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Iš istorijos vadovėliu; 
viduramžiais Vakarų Em»-* 

poskariuomenę^įkuri buvo ge
riausiai tvarkoms, sudarydavo 
pėstininkai,*.; raitytį ir artilerija.-
Svarbiausią vaidmenį vaidinda
vo raitija? . 5* 

Raitijai buvo sunkiai ir leng^ 
vai ginkluota. Sunkiąją raitiją' 
sudarydavo rait i kariai , ap- ' 
kaustyt inuo galvos ikrkgjifctvBN 
WiS" metaliniais šarvais.; Toks 
riteris buvo beveik nepaimama 
tvirtovė. Žinoma;, jei jis nenu
krisdavo nuo arklio, nes ant jo 
užsėsti kautynių metu buvo 
labai sunku. Lengvoji raitija buMo 
panašiai šarvuota, tik šarvai 
fittvo lengvesni, dengė pečius ir 
krūtinę.« galvą—' šalmas. Rai
tijos ginklai buvo: ilga ietis, dviaš
menis kardas, kirvis, kuoka, plak
tukas, lankas ir skydas nuo smū
gių prisidengia. Lankus (kil
pinius) j dažniausiai turėdavo 
tik riterių palydovai,; nes riteriams 
bovb negarbė nukauti prieši
ninką iš tolo. \ 

XV amžiaus artilerija buvo 
dar netobula ir ne visuose ka
ruose pritaikoma. Patrankos — 
grioišdiškos, didelės ir sunkiai 
pervežamos, todėl jos daugiau 
tiko pilims «ntį. tvirtovėms griau
ti. Soviniar%— daromi iš ak
mens arba iš #vino. 

Kautynėms karraoaienė rikiuo-
da^osi įvairiai — eilėmt^ tri
kampiais, keturkampiais. IŠ faas-
ttf statydavo stipresnius ir geriau 
ginkluotus, o viduryje susispiesda
vo silpnesni. Raiteliai vieni nuo 
kitų palikdavo didesnius tar
pus, kad turėtų daugiau erdvės 
kautis. Vadai mūšiuose kauda
vosipirmose ėilesė?fOe*Kvienas 
riteris kaudavosi po savo vėlia
va ir neturėdavo teisės ją pali
kęs bėgti. Jei vėliava patekda
vo į priešo rankas, tai riteriai 
arba prisijungdavo prie kitos 

1410m. liepos 15-oji gi r i O (Grunwal(To) mūšio dien . 

vėliavos, arba traukdavosi. 
Lietuvos karniomenė nebuvo 

taip šaUniaį ginkluota, kaip Vaka-
rų ĘtHppos, tiksudėtis buvo pana
ši Kadangi lietuviai, kafp tvirti-

' n a įvairios kronikos, mėgdavo 
kovoti ne atvirame lauke, o kur 
riors giriose, kalnuotesnėse vie
tose, pelkynuose, manoma, kad 
pėstininkai tokiuose mūšiuose 
daug ką reikšdavo. Nors žy
miausią vaidmenį vaidino rai t i 
ja. Apsiginklavimu lietuvių ka
riuomenė buvo kiek prasčiau 
ginkluota nei lenkų. Ordino ka
riuomenė buvo už abi sąjun
gininkų (lietuvių ir lenkų) ge
resnė -—geriau organizuota ir. 
ginkluota, drausminga. :rr ko
vose patyrusi. • 

Birželio 30d. abi sajunginirikų 
kariuomenės sutartu laiku atvyko į 
Mozūrus $5$rvinską[). Lietuviams 
nužygiuoti*ttekoapie 450km. Toks 
ptmktualus kariuomenių susitiki
mas, kai nebuvo žemėlapių, radijo 
a r telefonų, parodo vadų dideH. nu
simanymą karo dalykuose. 

Liepos 3d. sąjungininkai ėmė 
Žygiuoti pasirinkta kryptimi — 
į Marienburgą. Ordino jėgos buvo 
išsklaidytos po visą pasienį. | Čer-
vinską atvyko kryžiuočių pusės 
vengrų pasiuntiniai klausti Jo
gailos kur ir kada būtų galima pra-
dėli taikos derybas. Jogaila vie
tos neskyrė, tik nurodė, kad bus 

i susitikti apie Sepos 5£d. 
' - | M e Ukros upės Vytautas 

perskirstė Lietuvos kariuome
nės bur tus— stipresni kraš tuo
se, s i lpnesn i— vSdjuryje, išda
lino jiems vėliava,? 

Pirmutinis Žalgirio įaUišio 
aprašinėtojas, lenkų istorikas 
Dlugošas rasė, kad lietuvių ka
riuomenė puikiai judėjo, t rauk
dama akį tvarkingirmn. Vy-
t a u t a s v e n ^ f a ^ ^ ^ r i u o m e b ę . o 
lenkai neturėjo vadų... Joįgaila 
tarėsi su čekų ir, raoravų frite-

ŠVENTE 
Ligijos Tau^kuvjenės f o r o ' e : : 

riais, siūlydamas vadovauti ka
riuomenei, bet šie atsišaukė 
Tuomet vadovavimą kariuįjtae-
nei Jogaila atidavė Kroklovoš 
vaivadai Zyndramui. Jo vadova
vimas neturėjo didelės reikš
m ė s — jis kovojo tik prie vy
riausios vėliavos. Sudarytoje 
karo taryboje Lietuvai atstova
vo vienintelis Vytautas, bet jau 
žygio metu jis tapo faktišku vi
sos kariuomenės vadu. 

Ordino magistras Ulricbas 
von Jungingenas buvo karštas 
ir narsus karys, labai pasitikė
jęs savimi. Kai Jogailos pasiun
tinys prieš mūšį užklausė ma
gistro ar šis nesutiktų išspręsti,, 
ginčo (dėl Žemaičių ir .JDebry-' 
nės sugrąžinimo;, magistras at
sakęs, kad ginčą\ tarp;jo ir są
jungininkų išspręs tik ka rdas / 

Liepos 13d. sąjungininkų/ka
riuomenė užėmė Gilbenburgo 
miestelį. Magistras manė; kad są
jungininkai, pamatę Ordino ga
lybę, pabėgs. Kai taip nea t s i t iko , 
jis įsakė pastatyti 12 tMų. ku
riais jo kariuomenė turėjo pereiti 
Drevencą ir užeiti priešui ož akių. 

Liepos 15-tą visą naktį siautė 
audra, pliaupė lietus. Kryžiuo
čiai tokią audringą naktį žygia
vo apie 22-25 km. ir buvo pavargę; 
Žalgiris tapo kautynių vieta. Tai 
buvo nelygi, kalvota vietovė, ap
augusi gįriemis. 

Lietuvos valstybė Vytauto tai
kais buvo kelis kar tus didesnė 
už Lenkiją. Manoma, kad gy
ventojų skaičius buvo apylygis, 
tik Lenkijoje tankiau gyvenama 
Lietuvos ekonominė padėtis buvo 
geresnė. Tai patvirtina toks faktas, 
kad Vytautas davė Jogailai pi
nigų kariuomenei samdyti. 

Auštant Jogaila liepė pasta
tyti palapinę ir išklausyti Mi
šias. Dėl didelio vėjo palapinės 
pastatyti negalėjo ir Vytautas-
isakė žygiuoti toliau. Ties 

Laubner ežeru, ižsigiedrijus, buVb 
pastatyta palapinė ir Jogaila mel
dėsi. Tai galėjo būti apie kokią, i # 
vai. ryto. Tuo metu ties Žalgirieti 
pasirodė kryžiuočių vėliavos. 

Vokiečiai į mūšio lauką at-
sede S&vėliavas, Lenkija—51, 
Lietuva — 40. Nėfa-tątslių duo
menų kiek žmonių diįvvavo 
mūšyje. Tikėtina, k a d ša/angi
ninkai turėjo 18-20 tūkst žmo
nių, o ordinas— apie'12 tūks-
tančių. Abi pusės pasiliko ne
mažus rezervus. 

Iš Ordino pusės atvykę pashūaj 
tiniai, atnešė du1 nuogus kard|iš, 
kuriuos atsiuntė pats magisfras 

Kai lietuvis! gretos pradėjo 
krikti; t kovą' įsijungė lenkų 
sunkioji raitija. Vytautas, galėjo 
įsakyti pradėti a ts i t raukimo 
manevrą. Atsitraukiančią^ lie
tuvių vėliavas,.. persekioję- kry
žiuočiai išardė savo rikiuotę, 
Sugaišo nemažai laiko ir išsi
sklaidę sugrįžo į mūšį. Sven 
Ekdajnl, kuriam j© tyrinėjimai 
atnešė įpasauiinę šlovę moksle, 
kaip Žalgirio nugalėtojams — 
t au tu istorijoje, lietuvių ma
nevrą pavadino visą mūšį nulė
musiu ięikamu. Netrukus še
šiolikį kovoje nedalyvavusių vė
liavų/ėmė slinkti T mūšio lau
ką. Jų priekyje jojo pats magis
t r a s Ulrichas von Jungingenas. 
Tuo metu iš užnugario pasirc* 
dė Vytautas su pertvarkyta pa
bėgėlių kariuomene ir pradėjo 

LIETUVA, TiVYNE MUŠU... 

būsimam susričniimaw : S*Jn*akryžiuočius supti. Pas t a r i e j i 
Karaliui Jogailai bu\p?pf rink- vedami,didžioj o magistro, pfsa-

ta saugi vietaįis 1 
tyti visas kautynesf Jį saugojo kn-
rūgaiksčib Karibltb vėliavą, kurią 
dar prieš kaip buvo atsiuntęs 
Vytautas. Jogaila buvo stipriai 
apsaugotas .f- j am buvo paruoš
ta greičja%sių į r eikliausių 
arkinį pabėgimui „Aiėksand-

Simušė, tačiau juos užgrįflečb iš 
apgaulingo manevro sugpįžusi 
lietuvių k a r i u o m e n e Kryžiuo
čiams šitas puolimMbuvo visai 
netikėtas. Įvyko Jsūtbūtirtįs mū
šis. Lenkai, p ^ a t ę sugrįžusius 
lietuvius, atgayp dvasią ir ėmė 
smarkiai kauJSs^Didysis magis-

r a# Vytautas, Didysis I i e t uvos / " t r a s buvo s&pi3tas, bet ryžosi 
kunigaikšt is , pavedė siye Die-^-~ gyvas nepasiduoti. Pagaliau 
vo valiai, lakstė visur i&rp len-* 

įkų ir lietuvių kariuomenių^ 
dažnai mainydamas f arkliusf 

>'DrtĘg6šas).:!tokia b u y | Vytaute 
apsaūga; \ , % f 

Jogailai vis delsiant prądėC 
mūšį, Vytautas davė'isakym^ 
pulti. Tik įfpie 3 vai. po pietų {pasi
girdo karaliaus ttimito balsasv 
pranešdamas kovos pradžią. 

Valanda nelygios kovos, atne
šė lietuviams didžiulius nuos
tolius. Vytautas visi; laiką buvo 
kovos lauke. Jis ruošė įvairius 
taktinius ėjimus, kurie vyko lai
bai greitai. Traukėaliemvi^Jen-
kų vėliavos. Buvo netvarkomi Da
lis kryžiuočių; kovojustt>prieš, 
lietuvius, p u o ^ lenkus. Retėj^ 
sąjungiHinki; J ė g o s ^ f i o r s I š 
klos ^rsvaro»-p~o valandoj mū
šio dar nebuvo. ?*\ ^*" 

lietuvio pė|(%iink©ietis pervėrė 
jam kaklą^i^agistras krito nuo 
arklio ir mirė. Sąjungininkų 

; skaičiagąį persvara padarė sa-
| vo* ir/iį$ršta liepos diena pasi-

baigė visišku ordino kariuorae-
nėą^itriuškinimu. 

Baisi Ta.ūšio pabaiga — bėgan-
JJŠįK^r besivejantys klupo ant la-

vobų... Pavakarėje sąjunginin-
kai'i|uolė į kryžiuočių stovyklą 
ir ^ apiplėšė. Vadai spėjo įsa-
ky$;jsudaužyti kryžiuočių vyno 
statines, kad nugalėtojai nepa-

.Jfgertu. -s -,.. 
Pp '£% valandų mūšio reikėjo 

riBfflM& — pagal to meto pa-
jjročnis >— trims dienoms. Nuo-

% vargis buvo didelis,,,kad prieš 
-' naktį jau n iek^- nepasmįsino 

nei užmuštas, *e^ snžeštais — 

-h 
h m 
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Nuotraukoje viršuje (iš dešinės): šventės meno vadovė 

Rasa Poskočimienė ir šventes vedėja akt. Alida Vitaitė. 

Nuotraukoje dešinėje: vaizdas iš šventės. 

B u k i m e 
Vytautas 

Tautos dvas ią 
s t i p r i nan ty s da iga i 

Kiekvieną kartą, kai 
tik grįžtu iš kokios 
gražios šventės, pras
mingo renginio, par
sinešu ir viltį, kad gal 
jau kalasi tautos dva
sią stiprinantys dai
gai, gal Lietuvą už
plūdusi antikultūros 
banga jau slopsta, atsitrenkusi 
į turtingo mūsų kultūros pavel
do, senųjų papročių ir tradicijų 
pylimą. Tačiau užtenka televi
zoriaus ekrane pamatyti kokį 
antikultūros įvykį arba reiškinį 
- ir rankos nusvyra. „Smurtas, 
melas, sekso garbinimas, šan
tažas, net tėvažudystė tapo 
kasdieniniu, spaudos pasigar
džiavimu, televizijos duona", -
sielojasi pedagogas, rašytojas 
Vytautas Mizeras. 

Šįryt „Lietuvos ryte" per
skaičiau garsiojo Marijaus Mi
kutavičiaus straipsnį „Į pramo
gų sūkurį — pro sukąstus dan
tis", kuriame jis pagrįstai pikti
nasi, kad „mes linksminamės 
kažkaip niūriai, su svoriu ant 
krūtinės ir pro sukąstus dan
tis", kad „koncerte mes būtinai 
turime „prisiliuobti" iki žemės 
graibymo", kad nežinia, „ar mes 
geriame klausydamiesi muzi
kos, ar mes klausomės muzikos 
gerdami". 

Išties bjauru matyti jaunų 
„.apsinešusių" jaunuolių kly
kiančias minias, veidu atsisu
kusias į dar garsiau klykian
čias „žvaigždes". Tačiau jau pa
sitaiko ir išimčių, kai ir aikštė
je, ir salėje to prakeikto, visur rek
lamuojamo alaus nebūna nė 
kvapo. Tik gera nuotaika ir gera 
muzika, tik teigiamos emocijos. 

Taip buvo Valstybės (Lie
tuvos karaliaus Mindaugo) ka
rūnavimo dienos renginiuose, 
kuriuose teko dalyvauti. 

Vis i k e l i a i veda į 
Kernavę 

Į Kernavę, „vieną iš svar
bių Mindaugo pilių, kurioje jis 
galėjo ilgiau turėti vieną savo 
pagrindinių buveinių" (Z. Ivins
kis) važiavau ne todėl, kad jau 
buvo pasiekusi maloni žinia: 
Rytų Kinijos Sužou mieste bir
želio 28-liepos 7 dienomis vyku
sioje UNASCO Pasaulio pavel
do komiteto sesijoje nuspręsta į 
Pasaulio paveldo sąrašą įtrauk
ti Kernavės archeologinę vieto
vę. Čia aš dažnas svečias, net 
nuo studentiškų laikų, nuo pir
mųjų Rasos švenčių sovietme
čiu. Vien tik vaizdas į piliakal
nius, už kurių — Pajautos slė
nis iki pat Neries, vertas, kad 
gėrėtumeisi neatsigėrėtum! O 
jeigu turi bent šiokią tokią vaiz
duotę, tame slėnyje nesunku 
pamatyti viduramžių miestą, 
kuriame kantriai pluša odinin
kai, puodžiai, drožėjai, audėjos. 

p i l i e č i a i ! 
Visockas 

verpėjos, pynėjos, žo
lininkės... Nesunku 
įsivaizduoti dar ir to
dėl, kad visi jie, tarsi 
burtininko lazdele 
mostelėjus, susispietė 
neįmantriose palapi
nėse ir XXI amžiaus 
lietuviams bei įvairių 
tautybių svečiams-
aiškina, rodo, kaip ak

meniniame kirvuke išgręžti ko
tui skylę, iš kokio medžio pasi
gaminti lanką ir strėles, ką ga- J 
Įima nupinti iš liepos karnų, iš ; 
beržo tošies, kaip apsisaugoti 
nuo įkyrių uodų ir parazitų... 

Maloniai stebina tų „viduram
žių amatininkų" žinios ir suge
bėjimai, išorinis panašumas į lie
tuvaites ir lietuvaičius, gyvenu
sius prieš 700-800 metų. Ma
lonu ir tai, kad kasmet į juos 
pasižiūrėti čia, šioje pasaulinės 
reikšmės vietovėje, susirenka 
minios žmonių. Taip — minios! 
Ir tie žmonės nėra apsvaigę nuo 
kiekviename žingsnyje įkyriai 
brukamo alaus. Nes vyksta Tė
vynės istorijos pamoka. O mokytis 
oi kaip reikia. Teko matyti gru
pelę tautiškai pasirėdžiusių 
jaunų moterų, kurios taikėsi 
taip nusifotografuoti, kad tolu
moje matytųsi ...Nemunas. 

—o Vytautą Didįjį 
i š b r u k o iš šven tor iaus 
Kiekvienas tos istorijos pa

mokos dalyvis namų darbams 
galėjo įsigyti mano seno pa
žįstamo (beje, „Bičiulystės" 
skaitytojo) Juozo Vercinkevi-
čiaus redaguojamą „Kernavę" 
— šešiolikos puslapių laikraš
tį, kuriame apstu ir populia
rios, ir profesionalios medžia
gos apie įvairių laikotarpių Ker
navę, apie Neries regioninį par
ką, į kurį įeina ir vienas di
džiausių Lietuvoje Dūkštų ąžuo
lynas, su pernai išdrožtais se
novės lietuvių dievais lentinių 
takų pakraščiuose: yra net ak
muo su paslaptingais iki šiol 
neįmintais rašmenimis. Pats 
laikraščio redaktorius „Kerna
vėje" rašo apie Kernavės prob
lemas, konfliktą tarp parapijos 
ir Archeologijos ir istorijos mu
ziejaus. Ir paminklui Mozei, ir 
Vytautui Didžiajam (abiejų au
torius prof. Antanas Kmie
liauskas) neatsirado vietos ten, 
kur jiems derėtų stovėti: pirmo
sios bažnyčios šventoriuje; to
dėl Mozė stovi prieš pat švento
riaus vartus, o Vytautas Didy
sis — klebonijos sode. „Mat re
zervato direkcija mojuoja Sei
mo patvirtintomis rezervato te
ritorijos ribomis, pagal kurias 
senasis Kernavės bažnyčios 
šventorius yra rezervato teri
torijoje. Kiti parapijos pastatai 

— dvi koplyčios, senosios kle
bonijos, kuriame įsikūręs para-

Nuketta j 3 psl. 
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Mes iš Sao Paulo! 

Nuotraukoje (iš kairės): I e. Alberto Dilys, 36 
m.:,,Aš esu grynas lietuvis, mano gyslose teka 
tikro lietuvio kraujas!"; Gvilherme Bragov, 17m. 
— bulgaru ir lietuviu kilmės; Adam Albert 
Sonntag Lutkus, 16m.: , ,0 taip, man visi sako, 
kad aš labai panašus j lietuvį. Bet aš ir esu lietu
vis. Šoku todėl, kad noriu pagerbti savo tėvy, 
seneliu kultūrinį paveldą"; 
II e. Thomas Erich Sonntag Lutkus, 19m.: ,,Man 
patinka būti tarp lietuviu"; 
ietuvis- vengras — Herbert Jakštas Tom, 28 m. 

Visi iki vieno tvirtino, kad Brazilijoje JŲ drau
gai ar pažįstami žino, jog jie yra lietuviai. Visi 
vaikinai dar nevedę (kai kurie per jauni!), bet 
ateityje norėtu, kad JŲ draugės ar būsimos žmo
nos būtŲ lietuvės arba lietuviu kilmės. 

JAV LB KRAŠTO valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė 

Gustienė :,,Labai džiaugiouosi pavykusią švente. 

Graudžiai gražu, kai dalyvauja tiek daug šeimy". 

Vaičiūny šeima iš Kanados. Jaunimas ir vyresnieji— Toronto „Gintaro" šokėjai.Nuotraukoje 

(iš kairės): le. marti Angelė Vaičiūnienė, močiutė Al-dona Vaičiūnienė, anūkė Aleksandra Va-

ladkaitė, senelis Algirdas Vaičiūnas, II e. žentas Raimundas Valadka, anūkas Andrius Valad

ka, sūnus Andrius Vaičiūnas, dukra Ramoną Vaičiūnaitė-Valadkienė. Trūksta anūkės Vilijos. 

,,Toronto šventė buvo meniškesnė", — teigia visos šeimos galva Vaičiūnas, buvęs Kanados 

LB bendruomenės pirmininkas. 

Alena ir Albertas Glavinskai gimė Čikagoje. Prieš dvyliką mėty 

jie susitiko ir sukūrė šeimą Floridoje. Į šventę atvyko su keturiais vaiku

čiais, kurie šoka St.Petersburg'o „Spindulėlyje". 

Nuotraukoje (iš kairės): Tomas, Dalytė, Audra ir Daina su tėveli

ais. — Anksčiau patys šokome, dabar šoka mūšy vaikai, — 

sako Alena Bobelytė-Glavinskienė. 

akimi r 

Akvilė Zakarauskaite šoka kartu su Čikagos lituanistinės mokyklos moks
leiviais. Mama Rasa — šios mokyklos kiškiy darželio mokytoja. Mažoji 
Urtė su tėčiu Edmundu — žiūrovai -sirgaliai. 

Darija Varnaitė ne tik šoka, bet ir padeda mamai Danguolei 

Varnienei (Los Angeles „Spindulys"). 

Nuotraukoje: Linas ir Lisa Barauskai su jauniausia atžala iš „Šaltinio", 
Detroit'o. Keturiy vaikučiy mama Lisa, nors ir yra lietuviatė, bet mažai 
kalba lietuviškai. Linas sako: „Reikės žmoną vežti į Lietuvą, tai tada iš
moks kalbėti geriau". „ O gal geriau namuose daugiau kalbėti lietuviš
kai?" „Taip man visi sako",— atsako Linas. Laimingi jauni žmonės la
bai patenkinti, kad dalyvauja tokioje šventėje, kur daug lietuviy. 

Kai dukra seka mamos pėdomis ..Neris Pupiūte - Palioniene — 

„Lanko" šokiy grupės iš Seatlo, Vvashington valst., vadove su 

šokėjais. 

Nuotraukoje (iš kairės): Gerda, Dainius, Birutė ir Mantas Kugaudos. 

— 29 kartus smagu, kaip per Kovo 1 l-qįą,— teigia šeimos galva Dainius Ku-

gauda, buvęs „Lietuvos" ansamblio solistas. Birute — Meno mokyklė

lės baleto klases pedagogė.— Labai džiaugiuosi mūšy vaiky pasiro

dymu. 

(Kairėje) Ni|ole Jasėnaitė-Pupiene — Čikagos „Letūno" vadovė, Išeivi

jos Tautiniy šokiy instituto direktorė. 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. 

Atkelta iš 1 psl. 
pijos Bažnyčios reliktų muzie
jus, pastatas, klebonijos svirnas 
yra atsidūrę rezervato „terito
rijoje", t.y. iš parapijos atimtoje 
žemėje, kurią valdo rezervato di
rekcija. O jos direktorius Sau
lius Vadišis yra iš tų vadovų, 
kurie, eidami pro kleboniją, jos 
nemato ar nenori matyti...", — 
rašo Juozas Vercinkevičius. 

Norisi tikėti, kad pirmosios Ker
navės bažnyčios fundatoriaus Vy
tauto Didžiojo paminklas „per
lips" per klebonijos tvorą ir at
sistos į tokią vietą, kur jis bus 
gerai matomas iš visų pusių — 
jau vien dėl to, kad skulptorius 
būtent taip jį ir įsivaizdavo. 

Kad nora i taptų 
rea lybe . . . 

Vilniuje, Gedimino paminklo 
papėdėje, liepos 6-osios vidur
dienį buvo kalbama apie at
statomus Valdovų rūmus ir jų 
rėmėjus. Dar viena valstybin
gumo pamoka. Kalbos, kad Val
dovų rūmų ats tatyt i neįma
noma, neveikia, j au neaktua
lios, pietinės ir pietrytinės sie
nos kyla, rėmėjų daugėja. Po 
šio renginio, palydėto daino
mis apie Tėvynę ir Laisvę, Tai
komosios dailės muziejuje buvo 
atidaryta paroda „Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmų radiniai", kurią pa
gerbė net pats premjeras Algirdas 
Brazauskas. Apsilankę šioje pa
rodoje (ji bus nuolat papildoma) 
galėsime įsivaizduoti, ko esame 

JAV LIETUVIAI 

netekę 17-ojo amžiaus viduryje, 
kai 1655-1661 metais Vilniuje ir 
Žemutinėje pilyje šeimininkavo 
Rusijos kariuomenė. Meno ir ki
tokios vertybes buvo išvežtos kaip 
karo grobis, o šukės ir nuolau
žos ilgainiui ats idūrė žemėje. 
Kaip sakė žurnalistams apie eks
ponatus pasakojęs archeologas, 
t iek daug ir taip gerai išsilaikė 
krosnių kokliai ir jų šukės bei kiti 
radiniai todėl, kad rūmai buvo 
pas ta ty t i drėgnoje, pelkėtoje 
vietoje. 

Taigi, mums pasisekė: rū
mai, kuriuose kažkada virė kul
tūrinis , politinis, visuomeninis 
gyvenimas, po kelių šimtų me
tų valstybės tūkstantmečiui gal 
vėl užims deramą j iems vietą. 
Ir bus panašūs į viduramžišką
jį originalą, su autentiškomis 
krosnimis ir židiniais. Atida
ran t parodą premjeras Algir
das Brazauskas palinkėjo: „Kad 
mažėtų skeptikų, daugėtų at
statymo entuziastų, kad mūsų 
norai taptų realybe". 

Ar š i a n d i e n p a v o j i n g a i 
s u n k u ? 

Gražūs Valstybės (Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo) 
dienai skirti meno renginiai vy
ko Kauno, Trakų pilyse, tačiau 
aš jų nemačiau. Tai vis užtvara 
antikultūrai , kul tūros paveldo, 
senųjų papročių ir tradicijų šal
t iniai , silpno valstybingumo 
jausmo ugdymas. Susidomėjimas 
praeit imi, tautos istorija su
stiprėja tada, kai valstybei sun
ku, pavojinga. Ar šiandien pavo

jingai sunku? „Tvirtėjanti vals
tybė ne visada teikia džiaugs
mo kiekvienam kaimynui. Taip 
buvo ir Mindaugo laikais, taip 
nutiko ir dabar", — liepos 6-ąją 
Daukanto aikštėje kalbėjo laiki
nasis prezidentas Artūras Pau
lauskas. Minėjo jis „ir rudenį 
įvyksiančių Seimo rinkimų lem
tingą reikšmę". Panašu, kad Sei
mas bus atakuojamas ne ma
žiau įnirtingai, kaip kažkada 
valdovų rūmai Gedimino kalno 
papėdėje. Jėgos gali būti nely
gios: populistinio fronto vadovė 
V. Uspaskich'o Darbo partija, Vals
tybės dieną Telšiuose ant Zakso 
kalno įkurta R. Pakso koalicija 
„Už tvarką ir teisingumą" ir 
per prezidento rinkimus atsiga
vusios K. Prunskienės vado
vaujama Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjunga — 
iš vienos pusės, ir nepopulia
rios, nevieningos, korupcijos 
naštą velkančios tradicinės val
dančiosios ir opozicinės partijos 
— iš kitos. Ar ginsime Parla
mentą, kuriame anaiptol ne 
šventieji sėdi, nuo ateivio iš Ar
changelsko ir įvairaus plauko 
daumantų, jo bendrų? 

L ie tuva — Rusijos 
po l i t ikos p l acda rmas? 

Prieš prezidento rinkimų 
antrąjį turą Seimui, svarbiau
siai Lietuvos institucijai, jau 
suduotas smūgis. Žvelgiant iš 
kaimyninės šalies, kuri nesi
džiaugia Lietuvos sėkme, — la
bai profesionalus, labai stiprus 
smūgis. Beveik metus laukta 

Leidinyje „Vilnius in Your 
Pocket" (dvimėnesinis informa
cinis leidinys), pe rska i tėme 
apie grindinio plytelę „Stebuk
las", esančia tam Katedros ir 
Katedros varpinės bokšto. Ta 
plytelė įdėta po garsaus Balti
jos kelio, kuris įvyko Lietuvai 
siekiant atgauti Nepriklauso
mybę. Tada žmonės buvo susi
kabinę rankomis ir taip sudarė 
grandinę, kuri nusitiesė per vi
sas tris Baltijos šalis — Lietu
vą, Latviją ir Estiją. ..Stebuk
lo" grindinio plytelė pažymi tą 
vietą, nuo kurios prasidėjo 
grandinė... Dabar kažkas sukū
rė legendą, kad reikia an t jos 
atsistoti, tris kartus apsisukti 
aplink 360 laipsnių, ir tuo me
tu sugalvoti kokį nors norą — 
tada tas noras išsipildys. Kiek
vieną kartą, kai tik mes su John 
eidavome pro Katedrą, vis ieš
kodavome tos plytelės, bet vis 
nesisekdavo. Kai tik išėjom 
kartu su dukra, ji iš kar to pa
stebėjo. Tai apie 12X12 colių dy
džio grindinio plytelė, kurioje 
spalvotu stiklu i nk rus tuo ta s 
žodis „Stebuklas". Pagal mūsų 
teoriją, mes niekaip jos nepa
stebėdavome todėl, kad kai tik 
eidavome, ant jos kas nors sto
vėdavo! Žinoma, kiekvienas iš 
mūsų turėjo progą ant jos atsis
toti, tris kartus apsisukti , ir su
galvoti norą! 

Per paskutiniuosius trejetą 
mėnesių pastebėjau kad kuriuos ne
malonius dalykus. Pirmasis — 
graffiti piešinių gausa . Man 
liūdna pamačius nuostabaus 
grožio senovinius pas ta tus , ku
rių restauracija reikalauja ži
nių, įgūdžių ir lėšų, kai ką tik 
šviežiai nudažyta siena jau sub
jaurota graffiti. Kur tik pasi
žiūrėsi. Ir tai tokio pat stiliaus 
ir turinio graffiti, kaip ir bet 
kur Amerikoje! 

Antras — erotinių leidinių 
kiekis, kuris taip atvirai išdės
tytas bet kur ir prieinamas bet 
kam. Jų pilna Lietuvos spau
dos kioskuose, beveik prie kiekvie
nos troleibuso stotelės. Tuose 
kioskuose pardavinėjami auto

busų ir troleib\isų bilietai, ciga
retės, saldainiai, ir t ie žurna
lai... Dažnai matau, kaip pradinės 
mokyklos mokiniai po pamokų 
vykdarnįjnamo. ten perka saldai
nius... Televiziia iau nuo 9 vai. ry
to ar nuo ankstyvo vidurdienio 
rodo filmus, kurie JAV būtų 
klasifikuojami kaip R kategori
jos (..R" kategorija — angliškai 
..Restricted". t.y. tik suaugu
siems, nes rodoma medžiaga 
turi siaubo, erotikos, necenzū
rinių žodžių ir pan.— Z.M.) 

Trečias nemalonus pastebėji
mas — elgetų kiekis mieste. Man 
suspaudžia širdį, kai pamatau 
sudžiūvusias senutes, apsivil
kusias sunkius, nunešiotus žie
minius paltus, apsiavusias nu
kleiptais žieminiais auliniais ir 
aps imutur iavus ias storomis 
skaromis, sėdinčias an t šaligat
vio, pilno praeivių, su rožiniu 
ištiestoje rankoje. Kartą įme
čiau monetą \ vienos tokios se
nutės ranką, o ji pagriebė mano 
ranką ir ėme bučiuoti. Man no
rėjosi raudoti! J u k tai gali būti 
kažkieno motina arba senelė! 
Kodėl jai reikia elgetauti? 

Lietuva amerikietės akimis (4) Iš kitos pusės — dažnai ma
tau elgetaujančius žmones, ku
riuos mintyse pavadinau .„eta
tiniais elgetomis". Yra grupės 
jaunų vaikinų, kurie ,,.dirba" 
dažnai turistų lankomuose Ge

d imino prospekte ar Pilies gat
vėje. Aš čia praleidau gana ne
mažai laiko ir kai kuriuos jau 
pradėjau atpažinti. Man labai 
sunku pajusti gailestį jaunam, 
odine striuke apsivilkusiam, vy
rukui, dar kalbančiam angliš
kai, kuris diena po dienos, sa
vaitė po savaitės, mėnuo po mė
nesio, prieina prie tavęs ir pra
šo pinigų. Teko matyti, kaip to
kie jaunuoliai kokiame nors 
brangesniame restorane eina 
nuo staliuko prie staliuko ir pra
šinėja. Tai atsitinka taip daž
nai, kad, iš vienos pusės, užsi
grūdini ir nori jiems pasakyti 
— palikte mane ramybėje, iš 
kitos — gal jautiesi ir kaltas, 
kad neduodi. Juk jie — jauni, 
sveiki. Noriu tikėti, kad Lietu
vai įstojus į Europos Sąjungą, 
ir jiems atsivers geros galimy
bės įsitvirtinti gyvenime. 

Si paskutinė mintis man pri
minė matytas šventes, skirtas 
Lietuvos priėmimui į NATO. 
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tinkamo momento smogti. „Tai, 
kas nepavyko R. Pakso šalinin
kams, grūmojusiems kumščiais 
ir lozungais „Salin Seimą", pa
darė A. Klimavičius ir V. Juno-
kas, mojuojantys Baudžiamojo 
proceso kodeksu. Seimas paim
tas už gerklės, diskredituotas, 
nebežinantis, ko stvertis ir kaip 
gintis" (V. Vasiliauskas). Dabar 
kaip bepasibaigtų tikrų ar taria
mų kyšininkų byla, Seimas ne
išvengiamai nukentės. Kiek? 
Tai priklausys nuo mūsų ryžto 
(arba abejingumo) ginti vals
tybę. Deja, „patriotizmas lietu
viui dar netapo tokiu pat natū
raliu dalyku kaip maistas ar kvė
pavimas...Lietuva gali tapti 
tuo, ko, matyt, siekia Rusija — 
jos politikos placdarmu,. Trojos 
arkliu NATO ir Europos Sąjun
goje" (A. Kulakauskas). 

O čia dar galvosūkis dėl 
„Mažeikių naftos". Šiandien 
pastoviai į ją atiteka .juodojo 
aukso" upelis iš šalies, kuri ne
sidžiaugia mūsų sėkme, šian
dien dar byra šimtai tūkstančių 
į valstybės biudžetą. O kaip bus 
rytoj? Premjeras pasirengęs 
kiekvienu momentu sėsti į lėk
tuvą ir skristi į Maskvą, tačiau 
ši kelionė gali priminti Juozo 
Urbšio kelionę 1940-aisiais. 

Atstatome Valdovų rūmus. 
Bet a r atstatysime Lietuvą? To
kią, kokios norėtume mes, o ne 
gudrūs Rusijos politikai. Būki
me piliečiai, ir atstatysime. 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU {22) 
VYRŲ IR MOTERŲ PSICHOLOGINIAI SKIRTUMAI 

l)r. Kt^tutis A. Trimakas 
Vyro ir moters santykiuose, 

ypač santuokoje, yra naudinga 
ir net būtina pažinti vienas ki
tą. Pažinimas neateina auto
matiškai. Tuo atžvilgiu vieni 
yra akylesni, kiti — ne taip 
akylus. 

Psichologai yra surinkę daug 
žinių apie vyrų ir moterų bū
dingas savybes. Šios žinios gali 
būti labai naudingos, nes jos 
aptaria budingus vyrus ir mote
ris. Kai kurie tikrai yra tokie, 
bet nemaža nukrypsta daugiau 
ar mažiau į vieną ar kitą kraštu
tinumą; yra moterų — kraštu
tiniai moteriškų, arba links
tančių į vyriškumą; ir yra vyrų 
— kraštutiniai vyriškų, arba 
persiėmusių kai kuriomis mo
teriškomis savybėmis. 

Remdamasis daugelio metų 
konsultavimo praktika ir plačia 
psichologų specialistų literatū
ra, suminėsiu kai kurias vyrams 
ir moterims būdingas savybes. 
Skaitytojai teprisimena, kad 
gali būti išimčių ir nukrypimų. 

Laikysena kūno atžvilgiu 
Vyrai. Vyrai — fiziškai stip

resni, pajėgesni. Jie daugiau 
gali. Tai įeina į jų psichiką. Vy
rai tikisi būti sveiki, pajėgūs. 
Jiems sunku pripažinti savo ri
botumą, silpnumą, nepasise
kimą, ligą. Jie labiau neprik
lausomi nuo kitų: jiems sunku 
prašyti kitų pagalbos, sunku 

įvykusią balandžio ld. ir Lie
tuvos priėmimui į Europos Są
jungą gegužės 1 d. 

Balandžio 1 d. šventėje buvo 
surengtas koncertas Katedros 
aikštėje, o vakare nuo Gedimi
no kalno buvo leidžiamos ug
nies salvės. Vidurdienį aš ėjau 
iš JAV centro Pranciškonų gat
vėje ir man žemai virš galvos pra
skrido NATO lėktuvai. Gedimi
no prospekte matėme karinį pa
radą. Neries upės Žaliasis til
tas buvo papuoštas gėlėmis. 

Šventė, skirta Lietuvos įstoji
mui į Europos Sąjungą, kuri 
vyko balandžio 30 ir gegužės 1 
dienomis, buvo daug didesnės 
apimties. Tas dvi dienas abie
jose Gedimino prospekto pusė
se buvo pardavinėjamas tradi
cinis maistas, valgomas visose 
25-iose Europos Sąjungos šaly
se. Grojo įvairios muzikos gru
pės. Penktadienio, gegužės 30 
d. vakare, tuo pat metu skirtin
gose miesto dalyse vyko trys 
koncertai. Mes nuėjome į vie
ną, kuris vyko Katedros aikštė
je. Kaip ir anksčiau — buvo 
suręsta didžiulė scena. Kai tik 
užgrojo Filharmonijos orkes
tras, į dangų pakilo 4 oro balio

nai. Koncerte pasirodė įvairios 
muzikinės grupės iš visų 25 ša
lių, priklausančių Europos Są
jungai. Koncertą pabaigė ugnies 
salvės nuo Gedimino kalno. Žiū
rovų minia buvo tokia didžiulė, 
kad atrodė lyg visi gyventojai 
išėjo į gatves švęsti Lietuvos įs
tojimo ir mosuoti Europos Są
jungos vėliavomis. Visų veidai at
rodė tokie laimingi. Tuo pat metu 
vyko ir kitas didžiulis koncertas 
prie naujojo Europos prekybos 
centro — gal apie mylią nuo 
Katedros. Koncertas buvo la
biau pritaikytas jaunajai kar
tai, ir, kaip aš supratau, tęsėsi 
iki 1:30 ryto. Iš savo buto mes 
galėjome matyti to koncerto 
pabaigos ugnies salves. 

Jau praėjo trys mėnesiai nuo 
atvykimo į Lietuvą. Aušta — 
apie 5 vai. ryto, o vakare, iki 10 
v.v. — dangus dar šviesus. Joh-
n'as turi vis mažiau paskaitų. 
Atrodo, kad baigiamuosius eg
zaminus jo studentai galės iš
laikyti iki gegužės pabaigos. 
Iki šiol mes neturėjome galimy
bės nukeliauti kur nors toliau 
nuo Vilniaus ar Kauno, būtent 
dėl jo darbo tvarkaraščio. Todėl 
tikimės, kad galėsime pamatyti 
daugiau Lietuvos ir Europos bir
želio mėnesį. 

Čia beviešint, patyriau tiek 
daug gero ir mielo. Daugeliu at
žvilgiu, mūsų gyvenimo kokybė 
Lietuvoje geresnė, negu Ameri
koje. Turime progos daug dau
giau pajudėti fiziškai, valgom 
daugiau šviežio maisto be kon
servantų ar cukraus pakaitalų 
ir tt. Jaučiamės gerai, nes vaikščio
jimas pėsčiomis (o taip pat lipi
mas laiptais), padarė savo: ne
mažai drabužių tapo laisvesni. 
Koks privalumas! Iki išvykstant 
namo į Houston'ą liepos mėne
sį, laukiu progos apžiūrėti, 
kaip Lietuva atrodo vasarą. 

J o a n Knasas pasakojimą 
į lietuvių kalbą išvertė 

Zita l e n k a i t ė Masley, TX 

Nuotrauko|e (iš koirės): John, 

dukra Maryanne ir Joane Knasas 

Vilniuje. Nuotrauka iš asmeninio 

albumo. 

būti slaugomiems, prisipažinti, 
kad pavargo, kad turi pailsėti. 
Vyrai dažniau patiria įtampą. 
Jie greičiau imasi alkoholio, 
kad „gerai" jaustųsi. 

Moterys. Moterys — fiziškai 
silpnesnės, mažiau pajėgios. Tai 
įeina į jų psichiką. Jos labiau 
junta ir lengviau pripažįsta sa
vo kūno ribotumus, silpnumą, 
nepasisekimą, ligą, ypač prik
lausomumą nuo kitų, nuo vyro 
(kai tampa nėščia). Besirūpin
damos mažyliais, jos yra kant
resnės ir lengviau pakelia 
skausmą. Moterys nepatiria 
tiek daug įtampos, nors kartais 
ir leidžiasi (jei nesugeba) būti 
jos paveikiamos. 

Galvojimas, protavimas 
Vyrai. Jų galvojimo būdas yra 

racionalus, logiškas, „šaltas", 
be jausmų palydos, dažnai — 
be atsižvelgimo į kitus. Galvo
jimo turinys: apie daiktus, išo
rės pasaulį, darbą, ne tiek apie 
asmenis. Be to, jų galvojimas 
yra gerokai sudėliotas į „stal
čius": t.y., vienas kito nepa
veikia, nesusilieja. Pabaigus 
darbą ir grįžus namo, jiems už
trunka laiko pakeisti dėmesį. 
Vyrai lėčiau galvoja, lėčiau ir 
kalba. Ar vyrai kreipia dėmesį į 
detales? Klausimas diskutuoja
mas: vieni psichologai teigia, 
kad vyrai nekreipia dėmesio į 
detales, nes jiems jos nereikš
mingos; kiti teigia — priklauso: 
jei tos detalės yra svarbios jų 
darbui, jie sugeba kreipti dė
mesį į jas. 

Moterys. Jų galvojimo būdas 
— intuityvus: t.y. iš karto , j u n 
ta" tikrovę, su jausmų palyda. 
Jos įpratusios atsižvelgti į as
menis. Moterų mintyse —reikš
mingi asmenys ir ryšiai su jais 
bei kitais, o taip pat — namai. 
Jn žinoiimas nėra sudėliotas i 
„atskirus stalčius". Moterims 
lengviau pereiti iš vienos situ
acijos j kitą ar jas suderinti; bet 
iš dalies tai įmanoma ir dėl to, 
kad jų „pasaulis" nėra toks su
dėtingas. Jos smulkmeniškesnės: 
kreipia dėmesį į detales tų sri
čių, kurios joms rūpi: vyras ir 
vaikai, kaip aprūpinti juos 
maistu, apranga, o taip pat — 
namai. Joms lengviau išsi
reikšti, lengviau ir kalbėti. 

Jausmai ir emocijos 
Psichologai nurodo, kad yra 

dvi emocijų rūšys: viena rūšis 
la-biau tinka vyrams, kita — 
moterims: tai iššūkio ir asmeni
niai jausmai. 
Vyrai. Kadangi vyrams tenka 
stengtis už namų sienų patiems 
įsitvirtinti dėl jų pačių a r šei-

MOTERIMS 

KAUKES 
Sakoma, kad save reikia 

mylėti, jei nori išlikti gražus ir jau

nas. Reikia ne tik mylėti, reikia 

save ir prižiūrėti Ypač odq, o 

svarbiausiai — veido odą 

Siūlome keletą labai paprastu 

receptu namuose lengvai padaro

moms kaukėms veidui 

Citrinos k a u k ė 
raukšlėtai, pavytusiai odai 

Suimkite vienos citrinos minkš-

tqiq dalį Veido odą patepkite ne 

mos gerovės, jiems labiau tinka 
iššūkio jausmai: drąsa, viltis ar 
priešingai — neviltis, baimė, 
pyktis. Vakarų pasaulyje ne
priimtina, kad vyrai būtų jaut
rūs ar jausmingi. Tad jie dažnai 
jausmų neišvysto ar juos slopi
na, neparodo išorėje, ypač tų, 
kurie lyg rodo jų nesusival
dymą ar silpnumą. 
Moterys. Kadangi moterys dau
giau rūpinasi asmenimis, tai 
jos dažnai sėkmingai išvysto 
asmeninius jausmus, tarp ku
rių teigiami — meilė, džiaugs
mas, o neigiami — liūdesys, bo
dėjimasis, neapykanta. Vakarų 
pasaulyje moterims priimtina 
būti jautriomis ir jausmingo
mis. Tad paprastai joms nėra 
sunku patirti ir parodyti jaus
mus, išskyrus neapykantą, ku
ri, kad ir užslėpta, gali apkartinti 
tiek jas pačias, tiek neapken
čiamą asmenį (paprastai, kitą 
moterį). 

Išvados 
1. Tarp vyro ir moters yra trau
ka — ir tai ne vien lytinė, bet ir 
psichologinė: savo būdingomis 
savybėmis jie vienas kitą papil
do. Atlikdami savo charakte
ringą vaidmenį, jie vienas ki
tam yra nepamainoma parama 
santuokoie. o turint vaikų — jų 
auklėjime šeimoje. 
2. Tinkamos darnos galima ti
kėtis tokioje poroje, kur vyras ir 
moteris veikia bendram gėriui 
pagal jų lyčiai būdingas sa
vybes. 
3. Vieno ar kito nukrypimai į 
kraštutinumą ar savyje išug
džius priešingos lyties savybių 
(pavyzdžiui, vyriška, dominuo
janti moteris) porą išmuša iš 
lygsvaros; ir tai reikalauja su
dėtingesnio prisitaikymo (gal 
toji dominuojanti moteris vedy
boms pasirinko silpną, pasyvų 
vyrą?). Tokie nukrypimai suke
lia daugiau problemų tiek pa
čioje santuokoje, tiek šeimoje 
auklėjant vaikus — juk jie vai
kams nebepateikia vyrui ir 
moteriai būdingo įvaizdžio. 

biu kremu ir ant jo uždėkite plo

ną, beveik permatomą vatos sluoks

nį. Po to ant jos uždėkite citrinos 

minkštimą. Dabar Jūs pasidarėte 

citrinos kaukę. Po 10-15 min. 

viską nuimkite sr veidą ištepkite 

riebiu kremu. Si kaukė sutraukia 

poras, raukšles, o oda išsivalo, 

sustiprėja. 

2. Suplaktą žalio kiaušinio bal

tymą sumaišykite su pusės citrinos 

sultimis ir žiupsneliu druskos (ant 

peilio galo). 

3 Vienos citrinos sultis sumai

šykite su vieno suplakto kiaušinio 

baltymu ir vienu valgomuoju 

šaukštu alyvų, migdolu ar saulė

grąžų al iejus 

Šiuo mišiniu kas vakarą pataria

ma ištepti kaklą. 

Parengė Jurga Tamonienė 

t 
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Žalgiris 
Atkelta iš 1 psl. 

naktį jau niekas nepasirūpino 
nei užmuštais, nei sužeistais — 
juos pribaigė šaltas l ietus. 

Pabėgusios lietuvių kariuo
menės sugrįžimas į mūšį, kai 
persvara ryškėjo kryžiuočių pu
sėn, yra nepaprastas karo stra
tegijos reiškinys. Nepapras tas , 
kad taip greitai ir taip laiku su
grįžo. Bėgimas arba pasitrauki
mas iš mūšio lauko — sąmo
ningas Vytauto kariškos takt i 
kos veiksmas. Pabėgusiųjų tar
pe būta ir totorių, kurie tokios 
taktikos visada laikydavosi . 
Vytautas Žalgirio mūšyje rizikavo, 
bet ši rizika buvo pasverta ir ap
skaičiuota — rizika, padariusi jį pa
saulio istoriją nulėmusių kautynių 
nugalėtoju ir svarbiausiu asmeniu. 
Vytautas - taktikas, pasivijo Vytau
tą-strategą. 

Amžininkų sąmonėje Žalgirio 
kautynės iškarto gavo Didžiojo mū
šio vardą. Jis ilgiems šimtmečiams 
nulėmė visą Vidurio Europos ryti
nės dalies istoriją. Garsas apie 
Žalgirio mūšį plačiai pasklido. 
Vytautas įgijo pasauline karvedžio 
šlovę. 

BurrRIdge, 
Clarendon Hife 
Darien, Hmsdale, 
LaGrange,OakBrook 
'Afeamont. 
Western Springs, 
Woodndge, 
Wiilowbrook 

Jūra tė Zubinas 
konsul tantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!'' 
Dirba vakariniuose 

priemiesčiuose 
'8 E Hmsdale Ave. 
Hinsdate. IL 60521 

COLDVVE.L 
BANKER 

(630)915-2900 
www Col<jwe'lBankeronltnę com'jurateZjOinasi 

Žalgirio mušis. Iš M.Bielskio kronikos (1597m.) 
Kryžiuočiai, skųsdamiesi popiežiui tokiu smūgiu, priskaičiavo 18 

tūkstančių žuvusių. Sąjungininkų — apie 4-5 tūkstančius nukautų 
i r apie 8 tūkstančius sužeistų. Į nelaisvę pateko apie 2-3 
tūkstančius žmonių. 

Parengė Ligija T a u t k u v i e n ė 

Panaudota literatūra: „Vytautas Didysis". Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakciia. 1988m.) 

E Gudavičius. Lietuvos istorija Vilnius, 1999m. 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - S 20 metams - S40 

Užsiprenumeruodami mūsų 
laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį: „Draugas" 
2. Pažymėkite „Bičiulystė" 
3 Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL. 60629 

4 Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i l i e p o s 

1 3 d . — 2 0 d . 

Ant rad ien i s , liepos 13 d. 
Anakletas (Anys), Arvilas, Bo
nifacas, Eugenijus, Henrikas. 

Trečiadienis, liepos 14 & 
Bonaventūras, Eigilė, Girkantas, 
Iibertas. 

Ketvirtadienis, liepos 15 d. 
Gerimante, Henrikas, Mantas, 
Rozalija (Rožė). 

Penktadienis , liepos 16 d. 
Auksis, Danguolė, F a u s t a s , 
Leonora, Vaigaudas. 

Šeš tad ien i s , liepos 17d. 
Aleksas, Darius, Girėnas. Irma. 
Narvydas, Vaiga, \fytenis. 

Sekmadienis , liepos 18 d. 
Arnoldas, Eimante . Ervinas . 
Fridrikas, Kamilis, Tautvilas. 

P i rmad ien i s , liepos 19 d 
Aitrėja (Aura ),Galigantas, Ksave
ras, Mantigailė, Vincentas, 
(Vincas). 

Antradienis, liepos 20 d. 
Alvyda, Česlovas, Je ronimas . 
Vismante. 

Kalendorius 

I E Š K O D A R B O : 

***Jauna moteris norėtų 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones. Vairuoja masiną, 
susikalba angliškai. 

TeL: 815-577-0708, kviesti 
Aldoną. 

*** Jauna moteris ieško darbo 
prižiūrėti senelius arba vaikus. 
Susikalba angliškai, vairuoja 
mašiną. TeL: 630-922-3846 

Z=L — - L -
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Pro-Team 

I m a n t a s " M a t t " D e k s n y s 
real estaie consultant 

-Čikago/e ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•Nuosavybių Įkainavimas veltui 
-Tarpininkaujame gaunant paskolą 
-. .. BUS: 815 838 0110 
parduoda! CELL: 773 230 5644 

^ FAX: 815 838 1691 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton. 
Skokie.IL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C H T E -

NeMnojamo turte ptrtamas. pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

Mob. 773 $83 4544 
Ofisas 847 673 9500 

Faksas 847 673 9501 

3743 Prairie Ave Brookfield, IL 60513 
Ofisas: 708-185-7212 i 

Fax: 708-485-7273 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com ! 24 valandas i 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-11111 

ALINA 
aukšto lygio aptarnavimas 

patikimas draudimas 
^draugiška atmosfera MAMAI 

-v i : :-.'- : tiLY ~ į s ^ £ f • i m i l i m . SVEIKATAĮ 
įąil your profęcttor ur>jer one rool GYVYBE! 

P R I I M A M E R E K L A M Ą 
Gal ime s u k u r t i l o g o , reklaminį ske lb imą. 

Asmen in ia i s k e l b i m a i pr i imami n e m o k a m a i . 

INTERNATIONAL 
TRAVEl AND CRUISE CONSULTANTS 

Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėlė į naujas, savas patalpas. Prašome atkreipti dėmesį 
j naujus telefono numerius. 

P.O. Box 277 
Palos Park, IL 6 0 4 6 4 
P h o n e : (708) 3 6 1 - 5 4 0 0 

(800) 4 6 2 2 5 8 4 U 
Fax: ( 7 0 8 ) 5 6 1 5 4 1 0 ? 
E-mai l : 
g t i c h i c a g o @ y a h o o . c o m 

G.T. kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaiiai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose. 
Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
Turistinės kelionės po Lietuvą 
Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
Atostogos Amerikos žemyne 
Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

LIAUDIES IŠMINTIS 
L i e p o s m ė n e s i u i 

Liepos 15-oji — ŽALGIRIO mū
šio diena. 

Liepos 17-oji — Pasaulio lietu
vių vienybės diena. 

RENGINIAI 
KAS? 
KUR? 
KADA? 

Uodai skaudžiau gelia prieš lietų. 
Prieš lietų medetkų žiedai 

susiglaudžia. 
Jei vakare žuvys šokinėja iš van

dens — bus giedra. 

SVEIKATA. PATARIMAI 
Jei įgėlė uodas ar koks kitas 

vabzdys, prie įgeltų vietų pataria
ma kas 2-3 valandos pridėti pusiau 
perpjautą svogūno galvą. 

Galima dėti ir alijošiaus, citrinos 
sulčių kompresus Gerai padeda ir 
šviežių česnako sulčių kompresas. 
Dar galima pasigaminti tyreles 
kompresams iš petražolių lapų, su
trintų česnakų, plačialapio gyslo
čio, kiaulpienės lapų. 

GRAND PARK'e — 
Vasaros šokių festivalis 
kiekvieną penktadienį tr šeštadie
ni. 
601-700 S. Michigan Ave, 
Chicago, IL 

J _ Čia galėjo būti 
USl į 

reklama.^P^ 
skelbimas ^fM 
773-585-9500 \ ^ F 

J - ^ i a g; 
USl į 

reklama 
skelbimas 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 
KALNĄ 

m • • . # * » * * 

00., MC. 
importas &Dis&*^^ 

(773) 278-4848 

£RPU 
PLAUKUS 

Plaukų dažymas 
Šukuosenos 

cheminis sušukavimas 
Manikiūras 
Pedikiūras 

Antakių ir blakstienų 
dažymas 

Parafino vonios rankoms 
teL 847-791-8379 

Gatei atvykt' 

"M£±. 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 

i Gordūs Karšti ir uiili patiekalai. -

į Ypatingi maisto paketui išsinešimui į patiną. 

į. l'illiiuuii! uTsrikvniai [vairinius pm^nnis. 

,- Lemonto 
•'• mieste i c l • j Darbo savait - galiais 

' S i laikas: 9»r.&,v I 8v:-5vv 
313 a 

CASALST.- 630 257 6020 

KLUBAS 
Z O D I A K A S 

Muskato nešutai pagerina šir
dies darbą, o susmulkintais riešu
tais patariama gydyti vankozimų 
venų išsiplėtimą. 

Mažiausiai kalorijų yra agurkuo
se. 100g. — 12 kalorijų Agurkai 
šalina iš organizmo skysčius 

Grikių medumi patariama gydyti 
odos ligas bei pūlines žaizdas. 

Salieruose yra daug kalio ir B gru
pės vitaminų Salierais patariama 
gydyti jvamus nušalimus, reumatą 

Jei mėžti ausis — sulauksite 
dovanų 

Oowners Grove 
07.17. 10:00 v.r.-5:00v.v. 
McColium Park— seno stiliaus 
festivalis, informacija tel.:630-963-
1309. 

07.23-29 (išskyrus 07.25.)— 
Heiniger Auditorium, 309 
E.Scnool St.Naperville — Hot 
Jazz Cool Nites koncertų serija, 
informacija te!.: 630-637-5411. 

RAVINIA 
Bilietų kasos dirba 
I -V 9:00v.r. - 6:00 v.v.; 
V!l-12v.p.p. -6:00v.v. s 

tel.: 847-266-5100 

07.21.8:00v.v. New Yortc Rharmoraja. 
Daugau: www.ravme.com 

Džiazo vakarai rengiami Navy 
Pier penktadieniais ir šeštadie
niais. Daugiau: 
www.wnua.com/smoothtimes/may 
np2004.html 

Kas dar neapsilankė Akvariume 
— nepraleiskite progos: Shesd 
Aquarium. 1200 S Lake SHore 
Dr, Chicago. IL, 60605 

ZODZIŲ SPĖLIOJIMAS 

Tęsiame kun. E. Gerulio iš Floridos, žodžių spėliojimo arba 
smegenų mankštos konkursėlį. 
1. Sugalvokite 80 žodžių su galūne — ras. 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai da
rome nesavanaudekai, be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga skefokrtės. gal kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus, ieškan
tis panašaus į Jus. 

49. Moteris. 43m.,5'5", išsi
skyrusi, suaugęs sūnus, dukra — 
10m.. išsilavinimas aukštasis (dar
bas — kūrybinis), gyvenamuoju 
plotu apsirūpinusi (JAV). Mėgsta 
romantiką, ramybę. Norėtų susi

pažinti su vyriškiu rimtai draugys
tei. 

..Pasiilgau draugo, vyro, myli
mojo..." 

Adelė 
tel.: 916-791-2542 

Redakcijos prierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokj at-
siunčiate. 

Galvosūkis 
Iš 24 degtukų sudėta kvadra

to figūra su devyniais kvadrati
niais langeliais. 

Užduotis: atėmus 4 arba 6, 
arba 8 degtukus, sudaryti 5 ly
gius kvadratus. 

y. i — — 
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Atsakymas 
Iš 24 degtukų sudėta kvadra

to figūra su devyniais kvadrati
niais langefeis. Užduotis: perkė
lus 12 degftJkų. sudaryti du 
lygius kvadratus. 

Nurinkite 12 degtukų, išdėstytų 
didžiojo kvadrato viduje, iš jų 
sudėkite naują kvadratą. 
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i i ; 
elektroniniu paštu: 
bictu}yste#Jfaugas.OFg 
t»cMys te@ao! . co rn 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

ūgis 

Iškirpk ir išsiųsk 

kitos savybės 1. Amžius 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs i-usi) 

Nevedės netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera > 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel Nr 

9. Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti 

file:///fytenis
http://Skokie.IL
http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.ravme.com
http://www.wnua.com/smoothtimes/may



