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Pernai lankantis vengrų tautinėje 
stovykloje, teko išsikalbėti su viena iš 
jų vadovių, kuri papasakojo, kad 
vengrų skautai jau-penkiolika metų 
rengia suvažiavimus gegužės gale 
ilgojo savaitgalio metu, kuriame visa 
programa sukasi apie vieną iš jų 
literatūros knygą. Pagalvojau, kad 
būtų įdomu nuvažiuoti ir pamatyti 
kaip jie tai daro, nes tada galėtume 
suruošti panašų suvažiavimą su 
prityrusiomis skautėmis. Beskaitant 
V. Atanto,,Šventaragį” kilo mintis: o 
kam pamatyti, mes ir patys galime 
sugalvoti, dar bus įdomiau! Tai ir 
pradėjau tartis su žmonėmis, kurie 
mėgsta literatūrą, rūpinasi 
lietuviškosios knygos išlaikymu.

Danutė Eidukienė ir kun. Antanas 
Saulaitis, SJ entuziastingai šiai idėjai 
pritarė. U žsukome planavimo ratą. Ra 
surinkome V. Pietario ’’Algimantą,

Viena mintis sekė kitą ir mūsų 

vaizduotėje kūrėsi Senpilė. Tarėmės 
su Vidurio rajono vienetų vadovais. 
Iš daugelio jų taip pat susilaukėme 
nuoširdaus pritarimo, ypač daug 
padėjo Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntai Brolis Vytautas 
Jokūbaitis pasirūpino Beaumonto 
išnuomavimu. Sesė Vilija Nasvitytė 
pravedė registraciją.

Ar Senpilė atsi ekė savo tiksią? Jei 
paskaitai jaunimo pasisakymus, tai 
reikėtų sakyti taip, tačiau mes 
vadovai galvojame, kad dar daug kas 
galėjo būti geriau padaryta. 
Pasigedome gausesnio berniukų 
dalyvavimo.

Šios prityrusiųjų ir skautų 
susitiktųvės Senpilėje buvo pirmasis 
bandymas. Reikia tikėtis, kad, 
pasimokę, sekantį kartą geriau 
padarysime. O daryti reikia, nes 
jaunimo atsiliepimai geri ir entuziaz

mas yra. Senpilės susitiktuves 
galėtume pakartoti ir Atlanto rajone. 
Pasirinkdami tik mažą dalelę istori
jos ir vieną dalyką iš literatūros, mes 
daug vaizdžiau ir nuosekliau viską 
pristatome; jaunimui pasidaro 
suprantama ir kartu įdomu. Svarbu, 
nes kaip Antanas Rubšys sako, 
praeitis tikrai lengvai byra, o 
„žavesys, skiriamas praskubančioms 
naujovėms, pasidaro nesaugus.”

s.fil. Liuda Rugienienė, 
Prityrusių skaučių skyriaus vadovė
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"Senpilės" 
gyventojai 
Beaumont 
stovyklavietėje 
prie Clevelando 
gegžės 22 - 25 
Pasipuošę 
senovinei puotai.

Nuotr. 
VI. Bacevičiaus

SENPILĖS BURTININKĖ PASAKOJA

Susipažinimas su V. Pietario 
knyga „Algimantas” prasidėjo 
linksma gegužine ir linksmais 
rateliais, bei senoviškais žaidimais.

Atvyksta dainius, kuris pamoko, 
kad reikia-klausytis prigimties dainų 
ir krautis jas širdyse, reikia klausytis 
senovės aidų, kad galėtume pajusti 
prosenelių dvasių ir jų jausmus.

Šių gražių gegužinę pertraukia 
gudų užpuolimas. Ateina liūdna 
žinia, kad pilies kunigaikštis 
Tranaitis nužudytas, o jo sūnelis 
Algimantas dingo bĮėfžinios . . .(psl. 
9-37). Vaidino Chicagos Lituanicos 
ir Hamiltono Nemuno tuntai.

Prabėgo 10 metų, gudų žemėje 
pas ROMANĄ VYKSTA MUGĖ. Į 
mugę atvyksta kalbanti paukštė. Ši 
paukštė moka lietuviškai ir Danylai 
liepia bėgti: „Bėk į Lietuvų, čia 
prapųlsi.'. .”

„Senpilės” gegužinėje ir vyrai ir 
moterys fcaįp-senovėje) Šoka blez
dingėlę. Nuotr. VI. Bacevičiaus.

Danyla pabėga, susitinka 
lietuvius, kurie jj veda j Lietuvų. 
Pakely išvaduoja nuo plėšikų 
Trobiaus vyrus ir susitinka Danutę. 
Jaunimas irstosi ežere ir dainuoja, 
(psl. 111-196). Vaidino Detroito 
Gabijos ir Baltijos tuntai.

Visi pasipuošę renkasi puotai. 
Koks visų nustebimas, kad negalima 
j menę įeiti. Atvyksta vaidilutės ir 
šauklys, kuris kviečia Į poromis 
kunigaikščius, karalienes ir 
kunigaikštienes j vidų. Visus prie 

stalų palydi vaidilutės.
Bet pats didžiausias nustebimas, 

kad puotos patiekalus: sriubų, 
viščiukų, bulvių košę ir daržoves 
reikia valgyti be šaukštų, peilių ir 
šakučių. Duonos kepalų laužę1 
rankomis ir užsigeria gira 
šaltinėlio tyru vandenėliu . . .

Puotos metu vaidilutės šoka, 
dainuoja, čigonės buria ateitį.

Prasideda seimas, į kurį suguža 
visi puotos dalyviai. Seimo metu 
sprendžiamas ginčas dėl žirgų, kuris
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Clevelando skautai vaidina seimų 
Krusuviškiuose,kuriame „Algiman
to'” kunigaikščiai sutaria vieningai 
gyventi.

baigiasi abiejų susitaikymu.(psl. 197- 
223) Vaidino Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntai.

Valcaras, tamsu, visi einame keliu 
j užkeiktų pilį, laužų. Pilyje 
vaidenasi, šoka raganos . . . At
vyksta du vyrai, vienas lietuvis 
karvedys, kuris globoja pabėgusį iš 
gudų Danylų. Danyla pradeda at
pažinti apylinkę ir apsisprendžia čia 
nakvoti. Bet kažką atsiminęs, bėga į 
pilies kiemų ieškoti liepos medžio, į 
kurių vaikas būdamas su peiliu įrėžė 
žymę^Surųdęs žymę, jau neabejoja, 

■ ed čia jo tėviškė. Bėga į kuorų, ir čia 
utinka savo motinų . . . (psl. 224- 

253) Vaidino Hamiltono Nemuno ir 
Širvintos tuntai.

Basasis po 10 metų ieškojimo, 
suradęs Algimantų ir padėjęs jam 
pabėgti, pats žūsta. Senasis karys 
Virpša pasakoja apie Basojo darbus 
ii meilę savam kraštui. Dainius 
suskambina raudų:

Pasakyki gimtai šaliai,
Jog aš jų mylėjau;
Dėl jos laimės, dėl jos labo
Ir galvų padėjau . . .

(psl. 337-359) Vaidino Chicagos 
Kernavės tuntas.

Kviesliai jau kviečia visus į 
Danutės ir Algimanto vestuves, 
s aunimas, Algimanto pulkas 

iksmai šoka ir dainuoja.
Pietų metas. Svočia sodina 

>vėčius, vaišina. Pavalgius, jaunajai 
draugės šukuoja ir pina plaukus.. 
Uždeda rūtų vainikėlį. Danutė at
sisveikina su tėvais, giminėm, 
jaunimu.

Visi senovės puotai apsirengėjkuo 
senoviškiausiai ir puošniausiai, net 

ivo kunigaikštis ir kunigaikštytė su 
tikromis karūnomis.

Aušros Vartų tunto skautės vaidina Algimanto ir Danutės vestuves.
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Senovės puota be šaukštų, šakučių 
ir peilių — buvo pramoga ir 
jaunesniems ir vyresniems pilies 
gyventojams.

Sutuoktuves laimina senis nuo 
Narų upės. Jis ne tik pamoko 
jaunuosius, bet dar užduoda mįslę, 
kurią ir pats atsako . . .

Grįžus vestuvininkams namo, 
svočia vaišina visus svočios keptu 
pyragu.

Grįžtantį iš vestuvių Danutės 
tėvo pulką užpuola Aršusis. Aršųjį 
vejasi Algimantas. Įvyksta pikta 
kova, ir nuo Algimanto kardo žūsta 
tėvažudys Aršusis.

Algimantas su pulku grįžta į 
Gardiną. Ant pilies kuoro plėvesuoja 
Danutės skepetaitė, o ant motinos 
rankų naujagimis . . .sūnus . . .(psl. 
384-429) Vaidino Aušros Vartų tun
tas.

Paskutinis vaidinimas — seimas, 
kurio metu atvyksta Viešosios 
Lietuvos kunigaikščio dukraitė 
Aldona. Pagal to laiko lietuvių 
papročius jai, bet ne Algimantui teks 
valdyti Lietuvą. Bet Aldona atsisako 
valdžios, ji sau pasilieka Senpilę, o 
Viešąją Lietuvą palieka ir toliau 
valdyti Algimantui.

Lietuva dar miegojo. Bet rengėsi 
busti stipria ir galinga . . . Patys 
priešai ją pakėlė. Ji budo ne iš 
sykio . . . iš lengvo ji budo . . .(psl. 
517-542) Vaidino Detroito Gabijos ir 
Baltijos, Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntai.
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LAIKO TUNELIS

Pirmieji laiko tunelio vartai, kurių 
piešinėliai pabrėžė šio šimtmečio

išradimus. Nuotr. A. Vaičiulienės.Smagu, kad visų dešimties vartų 
surišimai buvo puikiausiai surišti. 
Laiko tunelis buvo. ir pionerijos ir 
istorijos uždavinys. Nuotr. P7. 
Bacevičiaus.

Kaip į Beaumont stovyklavietę 
atvykusius skautus ir skautes perkelti 
kone tūkstantį metiį atgal ' iki 
Algimanto laikų? Suvažiavimo 
organizatore ir vadovė, Senpilės

1600-1700 m. vartai su juos 
naruošusia skiltimi. Šie vartai net

turėjo judamų dalių. Nuotr. A.
Vaičiulienės.

Prie daugelio vartų buvo tam šim
tmečiui būdinga apranga — 
drabužiai, o čia viduramžių skrybėlės 
su plunksnomis. Nuotr. VI. 
Bacevičiaus. N1-tojo amžiaus vartai. Nuotr. A. Vaičiulienės.
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„laumė”. s. Liuda Rugienienė 
sugalvojo laiko tunelį.

Kadangi buvo dešimt skilčių, 
kiekviena skiltis gavo uždavinį — 
nurodytoje vietoje per 30-45 min. 
pastatyti kokius nors vartus (arba 
panaudoti tarpų tarp medžių ar 
kabančias šakas) ir juos taip 
papuošti, kad parodytų, koks buvo 
gyvenimas tame šimtmetyje, kokie 
istoriniai įvykiai. Ps. Irena Sven- 
tickaitė pasiūlė, kad nebūtų vartai 
apie viską, bet apie vienų dalykų, 
pavyzdžiui, žmonių aprangų, 
drabužius tame šimtmetyje.

S. Ilona Laučienė ir ps. Aurelija 
Vaišiulienė Chicagoje iš įvairiausių 
knygų pagamino kopijų apie 
drabužius, kepures, batus, 
papuošimus. Šie buvo • suskirstyti 
pagal šimtmečius, taip kad nuėjome 
iki 1000 metų arba XI-tojo šim
tmečio. Prie iliustracijų buvo pridėta 
siūlų, žirklių, lipinamos juostos, 
klijų, .įvairaus dydžio popieriaus 

lapų, plunksnų (kepurėms!), storų 
spalvotų pieštukų.

Skiltys išsidėstė pagal takelį ir 
pradėjo dirbti. Kai kurios atsiminė to 
šimtmečio pasaulinius įvykius — 
išradimus, garsiu mokslininkus, kų 
nors iš Lietuvos istorijos. Piešiniai, 
iškarpos, užrašai, kitos iliustracijos. 
Pabaigusios savo vartus, skiltys 
pradėjo nuo šios dienos ir eidamos

LIAUDIES MUZIKOS
INSTRUMENTAI SENPILĖS SKILČIŲ VARDAI

BARŠKALAS. Medinis in
strumentas, stogelio pavidalo, 
tuščiaviduris su įtaisytu vienu ar 
dviem vidury laisvai judančiais 
medžio gabaliukais. Rišamas galvi
jams po kaklu, galvų judinant barška 
ir palengvina surasti galvijus 
miškingose vietose. Nuo tolo 
daugelio barškalų barškėjimas 
sudaro įdomių natūralių harmonijų.

TARŠKYNĖ. Ant medinės ap
valios ir karpotos ašies užmaunamas 
įrėmintas liežuvėlis. Paėmus už 

f

tolyn pro kitų skilčių vartus, kol 
perėjo visą laiko tunelį. Gale tunelio 
laukė Senpilės vadovė, dalindanja 
kaklaraiščius ir gaireles savaitgaliui.

Iš „laiko tunelio” trečių dienų 
išėjome labai paprastai — sugrąžin
dami specialius kaklaraiščius 
(kiekviena skiltis turėjo skirtingų 
spalvų, o rikiai — skiltininkai — 
dviejų spalvų).

rankenos iš apačios ir iškeltų sukant 
aplink ašelę, gaunamas tarškantis, 
toli girdimas garsas. Tarškynės 
naudotos panaktinių dideliuose 
kaimuose ir mieosteliuose.

KELMAS. Paimamas .sausas 
tuščiaviduris kelmas, apdailinamas; 
iš viršaus prikalamos plonytės 
lentelės, o šakotoji apačia paliekama 
atvira; mušama su pagaliukais. Gar
sas savotiškas. Lentukių vietoje taip 
pat uždedama oda; balsas panašus į 
būgno.
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agal Lietuvos miesto herbą (apačio- 
viduryje) skiltys nupiešė ir iškirpo 
vo skilčių skydus. Nuotr. Jono 

Crbono.

RAGAI. Mediniai ir daromi 
panašiai kaip trimitai. Ragais 

rdinami, kadangi yra tetikti ir tuo 
įnašus į gyvulių ragus. Garsasi 

1 hertoniniai, pučiama per pūstukų.

BIRBYNĖ. Pusantro iki dviejų 
sprindžių ilgio medinis vamzdelis, 
kurio gale išpiauta pailga skylutė 
liežuvėliui pririšti, panašiai kaip yra 
klarnete ar saksofone. Liežuvėlis 
daromas iš valkaus medžio: 
plonučiai išdrožto šaltekšnio ar* 
storos .nendrės. Senesnioji birbynė 
turėjo 2-3 skylutes, patobulinta nau
joji turi 7 skylutes viršuje ir vienų 
apačioje, dengiamų nukščiu. Išgro- 
jama visa chromatinė decima.

RĖKNĖ. Du 3-4 cm artimai 
suglausti ir galuose surišti 
pagaliukai, kurių siaurame protar
pyje gulsčiai įdedamas dirsės, 
smilgos, rugio lapas. Pučiant 
apgaubiama delnais, ir nuo jų 
suglaudimo ar atidegnimo, keičiasi 
balsas. Apgaubiant sauja, puikiai 
pamėgdžiojamas pelėdos balsas; 
saujų atidarant, gaunamas rėkiantis 
garsas kaip povo ar mažo vaiko.

TRIŪBA. Daroma iš karklo, 
alksnio ar lazdyno ir yra 30 cm ar 
ilgesnė. Išsukus ir galas užkišamas. 
Tame gale plonai iš šono išdrožiama 
sienelė, išplaunamas perpūtas 
(liežuvėlis) ir apskutamas. Tų galų 
apžiojus ir pučiant, gaunamas gražus 
garsas, panašus į bosines birbynes.

TRIMITAS. Daromi iš medžio 
(alksnio ir kt.) ir yra įvairaus ilgio: 50, 
70, 100 cm ir ilgesni. Daromi su 
pariestu drūtgaliu, kuris yra dvigubai 
storesnis už laibgalį. Medis, iš kurio 
daromas trimitas, perskeliamas, 
išskaptuojamas, sudėjus krūvon

Pieštų herbų nuotraukos Jono Ur
bono.
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suklijuojamas vyšnių ar kitais 
gyvasakiais ir apvyniojamas beržo 
tošimi. Kiek platesnė anga padaroma 
trimito gale, kuri stipriai suspaudus 
lūpas pučiama. Kai kada įstatomas 
pūstukas (,munštukas’). Gaunamas 
stiprus su obertonais, lyg metalinių 
fanfarų toli einąs balsas.

LENTOS. Apie 5-6. m ilgio, 
statmentiškai įtempiama tarp dviejų 
kuolų; lentos galuose padaromos 
kylės, į kurias įveriamos virvės ir 
tempiant vyniojamos apie kuolus. 
Du vyrai su siauresne lenta, jų 
statmeniškai laikydami, spausdami 
traukia kaip brauklį per stygas. Taip 

gaunamas be galo stiprus garsas, 
girdimas už keliolikos km.

LABANORO DŪDA. Susideda 
iš keturių dalių: birbynės, ūko, 
pūtiklio ar odinio maišo. T ai įvairiais 
vardais žinomas beveik visoms 
tautoms instrumentas. J os gimtinė 
Lietuvoje tenka laikyti Labanoro 
miestelį. Toje senoje vietovėje 
iškilmingai švenčiamon ir 
,labanorine’ vadinamon Marijos 
Gimimo Šventėn susirinkdavo 
maldininkų minios ir iš tolimesnių 
vietovių: Vilniaus, Minsko, Gardino 
ir kt. Atvažiuodavo iš toli ir vad. 
„karabelnikai” (prekiautojai) su 

dūdomis, kurių grojimu domėjos ir 
vietos žmonės ir atvykę maldininkai. 
Daugelis tas dūdas nusipirkę 
veždavos namo ir, nežinodami jų 
tikro vardo, pradėjo vadinti 
Labanoro dūdomis.

Lietuvių Enciklopedija, XV 490-492
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LAUMĖS ĮSPŪDŽIAI SENPILĖJE

— Aš įsivaizdavau, kad 
Beaumonto pastatai daug didesni, 
— sako iš mašinos išlipusi sesė, 
kuri Beaumontą prisimena 
paukštytės akimis iš 1973-jų metų 
Jubiliejinės stovyklos.

Oras gražus. Medžiai jau 
išsprogę. Pamažėli renkasi 
skautiškųjų susitiktuvių dalyviai.

rolis Vytautas Jokūbaitis, 
aižydamas ūsus, išdidžiai 

vaikštinėja ir aprodo namukus, 
■Igyklą.

— Ar pastebėjote kaip viskas 
avąru? Taip turėsime ir palikti, — 
primena.

Vėliavų aikštėje gražiai 
nupjauta žolė. Prie ežero dar stovi 
trys mediniai stulpai, šiek tiek 
apipuvę, tikriausiai užsilikę nuo

_-iŠ?*. ."u C . » •Vjv’o't.jSrž.vVCVjVt • .SlK/StRiSt

Algimantas su draugais joja, garsą 
darydami dviem akmenukais, iš gudų 
nelaisvės į savo tėviškę Lietuvoje.

Jubiliejinės. Vėliavų aikštė kažkaip 
irgi sumažėjusi. Gal suaugo 
medžiai, o gal tik taip atrodo. 
Atmintyje dar vis matosi paradai, 
girdisi maršai, dainos.

Apžiūrėję Beaumontą, 
pasidžiaugę tvarka ir pasivaišinę 
kava, pradedame tempti iš mašinų 
daiktus, atsivežtas priemones. 
Greitai visokiomis įdomybėmis
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apkrauname nemažo kambario 
stalus. O ko čia tik nėra! Mugėms 
paruošta įvairių projektų, pro
jektėlių. Ant plakatų rūpestingai 
sulipdyta įvairiausių paveikslų apie 
pilis, kunigaikščius, papuošalus, 
pinigus, knygas, pavardžių ir vardų 
kilję, lietuvišką kaimą, gegužinę, 
nupiešti miestų herbai, sukurtas 
specialus herbas Senpilei, didžiulis 
Algimanto laikų žemėlapis. 
Susitiktuvėms pasiūta šimtinė 
(kiekvienai skilčiai kitos spalvos) 
kaklaryšių, vėliavėlių, karžygiams 
kostiumų. Džiaugiamės vieni kitų 
darbu ir juokaujame:

— Besiruošdami patys 
daugiausiai išmokome!

— Algimantą perskaičiau 
kokius penkis kartus ir vistiek 
susimaišau, — guodžiasi mūsų 
burtininkė Danutė Eidukienė.

— Jau ji visą beveik mintinai 
moka, — sako vaiduoklis Saulaitis, 
— paklausi ką nors, tai išpila kelis 
puslapius.

Pavakaryje atvažiuoja iš rytų 
(Atlanto rajono) brolis Kazys 
Matonis su dar vienu jaunuoliu. 
Susėdame trumpam pasitarimui. 
Vos tik pradėjome, atskuba 
Detroito broliai su prašymu:

— Ar galime surepetuoti mūsų 
vaidinimą?

Ką darysi! Pasitarimai ir 
posėdžiai visada gali palaukti, o 
entuziazmas vaidinti labai lengvai 
gali dingti. Kartu su broliais ir 
Danute Eidukiene pereiname kiek
vieną. sceną. Jų net penkios. Labai 
nustembame, kad broliai išmokę 
„Algimanto" ištisus dialogus min
tinai.

— Jei taip bus, tai puiku, — 
pagalvoju, tačiau bijau iš anksto 
džiaugtis.

Sugrįžtame pasitarimui.
— Kaip jūs vadinsite mano 

pareigas? — teiraujasi brolis. 
Jokūbaitis.

— Būk tijūnas.
— Gerai, — jįs sutinka, — aš 

būsiu Senpilės tijūnas.
Sutariame, kad brolis Matonis

praves žaidimus ir beto jis yra šių 
susitiktuvių komendantas, tai jam 
duodame šauklio vardą. (Nežinau 
ar šis vardas jam tiko ar ne, nes 
sekantį rytą jau po pirmųjų 
žaidimų prarado balsą. Tada visą 
šūkavimą perdavė savo jaunajam 
žaislių būriui, kurį sudarė: sesė 
Daiva Rugieniūtė, broliai Algis 
Miškinis, Paulius Nasvytis, Linas 
Orentas, Vytenis Rasutis, Algis 
Rugienius, Tomas Stanaitis.)

Kadangi sesė Vilija Nasvitytė 
praveda registraciją ir sąžiningai 
renka iš kiekvieno atvykusio 
mokestį, tai jau sugalvojame 
muitininkės vardą.

Jaunimas užsikuria ugniavietę, 
tylomis kalbasi, o mes aptariame 
programą, susipažįstame su vėliau 
vakare atvykusiais hamiltoniečiais 
ir laukiame autobuso iš Čikagos.

Senpilės gyventojai stebi 
kunigaikščių seimą.

— Eikite pailsėti, — sako ti
jūnas, aš palauksiu.

Atrodo, kad autobuso 
nesulauki ir mūsų tijūnas. Čikaga 
paklysta. Atsiranda tik paryčiais. 
Kodėl Čikaga paklydo? Aišku, yra 
daug priežasčių. Galima jiems 
patarti: dažniau į svečius važinėti.

šeštadienio programą 
padedame su vėliavų pakėlimu

♦X*M*X*X*>C*X*j<*X*><'

Lietuvos kunigaikščiai, susirinkę 
seime savo reikalų apspręsti ir 
lietuvius savo tarpe sutaikyti, kai 
iškyla ginčai dėl valdžios.
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aikštėje. Išsirikiuojame vienetais. 
Dalyvauja: Čikagos Nerijos — 7, 
Kernavės — 7, Aušros Vartų — 21, 
Lituanicos — 3; Clevelando 
Neringos — 16, Pilėnų — 14; 
Detroito Gabijos — 11, Baltijos — 
7: Hamiltono Širvintos — 9, 
Nemuno — 7; Atlanto rajono DLK 
Šarūno dr-vės — 2. Vienetų šūkiai. 
Sveikinimai. Prasideda programa. 
Žaidimai. Susiskirstome skiltimis.
kurių vardai pagal lietuvių liaudies 
instrumentus: barškalai, 
tarškynės, kelmai, ragai, birbynės, 
rėknės, triūbos, trimitai, lentos, 
dūdos. Brolis Saulaitis visus išveda 
j laiko tunelį, aišku, jiems nežinant.

—r Iš kur ateinat? — klausiu 
gale tunelio.

Visi pasako savo šimtmetį 
kuriam paruošė duotą uždavinį, 
tačiau nei vienas nesumini 
dvidešimtojo.

— Sveikinu jus atkeliavusius į I 
vyliktąjį šimtmetį, ir kviečiu mūsų !

ulyje, kuri vadinasi Senpilė, : 
paviešėti dvi dienas, štai jums 
žymė (vėliavėlė su vyties 
kryžiumi), kad mūsų pilies vyrai 
žinotų jog esate lietuviai ir apgintų 
nuo nuolatos mus puldinėjančių

i gudų. Kiekvienam iš jūsų turime

Jau ant stalo kepalas duonos, ir 
^skrydžio vadovai dalyvauja 

priešpietinėje maldoje. 

po kaklaryšį. O kuris iš jūsų yra 
rikis?

— A???
— Jūsų vadas?
Tada atsakymas greitas. Rikis 

papuošiamas specialiu kaklaryšiu: 
viena pusė kaip skilties, o antroji — 
mėlyna. Tai Senpilės spalva.

Pietų atkeliauja visi su savo 
būriu ir vėliava. Ant valgyklos 
pastato didžiulėmis raidėmis 
užrašyta „Senpilė" ir virš dužų prie 
įėjimo „menė". Čia laukia žaisliai.

— Kokia yra jūsų žymė? Iš kur 
aš žinau, kad jūs lietuviai? Aš 
nesuprantu kaip jūs kalbat. Jei 
mokate lietuviškai, tai sušukite 
šūkį, — brolis Miškinis ilgai 
nenusileidžia. Visi priverčiami at
sakyti į klausimus ir sugalvoti šūkį.

Įėję į valgyklą nustemba. Čia

Clevelando prityrusių skautų 
sekstetas dainuoja prieš vaidindamas 
seimo vaizdelį.

jau nebe valgykla, o tikra menė. 
Nuo lubų kabo šešių pėdų šeši 
didžiuliai audeklai, kuriuos 
„išaudė" pilies audėja sesė Ilona 
Laučienė. Sienos apuoštos miestų 
ir Senpilės herbais. Juos pagamino 
brolis Algis Rugienius su sesute 
Gina. Vietos palikta ir būrių her
bams (ne skilčių, nes mes 
dvyliktame šimtmetyje). Pilies 
didikai irgi užsiriša Senpilės 
kaklaryšius (viena pusė mėlyna, 
antroji balta; kitų mėlyni su baltais 
taškučiais). Į didikų luomą įsijungia 
atvykę vienetų vadovai: sesės 
Danutė Belzinskienė, Irena Grigai
tienė, Adelė Izokaitienė, Sofija 
Kunstmanienė, Aldona Stanai
tienė; Aurelija Vaičiulienė; broliai 
Remigijus Belzinskas ir Algirdas 
Aušrotas.

Jau dalinamės ryto programos 
įspūdžiais ir nuotykiais; kalbos 
netrūksta prie pietų stalo.

Truputėlį pailsėję renkamės 
pirmajam vaidinimui į vėliavų 
aikštelę. Ten jau laukia burtininkė 
Danutė Eidukienė/nors ir karštoje 
saulėje, pasipuošusi gražiu 
tautiniu kostiumu. Ji pradeda, kaip 
koks dainius, pasakojimą . . .
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Jaunimas šoka ir dainuoja. 
Mėginame blezdingą, kurią 
senovėje šokdavo ir berniukai. 
Bandome sudaryti trikampius. 
„Grakščiai" plėvesuoja kaklaryšiai 
mūsų brolių rankose.

— Gaila, kad neturiu foto 
aparato, — apgailestauja neviena 
sesė.

Susėdame pievoje padainuoti. 
Netikėtai užpuola gudai. Pilies 
moterys sušunka:

— Gudai užpuolė, gudai užp
uolė!

Tačiau ,,gudų" nelbai 
išsigąstame. Jie atbėga apsirengę 
kostiumais ir iškėlę kardus, tačiau 
prilėkę prie sėdinčiųjų nežino ką 
daryti. Padėtj išgelbsti vienas brolis 
iš Clevelando, kuris išsitraukia

Kai vestuvėse 108 svečiai, raguolis 
greitai dingsta !

Senis krivis laimina Algimanto ir 
Danutės santuoką 
priešpaskutiniame istorinio romano 
veiksme.

ly’ •*.>.' V'!1 W VW* “ v G‘-‘A1
c/vS rAAj Alno Jvn

tikrą kardą, tada visi „gudai" jį 
puola ir vyksta nelygi kova: pop
ieriniai prieš plieninį. Tikriausiai 
„laimi" lietuvis, nOrs’ knygoje ir 
netaip parašyta.

Žaisliai visus suskirsto į grupes 
žaidimams, o menėje tuo ■ tarpu 
vyksta ruoša mugei. Pagal brolio 
Saulaičio nurodymus ant rundinų 
stalų iškraujame reikalingas 
„prekes" užsiėmimams.. Brolis 
Vladas Bacevičius ant .vieno stalo 
išsideda | lietuvišką spaudą, at
virukus, pradeda rašyti 
sveikinimus, taigi jį pramename 
Senpilės metraštininku, beto jis šių 
susitiktuvių istoriją įamžins 
nuotraukose.

Kai po žaidimų jaunimas at
vyksta į menę, tai vėl nutemba kaip 
„staiga" tiek daug visko atsirado. 
Dalyvauti mugėje neraginame; 
dirba ir mokosi tik tie kuriems 
įdomu, o jų dauguma. Brolio tijūno 
stalą tuoj apspinta švilpukų 
darytojai. Ilgiausia eilė stovi prie 
segių spaustuko. Mergaitės 
susidomi papuošalais. Sesė Ilona jų 
gamybai net skrynelę gintarų 
atsivežė. Kiti kartu su broliu 
Saulaičių minko molį pilies 
statybai, arba vėl būrys ieško savo 
pavardės ar vardo prasmės, o gal 
kilmės. Išsitepę dažais rikiai kuria 
savo būriui herbus. Dar kiti daro 
.„kapas", už kurias gali nusipirkti 
fenpilės segę. Vienam? menės 
šone vyksta neįtikėtini dalykai — 
burtai.

Mugei einant prie galo, į menę 
atvyksta Romanas su paukšte, 
kurią padovanoja Algimantui.

XXXX>3CXX><X><XXXXXX>

Vestuvių stalas ir tikras raguolis. 
Aušros Vartų tunto sesės paruošė 
visą eilę vestuvinių papročių.

1$
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Paslaptingoji paukštė kalba 
Algimantui apie Lietuvą.

<x><x><x<x><x><x><xx)c<x>

Toliau vaidinimas vyksta lauke ir 
užsiba.gia su daina prie ežero. 
Mergaitės, apsirengusios ilgais 
tautiniais sijonais, sėdi laiveliuose 
ir dainuoja.

šįvakar neeilinė vakarienė, o 
kunigaikščių puota. Visi 
pasipuošiame. Prie menės 
susirenkame su ilgais sijonais, ar 
tautiniais rūbais; kai kurie ber
niukai apsirengia taip pat su 
tautiniais rūbais, šiaudinėmis 
skrybėlėlmis, kiti kaip karžygiai, 
arba didikai. Prie menės durų stovi 
krivis ir visus šaukia pavardėmis:

— Kunigaikštis Aras Rimaičius 
ir kunigaikštytė Rugilė 
Slapkauskaitė!

Pasijuntame esą didikais, visi 
tiesiau einame ir aukščiau keliame 
galvas. Pakviestuosius vaidilutės 
palydi j menę ir pasodina už stalų. 
Ant kiekvieno žibaįžyakutes. Ant 
lentutės padėta duonos kepalėlis. 
Atneša po medžiaginę servetėlę ir 
užkiša už kalnieriaus. Visi 
jaučiame, lead bus kitokia 
vakarienė, tik nelabai aišku kokia! 
Visiems susėdus susiimame. 
rankomis ir vaidilutės sukalba 
senovės lietuvių maldą. Tada 
merginos, užsidėjusios ant pečfų 
ąsočius, atneša midaus (vandens). Į 
puotą atvyksta jaunų kunigų būrys 
su daina ir, susėdę prie vieno 
iškilmių stalo, ne tik ■ gražiai 
dainuoja, bet ir juokus krečia. Jų ir 
stalas kažkaip puošniau atrodo. 
Merginos atneša kepsnius 
(viščiuką), kurį turime valgyti be 
peilių ir šakučių. Mūsų jaunimui tai 
pati įspūdingiausia susitiktuvių 
dalis, o ypač, kad virėjai nežino apie 
mūsų vakarienę ir išverda bulvių 
košę. Jaunimas ir košę be jokių 
problemų suvalgo, vyresnieji 
drovisi. Gerai, kad ledai suvynioti į 

i popieriukus. Pavalgius atneša šilto

vandens variniuose induose 
rankoms nusiplauti, o tada jau 
prasideda programa, šoka čigonės, 
įvyksta dvikova dėl Algutės. šį 
kartą abu turi tikrus kardus ir 
gražiai suvaidina. Tada visi 
pereiname į kitą salę ir čia vyksta 
seimas. Jaunimas vėl puikiai viską 
atlieka, sumaniai užpildydami 
visus trūkumus su juokais.

Po tokių vaičių ir seimo visų 
nuotaika pakili. Džiaugiamės, kad 
Senpilės svečiai neraginami vis 
daugiau ir daugiau tarp savęs 
kalbasi lietuviškai; jaučiamės lyg 
tikrai būtume senovėje.

Kai visai sutemsta ir nustoja 
kąsti uodai susirenkame laužui. Po 
tiek žaidimų ir vaidinimų smagu 
visiems kartu ramiai padainuoti, 
nors vėliau dar suvaidinama scena 
kaip Algimantas grįžta namo ir 
susitinka su savo motina. Tikrai 
gražiai ^ra susidainavę ir mums 
pad'ai.nudja kelias dainas Clevelan- 
do broliai. Jiems nepasiduoda 
detroitiečiai. Savaip harmonizuoja 
„Raudonus Batukus." Laužui 
pasibaigus dar negalas. Brolis 
Belzinskas pasiruošęs pravesti 
naktinį žaidimą. Jaunimas žaidžia, 
o mes vyresnieji vaikštinėjame 
pilies kerno alėjomis, dalinamės 
įspūdžiais. Paskutiniai žaidėjai 

grįžta antrą valandą ryto. i 
'-IV'isi taip greitai sumigo, lyg 

vadovų įsakyti, — pastebi kitą 
dieną vienas brolis.

Sekmadienio rytą keltis mums 
vadovams visai nesunku, nes 
rūpinamės, kad ir sekmadienio 
programa gerai pasisektų. Jau nuo 
ankstyvo ryto tvarkome mugės 
darbelius, peržiūrinėjame dienot
varkę. Pirmas žaidimas „žadin
tuvas", kad visi greitai atsibustų ir 
energingai visur dalyvautų. Kun. 
Saulaitis praveda trumpą 
susikaupimą. Labai gaila, kad 
netenka matyti Basojo laidotuvių, 
kurias sivaidina Kernavės tuntas. 
Seses kernavietes nuolatos mačiau 
su sese Irena Grigaitiene 
berepetuųjančias ir smarkiai 
besiruošiančias. Tikriausiai viskas 
išėjo, kaip norėta. Mes regniamės 
žaidimui „Gardino puolimui." šis, 
kaip ir naktinis žaidimas, 
sudėtingas ir jam skiriama daug 
daugiau laiko. Jaunimas išlaksto po 
mišką žaisti, o mudu su broliu 
Kaziu (šaukliu) tampame kriviais ir 
turime gražinti gyvybę, ją 
praradusiems. Kadangi pirmą 
kartą gyvenime tenka tokios 
didingos pareigos, tai sugalvojame 
ir ceremoniją. Prašantį gyvybės 
paklupdome ir brolis Kazys, petį
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Vestuvių pulkas 

vedasi piršlį..

palietęs su vyčio lazda, iškilmingai 
taria:

Perkūne, dievaiti, 
nemuški žemaitį, 
bet miški gudą, 
kaip šunį rudą.

Abejingomis akimis į mus žiūri 
vaikai, tačiau sesė Stanaitienė 
viską labai rimtai priima, visai 
nesipriešindama atsiklaupia ir 
sutinka su mūsų palaiminimų.

Žaisti smagu ir visi nepatenkin
ti, kad jau švilpukas ir reikia baigti. 
Skubame į namukus ruoštis 
vestuvėms. Vėl velkamės puošnius 
rūbus. Šį kartą nereikia daug 
raginti. Jaunimas patys ieško 
kostiumų. Mergaitės, kurios neat
sivežė ilgų sijonų, pasidaro iš 
rankšluosčių. Prie menės durų, 
apipintų vainikais, laukia kviesliai. 
Pievoje vyksta rateliai. Net ir 
virėjai išeina laukan mūsų 
programos žiūrėti, sako jiems labai 
patikusi vakarykštė puota.

O menės vidus vėl išgražintas 
iškilmėms. Ant kiekvieno stalo 
gėlių puokštė, ypač išpuoštas 
jaunųjų stalas. Uždengtas austine 
staltiese, pilna gėlių, į mus vilio
jančiai žiūri didžiulis raguolis. 
Kėdės irgi apipintos vainikais, 
išmargintais spalvotais kaspinais. 
Susėda jaunieji, tėvai, vaidila, 
svočia, kuri kviečia visus vaišintis 

ir • praveda vestuvių iškilmes. 
Greitai suvalgome kotlietą ir 
laukiame pamergių pulko atnešant 
raguolio. Vėliau dar išvaidinamos 
kelios scenos iš „Algimanto". 
Matosi, kad vestuvių puotai įdėta 
daug minties ir pastangų ir kad 
Aušros Vartų sesės tikrai stengėsi.

Lauke tvanku. Pirmieji šios 
vasaros karščiai. Visi pasijuntame 
pavargę. Gal ne tiek nuo karščių, 
kiek nuo nemigo ir nuo daugybės 
įspūdžių. Sutariame turėti poros 
valandų poilsį. Daugelis krintame į 
lovas ir nors trumpam užmiegame. 
Pavakarį, orui jau šiek tiek atvėsus, 
renkamės žaidimui. Laukia 
energingi žaisliai ir nerimauja kai 
judame iš lėto. Pagaliau 
įsismaginame ir gera žaisti visiems 
drauge.

Vakarienės metu irgi norėtume 
turėti kokią nors puotą, bet dviejų 
dienos bėgyje negali būti. Turime 
pasitenkinti su paprasta vakariene, 
o jau pripratome tikėtis kažko 
nekasdieniško.

Šv. Mišioms/ vykstame į 
Beaumonto skautų koplytėlę, kuri 
pastatyta atokiai nuo viso judė
jimo. Pavakario ramumas 
aplinkumoje paveikia visų elgesį, 
lengva susikaupti maldai. Tik, be 
gailesčio, kapoja uodai, tačiau ir jie 
nepajėgia išardyti šventadienio 

nuotaikos. Šv. Mišias atnašauja 
kun. Antanas Saulaitis.

Menėje renkamės Seserijos ir 
Brolijos prityrusių ir skautų 
konkurso užbaigimui. Iškilmių 
nekantriai laukia laimėjusieji. Jau iš 
anksto buvo pranešta kas laimėjo. 
Salėje sėdi pirmieji. Ant stalo išdėti 
jų darbai, dovanėlės. Kaip ir tinka 
šiuo atveju, apart piniginės
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dovanos, kurią paaukojo kun^ J. 
Prunskis, kiekvienam įteikiama 
knyga „Algimantas". Kiekviena 
konkurse dalyvavusi skiltis turėjo 
parašytai pagal lietuvišką dainą 
žodžius, taigi dabar jas mums 
padainuoja. Sesė Ilona Laučienė, 
kuri šias iškilmes praveda, 
išspausdino visiems žodžius. 
Dainuoti padedame ir mes. Gražiai 
šią programos dalį užbaigia 
Clevelando broliai sutartinai 
padainuodami kelias liaudies 
dainas.

Jaunimas ruošiasi šokiams. 
Mergaitės suka su „prosais" 
plaukus, keičiasi rūbais. Berniukai 
rūpinasi muzika. O vadovams, tai 
valandėlė padraugauti, 
pasišnekučiuoti. Kartu su 
vaiduokliu bandome suredaguoti 
Senpilės laikraštėlį. Įspūdžius jau 
dienos metu parašėme. Tačiau 
grojant linksmai muzikai sunku ką 
tors rimtai dirbti. Atidedame iki 
sekančio ryto.

O pirmadienis netikėtai greitai 
ateina. Atrodo, vos tik viską sūsit- 
varkėme ir sukūrėme tą senovišką 
aplinką, štai jau laikas apie 
užbaigimą galvoti. Po pusryčių 
vyksta seimas, kuriuo' baigiasi 
„Algimanto" knyga. Vaidina

clevelandiečiai ir detroitiečiai; 
krivio pareigas puikiai atlieka sesė 
Vilija Nasvitytė.

Seka antroji mugė'. Ši susidaro 
iš septyniolikos stočių. Per kiek
vieną stotį einame su savo grupe. 
Aiškina vadovai ir sujungia Sen- 
pilės pamokas j vieną prasmingą 
pynę. Pabrėžiama Lietuvos istorija 
ir lietuvišioji knyga.

Renkamės menėje susitiktuvių 
užbaigimui. Visi susėdame už stalų 
su savo būrių (skiltimi). Susėsti 
kviečiami ir pilies didikai. 
Jauniesiems didikams (žaisliams) 
įteikiame po knygą, aišku „Algi
mantą", rikiams po Senpilės segę. 
Mes, vyresnieji, taip pat 
pasikeičiame dovanėlėmis. Rikiai, 
kurie pasidarė savo būriui herbą, 
paaiškina jo prasmę, sugražina 

,,Senpilės” skilčių gairelės (viena 
pusė) ir kaklaraiščiai, kiekvienai 
skilčiai kitos spalvos (o rikiams — 
skiltininkams — dviejų spalvų) 
Medžiaga šimtui kaklaraiščių 
padovanojo Danutė ir Leonas 
Petroniai .iš Detroito. Nuotr. Jono 
Urbono.

Algimanto žemių žymę (vėliavėlę) 
ir, kaip žadėta, lygiai po dviejų 
dienų visus sugražiname j 
dvidešimtąjį šimtmetį vėliavų 
aikštėje, nurišdami Senpilės 
kaklaryšius. Nuleidžiame vėliavas. 
Sugiedame Lietuvos Himną.

Papietaujame ir neskubame 
važiuoti namo. Net ir Čikagos 
autobusas lūkuriuoja. Keliavau 
prie namukų atsisveikinti, o jis 
atvažiavo (jau ne prie menės, o 
valgyklos) manęs ieškoti. Sunku . 
atsisveikinti, nes į Senpilę gal jau 
niekada nebesugrįšime ir greitai 
tokios aplinkos nebesukurs.ime. 
Sunku ir įspūdžiais dalintis, nes jų 
tiek daug.

— Kitą metą padarysime dar 
geriau, — prižada sesė Danutė 
Eidukienė, —šįmet daug ką išm
okom.

Mūsų mintyse jau sekantis, 
pavasaris. Kyla įvairios idėjos. 
Geriame paskutinį puoduką kavos 
prieš išvažiuodami ir nutariame:

— Tiek daug visokių įdomių 
dalykų mūsų istorijoje .ir 
literatūroje. Reikia tik pasistengti 
juos nuosekliai ir nuoširdžiai mūsų 
jaunimui perduoti.
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MUGE PAS ROMANĄ

Tai pirmoji Senpilės mugė. 
Algimantas, vaikystėje iš Lietuvos 
gudų pagrobtas, tarp svetimų užaugo 
tikrai nežinodamas, kad jis yra 
kunigaikščio sūnus. Lietuviai, 
vaidindami pirklius, prekybininkus, 
stengiasi turguje — mugėje prie 
Algimanto prieiti ir nejučiomis su juo 
kalbėtis, jam sakyti: „Bėk į Lietuvą”.

Senpilės mugė turėjo devynias 
stotis, kurias dalyviai galėjo laisvai 
apeiti, sustodami prie tų, kurios 
dėmesį patraukia. Mugė užtruko 
pusantros valandos. Tai ir proga
įsigyti Senpilės ženkliuką, 
pasigaminti senoviškų papuošimų, 
skilčių herbus ir vėliavėles — 
gaireles.

1. Senovės pinigai. Ps. R. 
Belzinskas. Padėti piešiniai ir 
nuotraukos senoviškų lietuviškų 
„kapų” (sidabrinių ilgų pinigų su 
ženklais, įdubimais) ir kitų senoviškų 
pinigų. Molis, kuris 15 min. kros<- 
nyje pakepęs sukietėja. Minkšto 
metalo plokštės, skardai žirklės, 
vinelės ir plaktukai metaliniams 
pinigams iškirpti ir padailinti 
Gedimino stulpais, Vytimi ar kitais 
įrašais.

2. Švilpynės. V.s. V. Jokūbaitis. Iš 
anksto iš plonos skardos pagaminti 

kaspinėliai, kurie sulenkiami į 
švilpuką.

3. Senpilės segės. Iš anksto 
pagamintos ps. Irenos Šventickaitės 
suprojektuota segės su Senpilės 
ženklu. Jas iš vyr.sk. Daivos 
R ugieniūtės buvo galima įsigyti tik 
užmokant vienu senovišku lietuvišku 
pinigu „kapa”.

4. Spaustukas. Ant apskrito 
popieriuko buvo galima nupiešti ar 
užrašyti bet ką ir tada, uždengus 
plastikos apskritimu, įspausti į 
metalinę segę arba sagą. Spaustuką 
paskolino ir reimenis padovanojo p. 
A. Brazdžiūnai. Jų buvo prigaminti 
šimtais.

5. Senoviški pauošimai. Ps. A.

Šis sagių spaustukas pagamino kelis 
šimtus įvairiausių sagių su žodžiais, 
įrašais, ženklais. Kairėje ps. Aurelija 
Vaičiulienė. Nuotr. VI. Bacevičiaus.

Vaičiulienė, j.ps. S. Kunstmanienė, s. 
Ilona Laučienė. Senoviškų 
papuošimų piešiniai ar nuotraukos 
— segių apyrankių, smilkiniams 
papuošalų, apykaklių ir 1.1. Siūlai, 
gintaro gablėiai, odos gabalai, skar
da su įrankiais, viela.

6. Burtininkas. Skautas Jonas 
Gražys rodo burtus, moderniškai 
vadinamus „magika”.

7. Herbai. Visoje menėje kabo 
įvairių Lietuvos miestų didžiuliai 
nupiešti herbai ir didžiųjų miestų 
herbų vėliavos, Vytis. Kabo ir skilčių 
vardų parašai, bet be herbų, kad 
skiltys pačios suprastų, jog reikia 
savo skilties herbus skubiai pagamin
ti iš ten padėto popieriaus, dažų ir 
kitų priemonių. Taip pat medžiaga

Žiūrėdami į pavyzdžius, Senpilės 
gyventojai gamina senovinius 
lietuviškus pinigus iš lengvai 
sukietinamo molio ir iš skardos. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus.
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Prie senoviSkų papuoSalų, 
gaminamų iš skardos, vielos, 
spalvotų siūlų, odos ir gintaro dirba 
sesės su s. Ilona Laučiene. Nuotr. A. 
Vaičiulienės.

gairelėms pagaminti. Prie šios stoties 
s. Liudą Rugieriienė. Iškabinti įvairių 
šeimų, kunigaikščių, misetų herbų 
pavyzdžiai.

8. Lietuviškos havardės. Padėtas 
kalendorius su lietuviškais vardais, 
keturios knygelės apie lietuviškas 
pavardes ir išdalinamas lapelis su 
paaiškinimu, kokia yra lietuviškų 
pavardžių kilmė. Kiekvienas galėjo
prieiti ir bandyti savo pavardės 
reikšmę, kilmę surasti. Čia sėdėjo 
v.sl. Vilija Nasvytytė.

9. Pilys. Padėtos iliustracijos apie 
Lietuvos pilis, ypač apie Trakų pilį. 
Trakų pilies modelį statė skautai ir 
skautės, kuriems buvo įdomu pagal 
nupieštus planus padirbėti. Reikėjo 5 
kg molio, kurį paaukojo dail. M. 
Gaižutienė. Prie stoties buvo v.s. A. 
Saulaitis, SJ.

%

SENPILES MUGE

Pasibaigus visiems „Algiman
to" vaidinimams vyjko 17 stočių 

mugė (kaip ,,skau torama") 
skiltimis po 5 min. Mugės tikslas — 
suvesti visa tai, ką Senpilės gyven
tojai per dvi paras matė, žaidė, 
išmoko, darė, girdėjo ir vaidino, 
ypač apie senovės Lietuvą ir apie 
knygas.

1. Knygos kelias. V.s. VI. 
Bacevičius; medžiaga parūpinta 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. Per 
menę ištempta virvelė su 
pavyzdžiais: rankraštis, pirmoji 
korektūra, raidynas, nurodymai 
rinkėjui, \ kompiuterio juosta, 
kompiuterio atspaudas, laužyti 
pulsapiai, negatyvas spausdinimo 
metalinė plokštė, atspaustas 

lankas, sulankstyti lankai, įrišta ir 
apkirpta knyga.

2. Lietuvių kalba ir rašyba. 
Pavyzdžiu paimta malda Tėve, 
mūsų. Kaip ši malda rašoma nuo 
1503 iki dabar. Taip pat keli 100 metų 
senumo Šventraščiai. Pravedė 
Clevelando skautai vyčiai.

3. „Algimanto” laidos ir 
žemėlapiai. J.s. S. Kunstmanienė. 
Baltų proistorės. ir senovės Lietuvos

“wE** NW1
'V* Ar* irčvm v va /A /v. /?• rfn, /n

Skautas Jonas Gražys kiekvienai 
dešimties skilčių parodė 5 min. savo 
gabios magikos — burtų. Nuotr. A.
Vaičiulienės.
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žemėlapiai, taip pat „Algimanto” 
minimų vietų žemėlapiai. Keturios V. 
Pietario knygos laidos (nuo 1906).

4. Piliakalniai. S. Ilona Laučienė. 
Iliustracijos apie, žinomesnius 
piliakalnius, piliakalnių kasinėjimų, 
skerspjūvius, radinius, piliakalnių 
vietas.

5. Papuošalai. Ps. A. Vaičiulienė. 
Iliustracijos ir keli pavyzdžiai, kaip 
vyrai ir moterys puošdavosi senovėje, 
taip pat stovykautojų pagaminti 
papuošimai.

6. Kaimas ir kaimo gyvenimas. S. 
Adelė Izokaitienė. Iškarpos, il
iustracijos apie kaimo pastatus, 
gegužinės žaidimus ir liaudies in
strumentus, pasikalbėjimas apie 
kaimo gyvenimų.

7. Algimanto istorija ir veikėjai, 
v.s. Danutė Eidukienė, Senpilės 
burtininkė. Didžiulis s.v.. Algio 
Rugieniaus pagamintas žemėlapis. 
Algimanto knygos veikėjų sųrašas su 
aprašymu, viso romano įvykių 
apžvalga.

Viena iš svarbiausių mugės stočių 
buvo prie Senpilės burtininkės, 
pasakotojos v.s. į)anutės 
Eidukienės, kuri su kiekviena 
skiltimi apžvelgė Algimanto 
veiksmus, svarbesnės geografines 
vietas ir veikėjus.

8. Burtai. Skautas J. Gražys 
kiekvienai skilčiai rodo įvairius 
magikos dalykus ir juos paaiškina.

9. Lietuvos gamta. Ps. A. 
Vaičiulienė. Pokalbis apie gyvius, 
paukščius, medžius, ežerus, miškus, 
gėles . . . Iškapros iš žurnalų.

10. V ardai ir pavardės. J.s. Sofija 
Kunstmanienė. Proga to dar 
nepadariusiems surasti savo 
pavardės kilmę ir bendrai apie 
pavardes pasikalbėti.

11. Lietuvos aušra. S. Ilona 
Laučienė. Didžiulės nuotraukos, 
paskolintos iš Laisvės kovų muzie
jaus su Nežinomo kareivio kapu, 

19

Baigiamojoje mugėje s. Adelė Izokai
tienė palydi skilties prisiminimus 
apie senovės lietuvių pinigus, jų 
ženklus, Vyties atvaizdus. Nuotr. VI. 
Bacevičiaus.

Lietuvos kariuomenės vaizdais, 11.16 
aktu ir pokalbis apie 
Nepriklausomybės paskelbimų bei 
kovas.

12. Lietuvos valdovai ir istorijos 
santrauka. V.si. V. Nasvytytė. Ps. •

Irenos Š ventickaitės paruošti 
valdovų paveikslai, kuriuos skiltys 
turėjo surišti su jų vardais. Taip pat
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Dalyviai rašo savo [spūdžius pas 
laumę sesę Rugienienę.

s.v. Viliaus Dundzilos istorijos san
traukos lapai.

13. Herbai. Vyr.sk. Irena Grigai
tienė. Įvairūs herbų pavyzdžiai, jų 
kilmė, <;tikslas, naudojimas, 
antspaudai, simboliai.

14. Lieuvos pilys. Vyr.sk. I. 
Grigaitienė. Trakų pilies modelis, 
iliustracijos apie pilis. Pokalbis apie 
pilių gynybą, statybą.

15. Pinigai. S. Adelė Izokaitienė. 
Senpilės gyventojų pagaminti 
pinigai, įvairios iliustracijos apie 
senovės Lietuvos pinigus.

16. Ginklai ir apranga. Clevelan- 
do skautai vyčiai. Iškarpos iš žurnalų 
ar fotokopijos anų laikų ginklų, 
šalmų, šarvų, karių bei ratelių 
aprangos.

Ž. senpilės įspūdžiai, s. Liūda 
Rugienienė. Senpilės gyventojai at
sako klausimus apie savaitgalį ir apie 
knygą ’’Algimąntąs”

Prie kiekvienos stoties buvo' 
vaizdai, iliustracijos. Kai kurios 
turėjo lapus, kuriuos buvo galima 
pasiimti — apie pavardes, pinigus, 
kalbą, Algimanto žemėlapiai ir 
žodynas. Prie kiekvienos koks nors 
uždavinys ar apklausinėjimas, spėlio
jimas.

Senpilės pinigai.

10
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SENPILES PILIEČIAI PASISAKO
MUGĖ PAS ROMANĄ

Apie pirmąją mugę stovyklauto
jai rašo:

. . . Labai įdomi, nes išmokom 
daugiau apie Lietuvą. Ne tik 
lietuviškus rankdarbius išmokom, 
bet ir herbus ir istoriją. Mugėje buvo 
ne tiktai įdomu, bet ir smagiai 
praleistas laikas, kuris man labai 
patiko (Aleksandra iš Chicagos) . . . 
Labai gražiai pastatyta. Daug 
dalykų, kuriuos pats galėjai padaryti: 
švilpukus, nupiešti herbus, sages 
nupiešti ir pasidaryti, o man 
labiausiai patiko padaryti pilį iš 
molio (Jonas iš Chicagos). Daug 
užsiėmimų, tik gaila, kad nebuvo 
užtektinai laiko viską apžiūrėti 
(Ramona iš Chicagos). Labai 
įspūdinga; mes išmokom kaip daryti 
labai įdomių dalykų (Silvija iš 
Hamiltono). Daug įvairumo ir 
beveik visi rado, kad jiems įdomu. Aš 
manau, kad daug lengviau išmokti 
apie istoriją per tokius 
užsiėmimus . . . Labai gerai 
organizuota (Linas). Aš išmokau 
kaip gaminti apyrankes iš gintaro 
(Erika). Perdaug triukšminga, bet 
buvo labai, labai graži( Gabrielė) . . .

PILIES PUOTA

Senovišką puotą, kurią 
suorganizavo Clevelando skautai ir 
skautės, dalyviai aprašo šitaip:

. . . Labai įdomi. Man patiko 
valgyti duoną pirštais ir plėšti duoną 
nuo kepalo . . . valgyti be šakučių ir 
pielių. Man patiko, kad mums atnešė 
prie stalo maistą ir vandenį 
nusiplauti (Antanas iš Detroito). Aš 
buvau nustebusi, kai mus į pilį tik

Pilies vartų užrašas, vienas iš menės 
papuošimų senovinei puotai. Nuotr. 
Jono Urbono. 

įleido, kai pašaukepavardę ir reikėjo 
sėdėti, kai tarnaitės vaidilutės mums 
viską atnešė. Buvo gerai 
suorganizuota ir įspūdinga, nes 
nebuvo nė. vienos minutės be 
staigmenos — didžiausia iš jų buvo 
valgyti be šakučių ir peilių. Clevelan
do seksteto dainavimas davė mums 
gerą aplinką, kad jautėmės esą tikrai 
Senpilėje-(Rąmona).

. . . Labai gražiai išpuošta ir 
sutvarkyta, 'nes galėjai suprasti, ką 
visi sakė, darė, bet man nepatiko, kai 
reikėjo rankomis yalgyti(iš Čikagos). 
Mes gavome-valgyti rankomis, taip 
kaip tikrai turėtų būti. Maistas buvo 
skanus, bet midus i— kaip vanduo 
(Algis iš Detroito)

GYVENIMAS SENPILĖJE

Gyventi Senpilėje ... tik trum
pam (Vilija iš Clevelando). Nelabai 
norėčiau, nes tais laikais jokių 
modernių dalykų nebuvo (vyras iš 
Detroito). Norėčiau, nes yra laoai 
graži ir įdomi vieta. Y ra daug ko 
daryti (Dana iš Chicagos). 
Nenorėčiau. Man geriau patiktų 
gyventi šiais laikais (R. iš Clevelan-

Daiva Rugieniūtė ir Algis Miškinis 
— senovinės puotos linksmi 
kilmingieji.
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,ALGIMANTO” KNYGOS 
VAIDINIMAI

Išvaidinti Algimantą buvo sunku, 
bet smagu. Bet man atrodo, kad 
reikėtų daugiau paaiškinti 
vaidinimus, nes aš dažnai 
nesupratau, kas darosi (Rūta iš. 
Chicagos). Ypatingai įdomus ir 
vertingas būdas pastudijuoti knygą. 
Visiems, ypač man, daug smagiau ir 
lengviau suprantama. „Algimantas 
yra nelengva knyga, bet labai įdomu 
ir gerai visus su ja supažindinti 
(Jonas). Įdomu, nes pamačiau, kaip 
lietuviai tais laikais gyveno (Nida iš 
Chicagos). Įdomu, bet žmonės turėtų 
išmokti mintinai savo žodžius 
(mergaitė iš Chicagos). Puiki proga 
susipažinti su tų laikų žmonėmis (R. 
iš Clevelando).

AR VĖL ATVAŽIUOČIAU?

Vėl norėčiau atvažiuoti, jei 
galėčiau. Neblogai mokytis istoriją 
mokykloje, bet daug įdomiau 
išvaidinti istorijos svarbius įvykius 
(Viva). Būtinai grįžčiau čia, nes aš 
labai daug išmokau ir pažinau labai 
daug draugų. Vietovei išaiškint nėra 
žodžių, nes buvo labai graži, ramu 
beveik visą laiką, ir davė mums 
įspūdžių dirbti kartu (Ramona). 
Norėtume važiuoti vėl. Gal daugiau 
mes išmoksim. Y ra labai smagu žaisti 
žaidimus, bet vieni vaidinimai labai 
ilgai užtruko ir nebuvo galima labai 
gerai suprasti. Buvo daug įdomių 
dalykų daryti, ir susipažinome su 
daug naujų draugų(Loreta irDana iš 
Hamiltono). Čia gražu ir malonu 
(Liana ir Sandra).

Būtinai atvykčiau į tokį 
suvažiavimą. Skautavimas yra 
daugiau negu stovyklavimas ir 
iškylavimas. Mes, kaip tikri lietuviai 
skautai, ''turėtume patys norėti 
daugiau apie tėvynės praeitį sužinoti, 
apie papročius ir kalbą. Šitas mūsų 
trumpas suvažiavimas daugiau 
papildė mano žinias iš Lietuvos 
istorijos ir papročių (N.).

Senovės puotos stalą puošia žvakės, o reikia be įrankių valgyti.

SENPILĖS ŽAIDIMAI

SENOVĖS GEGUŽINĖ

1. KATĖ IR PELĖ. 1540 
žaidėjų. Dvi katės ir pelė. Kiti 
žaidėjai sudaro keturis lanku;?, 
susikabinę rankomis. Kata tik gali 
per tarpus — „vartus” bėgti, žaidėjai 
neleidžia tarp rankų perbėgti. Pelė

„ Gardino paėmimo ” sudėtingame 
lauko žaidime kriviai s. K Matonis ir 
s. Liuda Rugienienė gražina 
,,gyvybę” pilies gynėjui. Nuotr. A. 
Vaičiulienės.

22

22



Susipažinimo žaidimus su skautų 
vyčių ir vyr. skaučių talka pravedė s. 
Kazys Matonis. Čia iš kelių vietovių 
atvykę dalyviai susipažįsta, 
suieškodami kam batas priklauso. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus.

ik,IBS1
ir kojomis: ji turi turėti vieną koją 
daugiau negu būrelyje narių ir vieną 
ranką mažiau negu narių skaičius. 
Baidyklė turi taip susikabinusi nueiti 
du metrus ir padaryti baisų garsą, 
kad priešai sudrebėtų.

gali ir tarp rankų bėgti (arba, kaip ir 
katė, tik per vartus — tarpus). 
Pagauta pelė pasidaro katė, katė 
įeina į lanką, kitas žaidėjas tampa 
pele. (Lietuvių liaudies žaidimas).

2. VANAGĖLIS. 15-20 žaidėjų. 
Žaidėjai poromis, sustoja vieni už 
kitų — tai gaidžiai ir vištos. Voros 
priekyje stovi vanagėlis. Davus 
ženklą, paskutinė pora bėga j priekį ir 
turi ten susitikti ir susikabinti 
rankomis. Vanagėlis bando pagauti 
vieną iš poros — vištytę ar gaidelį. J ei 
pagauna, vanagėlis turi porą; jei 
nepagauna, vėl gaudo. Vanagėlis 
prieš signalą žiūri tolyn, nuo žaidėjų 
nusisukęs. (Lietuvių liaudies 
žaidimas).

3. KRIVŪLĖ. Dvi skiltys, 
kiekviena savo eilutėje. Pirmasis 
žaidėjas turi krivūlę — rankšluostį, 
pagalį, gairę. Davus ženklą, per
duoda krivūlę užpakalyje esantiems. 
Paskutinis, gavęs krivūlę, bėga į 
priekį ir vėl krivūlę siunčia atgal . . . 
kol visi vėl stovi eilėje kaip pradžioje. 
Laimi skiltis, kuri pirma sugrįžta į 
savo eilę. (Lietuvių liaudies 
žaidimas).

XXXXXX5CXXX
Kai žaidėjų daugiau, žaidžiama 
mažesnėm grupėm. Čia ruošiamasi 
žaisti ’Žaltį“, senovišką lietuvišką 
žaidimą. Žaidimai buvo parinkti 
tokie, kad visiems būtų įdomu be 
didelės įtampos laimėti ar pralaimėti. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus.

PILIES UŽPUOLIMAS

4. DEGANTI PILIS. Neribotas 
skaičius. Dvi grupės, perskirtos 
linija. Kiekviena grupė gali siųsti 
puolėjus į kitą pilį. Puolantysis turi 
giliai įkvėpti orą, nes pilis pilna 
dūmų. 1 Įbėgęs į pilį turi paliesti kitos 
pusės gynėją (ar kelis) ir dar 
laikydamas kvapą sugrįžti į savo pilį. 
Jei jis sugrįžta sveikas, visi jo paliesti 
priešai pereina į jo pusę. Bet pilies 
gynėjai gali puolėją savo pilyje 
sulaikyti (stipriai laikydami, 
parversdami),. kol pritrūksta oro. 
Tada puolėjas lieka gynėjų pusėje. 
Žaidžiama, kol visi žaidėjai atsiranda 
vienoje pilyje.

5. BAIDYKLĖ. Skiltis nutaria 
priešą išgąsdinti padarydama 
baidyklę iš visų skilties ar būrelio 
narių. Baidyklė vaikščioja rankomis
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6. BAUBOTINKLAS. Neribotas 
skaičius. Nustatyti ribas — kiemą. 
Vienas žaidėjas pradeda gaudyti, 
paliesdamas kurį nors žaidėją. 
Sugautas (paliestas) žaidėjas su 
pirmuoju susiima rankomis. Dabar 
abu kaip tinklas gaudo pilies gyven
tojus. Taip baubo tinklas didėja, kol 
visus žaidėjus pagauna. Bet tik tinklo 
krašto (galo) rankos gali pilies 
gyventojus paliesti, nes kitų ankos 
yra susikabinusios. Kai baubas 
pasidaro didelis, gali pasidalinti į 
dalis.

7. RAITELIAI. Neribotas 
skaičius. Ketvirtadalis žaidėjų susto
ja ratu, atsisukę į lauką, susiima 
ištiestomis rankomis. Kitas žaidėjų 
ketvirtadalis viena ranka užsikabina 
už rato žaidėjų rankų (kaip viena 
„Malūno” tautinio šokio figūra). Šie 
yra rato gynėjai. Antra žaidėjų pusė
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Stovyklavietės pieva 

buvo puiki vieta 
įvairiausiems žaidimams.

Nuotr. A. Vaičiulienės.

susėda vienas ant kito (tik po du!) ir 
joja j rato vidų, bandydami pro 
susikabinusias rankas prasistumti. 
Jeigu gynėjai ranka raitelį paliečia, 
raiteliai turi atsitraukti ir apsikeisti 
vietomis — raitelis tampa žirgu, 
žirgas — raiteliu. Ratas negali iš 
vietos išjudėti. Aišku, puolimas tik 
pasiseka, kai visi iaiteliai į ratą 
stengiasi įsiveržti kartu.

LENKTYNĖS

8. RAITELIŲ LENKTYNĖS. 
Neribotas skaičius. Žaidėjai po tris: 
du sudaro žirgą (vienas stovi, kitas jo 
užpakalyje susikabina rankomis ir 
pasilenkia, o trečias atsisėda an
trajam ant nugaros). Davus ženklą, 
visi raiteliai bėga iki nustatytos 
vietos. (Lietuvių liaudies žaidimas).

9. PABĖGIMAS SU NAŠTA. 
Skiltimis. Tikslas — visą skiltį kuo 
greičiau; perkelti per lauką. Visi 
skilties nariai turi būti pernešti; 
nešėjas ar nešėjai sugrįžta, jei reikia, 
kitų pasiimti. Tik paskutinysis gali 
lauką vienas pereiti. Nuotolis — apie 
100 metrų.

10. BĖGIMAS PER PELKĘ. 
Skiltimis. Pelkėse yra kūlgrinda — 
akmenų takas po vandeniu, kurį tik 
vietiniai lietuviai pažįsta. Užpuolus 
priešui, jie gali persikelti per pelkę, o 
priešas nepažindamas tako, 
įklimpsta. Žaidimo tikslas — skiltis 
turi per 10 metrų pločio pelkę kartu 
pereiti — visi susikabinę kaip nors. 
Žemę — tai yra, kūlgrindos akmenis, 

galima paliesti tik keturiose vietose, 
pavyzdžiui, koja, ranka, visu kūnu. 
Duodama 5 min. laiko sugalvoti ir 
pasiruošti.

11. PULKAS BĖGA. 12-20 
žaidėjų. Ketvirtadalis žaidėjų sudaro 
pulką. Pulkas turi būti labai 
susispaudęs. Vieni sudaro lauko 
sieną ir žiūri lauk, susikabinę 
rankomis. Kiti viduje suspausti. 
Viduje užkelia žvalgą, kuris žiūri, kur 
pulkas eina. Pulkas turi apibėgti ratą 
(iki medžio ir aplink medį, aplink 
akmenį ar iki kokio nors tako ir 
atgal).

ŽAIDIMŲ ŽADINTUVAS

12. ŽALČIAI. Skiltimis ar po 2 
skiltis. Žalčio galva — pirmasis 
žaidėjas paima lazdelę ar šaką, kad 
galėtų „ gelti”, o visi kiti susikabina 
rankomis prie galvos. Žalčio galva 
bando „įgelti” paskutiniam žaidėjui
— „uodegai”. Jei uodega atsikabina 
arba gauna su vytele, atkrenta, žaltys 
pasidaro trumpesnis ir toliau 
žaidžiama, kol lieka tik galva. 
(Lietuvių liaudies žaidimas).

13. TRAUKTYNĖS. Dvi grupės, 
neribotas skaičius. Žaidėjai sustoja
— pusė vienoj linijos pusėje, kita 
dalis — antroj. Davus ženklą, 
susiima rankomis ir bando į savo

Pabėgimas su našta — Lenktynių 
žaidimas 

pusę žaidėją pertraukti. Kai žaidėjas 
per liniją pertrauktas, laimimas 
vienas taškas. Žaidžiama, kol vienoj 
linijos pusėje nebelieka žaidėjų.

14. LYGSVARA. Visa skiltis turi 
atsistoti taip, kad kojos būtų 30 cm 
(vienos pėdos) skersmens ratelyje. 
Ratą galima pažymėti virvele ar 
kitip.
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Baidyklės žaidimas

PABĖGIMAS

15. PABĖGIMAS NAKTĮ. 
Skiltimis. Visų akys užrištos. Skiltis 
turi eiti taku „naktį”. Takas 
pažymėtas virvele ir eina pro 
medžius, krūmus, po akmeniu ir 
panašiai.

16. ŽMOGAUS IŠGELBĖ
JIMAS. Neribotas skaičius, bet 
skiltimis (jei skiltys nedidelės, po dvi 
skiltis viename būrelyje). Žaidėjai 
sustoja eilėje vienas už kito. Pirmasis 
priekyje pasilenkia atgal, o kiti jį 
pakelia virš savo galvų. Ant tankųjį į 
eilės galą perduoda, perneša, kol visi 
skiltis ar būrelio nariai „pasiųsti” 
atgal.

PILIES GYNIMAS

Sudėtingas lauko žaidimas. Jei 
žaidėjų virš 30, galima žaisti du 
tokius pat žaidimus tuo pačiu metu. 
Tuo atveju vietoj dviejų pilių yra 
keturios, bet abu žaidimai vyksta 
atskirai — žaidėjai turi žinoti, kad ne 
visi skautai ir skautės priklauso jų 
žaidimui.

Nustatyti žaidimo ribas, gan 
plačias, nes žaidimas trunka apie

IFIUIIIlIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIlfHIIlIlII

liiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiniiįiiiiiiiiiiiiii
Žmogaus išgelbėjimas 

valandą. Žaidimo tikslas: saugoti 
savo pilį, kurioje yra priešo gairelės; 
ir atsiimti savo gairelę (ar gaireles), 
kurios yra priešo pilyje; ir atsiimtą 
gairelę nunešti kriviams (teisėjams), 
kurie stovi maždaug žaidimo ploto 
viduryje.

1. Žaidėjai turi žinoti savo pilies 
spalvas ir kitos pilies spalvas: ant 
rankos aiškiai užrištus kaspinus (ar 
kaklaraiščius).

2. Kiekvienas kovotojas uždeda 
kaklaraištį ant rankos, kad visi 
aiškiai jo spalvą matytų, nes senovės 
kovotojams buvo didelė garbė savo 
skydą ir ženklus aiškiai nešioti. 
Kriviai (teisėjai) žiūri, kad tikrai visi 
pilių žaidėjai taip savo kaspinus 
nešiotų. Praradęs gyvybę, žaidėjas 
turi nueiti pas krivius, • kurie jį 
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„išgydo” — ten jis vėl užsiriša savo 
spalvą.

3. Kiekvienas žaidėjas kišenėje 
nešioja popierėlį su skaičiumi 
(pavyzdžiui, juo 1 iki 7). Galima 
atimti priešo gyvybę, jį sužeisti 
(nuimti kaklaraištį ar kaspiną nuo 
rankos), jei sutinki didesnį skaičių 
turintį priešą (skautus su nr. 2 gali 
atimti iš nr. 3 ir t.t.), ir tik nr. j gali 
atimti nr. 1 gyvybę. Jei susitinka 
lygūs, išsiskiria abudu sveiki. Jei 
žaidėjas pameta kaklaraištį, turi eiti 
pas krivius.

4. Pilies gynėjai negali būti savo 
pilies kieme! Į pilies kiemą įėjęs 
priešas negali būti sugautas, kol 
neišeina iš pilies kiemo (nustatytas)
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PATRANKA. Sakoma, kad 
Gediminas žuvo nuo šaunamojo 
ginklo ( tai yra, ne nuo strėlės, o nuo 
patrankos šūvio). Kaip tik kątik j 
jūsų pilį įlėkė toks patrankos 
sviedinys, kuris bet kada gali sprogti. 
Trys pilies gynėjai skubiai sudeda 
rankomis (tai yra, lyg laikytų tų 
šovinį). Tada visi kiti kovotojai šiuos 
tris pergabenti už pilies ribų. Tie trys 
negali judėti ir negali rankų 
atkabinti, kad šovinys nesprogtų.

SENOVINES VAIŠES. 
Spėjama, kad žiloje senovėje žmonės 
buvo daug mandagesni negu mes. 
Dalyvaudami kunigaikščių puotoje, 
jie patys nevalgydavo, bet 
maitindavo vienas kitą. 
Prisiminkime tuos senus laikus.

ŠERNU KARALIJOJE.Dar ir 
šiandien, o ką kalbėti apie senovę 

šernai viešpatauja tankiuose 
miškuose. Gindami savo šerniukus, 
jie labai aršūs, karingi. Didesni šernai 
gali iltimis (dantimis) žmogų sužeisti, 
savo svoriu net ir stambų žmogų 
nuversti. Staiga jus užpuola šernai, 
turi visas būrys sulipti į medžius, ten 

valgyti savo pietus (ar užkandį) ir tik 
tada galėsite saugiai nulipti žemėn.

AMŽINA UGNIS. Kunigaikštis 
nutaria siųsti karių į tolimą pilį, kur 
reikalinga tik septynių įgulos narių 
Tu ir dar šeši asmenys. Prie pilies yra 
pakankamai maisto, vandens, 
gyvenimo sąlygų, bet turi parinkti 
šešis žmones( tikrus ar įsivaizduotus) 
su kuriais sutiktum ilgus amžius 
pilyje gyventi.

IŠLAISVINTA PILIS Priešas 
buvo užpuol pilį, įsibrov į vidų, ir 

visą būrį surišo viena virve, virvę 
visaip pririšo, suvyniojo. Ir paliko 
visus surištus tamsiame rūsyje be 
langų, be šviesos (kaklaraiščiai ant 
akių). Dabar pilis jau išlaisvinta ir 
turite visi tamsoje atsirišti.

NAKTIES SARGYBA. Labai 
tamsią naktį (akys užrištos) prireikė 
visiems tyliai be žodžio išsirikiuoti, 
kad kunigaikštis matytų, kokiu turi 
pilies gyventojus. Visi gyventojai turi 
savo rankas ant krūtinės sukryžiuoti. 
Tada kunigaikštis prašo sustoti pagal 
ūgį tyliai ir tamsoje.

PILIES PAPUOŠIMAS. 
Kunigaikštis nutarė, kad naujai 
pastatytai piliai reikalinga statula, 
kurią jis kunigaikštienei padovanos. 
Jau yra statulos pavyzdys, reikia tik 
nukopijuoti - ir tai labai tamsiame 
pilies rūsyje (akys užrištos). Pats esi 
skulptorius ir tamsoje kopijuoji 
statulą(nejudantį žaidėją), lygiai taip 
pat “sustatydamas” molį - kitą 
žaidėją.

NAUJOS VYŽOS .Visi pilies 
gyventojai gavo naujasvyžas(batus), 
bet kad kunigaikštis galėtų jas 
išdalinti, visi turi sustoti eilėje, pagal 
batų didumą. Tiesa, tamsoje 
(užrištom akim), nekalbėdami.

BURTININKĖS DARBAS. 
Burtininkei užėjo ir ji dvyliktą 
valandą nakties - vidurnaktį - užbūrė 
šitą plotą (nustatyti ribas), 
paversdama vietos gyventojus į gėles 
(ar medžius ar didesnius akmenis). 
Reikia burtininkė duoti į teismą, bet 
teismas turi žinoti, kiek gyventojų 
buvo užkerėti. Žaidėjau, 
suskaičiuoja, kiek plote yra gėlių 
(medžių, akmenų ir kt.)
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5. Jei žaidėjas nešasi gairę, vis 
vien gali būti pagautas ir iš jo atimta 
gairė. Gairės pilyse aiškiai matomos, 
o ne paslėptos, nes didelė garbė 
priešo gairę savo pilyje iškabinti.

6. Senovės lietuviai yra įpratę 
miške tyliai elgtis, netriukšmauti. Ir 
jie eidavo po vieną ar po du, ne 
daugiau. Taip ir šiame žaidime.

7. Nevartojama jėga, o sakoma 
„stok!” ir tada patikrinami turimi 
lapeliai su skaičiumi. Jeigu žaidėjai 
susitinka ir nedrįsta kito sustabdyti, 
eina toliau be „kovos”.

8. Negalima eiti į pastatus, 
palapines ar pastoges — viskas lauke 
ir miške.

9. Y ra ir kitų žaidėjų, kurie grupei 
nepriklauso, nes vyksta du žaidimai 
tuo pačiu metu. Pagal senovinį 
paprotį šie „kitataučiai” turi teisę 
laisvai keliauti ir saugiai vaikščioti 
(todėl svarbu pažinti žaidėjų 
spah as).

10. Priedas „Senpilės” sąlygoms:) 
Žaidėjai su gaire prieina prie ežero,
nes 2 metrai nuo kranto visur yra 

„saugi” vieta. Ežere plaukioja 
kiekvienos pilies nariai po du 
savo valtyje. Kai jie pamato savo 
pusės žaidėją su gaire, nuplaukia jo ir 

gairės paimti, ir tada nusiirta iki 
krivių (teisėjų).

11. Žaidimo pabaiga nurodoma 
signalu .jei vyksta du žaidimai, 
riekia kiekvienam kitokio signalo, 
pvz„ daug ilgų ir daug trumpų 
švilpukų).

12. Pirma savo pilies gairelęatgavę 
ir ją kriviui nunešę laimi.

S .

ŽAIDIMAI APIE SENOVĘ
Moderni aplinka mus bando 

išmokyti, kad vienintelis būdas žaisti 
ir sportuoti yra varžybiniu būdu: 
vienas žaidėjas, viena rinktinė ar 
sportininkas laimi. Įtampa ir 
varžybos - svarbus dalykas. M ilijonai 
vaikų bei jaunimo svajoja apie 
profesinį sportą, o tokių JAV tėra 
3000. Gal tiek pat nuotykių ir 
džiaugsmo savo skautams ir 
skautėms suteiksime žaisdami kiek 
skautiškesnius žaidimus, kuriuose 
visi varžosi, stengiasi kiek gali - ir visi 
laimi.

Šių kelių žaidimų tema - senovės 
pilys, raganiai, tamsūs miškai. 
Nereikia jiems jokių priemonių ar 
ypatingų sąlygų. Žaisti gali įvairaus 
amžiaus skautai ir skautės ir visoks 
dalyvių skaičius.

KŪLGRINDA
Esate senovės lietuviai, kurie nuo 
priešo traukiasi per klampias pelkes į 
saugią pilaitę, miškų gilumoje. 
Pasitaikė, kad visas jūsų būrys 
beeidamas kūlgrinda - akmenų taku 
pelkėse, apie kurį tik vietiniai 
gyventojai žino’ - staiga išgirsta 
kryžiuočių žingsnius ir jų žirgų 
bildesį.
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Turite skubiai ant 50 cm skersmens 
akmens visi sustoti ir taip išstovėti 
bent dvi minutes, kol priešas prajos.

SIGNALAI ERDVĖLAIVIUI.
Žemaitijos kunigaikščiai paleido 
erdvėlaivį ar paklydovą (satelitą), 
kuriam reikia siųsti signalus nuo 
žemės paviršiaus. Signalas gali būti 
trikampis, keturkampis, 
penkiakampis, žiūrint, ką norite 
pranešti. Kiekvienas žaidėjas uždeda- 
bent vieną ranką ant ilgos virvės ir 
visi kartu bando tą signalą sudaryti. 
Tiesa, labai tamsi naktis (visų akys 
kaklaraiščiu užrištos).

LOKYS IR KORYS Lokiai arba 
meškos, labai mėgsta medų, kurį 
randa giliai miške, kai bitėssavo avilį 
sukrauna drevėje (skylėje aukštai 
medyje). Jūs esate lokių būrelis, 
užuodė,: medų aukštai medyje. 
Atsiremdami į medžio kamieną(arį 
sieną, jei žaidžiama ne gamtoje), 
bandykite kiek galite aukščiau 
pasiekti, aukščiausią vietą 
pažymėdami kreida (ar lipinamos 
juostos gabalėliu). Saugumo 
sumetimais negalima į medį lipti ir 
negalima auščiau kopti, kaip trijų 
žaidėjų aukštį.
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iŠ
SENPILĖS DIENOTVARKĖ

Šeštadienis, gegužės 23 d.

8:00 Pusryčiai
9:00 Susipažinimo žaidimai ir 

skilčių sudarymas
10:00 Laiko tunelis
12:00 Pietūs ir laisvalaikis
2:00 Gegužinės ir vaidinimų I dalis 

(užpuolimas )
3:30 Mugė pas ROMANĄ IR 

VAIDINIMO II dalis 
(Nemūra, lenktynės)

5:30 Vaidinimas apie pabėgimą iš 
gudų

6:00 Senovinė puota
7:00 Lietuvių seimas (III dalis)
7:45 laisvalaikis
8:45 Pasiruošimas laužui
9:30 Laužas „ Užkeikta pilis ”

12:00 Naktinis žaidimas
1:30 Poilsis

Sekmadienis, gegužės 24 d.

8:30 Pusryčiai
9:30 Žaidimai,,Žadintuvas”

10:00 Rytinis susikaupimas
10:30 Vaidinimo IV dalis (Basojo 

mirtis )
10:45 Sudėtinis lauko žaidimas 

„ Gardino puolimas ”
12:30 Pairuošimas vestuvėms

1:00 Vestuvių puota (Vaidinimo V 
dalis )

2:30 Laisvalaikis
6:00 Vakarienė
7:00 Mišios lauko koplytėlėje
8:00 Seserijos ir Brolijos konkursų 

užbaigimas
9:30 Šokiai

12:00 Tyla

Pirmadienis, gegužės 25 d.

9:00 Pusryčiai
10:00 Baigiamasis seimas (VI ir VII 

knygos dalys)
11:00 Antroji- mugė
12:30 Suvažiavimo užbaiga ,
1:00 Pietūs
2:00 Kelionė namo

SENPILĖS GYVENTOJAI APIE SKAITYMĄ
Paklausti, kodėl neskaito 

lietuviškų knygų, suvažiavimo 
dalyviai pasisakė:

— Neskaitau, nes kai lietuviškos 
mokyklos mokytojai priversdavo, 
man davė labai nemalonų įspūdį. Aš 
ir neturiu daug laiko (Daiva)

— Aš dažnai lietuviškas knygas 
skaitau, ne ■ tik su mokykla. 
Daugiausia mama parveža naujai 
išleistas knygas ir mudu su broliu 
perskaitom. Man patinka geros 
knygos apie jaunimą, daugiau 
moderniškos. (Judita)

— Aš neskaitau lietuviškų 
knygų, nes man jos neįdomios. Jos 
tiktai apie istoriją arba yra tokios 
komplikuotos, kad negali suprasti. 
Angliškos knygos yra įdomesnės. 
(Linas )

— Aš skaitau įdomias lietuviškas 
knygas. Mėgstu skaityti apie mano 
amžiaus žmones knygose ir jų at
sitikimus ir nuotykius. Aš nemėgstu 
knygų, kurios turi tokius ilgus 
žodžius, kad visai negali suprasti, ką 
nori pasakyti.

— Kai reikia mokykloj skaityti, 
tai skaitau. Paskutinė knyga buvo 
„ Du draugai (Viktorija)

— Aš skaitau lietuviškas knygas 
dažniausia vasarą, kai turiu daugiau 
laiko. Mėgstu skaityti knygas apie 
jaunimą, pvz., ,,Nuo devynių iki 
pirmos ” ir taip pat apysakas, 
romanus, pvz. „ Be namų ”. Man jos 
patinka, nes galiu jaunimo knygomis 
susidomėti ir galiu per romanus grįžti 
į praeitį. (Rūta)

— Man patinka skaityti 
lietuviškas knygas, kurios apie 
Lietuvą papasakoja. Ar istorija ar 
legenda man patinka, nes galiu 
žinoti, kaip protėviai gyveno ir kaip 
mūsų žemė buvo valdoma arba kaip 
ji atrodo. Man tokios knygos 
patinka. (Aleksandra)

— Aš skaitau ne knygas, bet 
pasakas. Aš esu tik 11 metų ir 
nesuprantu knygų. Kai aš skaitau 
pasakas, mano močiutė man padeda 
(Gabrielė)

„Senpilės” vadovai iš k. į d.: tijūnas, 
burtininkė, laumė ir šauklys. Nuotr. VI. 
Bacevičiaus.
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Senpilės talkininkės Aušros Vartų tunto 
skautininkės Ilona Laučienė, Adelė Izokai- 
tienė ir Aurelija Vaičiulienė.

'■ » ■ »■ ■ ■ !«

— Aš neksaitau lietuviškų 
knygų, nes nėra daug įvairumo. Nėra 
visai įdomios. (Saulius)

— Aš tik skaitau,' jeigu mama 
priverčia mane skaityti lietuviškų 
knygą (linas )

— Neskaitau lietuviškų knygų 
kadangi nerandu įdomių knygų. Iš 
tikrųjų, tų knygų nejieškau. Bet kai 
aš skaitau jas, aš moku žodžius 
ištarti. Tik jų minčių nesugebu 
suprasti.

— Tik skaitau, kai reikia, kaip 
mokykloj. Paskutinė knyga buvo 
,, Astuoni lapai", parašyta Birutės 
Pūkelevičiūtės. Neskaitau 
savanoriškai, nes sunkiau skaityti ir 
sakiniai ne taip lengvai eina. (Aras)

— „ Gatvės berniuko nuotykiai ” 
ir kitos Spalio \ knygos yra įdomios. 
Daugiausia skaitau tik lietuviškai 
mokyklai — neturiu laiko tiek 
skaityti. (Julija)

— Aš skaitau namuose 
lietuviškas knygas. Iš pradžių buvo 
labai sunku, daug laiko ėmė 
perskaityti ir suprasti, kas darosi, tai 
nepatiko lietuviškai skaityti. Bet 
dabar man įdomu skaityti lietuviškas 
knygas, išgirsti tą lietuvišką kalbą, 
kuri yra tokia graži. Man pinką 
skaityti lietuvių poeziją ir filosofiją 
(Paulius)

Algis Rugienius paruošė didžiulį 
Algimanto srities žemėlapį keliomis 
spalvomis. Nuotr. Jono Urbono.
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O KAIP SU ALGIMANTU ?
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— Aš turėjau skaityti mokykloj. 
Man patiko išvaidinti, nes buvo lengviau 
suprasti (Daiva).

— Šis suvažiavimas sudomino mane 
knyga , .Algimantu" ir kartu su 
vaidinimais, žodynėliu ir pasakojimais. Jų 
žadu vasarį perskaityti. (Rūta).

— Taip, šis suvažiavimas sudomino 
mane knyga ,, Algimantu". Įdomiai buvo 
papasakota ir parodyta, kaip būdavo 
gyvenimas ,,Algimanto" knygoje, šitas 
suvažiavimas buvo kaip įvadas mane 
sudominti ,, Algimantų” skaityti 
(Aleksandra).

— Aš skaitysiu su mano močiute 
(Gabrielė).

,, Sen pi lės" skydas, kuris puošė pilies menę 
ir segę ir visus pranešimus.

— Taip, norėčiau perskaityti ,.Algi
mantų", gal vasaros metu. Aš labai 
domiuosi romanais ar apysakomis apie 
senovės lietuvių gyvenimų ir papročius 
(Ramona).

— Nemanau, kad skaitysiu, nes 
žinau, kad nesuprasiu tos knygos 
(Saulius).

— Gal skaitysiu. Man nelabai 
patinka istorijos knygos. Aš irgi nemėgstu 
labai ilgų knygų. Atrodo, kad būtų labai 
sunku skaityti ir suprasti tų knygų 
(Daivų).

— Mes jau skaitėme mokykloje ir ta 
knyga daugiau dabar suprantama ir jos 
istorija buvo dabar įdomesnė (Rima)

— Taip, aš norėčiau paskaityti, bet 
kai būsiu vyresnė (Renata).

— Aš ,,Algimantų" kartų pradėjau 
skaityti, bet po šio suvažiavimo, turinys 
paaiškėjo. Grįžus vėl bandysiu perskaityti 
(Judita).

30.

30



JAUNI VADOVAI PASISAKO

Susitiktuvėse Daiva ir Algis buvo 
vadovai. Važiuojant namo jie kalbėjo 
apie Senpilę.
Daina: Nu, Algi, ar tau patiko 

suvažiavimas?
Algis: Man patiko, o kaip tau?
Daina: Man buvo labai įdomu ir aš 

manau kad visiems kitiems 
patiko.

Algis: Visiems buvo smagu ir gal būt 
ką nors išmoko.

Dain: Bet ką ypatingo tu atsimeni?

Algis: Buvo įdomu valgyti su 
rankom.

Daina: Pusė skautų vistiek su 
rankomis valgo, tai nieko naujo 
nebuvo.

Algis: Bet dabar visi vadovai taip > 
darė ir niekas ant jų nešaukė . . . 
Žaidimai buvo smagūs!

Daina: Buvo juokinga žiūrėti kaip 
gražiai berniukai blezdingėlę 
šoka beveik geriau už mergaites!

Algis: Jie daug praktikuojasi, ypač 
kai klausosi akmeninės .muzikos. 
Aš vis eidavau anksti gulti, tai 
nežinau ką naktį visi veikė.

Daina: Aš irgi eidavau anksti gulti, 
bet man atrodo, kad visi pasislėpę 
savo miegmaišiuose su 
batareikomis skaitė „Algi
mantą”.

Algis: O tie kur nemokėjo skaityti 
ieškojo paveikslų.

Daina: Šitie vaikai yra daug 
kultūringesni. Jie nei gumos nei 
radio neatsivežė.

Algis: Pirmą kartą, kad nereikėjo 
raginti skautų eiti anksti miegoti. 
Kai buvo vienuolikta valanda visi 
jau miegojo.

Dain: Nu, jau truputį nušnekėjai.
Algis:' Ar tikėtum, kad dvyliktą 

valandą visi miegojo?
Daina: Ne.
Algis: Kaip būtų pirmą? Antrą?

T rečią?

Daina: Visiems nepatiko, iš ryto 
anksti keltis.

Algis: Turėjo mus prikelti dvyliktą 
valandą ir dar galėjo atnešti 
pusryčius į lovą.

Daina: Tai būtų buvę gerai.
Algis; Mergaitėms nepatiko 

barakuose miegoti, nes nebuvo 
gana jungtukų plaukų džiovin
tuvus įjungti. Bet joms patiko

31

imti nuotraukas.
Daina: Buvo daugiau fotografų negu 

žmonių, kuriuos fotografuoti.
Algis: , Kam tu manai buvo 

'smagiausia?
Daina: Uodams, nes paskutinį kartą 

kai jie ragavo lietuviško kraujo 
buvo tik 1973 metais Jubiliejinėje 
stovykloje.
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