja metri
kų perrašinėjimu. “Jaunimas nenori 
įstoti į kunigų seminarijas, nes žino, 
kad kunigystėje jų lauktų atsižadė
jimo ir darbo gyvenimas”. Kaip ma
tome, dr. J. Mačernis priekaštauja, 
kad nei Argentinos jaunimas ir nei 
katalikų kunigai neturi pasišventimo 
dvasios . Jis nemėgsta nei protestan
tų; rašo, kad protestantai, tai “kir
minų paėstos nudžiūvusios šakos”, 
bet kartu nustebęs piktinasi, kad tos 
“nudžiūvusios šakos”, visgi, pilnos 
žiedų ir vaisių! Jis rašo: “Negalima 
paneigti fakto, kad daugelis iš tų 
seklų parodo labai daug geros valios 
ir dideli uolumų savo tikėjimo plati
nime”, “čia matome dygstant kaip 
grybus po lietaus jų šventyklas”.

URUGVAJUS
J. Venckus, vykdamas j Urugva

jų, 1953 m. L. Lietuviams Nr. 5 rašo, 
kad laive, kuriuo jis plaukė, be jo bu
vo dar du katalikai kunigai, gi pro
testantų misionierių kunigų buvo net 
dešimt. “O jeigu dar priskaitysi ir jų 
žmonas, kurios taip pat dirbs misijų 
darbą mokyklose ar kitose Įstaigose, 
tai bus tikrai nemažas protestantų 
misionierių būrys. Vis dėlto liūdna, 
—■ rašo toliau J. Venckus, — kad per 
mūsų kaltę ir apsileidimą daug ka
talikų tuose kraštuose atsisako savo 
tikėjimo, pereidami i Įvairias sek
tas”. Ar ir šiam apsišvietusiam vy
rui geriau tegu anie milijonai žmo
nių krinta bedievybės nasruosna, ne
gu tampa krikščioniškos bendruome
nės nariais protestantų pasišventu

sių misionierių dėka?!
J. Bružikas su Mikalausku rašo: 

“Nors čia lietuvių yra tiek daug, bet 
iki šiol dėl Įvairių priežasčių vis dar 
niekam nepasisekė sukurti pastovią 
lietuvišką parapiją” — L. Lietuviams 
Nr. 6, 1951.

J. Venckus 1953 m. L. Lietuviams 
Nr. 7-8 rašo, kad Montevideo mieste, 
nors ir yra apie 7.000 lietuvių, tačiau 
bažnyčion tesusirenka vos apie 250. 
Kaip žinome, Urugvajus yra katali
kiškas kraštas, tačiau, kaip toliau ra
šo J. Venckus, “valstybės santvarka 
yra gerokai antireliginė. Valstybė ne
pripažįsta net krikščioniškų švenčių, 
kurių ir vardus pakeitė. Didžioji Sa
vaitė yra vadinama “Turizmo savai
te”, Kalėdos — “šeimos diena”, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šventė — 
“Maudyklių diena”, nes tada prasi
deda maudymosi sezonas.

Viešose mokyklose nėra religijos 
pamokų. Viešoji valstybės mokykla 
ignoruoja ne tik religiją, bet ir bet 
kokią moralinę pasaulėžiūrą”.

Tame pačiame numeryje J. Venc
kus rašo: “Kitų tikybų žmonės kar
tais parodo tiek pasišventimo ir he
roizmo, gindami savo klaidingą (?!) 
mokslą, taigi, mes turėtum ė taip pat 
nesibijoti nei darbo, nei aukų, ginda
mi tikrąjį Kristaus mokslą”.

BRAZILIJA
Ši portugališkai kalbanti šalis dau

gumoje yra katalikiška, bent taip at
rodo, žiūrint iš tolo. Anot B. Mikalaus
ko, ten vienam kunigui tenka rūpin
tis 6.300 katalikų, — Laivas Nr. 32, 
1953.

Kiek plačiau Brazilijos katalikybę 
aprašo vienuolė motina M. Aloyza 
Draugo 1955 m. 201 nr. Ten skaitome: 
“Girdėjau iš vietinio kunigo lūpų, 
kad jo parapijoje esą net 40.600 as
menų, o tik 5% telanko bažnyčią. 
Brazilijoje kunigų trūkumas yra tra
giškas. Steigti parapinę mokyklą 
prie bažnyčios neįprasta”. Anot mi-
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nėtos vienuolės: lotynu tautų, ypač 
Pietų Amerikoje, tikėjimas esąs pa
viršutiniškas”. Nežiūrint nesąmo
ningumo ir religinio atšalimo “ypač 
brazilai, nors tik krikštyti kata
likais, ir tikėjimu pilnai negyvena, 
bet už jį pasirengę mirti”. Mums at
rodo, kad tai daugiau pietietiško tem
peramento išdava, negu protinis ap
sigalvojimas. Tą matome kad ir iš se
kančio anos vienuolės aprašymo. Ra
šo, kad klebonas kunigas P. Raga- 
žinskas, nors ir švenčia savo sidab
rinį kunigystės jubiliejų bei 20 metų 
sukaktį klebonavimo Vila Zelinoje, 
vis dar neturi klebonijos. O kai su 
zakristijonu kartą išėjo aukų rinkti, 
tai per visą dieną vaikščioję tesurin
ko nepilnai 1,50 dol. arba 105 čfusei- 
rus. Taigi jei jau braziliečiai tokie 
šykštūs bažnytiniams reikalams ir 
tik centus aukoja, tai kaip jie negailė
tų aukoti net savo brangiausio tur
to — gyvybės?! Varpelio 153 pusla
pyje skaitome, kad Pietų Amerikos 
“gyventojams kažkaip sunku pagau
ti Katalikybės esmę. Jie labiau gėri
si išorine jos forma — papročiais, sa
votiškomis apeigomis, gražiais šū
kiais. Todėl ten ir pašaukimai į dva
sinį luomą yra sumažėję”. Nors 1959 
m. almanache rašoma, kad Brazilija 
esanti net 95% katalikiška šalis,ta
čiau, kaip matome, ten tik kataliky
bės miražas.

ČILE
Valstybinė šios šalies tikyba — ka

talikų, o kalba — ispanų. Draugo 1956 
m. 260 nr. skaitome, jog ten venam 
kunigui tenka virš 5.400 žmonių. Ten 
pat rašoma, kad misijonieriai, atvy
kę į Galvarino miestą “pirmuose 
13-j e namų nerado nei vieno suaugu
sio žmogaus, kuris būtų priėmęs pir
mąją §v. komuniją”.

PORTORIKAS
Varpelio 1951 m. 9 nr. skaitome: 

“Portoriko saloje katalikų yra 97%. 

visų gyventojų, tačiau kai kuriais at- 
žilgiais jų padėtis nėra džiuginanti. 
Pirmiausia tos srities katalikams 
trūksta vienybės. Jie net valstybės rei
kaluose neturi tvirto balso, nes nėra 
susiorganizavo į jokią politinę parti
ją, kurios atstovai galėtų ginti Bažny
čios reikalus. Užtat kairieji, pasinau
dodami tokiu apsnūdimu, išmetė re
ligijos dėstymą iš mokyklų, o moks
lo vadovėlius persunkė materialistiš
ka dvasia. Liūdna ir tai, kad visoje 
šalyje nėra katalikiško dienraščio.. 
Jei daugiau pašaukimų atsirastų į 
kunigus, Portoriko salos religinis gy
venimas greitai sutvirtėtų”. Kaip iš 
Laivo 1954 m. 12 nr. žinome, šioje ša
lyje vienam kunigui tenka 6.900 ka
talikų. Katalikams kunigams nepajė
giant žmonių net minimaliniai ap
tarnauti, į pagelbą ateina evangelikų 
misionieriai. Bet į tą pagalbą Roma 
žiūri piktai, minėtame Varpelyje ra
šoma: “Katalikų Bažnyčios darbą ne
mažai apsunkina (?) protestantai”, 
nes “turi apie 50.000 narių, paeinan
čių daugiausiai iš vargšų klasės, tu
ri 400 bažnyčių, 700 sekmadieninių 
mokyklų, 3 ligoninės, 25-se vietose 
radijo valandėles ir 500 savo dvasiš
kių”. Mums gi atrodo, kad lai ne1 ap
sunkinimas, o priešingai — talka 
sunkiame krikščionybės apaštalavi
mo darbe.

HAITI RESPUBLIKA
Šios šalies kalba — prancūzų, o ti

kyba — katalikų. Varpelio 314 pus
lapyje randame straipsnį “Kataliky
be Haiti saloje”, čia Varpelis džiau
giasi dviem dalykais, būtent — kad 
“dabartinė vyriausybė yra palankiai 
nusiteikusi katalikų atžvilgiu” ir ant
ra — kad šios šalies konstitucijoje 
paskelbta, jog tik “Romos katalikų 
apaštališkas tikėjimas arba religija 
yra vienintelė valdžios pripažinta. 
Kitų tikėjimų išpažinimas yra tole
ruojamas, bet neviešai”. Nežiūrint šių 
privilegijų katalikams, Varpelis to-
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liau rašo: “Tarp šių džiuginančių da
lykų yra vienas ir liūdnas, būtent — 
didelis kunigų trūkumas. 15.000 gy
ventojų tenka tik vienas kunigas. Tai 
jau pakankamai parodo, kad Haiti 
salos gyventojų religingumas nėra 
gilus” — rašoma Varpelyje. Toliau 
skaitome: “Toks mažas skaičius dva
siškių nepajėgia aptarnauti katalikų. 
Užtat saloje netrūksta apsileidimo, 
atšalimo, prietarų. Jeigu pasiseks 
daugiau surasti į dvasinį luomą pa
šaukimų, Katalikų Bažnyčios ateitis 
saloje bus šviesi”. O jei neatsiras? Ir, 
kaip iš visko matyti, neatrodo, kad 
tų pašaukimų atsirastų. Atrodo, jog 
katalikams mieliau skęsti “apsilei
dime, atšalime, prietaruose” ir džiau
gtis minėta konstitucija, bet kad tik 
nieko nežinoti apie evangelikų neša
mą Kristaus šviesą!

GVATEMALA
Šio ispaniškai kalbančio krašto 

valstybinė tikyba — katalikų. Atro
do, kad Gvatemaloje kunigų trūku
mas yra didžiausias pasaulyje. Ten 
25.500 katalikų tenka tik vienas ku
nigas, — rašo B. Mikalauskas Laivo 
1053 m. 32 nr. Kitame Laivo nume
ryje rašoma: “žmones tėra tik krikšty
ti, bet neturėjo progos nei priimti ko
munijos, nei net susituokti bažnyčio
je”.

MEKSIKA
Ši valstybė yra viena iš maištin

giausių prieš Romos Bažnyčią. Jau 
net visas šimtmetis praėjo, kai ten 
aršesnėmis formomis kova vyks
ta. 1957 m. Draugo Nr. 200 rašoma, 
kad Meksikoje vienam kunigui ten
ka 5.600 katalikų.

PERU
Ši valstybė yra trečioji savo didu

mu tauta P. Amerikoje. Valstybinė 
tikyba — katalikų. 1956 m. Laivo Nr. 
7 rašoma, kad ten vienam kunigui 
tenka aprūpinti net 13.000 katalikų. 

Gi kaimyninėje Kolumbijoje, kur 
kalbama irgi ispaniškai, vienam ku
nigui tenka 3.850 žmonių, — Laivas 
Nr. 32, 1953.

Gvatemalos rytinis kaimynas yra 
Honduras, pažiūrėkime, kokia ten 
padėtis.

HONDŪRO RESPUBLIKA
Anot Draugo Nr. 253, 1957 — ispa

niškai kalbantis Honduras yra 98% 
katalikiškas, o iš prof. K. Pakšto ap
rašymų matyti, kad ten vienam ku
nigui tenka 11.000 žmonių. Kokia ten 
moralė galime matyti iš profesoriaus 
aprašymų. 1958. VII. 30 dienos Drau
ge skaitome: 1955 m. šeimose gimu
sieji vaikai sudarė tik 35,4%; gi ne- 
vedusiųjų vaikai sudarė 64,6%. šių 
pastarųjų tarpe buvo 30,5% tokių, 
kurių tėvas prisipažino ir davė savo 
pavardę. Bet 34,1% vaikų nešioja mo
tinų pavardes, nes jų tėvai neprisiė
mė jokių “nuopelnų”. Colon apskri
tyje vedusių vaikai sudaro vos 15%, 
apie 73% tėvų tedavė savo vaikams 
tik savo pavardę, o apie 12% vaikų 
su motinų pavardėmis. Salų apskri
tyje, kur gyventojai kalba ne išpaniš- 
kai, o angliškai — šeimų vaikai suda
ro 63%, vaikai su molinos pavardė
mis — 12% ir su “dingusio” tėvo pa
vardėmis — 25%. Hondūre 1955 m. 
yra gimę 69 vaikai motinoms, kurios 
turėjo tik 10 ar 15 metų. Po 15 metų 
prasideda masinis gimdymas... Te- 
gucigalpos gatvės tiesiog čiuža vai
kais, — rašo minėtas profesorius. Bet 
ko norėti iš Hondūro, jei tokioje 
“Prancūzijoje per metus gimsta 55 
tūkstančiai vaikų, kurių molinos ne
tekėjusios. Vadinasi, iš 16 motinų 
viena yra netekėjusi” — rašo Drau
gas Nr. 136, 1957.

Ko geresnio galima laukti iš tų vai
kų, kurie auga nenormalios “šeimos” 
aplinkoje, kurie neturi nei tėvų ir nei 
kunigų ?!

Katalikai ypač vis mėgsta iškel
ti savo skaitlingumą, štai Draugo
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1957 m. 253 nr. rašoma, kad pasau
lyje esą beveik pusė bilijono katali
kų arba 19% visos žmonijos. Bet, vis
gi, toliau kukliai priduria, jog “kata
likybės pajėgumas nėra skaitlinėse”. 
Vienuolė motina M. Aloyza irgi teisin
gai išsitaria, kad “ne skaičiuje yra 
laimėjimų esmė” — Draugas Nr. 169, 
1958.

Kas iš tų milijonų žmonių, jei jų 
katalikiškumas tematomas tik iš pa
so, gi jų širdys ir protai beveik nieko 
nežino kas ta katalikybė, nei krikš
čionybė. O jei ir šį tą nuvokia, tai per 
daug nesirūpina pagal savo tikėjimo 
principus gyventi. Ar gi ne tragiškai 
skamba anie žodžiai: “Aš esu nuo
širdus katalikas, nors i Dievą ir neti- 
kiu”, o tokių katalikų esą begalės, — 
rašoma aukščiau minėtame Laive.

Koks yra pasaulio katalikų religin
gumas geriausiai galima matyti iš jų 
pašaukimų į kunigus, iš jų žmonių 
pamaldumo. Draugo 1957 m. 105 nr, 
rašoma: “Dvasinių pašaukimų skai
čius be abejo yra vidinio religinio gy
venimo termometras”. Arba: “Reli
ginio gyvenimo gyvumą rodo ne tik 
religinė praktika, bet ir pašaukimų į 
dvasinį luomą skaičius” — rašo dr. J; 
Gutas, Draugas Nr. 222, 1957.

Kaip iš pačių katalikų spaudos da
vinių matome, daugumos katalikų 
sąmoningumas yra menkas, religinė 
praktika išblėsusi, o kunigų trūku
mas katastrofiškas. Kaip tad suprasti 
straipsnio pradžioje skaitytus žo
džius, jog “katalikybė šiandien da
ro didelius žingsnius visuose kraš
tuose”? Tiesa, minėtų žodžių autorius 
ten juk neužsimena kuria linkme tie 
žingsniai “dirbami” — ar pirmyn, ar 
atgal... Įdomu dar ir tai, kad minėtų 
žodžių autorius B. Mikalauskas taip 
optimistiškai rašęs 1953 metais, vė
liau — plačiau pasižvalgęs po platųjį 
pasaulį — 1957 metais jau prabyla 
šiais karčiais žodžiais: “Daug kata
likų nežino net esminių tikėjimo pag
rindų. Jie geri verslininkai, bet pras

ti krikščionys. Kiti tik paviršutiniai 
supranta, bet toli gražu neužtektinai, 
kad galėtų apsiginti nuo priešų, daž
niausiai likdami jų aukomis. Katali
kas, nepažindamas sava religijos, vi
sada svyruoja, abejoja. Sutikęs už
metimą ar kaltinimą, nemoka atsa
kyti. Gyvena kaip miglose. Daug klai
dų, daug reformų būtų išvengta, jei 
būtų gerai žinota Kristaus Bažnyčios 
religija” — Draugas Nr.177, 1957.

Dr. T. Narbutas rašo: “Šių dienų 
katalikų aktyvumas maždaug tik pu
sė to, kas buvo pirmaisiais amžiais. 
Katalikų aktyvumas yra matuojamas 
pašaukimų skaičiumi ir katalikų ak
cijos veikla. Dabar api 20% katalikų 
priklauso Katalikų akcijai” — Drau
gas, 1958. I. 4.

Garsusis Mario von Gaili nusiskun
džia, kad katalikiško gyvenimo akci
ja atrodo apmirusi. Esą turima daug 
entuziastingii kalbų su didingomis 
programomis bei herojiškomis rezo
liucijomis, esą tokių kalbų tomai te
beguli neveiklumo dulkių sluoksnio 
prislėgti. Esą, kas iš tų išmintingų 
minčių, jei maža beliko žmonių, no
rinčių pasiaukoti ir dirbti, kad tas 
mintis Įgyvendinti. B. Markaitis ra
šo, kad katalikiškojo veikimo darbi
ninkai sugeba kritiškai pervertinti 
kitų nuveiktus darbus, bet patys pa
sitenkina tik žodžiais. Esą, “kol žo
džio neseka darbas, žmogus turi būti 
kuklus, lygindamas savo žodžius su 
kitų darbais” — L. Lietuviams Nr5, 
-1953. Panašiai mano ir J. Bružikas: 
“Mes mokam kitus kritikuoti, matom, 
kas yra gera, kas ne, bet patys nesi
stengiau! gera daryti” — L. Lietu
viams Nr. 4, 1951.

Kaip pastebėjome, kad katalikuose 
ypač jautrus taškas — milžiniškas 
kunigų trūkumas bei vis mažėjantis 
jų prieauglis. Todėl atatinkamos jų 
institucijos šią problemą stropiai se
ka ir studijuoja. Tuo reikalu, kaip 
rašo A. Nekrašas 1953 m. L. Lietu
viams 6 nr., anketų forma buvo už-

61



klausti Belgijos ir Prancūzijos semi
naristai, klierikai. Rašoma: “Visų 
pirma seminaristai aiškiai pasisako, 
kad pašaukimas i kunigus yra didele 
Dievo dovana. Juk yra parašyta, kad 
NE JŪS IŠSIRINKOTE, BET Aš JUS 
IŠSIRINKAU”. Toliau seminaristai 
pabrėžia, kad “nesant tikrai krikš
čionišką gyvenimą gyvenančių šei
mų, nebus nei pašaukimų į kunigus”. 
Esą, šeimos turėtų jaunuolių širdyse 
paruošti atatinkamą dirvą taip, kad 
ji ne tik pati būtų pasiruošus ir tik
tų priimti minėtą Dievo dovaną, bet 
kad ji patiktų ir pačiam Dievui. Esą, 
tik tada, jei toji dirva Viešpačiui pa
tinka, Jis, o ne žmogus, pasėja kuni
gystės pašaukimo sėklą. Panašiai ra
šoma ir Laivo 1957 m. 5 nr.: “Pašau
kimas prasideda su Dievo malone ir 
su Kristaus pakviestos sielos dosniu 
atsidavimu tai malonei”.

Ryšium su tuo, mums kyla klausi
mas: jei katalikų Bažnyčia, kaip ma
tome, taip labai skaudžiai stokoja 
kunigų, ir jei kunigystės pašaukimas 

yra Dievo dovana, kitaip tariant — 
jei pašaukimas priklauso nuo Die
vo malonės, tai kodėl Romos Bažny
čia tų dovanų beveik nebegauna, ko
dėl ji pas Viešpatį neberanda ma
lonės?

Kodėl nebėra “tikrai krikščionišką 
gyvenimą gyvenančių šeimų”?

Kodėl katalikų “šeimose išgeso apa
štališkoji dvasia?

O jei viena kita šeima savo vaikų 
širdyse pašaukimo dirvą ir paruo
šia, tai kodėl toji dirva vis mažiau ir 
mažiau bepatinka Didžiajam Sėjėjui, 
jei Jis jon neberia gausiai pašauki
mo sėklų?

Kodėl šios Bažnyčios gyvumo pul
sas dieną iš dienos vis blėsta?

Atsakymų gal nesunkiai rastume 
kelis ar kelioliką, bet vienas iš jų, 
vysk. V. Brizgio žodžiais tariant, bū
tų:

“Išdidiems Dievas priešinasi, o 
nuolankiems duoda malonės” — 
Draugas Nr. 216, 1957,

(pabaiga)

S TAKGMEKIA
Šiomis dienomis man teko dar kartą susitikti su p. Kaziu Andriu

liu. Mes pasižįstame dar iš Lietuvos kariuomenės laikų, kur abu ta 
da tarnavome. Giliau išsišnekėjus, patyriau, kad mielasai Kazys yra 
Kelmės dvaro andinarninkų sūnus ir: kad jis anuo laiku mokėsi Kel
mės pradžios mokykloje. Čia kiekvienas pasakys "nu, tai kas? "Visai 
teisingai, bet Kazys man užvėlė klausimą:"Kur dabar yra jūsų vys - 
kūpąs prof. K. Kurnatauskas ?"Paaiškinau. Jis smulkiai nupasakojo, 
kad profesorius buvo ir jo mokytojas. Kartą katalikų kunigas Liudas 
Dominauskas,kurs Kazį mokė tikybos ir vis jam pastatydavo trijukų,, 
paprašė kun.K.Kurnatauską patikrinti Kaziuko sugebėjimus tikyboje. 
Kun. K. Kurnatauskas Kazį pakvotė ir jam pastatė 5. Šitą Kazimieras 
per visą savo gyvenimą atsimena.

Dabar p.Andriulis sako,kadjei mūsų Generalinis Superintenden
tas panorėtų atvykti į Ameriką,tai jis tam reikalui skirtų ne mažiau 
šimto dolerių.

Man šis malonus žmogus po to pasikalbėjimo pasidarė dar arti
me snis. M ALKIS.
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M IE S

(Gaida;”Per Klausučių ulitėle")

Kad tu kiaurai, pirkau namą, 
Bil patenkinta būt mama. 
Svečiai plaukia pasirėdeh, 
Ir mane vadina dėde. 
Automobilis neprastas,

O galvoje turim šičia 
Mūsų mielųjų bažnyčių. . .
Iš tikrųjų, kaip nepykti ?
Į bažnyčių vėl reik vykti.
Juk palieki vaikus, triobų

Negi taip sau jis atrastas, . .
Šaukiam, giriamės prie bonkos, 
O čia. reik dažyti gonkos.
Ir prie to du šiftai laukia, 
Prie namų darbai ten traukia. 
Nėra laiko nė minutės,

Ir papykusių ten bobų.
Kažkur į nordus važiuoki 
Ir dar pinigo ten duoki. . . 
Autobusai kad ir veža, 
Bet mokėti reik nemaža. 
Tūkstantėlį vienų-kitų

O zalatija poniutės:
Girdi, dar pridėti reikia,
Kad ir kas tai labai peikia,
Tu pluši be saiko, galo- 
Kol išties tave ant stalo. . . 
Sroviniam jaunimui plojam 
ir mes patys į jį stojam. 
Centru juos ligšiol vadino, 
Kieno centru, nieks nežino. • • 
Lietuvų mes atvaduosim, 
Kad ir nieko tam neduosim*
Dėl to dirba galvos didžios, 
Mūs tarpimui nepavydžios.
Tik neimkim pilietybės: 
Lietuva nustos galybės.
Kad vaikai mūs nutautėjo, 
Tai jau taip matyt reikėjo. 
Suburbėtum, kas per tvarkų, 
Nebespėji keisti švarko!

Turim banke įrašytų.
Jei ne toji jau bažnyčia, 
Daug daugiau aš sutaupyčia !
Mes kuratoriai iš formos 
Būtinai pakeisim normas, 
Būtent į trejis metus tik kartų 
Pasimelsti. . . gal būt verta. 
Sinodas, be abejonės, 
Išlaidas dengtų kelionės. . . 
Tada tik laisvų mes pajustum, 
Jei šiam projektui paklustum.
Iš to viso matom aiškiai, 
Kų bažnyčion vaikščiot reiškia 
Nieks ten pinigo neduoda, 
Jeigu taip sau tik. . . paguoda. 
Čia ne pasaka sakyta, 
Mes juk patys darom šitų. 
Visa tai ne skaitom bėda,

* Tikrumoje gi, tai gėda. . . 
MAIKIS.
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MALONU PRISIMINTI

- Mykolas Plepys -

Tenka patirti, kad "Mūsų Spar
nuose” pradės tilpti Povilo Jaku- 
bėno atsiminimai. Labai jau laikas. 
Tuose atsiminimuose, reikia tikė
tis,me s pamatysime šį didijį žmo
gių kaip gyvų.Iki šiolei, po jo mir
ties, lyg ir nebuvo niekur apie jį 
kalbama, nes didelių žmonių mir
tys šiuose netikruose laikuose tik 
dėl visko pažymimos spaudoje. Ta
čiau mums biržiečiams ir iš viso 
lietuviams protestantams jo var
das yra perdaug žymus ir brangus, 
kad nors retkarčiais mes ko nors 
gražaus apie jį neparašytumėm. 
reikia tik panagrinėti kiekvieno 
mūsųširdįir joje rasime daug gi
lių jausmų apie mūsų visų ilgame - 
tįdvasios vadovų bei mokytojų. Aš 
nė nemanau abejoti, kad laisvaja

me pasaulyje tebegyvena Ev. Re
formatai, kurie. Prof. P. Jakubėnų 
atsimena kaip mūsųkunigų Biržuo
se. Tai dar būtų labai maža. Tai 
kas, kad daugelis mūsų jo buvome 
pakrikštyti,konfirmuoti ir sutuok
ti. Tai kas, kad tūkstančiais eida
vome prie Dievo Stalo, už kurio 
kalbėdavo mūsų Jakubėnas. Tačiau 
arčiau prisiminus ir glaudžiau jo 
savo mintis telkdami, galime daug 
ir labai daug jo garbei prisimini
mų sudėti.

Rašančiam šias eilutes Jakubė- 
nas, deja, teprieinamas atžymėti 
tik iš to taško,kuriame galima bū - 
tų suglausti Biržus, jų parapijų, jų 
mokyklas, nes kas jau liečia jo 
veiklų bei gyvenimų aukštesnėse 
sferose ir moksluose, - tegul tie
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Taip dabar atrodo Biržuose Reformatio gatvė žiūrint nuo Apaščios

ir rašo, kurie greta su juo ten bu
vo.

Kai P. Jakubėno rūpesčiu 1908 m. 
Biržuose atsidarė keturklasė mies
to mokykla,tai jis nemaža surinko 
iš mūsų tarpo pusbernėlių, tame 
skaičiuje ir mane, kad eitumėm į 
tą mokyklų. Ten buvo reikalaujama, 
kad mokinys būtų išėjus pradžios 
mokslų. Dabar ir galvojame, kad 
jei ne Jakubėnas, tai dauguma mū
sų taip ir būtume likę, su pradžios 
mokyklos žinių horizontais.Nevel
tui jis sakydavo mums, ypač var
gingiesiems, "Aš jus už ausų iš
traukiau į šviesų". Šventa teisybė! 
AŠ dar atsimenu, kad už mokslų 
pe r metus reikėdavo mokėti 6 rub
liai. Už vokiečių ir prancūzų kal
bas mokėdavom atskirai. Daug kas 
iŠ mūsų nė tų šešių rublių dėl ne
turto negalėjo mokėti. Už gabumus 
pati mokykla kaikuriuos mokesčiu s 
atleisdavo, o likusius pinigus kun. 
Jakubėnas kažkur gaudavo ir už 
mus vargdienius sumokėdavo. Ne
be ra ko kalbėti apie lietuvių kalbų, 
kurių dėstė ne kas kitas, kaip P. Ja

kubėnas.Nė mes už jų mokėjom,nė 
(aš esu tikras) mūsų mokytojas kų 
nors už jos dėstymų gaudavo. . . 
Kun. P. Jakubėnas toje mokykloje 
dėstė tikybų, vokiečių ir lietuviu 
kalbas. Mokinių choran įbruko ir 
lietuviškas dainas. Pamenu, kad kai 
me s dainuodavom "Ant kalno kark
lai siūbavo", tai mokyklos inspek
toriui Zeraninui toji, kaip ir kitos, 
lietuviška daina labai patikdavo ir, 
vaikščiodamas po salų niūniuoda
mas mums pritardavo. Dažnai jis 
dirigentui M. Sprindžiui užsakyda
vo užtraukti mums "Ant kala kai".

• Tai jau skaitėsi jo mėgiamiau - 
šia daina.

Tada mūsų Biržai buvo didžio
sios Rusijos tik mažas provinci
jos ir užkampio miestelis, bet iš 
jo švietė didelis žmogus - P. Ja
kubėnas,kurio dėka buvo patrauk - 
ta į mokslų daugybė mūsų jaunuo - 
lių, kurie savo daugumoje Biržų 
mokyklų baige^, vėliau pateko į auk
štesnius ir aukštuosius mokslus.

Pirmojo karo metu man teko 
dirbti ir gyventi Petrapilyje. Vie-
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ną_ sekmadienįišėjau pasižvalgyti 
po tą didmiestį.Pamačiau gotiško 
stiliaus gražią bažnyčią (Morska- 
ja 60) , užsukau į vidų ir. . . savo 
akinas netikiutpamokslą lietuvis - 
kai sako mūsų Jakubėnas !Suoluo
se pastebėjau daug pažįstamų vei
dų. Man tatai buvo perdaug didelė 
staigmena,ne s tada jau keletą me - 
tų nebuvau matąs nė vieno lietu
vio, ne tiktai savo didžiojo moky
tojo. Labai jaudinausi. Po pamali, 
dų pasijutau jo mylinčiame glėby 
je. . .

Sunku sau įsivaizduot,kaip Ja - 
kubėnui būdavo malonu, kai jau 
laisvoje Lietuvoje visur jis sutik
davo savo buvusius mokinius. Čia 
buvo kunigų, įvairių rangų virši
ninkų, valdininkų, mokyto jų, poetų, 

teisėjų, advokatų ir 1.1. Tasai"mie - 
stečko Biržy”pasidarė apskritie s 
miestu.Savo įstaigos, savo valdi
ninkai, savo kalba. Čia Jakubėną 
matydavome jau profesorium ir 
Ev.Reformatų bažnyčios genera
liniu Superintendentu. Bet ir tada 
jis pasiliko visiems mums priei
namas, paprastas, pilnas aštraus 
jumoro ir visad gerai nusiteike^s. 
Mėgdavo lankytis į mūsų teatre - 
lio Biržuose spektaklius. Ateida - 
vo labai punktualiai,kaip paskelb
ta.Kartą me s, besitvarkydami už
kulisy, labai pavėlavom. Žiūrim, 
profesorius išeina. Kai pasivytą 
jįpaklausėm,kodėl išeina,jis pa - 
sakė:’’Žiu, taigi aš savo laiką at
sėdėjau ! ”

TIKĖJinMAS

Auksas ir sidabras netinka sielai išvaduoti. Visados eik tik tei
singu keliu. Be Dievo valios nieko nepradėk ir nieko nebaik. Turėk 
mintyj, kad Jis visados su tavimi, ir kažkas tavo širdy ir sieloj gi
liai kalba:’’Nenuklysk, nenuklysk nuo savo Kūrėjo kelio. Jis duos tau 
drąsos viską nugalėti". Jei kartais kyla abejonė dėl Kūrėjo buvimo, 
tai melsk mielą Jėzų ir Jis apšvies tavo sielą džiaugsmo spinduliais. 
Melsk savo Kūrėjo ne tik žodžiais, bet ir darbais, geru elgesiu ir ta
da patirsi Viešpaties malonų. Krikščionis privalo šviesti, kaip žvakė 
tamsioj vietoje. Tik tada turėsi daug laimės ir drąsos ir dar links
miau bus ten, kur pats Jėzus buvoja. Šis vardas turi didelę, galią. Jo 
garbės ir Jo ženklų yra visur. Tikėjimo durys yra tikinčiųjų pi lis !

A. Ivaškienė

66



POTERIAI

MOTIEJUS TAMULĖNAS

Šiuo laiku gal nedaugeliui 
težinoma, kaip seniau, dar šio 
šimtmečio pradžioje,evangelikai 
reformatai rinkdavosi poterių. 
Kiek galėdamas prisiminti,nore - 
čiau nupasakoti,kaip tai buvo da
roma mano gimtajame kaime. 
Tikiu,kad ir kituose, kiek dides
niuose kaimuose, kur buvo dau
giau mūsų tikybos žmonių, buvo 
daroma taip pat.

Tuo laiku mūsų kaime šven
tėjas buvo Povilas Macys, tai jo 
gryčioje sekmadienio rytais ir 
rinkdavomės. Vienas iš dalyvių 
užeidavo ruo kaimo galo ir eida - 
mas per kaimų mušė bubinų. Tai 
reiškė, kad reikia skubiai keltis 
ir eiti poterių. Žiemų, ypač apie 
Kalėdas, tekdavo keltis apie 4-5 
vai. ryto. Grįžų iš poterių žmo
nės dar šerdavo gyvulius ir tik 

tada pusrytį valgydavo.
Nors anksti keltis nelabai 

malonu būdavo,bet atsikėlus bū
davo gana įdomu ir net gražu 
Per girgždantį sniegų, pašokinę - 
darni per užpustytų vietomis kai
mų, klampodavome į Macio kie
mų. Prie durų ir prieangy būda
vo didžiausias triukšmas-visi 
valydavo snieguotas kojas ir dra
bužius. Gerokai pašalų ir su pa
raudusiais veidais visi rodžiai 
ėjo į vidų. Macienė tik kų iškū
renus pečių, gryčioje buvo jauku 
ir šilta.

Susėsdavo kur kas. Kas ant 
suolų, kas ant varstoto, nes Ma
cys buvo nagingas ir užsiimdavo 
dar ir meistryste, moterys sės
davo dažniausiai ant lovų ir ar
čiau užpečkio. Vėliau atvykusiem 
tekdavo ir pastovėti.

Konfirmacija Papilio parapijoje 1960 metais dalyvaujant supt. A. Šernui, kun. M. 
Frankui ir kun. J. Kalvanui.
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Už nemažo ąžuolinio stalg 
virš kurio kabėjo didelė žibalinė 
lempa, sėdėdavo šventėjas Ma
cy s,tie,kurie skaitydavo maldas, 
užsakytojas ir šiaip senyvesni 
vyrai.

Kaip tik žmonės susirinkda
vo, Macys pradėdavo trumpu sa
vo žodžiu pamaldas. Giesmės 
buvo giedamos iš seno,Gotą rai
dėmis spausdinto,kancinolo. Taip 
buvo vadinamas giesmynas. Dvi 
maldos ir Tėve MTJsą buvo skai
tomos atsiklupus. Vietoje pa - 
mokslo Macys skaitydavo iš di
delės ir storos knygos, Pastilija 
vadinamos. Buvo tai Švento Raš
to išguldymai.

Būnant man dar gana ma
žam-apie 12-13 metą amžiaus, te - 
ko užsakyti giesmes. Tai buvo 
reikalinga, nes žmonės giesmy
ną ne at s įnešdavo, o ir matyti 
esant kiek toliau nuo lempos švie
sos buvo neįmanoma.
Pamaldos tęsdavo s apie porą 
valandą Po to žmonės dar pasė
dėdavo, papypkaudavo, pasišne
ku šiaudavo ir skirstydavosi į na
mus. Laike poterią dalyviai lai
kydavosi labai rimtai ir susikau
pė^ Tik pamaldoms pasibaigus, 
prasidėdavo pašnekesiai ir jau
nimo juokas.Vasaros laike pote
rią eidavome kiek rečiau, ne kas 
sekmadienį. Žmonės būdavo la
biau pavargą ir netaip daug ją 

susirinkdavo.
Mūsą šventėjas Macys atlik

davo ir visas laidotuvią apeigas. 
Jis ateidavo į apsėdus ir vado
vaudavo pamaldomis, jis mirusį 
palydėdavo į kapus ir ten prie 
duobės su maldomis ir giesmė
mis atsisveikindavo su mirusiuo
ju, pirmas užkerdamas žiupsnį 
žemės ant nuleisto į duobe kars
to.

Kituose kaimuose mirusie
ji būdavo laidojami tuo pat būdu 
ir Macys lankydavosi ir būdavo 
kviečiamas gretimuose kaimuo
se bei vienkiemiuose atlikti pas - 
kutinį patarnavimą mirusiems, 
kur nebuvo savo šventėje.

Kunigą kviesti laidotuvėms 
nebuvo papročio. Tik gyveną 
miestely ar kaimuose arčiau 
bažnyčios turėjo galimybą nau
dotis kunigo patarnavimu. Gimi
nėms pranešus apie mirtį, kuni
gas surašydavo mirimo metriką, 
parėdydavo paskambinti bažny
čios varpais ir artimiausiame 
šventadienįpranešdavo iš sakyk
los apie mirusius savaitės bė
gyje bei pasimelsdavo už miru
siuosius.

Kad ir tolimesnėse apylin
kėse kunigas aplankydavo para- 
pijiečią namus bei šeimas kar
tą į metus, nelaukdamas rudens 
ar ankstyvą žiemą.
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Iš m ū sų v e i k 1 o s
Jau gerokas laiko tarpas 

skiria mus nuo š. m. sinodo, ku
rio direktorium buvo kurat. Mot. 
Tamulėnas (senj. ) . Tarpe kitų 
darbų, buvo išrinkta trims me
tams Kolegija, Jos sudėtis kiek 
pasikeitė, nes buvus ilgametis 
prezidentas Dr. J. Mikelėnas dėl 
sveikatos ir amžiaus nebesutiko 
kandidatuoti. Naujon Kolegijon 
Buvo išrinkti: prezidentu-kurat. 
Mot. Tamulėnas(senj. )iš Racine 
Wis. , reikalų vedėju liko ir to
liau kurat. P. Bružas, iždininku- 
kurat. Jonas Dagys(Ivon. )ir Ko
legijos nariu-kurat. Eugenijus 
Gerulis. Iš dvasininkų Kolegijon 
perrinkti tie patys:Prof. Dr. kun. 
K.Kurnatauskas Generaliniu Su
perintendentu ir Kolegijos vice 
prezidentu;Kolegijos nariais:Su- 
perintendentas kun. St. Neimanas 
kun. Vyt. Kurnatauskas ir kun. P. 
Dilys.

Šiame sinode buvo išrinktas 
kuratorium buv. miškininkas Jo
kūbas Yčas, stiprus mūsų žurna
lo rėmėjas, kuris ir šia proga 
žurnalui paaukojo 30 dol.

m

Šis sinodas rodė gyvų susi
domėjimų mūsų spaudos ir jau
nimo reikalais. Atitinkamos ko
misijos įpareigotos parodyti 
daugiau aktyvumo šiuose reika
luose.

Kolegija jau turėjo du pasi
tarimus. Naujasis prezidentas 
gana energingai imasi sinodo 
jam pavestų pareigų. Dedamos 
visos pastangos pagyvinti mūsų 
spaudos reikalus. Nusistatyta 
žurnalų išleisti du kartus metuo - 
se. Atrodo, kad po ilgesnės per
traukos, žurnalas vėl normaliai 
lankys savo skaitytojus. Šis žur
nalo numeris surinktas Kolegi
jos nupirktąją elektrine mašinė
le. Spaudos komisija yra įparei
gota dėti pastangas, kad žurnalo 
leidimas nebe susitrukdytų.

“Mūsų Sparnų” teksto rinkėjas kurat. M.
Plepys. Nuotr. E. Gerulio

Kolegijos posėdžiuose daly
vauja ir buv.Kolegijos preziden
tas kurat. Dr. J. Mikelėnas, kurį 
šis sinodas išrinko Kolegijos
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Garbės Prezidentu, tuo pagerb
damas jį už jo ilgą laiką eitas 
šias pareigas mūsą Kolegijoje.

Pirmąją sinodo dieną iš
klausyta įdomi kurat. V. Karoso 
paskaita apie mūsą Bažnyčios 
vaidmenį šiame atominiame am
žiuje. Si paskaita liko užrekor- 
duota juostelėje.

Sinodas pritarė komisijai, 
kuri rūpinasi kapinėmis,kuriose 
būtą laidojami mūsą Bažnyčios 
nariai. Komisija aprinko vietą 
Čikagos Lietuvią Tautinėse ka - 
pinėse. Jei atsiras atitinkamas 
skaičius reformatą, kurie pano
rės ten turėti savo amžino poil
sio vietą, kapinią administracija 
pažadėjo ten dvejis metus nieko 
nelaidoti, rezervuojant tą vietą 
reformatams. Šiai komisijai va
dovauja kurat. E. Gerulis.

m

Gyvas yra ir Čikagos para
pijos gyvenimas, kurį vairuoja 
naujai išrinkta ir pareiginga 
valdyba:pirm. kurat. V. Karosas, 
sekret. kurat. M. Plepys, iždinin. 
E. Tatorienė,vice pirm.kurat. H. 
Dilienė ir narė kurat. O. Ivaškie - 
nė. Parapijos valdybos žinioje 
yra sekmadienio mokykla, kuri 
jau pradėjo šią metą darbą. Mo
kyklai vadovauja mokyt. M. Pla - 
Čienė. Vaikai auklėjami reforma
tą dvasioje ir pratinami prie 
mūsą bažnyčios tvarkos. Jie lai
kas nuo laiko pasirodo pamaldą 
metu su giesmėmis ir švenčią 
metu su atatinkama programa.

*

Kolegijos žinioje yra du kny
gą rankraščiai:p. Bušackio para
šytos knygos "Radvila Juodasis" 
ir kurat.Mykolo Plepio vertimas 
"Jonas Husas". Ieškoma lėšą šią 
vertingą knygą išleidimui.

Šiuo metu Ev. Ref. Moterą 
D-jos valdybą sudarojpirm.H.Di
lienė, vicepirm. A. Ivaškienė, 
sekr. K. Mikelėnaitė, ižd. O-Ti- 
lindienė ir narė M. Plačienė.

Čikagos Ev.- Reformatą pa
rapijietės yra dėkingos Mrs. D. 
Macytei-Evans,gyvenančiai Rock 
ford,Ill. , kuri padovanojo 12 gra
žią, dailiai jos pačios pasiūtą 
žiur stelią, dėvėti dirbant virtuvė - 
je ar prie stalą,kai turim paren
gimus.

Ačiū taip pat p. Kazimirai 
Variakojienei, gyv. Čikagoje, kuri 
praturtino mūsą virtuvą rankš
luostėliais.

Liet. Prot. Jaunimo 1961 m. su
važiavime kun. P. D i 1 y s skai
tė paskaitą, kun. St. Neima 
n a s laikė pamaldas. Iš refor
matą diskusijose dalyvavo J. Sla
vėnas,V. Karosas, Šernas, E. Ge
rulis.

1960-1961 m. sezono mątu Či
kagos Vyrą Choras "Vytis" 
šventė savo dešimtmetį. Tuo me
tu choro protokolą sekretorius 
buvo E. Gerulis.
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M. JOKŪBAS MIKELĖNAS
Lietuvos Evcmgeliky Reformatę Kolegijos Tremtyje 

prez. J. Mikelėno 75 m. amžiaus sukakties minėjimas

Halina Dilienė

Dr. Jokūbo Mikelėno 75 metų su
kakties minėjimas buvo suruoš
tas Lietuvos Ev. Reformatų baž - 
nyčios salėje 1942 N. Spaulding

kuratorius dr. JOKŪBAS M1KELĖNAS, 
ilgametis Kolegijos Prezidentas

Avė. Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė su
perintendentas kun. Neimanas ir 
kyn. P. Dilys.

Po pamaldų bažnyčios salėje 
prie Ev. Reformačių Moterų 
Draugijos pastangomis gražiai 
paruoštų vaišių stalų įvyko ban
ketas. Banketui pirmininkavo Či
kagos Lietuvos Ev. Reformatų 
parapijos pirmininkas V. Karo
sas.

Dvi pagrindines sveikinimo 
kalbas pasakė kuratorius M. Ta- 
mulėnas iš Racine, Wis. ir buvus 
Dr. Mikelėno asistentas ‘Plržuo- 
se Dr. V. Vileišis. Kur. Tamulė- 
nas pavaizdavo brangaus jubilia
to gyvenimų ir veiklų Lietuvos 
visuomenėje, ypač pabrėždamas 
jo nuopelnus Lietuvos Ev. Refor
matų bažnyčiai esant jos Kolegi
jos ilgamečiu prezidentu.

Dr. Jokūbas Mikelėnas gimė 
1885 metų liepos mėn. 21 dienų 
Mažutiškių kaime, Biržų vals
čiaus ir apskrities. Tame pačia
me kaime prieš 40 metų gimė ir 
jo dėdė poetas Stanislovas Dagi
lis. Skaityti ir rašyti pramoko 
prie motinos ratelio, pas senelį 
Martyna Dagilį ir pas kaimo 
slaptų mokyklų daraktorius. Jau 
iš mažų dienų jame reiškėsi gi
lus mokslo pamėgimas ir noras 
skaityti lietuviškas knygas. Nors 
tuo laiku lietuviškos knygos’buvo 
draudžamos, kruopštus jaunuo - 
lis susirasdavo jas ant viršugry- 
čio, dėdės S. Dagilio paslėptas- 
spaliais apkastas. Pradžios mok - 
slų daktaras ėjo Biržuose. Gim
nazijų baigė ekste rnu Tomske 
1907 metais, kur tuo laiku moky
tojavo jo brolėnas Jonas Yčas. 
1913 m.baigė Tomsko Universite
to medicinos fakultetų medicinos 
daktaro laipsniu.1912-1915 m. bu
vo gydytoju N. Radviliškyje ir 
Skaistkalnėje. Čia susipažino su 
Ona Putniekaite ir jų vedė. Pir-
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mojo pasaulinio karo metu dirbo 
nukentėjusiems nuo karo šelpti 
komitete, po to buvo lietuvių 
džiovininkų sanatorijos vedėju 
Jaltoje. 1920 metais grįžęs į Ne
priklausomų Lietuvą apsigyveno 
Biržuose ir ėjo ligoninės vedėjo 
pareigas. Darbas buvo sunkus 
- ligoninė apleista, lėšų mažai, o 
operacijų skaičius vis didėjo.Dr. 
Mikelėnui vadovaujant, ligoninė 
vis labiau plėtėsi ir progresavo. 
Paskutiniais metais prieš karų 
Dr. Mikelėnas su inž. Mošinskiu 
buvo sudarė projektų naujai ligo
ninei statyti. Deja, karo įvykiai 
viskųnukreipė kita linkme. Tobu
linimosi tikslu Dr. M. lankė chi
rurgines klinikas Rygoje, Stock- 
holme ir Berlyne.

į bažnytinį darbų Dr. Mikelė
nas įsitraukė tuojau po grįžimo 
į Lietuvą. 1920 metais Lietuvos 
Ev. Reformatų Sinodo buvo iš
rinktas kuratorium, o 1923 m. 
Lietuvos Ev. Reformatų Kolegi
jos prezidentu. Tame urėde iš
buvo iki 1941 m., kai išvyko į va
karus. 1948 m. birželio mėn. 24 
-tų dienų Klein- Wittensee, Vokie - 
tijoje, kartu su Gen. Superinten
dentu Prof. Dr. P. Jakubėnu su
šaukė pirmąjį Sinodų tremtyje. 
1949 m.buvo Sinodo tremty, Hor- 
neburge,išrinktas Kolegijos pre
zidentu, o 1950 m. toms pačioms 
pareigoms buvo išrinktas Sinodo 
tremtyje Čikagoje ir tas parei
gas ėjo iki 1961 metų Sinodo. Ren
kant naujų Kolegijų, Dr. Mikelė
nas dėl sveikatos ir amžiaus ne
besutiko kandidatuoti.Sinodas iš
rinko Dr. Mikelėnų Kolegijos 
garbės prezidentu.

Tad bažnytiniame darbe turi 
didelį patyrimų ir už tai yra auk
štai vertinamas ne vien reforma
tų, bet ir lietuvių liuteronų.

Būdamas Biržuose Kolegijos 
prezidentas dalyvavo visose re
formatų organizacijose. Kun. A. 
Balčiauskui steigiant jaunimo 
"Radvilos" draugijų, daktaras 
padėjo kiek galėdamas, o paskui 
visuomet dalyvaudavo reformatų 
jaunimo vaidinimuose ir gies
mių šventėse. Mielas daktaras 
dalyvavo ir Ev. Ref. Mote rų Drau
gijos steigiamajame susirinki
me. Mot. D-jos suruoštose lote
rijose, Kalėdų eglutėse ar vai
kų šventėse daktaras būdavo 
pirmutinis svečias, nepaisant to, 
kur reikėdavo važiuoti - į Papi
lį, N. Radviliškį ar dar toliau.

Jubiliatas pasireikšdavo ir 
visuomeniniame darbe. Buvo Bir
žų apskrities seimelio narys, 
Biržų miesto valdybos ir t. p. 
daugelio kitokių organizacijų na
rys.

Spaudoje pradėjo reikštis jau 
nuo 1910 metų. Rašė medicinos, 
sveikatos ir visuomeniniais klau
simais. Jo straipsniai tilpo dau
gely laikraščių ir žurnalų. Buvo 
"Biržų Žinių" steigėjas ir nuo 
1922 iki 1924 pabaigos jų redakto
rius.

Dr. Vileišis trumpais žod
žiais nupiešė savo bendradarbia
vimų su Dr. Mikelėnu Biržų ligo
ninėje, pabrėždamas jo reikšmę, 
kaip gabaus chirurgo.Nupasakojo, 
su kokiu kantrumu ir pasiryžimu 
daktaras atlikdavo kalrtais dauge- 
lį operacijų per vienų dienų, kiek 
gyvybių išgelbėjo, kokia pavyz-
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dingą tvarka viešpatavo jo vado
vaujamoje ligoninėje, ir kaip ma
lonu buvo dirbti su Dr. Mikelėnu 
del jo ramumo ir giedrios nuo
taikos.

Po to sveikino "Sandaros"- 
redaktorius M. Vaidyla, K. Kriš
čiūnas iš Beverly Shores, Ind, il
gametis Kolegijos kasininkas P. 
Variakojis, J. Jakubonis-Jacobs, 
liet. Reformatų jaunimo vardu 
Jonas Neimanas, Liet. Ev. Refor
mačių Moterų Draugijos vardu 
kuratorė O. Ivaškienė,sujaudinu
si klausytojus savo nuoširdžiais, 
giliu tikėjimu pagrįstais žodžiais 
buvus Biržų gimnazijos direkto
rius Prof. Matas Krikščiūnas, A. 
Kalvaitis, kunigai A. Trakis, J. 
Pauperas ir Dr. Kavolis, P. Ku 
ginys,H. Dilienė ir kiti.

Jubiliatas gavo daug sveiki
nimo laiškų ir telegramų iš Ame
rikos ir kitų kraštų - jų tarpe iš 
Liet. Ev. Reformatų generalinio 
superintendento Prof. Dr. K. Kur- 
natausko, Konsulo Dr. P. Daudž- 
vardžio, Eufrozinos Mikužiūtės.

Sveikinimus perskaitė Kolegijos 
sekretorius kur. Petras Bružas.

Jubiliatui buvo įteikta dovanų 
ir gėlių.

Nuoširdžiais žodžiais dėkoda
mas susirinkusiems, gerbiamas 
jubiliatas pabrėžė,kad tik tvirtas 
tikėjimas davė jam galios išsi
laikyti ir atsilaikyti prieš gyve
nimo sunkumus.

Minėjimas praėjo tikrai gra
žioje draugiškoje nuotaikoje.Sek
madienio mokyklos mokiniai, p 
M. Plačienės vadovaujami,padek
lamavo gražių eilėraščių ir pa - 
dainavo "ilgiausių metų". Vaiku - 
čiams galingu choru pritarė ir 
visi susirinkę,.

Šiuo laiku Dr. Mikelėnas gy
vena jaukiame bute netoli refor
matų bažnyčios. Savo dienas jis 
praleidžia prie knygų. Be to, ra
šo protestantų klausimais į Liet. 
Enciklopedijų ir ruošia spaudai 
savo atsiminimus. Tenka gerbia
mam Kolegijos garbės preziden
tui palinkėti dar daug metų tųs - 
ti savo darbų.

Dalis svečiu r]V' j ^Jilcelčno sukakties niiuėiinie.
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WAILE MH J ©W AS SWAMWS

1892 - I960

Kuratorius Valeiijonas Snar- 
skis (Gerulis) gimė 1892. 111. 17d. 
Biržų miesto reformatų ūkinin
kų Petro Snarskio ir Daratos 
Variakojytės šeimoje. Jo tėvas 
Petras kurį laikų gyveno J. A. V 
-se,o motina, būdama apsišvie
tusi lietuvė ir labai religinga 
moteris, jau caro laikais bei at
gavus nepriklausomybę, kūrė ei
lėraščius,giesmes, rašė spaudai 
straipsnius. Motinos rūpesčiu ir 
pasiaukojimu, bei kunigui Povi-

Kurat. Valerijonas Snarskis.

lui Jakubėnui skatinant ir karts 
nuo karto paremiant, anais sun
kiais laikais visi jos vaikai-Va- 
lerijonas, Jonas, Emilis, Eugeni
ja ir Kostas - išėjo į mokslus.

Vyriausias sūnus a. a. Valeri
jonas mokslus ėjo caro Lietuvoj, 
Rusijoje ir laisvojoje tėvynėje.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, kaipo caro armijos karinin
kas,kovojo Karpatuose prieš vo
kiečius. Atkuriant Lietuvos ka
riuomenę, tuojau stojo savanoriu 
ir dėl savo tėvynės laisvės ka
pitono pareigose kovojo prieš 
rusus, vokiečius ir lenkus. Buvo 
apdovanotas medaliais.Įvairiose 
šiaurinės Lietuvos vietovėse ne - 
priklausomybės pradžioje ėjo 
komendanto pareigas. Išėjęs at - 
sargon,ilgų laikų(iki 1944 m. ru
dens) buvo Biržų miesto ir aps
krities akcizo revizorius bei 
mokesčių inspektorius. Šiaulių 
organizacijoje bei Vilniui vaduot 
sąjungoje ėjo vadovaujančias pa
reigas. 1944 metais, atslenkant 
iš rytų frontui, suorganizavo 
Biržų reformatų gelbėjimųsi.

Tremtyje po kelis kartus gy
veno Vokietijoje, Anglijoje, Ka
nadoje ir J. A. V. Kuratoriumi 
buvo išrinktas Lietuvoje^ tiek 
tėvynėje, tiek ir tremtyje akty
viai dalyvaudavo mūsų sinoduo-
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se. Gyvendamas Didž. Britanijo
je,buvo Kolegijos įgaliotiniu rū
pintis Anglijos lietuvių reforma
tų reikalais. Jo surinktais Ang
lijos liet, reformatų bažnytinių 
mokesčių pinigais Kolegija Či
kagoje išleido jo sūnaus Eugeni
jaus įsteigto ir redaguojamo 
"Mūsų Sparnų" žurnalo patį pir
mąjį numerį.Iš Kanados atvykus 
Čikagon, kurį laiką buvo "M. S", 
žurnalo administratorium ir ka
sininku bei Kolegijos revizijos 
komisijos nariu.

Netikėtai susirgęs astma ir 
nebepajėgdamas nuvykti bažny
čion, šaukėsi į namus savo gi
minaitį kunigą Povilą Dilį, pri
ėmė paskutine Sv. Komuniją ir 
po kurio laiko, širdies atakos 

smūgio ištiktas, ramiai mirė 
I960. V. 20 dienos rytą, nebesu
spėjus sutikti iš Lietuvos atvyk - 
stančios savo, 16 metų nematy
tos, žmonos Stefanijos.

Palaidotas 1960. V. 23 d. Či - 
kagos lietuvių tautinėse kapinė - 
se reformatų sektoriuje. Pamal - 
das laikė ir laidojo Superinten- - 
dentas kun. Stasys Neimanas ir 
kun. Povilas Dilys. Pamaldų me - 
tu solo giedojo p. B. Variakojie - 
nė,vargoninkavo ir akomponavo 
Prof. VI. Jakubėnas. Atsisveiki - 
nimo žodį tarė Kolegijos prez. 
J. Mikelėnas, pulk. J. Variakojis, 
parapijos valdybos pirmininkas 
V. Karosas, "Mūsų Sparnų " 
žurnalo administratorius P. Ku- 
ginys. y

BE DIEVO
Beklajodama per pasaulio 

audras, turėjau visokių pokalbių. 
Kartą viename pobūvy, kur buvo 
daug žmonių, vienas priešingų 
pažiūrų žmogus pradėjo drumsti 
visų kitų nuotaiką. Jis padėjo ant 
stalo storą knygą ir tarė:"Sita 
yra tikroji biblija. . . ". Visi su
žiuro, kas tai per biblija. . . Man 
kažkodėl atsirado drąsos:aš pa
ėmiau tą knygą ir pažiūrėjau. . . 
Pa sakiau, kad čia pražūties kny
ga ir, kad jos savininkas neturi 
teisės Biblija jos vadinti. Prasi
dėjo ginčai. Dauguma susirinku
sių palaikė mano nuomonę,. Į ii 
gus ginčus ir nesileidome. Tik 
uždaviau jam lengvą klausima^, 
pasakius - "Gerai, mirsime abu 
kartukei prisikėlimo nebus-gu
lėsime amžinai. Bet jei aš kel

siuos ir eisiu pas Tėvą, kuriuo 
tikėjau, ar jus žinote, kas tada 
bus jums?" Jis nieko neatsakė. 
Tada jam pasakiau: "Nėra nieko 
blogesnio, jei žmogus gyvenda - 
mas pasauly-palieka be Dievo".

A. Ivaškienė.

Atostogose: A. ir J- Ivaškos.
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Motinos diena mūsų bažny
čioje Čikagoje šiemet buvo pa
minėta pirmąjį gegužės sekma
dienį. Pamaldas paįvairino cho
ras pačių mažųjų, kurie savo 
vaikiškais,bet skardžiais balse
liais, pagiedojo pritariant var
gonais. Po pamaldų visi buvo pa
kviesti į salev Ten laukė mažųjų 
paruošta staigmena mamytėms 
ir bendrai didie siems. Mūsų Su
perintendentas kun. S. Neimanas 
pasakė tai progai pritaikintų 
trumpųkalba ir taip pat į vaiku 
čius prabilo parapijos pirm. V. 
Karosas. Po to mažieji atliko 
programėle^. Kiekvienas, net ir 
pats mažiausias, padeklamavo 
po eilėraštį. Savo mamytę, kiek
vienas pasveikino įteikdamas 
dovanėlų, o taip pat ir visoms 
kitoms motinoms. Bet tai dar ne 
viskas. Čia buvo tik "oficialioji 
dalis", po kurios prasidėjo vai
šės. Reikėjo tik stebėtis,kaip tie 
mažieji mūsų pipirai vikriai su
kosi tarp suaugusių, vaišindami 
py ragaišiais, sodindami "už sta- 
lų"(prie tų žemų vaikiškų, prie 
kuriųpaprastai sėdi jie patys), 
pilstė kavų ir vis ragino vaišin
tis. . .

Manau, kad ne tik vaikučių 
tėvai, bet ir kiekvienas parapi
jietis yra dėkingi p. M. Plačienei, 
kuri veda sekmadienio mokyklė
lę, ir pasišventusiai dirba su 
mūsų parapijos vaikais.

M. G.

Dalis sekmadienio mokyklos mokiniu su sve 
čiu Martynuku Trakiu.

Asta Palšytė - Lynch I960 m. bai
gė Illinois Universitete medici
nos mokslą ir tais pat metais 
birželio m. 10 d. gavo Doctor of 
Medicine diplomų. Šiuo laiku dir
ba Illinois Central ligoninėje, 
Čikagoje.

Kanados dailininkų organiza
cija "Color and Form", kurios 
nariai daugiausiai yra europie
čiai, atidarė savo parodų gegu - 
žės 7 d. Hart House, Toronto uni
versitete. Skulptorių s 
Dagys, vienintelis lietuvis, 
dalyvaudamas organizacijos ad- 
ministratyviniame ir kūrybinia
me darbe, išstatė savo naujų kū
rinį satyrikes ir filosofiios te - 
momis. Skulpt. D a g y s yra pa
kviestas į jury komisijų atrink
ti geriausių projektų Toronto 
naujų lietevių kapinių vartams.

VI. Plepys buvo paskirtas į 
vieno Čikagos teismo jury, kur 
jam teko išbūti net dvi savaites.
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NAUJAS PROTESTANTŲ
KUNIGAS

Kun. J. Stakionis - Stonio.

Kun. H. Stakionis-Stonie yra 
gimęs 1931 m. spalių mėn. 1-mąd. 
Lawrence, Mass. Baigė Baptistų 
seminarijų ir Bostono universi
tetą. Kunigauja Kristaus vardo 
unitarų bažnyčioje Dorchester, 
Mass, ir, esant reikalui, patar
nauja broliškoms bažnyčioms. 
Be to, jis yra Emersono College 
instruktorius ir profesoriaus 
pagelbininkas.

Kun. Stakionis yra mokslo 
žmogus ir dar vis aukščiau sie
kia. Maste r laipsnį jau turi,o da
bar rengiasi Bostono unive r site- 
te daktaratui.

Pašaukimų Dievui, bažnyčiai 
tarnautijis greičiausia paveldė
jo iš savo tėvo M. Stakionio-Sto
nie, kuris yra nuolatinis jo my
limų "Mūsų Sparnų" šelpėjas 
-aukotojas; jis-tevas yra įsigi
jus visus "Mūsų Sparnų" nume
rius, sielojasi-rūpinasi jais ir 
duoda naudingus patarimus 
jiems patobulinti ir paįvairinti.

LIETUVIU EVANGELIKU 
SPAUDOS CENTRAS

Po ilgų pasiruošimu, posėd
žių bei pasitarimų 1961 m. lapkr. 
25 d. Čikagoje buvo sušauktas 
L. E. S. C. steigiamasis suvažia
vimas, kuriame susirinko atsto
vai iš beveik visų lietuvių evan
gelikų denominacijų: liuteronai, 
reformatai,metodistai ir baptis
tai kartu garbino Dievų ir kartu 
meldėsi, kad Evangelijos šviesa 
apšviestų žmonijų. Centro tiks
las yra bendromis jėgomis leis - 
ti lietuvių kalba evangelikų dva
sioje parašytus veikalus. Pirmo
ji suvažiavimo dalis buvo dele
gatų posėdis,kuris priėmė statu
tų ir išrinko valdybų. Centro 
pirmininku paskirtas kun. Kostas 
Burbulys, vicepirmininkas mok. 
Alfredas Vėlius, reikalų vedėjas 
-Eugenijus Gerulis, kasininkas 
-Jurgis Tamošiūnas ir narys 
-kun. Petras Dagys. Į revizijos 
komisijų iš rinkti : pirmininkas 
-kun. A. Trakis, sekretorius V. 
Karosas, narys - kun. Dr. A. Ju
rėnas.

Antroje suvažiavimo dalyje 
dalyvavo ir svečiai. Kun. P. Di
lys tarė įžanginį žodį. .Supt. S. 
Neimanas sukalbėjo maldų. Bu
vo sugiedoti himnai, o po to se
kė E. Gerulio, V. Karoso ir M. 
Nauburo paskaitos, sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Kun. A. Trakis 
sukalbėjo užbaigiamų maldų. Vi
si dalyviai sugiedojo "Tvirčiau
sia apsaugos pilis", o po to šei - 
mininkės prašė prie gražiai pa
ruoštų vaišių stalų. Vaišės, o 
kartu ir suvažiavimų,kun. Dr. A. 
Jurėnas užbaigė malda.
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DVASINIS PABUDIMAS

(L. E. Spaudos Centro valdybos reikalų vedėjo ir generalinio sekreto
riaus Eugen ija u s Gerulio žodis, tartas steigiamajame Lie - 
tuvių Evangelikų Spaudos Centro suvažiavime 1961.XI.25 d.Čikagoje).

Gamta nemėgsta tuštumos
Kai iš stiklinės išpili vandenį, arba kai vanduo pats išgaruoja- 

stiklinė nelieka tuščia:jon įsiveržia kita medžiaga - oras. Matome, 
kad gamta nemėgsta tuštumos.

Tas pat yra ir su dvasiniu, idėjiniu pasauliu. Kai vienos idėjos 
nusigyvena arba išblėsta - jų vieton atsiranda naujos. Pažvelkime, 
kad ir į tris pagrindines krikščionių s rove s :Į Rytų katalikus-pravo
slavus, į Vakarų katalikus - Romą ir į trečiųjų srovą - protestantus 
evangelikus.

Rusijoje,kai pravoslaviškasis tikėjimas išblėso, ar ten liko dva
sinė tuštuma ?Ne. Kristaus idėjų vieton atsistojo Leninas.

Kų mes matome Romos katalikuose ?Patys jų vadovai dabar jau 
viešai prisipažįsta, kad Romos katalikizmas pergyvena rimtų ir gilių 
krize. Susirūpinus popiežius šaukia net visuotinį bažnyčios suvažia - 
vimų. Tiesa, protestantų kraštuose katalikų bažnyčia žydi, tačiau sa - 
vose katalikiškose šalyse katalikizmas sparčiais žingsniais smunka : 
katalikų masės tolsta nuo savo bažnyčios, pašaukimų skaičius į ku - 
nigystės luomų katastrofiškai mažėja, jau virš trečdalis pasaulio ka
talikų nebeturi kunigų, socialinis teisingumas daugumoje katalikų 
kraštų užmirštas, iš krikščionių niekas neturi tiek daug analfabetų, 
kaip katalikiškosios šalys, masių skurdas, ligos, revoliucijos, dikta - 
turos - tai jau kasdieninė duona. Visus šiuos teigimus galiu paremt 
faktais, bet laiko ribotumas, skirtas šiam žodžiui, to padaryti dabai 
neleidžia. Kaip matome, kas nutolsta nuo Kristaus, tas pats save pa
smerkia ir fiziniai ir dvasiniai vargti. O galo vargams nematyti, ten 
padangės kas dienų vis labiau niaukiasi. Kaip anksčiau į pravoslaviš- 
kųjį vakuumų, taip dabar į katalikiškųjų dvasinu tuštumų skverbiasi 
ateistinis komunizmas.

Padėtis liūdna. Iš trijų krikščioniškųjų srovių viena nusilpo, 
antroji - dūsta,tik trečioji srovė - protestantizmas - dar vis laikosi. 
Ir jei mes šiandiena^ dar esame laisvi - tik šiai trečiajai srovei tetu
rime būti dėkingi !Ir jei likų kiti pasaulio kraštai dar šiandienų nepa
vergti, tai tik todėl, kad jie tebesilaiko protestantizmo užuovėjoje.

Pažink šakų, ant kurios sėdi
Šių faktų akivaizdoje, ar jums nekyla klausimas:kas tai yra tas
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protestantizmas, kuris vienintelis įstengė pastoti kelią ateistiniam 
komunizmui? Iš kur gi tas protestantizmas semia sau jėgų?Kuo gi 
jis skiriasi nuo kitų krikščioniškųjų srovių, jei gyvenimo kovose eg
zaminą išlaikė geriausiai?

Šv. Rašte parašyta trumpai:kas stato savo namus ant smėlio, to 
namas grius. Gi kas stato ant uolos - to namas išliks. Istorija ir gy
venimo faktai liudija, kad protestantiškasis namas buvo pastatytas 
ne ant smėlio, bet ant uolos !

Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Statyba vyksta kasdieną. Jei

Kuratorius Eugenijus Gerulis “Mūsų Spar
nų” žurnalo įsteigėjas ir ilgametis redakto
rius, ev. — reformatų Kolegijos narys, vie
nas organizatorių bendrojo Liet. Ev. Spaudos 
Centro. E. Gerulis taip pat nupiešė šio “M. 
S.” Nr. viršelį.

mūsų protėviai statė ant uolos, ar ir mes taip pat darome ?Ar mes 
žinome skirtumą tarp uolos ir smėlio?Ar mes esame protestantai 
tik todėl, kad tokiais buvome pakrikštyti? Ar mes pažįstame patys 
save ? Ar žinome, ar sąmoningai pažįstame uolą, ant kurios stovime ? 
Jei ne, tai reiškia, kad mūsų dvasioje jau yra plyšių, jau ir mūsų tar
pe ima atsirasti tuštumos. Ir jei taip, tai kyla gyvybinis klausimas, 
ar ilgai raudonųjų bangų siautėjimą beatlaikys paskutinioji krikščio
nių tvirtovė - protestantizmas ? !

Dėja, mes šiandieną nebesame tokios ugningos dvasios, kaip kad 
buvo mūsų protėviai. Kas gi iš mūsų šiandieną uz savo tikėjimą iš
drįstų sudegti ant laužo? Mūsų protėviai, gi, drįso! Jie kūrė, kovojo, 
grūmėsi, laimėjo, mes ir šiandieną jų vaisiais tebegyvename; bet ar 
mes tąsiame toliau jų statybos darbą ?Mūsų rankos sugrubo, mūsų 
širdys apaugo taukais, mūsų dvasios gyslose įsimetė sklerozė, mes 
nebežengiame pirmyn, bet jau tenkinamės defensyva. Žiemos ledai
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Lietuviu Evangelikų Spaudos Centro įsteigimo metu. Iš kairės: kun. K. Brirbulys, 
kun. P. Dilys, kun. dr. A. Jurėnas, kun. J. Pauperas, kun. A. Trakis. Trūksta kun. 
M. Kavolio ir kun. P. Dagio.

jau ima kloti mūsų dvasios tėkmės, srovė lėtėja, o stovintis vanduo 
juk ima dvokti.

Gyvenimas nestovi vietoje
Pravoslavų ir katalikių skaudžių pamokų akivaizdoje, ateistinio 

grūmojimo mus palaidoti valandoje - ar ne pats metas mums pabus
ti? ! Nelaukime, kad vienų rytų prie mūsų smilkinio bus prikištas 
mongolo naganas. Mes per 20 metų jau daug kų spėjome pamiršti, 
įsidėmėkime, gyvenimas nestovi vietoje! Sv. Raštas perspėja, kad 
kriokiųs velnias, lyg liūtas, eina aplinkui, norėdamas mus praryti, 
bet mes turime budriai priešintis, blaiviai ir gudriai. Ateistinis ko
munizmas dirba dienų ir naktų, dirba planingai! O mes ? •

Jus gal sakysite: kų gi mes galime padaryti? !Juk mūsų lietuvių 
pasaulyje taip nedaug, o lietuvių protestantų - dar mažiau!. .

Bet ar apaštalų buvo daugiau ? Jų buvo vos 12, ir tai - vienas iš 
jų buvo net išdavikas. O tačiau tie keli ar keliolika žmonių,tie paprasti 
nemokyti žvejai sukrėtė pasaulį! Tie keli vyrai pakeitė Europos vei
dų. Mažas kelmas nuvertė didelį vežimų. O ar piemenėlis Dovidas 
nepertrenkė Galijoto? Prisiminkime, kad ir mūsų senelius knygne
šius arba tėvus - kūrėjus savanoriua. Ar jie nebuvo gundomi žod
žiais: "Prieš vėjų nepapūsi". . . Bet jie pūtė prieš vėjų, jų tikėjimas 
ir viltis buvo tvirtesni, negu gyvybės kaina !Ir jie - tie basi savano
riai, knygnešiai - kovojo ir laimėjo ! Tad, dėl menko skaičiaus mums 
nėra ko nusiminti-Istorijai posūkius duoda ne žmonių masės, bet in
dividai! Juk ar ne iš mažos sėklos išauga didelis medis ? !

Kristus apie neutralumų
Šiandienų mes stovime kryžkelėje:arba mus palaidos ateistinis 

komunizmas,arba triumfuos krikščionybė. Dviems ponams netarnau
si, parašyta.
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Kristus neutralumo nepripažįsta: būk karštas arba saitas, bet 
ne drungnas. Su manim, arba prieš mane. Krikščioniškojo medžio 
viena šaka jau nuplėšta, antroji - džiūsta, ©trečioji - ar neša vaisių? 
Sv. Rašte parašyta: Saka, kuri neduoda vaisiaus, bus nukirsta ir į ug
nį įmesta. Norint, kad mūsų šaka neštų vaisius, mes turime pirmiau
siai pabusti dvasiniai, nes Sv. Raštas perspėja:Jei dvasių prarasite, 
viskų prarasite !

Tad nelaikykime mes savo šviesos žibintų apvožę, po sietu, o 
kelkime juos aukštyn, patys švieskimės ir kitiems švieskime. Mes, 
protestantai, esame Apvaizdos daug kuo apdovanoti, o kam daugiau 
duota,iš to daugiau ir reikalaujama, sako Sv. Raštas. Laiko momentas 
šaukia, kad stotume darban. Kai priešas veržiasi, negalime sau ra
miai sėdėti supamoje kėdėje.

Švietimuisi ir švietimui ypač efektinga priemonė yra spauda. 
Ar nesakoma, kad plunksna galingesnė už kardų? 1 Pasiklausykime kų 
sako katalikams jų popiežius Pijus X-is:”Veltui statysite bažnyčias, 
laikysite misijas, steigsite mokyklas - visi jfrsų gerieji darbai bus 
sunaikinti ir visos pastangos nueis veltui, jei tuo pačiu metu jūs ne- 
susiprasite panaudoti krikščioniškųjų spaudų, kaip puolimo ir gyni
mosi ginklų. Mūsų laikais labiau reikalingi tiesos gynėjai su plunks
na, negu jos skleidėjai sakykloje".

Kaip matome, apaštalavimui vien sakyklų jau nebe gana. Tiesa, 
sakykla ilgus šimtmečius dirbo didelį darbų, kada masės žmonių bu
vo neraštingos. Mūsų gi dienomis, sakykla liko televizijos, radijaus,

Kalba kurąt. V. Karosas
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L. E. S. C. steigiamojo suvažiavimo šeimininkės. Sėdi iš kairės: I. Kaspe- 
vaitienė, H. Dilienė, O. Tilindienė, M. Povilaitienė, K. Mikelėnaitė. Stovi: 
A. Burbulienė, V. Burbulienė, H. Sinickienė.

kino filmų, spaudos šešėlyje. Jei mes neįstengiame apaštalauti viso
mis moderniomis priemonėmis, tai bent prideramai išnaudokime 
spaudų. Mes privalome prisitaikinti prie naujų aplinkybių ir neatsi
likti nuo gyvenimo, nuo pažangos. Pats Kristus ragino, kad Jo moks
las būtų skelbiamas, kad Evangelija - toji linksmoji žinia - pasklis- 
tųpo visų pasaulį. Bet ar mes esame linksmo s žinios skelbėjai?

Ar smūtkelis mūsų vėliava?
Tik pažvelkim į krikš čionių įvairius paveikslus arba simbolius- 

visur liūdesys, mirtis, ištisą, verksmingi veidai. . . Ar tai linksmos 
žinios atašvaistė ? ! Jei mes patys verksime, kas gi patikės, kad mes 
nešame linksmųjų žinių?! Argi dera mums - Kristaus darbininkams 
-apsigaubti gedulo šydais?! Juk Golgotos nuotaika net pačius Kris
taus mokinius buvo išmušusi iš rykiuotės. Pažvelkime, kad ir į tų 
lietuviškų smūtkelį - rūpintojėlį!. . Ar turi jis kų bendrų su linksmą
ją žinia? Juk tai puikiausias apatiškiausio baudžiauninko simbolis! 
Ne !Mūsų simbolis turi būti ne Golgota, bet Velykų rytmečio Kristus ! 
Mes turime stoti į darbų atsirėmę, ne į liūdesį, bet į džiaugsmų. Ne 
liūdesys, apatija ir pesimizmas, bet ryžtas, optimizmas ir entuziaz
mas duoda našius darbo vaisius !

Bet gal jūs klausite: kur gi mes begalime rasti tų džiaugsmų 
šioje pavojų ir rūpesčių pilnoje valandoje ?

Čia ir vėl mums į pagalbų ateina Kristus, sakydamas:Kur du ai - 
ba trys susirinks mano vardu, ten ir as busiu tarpe jusų!Mes gi čia 
juk susirinkome Kristaus vardu, mūsų čia susirinko ne viena deno
minacija,bet kelios, mūsų brolių - sesių susirinko ne keli, bet kelias
dešimt, dvasiniai per savas denominacijas mus remia net keli tūks-
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tančiai bendratiKių. Be to, su mumis ir visas protestantiškasis pasau
lis. Ir jei Kristus pažadėjo būti tarp dviejų ar trijų, tai tuo labiau, kai 
mūsų susirinko žymiai daugiau, Jis tikrai yra mūsų tarpe. Ir kas ga
lėtų tuo netikėti, kas galėtų pasakyti, kad Kristus neištęsi savo žod
žio ? ! Taigi, Kristus yra čia!Ar galit įsivaizduoti didesnį džiaugsmų, 
jei žinai, kad Kristus yra šalia tavęs ! Ir jei Jis mums padeda, ar 
gali mums kilti abejonių, kad darbas nepasiseks ? !

Bendromis jėgomis
Bet, jei mes dirbsime pavieniui, nedaug kų tenuveiksime. Ar gi 

vienas žmogus galėtų pastatyti okeaninį laivų, arba dangoraižį, arba 
iškasti jūras jungiančius kanalus ? Vienas žmogus to niekada nepada
rytų! Tačiau, kai dirbama organizuotai, tai žmogus nuveikia tiesiog 
pasakiškus darbus, juk jau. bandome pasiekti net mėnuli! Žmogus, 
kaip tas vandens lašas: vienas - menkas, bet kai tie lašeliai susilieja 
į jūras - tik pagalvokime, kokia tai jėga!

Todėl mes visi dabar, Dievui padedant, ir jungiamės, jungiamės 
bendram darbui už Kristų!

Viena spaudos Centro valdyba mažai kų tegalės nuveikti, jei visi 
kiti mes būsime abejingi. Iš šono žiūrėti ir kritikuoti visada lengviau, 
negu dirbti. Bet, jei būsime vieningi, jei tarpusavyje turėsime meilės, 
jei būsime gyvos dvasios, mes - vieni kitiems padėdami, daug kų nu
veiksime.

Jei mes ne susijungėme gerais ir ramiais laikais, tesujungia 
mus dabar bendras pavojus ! Baigdamas, norėčiau prašyti, kad kiek
vienas evangelikas kas vakarų, darydamas savo sųžinės apyskaitų, 
vis klaustų savęs: kų aš šiandien nuveikiau už Kristų, ir kų as turiu 
nuveikti rytoj ? O kas yra pasišventęs darbui, kas dirba, tam padeda 
ir Dievas.

KUDIRKA
Kudirka tėvynei mylėjo daugiau už gyvybę: 
Nors jautė, žinojo, kad gęsta ir žengia į kapų, 
Be poilsio dirbo jos lasvei prieš rusų galybę- 
Jis rašė auksinį-gražiausių istorijos lapų. 
Parblokštas net dirbo tėvynei mirties patale. . . 
Kaip geras kareivis už brangių tėvynę kovojo, 
Rūpėjo jos kančios - daug vargstančios vergės dalia. 
Jo darbas p ra žydo-tėvynė ant kojų vėl stojo.
Kudirka kūrėjas, lietuviai tai Vytauto ainiai,
Kovoje laimėję:didvyrio dvasia jų kūne. . .
Garbingus jų žygius ir pergalės gieda mūs dainiai 
Jie brangino laisvę, vergaut nenorėjo, oi ne !

P. K.



I INIOS
Trečias Pasaulio Bažnyčių 

Tarybos ( World Council of 
Churches ) visuotinas susirinki
mas buvo sušauktas š. m. lapkri
čio 18-ta dieną Nev Delbi, Indijo
je. Pirmas toks suvažiavimas 
įvyko Amsterdame 1948, antras 
-Evanston, III. 1954 m. Trečiame 
suvažiavime dalyvavo 1400 asme
nų,kurių 600 buvo oficialūs dele
gatai nuo 198 bažnyčių, keli šim
tai pavaduotojų, stebėtojų , jauni 
mo ir spaudos atstovų. Posėdžiai 
vyko UNESCO patalpose t. v. Vi- 
gyan Bhavan rūmuose. Suvažiavi
mas tesėsi 15 dienų. Kelios sta
čiatikių bažnyčios, jų tarpe rusų 
stačiatikių bažnyčia iš Sovietų 
Sąjungos, buvo priimtos į P. B. T. 
pilnateisiais nariais. Romos ka
talikų bažnyčia pirmą kartą pa
siuntė savo stebėtojus. Liet. Ev. 
Reformatų bažnyčia yra Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos pilnateisis na
rys ir buvo atstovaujama Ams
terdame ir Evanstone. Sekančia
me "M.Sp. "Nr. duosime platesnį 
111-jo P. B. T. suvažiavimo apra 
šymą ir jo įvertinimą.

Stefanija Snarskienė, atvy
kusi iš Lietuvos prieš metus, 
per Kolegijos Prezidentą p. M. 
Tamulėną atsiuntė "Mūsų Spar
nų" leidimui paremti 10 dol. au
ką iš savo pirmojo pensijos če
kio. Savo laiške p. Snarskienė 
rašo:"Tai mano pats pirmasis 
piniginis veiksmas iš ką tik gau
tos pensijos".

Liuteronų bažnyčios narių per 
paskutinius metus padidėjo visu 
pusantro milijono. Dabar jų yra 
pasaulyje 72, 588, 559-

Visų kitų protestantų iš vi
so pasaulio kraštų priskaitoma 
155 milijonai,iš kurių:45 milijo
nai Presbiterijonų ir Reformatų 
bažnyčios narių, 25 milijonai 
babtistų, 20 milijonų metodistų, 
40 milijonų episkopalų ir angli
konų, 5 milijonai kongregaciona- 
listųir 20 milijonų įvairių kitų 
grupių. Tuo būdu viso labo pro
testantų yra 228 milijonai. Orto
doksų - 200 milijonų ir Romos 
katalikų 500 milijonų.

Teisininkas A. Kėželis daug 
prisidėjo sudarant Lietuvių mi- 
lioninio fondo statutą. Statuto 
projekto apsvarstymo posėdžiuo
se dalyvavo ir prof. VI. Jakubė- 
nas.

John ir Aldona (Snarskytė) Play ford.

Aldona Snarskytė, žymioji Aust
ralijos stalo tenisininkė, ištekėjo 
už garsios ir iš seno garbingos 
giminės nario politikos daktaro 
John Playford, kurio dėdė yra il
gametis Pietų Australijos minis- 
teris - premjeras.
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Daina Variakojytė tęsia me
dicinos studijas Šveicarijoje.

Mūsų Sparnų" žurnale man
oma įvesti poros puslapių ang
lų kalba skyrių.

*r* m 'c

Dr. K. Gudaitis rašo istori
ne knyga apie protestantizmų 
Lietuvoje.

"Kernavės" tunto skautės lie
pos mėn. stovyklavo prie Como 
ežero, Wis. -puikiai susitvarkiu
sios "Gilšės" stovykloje. Sese ri
jos evangelikų dvasios vadas 
kunigas P. Dilys kelis kartus ap
lankė stovyklų, o vienų kartų jį 
pavadavo kun. K. Burbulys, atlai
kydamas skautėms evangelikėms 
pamaldas. Ta proga kun. Burbulys 
parašė skautėms pritaikintų gies- 
me,kuri gražiai skambėjo po pla
čiašakiais ųžuolais.

R. Lampsaitytė ir V. Geruly
tė savo talentingais eilėraščių 
deklamavimais dažnai pasirodo 
mokyklų parengimuose.

E. Dilytė ir D. Til^n^y~ 
tė Konfirmacijos dieną.

RYTO GIESMĖ

Štai rytas išaušta rasotas. Koks kupinas jis vilties ! 
Iškyl' giesmininkas sparnotas ir skamba giesmė garbės.

Miškai, slėnys rūku apkloti, aidais leidžia giesmę šių,? 
O medžiai nušvitę^. . . skaroti - rankas aukštyn pakelia.

Gėlelės rasotosios tylios perlus Dievui paberia’ 
Upelės Jam bešnera gilios, krantai jų bedžiūgauja.

Sukyla ir visos būtybės, Kūrėjų jos garbina, 
Už tvystančių srovų gyvybės, džiaugsmu širdy kupina.

Žmogau, ar ir tavo krūtinė banguoja pilna jausmų, 
Bematant šių giesme^ rytine^ gamtoj, tarp laukų, miškų?

Tekyla ir tavo giesmelė su paukščių čiulbėjimu: 
Teatneša tavo širdelė Jam padėkos smilkimu ?

K. Burbulys.
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MŪSų MIRUSIEJI 1960-61 ME
TAIS

Iš pavergtos Lietuvos gauta 
žinių, kad mirė bent keli mūsų 
bendratikiai, daugelio mūsiškių 
tremtyje giminės arba draugai. 
Užjaučiame ir liūdime kartu su 
mirusiųjų artimaisiais.

Mokytoja Jeva Dukraitė-Še r - 
nienė iki kol sveikata leido mo
kytojavusi Biržų gimnazijoje 
mirė po ilgos ir labai sunkios 
ligos, kurios metu pasižymėjo 
nepaprastu kantrumu. Buvo iškil
mingai palaidota Biržuose. Dau
gelis tremtyje gyvenančių buvu
sių Biržų gimnazijos,© t. p, "Au- 
š ros " mergaičių gimnazijos Kau
ne mokinių prisimena savo mie - 
lų mokytojų.

Austrą Bružienė (kur. Petro 
Bružo žmona) neilgai tepasi- 
džiaugė grįžusi iš Sibiro į gim
tuosius Biržus. Ėmė negalauti 
ir išsivysčius nepagydomai ligai 
mirė dar visai nesename amžiu
je.

Mokytojui Jonui Bružui buvo 
amputuota koja. Po operacijos 
nebeilgai gyveno.

Ypatingai širdingai tenka už
jausti Kolegijos garbės prezi
dentų Dr. J. Mikelėnų ir kurat. K. 
Mikelėnaite, kurie 1 metų ir 4 
mėnesių laikotarpyje neteko 2 - jų 
seserų ir brolio. Visi trys mirė 
pavergtoje Lietuvoje.

m m

New Yorke 1961 m. rugsėjo 
19 d. mirė kurat. Jonas Dagys ir 
mūsų sekmadienio mokyklos mo
kytojos M. Plačienės brolis. To
ronte liko sesuo M. Kaulas ir 
Lietuvoje sesuo Ona R. Palaido
jo Supt. S. Neimanas.

AUKOS UZ KNYGUTES: V. Kur- 
natausko ‘"Evangelikų tikybos 
knyga lietuviams tremtyje" ir 
Wm.Th. Hanzsche "This is Pro
testant Christianity".
10 dol. Dr. Gurskis - Paužiene 
Eug. ir Šernai Gytis ir Petras.

5 dol. Bernsteinas Julius, Cirul 
Mary, Dr. Devenis Mykolas, Ja r ie- 
nė Danutė,Jašinskas Petras, Mo
tiejūnienė Ona,Neimanienė Kazi- 
mira, Pavilionis Hermanas, Šar
ka V. ir Dr. Vaitaitis J.
6,69 Gružauskas Jokūbas
6,60 Gružauskas Oskaras
4, 00 Ivaškienė Ona
3, 00 Grinius L. , Karosas Vikto
ras, Michuraitė A. Šepetys P., Va 
riakojis Jonas, Jr.
2, 00 Kun. Fr. Barnelis. Berezne- 
vičienė Ona, Bružas Petras, Da
gys Jokūbas, Dagys Jonas, Dagys 
Stasys, Dilienė Halina, kun. Dilys 
Povilas, Dukraitė Ona. Gerulis 
Eugenijus, Guobužienė Marija, 
Dr. Yčas Jonas, Yčas Martynas, 
Yčienė Ona,Prof.Jakubėnas Vla
das, Kaufmanas J. , Klybas Kos
tas, Klybas Povilas, Dr. Kregždė 
Jokūbas, Kregždienė Danutė, Jo
kūbas Kregždė, Kuginys Petras, 
Kurnatauskas Konstantinas-Gen. 
Superint. , Lampsaitienė Palmy
ra, Mikelėnaite Katrė, Slavėnas 
Julius, Stonie Mathew, Šernas- 
Adomas ,Šernas Petras, Tilindie- 
nė Olga,Trečiokas Jokūbas, Tun- 
kūnas, Jokūbas Tamulėnas Mo
tiejus,Sr. , Valiūnas Juozas, Va- 
riakojis iš Wilmette, Ill.

1, 00 Dilytė Erika,Petrauskas J. A.
2, 51 Mažuikienė Felicija.

Iš viso 176. 80 
Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū!
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Dešimties metų sukakties proga "MUSŲ SPARNUS" svei
kina JT WT M (C Y S PROFESINĖ VAISTINĖ
2454 W. 71-st Street Chicago 29, Ill. Tel. HE-mlock 4-3111.

gaps petroleum co.
2735 West 63rd Street

PRospect 6-6677

GAPS — day and night

Giving
Always

Perfect
Service

O Petroleum
O Oil & Gas Burners
O Boilers, Furnaces & Stokers
O Hot Water Heaters
O Air Conditioners
O Coal

JOHN W. PACHANKIS MONUMENTS 
Česlovas Vitkauskas - Vitkus

6819 - 6821 South Western Avenue 
Telefonas GR 6-3745

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMAS

i



IP A. ID) IE IK A. H® P>AK- 
ir a vi m as
Nuo 1959 m.balandžio 20 die

nos iki 1961 m. giuodžio 31 die
nos ’’Mūsų Sparnų" kasai atsiun
tė:
1, 00 Du Any s as, Buntinas B, 
Bleizgienė U. , Balcerienė, Čer
niauskas J. , Dagys J. , Gelažinis 
Guobužienė M. , Kiegždienė O, 
Laumytė O. , Lampsaitienė P. 
Dr. J. Mikelėnas, kun. Noimanas, 
Palšis J. , Plepys M. , Palšis S, 
Pavilionis H. ,Plačienė M., Pet
rauskas J. A. , Pauliukaitis, Ple
pys VI. , Punys M. , Stanaitis V, 
Šarka B. , Tilindienė O. , Tatoris 
J. , Tamulėnas M. Ji. , Uzvaltas 
Variakojis J.Sr., Variakojis J.Jr 
ir Variakojis V.
2, 00:Dagys J. (Canada), Girdau- 
skas V.,Jakubonis J.,Kuginys P. 
Skinderis J.,Srugys P. , Trečio
kas J. ir Variakojis J. (Wis. ).
3, 00:Dubraitė O. ,Michuraitė A. 
Pušneraitienė E., Plepys K. , Pe
lams J. , Tatorienė E. , Tamulė
nas M. ,Sr. ir Variakojis P.
4, 00:Ivaškienė E. , Jurcys D. , 
Kutra J. , Kregždienė D.
5, 00:Bernšteinas J. , Yčienė O, 
Jarienė D. , Jašinskas P. , Janu- 
ševičius P.,Kėželis P., Lisaus
kas V. , Pauper as J. Kun. , Še r - 
nas A. , Šepetys P. Dr. Uznys A. 
ir Valiūnas J.
6, 00:Jodinskas A. ir Stakionis - 
Stonie M.
7, 00;Evans D. , Jakubėnas V. , 
Prof, ir Sernas J. , Rockford.
8, 00:Sarkienė V. ir Dr. P. Tun - 
kūnas.
10, 00:Bružas P. ,lnž. L. Grinius, 
Kregždė J. , Šernas P. (Rokford)

Gerulis E.
15, 00:Klybas V. , Motiejūnienė 
A.
17,00;Karosas V.
20,00:Tunkūnas Jokūbas.
29, 00;Railienė E.
30, 00:Gerulis E. (skelbimai).
33, 00:Yčas J. Cikago.

1, 38: Pipy nė J.
1, 68;Sabas M. ir Vileišis K.
0,25:Sernas V.

Aukas, už kurias iš anksto 
dėkojame, prašome siųsti šiuo- 
adresuiP. Kuginys 1844 W. School 
St. , Chicago 13, Ill.

>«—v < HE=> <X=X *-------  K=>< X=>< ><=>( KZ=>< K=>-( K=>< X=>

Šiemet sukanka 7 25 metai, 
kai lietuviai visiškai sumušė 
(1236) ties Saule (Šiauliais)po- 
piežiaus kalavijuočių Livoni
jos ordinų, t. y. įsiveržusių or
dino kariuomene^, kurios tik kas 
dešimtas gyvas išlike^s karys 
iš kautynių lauko paspruko na
mo. Žuvo pats magistras bei 
daugybė aukštų pareigūnų.

UD AME
Kurat. M. Plepiui už jo pasi

aukojimų ir kantrumų, renkant . 
"Mūsų Sparnų"tekstų. Linkime 
ateityje nepailsti ir vis tobulėti.

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ.

BŪK DĖKINGAS VIEŠPAČIUI UŽ 
GALĖJIMĄ DUOTI...

88



Taupykite ir darykite paskolas Amerikos Lietuvių Sostinėje — Mar
quette Parko apylinkės centre, 6239-45 South Western Ave., kur Chicago 
Savings Bendrovė teikia prieinamiausias sąlygas paskolų aplikantams ir 
apdrausto patarnavimo taupytojams per 37 metus.

CHICAGO SAVINGS yra viena iš gražiausiai įrengtų Taupymo Ben
drovių visoje Chicagoje.

Taupytojų patogumui: naujausi įrengimai, du dideli kiemai automobi
liams (vienas įvažiavimas iš Western Ave.) ir daug nemokamų patarnavi
mų pinigus taupantiems nariams. KVIEČIAME

Providing a Complete Service for Our Members!

Current Dividend on 
Investment Accounts

• Vacation Club
© College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
® Insured Family Savings
• Notary Public Service
• All types of Insurance
© Free community rooms for your organization 

meetings
® Cash checks and pay all family bills with our 

special money order checks. No service charge 
to members

® U. S. Postal Stamp Machine Service
® Sell and redeem U. S. Bonds
© Two large free parking lots
@ Drive-In Window
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
® Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Association
6245 SOUTH WESTERN AVENUE • CHICAGO 36, ILLINOIS • GRovehill 6-7575

HOURS
Monday.........12:00 P.M.- 8:00 P.M.
Tuesday......... 9:00 A.M.- 4:00 P.M.

Wednesday. . Closed Ali Day 
Thursday. . . . 9:00 A.M.- 8:00 P.M. 
Friday............ 9:00 A.M.- 8:00 P.M.
Saturday........ 9:00 A.M.-12:30 P.M.
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