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VIEŠNAGĖ
„VILNIUJE’-’

1984 metai — šv, Kazimiero 500 
metų mirties sukaktis. Atrodo būtų 
logiška skautiškoms susitiktuvėms 
Dainavoje (gegužės mėn. 26-28 
dienomis) parinkti temų susijusių su 
šia sukaktimi ir Vilniumi. Vilnius 
vilioja mus visus tris, skautiškųjų 
susitiktuvių planuotojus ir vykdyto
jus: Vyriausių Skautininkę v.s.fil. 
Danutę Eidukienę, v.s.fil. Antanų 
Saulaitį, SJ ir mane. Lyg per miglas 
atsimenu Vilnių kai 1939 m. vasarų 
su pradžios mokykla ten 
važiavome . . .

Labai greitai sutariame: bus 
Vilniaus tema. Tačiau ilgai ieškome 
tinkamos knygos vadinimams ir 
tokios, kad būtų įdomi jaunimui 
skaityti. Tenka nemažai knygų 
pavartyti: galų gale apsistojame prie 
dviejų: Pauliaus Jurkaus „Ant 
Vilnelės tilto” (Vilniaus legendos) ir 
Stasio Butkaus „Vyrai Gedimino 
kalne” (nepriklausomybės kovos). 
Iškyla dar ir kita problema: šių knygų 
niekur negalima gauti. Birutei ir 
Vytautui Rauckiams sutikus būti 
mecenatais, perspausdiname Stasio 
Butkaus knygų ir vėliau dovanojame 
visiems „Vilniaus” susitiktuvių 
dalyviams, o legendas nutariame, 
kiek įmanoma nuosekliau, išvaidinti.

„Vilniaus” suvažiavimui idėjų 
netrūksta, nes kiek čia meno, istori

jos, nuotykiu Šių medžiagų metų 
bėgyje kruopščiai renka kun. 
Saulaitis, o sesė Eidukienė bando 
derinti legendas.

Mes trys į Dainavų atvykstame 
jau ketvirtadienį vakare. Kaip ir į 
ankstyvesniųsias susitiktuves, at- 
sivežame daugybę reikmenų 
savaitgalio programai pravesti. 
Penktadienį medžiagų rūšiuojame ir 
bandome Dainavų „paversti į 
Vilnių”, . kad vakare atvykusiam 
jaunimui kiltų susidomėjimas mūsų 
sostine. Pirmiausiai perkrikštiname 
pastatų ir aplinkos vardus. Baltieji 
rūmai tampa „Vilniaus rotuše”, 
valgykla — „vaivados Radvilos 
rūmais”, mergaičių nameliai — 
„Verkių dvaru”, Spyglys — 
„Žaliaisiais ežerais”,-vėliavų aikštė 
— ,.Lukiškių aikšte”, pušynas — 
„Paneriais”, paplūdimys — „Vingio 
parku” ir aikštelę prieš'\valgyklų 
pavadiname „Šventaragio* slėniu”, 
nes čia žadame statyti aukurų.

Vaivadų (vadovų) būstinę 
įkuriame „Radvilos rūmuose”. 
Skiltims parenkame įvairių 
amatininkų vardus: račiai, odininkai, 

^wwwwwww
Keliame trispalvę, atidarydami 
„V ilniaus” suvažiavimų.
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s.Kidukienė taria žodį prie 
Vilniaus aukuro.

s^wwwwwww 
spaustuvininkai, plytininkai, 
auksakaliai, liejikai, tapytojai, skar
dininkai, stikliai, meistrai.

Ant rūmų sienų iškabiname 
Mykolo Abariaus paruoštus V ilniaus 
bažnyčių ir kitų pastatų eksizus, 
išdėstome LSS Seserijos konkurso 
apie šv. Kazimierų darbelius, 
pakabiname šventojo paveikslų, 
valgyklos stalus papuošiame 
puokštėmis gėlių ir džiaugiamės: 
mūsų ruošos darbai baigti! 
Jaučiamės „atvykę į Vilnių”. Kaip 
smagu, kad nors mintyse keletu dienų 
čia pabūsime. Kai pradedame 
užsiėmimus, tai iš tikrųjų 
pamirštame, jog neesame senajame 
Vilniuje.

Penktadienį vakare prapliumpa 
lietus. Labai smarkiai lyja. Kol nuo 
„Radvilos rūmų” nubėgi į ’’rotušę”, 
esi visai šlapias. Jaunimui nesvarbu. 
J ie tik laksto patenkinti ir džiaugiasi 
šiltu pavasario lietumi, tačiau ne taip 
jaučiasi vadovai. Numatytas naktinis 
žaidimas „Panerių” miškelyje išyra. 
Atvykusioms anksčiau pravedami 
žaidimai „rotušės” didžiojoje salėje. 
Iš tolimesniųjų vietovių kelionės 
užtrunka dvigubai ilgiau. Lietus pila 

ne tik Dainavos apylinkėse, bet 
beveik visoje Amerikoje. Vėluojasi 
lėktuvai, vėluojasi važiuojantieji 
mašinomis. Paskutinieji atvyksta 4 
vai. ryto Rochesterio broliai, keliavę 
net keliolika valandų.

Šeštadienio programų 
pradedame sueiga „Lukiškių” aikštė
je. Išsirikiuojame vienetais, keliame 
vėliavas. Pristatomi, be mūsų trijų, 
visi šių susitiktuvių vaivados ir 
vaivadės: ps. Juozas O rentas, s.fil. 
Ilona Laučienė, seselė Igne, v.s.fil. 
Antanas Paužuolis, ps.fil. Algis 
Rugienius, ps. Antanas J artinas, ps. 
Algis Aušrotas . ir s.fil. J onas 
Asminas; jaunieji vadovai: s.v. 
Paulius Jankus iš Detroito, vyr. 
skautės Angelė Krivinskaitė iš 
Hamiltono, Danutė Surdenaitė iš 
Philadelphijos. Sekmadienį j vadovų 
tarpų įsijungia trys broliai 
Kirvekičiai: Justinas, Vytenis ir 
Audrius. Vienetai sušunka šūkius, 
neatsilieka, ir vadovai: „Mes be 
Vilniaus nenurimsim!” Šįmet yra 
suvažiavusių iš Chicagos, Clevelan- 
do, Rochesterio, New Y or ko, 
Philadelphijos, Hamiltono ir 
Detroito. Suskaičiavus visus 
skautiškųjų susitiktuvių dalyvius 
paL..... ėja, kad yra šimtinė ir kas 
įdominusia: 50 brolių ir 50 sesiį

Skiltis suskirstyti buvo numatyta 
naktinio žaidimo mete.. Šiam 

neįvykus, kun. Saulaitis praveda 
linksmus žaidimus ir <ai atlieka. 
Kiekvienam dalyviui įteikiame 
susitiktuvių jau tradicinius 
kaklaryšius ir skiltys, nuvykusios į 
,Radvilos rūmus”, randa savo vardų 
prid joms paskirto uždavinio.

Šio ryto trijų valandų užsiėmime 
paruošime Vilniaus dailės 
paminklus, nes savaitgalio metu 
sienas puoš Vilniaus vaizdai: Aušros 
Vartai, rotušės rūmai, šv, Kazimiero 
bažnyčia, Didžioji gatvė, šv. Jono 
bažnyčia, Vilniaus universitetas, 
Gedimino aikštė, katedra, varpinė, 
Vilniaus pilys, šv. Onos bažnyčia, 
Bernardinų bažnyčia, šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia (žiūrėti straipsnelį: 
„Vilniaus miesto panorama”). 
Kiekvienai skilčiai paskirta vienas ar 
keli eskizai, kuriuos turi nuspalvoti, 
nupiešti detales, sužinoti tos vietovės 
istorijų; vėliau reikės kitiems 
papasakoti. Kai kurie skilties nariai 
daro iš gipso Vilniaus žemėlapį.

Visi entuziastingai dirba. Beveik 
kiekvienoje skiltyje yra sesių 'ar 
brolių su meniškais gabumais. Tie 
tuoj pradeda spalvavimo darbų. 
Statybos mėgėjai minko gipsų 
žemėlapiui, o tie kur domisi istorija

Nepamirškite, jog reikia kaklaryšius
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Broliai Antanas Paužuolis ir Algis 
Rugi&itis skuba aukurą lipdyti.

skaito apie vietovę. Šią medžiagą iš 
anksto surinko sesė Laučienė. Niekas 
netiriginiauja. Išsitepę dažais, gipsu, 
kurio nemažai tenka valgyklos grin
dims ir besimaišantiems vadovams, 
visi tik skuba, kruta, nes dviejų su 
puse valandų laikas labai trumpas 
tokiam įdomiam ir sudėtingam pro
jektui atlikti. Paskutinį užsiėmimo 
pusvalandį skiltys pasakoja apie savo 
uždavinius. • Kai pusę antros 
susėdame pietauti, džiaugiamės 
Vilniaus panorama; mūsų rūmų 
menė tikrai įspūdingai atrodo.

Ten pat valgykloje pirmasis 
vaidinimas (žiur. sesės Eidukienės 
straipsnį apie šių susitiktuvių legen
das). Legendos suderintos su 
programa. Rochesterio broliai 
vaidina „Giesmė”. Legenda apie šv. 
Onos bažnyčios statybą. Toliau 
sekančias keletą valandų einame 
žaisti, dainuoti į „Vingio parką”. 
Prieš vakarienę, Hamiltonas 
suvaidina apie Vilniaus universiteto 
studento meilę karalaitei.

Dirbant laikas greitai bėga. Šio 
vakaro programa tikrai dar iki šiol 
nematyta skautiškame suvažiavime; 
vyks iškilminga bajoriška puota 
vaivados Radvilos rūmuose. Tokiai 
puotai reikia laiko pasiruošti: turime 
atitinkamai apsirengti, išmokti šokti 
minuetą, vaišėms pasigaminti 
maistą, net ir pačius rūmus iškilmėms 

papuošti. Darban kimbame visi Hr 
nekantriai laukiame puotos 
pradžios.

Susitiktuvių dalyviams jau prieš 
suvažiavimą buvo išsiuntinėta 16-17 
amžiaus rūbų paveiksliukai. Atrodo* 
idėjų netrūksta. Sesės vilki ilgomis 
suknelėmis; kai kurios tikrai į tą 
laikotarpį panašiomis. Broliai 
apsirengia labai įvariai. Bendras 
vaizdas — bajoriškas.

Prie rūmų vartų visus 
sutinka kvieslys Jankus ir, 
kaip senovėje, iš ilgiausio 
susukto popieriaus skaito:

Dėmesio, dėmesio visi 
Vilniaus gyventojai, 
jauni ir seni ir ne taip seni, 
pilvoti, kuproti, ploni ir 
sukūdę, 
pražilę, praplikę, plaukuoti, 
barzdoti, 
išalkę, fievalgę, privalgę, 
persivalgę, 
migę, nemigę, per naktį 
vaikštinėję, 
po Panerių šilą slampinėję, 
ar V ingio parke draugų 
ieškinėję.
V isi Vaidotai, pilininkai, 
odininkai, 
spaustuvininkai, 
plytininkai, auksakliai, 
liejikai, tapytojai, 
skardininkai,
stikliai, meistrai ir račiai, 
gyveną Vilniaus rotušėj,
V erkių dvare ir užpečkyje! 
Šiais 1503-čiaisiais metais, 
gražiausiojo mėnesio 
gegužės metu,
Didysis Vilniaus vaivadas 
Mikalojus Radvila 
Jus kviečia į savo 
puošniausius, 
iškilmingiausius, 
gražiausius V ilniaus rūmus 
kartu su Juo ' 
pasidžiaugti, pasilinksminti, 
pasišokti, 
pasivalgyti ir padraugauti.

Brolis Juozas O rentas kviečia visus į 
Radvilų rūmus.

wwwwww^w
Rūmuose, sustoję eilėje, laukia 

bajorai ir didikai. Sveikinasi su 
kiekvienu atvykusiu. Visi 
nepaprastai mandagūs ir malonūs. 
Kai kas moterims net. rankas bučiuo
ja. Salėje mirga žvakučių šviesa ant 
stalų ir nuo palubės senoviškoje 
žvakidėje. Pasisveikinus Pętroito 
sesės ir broliai suvaidina „Žvaigždė”. 
Tai legenda apie Radvilą. Jis nori

Brolis Paulius skaito iškilmingą 
raštą.
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Į Vilnių susirenka miestiečių 
grietinėlė.

surasti Vilniui žvaigždę, o suranda 
merginą, kuri bus jo marti. Paaiškė
ja, kad Radvila, džiaugdamasis tokiu 
atradimu, mus pasikvietė į svečius. 
Toliau programa veda brolis O ren
tas, kuris pristato salėje dalyvau
jančius svarbius istorinius asmenis, 
kaip hetmoną Pacą, Žygimanto 
Augusto žmoną ir kitus. Seka vaišės. 
J os taip pat ypatingos. P radedamos 
su šokiais. Salėje pasklinda švelni 
minuetų muzika. Bajoraičiai 
lankstosi bajoraitėms ir išdidžiai 
galvas iškėlę jungiasi į šokėjų eiles. 
Reikia manyti, kad jaunimas 
filmuose prisižiūrėjo kaip šokami 
minuetai. Šoka visai neblogai, o 
repetavo labai trumpai. Net ir mažai 
šypsosi, gi tais laikais tur būt buvo 
nepriimta. Šokiams pasibaigus, iš 
garsiųjų Radvilos virtuvių atkeliauja 
ilgiausia eisena su maisto patiekalais, 
kuriuos, aukštai iškėlę, neša padavė
jai. Pakvimpa skanumynai. Nereikia 
ilgai raginti, kad sėstume 
užkandžiauti. Su vaišėmis baigiasi 
iškilmingoji puota. Jaunimas 
iškeliauja į „rotušę” vakaronei; mes, 
vyresnieji, susėdę prie stalų 
dalinėmas dienos įspūdžiais ir toliau 

užkandžiaujame. Kadangi labai graži 
naktis, vėliau visi žaidžiame žaidimą, 
turėjusį įvykti penktadienio naktį. 
Pavyksta nelbogai ir baigiasi 
įspūdingai (žiūr. „Sudėtingas 
naktinis žaidimas ,S kautai Gedimino 
kalne’.”).

Pravesdamii „Raguvos” 
susitiktuves pastebėjome, kad kai 
patys dalyviai paruošia „turgaus” 
arba „mugės” stotis — daugiausiai 
išmoksta. Vadovams paruošus stotis, 
lengva būti pasyviam, nes reikia tik 
klausyti. Sekmadienį iš ryto skubame 
kuo greičiau susitvarkyti, pakelti 
vėliavas, papusryčiauti. Tada 
susirenkame „rotušėje”. Jau laukia 
kun. Saulaitis su didžiule krūva 
knygų ir reikiama medžiaga. Skiltys 
turi pasiruošti Kaziuko mugei, 
įvyksiančiai vakare. D augelis dalyvių 
galvoja, kad ši mugė bus tradicinė 
skautų mugė ir nustemba, jog visai 
skirtinga. Ne darbelius darysime ar 
pokštus čia krėsime. Šioje mugėje 
mokysimės apie Vilnių. Dešimčiai 
skilčių suskirstyta medžiaga 
sekančiai: V ilniaus universiteto 
žymieji asmenys, Vilniaus krašto 
ekologija, miesto gyventojai, kovos 
už nepriklausomybę, šventasis 
Kazimieras,’ sostinės istorija, 
kunigaikščių rūmuose, vilniečių dar
bai, mokslo židinys, V ilniaus teatras 
(žiūr. „Vilniaus stotys”). Darbo 

nemaža, nes reikia ne tik pasiskaityti, 
bet paruošti iliustracijas, žemėlapius 
ar lenteles.

Šiandieną taip pat minim šv. 
Kazimierą. Pamaldoms paruošiamas 
altorius kitoje pusėje „Žaliųjų 
ežerų”. Ten ramu ir maloniai šildo 
gal net ir per daug, pavasario saulė. 
Pradedame su O. V. Audronės, J. 
Augustaitytės-V aičiūnienės 
eilėraščiais, skaitiniu P. Jurkaus 
„Trys rankos”. Visi paiimti iš 
„Vainikas, kryžius, lelija” an
tologijos. Prieky mūsų kabo. šv. 
Kazimiero paveikslas, apačioje 
puokštė alyvų, švelniai pučia nuo 
ežero vėjas, tolumoje matosi 
Dainavos stovyklavietės kryžiai. 
Girdisi tik kalbančiųjų žodžiai ir 
vabzdžių birzgimas. Lengva min
timis nuklysti į Lietuvą, pajusti ryšį 
su jos praeitimi, .bei šventuoju 
Kazimieru. Vienas iš susitiktuvių 
dalyvių yra pastebėjęs: „Dainava 
gražiausia vieta visame pasaulyje.” 
Tokiais momentais ji tikrai yra. 
Kunigas apeigų metu patepa aliejumi 
ir sako: „Sek Kristų kaip šventasis 
Kazimieras” Atrodo jog lengva tai 
daryti iki kol nesugrįžti kasdienybėn

Ruošiamės stebėti vaidinimą, apsup
ti V ilniaus vaizdų.
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Grožis ir mandagumas Vilniaus 
rūmuose.

WWWWWWW^
(žiūr. š.kazimiero pamaldos).
Šventiškai nusiteikę antrą valandą 
einame pietauti. Laukia skaniai 
paruošti pietūs. Šįmet, tėviškam 
užvaizdai broliui Asminui globojant, 
darbuojasi šeimininkės: ps. Danutė 

Petronienė, ps. Genovaitė Asminienė, 
vyr.sk. Vanda Šepetienė, sk. Birutė 
Barauskienė, vyr.’sk. Lidija Peterso
nienė ir p. Danutė Doveinienė, 
Detroito „Žiburio” mokyklos vedė
ja. Nors pati niekada nebuvusi 
skaute, atvyko padėti, nes skautus 
labai mėgsta.’ Po tokio veiklaus 
rytmečio ir vidurdienio reikia laiko 
poilsiui. Ilsisi tur būt tik patys 
jauniausieji, nes vyresnieji žaidžia 
krepšinį, kiti futbolą, dar kitus 
matome meŠkeriojant ar 
pasivaikščiojant. Laisvalaikis 
reikalingas ne tik' jaunimui, bet ir 
vadovams. Paįvairinimui 
programos, sekmadienio popietę 
kepame pyragus lauke, pačių 
pasidarytuose pečiukuose. Šio 
didžiojo pyragų ir duonos maišymo, 
bei kepimo vyriausias šeimininkas 
yra kun. Saulaitis, o padėjėjos seselė 
Ignė ir sesė Laučienė. Ar viskas 
skaniai iškepė? Galima atsakyti taip: 
pyragai turėjo būti skirti įvykstančiai 
Kaziuko mugei, bet kol buvo iškepti, 
tai daug rągauta, valgyta . .. (žiūr. 
„Miesto kepėjai”).

čūienės ir vėliavų nuleidimo' 
įvyksta Kačiuko mugė. Jai ruoštasi 
beveik visą dieną. Kartu su viena 
skiltimi apeinu stotis ir išlausau 
aiškinimus. Nustembu kaip įdomiai 
ir išsamiai kai kurios stotys 
paruoštos. Aišku daug priklausė nuo 
skilties sugebėjimo lietuviškai 
skaityti, kalbėti, ir, žinoma, 
kūrybingumo. Kai kurių paruoštos 
labai įdomios lentelės, nupiešti 
pavyzdžia: Džiaugiasi, kad ir aš pati 
nemažai išmokstu.

Mugei pasibaigus, keliaujame į 
„Radvilos rūmus”. Čia sesė Laučienė 
parodo iš Vilniaus miesto skaidres. 
Kadangi dviejų dienų bėgyje daug 
mokėmės ir matėme įvairių 
paveikslų, V ilnius jau pažįstamas, o 
ypač greitai atpažįstami tie pastatai, 
kuriuos reikėjo nupiešti.

Sekmadienio vakaro programa 
baigiasi laužu. Parinkta rimta tema. 
Nors Vilnius yra mūsų kultūros ir 
istorijos ; lopšys, tačiau jis taip pat 
išgyveno nemažai tragedijų ir ne 
vieną kartą kėlėsiwiš vargo. Labai 
vaizdžiai legendą apie kunigaikščio 
Kęstučio mirtį (žiūr. „Kęstučio 
laidotuvės”) papasakoja brolis Čiren
tas, rusų okupacija 1655 m. — brolis 
Paužuolis, švedų okupac. 1702 m., 
J. Kirvelaitis, -Vilnių Napoleono 

žygio metu, 1831 m. 1863 m. 
sukilimus prieš rusų—A. Kirvelaitis, 
nepriklausomybės- kovas — V. 
Kirvelaitis. Suvaidinamos legendos 
„Du tūkstančiai ir vienas” 

(Lituanica) ir „Šypsena” (Kernavė). 
Pabaigoje laužo seselė Igne kalba: 
„Mes iš tikrųjų nežinome praeities ir 
ateities.”

Pirmadienį ryte pučia šiurpus 
vėjas, apsiniaukę. Visai nesinori 
lauke būti. Gerai, kad turime vadovų 
paruoštas stotis apie Vilnių (žiūr. 
„Vilniaus turtai”). Jų dešimt, bet 
pravedama tik aštuonios( sutrumpin
ta dėl laiko stokos). Viena stotis 
skirta parašymui įspūdžių apie šias 
susitiktuves. Pabaigoje „Aušros 
Vartų” sesės suvaidina legendą 
„Mėnulis”. Štai jau irpusę dvyliktos, 
o dar viską reikia susitvarkyti; 
norime Dainavą palikti tokia pat 
gražią ir švarią kokią radome. Brolis 
Orentas visus suskirsto darbui, kurį 
atlikus, vaivados inspektuoja. 
Vieningos rankos, kad ir per labai 
trumpą laiką, gali daug atlikti. 
Inspektoriams lieka tik pagirti.

Paskutinį kartą'visiems drauge 
pasivaišinus, papietavus, renkamės 
„Šventaragio slėnyje” prie aukuro 
baigiamajai sueigai. Broliai 
Rugienius, Paužuolis, Jarūnas* ir 
Aušrotas savaitgalio metu ramiai čia 
darbavosi, vilko akmenis iš kitos 
pusės „Žaliųjų ežerų”, kad ir per lietų 
maišė cementą. Pastatė tikrai gražų 
aukurą. Šis ilgai primins, kad šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties proga, mes čia buvome. 
A-ukure jmūrintos keramikos 
plokštės; jose kun. Saulaitis išraižė 
Vilniaus simbolius. Kartu įmūrintas 
akmenukas iš Gedimino pilies ir dar 
keli sentimentai. Pirmą kartą aukure 
uždegami smilkalai ir pradedame 
atsisveikinimo ceremonijas. Sesės, 
dalyvavusios LSS S eserij os konkurse 
apie šv. Kazimierą, skaito savo 
rašinius. Padėkojame vadovams, 
šeimininkėms. V įsiems dalyviams 
įteikiame Stasio Butkaus „Vyrai 
Gedimino kalne” knygą, perspaus
dintą v.s. Vlado Vijeikio. Tikimės: 
bus perksaitytos! Kun. Saulaitis 
visus palaimina, kad laimingai 
sugrįžtume namo. Susikabiname 
rankomis ir giedame: „Kaip 
grįžtančius namo paukščius”.’

7

7



Šį kartą užbaigiant susitiktuves 
įvyksta dar viena staigmena: kun. 
Saulaitis švenčia 15 metų kunigystės 
sukaktį. Dabar jau tikrai labai sušalę 
bėgame į salę. Degame žvakutes ant 
pyrago, kuris atvežtas iš miesto, 
gaila, ne skautiškoje kepykloje kep
tas. Linksmai sudainuojame „Il
giausių metų”, pasigardžiuojame 
sukaktuviniu pyragu ir tariame: „Iki 
pasimatymo sekančiais metais.”

— Bus jau penktosios skautiškos 
susitiktuvės, — pagalvoju. — Taip 
pat sukaktuvinės!

v.s.fil. Liuda Rugienienė

v .s. Liada Rugienienė tanas: su vjs. Antanu Saulaičių.
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1. KAIRĖ IR DEŠINĖ. Visi Vii-; 
niaus” gyventojai bėga siauru takeliu 
tarp dviejų virvių. Kai pasiekia virvių— 
eilės galą, vadovas nurodo, kur 
kiekvienas pasuka — kairėn ar dešinėn. 
Taip susidaro dvi maždaug skaičiumi 
lygios, grupės.

2. DVI SPALVOS. Žaidimo vedėjas 
laiko apskritimą ar keturkampį lapą, 
kurio viena pusė balta, kita mėlyna (ar 
kitos spalvos). Kiekvienas žaidėjas 
mintyje pasirenka arba vieną arba kitą 
spalvą. Davus ženklą, žaidėjai pereina į 
kitą pusę, jei pasirinko kitą spalvą. Tai 
proga dar kartą kitaip susiburti.

3. APSAUGA PILIES 
BOKŠTE. Sustojama poromis, 
susiremiama nugaromis ir žaidėjai 
sujungia alkūnes taip, kad „priešas” 
iš užpakalio negalėtų užpulti. V ienas 

žaidėjas lieka be poros. Davus 
ženklą, visi turi apsikeisti poromis.

4. ŠARVUOTI VEŽIMAI. „Ap
saugos pilies bokšte” poros susi
jungia, taip kad nugaromis 
susikabinę vaikšto ir bėga po keturis 
žaidėjus. Kiekviena ketveriukė tada 
apžiūri kitas ketveriukes ir išsirenka 
vieną iš jų. Susijungia į aštuonių 
asmenų skiltį. Jeigu skaičius kitoks, 
šarvuotasis vežimas gali teturėti tris 
ar susidaryti iš penkių žaidėjų.

Kartais pasitaiko, kad tos pačios 
vietovės dalyviai nori sueiti į tą pačią 
skiltį, o kai kelionė tolima ir kai kurie 
turi anksčiau išvykti, Ja skiltis labai 
sumažėtų ar išnyktų. Be to, susitiktuvių 
tikslas yra susitikti kitus. Todėl tinka 
priminti, kad nebūtų visi iš tos pačios 
vietovės.

„Šarvuoti vežimai” — žaidimas 
skiltis sudaryti.

’’Apsauga pilies bokšte” - 
sudarytos skiltys.

Sudarome skiltis — pirma 
pasidaliname pusiau žaidimu „kairė 
ir dešinė”.

9

9



VILNIAUS 
AMATININKAI

Savaitgalio skiltys, žaidimais 
sudarytos iš įvairių vietovių skautų ir 
skaučių, buvo pavadintos 
amatininkų vardais. Senovėje, 
viduramžių laikais ir prieš didžiosios 
pramonės išsivystymų amatininkai 
dažnai būdavo ne tik gamintojai, bet 
ir pardavėjai. Jų darbų, teises, kainas 
ir kitas darbo bei gyvenimo sųlygas 
dažnai nustatydavo Vilniaus miestas 
arba Didysis Lietuvos Kunigaikštis. 
Amatininkai turėjo savo brolijas, 
vadinamas cechais arba gildijomis.

ODININKAI. Kai Gediminas 
1323 metais kvietė iš Vakarų Eu
ropos įvairius amatininkus į Lietuvų, 
jis nekvietė odininkų, kurie išdirba 
kailius, nes Lietuvoje buvo gerų 
amatininkų nuo žilos senovės. Buvo 
įvairiij rūšių odininkų arba žmonių, 
dirbančių su oda — odaminiai, 
kepurininkai, kailininkai, šikšniai. 
Svarbiausias odos gaminys — 
balnas, o kiti — batai, diržai, 
pirštinės, pakinktai, peilių makštys, 
po šarvais švarkeliai. Oda buvo 
išdirbama augalų sultimis (pvz. 
žagrenių — sumac), o minkšta oda— 
kviečių grūdais, kiaušinių baltymais. 
Odininkų, buvo kiekvienoje gyven
vietėje.

RAČIAI. Bet 1323 m. Gediminas 
kvietė račius, vnors jų Lietuvoje irgi 
buvo. Račiai gamino ne tik ratus, bet 
gamino ir taisė vežimus, net tuos 
labai puošnius dvaro vežimus. V ėliau 
račiai atlikdavo kitus panašius dar
bus su geležimi — traukė stogus, dėjo 
linges. Panašius darbus dirbo rogių 
dirbėjai, kubiliai, dailidės. Račiai 
dirbdavo ir prie liejyklų kartu su 

kalviais, virvių vijėjais, odinių maišų 
gamintojais ir metalo dailininkais.

SPAUSTUVININKAI. Pirmoji 
popieriaus dirbtuvė Lietuvoje buvo 
popieriaus malūnas XVI amžiuje. 
Vilniuje pirmoji Spaustuvė įsteigta 
1524 m. ir sostinėje spaustuvių buvo 
daugiau negu visoje Europoje į rytus. 
V ilniaus spaustuvės knygos buvo 
spausdinamos lietuvių, rusų, lenkų, 
vokiečių, prancūzų, hebrajų, graikų 
•ir lotynų kalbomis, taip pat ir 
vietiniai periodiniai leidiniai.

PLYTININKAI. Vilniuje plytos 
nebuvo parduodamos, o tik molio 
kiekis plytoms gaminti. 1828 m. buvo 
15 plytinių, kurios išdegino 461.000 
plytų. Kartu su plytininkais dirbo 
koklininkai, .čerpininkai ir miško 
kirtėjai, nes šie visi amatai rišosi su 
miesto statyba. Dauguma plytinių 
buvo Šnipiškėse, Vilniaus 
priemiestyje. Plytinės gamino ir 
kalkes.

AUKSAKALIAI. Pirmoji 
amatininkų brolija Vilniuje buvo 
1495 m. įsteigta auksakalių gildija. 
XVI-XV1II amžiais mieste buvo 336 
auksakaliai, kurie iš užsakytojo 
medžiagos pagamindavo taures, 
padėklus, žiedus, žinoma, ne tik iš 
aukso, bet ir iš sidabro ir kitų panašių 
metalų. Vilniaus auksakalių darbo 
kokybę liudija Aušros VartųM arijos 
paveikslo paauksuotas rūbas.

SKARDININKAI. Iki XIV a. 
Vilniaus miesto namų stogai 
dažniausia buvo dengiami lentomis. 
Kalviai ir šaltkalviai 1663 m. įsteigė 
stogininkų brolijų, o jie visi priklausė 
maždaug skardininkų amatui, kartu 
su indų liejikais, vinininkais ir 
katiliais. 1893 metais buvo 74 skar
dininkai meistrai, 79 jų pomeistriai 
stogininkai ir 47 mokiniai.

TAPYTOJAI. Puošnios 
bažnyčios, rūmai, turtingesnių 
pirklių ir didikų namai reikalavo 
paveikslų, kuriuos tapė tapytojai 
(Aušros V artų Marijos paveikslas •— 
tapybos darbas, vėliau apkaltas 
auksiniu rūbu).VilniausUniversiteto 
dailės katedra 1798 m. įsteigė 
tapybos katedrų, kuriai vadovavo 
Romoje studijavęs Pranas 
Smuglevičius.
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1 STIKLIAI. 1547 m. (tais pačiais 
metais, . kąi Prūsuose buvo 
atspausdinta pirmoji lietuvių kalba 
knyga) Didysis Kunigaikštis 
Žygimantas Augustas leido įsteigti 
pirmąją stiklo dirbtuvę, kurios 
mokesčiai .už teises buvo kasmet 
kunigikščiui duoti 200 didelių 
pūstinių stiklinių ir 200 mažesnių 
Stiklinių. Stikliai prekiavo ir iš 
užsienio atvežtu ’stiklu. Paprastai 
stiklai langams buvo maždaug 
plaštakos dydžio, tada sudėti dažnai 
geometriniais raštais ir papuošti. 
Stikliai gamino ir žibintus. Prie jų 
draugijos priklausė ir dailininkai 
vitražistai.

LIEJIKAI. Iki XV amžiaus 
pabaigos Lietuvoje buvo liejami tik 
rankiniai ginklai, bet 1524 m. 
pradėtos lieti geros kokybės 
patrankos. Pirmi liejikai buvo 
vokiečiai ir čekai. Vienas garsus 
lietuvis liejikas per vieną dieną 
nuliejo 18 patrankų. Didžiausia 
sostinėje .nulieta patranka svėrė 
10.000 kg. Nuo 1638 patrankas 
Lietuva pirkdavo užsienyje, o liejikų 
brolija užsidarė 1850 m. Kartu, su 
liejikais dirbo kalviai, katliai, 
šaltkalviai ir skulptoriai, kurie ant 
patrankų išdailindavo herbus, 
šūkius, dažnai gyvatės ar žalčio 

pavidalo puošmenis. Lietuvoje buvo 
gaminami ir metaliniai šoviniai — 
sviediniai patrankoms.

MEISTRAI. Meistras — 
profesionalas amatininkas, pradėjęs 
15 ar 18 m. amžiaus už pragyvenimą, 
bet be atlyginimo dirbti pas meistą. 
Po 5 ar 8 metų jis galėjo tapti pats 
meistru. Vilniaus miesto meistrai 
turėjo tada tapti miesto piliečiais, 
būti geri žmonės (turėti šiek tiek 
turto), išlaikyti savo dirbtuvę, mokėti 
mokesčius, prisidėti prie miesto 
gynybos, patys turėti šarvus ir 
ginklus. Tapdami meistrais jie 
turėdavo iškelti dideles vaišes. 
Meistrai priklausė gildijoms arba 
cechams pagal savo darbo sritį. 
Pirmoji tokia draugija Vilniuje buvo 
auksakalių. 1800 m. buvo 38 tokios 
brolijos, o 1852 m. — 62, daugiau 
negu bet kokiame'. mieste išskyrus 
Petrapilyje' iš caro valdomų žemių. 
Tai parodo*Vilniaus svarbą kaip 
pramonės ir prekybos ęentrą. Gildi
jos arba brolijos turėjo savo socialinį 
ir ekonominį gyvenimą, šalpą ir kone 
visą bendruomeninę ir visuomeninę 
sistemą, aišku, ir savo vėliavą. 
Dirbtuvių ■ įėjimus puošė labai 
įdomios iškabos;

Palos Verdes, Calif, 
gegužės 20, 1984

Mieli „Vilniaus” suvažiavimo 
dalyviai,

Negalėdamas Jūsų aplankyti ir 
praleisti laiką bežaizdamas su 
Jumis kartu įgaliojų v;s. Ant 
Paužuolį, Vid. Rajono Vadeivą, 
pasveikinti Jus visus mano vardu.

Brolijos Vyriausias 
Skautininkas, Vyt. Vidugiris 
prabyla šiais žodžiais:
„į Vilnių, J Vilnių, visi kas tik gali 
Nežiūrint į skaičių raudonųjų arų 
Tada pailsėsim, kada mūsų Vilniuj 
Vytis plėvesuos.”

Sveikinu visus suvažiavusius į 
Tautinio Auklėjimo skyriaus sur
uoštą supažindinimą su Vilniaus 
miestu — Lietuvos sostine.

Taip pat tariu nuoširdų „Ačiū” 
šio suvažiavimo dalyviams jo 
(suvažiavimo) pravedėjams ir 
talkininkams, ypač v.s. Liudai 
Rugienienei, v.s. Ant. Saulaičiui, 
S.J. ir v.s. Danutei Eidukienei 
jdėjusiems labai daug darbo 
pasiruošimui ir pravedimui.
Ei pasaulį! — Mes be Vilniaus 

nenurimsim
Mūsų mintys amžinai į Vilnių 

plauks . . .
Pasiklieku budėdamas 
v.s. Vytautas Vidugiris 

Brolijos Vyriausias Skautininkas
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Narsųjį Kęstutį ir jo sūnų 
Vytautą Jogaila apgaulingai suėmė ir 
Krėvų pilies urvuose uždarė.

"Įjoji žinia žaibo greitumu aplėkė 
visą Lietuvą, Aukštaičius ir 
Žemaičius, keldama neapsakomą 
skausmą viso krašto gyventojų šir
dyse. Kas gi negerbė, kas nemylėjo 
Trakų valdovo, narsaus ir kilnios 
dvasios senelio? Bet baimė, kerštasir 
pasipiktinimas perpildė visų širdis, 
kai penktoj dienoj išgirdo, kad 
Kęstutis, Jogailos įsakymu, jo bernų 
ir kryžiuočių knechto K rėvų pilies 
požemiuose pasmaugtas. Išsigando 
Jogaila savo begėdiško darbo, 
sudrebėjo didžiojo kunigaikščio 
soste prieš žmonių kerštą ir sumanė 
nuslėpti savo dėdės užmušimą, 
iškeldamas jam iškilmingas 
laidotuves..

Kęstučio kūną ant puikių neštuvų 
iš K rėvų į Vilnių pasikeisdami nešė 
belaisviai, prieš karstą ėjo šimtas 
raudotojų,] kurios garsiai traukė 
liūdną raudų meliodiją ir gausiai liejo 
ašaras j-stiklines ašarines. Prieš jas 
ėjo muzikai ir trimitininkai, 
peripldydami miškus varinių skardų 
tarškėjimų ir vamzdžių bei ragų 
garsais. Šimtas ginkluotų ietimis, 
kirviais ir lankais kareivių supo 
nešamą kunigaikščio karstą, o paskui 
sekė ištikimas jo tarnas, kuris buvo 

pasiryžęs sudegti su savo viešpačiu; 
toliau vedė Kęstučio žirgą, jo 
medžioklės šunis, nešė sakalus ir 
vanagus, -o auksuotose skryniose — 
kepurę, rūbus, ginklus, aukso diržus 
ir kitas brangenybes. Priešaky visos 
eisenos jojo dvidešimt raitelių. Šie 

jodami švaistė nuogais kardais, svaidė 
juos į viršų, vaikydami piktąsias 
dvasias, ir rūsčiai šaukė: ,3ėkit, 
velniai, nuo šio kūno! Ginki,Pikuoli, 
jo vėlę!”

Pakeliui garsios raudotojų 
giesmės, skambūs ragų ir vamzdžių 
balsai ir vyrų šūkavimai viliojo iš 
kiemų gyventojus, kurie gausiai prie 
gedulingos eisenos dėjosi, tai, kol 
eisena pasiekė Vilnių, susidarė 
didžiulė minia. Už miesto, 
gedulingais rūbais apsitaisęs, bajorų, 
riterių ir didikų lydimas, laukė 
Jogaila. Išvydęs eiseną, nulipo nuo 
arklio ir neva su skausminga veido 
išraiška prisiartino prie neštuvų, o 
kai neštuvus pastatė ant žemės, 
prišoko prie šalto dėdės lavono ir 
nenuoširdžiu, bet garsiu verksmu 
prapliupo.

Kėlė neštuvus ant pečių ir į pilį 
nunešė. Ten jau buvo prikūrenta 
pirtis, kur nuprausė velionio kūną, 
patepė kvepiančiais aliejais, apvilko 
baltu rūbu, aprengė žėrinčiais šar
vais, apjuosę aukso diržu, gausiai

brangiais akmenimis kaišytu, ap
siautė šviesiai raudonu apsiaustu, 
gausiai auksu siuvinėtu, ir užmovė 
kuitigaikščio kepurę. Prie šono 
pakabino kardą, kuris dabar bejėgėj 
Kęstučio rankoj dar taip neseniai 
Lietuvos priešams baisus buvo. 
Kaklas, kad nebūtų matyt smaugimo 
žymių, buvo apvyniotas baltu 
rankšluosčiu . įrištais jame pinigais, 
kad velionis turėtų kuo sumokėti už 
įėjimą į aną pasaulį. | Parėdytą
Kęstučio kūną įnešė į didžiausią 
pilies salę ir pasodino kunigaikščio 
sostan. Kad ir staigi buvo mirtis, vis 
dėlto narsaus senelio veide liko 
kilnios didybės ir rimtumo žymių, 
kurias didino nusileidusi ant krūtinės 
žila barzda ir balti, užmerktų akių, 

antakiai. S’alia buvo pastatytos 
statinės su midum ir alum ir plačiai 
atidaryti pilies vartai, kad 
kiekvienas, neatsižvelgiant į lytį ir 
luomą, laisvai galėtų paskutinį kartą 
pamatyti ir atsisveikinti buvusį savo 
valdovą. Penkias dienas minios 
žmonių plaukė į pilį, penkias dienas 
truko atsisveikinimas. Pirmas at
sisveikino Jogaila. Gerdamas 
mirusiam ir dedamasis verkiąs, 
klausė jį:

— Tau geriu, brangus dėde, 
kodėl numirei?

Visi salėj kartojo:
— Kodėl numirei?
— Ar neturėjai ko valgyti ir gerti?
— Ar neturėjai valstybės, ■pilių ir 

tarnų?’
— Ar turtų ir rūbų ir brangenybių
— Ar mylimos žmonos nebuvo, 

vžikiį? O, kunigaikšti, kodėl numirei?
Atvežtos iŠ Kalėjimo 'Kęstučio 

sūnus Vytautas. Šis neverkė, veidas 
suakmenėjęs, užčiauptos lūpos ir nei 
vienos Saros akyse. Priėjo prie tėvo 
lavono, paėmė šaltą jo ranką į savo 
karštą delną, ilgai žiūrėjo į mylimą 
veidą, o širdy kerštas virė. Paskiau, 
nei nežvilgterėjęs į susikrimtusį iš 
baimės Jogailą, grįžo į kalėjimą ten 
laukti tėvo laidotuvių! Tuo pat laiku.

Šventaragio slėny, tarp Perkūno 
šventyklos ir Neries, skirtoj 
kunigaikščių lavonams deginti vietoj,
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Detroito borlių ir sesių vaidinime.
„Žvaigždės” legenda.

ėjo rangos darbai laidotuvėms. 
Daugybė tarnų vežė iš Lukiškių šilo 
didžiausius ąžuolų ir pušų rąstus ir 
vyresniųjų prižiūrimi krovė 
aukščiausią laužą, perdėdami 
medžius sausomis samanomis ir 
šiaudais, dabindami ąžuolų lapų 
vainikais. V isuos keturiuos kampuos 
buvo pastatytos statinės su sakais ir 
riebalais, o ant atskiro pakilimo 
pastatyta urna, į kurią bus supilti 
likusieji sudegusio lavono pelenai. 
Šeštą dieną, nesuskaitomos minios 
akivaizdoje, kuri pripildė ne tik visą 
Šventaragio slėnį, ir kalnus, bet 
apgulė tvoras, pilies uolus ir medžius, 
išnešė toj pat kėdėj sėdintį 
kunigaikščio lavoną ir kunigaikštis, 
kuris ne kartą savo krūtine dengė nuo 
priešo tuos kalnus, miškus, upes, 
žodžiu, visą brangią jam Lietuvą, 
šiandien, kada jis taip reikalingas, 
sako paskutinį sudiev, amžinai ją 
apleidžia ir, tarytum, laimina iš 
aukšto sosto susirinkusias prie- jo 
kojų minias.

Paskui kunigaikštį užlipo ant 
laužo ir atsistojo jo ištikimas tarnas, 
kuris visą gyvenimą dalinosi su savo 
valdovu laimėmis ir nelaimėmis ir net

dabar nenorėjo su juo skirtis, 
trokšdamas jam taip pat tarnauti ir 

po mirties, kaip gyvas būdamas 
tarnavo.Arklys, tartum jausdamas, 
kokia baisi mirtis jo laukia, plėšėsi iš 
tarnų rankų, žvengė ir piestu stojo, 
bet galiausiai pasidavė likimui ir 
leidosi ant laužo vedamas. Čia jį 
pargriovė ir virvėmis suvaržė. 
Vargšas gyvulėlis gulėjoatmetęs savo 
baltus, plačius karčius, kaklą ištiesęs 
ir vadžiojo pilnomis priekaišto 
akimis po susirinkusias minias. Buvo 
sudėti ant laužo suraišioti medžioklės 
šunes, sakalai ir vanagai, kurie 
kunigaikščiui, gyvam esant,, 
medžioklėj tarnaudavo, o ir 
amžinosios laimės dausose buvo 
pasiryžę malonių pramogų teikti. 
Prie mirusiojo kojų buvo sukrauti 
aname pasauly reikalingi daiktai. O 
buvo jų daugybė: saulės spinduliuose 
žėrėjo ginklai, brangiais akmenimis 
kaišyti, rūbai ir auksiniai diržai, 
duona ir gėralai, galiausiai pinigų 
krepšelis. Kunigaikščio laukė ilga 
kelionė, ir tie visi daiktai galėjo būti 
reikalingi.

T limitams sutrimitavus, ant
ristųjų žirgų,, į išpiltą ir išlygintą 

aikštę, kur buvo išdėstyta jvainų 
kunigaikščiui atsiminti daiktų, išjojo 
dešimt puikiausių Lietuvos bernelių 
ir sustojo į eilę. Davus ženklą, 
berneliai paspaudė pentinais žirgų 
šonus ir šuoliais leidosi pirmyn. 
Žaibo greitumu lėkdami, sėdėdami 
ant žirgų, stvarstė nuo žemės 
išdėstytus ginklus, diržus, 
kunigaikščio rūbų gabalus, 
trokšdami kuo daugiausia jų 
nusteverti ir saugoti, kaip 
brangiausią relikviją, amžinam savo 
vado atsiminimui. Minia žiūrėjo ir 
stebėjosi jaunųjų bernelių vikrumu, 
žirgų ristumu. Gyrimui ir 
šūkavimams galo nebuvo.

Tačiau xeikejo pasiskubinti baigti 
laidotuvių apeigas, nes iš vakarų 
pusės kilo didžiulis tamsus debesis ir 
savo juodu šydu dangaus mėlynę 
dengė. Sugaudė ragai ir ilgi 
vamdzdžiai, pasigirdo gedulingos 
giesmės aidas, ir iš Perkūno šven
tyklos pro šimtamečius ąžuolus 
slinko kunigai. Priešaky ėjo 
žemesnieji • šventos: ugnies saugoto
jai — vaidilos, nuleistomis žemyn 
akimis, baltais rūbais, per krūtinę 
šilko kaspinais sagstytais, o per 
liemenį baltom juostom apjuostais. 
Paskui juos sekė krivės, vyresnieji 
kunigai, rimtais veidais, ąžuolų lapų 
vainikais ant galvų, taip pat baltais 
apsiaustais, apačioje kuokšteliais 
žvėrių kailių sagstytais. Kiekvienas jų 
rankoje turėjo ilgą, viršuj riestą, 
lazdą. Paskiausiai sekė, dviejų 
aukštesniųjų krivių lydimas, 
vyriausias Lietuvos kunigas, Krivė- 
Krivaitis. Tai buvo augalotas, ilgo 
amžiaus sukuprotas, senelis. Vienoj 
rankoj laikė ilgą trišakę lazdą, 
antroje — Perkūno šventykloj nuo 
šventosios ugnies įžiebtą žibintuvą. 
Eisena atėjo į lavonų deginimo vietą 
ir prisiartino prie laužo. Krivė-Kri- 
vaitis žemai nusilenkė prieš 
kunigaikščio lavoną; tai pakartojo ir 
visi krivės ir vaidilos. Po to Krivė- 
Krivaitis su rimta veido išraiška, 
iškilmingu balsu pradėjo kalbą, 
kurioje nupasakojo visus mirusiojo 
kunigaikščio žygdarbius ir jo 
nuopelnus Lietuvai ir jos gyven-

13

13



tojams. Valandėlei nutilo, pakėlė 
galvą aukštyn ir, tartum ko akimis 
ieškodamas dangaus erdvėse, prabilo 
iškilmingu balsu:

■ — Matau tave, narsusis didvyri, 
matau tave' dangaus erdvėse, su 
žėrinčiais šarvais, ant balto žirgo 
paukščių keliais skriejantį. Rankoje 
laikai tris žvaigždes ir žengi į amžinos 
laimės rūmus, šventų dvasių minios 
lydimas!

Ir visiems rodėsi, kad mato 
kunigaikštį, dangaus keliu skriejantį. 
Prietaringas ir burtais tikįs Jogaila 
buvo išbalęs, kaip drobė . . .

Baigęs kalbą, Krivė-Krivaitis 
padegė laužą iš visų keturių kampų, o
žibintuvą užmetė ant laužo. 
Raudonos ir geltonos liepsnelės iš 
karto tik laižė ąžuolinius ir pušinius 
rąstus, bet greit pūkštelėjo didžiulė 
liepsąą, o juodų dūmų kamuoliai 
paslėpė kunigaikščio lavoną. Vietoj 
laužo tik liepsnų liepsnos mirgėjo. 
Vaidilos laistė sakus, o krivės ir 
didžiūnai svaidė į liepsną arų ir lokių 
nagus, kad, jais pasinaudojus, 
kunigaikščiui lengviau būtų užkopti 
ant amžinosios laimės kalno.

Tuo tarpu juodas debesis užklojo 
dangų. Rodlsi, kad sutemo.. Tik 
žaibai draskė juodą šydą. Sugriaudė.

- Netoliese perkūnas trenkė. Laužas 
tačiau degė, nei aiškus švyturys jūrąs

Žvaigždės, Radvile - ir kunigaikščiai 
Detroito borlių ir sesių 

mėlynėj. Tuo tarpu kažkas 
nepaprasta įyko. Žaibams nardant ir 
perkūnams trankant, prasivėrė žemė 
ir prarijo laužą su Kęstučio palaikais. 
Greit vėl užsidarė ir taip išsilygino, 
kad nei žymių neliko, kad čia buvęs 
laužas sukrautas ir ugnis deginta. 
Minią persigandusi, į visas puses 
išbėgiojo, o dvariškiai pusgyvį 
Jogailą šąlinnunešė. Tiktai krivės ir 
vaidilos, be mažiausios baimės žymių 
veiduose, rimtais žingsniais į 

Perkūno šentyklą grįžo, kad ten 
pasimelstų galingam Perkūnui, žaibų 
ir griausmų valdovui.

Iš „Vilniaus padavimai” 1931 m.
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SUSIPAŽINIMO
ŽAIDIMAI

Vilniaus reikšmę ir susitiktuvių 
prasmę norėta perduoti per 
sudėtingą nakties žaidimą „Skautai 
Gedimino kalne”, bet dėl labai 
smarkaus lietaus buvo viduje žaisti 
šiaip žaidimai susipažinti ir pajudėti, 
kol laukiama atvykstančių iš 
tolimesnių vietovių.

1. KUNIGAIKŠČIŲ 
PRIĖMIMAS. Visi ratu, viduryje 
susitinka keturi „kunigaikščiai”, ant 
kurių nugarų užrašyti jų vardai, 
kiekvienam nežinant, koks jo vardas, 
bet susipažįstant su kitų trijų vardais. 
Pagal elgesį ir klausimus savo tarpe 
bando atspėti, kas jie patys yra. 
Prireikus talkos, kiti žaidėjai įsi
jungia pastabomis ir klausimais.

2. VEŽIMU Į VILNIŲ. Žaidėjai 
pasidalina į keturiukes. Kiekviena 
keturiukė gauna žvakę (vežimo 
žibintą, nes keliaujama naktį), vienas 
Žaidėjas — arklys, du — ratai. 
„Vežimai” keliauja ratu ar kitaip, 
sustodami . ties „stotimis” su 
uždaviniais: 1 — visi smarkiai bėga 
susikabinę, kad vėsų vakarą prie 
Neries sušiltų, 2 — staiga sustoja, 3 
— žvengia kuo garsiau, 4 — arklys 
gamas saldaini, fanij turi gssitea 
suvalgyti, 5 — keliasi per Neries upę 
(viri turi greitai išgerti puoduką 
vandenį, 6 — patikrina pasagas(viri 
nuriima batus, atsigula ant grindų ar 
žemės, iškėlę kojas laiko 1 min.,7 — 

poilsis (pusantros minutės), 8 — 
nubėga iki pabaigos. Žaisti galima 
visiems kartu tą patį (iššaukti 
uždavinius) arba pradėti skirtingose 
stotyse, kurias praveda vienas vedėją 
ar kur yra užrašas, ką daryti.

‘3. TAIKINYS I POŽEMĮ. 
Gedimino kalne rasta duobė žemėje, 
kurios gilumo niekas nežino (am 
žemės ar grindų nupieštas taikinys, 
kurio lauko lankas — 5 taškai 
vidurinis —10 taškų, pats vidurys— 
15 t. Žaidėjai bendrai ar grupėmis 
ridena sviedinį, kad" šis pataikytų į 
„duobę”.

4. VILNIAUS UŽRAŠAI- Ant 
lemos ar popieriaus kiekvienai 
komandai išrašyta eilė žodžių porų 

(pvz., šešios poros: IL, IS, LN, TU, 
IE, DR). Bėgdami estafete, prade
dant nuo paskutiniojo eilėje, kuris 
turi por visų kojas i pr.ekį pralįsti, 
turi užbaigti žodžius (pvz. Vilnius, 
Neris, Vilnelė, rotušė, siena, 
katedra). Pasakyti, apie ką žodžiai 
(pvz. Vilniaus vietos, kunigaikščiai, 
senovės amatai . . .).

5. MIESTO GYNYBA. Žaidėjų 
būriai ar grupės (pvz. pusė) 
susikabina praverdami virvę pro 
savo diržo kilpeles iš kairės pusės. 
Kiekviena komanda turi sviedinį, 
kurį turi į vartus įvaryti. Bet sviedinį 
varyti gali tik tie du komandos 
žaidėjai, kurie rankose laiko mažą 
sviedinuką (ar kitą panašų daiktą). 
Jei sviedinys atsiranda kitoje vietoje, 
visa virtinė turi suktis ir bėgti, o 
sviedinuką turintieji meta jį kitam, 
kuris arčiau didžiojo sviedinio.
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Pet tris valandas’dešimtis skilčių 
paruošė po dešimtadalį įdomesnių ir 
svarbesnių Vilniaus- vaizdų — 
bažnyčių, rūmų, istorinių vietų. Ant 
sienos jau kabėjo maždaug2*2 metrų 
piešiniai, paruošti p. Mykolo 
Abariaus. Piešiniai — pastatų rėmai, 
kuriuos skiltys įdažė, papildė, 
padailino ir aprašė, kad darbui 
pasibaigus visi „Vilniaus”'gyventojai 
galėtų miestų apeiti, sužinodami 
svarbiausias žinias apie kiekvienų 
vietų ir apylinkę.

Panoramos vaizdams iš anksto 
buvo paruošti vokai, į kuriuos įdėtos 
turistinės knygutės, atvirukai, 
ištraukos iš knygų ir albumų apie 
kiekvieną stotį. Ši medžiaga paimta 
iš Lietuvių Enciklopedijęs, Broniaus 
Kviklio „Mūsų Lietuva”, Rytų 
Lietuva IV tomo, A. Šapokos 
„Senasis Vilnius”, Martyno Blyno 
„Senovės paminklai” ir kitų leidinių, 
įskaitant netaip seniai Lietuvoje 

išleistos A. Kunčiaus knygos „Seno
jo Vilniaus vaizdai”.

Atskirai padėta visos priemonės: 
vandeniniai dažai, teptukai, spalvoti 
pieštukai, liniuotės, įvairaus dydžio 
ir spalvų popietis, žirklės, kelių rūšių 
klijai, lipinamos juostos. Tuo pačiu 
metu skiltys ruošė ir Vilniaus miesto 
reljefinį žemėlapį(žr. atskirai).

Miesto vaizdai buvo šie:

1. AUŠROS VARTAI (Odininkų 
skiltis) su Bazilijonų vienuolynu, šv. 
Teresės’ bažnyčia, miesto gynybine 
siena.

2. ROTUŠĖS RŪMAI 
(Auksakaliai) su kitais rūmais 
(V erkiai).

. ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA 
(Stikliai) suDidžiąja(Gorkio) gatve, 
Biržų ir Arklių gatvėmis.

Pilies bokštą reikia tiksliai nupiešti.

<wwwwwww
4. ŠV. JONO BAŽNYČIA IR 

VILNIAUS UNIVERSITETAS su 
observatorija ir kiemais. 
(Spaustuvininkai).

GEDIMINO AIKŠTE — 
KATEDRA, varpinė ir apylinkės 
(Skardininkai).

Apie*Vilnių medžiagos netrūksta
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Pilis - katedra - universiteto observatorija
Kur tie puošnus langeliai?

Vilniaus pilys, — aukštutinė, 
žemutinė, griuvėsiai ir parkas 
(Plytininkai).

7. ŠV. ONOS BAŽNYČIA 
(Meistrai) ir šv. Mykolo bažnyčia.

8. BERNARDINŲ BAŽNYČIA 
(Račiai) ir Pilies skersgatvis.

9. TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS ir 
RASŲ KAPINĖS (Liejikai)..’ 10. 
ŠV. PETRO IR POVILO 
BAŽNYČIA ir Antakalnis (Tapyto
jai).

Po kelių valandų trijose sienose 
išdėstyti vaizdai parodė Vilniaus 
žinomiausias vietoves, o apeidami 
kiekvieną stotį, miesto gyventojai 
išgirdo apie praeitį, meną ir dabartį. Vilniaus gotikos ansamblis — vieni 

piešia, kiti ruošiasi aiškinti apie šv. 
Onos, į šv. Mykolo ir bernardinų 
bažnyčią.

Piešiame Aušros Vartų Marijos 
paveikslą.

17'
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Iš mažesnio žemėlapio buvo 
padidintas senamiesčio planas, 
apimantis keturių pėdų kvadratą, 
kuriame sužymėtos gatvės, upės ir 
upeliai, gynybinė siena, vartai, 
kalneliai ir pagrindiniai pastatai. 
Patogumo dėlei ant žemėlapio 
išdėtos devynios lentelės, 16 colių 
kvadratai, kad, kiekviena skiltis 
paruoštų vieną devintadalį, o visas 
dalis sudėjus — išeitų miesto vaizdas. 
Dešimtoji skiltis atskirai pagamino 
Gedimino pilies pastatus.

Žemėlapis darytas iš paprasto 
gipso, kuriuo tinkuojamos sienos(ar 
liejamos pėdos, kai skautai užsiima 
gamtamoksli '! Šis gipsas greitai 
sušoksta, todėl reikėjo nedaug iš 
karto maišyti. V isų pirma kiekvienas 
kvadratas atskirai apklotas 
nebereikalingos paklodės medžiaga, 

kad sukietėjęs gipsas nesubyrėtų 
(panašiai gipsuojami lūžų kaulai). 
Jeigu kalnas didesnis, j jį taip pat 
įlieti medžiagos gabalai.

Žemėlapio pagrindą sudaro 
Vilniaus miesto pagrindinis reljefas 
— slėnis senamiestyje, trys pilių 
kalnai, aukštuma pietinėje pusėje į 
geležinkelio stotį ir Rasų kapines.

Pagaminus pagrindą, vienį 
skilčių nariai išvedžiojo gatves, pirštu 
įbraukdami šlapią molį, o vėliau 
nudažydami jas rudai ar pilkai. Kiti 
dažė pastatų apstatytas vietas, 
kadangi kiekvieno namo ar rūmų 
neįmanoma per pora valandų 
pagaminti. Didesniuose kvartaluose 
įpiešė kiemelius.

Miesto siena, vartai ir svarbesnie
ji pastatai pagaminti šitaip: iš gan 
tiršto gipso sudedama krūvelė,

Tijūnėlis (d.) ir Viktoras 
Puodžiūnas lipdo Vilniaus miestą.

pamažu sustumiamą į keturkampį 
pastatą. Tada peiliuku ar pagaliuku 
išlyginamas, išpjaustomas, kol kietė
ja. Gavus bendrą pastato formą, 
smulkesnės pastato ar mūrų dalys 
apdailinamos pjaustinėjant, kai gip
sas jau sušokęs.

Kadangi kai kuriose senamiesčio 
vietose apstu reikšmingų pastatų, o 
žemėlapio pakraščiuose jų mažiau, 
buvo taip paskirstyta, kad skiĮtys

.18
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pagamintų tas pačias bažnyčias ar 
paminklus, kuriuos ant sienų 
Vilniaus panoramoje • piešė ir apie 
juos medžiagą ruošė. Tokiu būdu 
devyni 16” kvadratai buvo 
paskirstyti šiuo būdu:

Pradedant šiaurės vakarų kampu 
iš kairės j dešinę: M eistrai( ir šv. Onos 
bei šv. Mikalojaus bažnyčias), Skar
dininkai (be V ilniaus pilies), Tapyto- 
jai (be Trijų kryžių paminklo). 
Antroje eilėje, žemėlapio viduryje, iš 
kairės: Stikliai (ir šv. Kazimiero 
bažnyčią), Spaustuvininkai (be šv. 
Onos ir be šv. Mikalojaus), Račiai. 
Pietinėje trijų kvadratų eilėje. 
Auksakaliai (ir rotušę), Odininkai

(be šv. Kazimiero ir rotušės),Liejikai 
(ir Trijų Kryžių paminklą). 
Plytininkams teko aukštutinės ir 
žemutinės pilių pastatai.

Ant dviejų stalų tad pasirodė 16- 
kos kvadratinių pėdų (beveik 2 kv. 
m) Vilniaus reljefinis žemėlapis.
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„VilniausT dešimt skilčių žaidžia 
eilę žaidimų, kurių dauguma po dvi 
skiltis, vienas keturiom skiltim, 
vienas visam miestui

l.»VILNIEČIŲ SKALBINIAI. 
Kai oras mieste'nepastovus, žmonės 
iškabina baltinius, tada juos surenka, 
kai apsiniaukia; ir vėl iškabina., kai 
saulė pasirodo. Tarp medžių ištemp
ta virvė. Dvi skiltys žąsele. Pirmieji 
žaidėjai laiko maišelį (su užrašu 
Vilniuj, pilną skalbiniams segtukų, 
ir po vienų drabuži iš kiekvieno 
žaidėjo (kaklaraiščiai, švarkelis, 
megstukas . . .). Pirmieji nubėga ir 
sukabina baltinius. Antrieji žaidėjai 
baltinius nuima ir segtukus sudeda į 
maišą. Tretieji vėl iškabina. Jei 

Žaidimas „pilies plytoj”,

skilčių narių skaičius nevienodas, 
vienas* bėga antrą kartą.

2. PILIES PLYTOS. Dvi skiltys 
stovi už ribų. Jų kiemai perskirti 
virve ar brūkšniu. Skiltis A meta 
sviedinį į skilties B kiemą. Kai tik 
skilties A. žaidėjas išmeta sviedinį, šis 
žaidėjas .bėga, stengdamasis savo 
skilties ribos abu galus kiek galima 
daugiau kartų apibėgti (tai yra, 
užpakalinę kiemo ribą) — kiekvienas 
perbėgimas ar ratas apie tuodu 
stulpeliu ar ženklu yra vienas taškas. 
Kai tik kamuolys atsiranda B skilties 
kieme, vienas B skilties žaidėjas jį 
pagriebia, o visi B žaidėjai sustoja 
jam už nugaros. Pirmasis žaidėjas 
siunčia sviedinį tarp kojų iki 
paskutinio žaidėjo, šis kamuolį 
siunčia atgal pirmajam, šį kartą virš

”ŽSidimas „vandentiekis”.

galvų per iškeltas rankas. Kai skiltis 
B baigia siųsti kamuolį pirmyn ir 
atgal, skiltis A sustoja taip pat.

3. KARŠTAS ŠOVINYS. Žaidė
jai ratu, atsisukę į lauko pusę ir 
pasilenkę, kad matytų tarp' savo kojų 
rato vidurį, kur stovi vienas žaidėjas. 
Taip pasilenkę meta „karštą šovinį” į 
viduryje esantį žaidėją, kol jį išmuša 
( šis žaidėjas negali sviedinio paliesti). 
Išmušęs pasikeičia vietomis ir eina į 
vidurį.

4. GYNYBINĖ SIENĄ. Dvi 
skiltys stovi viena prieš kitą miesto 
„sienų” pakraščiuose (kiemo abie
juose galuose). Davus ženklą, iš 
vieno galo pirmasis žaidėjas žnybia 
antrajam, šis siunčia toliau, kol 
žnybimas nepastebimai nukeliauja į 
antrą tos pačios komandos galą. Kai 
paskutinysis pajunta signalą, 
sušunka „Ooooo”, ir visa skiltis bėga 
per kiemą į antrą pusę, stengdamasi 
visą perbėgti Tuo tarpu antroji 
skiltis taip pat daro ir bėga į priešingą 
pusę. Kiekviena bando perbėgti, bet 
ir tuo pačiu sugauti priešingos pusės 
žaidėjas (paliesti ar nuimti nuo 
alkūnės popierinį raištelį). Arba,
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Žaidimas „karštas šovinys”.

viduryje gaudo vienas žaidėjas, o per 
bėgimus pagautieji jam padeda, kol 
lieka tik vienas nepagautas žaidėjas.

5. ŽVĖRYNE. „Strutis” gaudo 
visus, kurie yra saugūs, jeigu atsistoja 
ant vienos kojos, sulenkia kitą (kaip 
strutis ar gandras) ir rankos pirštais 
laikosavo nosį. Riboti laiką, pvz.3 ar 
5 sekundės taip saugiai stovėti. Jei 
lėtai eina, tegul gaudo du „stručiai”.

Žaidimas „Vilniečių skalbinių”.

6. VANDENTIEKIS. Dideliame 
mieste svarbu pristatyti geriamą 
vandenį kuo sveikiau ir atsargiau. 
Žaidžia visi, susėdę skiltyse vienas už 
kito. Pirmiesiems paduodamas 
balionas, pusiau pripildytas 
vandenimi. Žaidėjai perduoda 
vandenį tik savo kojomis, kol 
vandentiekis pasiekia paskutinįjį. Jei 
balionas nukrenta ar sutrūksta, 
pradeda iš naujo. Kurios skiltys 
sugebės balioną iki galo sveiką 
perduoti? Balionas laikomas tarp 
batų ar ant batų, ar tarp pėdų.
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Žaidimo tikslas — naktį be 
žibintų pasiekti kalną, ant kurio stovi 
Vilniaus pilies bokštas, bet žaidėjai 
težno, kad reikia sekti ženklus iki 
galo, laukti, kol pamatys raudonus 
žiburius, ir tada prie žiburių prisiar
tinti.

Iš anksto išdėstomi takai, vienur 
tarp medžių šimtus metrų ištempti 

balti siūlai, kitur ant žemės išbarstyti 
ar ant šakelių pasmeigti balti 
plastikos apskritimėliai. Takelių gale 
į plastinį maišelį įvynioti degtukai. 
Netoli išėjimo vietos — popieriniai

SUDĖTINGAS 
NAKTINIS 
ŽAIDIMAS 
„SKAUTAI 
GEDIMINO 

KALNE”

maišai, pąženklinti vienu skaičiumi 
( arba 1 arba 2 arba 3) , popieriniai 
puodukai ir žvakutės. Kiekviena 
svarbi vieta paženklinta tokiu 
švyturiu, kokį skautai pasigamins: į 
popierinio maišelio dugną įpilama 
smėlio. Ant šio uždedamas popierinis 
puodukas, taip pat trečdalį smėlio 
pripiltas. 1 smėlį įsmeigta uždegta 
žvakutė. Puodukas ir maišas ap
saugo žvakę nuo vėjo, o smėlis — kad 
neapvirstų. Toks švyturys matosi iš 
tolo.;

Žaidėjai turi tylėti visą laiką,

išskyrus pasisveikinti, jeigu nori, 
sakydami „Labas vakaras”. Kiti 
žaidėjai gali atsakyti ..Labas 
vakaras”, bet žaidimo vedėjai gali 
atsakyti JLabanaktiš”. Išgirdę 
„Labanktiš”, žaidėjai turi sugrįžti iki 
pradžios vietos it pradėti iš naujo eiti.

Žaidžiama poromis, kaip iš viso 
skautai eina į mišką. Poros negali 
būti arčiau viena kitos negu penki 
žingsniai. Pamatę pirmąjį švyturį, 
randa priemones žvakutėms 
pasigaminti. Kitoje vietoje švyturys 
nurodo vietą, kur yra smėlio. V isos 
kitos iš anksto padėtos žvakutės — 
uždegti švyturiai paženklina takelio 
pradžią. Ž$ idėjai seka takelius per
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miškelį ir pievas, jieškodami balto 
siūlo arba baltų ženkliukų.

Pakelyje kliūtys: stovi 
automobiliai arba žaidimo teisėjai su 
žibintais, šviesdami vienodais protar
piais, pvz. 10 sekundžių tamsu, 3 
sekundes šiečia, arba7 sek. tamsu ir7 
sek. šviečia. Jeigu žaidėjai nespėja 
perbėgti ir yra apš/iesti, turi grįžti į 
pradžių. Ant žemės jau esančių 
degančių žvakių negalima liesti (o 
žaidimo vedėjai žaidimo metu 
patikrina, kad nebūtų užgesusios).

. Pasiekę takelio pabaigą ir radę 
degtukus, žaidėjai laukia, į visas 
puses žiūrėdami, kur pasirodys 
raudoni žibintai (automobilių 
nelaimių atveju uždegamos žvakės). 
Žaidimo vadovas stebi žaidėjų ėjimą 
ir pajutęs, kad dauguma jau pasiekė 
degtukus, sušvilpia ar duoda kitą 
ženklą prie pilies esantiesiems 
talkininkams. Žaidėjai' iš anksto 
įspėti, kad vienas švilpukas yra 
teisėjų ženklas.

Pamatę vieną raudoną žibintą, 
savo žvakutes uždega poros, kurių 
popieriniai maišiukai paženklinti 
skaičiumi „1”, ir pradeda eiti žibinto 
link. Už trijų .minučių užsidega 
antrasis žibintas, pradeda eiti „2” 
maišelius turintieji. Už kitų 3 min. 

uždegamas paskutinis žibintas, eina 
paskutinieji.

Trys aukštai iškelti žibintai 
apšviečia Lietuvos vėliavą, iškeltą 
ant Gedimino pilies bokšto 
(Dainavoje stovi ant kalnelio 
mmedinis pastatėlis, panašus į 
kuorą). Iš visų kalno pusių lipa 
skautų ir skaučių poros, rankoje 
nešančios degančias žvakutes. 
Žaidimo vedėjai stebi, kad ir tie, 
kurie nerado takelio, nerado degtukų 
ar kitaip negalėjo įsijungti, galėtų 
dalyvauti apeigose.

Visiems užlipus prie žibintų, 
„Vilniaus” vadovė taria žodelį, 
išdalina trispalvį ženkliuką 
kiekvienam ir kiekvienai, ir visus 
pasiunčia atgal ramiai ir tyliai. 
Atsargos dėlei suskambinama varpu 
ar duodamas kitas ženklas, kad ir kur 
nors užtrukę ar nuklydę žinotų, jog 
žaidimas pasibaigė. Visi suskaičiuo
jami, patikrinama, kad būtų grįžę.

Žemėlapis parodo takelius, 
žvakių vietas, kliūtis, degtukų vietas 
ir kitas žaidimo ypatybes. Tokiam 
žaidimui per 200-300 m. žaidimo 
naktį be lempučių reikia apie 30-45 
min., neskaitant baigiamojo žodelio 
ir grįžimo atgal.
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VILNIAUS 
STOTYS

Per pustrečios valandos 
kiekviena aštuonių narių skiltis 
paruošė po stotį apie Vilnių, jo 
praeitį ir žmones: užrašus, iliustraci
jas, žemėlapius, lenteles. Taip pat 
paruošė po uždavinį, kurį į stotį 
a’tėjusi kita skiltis turėtų atlikti, kad 
pajustų ir išgyventų tai, kas stotyje 
rodoma ir aiškinama.

Prie kiekiveno aprašymo yra: 
stoties pavądinimas; medžiaga; 
paruoštini rodiniai; uždavinys atė
jusiai skilčiai.,

1. VILNIAUS UNIVERSITETO 
ŽYMIEJI ASMENYS; medžiaga: 
pasaulio žemėlapis, žymių XVII- 
XVIII-XIX a. mokslininkų atvaizdai 
ir jų kelionių bei darbų aprašymai, 
kelios S. Daukanto ir kitų knygos; 
rodiniai: mokslininkų kelionės (pvz. 
Igno Domeikos į Čilę, Andriaus 
Rudaminos į Kiniją) po pasaulį, jų 
atvaizdai ir.mokslo sritys; uždavinys: 
sudėti tų laikų laikraščio pirmąjį 
puslapį iš asmenų, apie kuriuos 
stotyje, išgirsta. Stoties tikslas: pa
justi, kad Vilnius buvo ir yra švietimo 
ir mokslo židinys, ir kad lietuviai jau 
prieš šimtmečius buvo žinomi 
mokslininkai.

VILNIAUS KRAŠTO EKOLOGIJA; 
žemėlapiai, Lietuvos gyvių sąrašas su 
iliustracijomis, knygelės apie Ig
nalinos valstybinį parką, lapeliai apie 
Lietuvos ekologiją; Vilniaus krašto 
paviršiaus ■ skerspjūvis, rodantis 
ežerus aukštumose ir miškingas

vietas, žemės ūkio sritis ir upes; 
sudėti gyvių vardus ir paveikslėlius su 
jų pėdų nuospaudais (šešis); Šioje 
stotyje skiltis sužino, kokia įvairi 
Lietuvos gamta ir kokios yra 
ekologinės problemos (suderinti 
šarmišką ir rūgštų vandenį (šar- 
miškas nuo dirvožemio trąšų ir 
rūgštus nuo miškų — ir nusausintas 
pelkes, kurios sumažina požemionio 
vandens baseiną).

3. MIESTO GYVENTOJAI; 
iškarpos ir straipsniai apie gyventojų 
skaičių ir tautybę per įvairius šim
tmečius, jų tikybą, miesto vaizdus 
(panoramas) iš senų kronikų ir 
atlasų; paruošti lenteles su gyventojų 
skaičiumi ir žmonių siluetus, kurių 
dydis parodytų miesto gyventojus, 

taip pat skirtingų tikybų maldos 
namus ir būdingą anų laikų aprangą; 
uždavinys: sudėti skirtingų tikybų 
pavadinimus su maldų namų atvaiz
dais, sudėti žmogiukus pagal gyven 
tojų skaičiaus keitimąsi. Šioje stbtyji 
skiltis pamato, kiek buvo ir dabar yr 
gyventojų, kad Vilniuje visada buv 
įvairių tautybių žmonių, įvairios 
tikybos ir kultūros.

4. KOVOS UŽ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ sužinoti ar 
prisiminti apie 1918-1920 
Nepriklausomybės kovas, 
savanorius ir jų nuotaiką, modernios 
Lietuvos atkūrimą; laisvės kovų 
žemėlapiai(froiltų ir mūšių), žymiųjų 
savanorių ir žuvusių atvaizdai; atė
jusi skiltis pasidalina pusiau — vieni 
nori stoti savanoriais, o kiti—nenori 
ar negali, kaip trumpa drama ar 
inscenizacija.

5. ŠVENTASIS KAZIMIERAS; 
įvairūs šventojo atvaizdai, knygelės ir 
straipsniai; skiltis paruošia jo 
gyvenimo laikotarpius, gyventas

Štai ir atsiranda šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia, kur dabar šv. Kazimiero 
palaikai.
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vietas, pareigas, lavinimas j ir kt. 
esmines žinias lentelėse, taip pat šv. 
Kazimiero vitražą ar liturginę vėliavą 
iš medžiagos; atėjusi skiltis turi 
parašyti šv. Kazimiero žodelį mums 
ar jo testamentą.

6. SOSTINĖS ISTORIJA; 
knygos apie Vilniaus praeitį, valdovų 
lentelė su vardais ir datomis, seni 
Vilniaus žemėlapiai, piešiniai; svar
biausių įvykių istorinė lentelė; 
uždavinys — surašyti lygiagrečiai 
istorinius įvykius JAV ar pasaulyje. 
Stoties tikslas — pajusti, kas vyko 
Lietuvoje ir Vilniuje tuo metu, kai iš 
vietinės mokyklos žinomi Amerikos 
(ar kitų kraštų) svarbesni įvykiai.

7. KUNIGAIKŠČIU RŪMUO
SE: Lietuvos metraščiai, senovės 
įstatymai,, dvaro gyvenimo 
aprašymai, raštų fotokopijos, K. 
Donelaičio „Metai” (kuriuose 
aprašomos puotos); stotyje dvaro 
darbai, luomai, valgis, valstybės 
pareigūnų pavadinimai, antspaudai, 
apranga; atėjusi skiltis surašo 
kunigaikščio dienotvarkę ir pilies 
tarnautojo dienotvarkę. Tikslas — 
pajusti, kokių pareigų ir luomų ir 
darbų buvo anais. XVIII a. laikais ir 
kaip valstybė tvarkėsi.

8. VILNIEČIŲ DARBAI; žinios 
apie senovės amatus (šio sąskrydžio 
skilčių pavadinimai), darbus, 
gamybą ir pramonę, apie pramonę 
Nepriklausomoje Lietuvoje ir dabar 
sovietų valdomoje Lietuvoje; lentelės 
ar kiti būdai perduoti Vilniui 
būdingą pramonę tais trimis laikais; 
pagaminti savo skilties amato 
senovinę iškabą iš kieto popieriaus. 
Tikslas — ■ pamatyti, kad Vilnius 
buvo ir yra pramonės centras.

9. MOKSLO ŽIDINYS; 
straipsniai apie Vilniaus universiteto 
įvairias mokslo sritis XVIII amžiuje, 
studijų sritis dabar Vilniaus univer
sitete, žvaigždynų lentelės ir zodiako 
ženklų pavadinimai abiem kalbom; iš 
-popierinių tūtelių pagaminti obser

vatorijos teleskopus (galas 
užvožiamas juodu popierių, 
praduriamos skylutės pagal 
žvaigždyno išvaizdą); skiltis pažiūri 
pro teleskopus, išmokdama ar 
prisimindama, kaip atrodo 
žvaigždynai ir kaip jie vadinasi. Kitas 
uždavinys — palyginti, ką šiandien 
studentai studijuoja Š. Amerikoje, 
Lietuvoje ir Vilniaus universitete 
seniau.

10. VILNIAUS TEATRAS; il
iustracijos apie teatrą, operą, baletą, 
koncertus ir t.t., visa medžiaga 
pagaminti lėlių teatro sceną, lėles; 
atėjusi skiltis lėlėmis išvaidina vieną Pamaldos

suvažiavime matytą ar kitokią 
legendą.

Šį.kartą stotis skiltys ėjo dviem 
dalim — pirma penkias vietas, tada 
kitas penkias, kad daugiau dalyvių 
daugiau stočių pamatytų, nes iš 
kiekvienos skilties vienas ar du 
pasikeisdami stotį aiškino. Penki 
vyresni vadovai globojo po dvi stotis, 
padėdami skautams ir skautėms su 
medžiaga susipažinti ir uždavinį 
išsiaiškinti.
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įžanginės maldos, o tada uždegti 
smilkalai, išreiškiantys mūsų maldas,
kylančias J Viešpatį ir šv. Rašto

Sekmadienio pamaldoms 
paruošti buvo šie uždaviniai: 
paruošti vietą prie laužavietės ežero 
pakrantėje; skaitiniai; giesmės (įskai
tant vieną šv. Kazimierą pagerbti); 
parinkti atgailos ir padėkos maldas 
bei įvadą į Tėve mūsų; pasimokyti 
naujų giesmių; pakabinti šv. 
Kazimiero liturginę vėliavą.

Visiems susirinkus, buvo 
perskaityti keli eilėraščiai ir viena 
legenda apie šv. Kazimierą (trys 
rankos portrete). Po giesmės,

ŠV. KAZIMIERO 
PAMALDOS

klausytojų širdžių atvirumą. Po 
skaitinių, trumpas kunigo žodelis ir 
įvadas į apeigas, kurių metu 
kiekvieno kaktą buvo paženklinta 
aliejumi kryžiaus pavidalu ir žodžiais 
„Sek Kristų kaip šventasis 
Kazimieras”.’ Aukų paruošimo 
metu prie duonos, vyno, vandens ir 
liturginių indų buvo atnešti trys 
albumai iš šv. Kazimiero Seserijos 
konkurso, išreiškiantys mūsų 
pastangas būti tikinčiais lietuviais ir 
vertinti tai, kas gražiausia. Komunija

5v. Kazimiero pamaldose „Spyglio” 
pakrantėje kun. A. Saulaitis primena 
karalaičio pavyzdį.

WWWWWWW^

buvo abiem pavidalais, o pabaigoje
— taikos pasveikinimas ir giesmė
„Kaip grįžtančius namo paukščius”.
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Šie žaidimai šiom susitiktuvėm 
buvo suplanuoti, bet dėl įvairių 
priežasčių neįvyko ar buvo nukelti į 
paskutiniąją dieną.

1. EPIDEMIJA. Vienintelis 
būdas išsigelbėti iš epidemijos mieste 
yra ant nosies užkabinti kiek galima 
daugiau žiedų. Kiekvienas žaidėjas 
pasigamina iš kietesnio popierio 
trikampę ilgą nosį ir ją priklijuoja 
lipinamąja juosta. Kiekvienam žaidė
jui žaidimo vedėjai uždeda vieną 
žiedą ant nosies ( išpjautą popieriaus 
ratelį ar nedidelį metalinį vielos ar 
kitos medžiagos „žiedą”, poveržlę). 
Davus ženklą, žaidėjai savo skilties 
nariams perduoda savo žiedą tik 
nosimis, leisdami jiems ant kito 
nosies užkristi. Neturintieji žiedo 
gauna naują iš žaidimo vedėjų, vienas 
kitam perduodami žiedus, kad skiltis 
kuo daugiau žiedų po 5 ar 7 min. 
turėtų. Prailginti laiką, jei reikia.

2. VĖLIAVOS MŪŠYJE. Abi 
komandos ar skiltys lauko gale. 
Kitoje lauko pusėje jų vėliavos — 
skilties A vėliava tame lauko gale, 
kuris yra priešais skiltį B, o B vėliava 
priešais skiltį A. Davus ženklą, 
kiekviena skiltis stengiasi savo 
vėliavą atsinešti, [tuo pačiu 
stengdamasi: sulaikyti antrąją skiltį 
(paliesti ar nupešti nuo - alkūnė: 
popierinį ^ęnklą).

3. MIESTO SIENA. Vilnius 
turėjo aštvoneris vartus. V iena skiltis 
ar komanda išsiskirsto po visą 
miestą, o antroji grupė stovi prie 
vienerių vartų. Iš. miesto metamas 
sviedinys (teniso), kurį vienas iš 
vartuose stovinčių muša į miestą savo 
delnu. Išmušęs sviedinį, pradeda 
bėgti per visus aštuonis vartus iš eilės 
(panašiai kaip beisbolo žaidime). 
Bėgikas „išmušamas” tada, kada 
sviedinį mieste išsisklaidžiusi skiltis jį 
grąžina savo komandos metėjui, 
stovinčiam pačiame viduryje, ir kai 
bėgikas nestovi kuriuose nors var
tuose, o bėga tarp vartų.. Tada muša 
antrasis ir iš eilės kiti. Vienuose 
vartuose gali būti daugiau negu 
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vienas žaidėjas, bet iškrenta^ visi tie, 
kurie nėra kuriuose nors vartuose, 
kai metėjas atgauna sviedinį. Jeigu 
išmuštas ' sviedinys pagaunamas, 
iškrenta ir bėgikai ir mušantysis. 
Žaisti, kol visi muša. Paįvairinti 
galima išdėstant dvi skiltis mieste, o 
prie vartų kitas dvi, bet bėgančias į 
priešingas kryptis; mušti ir mesti 
pasikeičiant. Taškas, kai žaidėjas 
apibėga visus aštuonerius vartus ir 
sugrįžta prie pradžios vietos.

4. MIESTO LAIKRODIS. 
Kieme išsisklaidę žaidėjai. Viduryje
miesto laikrodininkas, kuris praneša, 
kiek laiko. Žaidimo vedėjas klausia, 
„Laikrodininke, kiek laiko?” Jeigu 
laikrodininkas atsako „šešta valan
da” ar „pusė penkių” ar kitą skaičių, 
niekas neatsitinka, visi ramiai 
vaikštinėja po miesto aikštę. Jei 
laikrodininkas atsako „Vidur
naktis”, visi bėga namo, tai yra, į 
nurodytą saugią vietą. Pagautieji 
(paliešti užtenka) padeda 
laikrodininkui gaudyti, bet tik
laikrodininkas gali pasakyti, kiek
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(Šie žaidimai paruošti, jeigu būtų 
neįmanoma lauke žaisti arba jeigu 
reikėtų žaidimų patalpoje, per 
kunigaikščių puotų, ar jei žaidėjai 
būtų nuvargę).

1. ROMOS MONETA. Vilniuje 
iškasami senoviniai pinigai — 
arabų, romėnų ir kitų šalių pinigėliai. 
Skiltys ar grupės’ stovi viena prieš 
kitą ir tfž‘ nugaros nepastebimai 
perduoda „pinigėlį”. Kai duodamas 
ženklas, kiekviena skiltis turi atspėti, 
kuris priešingos skilties žaidėjas ar 
žaidėja rankose laiko monetų.

2. MINUTĖ TYLOS. Vilniaus 
miesto valdyba (magistratas) prašo 
visų gyventojų vienų minutę 
susikaupti. Visi žaidėjai labai rimtai 
stovi, nežiūrėdami į jokį laikrodį. Kai 
kiekvienas mano, kad minutė jau 
praėjo, atsisėda. Kurie miestiečiai 
geriausia laikų atspėš?

3. DIDIKŲ LAIŠKAI. 
Žaidžiama skiltyje ar po dvi skiltis. 
Pirmieji keturi skilties nariai turi 
Lietuvos didikų vardus ar pavardes, 
pvz. Radvila, Sapiega, Valavičius, 
Barbora Radvilaitė, Katkus . . ., o 
likusieji tik skaičius (pirmasis, an
trasis, trečiasis’didikas). Siunčiamas 
labai svarbus raštas — vienas žaidėjų 
kreipiasi į kitų, pvz. „Radvila 
Perkūnas siunčia laiškų trečiajam 
didikui”. Šis turi greitai atsakyti 
„Trečiasis didikas siunčia laiškų 
Leonui Sapiegai” (ar kam kitam). 
Kas perilgai neatsako ar susimaišo, 
nueina į eilės galų. Tada visi vardai

RAMESNI 
MIESTIEČIŲ
ŽAIDIMAI

pasikeičia, nes pirmasis turi pirmąjį 
pasirinktų vardų (pvz. Radvila) ir kt. 
vis ta pačia eilės tvarka.

4. GARSŪS POETAI. 
Žaidžiama skiltyje ar keliomis 
komandomis. Pirmoji žaidėja 
pasako eilėraščio pirmųjų eilutę, pvz. 
„Vilniuj gėlės gražiai žydi”. Antroji 
žaidėja turi tęsti eilėraštį, kad eilutė 
ritmu ir • rimu tiktų, pvz. „mūsų 
darbus dainos lyd?’. Tada trečiasis 
panašiai tęsia, kol jau nebeišeina ar 
greit nesugalvoja. Kuri skiltis 
sugebės sukurti visų eilėraštį, po 
eilutę kiekvienas?

5. BIOLOGIJOS MOKSLAI. 
Universiteto profesoriai iš 
tolimiausių ir artimiausių šalių su
rinko1 įvairiausių gyvių ir gyvūnų: 
kiekvienas žaidėjas (gali žaisti visi) 
sugalvoja sau gyvį, žvėrį, paukštį ir 
nupiešia jo siluetų ar iškerpa siluetų. 
Davus ženklų, visi žaidėjai turi greitai 
surasti sau porą — artimiausią 
žaidėjų, kad nė vienas' neliktų be 
poros. Tada tiedu pasižiūri, kokie jų 
„vardai”, pvz. „arklys” ir „vanagas”1. 
Iš šių dviejų vardų turi sudėti naujų 
biologinį vardą, pvz. „amagas” arba 
„vanklys”.

0. VARTAI UŽRAKINTI. 
Žaidėjai ratu. Naktį miesto vartai 
užrakinti (ratas glaudžiai stovį). 
Viena žaidėja pavėlavo į miestą įeiti, 
ir’vaikščioja pirmyn ir atgal aplink 
ratų (vartus). Kita židėja miesto 
viduryje užrištomis akimis (nes 
naktis) vaikštinėja, bandydama

Hamiltono sesės vaidina
"Žvaigždę"

^wwwwwwww
lauke esančių draugę sutikti, kuo 
arčiau jos prieiti. Kai žaidėjos toli 
viena kitos, visi kiti žaidėjai pučia 
kaip vėjas, daro vėjo ar audros 
garsus. Kai viduje esanti .žaidėja ir 
lauke esančioji artėja viena prie kitos, 
rato žaidėjai daro kanopų garsų, 
liežuviu, atsimušiančiu į gomurį (ar 
kitą panašų garsą), kol abi žaidėjos ar 
žaidėjai stovi vienas prie kito. Galima 
žaisti dideliame rate, kai abu žaidėjai 
užrištomis akimis rato viduryje.
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Kadangi Vilniaus susitiktuvės 
vyko Dainavos stovyklavietėje, o 
šiaip miesto uždaviniai labai surišti 
su knygomis ir darbu viduje, 
sekmadienio popietę skiltys išėjo j 
pievą už pušyno kepti duonos ir 
pyragų. Į šį Užsiėmimą galėjo būti 
įterpti žaidimai, jeigu būtų daugiau 
laiko.

Skiltininkams ir skiltininkėms 
buvo paaiškintas uždavinys ir 
išdalintos reikalingos priemonės: 
įvairaus dydžio skardinės, plastiniai 
dubenys, popieriniai puodukai, kar
toninės dėžės ir popieriniai maišai, 
aliuminio popieriaus po 3 m (10 
pėdų), degtukai, minkšti metaliniai 
indeliai (kepti pyragui ar duonai). 
Maisto produktai: 2 svarai duonos 
miltų, dėžutė pyragų miltų, stiklinis 

indas su vandeniu, vaisių mišrainės 
skardinė. Nuėję į kepimo vietą, iš 
bendro turto pasiėmė druksos, 
kepimo miltelių, dešrelių, sūrio 
gabalų, sviesto, uogienės, varškės (į 
pyragą ar duoną įmaišyti).

Pamiškėje paženklinta dešimt 
vietų lauželiams. Atsargai paimti 
kastuvai ir vandens, nors žemė ir 
augmenija nuo lietaus šlapia (bet 
pušų žemutinės šakos sausos).

PYRAGAI: skiltininkams
pasakyta, kad pyragas tiesiai ant 
ugnies nekepamas, nes gali pergreit 
sudegti. Pasiūlyti įvairūs' būdai jį 
paruošti visą ar „pyragaičiais” ar 
„bulkutėmis” (aliuminiaus popiety
je).

DUONA: paprašyta nekepti ant 
pagalio, kaip dažnai skautai ir 
skautės daro, bet kepti kepalą, 
riestainius, bųlkutes ar kitif būdu.

Svarbiausia buvo paruošti žarijų 
arba gerai įkaitintų^ akmenų, kurie 
šildytų be didelės liepsnos. Kai tešla 
uždengta, netaip greitai 
sudžiūsta jos drėgmė. (Žr. 
brėžinius).

Bekepdami.duoną ir pyragus 
ragavo, užkandžiavo, nors iš tikrųjų 
reikėjo kepsnius pataupyti Kaziuko 
mugei vakare.

TfeSUA SMKbMėS AR
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Kai vaikams nusibosta po 
Kaziuko mugę vaikštinėti, 
susirenkame viename didesniame 
Vilniaus kieme ar aikštėje pažaisti.

1. PERBĖGTI SU SVIEDINIU. 
Dvi komandos. Visų rankos tarp 
kairės alkūnės ir peties perrištos 
popierine kilpa. Davus ženklą iš 
priešingų pusių bėga per kiemą, 
nešdamos po sviedinį. Stengiasi 
nunešti sviedinį* į priešingą pusę, 
perbėgti kuo daugiau žaidėjų ir tuo 
pačiu sulaikyti priešingos pusės 
žaidėjus (nutraukti raištį.

2. LAIVAI. N ors Neries upė nėra 
tokia milžiniška, šiandien plaukia 
trys laivai. Vienas laivas — 
povandeninis (apie trečdalis žaidėjų 
atsigula Į ant žemės vienas už kito ir 
iškelia vieną koją į orą). Antras laivas 
irkluojamas iš kairės pusės (sėdi 
vienas už kito ir irkluoja). Trečiasis 
laivas irkluojamas, iš dešinės pusės. 
Dvasu ženklą, visi turi nubėgti ir 
sudaryti naujus laivus, t.y., persėsti iš 
vieno į kitą.

3. SALDAINIAI. Du ratai, 
vienas viduje kito. Vidurinio rato 
žaidėjai susiima rankomis, 
saugodami tris (ar daugiau) 
„saldainių” rato viduryje (teniso 
sviedinukai). Lauke esantieji žaidėjai 
Rengiasi įsiveržti pro ratą, pasiimti 
„saldainį” ir vėl laukan išbėgti. Ir į 
vidų ir į, lauką galima stumtis, 
grumtis tik pečiais, nugara ir šonu, 
bet ne rankomis ir kojomis.

4. PYLIMAS. Dvi komandos 
viena prieš; kitą, paženklintos 
raiščiais, 2-3 metrų tarpas. Vieni 
vadinami „miestiečiai”, kiti — 
„miesčidnys”. Žaidimo vedėja 
iššaukia ’’miestiečiai”. Tada šie 
bėga prieš priešingą komandą iki 
kiemo ribų. Jei iššaukiami 
„miesčionys" — atvirkščiai. Galima 
iššaukti abi iš karto, ir tada visi 
stengiasi kuo daugiau sugauti ir kuo 
daugiau perbėgti.

5. LYGSVARAS. Kad 
nenusvirtų visas senoviškas pastatas, 
reikalinga, kad tiek pat kamuoliukų 
būtų, viduryje kiek abiejų komandų 
kadi nenusvirtų visas senoviškas 
pastatas, reikalinga, kad tiek pat 
kamuoliukų būtų kiemo viduryje

kiek abiejų komandų žaidėjų 
rankose. Jei žaidžiama su 12 
kamuoliukų, jie ridenami žeme ar 
grindimis tarp abiejų komandų taip, 
kad visuomet ant grindų būtų keturi, 
vienos komandos rankose keturi, ir 
kitos komandos rankose keturi. 
Pakeisti skaičius, jeigu reikia.

Liuda su Vilniaus sesėmis.
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VILNIAUS 
TURTAI

Prie kelių iš septynių stočių 
padėti anksčiau iškepti pyragai, 
užkandžiai. Buvo suplanuotos 
dešimt stočių; Dėl laiko programa 
kiek sutraukta. čia aprašomos 
visos stotys su jų medžiaga, paruošta 
iš anksto, ir su uždaviniu, kurį atėjusi 
skiltis ir pabuvusi po 8 min. atlieka. 
Stotis pravedė patys vadovai ir 
vadovės.

1. ŽYMŪS LIETUVIAI 
KRIKŠČIONYS — iškarpos iš 1984 
m. kovo mėn. „Skautų aido”, atvaiz
dus suskirsčius pagal šimtmečius, 
kad būtų galima lengviau įsidėmėti. 
Atėjusi skiltis turėjo žinoti ar atspėti 
vardus ir papasakoti apie šių žymių 
žmonių gyvenimus, taip pat parašyti 
trumpų užrašą, kuris tiktų ant šven
tojo palaimintojo ar žmonių ger
biamo asmens antkapio. (Sesuo Ignė 
Marijošiūtė).

2. UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKA IR SPAUSTUVĖS
— iliustracijos iš senovės Lietuvos 
spaustuvių vandens ženklų, keli 400- 
500 m. senumo knygų pavyzdžiai. 
Uždavinys — vaškuotu pieštuku 
nubraukti labai senų knygų viršelių 
paveikslus (kaip vaikai nubraukia 
pinigėlių atvaizdus ant popieriaus). 
(Vytenis Kirvelaitis).

3. VILNIAUS NAUJAMIESTIS
— miesto naujų sričių fotografijos ir 
visų priemiesčių žemėlapis su 

pavadinimais. Uždavinys turėjo būti 
iš popieriaus „pastatyti” vieną 
priemiestį prie gipso senamiesčio, bet 
šios mugės stotys vyko kitose 
patalpose (s. Ilona Laučienė).

4. VILNIEČIŲ XVIII amžiaus 
kalba. Ant sienos kaba kalbos 
taisyklės, kada dar buvo nosiniai 
garsai ir ilgesni žodžiai, senoviški 
išsireiškimai, pvz. vietoj dvylika — 
antras liekas, ekmuo vietoj akmuo, 
galėtumbei vietoj galėtum. Skiltis 
sustato sugalvotą sakinį pagal 
taisykles, (s. Justinas’Kirvelaitis).

5. ATRANDAME SENĄJĮ 
VILNIŲ — apie miesto restauraciją

— §v. Onos bažnyčios skerspjūviai, 
požemių brėžiniai, kitų bažnyčių 
detalės ir restauruotojų darbo 
nuotraukos. Kodėl ir kaip saugo
jamas šis miestas ir kitur svarbios 
vietok? (Antanas Saulaitis, SJ).

6. MŪSŲ SKAUTUOS 
PRADŽIA — apie pirmosios skilties 
įkūrimą 1918 lapkričio 1 d. Vilniuje ir 
pirmąjį tuntą Kaune, su iškarpomis iš 
spaudos ir iš knygų. Uždavinys — 
kodėl esame skautai, skautėj? (ps. 
Audrius Kirvelaitis).

7. VILNIAUS LEGENDOS 
(neįvyko) — legendų iliustracijos, 
dramos knygos, žinios apie Vilniaus 
vardo kilmę. Uždavinys — at
pasakoti kelias legendas ir pasakyti, 
kokios būtų už 100 "metų legendos 
apie Vilnių iš šių laikų.

8. KELIAS Į 
NEPRIKLAUSOMYBĘ (neįvyko)
— Vasario 16 aktas ir paskelbimo
vietos nuotrauka, ■
Nepriklauseomybės kovų santrauka, 
žinios apie 1917 m. Vilniaus Seimą ir

Ruošiame stotis.
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Vilniaus gyventojams daug darbo 
savo miestą pažinti.

?wwwwwww<
Tarybą. Uždavinys: palyginti anų 
laikų' problemas su šių laikų 
sunkumais.

9. SENOVĖS PĖDSAKAI 
(Neįvyko, buvo pasiruošęs v.s. Jonas 
Asminas) — įvairių iškasenų 
fotokopijos (kirvukų, papuošalų, 
kepurių, kardų, įrankių, drabužių 
dalių). Uždavinys — atpažinti, kas 
randama, kai tyrimai vyksta ar 
statomi nauji pastatai.

10. VILNIAUS KRAŠTOVAIZ
DIS — žiluos apie žemės turtus, 
gamtą, istorines vietas. U ždavinys — 
į tuščią žemėlapį sudėti svarbesnes 
vietoves, upes, ežerus, draustinius ir 
įdomias vietas, lyg žiūrėtume žemėn 
iš labai aukštai iškilusio lėktuvo.
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„ VILNIAUS” 
DIENOTVARKĖ

Šeštadienis
9:00 Pusryčiai

10:00 Sueiga „Lukiškių” aikštėje
10:30 Vilniaus dailės paminklai
1:30 Pietūs
2:30 Vaidinimas: „Giesmė”
2:45 Žaidimai ir dainavimas 

,/vingio” parke
4:30 Vaidinimų ruoša
4:45 Vaidinimas: „Karoliai”
6:00 Vakarienė
7:00 Vėliavų nuleidimas 

„Lukiškių” aikštėje
7:30 „Rotušėj" šokių repeticija
8:00 Ruoša puotai
8:45 Puošiamės didikų rūbais
9:30 Priėmimas prie „vaivados 

Radvilos rūmų”
9:45 Vaidinimas: „Žvaigždė"

10:00 Puota „vaivados Radvilos 
rūmuose”

11:00 Pasiruošimas vakaronei
11:30 Vakaronė
12:30 Naktinis žaidimas „Skautai 

Gedimino kalne”
1:30 Mirtina-tyla

Sekmadienis
8:00 Inspekcija
8:20 Vėliavų pakėlimas „Lukiškių 

aikštėje"
8:40 Pusryčiai
9:15 Ruoša Kaziuko mugei.

11:45 Pasiruošimas pamaldoms
12:45 Šv. Kazimiero 500 metų 

mirties sukakties paminė
jimas

1:00 Šv. Mišios
2:00 Pietūs
3:00 Laisvalaikis
4:00 Žaidimai „Paneriuose”
6:45 Vakarienė
7:15 Vėliavų nuleidirpas 

„Lukiškių aikštėje”
7:30 Kaziuko mugė
9:30 Skaidrės

10:00 Pasiruošimas laužui
11:00 Laužas. Vaidinimai: „Du 

tūkstančiai ir vienas”, 
„Šypsena”

1:00 Mirtina tyla

Pirmadienis
9:00 Pusryčiai
9:30 Žaidimai

10:00 Vilniaus turtai
11:15 Vaidinimas: „Mėnulis”
11:30 Tvarkomės ir inspekcija
12:00 Pietūs
1:00 Baigiamoji sueiga „Šven

taragio slėnyje”
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KAIP PATIKO „VILNIAUS” 
KAZIUKO MUGĖ?

Paulius (Chicaga): Kaziuko mugės 
metu buvo labai smagu, nes per 
trumpą laiką daug išmokau apie 
Vilnių, kaip,ten visi gyveno, ką jie 
dirbo ir taip pat apie svarbius 
Vilniaus žmones.

Alina (Chicaga): Kaziuko mugei 
nebuvo sunku pasiruošti, padaryti 
vaizdą apie šv. Kazimierą. Buvo 
įdomu. Geriausiai paruošta buvo 
dešimta stotis apie dabartinę Lietuvą 
ir stotis apie Vilniaus, universitetą. 
Sutelkta daug informacijos apie 
Lietuvą, jos vaizdus, įspūdžius, 
gyventojus, jų namus, t.t.

Tomas (Chicaga): Pasiruošti 
Kaziuko mugei buvo labai sunku. 
Kai kurios stotys buvo labai įdomios 
ir daug išmokom apie Vilnių. Mes 
ruošėme stotį „kunigaikščių rūmai”. 
Teko skaityti įdomių knygų ir matyti 
paveikslų.

Lina(Chicaga): Ka'ziuko mugė man 
padarė visai kitokį įspūdį nei tikė
jausi. Aš gyvenu Chicagoje ir čia 
turime metinę Kaziuko mugę 
Jaunimo Centre. Tenai gali žaisti 
loteriją, valgyti skanių lietuviškų 
valgių ir sutikti seniai matytus 
draugus. Atvažiavau į „Vilnių” ir 
maniau, kad bus taip pat. Pasirodo, 
kad sužinojom apie Vilnių. 
Stovyklautojai buvo suskirstyti į 
dešimt grupių ir kiekviena grupė 
gavo temą ąpie ką turime pasakoti.

„VILNIAUS”
DALYVIŲ 

ĮSPŪDŽIAI

Mano grupė gavo „Vilniaus rūbai”. 
Iškarpėme lietuviškų rūbų paveikslus 
ir priklijavome ant plakato. At
pasakojome kaip buvo senais laikais. 
Kai apėjome stotis ir išklausėme kitų 
skilčių pasakojimus, jaučiau, kad 
žmonės daug sužinojo apie Vilnių.

Renata (Chicaga): Mūsų skiltis 
turėjo paruošti stotį apie 
kunigaikščių rūmus. Išmokau kaip 
bajorai gyveno gražiai išpuoštuose 
rūmuose ir kaip jie rengdavosi. Buvo 
duota mažai laiko, bet visos skiltys 
gerai pasiruošė. Gaila, kad kiti 
nesiklausė kas buvo sakoma, nes 
galėjo daug įvairių žinių sužinoti.

Kristina (Detroitas): Sekmadienį 
vakare skautai Dainavoje turėjo 
Kaziuko mugę. Toje mugėje buvo 
stotys, kurias padarė pačios skiltys. 
Mano skiltis padarė plakatą apie šv. 
Kazimierą ir tada turėjo apie jį 
papasakoti. Buvo visokių kitų stočių, 
pvz., lėlių teatras, kurioje turėjai 
sugalvoti vaidinimą apie Lietuvą, 
taip pat buvo stotys apie Lietuvos 
industriją, istoriją, Vilniaus univer
sitetą, Lietuvos gamtą, kariuomenę ir 
bajorus. Tada valgėme pyragus ir 
duoną, kūrinos mes anksčiau kepėme 
ant laužo. Buvo labai smagu mugėje 
•ir aš ten labai daug išmokau ko 
anksčiau nežinojau apie Lietuvą.

Julija (Clevelandas): Skemadienį 
vakare turėjome Kaziuko mugę. 
Mugei iškepėme duonos ir pyragų. 
Mūsų skiltis paruošė stotį apie šv. 

Kazimierą, kuris yra vaikų globėjas. 
Mes padarėme didelį plakatą, 
kuriame pavaizdavome šv. 
Kazimierą su jaunimu. Duona buvo 
labai skani, nors sudegusi.

KAIP SEKĖSI KEPTI PYRAGUS 
KAZIUKO MUGEI?

Melisa (Chicaga): Dainavoje mes 
darėm labai daug dalykų, bet man 
įdomiausia buvo kepimas pievoje. 
Mums viskas negerai išėjo, bet buvo 
linksma. Pirmiausiai mes sumaišėm 
tešlą. Visiems labai patiko neiškepta 
ir beveik viską suvalgė, kepimui liko 
tik dalis. Po to bandėm maišyti 
duoną. Man ant rankų prilipo visa 
tešla. į tešlą susukome dešreles ir 
sūrį, tada kepėme? Nebuvo taip 
skanu, nes ugnis buvo per karšta.

Renata(Chicaga): Labai įdomu buvo 
kepti pyragą ant laužo. Mūsų skilties 
pyragas gan skaniai išėjo. Kitų 
skilčių pyragai pridegė, mūsų nebuvo 
pilnai iškeptas. Skonis geras, bet tik 
labai negražiai atrodė. Kepėme ir 
duoną. Į tešlą įdėjome dešros ir sūrio.

Vilniaus didikai renkasi j puotą.
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Lies (Chicaga): Ant laužo keptas 
tortas galėjo būti geresnis. Man kepti 
ant laužo yra per primityvu. Aš 
skaitau, jei turime „dukofkų”, tai ten 
ir reikėtų kepti.

Tomas (Chicaga): Pyragų kepimas 
buvo labai įdomus, bet truputėlį 
sunku. Mūsų pyragas labai gerai 
išėjo, bet duonų sudeginom. Pyragas 
buvo iš „cake mix” ir į jį įdėjom 
ananasų. Dtfbna buvo iš tešlos, 
dešrosir sūrio.

■■ ABna(Chicaga): Kepti pyragus buvo 
labai smagu., bet labai nešvaru. 
Beveik visi duonos kepalai sudegė, o 
pyragaičiai pilni purvo. Mūsų išėjo' 
gerai; duona skani, bet pyragaičiai 
sudegė ir neskanūs.

Paulius (Chicaga): Pyragų kepimas 
buvo smagūs ir įdomus, nes turėjome 
kepti ant pačių pasidarytų laužti. 
Turėjome padaryti tešlų. Pyragas 
neblogai išėjo. Duona truputėlį 
sudegė.

KAIP PATIKO ATLIKTI MENO 
PROJEKTĄ (VILNAIUS DAILĖS 
PAMINKLAI)?

Ingrida (Chicaga): Man patiko meno 
projektas, bet buvo truputėlį nuobodu 
išklausyti visų kalbų. Bendrai visi 
žaidimai buvo smagūs. Blogiausias 
dalykas, tai buvo laužas.

Rūta (Detroitas): Aš labai daug išm
okau apie Vilniaus katedrų ir jos 
istorijų, kurių mes piešėm. Išmokom 
apie Vilniaus miesto žymiąsias vietas.

Viktoras (Chicaga): Buvo labai 
smagu. Aš daug išmokau apie Trijų 
Kryžių kalnų, šv. Onos bažnyčių ir 
kitas žymias vietas.

Silvija (Chicaga): Man labai patiko.
Buvo smagu piešti ir dažyti ir tuo 
pačiu laiku išmokti apie Vilnių. 
Bendrai suvažiavimas buvo smągus, 
bet per anksti turėjome keltis.

Antanas (Detroitas): Aš labai daug 
išmokau. Mes piešėm šv. Onos 
bažnyčių. Iš gipso lipdėme pilis, 
kalnus ir upes. Aš spalvavau šv. Onos 
bažnyčių, vėliau visiems apie jų 
skaičiau. Y ra sakoma, kad šv. Onos 
bažnyčia yra gražiausia Lietuvoj. 
Napoleonas sakė, kad jei jis galėtų, 
tai šv. Onos bažnyčių pasiimtų į 
Prancūzijų.

Audra (Detroitas): Meno projektas 
labai smagiai praėjo. Turėjome laiko 
gerai pabendrauti ir parodyti mūsų 
meniškus talentus.

AR SMAGŪS „VILNIAUS” 
SUSITIKTUVIŲ ŽAIDIMAI?

Stepas (Chicaga): 'Šeštadienį mes 
žaidėme naktinį žaidimų, kuriame 
turėjome atrasti degtukus, užsidegti 
savo žvakutę ir pagaiau nueiti j 
Gedimino pilį ant kalnelio miške. 
Buvo smagu.

Nina (New Yorkas): Šeštadienį 
vakare kun. Saulaitis pravedė
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žaidimą. Reikėjo dvejetais eiti ir 
atsirasti ant kalno su uždegta žvake. 
Kai pradėjom, pasiėmėm krepšį su 
numeriu 1,2 ar 3, puoduką ir žvakę. 
Eidami per mišką, turėjome sekti 
žvakes, kurios degė ant žemės, arba 
„styrofoam” daiktus. Tikslas šio viso 
žaidimo buvo surasti degtukus, kad 
galėtum užsidegti žvakę. Mes išėjom 
pro duris ir buvome „pagauti”, tai 
reikėjo pradėti iš naujo. Kai pradė
jom iš pradžių, tai pasimetėm miške. 
Niekada neradome žvakių arba 
„styrofoam” dalykų. Pagaliau girdė
jome skambutį, kuris užbaigė 
žaidimą, tai nuėjom ant kalno ir 
mums padavė vėliavėlę. Buvo įdomi 
naktis.

Mykolas (Detroitas): Šeštadienį 
vakare po šokių, mes žaidėme naktinį 
žaidimą. Buvo, smagu, bet labai 
sunku matyti. Mes turėjome sekti 
virvę ligi užbaigimo, bet daugelis 
negalėjo virvės surasti. Teko daug 
klaidžioti po mišką.

Esą (Chicaga): Šeštadienį vakare 
įvyko naktinis žaidimas. Reikėjo 
surasti degtukus, uždegti žvakę ir 
nueiti į pilį ant tolimo kalno. Nuėję į 
kalną susikaupėme. Gal galėjo būti 
smagiau, norėjome daugiau bėginėti.

Arnas (New Yorkas): Man patiko 
žaidimai, kuriuos kun. Saulaitis mus 
išmokė apie Vilniaus praeitį.

Lilė (Clevelandas): Šeštadienį 
žaidėme, žaidimus, kuriuos kun. 
Saulaitis pravedė. Buvo smagu iš
mokti daug naujų žaidimų. Vienas 
žaidimas buvo, kad visi sustoja į ratą 
ir pasilenkia. Mes turėjome bandyti 
išmušti viduryje rato žmogų.

Viktoras (Chicaga): Šeštadienį 
vakare mes žaidėm naktinį žaidimą. 
Mums reikėjo atrasti degtukus ir 
uždegti žvakę. Žaidimas buvo 
įdomus ir smagus.

Tadas(Clevelandas): Aš manau, kad 
nevisi žaidimai buvo smagūs, kartais 
nusibosdavo.

Kristina (Clevelandas): Žaidimai, 
kuriuos žaidėme, buvo laį»ai 
originalūs. Buvo smagu.

Laima (New Yorkas): Man labai 
patiko žaidimai, kuriuos kun. 
Saulaitis pravedė. Šio suvažiavimo 
tema buvo Vilnius. V isi žaidimai mus 
mokė apie V ilniaus praeitį ir įvykius. 
Kai smagu, tai lengva mokytis.

Lina (Clevelandas): Buvo smagu 
tokius keistus naujus žaidimus iš
mokti.

Vytas (Clevelandas): Man patiko 
kun. Saulaičio žaidimai, galėjai 
susitikti su visais žmonėmis. Man šis 
suvažiavimas labai patiko, nes buvo 
daug žmonių, kuriuos pažinojau ir 
žmonių su kuriais susipažinau.

KAIP SEKĖSI SU VAIDINIMAIS?

Jonas (Chicaga): Mūsų vaidinimai 
buvo per . ilgi. Bet Detroito buvo 
įdomus ir kartu smagūs. Pasakos 
buvo geros ir įdomios.

Rasa (Detroitas): Chicagos 
vaidinimai buvo per ilgi. Aš manau, 
kad Detroitas labai įdomiai paruošė 
savo vaidinimą. Buvo skirgingas, 
trumpas ir atrodė, kad visiems 
patiko. Aš manau kitą metą turėtume 
šauti vaidinimus prieš stovyklą ir ne

Kaip aštuonioliktame amžiuje .. . 

wwwww.ww^ 

vieną valandą prieš pasirodymą.

Gina (Detroitas): Chicagos buvo 
nuobodus. Jie tik sustoję skaitė. 
■Šeštadienį aš negalėjau ilgai 
dalyvauti, bet buvo smagu dirbti su 
savo grupe, nes galėjome paben
drauti.

Nepasirašiusi (Detroitą^: Aš jaučiu, 
kad nei vienas miestas neišvaidino 
įdomiai legendą. Nors atrodė, kad 
kai kurios grupės buvo 
pasiruošusios, bet vis dėl to 
neįdomiai pasirodė, o ypač Chicaga 
su savo ilgu skaitymu. Aš manau, 
miestai turėtų išmokti vaidinti, o ne 
tik skaityti. Detroitas, tai tikra 
vaidintojų grupė. Malonu buvo 
sėdėti ir žiūrėti į įdomų ir puikiai 

. paruoštą vaidinimą.

KAIP PATIKO BAJORIŠKA 
PUOTA?

Petras (Chicaga): Mano 
' mėgiamiausias vakaras buvo kai visi 

susirinkome šokti minuetą. Visi 
pasijutome ■ kaip viena didelė 
šeimyna. Galėjome susitikti su 
mergaitėmis, visos buvo malonios. 
Po šokių turėjome vakaronę, kur visi 
pasilinksminome. Buvo tikriū gerai

35

35



suruoštas savaitgalis.

Katie (Detroitas): Man patiko 
šešiolikto šimtmečio puota. Buvo 
smagu, nes galėjome apsirengti kaip 
tų laikų žmonės ir šokti minuetą. 
Mergaitės vilkėjo ilgais sijonais ar 
suknelėmis, berniukai nešiojo kelnes, 
žemiau kelių ilgumo. Kai šokome,tai 
neturėjome visą laiką šokti su |tuo 
pačiu asmeniu. Tada valgėme 
daržoves, kumpį ir duoną. Maistą 
turėjome pasiimti patys. Bendrai 
puota buvo smagi.

Kristina (New Yorkas): Šeštaidenį 
vakare buvo didelė puota. Iš namų 
visi turėjo atsivežti paruoštus 
drabužius iš šešiolikto, šimtmečio. 
Kai kurie vaikai labai gražius ir 
įdomius kostiumus dėvėjo; mergaitės 
buvo su „balinėm” suknelėm, o vyrai 
su trumpom kelnėm. Puota buvo 
ruošta išpuoštoje valgykloje. Per 
puotą visi šoko minuetą. Buvo labai 
įspūdinga ir smagu.

Tauras (New Yorkas): Šeštadienį 
vakare buvo didikų puota. Mes 
apsirengėme kaip didikai. Buvo 
šokiai, tai šokome taip pat kaip 
didikai šokdavo šešioliktame šim
tmetyje. Ten pat buvo įdomus 
vaidinimas ir vaišės. Salė labai 
gražiai papuošta. P o to buvo naktinis 
žaidimas. Man labai patiko.

AR SMAGI VAKARONĖ?

Rasa (Detroitas): Gražu kai šokame 
su lietuviška muzika, tačiau mes 
norėtume šokti su mūsų angliška 
muzika. Jei vadovai tik pagalvotų 
kas jiems patikdavo kai jie buvo 
mūsų amžiaus . . .

Jonąs(Chicaga): Vakaronė gera, nes 
visi šoko ir dainavo. Atrodė, kad 
visiems buvo smagu.

Sigutė (New Yorkas): Šeštadienio 
vakaronė buvo labai smagi.

O KAIP SU MAISTU?

Audra (Detroitas): Maistas buvo

gana geras. Visad buvo daug maisto 
ir labai skanu.

V ilniaus dailės paminklai rūpestingai 
aprašomi.

Tomas (Chicaga): Maistas buvo 
geras, bet ■ galėjo būti daugiau 
įvairumo.

Jonas (Chicaga): Maistas buvo 
skanus pirmą dieną, bet man 
viščiukas visai nepatinka. Kitiems tur 
būt buvo skanus, tačiau aš pripratęs 
prie „frozen T .V. dinners” . . .

Rasa (Detroitas): Maistas buvo 
puikus.

Gina (Detroitas): Maistas buvo 
neblogas. Y ra labai sunku tiek daug 
žmonių pavalgydinti.

Nepasirašiusi (Detroitas): Palyginus 
su kitom stovyklom, Dainavoje 
maistas buvo labai skanus. 
Pagyrimai šeimininkėm!

KĄ IŠMOKOTE APIE VILNIŲ?

Nepasirašęs (Chicaga): Aš jaučiu, 
kad aš labai daug išmokau apie 
Vilnių, daugiausiai per Kaziuko 
mugę. Šioje mugėje buvo dešimt 
stočių, kuriose atskiros skiltys 
paaiškino vieną Vilniaus aspektą. 
Išmokau apie Vilniaus įvairius 
pastatus, geografiją ir kultūrą. Buvo 
daug įvairių skautiškų žaidimų, kurie

labai smagiai praėjo. Pirmą dieną 
statėme Vilnių. Naudojome gipsą, 
kuris sukietėja į cementą. Dažnai 
nespėjome nusivalyti tą gipsą ir jis 
sukietėjo ant rankų. Buvo smagu 
statyti visokiausius garsesnius 
pastatus.

Audra (Philadelphia): Šiame 
suvažiavime aš nemažai išmokau 
apie Vilnių. Iš nuotraukų ir skaidrių 
aš susidariau gerą ’ vaizdą kaip 
miestas atrodo. Aš gerai susipažinau 
su senojo Vilniaus kultūra, istorija ir 
sužinojau apie žmones. Mažose 
grupėse buvo gera proga ne tik daug 
išmokti, bet ir susidraugauti.

Nepasirašęs (New Yorkas): Vilnius 
yra Lietuvos sostinė. Lenkai ir rusai 
kariavo dėl Vilniaus. Čia Dainavoj 
daug mokėmės apie Vilnių. Mes 
mokėmės kaip senovėje buvo 
šokama. Šeštadienį vakare reikėjo 
senoviškai apsirengti ir, nuėjus į salę, 
šokti taip kaip būdavo ten Vilniuje. 
Visi vadovai sugalvojo daug žaidimų, 
kad skautai ir skautės galėtų žaisti. 
Žaidimai, buvo apie Vilnių. Šiame 
suvažiavime man buvo labai smagu.
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Nepasirašiusi (Philadelphia): Aš 
jaučiu, kad aš labai daug išmokau 
apie Vilnių. Buvo labai įdomu 
klausyti aiškinimus apie Vilniaus 
universitetų, miesto istorijų ir apie 
Lietuvos gyvulius.

Nepasirasusa (New Yorkas): Vilnius 
yra Lietuvos sostinė ir didžiausias 
miestas Lietuvoje. Jis buvo 

Gedimino įkurtas ir išsilaikė labai 
stiprus. Lietuvoje buvo daug karų. 
Dabar požemiuose randami kardai 
ir visokį seni daiktai. Rasdami senus 
daiktus daugiau sužinome apie 
Lietuvą ir Vilnių. Visi ginklai parodo 
Lietuvos stiprybę ir todėl aš irgi noriu 
būti stipri ir aš esu labai patenkinta 
būti lietuvaite.

1984 m. gegužės 22 d.

Brangi sese Liuda ir visi vilniečiai,
Širdingai sveikinu visus 

susirinkusius „senajame Vilniuje". 
Linkiu Jums saulėtų ’dienų, ir kad 
kiekvienas Dainavos takelis taptų 
istorine V ilniaus gatve.

Sesėms ir broliams linkiu iš
gyventi didingų šio miesto senovę. 
Apgailestauju, kad nėatvykstame.

Sėkmės visiems, 
Budžiu,

Jūsų sesė ps. Aldona Miškinienė, 
J.A.V. Vidurio rajono vadeivė

Nepasirašęs (New Yorkas): Čia 
Dainavoje aš išmokau gan daug apie 
Vilnių. Mes žaidėm vilniškus žaidimus, 
turėjome puotų ir lankėme Kaziuko 
mugę. Visi šie užsiėmimai buvo apie 
Vilnių. Per puotų mes matėme kaip 
Lietuvos aristokratai vilkėjo. Per 
Kaziuko mugę lankėme stotis, kurios 
aiškino apie Vilniaus praeitį, gamtų ir 
gyvenimų. Buvo labai smagu kai mes 
kepėme duonų ir pyragų lauke; 
pasistatėme mažus laužus ir kepėme 
skanumynus.

KAIP PATIKO SKAUTIŠKOS 
SUSITIKTUVĖS?

Lina (Clevelandas): Aš manau, kad 
visas suvažiavimas buvo labai 
smagus, bet reikėjo daugiau laisvo 
laiko. Susitinkame draugus, kuriuos 
matysime tik t u o. metu, norime 
pasikalbėti.

Tauras (New. Yorkas): Šį kartų tema 
buvo labai įdomi. Aš daug išmokau, 
tai kitų metų atkeliausiu atgal.

Laima (New Yorkas): Man šitas 
suvažiavimas buvo labai smagus. 
Susipažinome su skautais ir 
skautėmis iš kitų vietovių. Iš pradžių

WW^-WWWWW
— Nevažiuoju namo. Pasilieku 
„V ilniuje”.
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aš nelabai norėjau važiuoti, bet dabar 
esu' patenkinta, kad praleidau 
savaitgalį Dainavoje.

Tadas (Clevelandas): Visa stovykla 
buvo labai smagi. .Man ypatingai 
patjko šeštadienį vakare. Mes 
padarėm daug įdomių dalykų.

Antanas (Detroitas):; Mes beveik 
negavome laisvalaikio, negalėjome 
žuvauti ir sportuoti. ,

Renata (Chicaga): Aš jau ketvirtą 
kartą atvažiuoju į suvažiavimą ir 
kiekvieną kartą'būna kitaip.'Daug 
įdomių dalykų ir žaidimų išmokstu.

Tomas (Rochesteris): Idėja buvo 
gera, suvažiavimas galėjo būti ge
resnis. Mokytis apie senąjį Vilnių 
buvo^smagu.

Andrius (Rochesteris): Stovykloje 
buvo smagu ir įdomu, galėjome tikrai 
daug išmokti apie senąjį Vilnių. 
Viskas amžinai vėlavo, bet vistiek 
turėsiu gerus prisiminimus.

Linas (Detroitas):. Šeštadienį at
sikėliau anksti. Reikėjo labai skubėti. 
Išvažiavęs sustojau pas „Mc
Donald’s”. Užsisakiau kiaušinių ir 
karštų blynų. Važiuojant buvo sunku, 
valgyti. Pabaigęs valgyti, atsiradau 
darbe. Darbe galvojau kaip man bus 
smagu grįžti stovyklauti į Dainavą. 
Tikrai palengvinc darbą.painavayra 
viena iš smagiausių ir gražiausių 
vietų pasaulyje. Tiek daug įdomių ir 
įvairių dąlykų čia daryti.

Šį savaitgalį aš labai daug iš
mokau apie!Vilnių. Nežinojau nei 
pusės ką dabar žinau. Tikiuosi, kad 
nepamiršiu. Užbaigiant noriu 
padėkoti sesei Liūdai už tokį gražų 
savaitgalį. Deja reikia išvažiuoti. 
Tikiuosi čia pasimatysime sekančiais 
metais.

kaulius (Chicaga): Stovykloje buvo 
labai smagu, bet per trumpai.
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Rotušės aikštė

Aikštė yra prie senojo Rotušės 
pastato. Seniau čia buvo baudžiami 
nusikaltėliai. Legenda sako, kad 
Algirdo laikais Rotušės aikštėje buvę 
nužudyti? pranciškonai, o kiti? buvę 
nukryžiuoti ant Trijų Kryžių kalno. 
Tačiau istorija šios legendos nepa
tvirtina. J 655 ’m., rusams puolant 
Vilnių, miesto gyventojai šioje aikštė
je bandė priešintis įsiveržusiems 
kazokams. Pasipriešinimui palūžus, 
kazokai daug vilniečių išžudė. 1794 
m. sukilę Vilniaus gyventojai vėl 
kovėsi. Rotušės aikštėje su rusų 
kariuomene.

Pats rotušės pastatas buvo aikštės 
viduryje. D.L.K. laikais rotušėje 
buvo posėdžių salė, teismo kam
bariai, miesto iždinė, pirklių kam
bariai, ginklų sandėlis ir net kalė
jimas. Rotušės prieangyje buvo 
didžiulės miesto svarstyklės ir matai.

Prie Vilniaus Rotušės nuo 
seniausiųjų laikų buvo ir mirties 
bausmės vykdymo vieta. Budelis 
gyveno požemyje po Subačiaus 
vartais. Kai tie vartai prieš 1805 m. 
buvo nugriauti, kažkas iš vilniečių 
buvusiame budelio bute įsitaisė 
smuklę, kurioje niekad netrukdavę 
lankytojų . . .- Prie rotušės stovė
jusiame bokšte buvo įtaisytas miesto 
laikrodis ir varpai. 1781 m. tas 
bokštas sugriuvo. Vėliau buvo 
pastatytas gražus portikas su 
šešiomis graikų stiliaus kolonomis. 
Viduje įruošta graži salė, kurioje 
vykdavo vilniečių baliai bei kitoki 
pasilinksminimai. 1845 'm. rotušėje 
įkurtas teatras.

Pati didžiausia Vilniuje. Ji yra 
prie Gedimino gatvės. Senais laikais 
Lukiškių vardu buvo vadinamas 
visas Vilniaus priemiestis. Ši aikštė 
yra susijusi su kai kuriais liūdnais 
prisiminimais. Malšindamas 1863 m. 
sukilimų, Muravjovas, vadinamas 
Koriku, čia buvo pastatęs kartuves. 
Lukiškių aikštėje buvo pakartas 
vienas iš Lietuvos sukilėlių vadų — 
Zigmas Sierakauskas, patekęs į 
nelaisvę sunkiai sužeistas, tardymų 
metu rusų visaip kankintas ir baisiai 
išvargintas. Tačiau ir į kartuves 
eidamas, iki paskutinė gyvenimo 
akimirkos jis protestavo prieš rusų 
despotizmą.

V erkių dvaras

Plaukiant Nerimi iš Vilniaus 
aukštyn, jau iš tolo matyti didžiulis ir 
nuostabiai gražus Verkių kalnas, 
dunksąs ties Neries vingiu. Gražius
V erkių rūmus, pastatus ir seną parką 
juosia miškai. Juose apstu įvairių 
veislių medžių, krūmų, uogų, rožių. 
Verkiai labai glaudžiai susiję su 
Vilniaus miesto praeitimi ir jo at
siradimu. Jau senovėje Verkiuose 
buvęs D.L.K. dvaras, kurį Jogaila 
1387 m. padovanojęs Vilniaus 
vyskupams. Kadangi apylinkės labai 
gražios, vyskupai mėgdavę čia 
vasaroti. 1664 m. Vilniaus vyskupas 
Jurgis Bialozoras pastatė Verkiuose 
bažnyčią, o taip pat įsteigė 
domininkonų vienuolyną ir 
mokyklą. Turto vienuolynui 
padovanojo vyskupai Aleksandras 
Sapiega, Mikalojus Pacas ir Mykolas 
Zienkavičius. 1850 m. domininkonų 
vienuolynas buvęs uždarytas.

Šventaragio slėnis

Pagal vieną seną padavimą, 
senovėje nebuvę nei Vilniaus miesto, 
nei Gedimino pilies, o tik Šven
taragio slėnis. Ten rusenusi amžinoji 
ugnis, vaidilučių kurstoma. Ten 
gyvenęs ir vyriausias Krivis su savo 
jaunute žmona. Skaudžios nelaimės 
visada buvo , žmonių gyvenimo 
palydovės, neaplenkusios jos ne 
Krivių Krivaičio: mirė jo žmona, ir 
Krivis pačioje savo jaunystėje liko 
našlys. Po kiek laiko jis sutikęs labai 
gražią mergaitę ir ją nuoširdžiai 
pamilęs. Bet senosios lietuvių tikybos 
papročiai draudę kriviams antrą 
kartą vesti. Atsiradęs betgi kitas 
krivis, kuris Krivių Krivaitį su ta 
aštuoniolikmete sutuokęs. Netrukus 
juodu ir sūnaus susilaukė. Tik visą 
laiką turėję savo meilę slėpti: jei kas 
būtų apie ją sužinojęs, mergaitė būtų 
buvusi gyva į žemes užkasta, o krivį 
būtų ant laužo sudeginę. Atsitiko, 
kad vieną dieną kaimynystėje su savo 
didikais medžiodamas, Šventaragio 
slėnį aplankęs D.L. kunigaikštis. 
Krivių Krivaičio žmona, savo vyro 
patarta, papuošusi vaikelį ir su 
lopšiu-lizdeliu įkėlusi į medžio 
viršūnę. Kunigaikštis nepaprastai 
nustebęs, kai išgirdęs vaiko verksmą 
medyje ir liepęs lopšį tuojau nukelti 
žemėn. Pašauktas Krivių Krivaitis 
aiškinęs kunigaikščiui „paslaptį”: esą 
tą kūdikį dievai per kunigaikštį 
siunčia jam Krivių Krivaičiui, 
įpėdiniu. Kunigaikščiui sutikus, 
Krivių Krivaitis vaikelį nugabeno į 
savo namus, o jo aukle pakvietė savo 
mylimą žmoną. Naujasis Krivių 
Krivaičio įpėdinis buvęs pavadintas 
Lizdeika — mat, lizde buvęs rastas. 
Šis Lizdeika, vėliau tapęs Krivių 
Krivaičiu, puikiai išaiškino 
Gedimino sapną.

Žalieji ežerai

Važiuojant iš Vilniaus šiaurės 
rytų kryptimi, Riešės apylinkėje 
pasiekiama ežerų grupė, vadinama 
Žaliaisiais ežerais. Žalia spalva šiems 
ežerams suteikia jų dugne besilaikąs 
žalios spalvos dumblo klodas. 
Žaliųjų ežerų grupei priklauso per 10
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ežerų. Didžiausias ir gražiausias jų 
yra Kryžiuočių ežeras (55 ha ploto). 
Apie jo vardo kilmę senieji apylinkės 
gyventojai pasakoja tokį padavimą: 
Senovėje ežeras turėjęs kitą vardą. 
Kryžiuočių vardu jis vadinamas tik 
nuo Vytauto laikų. Esą Vytauto 
laikais ant šio ežero ledo buvę suvyti 
nuo Vilniaus pilies vartų atmušti 
kryžiuočiai. Jų buvę daug, apranga 
taip pat gerokai suirusi. Ežero ledas 
tokio svorio neišlaikęs, ir visa 
kryžiuočių kariuomenė, drauge su 
arkliais, pabūklais ir šarvais, pasken
dusi. Nuo tada šį ežerą žmonės ir 
vadina Kryžiuočių ežeru.

Paneriai

Panerius nuo Vilniaus skiria tik 
kelių kilometrų tarpas. Paneriuose ir 
aplink Panerius labai gražios vietos; 
čia mėgo lankytis ir medžioti didieji 
Lietuvos kunigaikščiai. Algirdas 
Paneriuose turėjęs savo dvarą, 
kuriame drauge su savo šeima ir 
gyvenęs. Po jo mirties Paneriai 
atiteko Jogailai, kuris tuojau po 
Lietuvos krikšto, t.y. 1390 m., Pan
erius-užrašęs Vilniaus kapitulai.

Vyskupo Masalskio laikais(1783 
m.) Paneriuose buvo įrengta 
bažnytėlė. Ją aptarnaudavo iš 
Vilniaus atvykstamieji karmelitai. 
1831 m. vyskupo vizitacijos akte 
pažymėta, kad Panerių dvare yra 
koplyčia, ligoninė, bravoras, 
malūnas ir 4 smuklės. Tame pat akte 
sakoma, kad dvarui priklauso 231 
baudžiauninkas su 42 dūmais, 48 
laisvieji valstiečiai ir 165 valakai 
žemės bei miško.

Kail812 m. Napoleonas žygiavo į 
Vilnių, Vilniaus miesto delegacija jį

Verkių rūmai

pasitiko Paneriuose. Imperatorių tuo 
metu lydėjo 8-tas ulonų pulkas, 
vadovaujamas Domininko Radvilos. 
Napoleonas žavėjosi matomomis 
nepaprastai gražiomis Vilniaus 
apylinkėmis ir pačiu Vilniaus miestu.

Vingis

Vingio vardu vadinamas parkas 
— senų pušų šilas Neries vingio 
kilpoje, priešais Žvėryną. Parką 
gražiai iš trijų pusių apjuosia Neris. 
Vingis — puiki vieta, labai tinkama 
poilsiui, maudymuisi. Apstu įvairių 
medžių, krūmų, grybų, įvairiausių 
paukščių. XV-XVI a. Vingis 
priklausė Radvilams. XVI a. gale jis 
atitek. jėzuitams. Šie XVIII a. 
pradžioje Vingyje pastatė gražius 
rūmus, įruošė puikius daržus ir 

apjuosė juos mūro siena, kurioje 
įrengtos nišos. Vingį skaudžiai 
palietė 1710 m. Vilniuje siautusi 
maro epidemija, nusinešusi į kapus 
tūkstančius gyventojų, jų tarpe 118 
jėzuitų, kurie buvo palaidoti Vingyje. 
Vingį mini rašytojas L. Tolstojus 
savo veikale „Karas ir Taika”.

Iš Broniaus Kviklio 
„Mūsų Lietuva”, I tomas

Radvilų rūmai

„Lietuvių Enciklopedijoje” 
apibūdinti 48 Radvilai. Aišku, kad ir 
jų gyvenamieji rūmai buvo įvairios- 
vietovėse, nes dažnai jie buvo ne tik 
Vilniaus, bet ir Trakų vaivadomis. 
Skautiškose susitiktuvėse orien- 
tuotasi į Mikalojų laikus 
šešioliktame šimtmetyje.
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