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Visos nuotraukos Pauliaus Jurgučio 
išskyrus, kaip pažymėta

Paulius Jurgutis, „ Raguvos ”susitiktuvių fotografas.
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TRYS DIENOS
LIETUVOS PAJŪRY OOOO

Jau trečią kartą ruošiame skautiškas susitiktuves. 
Pirmosios buvo Beaumont, Ohio, o pernai Dainavoje. 
Atrodo, kad jau ir praktikos įsigijome ir tiek nesi
jaudiname kaip pirmąjį kartą, tačiau rūpesčių vistiek 
nemaža. Daug darbo viską suplanuoti, suorganizuoti. 
Šįmet iš vis baiminamės, jog nesuvažiuos jaunimas, gausu 
visokių renginių, stovyklų vasaros metu. Mūšų baimė ne 
be pagrindo. Daugelis atvykstančių registruojasi 
paskutinėmis dienomis prieš susitiktuyes. ir labai ap
sunkina organizavimo darbą ... Su planavimu jau daug 
geriau. Sesė Danutė Eidukienė, brolis Antanas Saulaitis 
ir aš juos darome ištisus metus. Norime:, kad programa 
būtų originali, už^at ima laiko sugalvoti. Daug kas 
paklausia: „Iš kur tas idėjas gaunat??” Atsakymas tik 
vienas: ilgai apie viską galvojame ir kartais visai 
netyčiomis ay grindis plaunant, ar kilimus siurbiant, ar 
knygą skaitant, o kartais ir telefonu besikalbant šauna 
mintis. Tada džiaugiesi sakydamas: „Turiu idėją”. 
Smagiausia kai visi trys turime progos pasikalbėti. Tada 
vienas kito mintis papildome ir būna lengviausia ką nors 
sugalvoti. Kaip pavyzdžiui, šįmet sesė Danutė užsiminė: 
„Būtų gera turėti gintarinę pilį.” Gi pasakų tema. 
Kiaušiu: „Apie kokią pilį tu galvoji?” Sako: „Lai mūsų 
gabiosios sesės nupiešia ant didelio popieriaus.” Grįžus iš 
Chicagos vis galvoju apie tą pilį ir bandau ją Dainavo! 
valgykloje įsivaizduoti. Skambinu savo gerai draugei 
dail. Birutei Rauckienei ir sakau: „Mūsų Vyriausia 
Skautininke nori gintarinės pilies.” Po kelių savaičių ji 
man entuziastingai skambina atgal: „Žinai ką, mes tą pilį 
pastatysim”. „Kaip?” klausiu. „Ot paimsim ir pastatysim. 
Bus trijų dimensijų.” Aš niekaip negaliu -įsivaizduoti 
kokia ta pilis bus, bet jau jei Birutė sako padarys, tai 
žinau, kad padarys ir toliau nesuku galvos. Mintyse kitas 
rūpestis: kaip pasiūti žalčius? Noriu, kad būtų dideli, 
būtinai su blakstienom ir gražiom akim. Čia ir vėl sesė 
Birutė ateina talkon. Padeda man padaryti žalčių galvas 
ir nupiešia tamsoje šviečiančias akis, bei prilipina ilgas ir 
juodas blakstienas.

Jau ketvirtadienį su pilim ir žalčiais nuvykstam 
Dainavom Ten dar stovyklauja amerikiečiai ir 
susidomėję stebi ką mes čia statom. O pilis tikrai trijų 
dimensijų: keturkampiai kuorai, apvalūs bokštai, gin
tarinės spalvos, paskendusi jūros dugne (nupieštos 
dekoracijos). Ant kuoro paguldome žaltį, kiti plaukia 
(pakabinam nuo lubų su kaspinais), arba tingiai kur nors 
guli. Amerikoniukai susidomėję klausinėja kas čia bus, ar

Brolis Saulaitis kviečia į ■> Mažąją Lietuvą

ir jie gali dalyvauti? Užbaigę darbą, skubame atgal į 
Detroitą, nes dar daug kitų reikalų laukia. Svarbiausia 
supirkti visą maistą. Pagalbon ateina Gabijos tunto vyr. 
sk. židinietės, kurios jau antri metai mielai padeda. 
Pagaliau penktadienio pavakarį vėl lekiame atgal į 
Dainavą. Jau randu atvykusius sesę Danutę ir brolį 
Antaną. Jiedu eina prie „Spyglio” ežero apžiūrėti 
pakraštį, rytoj darysime Lietuvos pajūrį. Kariaujame su 
dėžėmis maisto, nejaugi per daug pripirkom? Tačiau iš 
tikrųjų net nežinom kiek suvažiuos. Norime ir stalus 
gražiai papuošti. Sesė Danutė, kaip pernai, bėga į pievas
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skinti gėlių. Sudeda puikias puokštes, prie jų paguldome 
likusius žalčius. Svetainė gražiai atrodo. Visos kėdės ir 
durys naujai tamsiai žalia spalva nudažytos. Juokaujam, 
kad pritaikė prie mūsų žalčių . . . Pamažėli pradeda 
suvažiuoti susitiktuvių dalyviai. Aišku, pirmiausiai 
jaunimas atvažiuoja iš Detroito, tada Chicagos, 
Rochesterio, Hamiltono, Cleveland©, pora net iš Atlanto 
rajono. Daugelis veidų pažįstami. Kiti šiose susitiktuvėse 
jau trečių kartų, tad visi randa daug bendros kalbos. Apie 
miegų sunku ir pagalvoti.

Šeštadienis. Aštuntų ryto pusryčiai, o devintų vėliavų 
pakėlimas. Aikštelėje, esančioj šalia valgyklos ir aukštai 
krante, išsirikiuojame vienetais. Apsiniaukę. Pamažėli 
nuo ežero ir pievų kyla rūkas., tikimės, kad išsiblaivys ir 
bus graži diena, nes mums geras oras labai svarbu. Beveik 
visi užsiėmimai numatyti lauke. Pakeliame Tautos ir 
Mažosios Lietuvos vėliavas. Vėliau, kai visus pasveikinu, 
paaiškinu kodėl, mokysimės apie pajūrio Lietuvų ir 
„Aušros” laikus. (Mūsų Mažosios Lietuvos vėliava: žalia, 
balta, žalia, be vyties, nes 1660 m. Mažosios Lietuvos 
vėliava buvo užtikta be vyties, o tik 1918 m. — su vytimi). 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra paskelbusi 1983 m. 
„Aušros” metais, tad mes šiai temai skiriame dalį 
programos. Pristatau vadovus, o jų čia, be mūsų trijų, 
visa eilė: v.s. Česlovas Anužis — komendantas, s.fil. 
Jonas Ąsminas vykdo registracijų, s.y. Paulius Jankus — 
adiutantas, ps. Laima Lelienė, s.fil. Dalia Dundzilienė, 
s.fil. Ilona Laučienė padeda su programos pravedimu; 
kiti su vienetais atvykę vadovai s. Albina Ramanauskienė 
ir ps. Antanas Jarimas.

Broliams ir sesėms duodame tris minutes laiko 
sugalvoti kaip supažindinti dalyvius su savo vienetu. Visi 
pasirodo įvairiai, kiti juokingai. Detroitas pradeda savo 
„šeimos ginčų” ... Šis tęsiasi per visas susitiktuves, 
kiekvieno vėliavų pakėlimo ir nuleidimo proga.

Brolis Sauląitis raguviečius išsiveda pievelėn. Čia 

žaidimo būdu vyksta skilčių sudarymas, viso septynios 
skiltys. Kai susiskirsto, skiltis atskuba pas mane 
(susitiktuvėse viskas vyksta greitai ir nėra laiko lėtai 
vaikštinėti), pasako pavardes. Jau būna išsirinkę 
skiltininkų. Jiems duodu nuspalvotų žuvį, iškirptų iš 
popieiaus. Tada bėga prie valgyklos sienos, ant kurios 
sukabintos tokios pat žuvys ir čia surašyti jų vardai. Taip 
pagal formų susiranda savo skilties vardų. Kai grįžta 
gauna spalvotus kaklaryšius, kiekviena skiltis skirtingos 
spalvos. Šie jau tapo susitiktuvių tradicija. Vardai 
parinkti pagal sekančias žuvis: karpiai, šamai, vėgėlės, 
lašišos, eršketai, salatai, upėtakiai.

Žuvys išplaukia į kitų pusę Spyglio daryti, tiksliau 
statyti Lietuvos pajūrio žemėlapį. Šį užsiėmimų broliui 
Saulaičiui pravesti padeda sesės Ilona ir Dalia. Visi 
griebiasi darbo. Vieni pastogėje lipdo tiltus, stato namus, 
vėtrunges, kiti Spyglio pakrantėje kasa Kuršių marias, 
vingiuoja upes, lipdo kopas, skulptūras, tvirtoves. Po 
gerų poros valandų mes, visi iki vieno Raguvoj esantys, 
atkeliaujame pažiūrėti kas padaryta. Pajūrys tęsiasi nuo 
Latvijos sienos iki Karaliaučiaus. Vaizdas tikrai įdomus. 
Matai šių Lietuvos dalį kaip iš lėktuvo. Skiltys aprodinėja 
savo architektūrų ir aiškina. Žavimės jų sumanumu, nes 
kūrybingumo tikrai nestinga. Iš pagaliukų (kaip ledams) 
padarytas Palangos jūros tiltas, graži „Eglės žalčių 
karalienės” skulptūra, iškastos Kuršių marios, Nerijos 
pusiasalis su ragais ir raguvomis, paplūdimiai, upės, net ir 
pušynai išdygo. Pastatyti miestai, svarbesni pastatai, kaip 
bažnyčių, mokyklų; Klaipėdoje net ir „McDonald’s” bei 
„Searsas” atsirado. Baltijos jūroj plaukioja laiveliai, 
matosi švyturiai, tiltai, tvirtovės, sena smuklė. Sužinome 
apie paukščių stotį, tinklų rišimo centrų, buriavimo 
mokyklų.

Smagiai pasidarbavę prie vandens, sijiame 
užkandžiauti. Jaunimas ten pat laužavietėje kepasi
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dešreles, o vyresnieji valgo valgykloj. Šįmet virtuvėje 
darbuojasi ps. Danutė Petronienė, ps. Genovaitė 
Asminienė, vyr.sk. Vanda Šepetieoė, syr.sk. Danutė 
Žebraitienė, sk. Birutė Barauskienė, ps. Algis Rugienius 
ir dr. Algis Barauskas.

Pusę trijų pirmasis vaidinimas: „Eglė žalčių 
karalienė”. Atlieka Ctūcagos vienetai. Ši yra pagrindinė 
mūsų susitiktuvių pasaka, todėl ir gintarinę pilį pastatėm 
ir žalčius pasiuvo m. Pasaka suskirstyta į keturias dalis ir 
vyksta trijų dienų bėgyje. Pirmoji dalis vaidinama prie 
valgyklos durų, „prie žvej o namelio.” Čia iškabinti tinklai 
ir pastatyta medinė tvorelė. Vaidintojai pasipuošę 
tautiniais rūbais, sudaro gražų įspūdį. Jau esame vieni 
prie kitų pripratę, tai ir vaidindami jaučiasi laisvai. 
Pasakas plačiau aprašė sesė Eidukienė.

Vaidinimui pasibaigus, malonu susėsti valgykloje. 
Brolis Anužis praveda dainavimą. Pamoko Mažosios 
Lietuvos himną. Šį sunku giedoti, tačiau supažindina su 
meliodija ir žodžiais. Ten pat, prie gintaro pilies, įvyksta 
antroji „Eglės žalčių karalienės” dalis.

Diena bėga pasišokinėdama. Nėija* laiko kada 
nuobodžiauti, pasišnekėti ar pabendrauti. Pasibaigus 
antrajai pasakos daliai, duodame valandą laiko 
draugystei arba poilsiui.

Ketvirtą valandą susirenkame žaidimams. Juos su 
jaunimo pagalba praveda brolis Saulaitis. Jis atskirame 
straipsnyje'visus Raguvos žaidimus smulkiai aprašė, taip, 
kad norintieji savo vienetuose žaisti turi tik pasiskaityti. 
Žaidimų pavadinimai pritaikyti pajūrio temai. Pastebė
jome, jog žaisti jaunimas mėgsta, visai nesvarbu kokio 
amžiaus bebūtų. Susitiktuvių žaidimuose ne laimėjimas, 
o dalyvavimas svarbų. Būna smagu, nes nėra įtampos. 
Aišku, kiekvienas žaidimas tiri savo tikslą ir yra 
lavinantis; dažniausiai greitą orientaciją. Žaidžiame 
pusantros valandos ir esame gana išalkę; gerai kai 
šeimininkės laukia su skania vakariene. Pavalgę 
neišsiskirstome, pusvalandį padainuojame, o jau tada 
tvarkingai išsirikiuojame vėliavų nuleidimui. Šį kartą 
sustojame Raguvos skiltimis; kiekviena sugalvoja trumpą 
pasirodymą. Daugumos vaizduotė laki. Kadangi į 
Vėgėlių skiltį „pakliuvo” daug detroitiečių(kartais sunku 
nuo savo vieneto atsiskirti, nors ir neskaitlingoje grupėje), 
tai toliau vyksta „Šeimos ginčas”.
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Šįvakar bus krikštynos su senoviškais lietuviškais 
papročiais. Joms reikia nemažai pasiruošti. Skiltims 
išdalinami uždaviniai: pagaminti vaisių maistų, papuošti 
stalų, namelį iš lauko, padaryti kūdikėliui dovanų, 
pagrindiniai veikėjai turi išmokti kų reikės daryti. 
Devintą valandą susirenkame valgyklon. Esame ap
sirengę tautiniais ar kaimo rūbais, todėl gražiai ir 
tvarkingai atrodome. Šventiška nuotaika, nes aplinka 
papuošta gėlėmis, vainikais viduj ir lauke, apipinta 
tvorelė ir durys, gėlėmis išgražintas bobulės vežimas. 
Jaunimas nekantriai laukia kaip čia viskas bus, nes beveik 
visi lietuviškų krikštynų papročių nežinome. Štai į salę 
ateina gandras ir praneša apie kūdikėlio gimimą. Tada 
bobutė su tėvais ir kūmais neša kūdikėlį (lėlę) į bažnyčią, 
palydimi mūsų visų. Kūdikėlis baltai aprengtas ir šiltai 
susuktas pataliukuose, surištuose austine juosta. Mūsų 
„bažnyčia” prie vieno Dainavos kryžiaus. Kun. Saulaitis 
paaiškina apeigas; visi dalyvaujantieji kartu pasimeldžia. 
Apsupa vakaro ramuma ir jauki žvakučių liepsna. 
Lengva susimąstyti.

Salėje vyksta vaišės su visais papročiais, kurie surašyti 
straipsnelyje: „Lietuviškos krikštynos”. Gaila, kad 
neturime muzikos reikia pasitenkinti rateliais’ ir savo 
pačių dainavimu. Krikštynų linksmybėms baigiantis 
paaiškėja, jog brolio- Saulaičio gimtadienis. Atnešame 
pyragą su degančiomis žvakutėmis. Iš visų jėgų pūsdamas 
bando jas užgesinti, tačiau žvakutės negeso . . . Suranda 
atsakymą ir liepsną nukanda. Kažin ar tai buvo geriausia 
išeitis, bet turėjome gardaus juoko.

Visuose suvažiavimuose ar stovyklose atrodo 
jaunimas niekada nepavargsta, miego tai tikrai nenori, 
nebent kas neįdomiai kalba. Puikiai žinojome, Raguvos 
gyventojų nepaguldysime 11 vai., nors mums vyresniems 
tai būtų patikę. Tad 10:30 vai. kuriame laužą, kuris jau iš 
anksto sukrautas kitoje pusėje Spyglio. Laužo programą 
sumaniai ir tvarkingai praveda Antanina,'Vytas ir 
Antanas. Hamiltonas suvaidina „Jūratę ir Kastytį”. 
Lygiai pirmą valandą paskelbiame mirtiną tylą. 
Daugumas sumiega.

Sekmadienį ryte prapliumpa lietus. Ką darysi, reikia 
keisti programą. Po pusryčių vistiek pradedame su 
žaidimais, kaip kad buvo dienotvarkėje numatyta, tik 
žaidžiame baltųjų rūmų salėje, o ne lauke. Kai kuriuos 
žaidimus gali žaisti tik pusė, tai vieni žaidžia, kiti žiūri. 
Stebėti taip pat smagu. Netrūksta ir juokų, ypač kai 
žaidimai įdomiai apibūdinami.

Toliau užsiėmimai vyksta valgykloje. Čia kiekviena 
skiltis turi paruošti stotį pirmadienio žvejų turgui. 
Medžiaga jau iš anksto vadovų surinkta, dabar reikia 
sutvarkyti, sulipdyti ant plakatinio popieriaus, papuošti 
ir sugalvoti kaip turgaus dienų kitiems paaiškinti. Stočių 
turinys surištas su Lietuvos pajūriu, bei istorija: gintaras, 
laivai ir vėtrungės, žuvys, žvejyga, kopos, Kuršių marių 
klimatas, prūsai, Mažoji Lietuva, „.Aušra” (viskas

norminis
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apibūdinta straipsnelyje: „Žvejų turgus”). Vadovams 
padedant dirbame apie porų valandų. Per tą laiką nustoja 
lyti. Šv. Mišių aukai einame į kitą pusę Spyglio, į 
laužavietę. Ten yra padaryti suolai, tad galima susėstu 
Šiltai apsirengę, nes valgykloje buvo drėgna ir vėsu, 
tačiau kai nutylame, nutyla ir visa Dainava, niekas 
neišblaško mūsų maldų. Jau jaučiamės kaip artima 
šeima, o šv. Mišių aukoj dar artimesni.

Pietaujam, ilsimės, išleidžiame Hamiltono seses ir 
brolius, susilaukiam lankytojų iš Detroito. Pusę keturių 
susirenkame dainavimui, kurį seka sudėtingas žaidimas: 
„Pėdos kopose”. Žaidimas užtrunka porą valandų, o tada 
jau vėl išalkę.

Vos spėjame nuleisti vėliavas kai pradeda lyti. 
Programą tęsiame valgykloje. Žiūrime skaidres apie 
Lietuvos pajūrį. Kadangi bestatydami žemėlapį nemažai 
išmokom apie pajūrio geografiją, žiūrėti skaidres daug 
įdomiau. Girdisi komentarai: „Mes tą darėm.”

Šįvakar pasakų laužas. Daugelis vienetų jau namuose 
pasiruošę, tačiau dar nori surepetuoti, prisiminti, 
pakartoti. Skiltininkai tuoj po pasakų laužo organizuoja 
vakaronę; bus talentų vakaras. Daug susijaudinimo: visi 
ieško savo talentų! N ors lauke sukrautas didžiulis laužas, 
turime pasitenkinti su ugniaviete salėje; dar vis lyja. 
Laužo- metu Rochesteris vaidina pasaką „Mergaitė 
jūroj”, Clevelandas — „Neringą”, Detroitas — 
„Lietuvą”, taip pat Chicaga— trečiąją dalį „Eglės žalčių 
karalienės”. Vienetai puikiai ir su humoru pasakas 
inscenizuoja, kurios jungiamos su šūkiais, dainomis. 
Laužo programa greitai prabėga ir nenusibosta. Tada jau 
skubame rengtis talentų vakarui; apsitaisome 
įvairiausiais kostiumais. O tų talentų — begalybė! 
Muzikai, dainininkai, šokėjai, artistai, vieni už kitus 
geresni. Svarbiausiai netrūksta entuziazmo. Vyresnieji 
stebisi ir džiaugiasi: „Turime daug gabaus jaunimo.” 
Talentams pasirodžius per daug įspūdžių, jog galėtumei 
eiti miegoti, mirtiną tylą reikia truputėlį atidėti . . .

Pirmadienį, dėkui Dievui, tik šiek tiek krapina, bet 
nelyja. Mums ypač svarbu, nes šįryt pusryčiai lauke. Ant 
lauželių žadame kepti žuvis. Visoms skiltims išdalinamas 
maistas: duona, sviestas, kiauš iniai, miltai ir, žinoma, 
žuvis, kurią per dvi dienas meškeriojo brolis Stasys su 
draugais. Šlapios malkos, sunku ugnį susikurti, tačiau 
visos skiltys šiaip netaip susikuria ir pradeda kepti žuvį 
įvairiausiais būdais. Vieniems geriau sekasi, kitiems 
blogiau. Vieni labai skaniai valgo, kiti bijo net ragauti. 
Tokiems duodame kiaušinių, kuriuos taip pat ant lauželio 
ugnies reikia kepti. Buvo tokių, kad nei žuvies nei 
kiaušinių nemėgsta, na, tiems vėliau buvo labai skanūs 
pietūs!

Pakėlę vėliavas, skubame ruoštis žvejų turgui. Vyks 
valgykloj. Turime tik-fcpie penkiolika minučių laiko. Šį 
kartą bus mažiau stočių. Ankstyvesnėse susitiktuvėse 
esame turėję apie 20. Nutarėme, svarbiausia jog stotys 

būtų pačių paruoštos, taip daugiausiai išmokstama. 
Dešimtą valandą prasideda tikras turgus. Prie visų 
valgyklos sienų kas nors ką nors aiškina. Vieni su kitais 
rungtyniauja. Gyviausiai savo stotį pristato karpiai. 
Tema — prūsai, čia vyksta kaip ir pasirodymas. Brolis 
Antanas, užsidėjęs senovišką šalmą, skaito svarbiausius 
istorinius įvykius, o sesės kartoja pagrindinį sakinio žodį, 
pritaikydamos tam žodžiui atitinkamą judesį. 
Nepasiduoda ir kiti. Skoningai išdėti gintaro pavyzdžiai, 
vaizdžiai pasakojama apie kopas (padarytas raguvos 
pavyzdys), ekologiją, žvejygą (pastatytas laivas) ir t.t. 
Sesė Eidukienė prie gintaro pilies trumpai paaiškina apie 
lietuvių liaudies pasakas, o aš surenku įspūdžius raštu. 
Visos stotys kiekvienos skilties originaliai pristatomos, 
klausytojams nenuobodu; jaučiam, kad žvejų turgus 
tikrai pasisekęs. Einame prie ežero ir čia suvaidinama 
ketvirtoji „Eglės žalčių karalienės” dalis. Pasaka 
pabaigiama vaikamspavirtus į medžius. Kad paženklin
tume Dainavoje raguviečių buvimą ir visada šias 
susitiktuves atsimintume, Spyglio pakrantėje, tarp jau 
gerokai paūgėjusių medžių, pasodiname: eglę(Chicagos 
sesės), uosį (Chicagos broliai), beržą (Rochesteris), 
ąžuolą (Detroito broliai) ir kitą ąžuolą (Atlanto broliai), 
drebulę (Cleveland© sesės).

Papietavę renkamės paskutiniajam vėliavų 
nuleidimui ir atsisveikinimui. Susitiktuvių dienos buvo 
ilgos ir pilnos įvairių užsiėmimų ir žaidimų, tačiau 
nepaprastai greitai prabėgo. Atsisveikinti visada sunku ir 
liūdna. Vėliavų aikštėje neskubame su ceremonijomis. 
Skiltys ištęsia savo pasirodymus, ypač „šeimos ginčą”. 
Skiltininkai pastato piramidę ir sušunka: „Sudiev”. 
Kelionei vadovai dalina saldainius, nurišami susitiktuvių 
kaklaryšiai. Pagaliau kun. Saulaitis visus palaimina ir 
sugiedame: „Kaip grįžtančius namo paukščius.” Dar ilgai 
mojuoja rankos prie baltųjų rūmų ir smagiau kai 
susitariame sekantį pavasarį vėl susitikti. ■

s.fil. Liūda Rugienienė
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LIETUVOS PAJŪRIO
ŽODYNĖLIS ooooo
KURŠIŲ NERIJA

Tai ilgas, bet siauras smėlio pusiasalis, savo šaknimis 
įaugęs į Sembos pusiasalio (Karaliaučiaus srityje) 
krantus, o ties Klaipėda atskirtas nuo sausumos vos pusės 
kilometro pločio sąsiaurio. Čia baigiasi kopos, todėl ta 
vieta vadinama Kopgalis. Kuršių nerijos ilgis — apie 97 
km. Vokiečiai XV a. iš nerijos pasidarė Nerangų, 
Neringą, o XX a. pradžioje lietuvių literatūroje paplito iŠ 
vokiečių paskolintas žodis Neringa. Nerija — seniausias 
ir tikrai lietuviškas pusiasalio pavadinimas. Marių žvejai 
neriją vadindavo Užmariu.

RAGAI

Kuršių nerija platesnė ten kur nuo jos į marias išsikiša 
ilgesni pusiasaliai vadinami ragais.

KOPOS

Jos dunkso didžiulės, vidutiniškai 700-800 m. pločio ir 
40 m. aukščio, kalvagubriu nuo Šarkuvos iki Smiltynės 
(apie70 km.).

KURŠIŲ MARIOS

Lietuvoje didžiausias vidaus vandens telkinys. 
Plačiausia vieta46 km. pietinėje dalyje, o siauriausia pusė 
km.

KOPŲ GŪBRYS

Viršūnė.

RAGUVA

Kopų gūbrys nėra vientisas; kloniai, vadinamosios 
raguvos, jį sklaido į atskirus masyvus.

PAŠTO KELIAS
Kelias per Neriją, kuriuo buvo keliaujama iš 

Karaliaučiaus į Klaipėdą. Manoma, kad juo keliaudavo 
kryžiuočiai. Ilgainiui jis virto pašto keliu, nes drauge su 
keleiviais keliaudavo ir pašto diližanai.

Bronius Kviklys „Mūsų Lietuva” IV tomas

ooaoooooooo
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Akmuo su iškaltais žalčiais Raguvoje 
(dabar sunaikintas)

ŽODIS “RAGUVA“
Raguva reiškia ne tik įdubimą, žemą vietą. 

Sanskritų kalboje tebesanti išlikus aiški „rago” (rahas) 
žodžio prasmė, reiškianti ramumo, slėpingumo vietą. Šią 
prasmę turį ir visi mūsų pavadinimai, kilę iš žodžių 
„ragas” bei „raguva” — jie pažymį ramias, šventas, 
senosios lietuvių tikybos kulto vietas. Raguose rinkdavęsi 
senovės lietuviai melstis ir dėl to tas vietas dažnai 
vadindavę šventaisiais ragais — šventaragiais. D r. J. 
Basanavičius pažymi, kad vieta, kur mirusiųjų kūnus 
degindavę, buvusi vadinama Šventuoju ragu. Tad tokių 
vietų, kaip Raguva, vardas galėjo būti taikomas ne tik 
šventovėms, bet ir kapinėms. Labai galimas dalykas, kad 
visi aisčiai turėjo savo štventovėms bei kapinėms bendrą 
raguvos vardą, o prūsai vadinę raguva ir romuve.

Kairiajame Nevėžio aukštupio krante, 28 km į 
pietryčius nuo Panevėžio, yra Raguvos miestelis. Kad šis 
miestelis glaudžiai rišasi su senąja lietuvių tikyba, 
patvirtina faktas, kad XIX a. pirmojoje pusėje 
archeologas E. Tiškevičius čia, ant Nevėžio kranto, 
aptikęs akmenį 1,3 m ilgio, 0,72 m pločio ir 0,43 m 
aukščio, žmonių vadinamą Žalčiu, sujame iškaltais trimis 
žalčiais. Tiškevičius šį paminklą nupiešė, aprašė ir laikė 
senosios lietuvių tikybos šventenybe (žr, paveikslą). 
Vėliau šis akmuo nežinia kur dingo. M. Baliukas ir F. K. 
P okrovskis tvirtina, kad jis buvęs perkeltas į Kėdainius ir 
tolimesnis jo likimas nežinomas.

B. Kviklys „Mūsų Lietuva” II tomas
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SUSIPAŽINIMO ŽAIDIMAI 
IR SKILČIŲ
SUDARYMAS oooaa

Visi Raguvos dalyviai susirenka į žaidimų pievą. Per 
keturis ar daugiau žaidimų visa grupė pasidalina į skiltis. 
Sudarę skiltis,. žvejų kaimo gyventojai persikelia į 
Lietuvą, supildami Lietuvos pajūrio žemėlapį irtuo būdu 
suauga labiau j skautišką skiltį, kuri dirba ir linksminasi 
kartu.

1. GIMIMO DATA. Žaidėjai sustoja į du būrius 
pagal gimimo datą: žiemos būrys (lapkritis — kovas), 
vasaros būrys (birželis — rugpjūtis). Visi kiti prieina ]5rie 
to būrio, kur nori.

2. DELNAI. Kadangi grupės dar labai didelės, 
kiekviena pasidalina pusiau. Kiekvienas žaidėjas sudeda 
savo rankas už savo nugaros ir atsuka delnus arba į viršų 
arba į apačią. Visi vienodais delnais — į vieną grupę, kiti 
— į kitą. Jeigu būreliai nevienodi skaičiumi, didesnis 
būrys gali vėl taip«pasidalinti.

3. Ruoniai. Negalima kalbėti. Kiekvienas ploja savo 
pavardės skiemenų skaičių (pavyzdžiui, Petraitis ploja 
tris kart, Petruškevičius — penkis). Taip kiekvieno būrio 
nariai vėl pasidalina į mažesnius būrelius.

4. BATAI. Ligi šiol susidariusiuose būreliuose 
kiekvienas nusiima vieną batą ir sudeda krūvon,Žaidimo 
vedėjas ar vedėja padalina batus taip, kad išeitų 
reikalaujamas skaičius. Atsiimdami batus, susiburia į 
skiltis.

Sesė Liūda sveikina Raguvos dalyvius.

5. KRIAUKLĖS. Jei būriai dar perdideli, kiekvienas 
gauna po kriauklę (arba sagą). Meta kriauklę į orą, kad 
nukristų žemėn. Jeigu šios nugarėlė viršun, į vieną skiltį; 
jeigu kriauklės vidus viršun — į kitą.

6. GABALAI. Kiekvienas gauna po spalvoto pop
ieriaus gabalą. (Iš anksto iškirpti pagal reikiamą skaičių). 
Susijieško savo draugus — kur gabalai tinka, sudaro 
kvadratą ar kitę..figūrą ar spalvą.

7. ŽUVĖDROS. Kiekviena skiltis bando ore išlaikyti 
kiek gali daugiau „žuvėdrų” — sagų, kriauklių, po
pierinių lėkščių ar puodukų 1 min.

„ Upėtakiai "ilsisi.
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“RAGUVOS“ SKILČIŲ
VARDAI 00OOOOOO

UPĖTAKIS

(Sal.otruttafarioL.) žuvų(Pisces) klasės, kaulingųjų 
(Teleostei) būrio, minkštaspamių(Anacanthinį) pobūrio, 
lašišinių (Salmonidae) šeimos vertinga žuvis, mėgstanti 
sraunias, šalto šaltinio vandens seklias, akmeningu 
dugnu, upes, tačiau gyvenanti ir pertekamuose ežeruose, 
išauganti iki 10 kg. ir gyvenanti apie 12 metų. Upėtakio 
spalva nepastovi, pareinanti nuo gyvenamosios 
aplinkumos ir nuo maisto savybių, bet bendrais bruožais 
yra ši: nugara, šonai išmarginti juodomis ir raudonomis 
dėmėmis, apvedžiotomis šviesiomis juostelėmis; nugara 
tamsiai alyvinė, šonai žalsvai gelsvi, pilvas balsvas; 
pilviniai ir krūtininiai pelekai geltoni; trumpas ir bukas 
snukis; kūnas išaugąs iki 37 cm. ilgio, palyginti žemas, 
apvalokas. Minta naktimis vandens gyviais. Išaugęs — 
plėšrus ir puola visus gyvius, kuriuos tiktai gali nugalėti.

VĖGĖLĖ

(Lota lota. L.) vienintelė gėluose vandenyse gyvenanti 
menkių (Gadidae) šeimos atstovė, priklausanti 
minkštasparnių (Anacanthinį) pobūriui, kaulingųjų 
(Teleosteį) būriui, tikrųjų žuvų (Euichthyes) poklasiui. 
Vėgėlės kūnas apvalus, j uodegą smailėjąs ir iš šonų 
suplotas. Galva plati, ir suplota iš viršaus. Burna plati, 
apatinis žandas truputį trumpesnis. Kūno ilgis 7 kartus 
didesnis už aukštį, išauga iki 1 m. ilgio ir iki25 kg. svorio. 
Pasmakrėje yienas ilgas ūselis. Akys mažos. Burna ir 
ryklė pilna mažų neaštrių dantelių, kuriais pagaunamas ir 
palaikomas grobis, o jį sudaro gyvi vandenų gyviai,

Aldona Rauckytė ir sesė Liuda prie Aldonos pieštų 
Raguvos žuvų.

Nuotrauka J. Urbono

neišskiriant nei pačių vėgėlių. Oda minkšta, stora, slidi ir 
lengvai nuimama; išjos Sibiro žmonės siuva drabužius ir 
neperšlampamus maišus. Nugara ir šonai pilki, įvairaus 
atspalvio ir baltais taškeliais, pilvas purvinai šviesus. 
Dieną tūno pasislėpusi ir medžioti išeina naktį.

ŠAMAS

(Silūrus glanis. L.) šaminių (Siluridae) šeimos žuvis. 
Tai didžiausia Lietuvos gėlųjų vandenų žuvis, pasižyminti 
ilga pora ūsų viršutiniame ir dviem poromis trumpesnių 
ūsų apatiniame žande, apvaliu į uodegą smailėjančiu ir iš 
šonų suplotu kūnu, labai ilgu analiniu peleku, kuris 
susilieja su apvaliu uodeginiu. Galva iš viršaus į apačią 
suplota. Aaptinis žandas kiek ilgesnis už viršutinį ir 
atsikišęs į priekį. Oda be žvynų, minkšta ir gliti. Nugara 
tamsiai žalia, šonai dėmėti, pilvas šviesus, apibertas 
smulkiais juodais ir mėlynais taškeliais. Kai kurios šamų 
rūšys išauga iki 5 m. ilgio ir 300 kg. svorio, gyvena apie30 
metų ir daugiau.
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ERŠKETAS

(Acipenser sturio) Acipenseridae šeimos iki 6 m. ilgio 
bežvynė žuvis su kaulinių skydelių eilėmis (paprastai 
penkiomis) išilgai kūno. Gyvena Šiaurės, Baltijos, 
Viduržemio jūroj, taip pat ir Europos ir Š. Amerikos 
Atlanto vandenyno pakraštinėse gilumose. Neršti plaukia 
j upes. Juodojoje ir Kaspijos jūroje laikosi Acipenser 
huso, iki 9 m. ilgio žuvis. Abiejų šių ikrą vartojama 
vadinamajai stalo ikrai (kaviaruį) paruošti.

LAŠIŠA

(Šalmo salar) lašišinių (Salmonidae) šeimos žuvis, 
gyvenanti Š. Amerikos ir Š. Eurazijos vandenyne, ligi 1 $ 
m. ilgio ir ligi 36 kg. svorio. Kūnas ištęstai pailgas, 
suplotos verpstės pavidalo, ir apdengtas mažais žvynais, 
kurių nėra ant galvos. Vyraujanti spalva yra melsvai pilka 
su tamsiomis dėmelėmis nugaroje. Papilvė ir apatinės 
šonų dalys yra pilkai šviesios spalvos. Būdingas lašišų 
gyvenimo paprotys yra neršti tik skaidraus, sraunaus 
vandens upėse. Lietuvoje subrendusių laišišų būriai prie 
Klaipėdos pasirodo kovo-gegužės mėn., per kelias dienas 
apsipranta su vandeniu ir per Kuršių marias keliauja j 
upes. Mažesnioji dalis pasuka j Miniją, o didesnioji 
plaukia Nemunu ligi jo ir Neries santakos, kur maždaug 
pusiau pasidalija. Lašišų yra apie 100 skirtingų rūšių.

(Cyprinus carpio) karpinių (cyprinidae) šeimos 
kaulingųjų būrio (teleostei) žuvis. Spėjama, kad karpis 

kilęs iš Kinijos, Europoje išplito viduramžiais iš Kaspijos, 
dabar gausiai sutinkamas ir Amerikos vandenyse. Plačiai 
auginamas dirbtiniuose tvenkiniuose. Karpis yra 
geltonos arba žalsvai geltonos spalvos, padengtas 
stambiais taisyklingais žvynais, turi didelius palėkus ir 
ataugas prie burnos (ūselius). Laukinis karpis mėgsta 
šiltą, ramų ir augmenimis turtingą vandenį: pirmoje eilėje 
ežerus ir tvenkinius; bet gerai laikosi ir lėtai tekančiose 
upėse. Žiemą užmiega giliose vietose. Minta dugno bei 
pakraščių gyvūnija ir augmenija.

SALATIS (ARBA SALOTIS)

(Aspius aspius) karpinių giminės, pąilgas, kiek 
suplotas, pilkas. Uodeginis pelėkas giliai iškarpytas. 
Apatinis žandas išsikišęs. Žuvis randama didžiosiose 
upėse ir Kuršių mariose. Plauko pavieniui, dažniausia 
tekančiame vandenyje. Maži salatai minta vėžiagyviais, o 
suaugę — kitomis žuvimis. Žuvį mėgsta žvejai spor
tininkai, nes ji labai mikli, drąsi ir staigi.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
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PAJŪRIO PASAKOS

Vaidinimams buvo parinktos penkios pasakos: Eglė 
žalčių karalienė; Jūratė ir Kastytis, Mergaitė iš jūros, 
Neringa ir Milžinų šalis.

Pradėta su mūsų gražiausia stebukline pasaka „Eglė 
žalčių karalienė”. Ši pasaka dalimis buvo sekama per tris 
dienas.

Šeštadienį po pietų, pasakotoja pradeda sekti Eglę, 
kuri pasižada tekėti už žalčio. Vėliau vyksta vaidinimas: 
„Prie žvejų trobelės”, žalčiai išsiveža Eglę.

Vakare suvaidinama garsioji Maironio baladė 
.Jūratė ir Kastytis”.

Sekmadienį sekama Eglės pasaka toliau. Vaidinimas 
„Žilvino rūmuose”, Eglė su vaikais ruošiasi aplankyti 
tėvus.

Vakare, pasakų laužo metu suvaidinamos trys 
pasakos. „Mergaitė iš jūros”, pasaka apie neturtingų 
vaiką, kuris tėvams mirus liko prie svetimų žmonių. Buvo 
gudurs, tarnavo pas poną. Ponui patikusi vandenų 
mergaitė, tarnas sugalvoja kaip tą mergaitę privilioti. 
Mergaitė buvo gudri, grįžo į jūrą, o tarnas liko vargšas.

Toliau sekė pasaka „Neringa”. Pasaka apie mergaitę, 
kuri norėjo būti didelė ir dirbo dideius darbus. Ji supila 
didelį pylimą ir išgelbsti žvejus nuo slibino sukeltos 
audros.

Paskutinės pasakos idėja paimta iš Pauliaus Jurkaus 
knygos Ant Vilnelės tilto — „Milžinų šalis”. Pasaka apie 
Lietuvos vardo atsiradimą, apie milžinų šalį, kada žemėje 
gyveno ne vien žmonės, bet ir milžimai. Tos pasakos 
vardas — Lietuva.

Sesė Ramona seka pasaką „Eglė žalčių karalienė

.Sesė Danutė Eidukienė pasakoja apie lietuvių pasakas.

Pirmadienį, po turgaus ir įspūdžių rašymo, visi nueina 
prie ežero, kur vyksta paskutinis Eglės vaidinimas. Eglė 
su vaikais atvykusi prie jūros šaukia Žilvino vardą. 
Atplaukia kraujo puta. Kelio į namus nėra. Eglė save ir 
vaikus paverčia į medžius.

Pasibaigus Eglės pasakai, skiltys pasodina paežerėje 
ąžuolą, beržą, uosį, drebulę ir eglę. Pasodina, palaisto ir 
palieka su viltimi, kad medžiai prigis ir užaugs stipriais 
medžiais.

Prie žvejo namelio vaidinama pirmoji pasakos dalis — 
„Eglė žalčių karalienė
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„ Raguvos ” atminimui sesės ir broliai sodina:, ąžuolą, 
uosį, beržą, drebulę ir eglę.

ŽVEJŲ PUSRYČIAI

Raguvos metu buvo sugauta šiek tiek žuvelių Spyglio 
ežere. Virtuvė pridėjo įvairių valgių taip, kad būtų kas 
valgyti ir kiekviena skiltis galėtų iškepti bent kelias žuvis, 
kiaušinių ir kt.

Kad skiltims būtų lengviau (iš drėgnų malkų) užkurti 
lauželį ir įvairiais būdais be indų žuvį kepti, iš anksto 
buvo paruoštas lauželis, ant kurio kepė:

Daugiausiai žuvų primeškeriojo ir skaniausiai iškepė' 
brolis Stasys.

Clevelando sesės prie ką tik psodintos drebulės.

Chicagos skautai,-ės vaidina antrąją dalį — „Eglė žalčių 
karalienė Žilvino pilis padaryta dail. Birutės 
Rauckienės.

1) žuvis, išvalyta ir perpjauta pusiau, plokščiai ištiesta 
ant lentelės ir mediniais pagaliukais prisegta, kepama 
šalia ugnies atsispindančiu karščiu;

2) kaip žvejai kepa — visai paprastai: šalia laužo į 
žemę įsmeigtas pagalys, ant kurio užmauta žuvis;

3) žuvis, lanksčiais pagaliukais įpinta lyg į pintinę 
(kaip atrodytų, jei teniso rakete žuvį laikytų);

4) plokščias ir plonas akmuo, uždėtas ant kelių kitų 
akmenų ar ant rastų, kaip keptuve (reikia saugotis, kad 
akmuo nebūtų šlapias ar drėgnas, nes tada sprogsta).

Skiltys pagal sąlygas prisitaikė, kepdamos ant 
skardinių kiaušinius, kiaušinius tiesiai žarijose, įdedamos 
į svogūną ar kitaip, įvyniodamos duonos riekes į aliuminį 
popierį, kiaušinį kepdamos duonos plutoje (išėmę riekės 
vidų ir uždėję ant skardinės — keptuvės). Čia jau 
pasireiškė patyrimas, įgytas ankstyvesniuose 
suvažiavimuose ar stovykloje: kaip sumaniai be indų 
kepti.
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ŽEMĖLAPIO
UŽDAVINYS oooooo

Pasidalinus skiltimis, kiekviena skiltis gavo s. Ilonos 
Laučienės iš anksto paruoštą maišą ar voką, kuriame 
sudėta visa reikalinga medžiaga, kad per 2 vai. Spyglio 
ežero pakrantėje staiga pasirodytų Lietuvos pajūrio 
modelis. Kiekviena skiltis gavo po dalį to pajūrio, kuris 
išėjo pagal mąstelį: žemėlapio 1 cm= 30 cm paežerėje = 1 
km Lietuvoje.

Pajūrys siekė nuo Latvijos sienos iki už Karaliaučiaus, 
kad tilptų visos Kuršių Marios, tai yra išviso apie200 km 
pajūrio arba 200 pėdų (apie 60 m) prie Spyglio ežero 
Dainavoje.

Skiltys turėjo smulkesnius žemėlapius ir svarbesnių 
pastatų ar bendrų vaizdų pavyzdžius — atvirukus, 
žemėlapių bei vaizdų kopijas, senovinius brėžinius, laivų 
fotografijas, taip kad galėjo ne tik pačią topografiją 
smėlyje iškasti, bet ir švyturius, vasarnamius, gatves, 
prieplaukas, tiltus, mokyklas ir kitas žymesnes vietas iš 
popieriaus, pagaliukų ar kitu būdu pastatyti. Skiltys savo

„Eršketai "stato nerijos kopas.

Sesės Ilona Laučienė ir Dalia Dundzilienė su broliu 
Antanu Saulaičių išplanuoja pajūrio 200 km (tai yra, 200 
pėdų)
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Ingrida Naudžiūtė aiškina savo 
skilties pajūrio 10. kilometrų.

Brolis Darius aiškina apie „Eršketų” 
uždavinį Lietuvos, pajūryje.

Sesė Daiva pasakoja apie Klaipėdos 
.miestų, „ Vėgėlių " skiltis.

tarpe turėjo susitarti, kur jų ribos, nes gavo pagrindinius 
miestus ar vietoves: Šventoji, Palanga, Nida, Ventės 
Ragas, Juodkrantė, Ragainė, Klaipėda ir t.t.

Pasibaigus ruošai, kiekviena skiltis savo sritį 
paaiškino visoms kitoms iš karto. Taip per20-30 min visi 
galėjo lyg iš oro Baltijos ir Kuršių marių pakrantes 
pamatyti.

Žuvytės plaukia „ Baltijos juroje ”.

Ni&a. tai pasitvirtino, kai vieną vakarą žiūrėta apie27® 
pajūrio skaidrių, paruoštų iš knygų arba iš Lietuvos 
gautų. Visi nustebo, kai skaidrių metu niekas nesikalbėjo, 
nesiblaškė — nes visiems rūpėjo pamatyti nuotraukose 
tai, ką patys anksčiau buvo pajūryje iškasę ir išpuošę.

Antanina ir brolis Antanas pasakoja apie Šventąją, 
„Karpių” skiltis.

„Lašišų”atliktas uždavinys Lietuvos pajūryje.
Apie Palangos kurortą aiškina brolis Vytas, „Šamų” 
skiltis. Priekyje — Klaipėda.
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LIETUVOS PAJŪRIO 
vaizdai OGGGGOG

Kiekviena Raguvos skiltis gavo voką su reikalingais 
žemėlapiais ir su šiomis gairėmis, kurios pasiūlė, ką savo 
pajūrio ruože skiltis per dvi valandas galėtų įrengti. Prie 
žemėlapių ir gairių — iliustracijos (knygų ar kitų 
fotografijų kopijos). Septynios skiltys paruošė visą 
Lietuvos plote esančią pajūrio dalį, o likusį ruožą, kuris 
dabar Karaliaučiaus srityje, paruošė vadovai. Jeigu būtų 
buvę daugiau skilčių, atskiros žemutinio ruožo dalys būtų 
joms atitekusios.

1. ŠVENTOSIOS APYLINKĖ (Karpiai). Jūros 
krantas su iškyšuliu. U ostas ties Šventosios upės žiotimis. 
Smulkios smiltys.Tarp kopų— raguvos (tarpai, daubos). 
Užkaniavų ir Paliepgirių nedideli miškeliai tarp kopų. 
Durpynas tarp Šventosios ir Palangos.

2. PALANGA (Šamai). Tiltas į jūrą, paplūdimys, 
smėlio slinkimo apsauga, kopos, pušys. Birutės kalnas su 
koplyčia, kalno papėdė. Naglio kainas, Palangos 
bažnyčia. Tiškevičiaus rūmai — Gintaro muziejus. 
Skulptūros: Eglė Žalčių karalienė, Jūratė ir Kastytis, 
Saulutė.

3. KLAIPĖDA ir SMILTYNĖ(Vėgėlės). Kopgalis— 
žalias pušynas. Sena pilis, dabar jūrų muziejus. Žiemą 
neužšaląs uostas. Švyturys Melnaragėje. Muziejus. Žvejo 
sodyba. SMILTYNĖ: paplūdimys, pušimis apaugusios 
kopos. Prie marių — jachtklubas, buriavimo mokykla. 
Vėtrungės. Kelias tarp pušynų. Kopų grandinė iki 
Juodkrantės.

4. JUODKRANTĖ (Lašišos). Lykio kopa (39 m), 
Lapnugario kopa (53 m — aukščiausia šioje srityje). 
Laukinių ančių prūdas. 1861 m. čia rastas didelis akmens 
amžiaus gintaro papuošalų lobis. 2 km į pietus — žvejų 
miestelis. Pamaryje džiūsta tinklai. Kopos parabolinės, 
daug storakamienių aukštų pušų. Laiptai į kalvas, 
padaryti iš šakų. Jievos, Raganų kalnas. Grišių kalne — 
pilkieji garniai, briedžiai, stirnos.

5. PERVELKA ir PREIKLA(Eršketai). Avinkalnio 
ragas — 2-1/2 km nuo Naglio kaimo, kuri XVII a. 
užpustė smėlis, kapinaitės. Aukščiausia čia Vingių kopa. 
Švyturys už Agilos įlankos. Tinklai priešais Pervelką iš 
pietų grįžtantiems paukščiams žieduoti. Spalvingi namai, 
nendrių ar raudonų čerpių stogai, drožinėtos vėjalentės, 
žirgeliai. Medžįo skulptūra — Liudviko Rėzos (1776- 
1840), svarbaus lituanistikoje.

6. VENTĖS RAGAS (Salataį). Rytinio Kuršių marių 
kranto iškyšulys. 0,5 km nuo kranto pavojingi akmenys
— švyturys. Poilsio vieta paukščiams, skrendantiems 
paukščių taku. Plačios pievos, nendrynai.

7. NIDA (Upėtakiai). Didžiausia gyvenvietė. Iš 
vakarų, šiaurės, pietų — kopos, pušynai. Namai papuošti 
lėkiais — žirgeliais: žuvėdrų siluetai, briedžių ragai, 
inkaras. Švyturys. Ant Skruzdyno kopų Tomo Mann 
(1875-1955), vokiečių rąšytojV na melis. Sklandymo 
mokykla.

8. KARALIAUČIAUS SRITIS. Uostas, pramonė, 
Priegliaus upė, kryžiuočių pilis, protestantų katedra, 
filosofo Kanto kapas, Gintaro muziejus. Čia buvo 
atspausdinta pirmoji lietuvių kalba knyga — M. 
Mažvydo katekizmas. RASYTĖ — uostas, švyturys, 
paukščių stebėjimo stotis, pilis iš 1403 m. NEMUNYNAS
— abiejose upės pusėse. Nendrės stogams.
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Jau panašu į Nemuno žiotis Broliui Stasiui patinka žaisti smėlyje ir kopas supilti. Brolis Aras stato Palangos 
jūros tiltą.

PAJŪRIO
ŽAIDIMAI 000000
L POROMIS

1. SRAIGIŲ LENKTYNĖS. Sustoja pora 
nugaromis, susiima alkūnėmis ir nueina 10-15 metrų. 
Tada dvi poros susijungia ir tiek pat nueina.

2. DELFINAI. Virvė prakišama pro stipriai 
suvyniotą miegmaišį, kurį prie storosios virvės galima dar 
stipriau kitomis pririšti. Du suka virvę kaip vaikų žaidime 
„šokti per virvę”, o trečias bando peršokti; visada į 
miegmašį žiūrėdamas. Virvė sukama ne nuolatiniu ratu, 
bet pasiūbuojama kairėn, dešinėn, tada kilpa kairėn; tada 
dešinėn, kairėn, kilpa dešinėn; ir t.t.

ka.irdn dtsin&n
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3. MEDŪZOS. Du žaidėjai turi nušokti iki nurodytos 
vietos — susikabinę ir tik dviem kojom iš viso!

II. ESTAFETĖS

4. UNGURIAI PIEVOJE. Kai Nemunas išsilieja, 
unguriai kartais šlapioje pievoje persikelia į kitą vietą, 
Šliauždami žole. Žaidėjai iš eilės (arba visi žaidėjai kartu 
iki nurodytos vietos) slenka pilvu 5-15 m (negalima 
repečkioti keturiomis).

5. KILNOJAMOS KOPOS. Kiekvienai komandai 
didesnė skardinė, popierinė pieno dėžutė ar kitoks indas. 
Pirmasis žaidėjas nubėga, pasemia pajūrio smėlio, įpila 
skardinėn ir grįžta. Tada antrasis bėga, kol bėgdami iš 
eilės pripila indą. Jeigu žaidimas gerai sekąsi, dabar 
ištuštinti indą tuo pačiu būdu. Vietoj smėlio galima nešti 
vandenį ir pripilti skardinę, arba smėlyje iškastas 
duobutes (to paties dydžio visoms komandoms . . .)

6. SMĖLIO PILYS. Komandos stovi prie linijos. 
Žaidėjas paima štpėliu pripildytą skardinėlę ar popierinį 
puoduką ir šį meta pirmyn. Reikia, kad skardinė atsistotų 
(kristų stačia) tarp dviejų nubrėžtų linijų apie 1 -1 / 2—2 m 
nuo žaidėjų ir antros už 1-1/2—3 m (pagal žaidėjų ūgį).

7. AUDROS SIGNALAI. Komandos sustoja žąsele, 
lyg spinduliai pusračiu apie žaidimo vedėją. Vedėjas 
parodo ar sušvilpia signalus, kurie jūroje laivams nurodo 
audros ar kitą pavojų. „Laivai” taip sustoja, apeina! 
vienas kitą ar kitaip elgiasi, kuo greičiau, kad pavojaus 
išvengtų. Signalai šie: švilpesiai — vienas ilgesnis reiškia

pro kairę pusę lenkti vienas kitų; du trumpi — lenkti iš 
dešinės; du ilgi — rūkas, tai yra, žaidėjai užsimerkia ir 
pereina j galą vienas po kito; trys trumpi — žmogus 
iškrito iš laivo (visi nukrenta žemėn — tai gera viso 
žaidimo pabaiga) - Vedėjas taip pat turi spalvotus signalus 
— kieto popieriaus gabalus, kurio nurodymus komandos 
seka

8. LATVAGRAUŽIAI. Jūroje ir pajūryje yra tokie 
gyvūnai, kurie laivus graužia -— pragraužia skyles. 
Žaidėjai po 6 ar 8 atsiklaupia vienas už kito, o rankomis 
įsikabina priešais esančio diržą. Pirmasis eina keturiomis 
(rankos ir keliai). Nueiti 5-15 m pagal žaidėjų pajėgumą. 
Jei eilė pasileidžia, pradėti iš naujo.

9. VĖŽIAI. Vėžiai moka žnybti. Kiekviena komanda 
bando kuo greičiau žnybti kito žaidėjo ranką tarp nykščio 
ir smailižiaus taip, kad visos rankos būtų viena virš kitos 
(kiekvienas žaidėjas žnybia abiem rankom ir jam 
žnybiama. Arba bandyti žiūrėti, kokio aukščio gali būti 
rankų krūva, kai kiek galima žaidėjų įsijungia.

m. ŽAIDIMAI 10-20 ŽAIDĖJŲ

10. STIPRIEJI MOLAI. Du ratai, susiėmę rankomis, 
vienas viduje kito. Lauko ratas—molai, o vidinis —jūra. 
Jūra bando prasiveržti pro molus 2-3 min., bet negalima 
rankų paleisti.
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11. PENGVINŲ IMTYNĖS. Žaidėjai dviem eilėm, 
vieni prieš kitus, atsitūpę, priekin ištiesę delnus. Už 
žaidėjų 2 m yra linijos. Pengvinai stengiasi vieni kitus 
nustumti už linijos. T ris kart nustumtas ar pargriuvęs eina 
už linijos, kol žaidimas baigiasi.

12. GINTARAI SMĖLYJE. Du kiemai (pažymėti 
skilčių gairelėmis), vienodi. V iena grupė per 30 sekundžių 
užkasa kiek gali daugiau „gintaro” gabalų( kriauklės, tam 
tikri akmenukai, apelsinai, obuoliai, bulvės .. .). Kita 
grupė taip pat( arba pamainomis, jei vietos nedaug). Per i 
minutę antroji grupė bando surasti kiek gali daugiau 
„gintaro gabalėlių” pirmosios kieme, o pirmoji — 
antrosios kieme.

13. ŽVEJŲ ŽVEJYBA. Du kiemai. Kiekvienas žvejų 
kaimas bando per linijų j savo kiemų įtraukti kito kaimo 
žvejų. Įtrauktasis tampa naujo kaimo žveja Galima 
sudaryti tinklų, bet bent vieno žaidėjo viena koja turi būti 
namų kieme. Žaisti 10-15 min. arba kol lieka tik vienas 
žvejų kaimas.

14. ŽŪKLĖ. Kaip kvadratas, bet tėra vienas kiemas, 
nupieštas smėlyje (ar kitur — kreida ar virve apibrėžtas). 
Kiemas žuvies pavidalo. Iš lauko vienas žaidėjas sviediniu
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bando išmušti viduje esančius. Išmuštieji eina lauk ir 
padeda sviedinį metančiam sviedinį atgauti, bet patys 
nemuša. Paskutinysis likęs „žuvyje” tampa žveju ir 
žaidimas prasideda iš naujo.

15. LAIVAI AUDROJE. Kiekvienas žaidėjas 
nusipiešia 1 m skersmens „laivą” — ratą smėlyje, įrašo 
laivo pavadinimą. „Jūra” neturi laivo, tai vaikšto tarp 
ratų ir aplink, kol sušunka „AUDRA!”. Kiekvienas 
žaidėjas bando sugrįžti į savo laivą, o „jūra” gali įlipti į bet 
kurį ratą. Kol „jūra” eina, visi kiti žaidėjai eina paskui 
žąsele. Nespėjęs rasti savo „laivo”, tampa „jūra”.

16. GELBĖJIMOSI RATAS. Stora virvė padedama 
ant smėlio (ar žemės ar grindų), surišta į ratą. Kiek galima 
daugiau žaidėjų susėda ant žemės, abiem rankomis 
paimdami virvę. Davus ženklą, visi kartu atsistoja.

17. VIRVĖ BE INKARO. Ištiesiama storoka virvė. Iš 
abiejų pusių ją apsėda žaidėjai — kuo daugiau, tuo 
smagiau. Visi abiem rankomis įsikabina į virvę. Davus 
ženklą, visi kartu atsistoja, laikydamiesi stipriai virvės, 
kuri niekur nepritvirtinta.

LIETUVIŠKOS
KRIKŠTYNOS 00GOG

„Eglės, žalčių karalienės” pasakoje jūroje gyvenanti 
Grimą grįžta į Eglės namus su seneliais ir visais giminėmis 
susipažinti. Todėl Raguvos savaitgalį nutarta įpinti dar 
kito pobūdžio lietuviškus papročius krikštynomis, kurios 
taip pat dėl religinio turinio būtų ramesnė vakaro dalis.

Lietuviški krikštynų, kaip ir vestuvių ar kitų religinių 
apeigų papročiai rišasi su bažnytinėms apeigoms ruoša ir 
su sugrįžimu iš bažnyčios, nes senais laikais bažnytinė 
tvarka buvo vienodai įvairioms ar visoms tautoms 
nustatyta.

RUOŠA KRIKŠTYNOMS. Apie duris kambario, 
kuriame vėliau bus vaišės, ištiesiamas vainikas iš lapų ir 
žiedų. Tėvai (Raguvos atveju — „tėvai”) parenka krikšto 
tėvus arba kūmus — pagal žvejų paprotį, dešimt porų. 
Taip pat išrenka kūdikiui vardą, kuris „tėvams” ir 
„kūmams” patiktų — tai proga pagalvoti apie lietuviškų 
vardų reikšmę.

Prieš išeinant į bažnyčią, bobutė kūdikį (Raguvoje 
lėlę) įsuka į didelę pagalvę ir jį neša. Bobutę gali lydėti ir 
gandras. Bobutė sako „Žuvavau, žuvavau, sugavau 
žuvytę” ir įneša kūdikį. Ji taip pat nukerpa plaukų 
kuodelį, kurį (kas nors) išneša lauk ir pakasa po vijokliu, 
kad vaikas gražiai augtų.

Vjisi nusilenkia namų kerčiai ir iškeliauja poromis į 
bažnyčią. Namo kambario kampe yra kryžius ir/ ar

Gandras atneša žvejų vaiką prieš h ikštynas.
Nuotrauka L Lelienės.
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Bobutė rodo kūdikį svečiams.

šventas paveikslėlis su žvakute. Raguvoje visi ėjo iki 
lietuviško kryžiaus, stovinčio kryžkelėje. Ten jau buvo 
sudėti visi reikalingi daiktai ir uždegtos žvakės. (Pačioms 
religinėms apeigoms reikalinga maldaknygė, šventas 
Raštas, vanduo, aliejus, žvakė, geldelė ir rankšluostėlis).

KŪDIKIO KRIKŠTAS. Kunigas pasveikina atė
jusius ir klausia tėvų bei kūmų, kodėl jie vaikų atnešė ir ko 
prašo išBažnyčios(Krikšto!). Seka skaitymas ar keli iš šv. 
Rašto apie krikštą ir kunigo žodelis. Tėvai ir krikšto tėvai 
kūdikį paženklina kryžiaus ženklu, kunigas patepa kaktą 
aliejumi (stiprybės ir išrinkimo ženklu, simboliu). Visi 
dalyvaujantieji atnaujina savo tikėjimą, atsakydami į 
klausimus, tuo pačiu priimdami kūdikį į tikinčiųjų šeimą. 
Tada pilamas vanduo ant kūdikio galvos ir tariami 
Krikšto sakramento žodžiai. Tėvai ir krikšto tėvai laiko 
žvakę — Kristaus šviesos simbolį. Po maldos ir 
palaiminimo visi iškeliauja į krikštynų vaišes.

Bobutė atneša mažą krikščioniuką.

IŠ BAŽNYČIOS IKI NAMŲ. Bent tėvai, bobutė ir 
kūdikis iš bažnyčios keliauja vežime. Neturint kitokio 
vežimo, galima juos vestis viduryje didelio vainiko, 
simbolizuojančio vežimą. Arba ratukus ar kitą būdą 
vežimui vaizduoti.

1. V ARTAI: pakeliui į namus, vainiku ar tiesiog tvora 
padaryti vartai, kuriuos reikia išpirkti. Čia vienas iš kūmų 
ginčijasi su keliais, stovinčiais už vartų, kol šie sutinka už 
saldainius ar vaisius visus praleisti.

2. SENELIAI: Visi keturi kūdikio seneliai sutinka 
būrį, savo vaikams — kūdikio tėvams — duodami 
duonos, druskos ir gėrimo(kaip ir lietuviškose vestuvėse). 
Tai gražaus gyvenimo, džiaugsmo ir stiprybės ženklai.

3. STALAS: įėję. į patalpą, kur bus krikštynų vaišės, 
jau randa už stalo susėdusius „kūmus” su „kūdikiu” (kaip 
vestuvėse). Ir vėl kūmams tenka stalą išpirkti, kad visi 
galėtų ramiai susėsti.

Tėvas, motina, krikšto tėvai.

4. SUSĖDIMAS: visi vaišių svečiai turi susėsti labai 
glaudžiai, be tarpų, be tuščių vietų ar kėdžių, kad vaiko 
dantys nebūtų švarploti (nebūtų tarpų tarp dantų).

5. BOBUTĖS PYRAGAS: keli stiprūs vyrai atneša 
bobutę geldoje (gali būti ir ant lentos ar kėdės . . ,),opati 
bobutė rankose laiko karvojų( pyragą). Turbūt gūlima šią 
dalį taip pritaikyti, kad pyrago inde būtų saldainių, 
kuriuos bobutė visiems išdalina, jeigu neįmanoma turėti 
užtenkamai pyrago ar pyrago gabalėlių visai žmonių 
grupei.

Atlikusi savo pareigas, bobutė išvežama iš krikštynų 
vaišių.

Nuotrauka L Lelienės
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Krikštynų stalas žvejų kaime.

6. RŪTELĖS ŠAKA: Bobutė visus apšlaksto 
vandeniu, pamirkydama rūtelės šaką. Tai reiškia, ji visus 
„nuprausia” (kad būtų švarūs ir nesutepti šventėje 
dalyvauti).

■\ 7. PINIGĖLIAI: bobutė (arba kas nors iš kūmų arba 
antroji senelė) įmeta pinigėlių į pagalvę, kurioje kūdikis 
įvyniotas, kad kūdikis būtų turtingas, kai užaugs.

8. VALGIAI: šeimininkas (vaiko tėvas) kviečia visus 
blynų, kuriuos atneša keli iš kūmų. Kiti tradiciniai 
krikštynų valgiai yra grikių košė puode, kiaušinienė

o (pautienė) puode, duonos kampas ir sūrio gabalas. Tai 
yra būdas tiek daug kūmų įtraukti į apeigas ir visų darbų 
išdalinti, nes krikštynų ruošos metu, kai puošdama salė, 
kiti kepa ar verda krikštynų'valgius, ruošia stalų.

9. DOVANOS: kiekviena skiltis atneša savo dovanų 
kūdikiui, jų paaiškindama — kodėl tų dovanų duoda, ką 
reiškia. Svarbu, kad visos apeigos vyktų būrio viduryje ir 
gerai matomos bei girdimos. Svarbiausia veikėja 
Raguvoje buvo bobutė, kuri žino, kų daryti. Viena iš 
vadovių (Raguvoje — s. Dalia Dundzilienė) aiškina 
apeigas, kada reikalinga, nes dauguma dalyvių niekad 
nėra lietuviškose krikštynose buvę.

10. DAINOS: kad kūdikis gerai dainuotų, reikalinga 
jam padainuoti. Dainuoja visi, gali dainuoti tėvai, 
seneliai, koks nors gerai susiklausęs būrelis.

11. ŠOKIAI: kad užaugęs kūdikis gerai šoktų, būtų 
geras šokėjas(ar šokėja), su juo(ar ja) reikia pašokti. Tai 
daro tėVai, kūihai ir t.t., kol kiti šokančius apipina 
rateliais.

12. BOBUTĖ IŠKELIAUJA. Bobutei teko 
sunkiausia krikštynų pravedimo dalis. Atsisveikinti 
ateina apsirengusi juokingai: šiaudų kepurė, auskarai iš 
lukštų, svogūnų karoliai, šluota, skepeta ant pagalio 
(vėliava). Tėvas, motina ir bobutė atsisveikindami geria iš 

to paties indo „alų”. Šeimini®kas taria bobutei gražų 
atsisveikinimo žodelį. Pagal sąlygas, bobute išvežama 
vežimu ar išnešama arba pati išeina.

Pagal dienos programos laiką, vaišės gali būti 
paprastos ar sudėtingesnės (tikras valgis — pietūs, 
vakarienė). Jei yra laiko ruoštis, stalai tinkamai 
papuošiami gėlėmis, sulipintais papuošimais ir t.t. Taip 
pat pagal sąlygas vienos kitos apeigų dalys išleidžiamos, 
kad būtų sklandu. Jeigu yra laiko, gera dalyviams iš 
anksto su apeigomis susipažinti — žinoti, kas bus.

Pastaba apie prpočius: daug kas mano, kad 
„lietuviškas” paprotys, kad kaime kūdikį į bažnyčią 
veždavo kūmai, krikšto tėvai, ir patys tėvai (tėvas ir 
motina) krikštynose bažnyčioje nedalyvavo. Taip tikrai 
buvo daugelyje atveju. Tačiau šiandien Krikšto 
sakramentui reikalaujama, kad tėvas ir motina 
dalyvautų, nes jie labiausiai atsakjo už vaiko krikščionišką 
auginimą. Taip pat šiais laikais mažiau pavojaus, kad 
kūdikis labai mažas mirs, todėl Krikšto galima palaukti, 
kol abu tėvai gali į bažnyčią nukeliauti.

Žvejų kaimas atnaujina krikšto pažadus prie kryžiaus.
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Chicagos sesės ir broliai vaidina,, Eglės žalčių karalienės ’’ 
trečiąją dalį pasakų lauže.

“RAGUVOS“
DIENOTVARKĖ
ŠEŠTADIENIS

8:00 Pusryčiai
9:00 Vėliavų pakėlimas

10:00 Žaidimas ir pietūs
2:00 Pasiruošimas vaidinimams
2:30 Pirmoji dalis — „Eglė žalčių karalienė”
2:45 Dainavimas
3:00 Antroji dalis — „Eglė žalčių karalienė”
3:15 Poilsis
4:15 Žaidimai
6:00 Vakarienė
6:45 Dainavimas
7:15 Vėliavų nuleidimas
7:30 Pasiruošimas vakaro programai
9:00 Krikštynos ir krikštynų vaišės

10:30 Laužas, pasaka — , Jūratė ir Kastytis”
1:00 MIRTINA TYLA

&olių Algio ir Andriaus duetas talentų vakare.

SEKMADIENIS 

8:00 Pusryčiai
9:00 Vėliavų pakėlimas
9:15 Žaidimai

10:15 Pasiruošimas žvejų turgui
1:00 Šv. Mišios
2:00 Pietūs
2:15 Laisvalaikis
3:30 Dainavimas
4:00 Sudėtingas žaidimas „Pėdos kopose”
6:00 Vakarienė
6:45 Vėliavų nuleidimas
7:00 Užsiėmimai
9:00 Pasiruošimas pasakų laužui ir vakaronei

10:00 Pasakų laužas, pasakos: „Mergaitė jūroj”, 
„Neringa”, „Lietuva”, trečioji dalis — „Eglė žalčių 
karalienė”
11:30 Vakaronė — talentų Vakaras
2:00 MIRTINA TYLA

PIRMADIENIS

8:30 Pusryčiai
9:30 Vėliavų pakėlimas

10:00 Pasiruošimas žvejų turgui
10:15 Žvejų turgus
11:30 Ketvirtoji dalis — „Eglė žalčių karalienė”
12:00 Pietūs

1:00 Vėliavų nuleidimas ir atsisveikinimas

PASIMATYSIME SEKANTĮ PAVASARĮ!

Talentų vakaras. Brolis Antanas ir sesė Antanina rodo 
savo sugebėjimus.

21

23



„RAGUVOS” VALGIARAŠTIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

PIRMADIENIS

Pusryčiai: sunka, kiaušinienė, duona. 
Pietūs: likučiai.
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Skaniai pavalgius broliui Andriui reikia pailsėti.

Naktipiečiai: kumpis, juoda duona, agurkai, bulkutės.

Pusryčiai: sunka, kiaušinienė, javainiai, sumuštiniai.
Pietūs: patys skautai kepasi dešreles.
Vakarienė: špinatų sriuba, „shpagetti”, vaisių mišrainė. 
Naktipiečiai: kumpis, skilandis, juoda duona, pyragai, 
saldainiai, pienas, sunkų mišinys.

Pusryčiai: sunka, „prancūziška duona”.
Pietūs: barščių sriuba, viščiukas, kukurūzai, salotos, 
bulvės, pyragai.
Vakarienė: „sloppy Joes”, salotos, agurkai, vaisių 
mišrainė.
Naktipiečiai: bulkutės su pienu, sunka.
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ŽAIDIMAS
“PĖDOS KOPOSE' GGO

Sudėtingas lauko žaidimas „Pėdos kopose” užtrunka 
apie dvi valandas, bet jį galima pritaikinti pagal sąlygas. 
Iš esmės tai lobio jieškojimo žaidimas su stotimis. 
Reikalingos iš anksto paruoštos priemonės, reikmenys, 
paaiškėja iš pačių žaidimo taisyklių.

1. ŽAIDIMO GAIRĖS. Plastikos maišeliuose 
kiekvienai skilčiai įdedami žaidimo nurodymai (arba 
gerai uždarytuose buteliuose) ir įmetami į vandenį taip, 
kad galėtų butelius ar maišelius sužvejoti kokiais nors 
pagaliais ar kitomis ten esančiomis ir pačių surastomis 
priemonėmis. Buteliuke parašytas skilties vardas todėl, 
jei ištraukia kita skiltis, perleidžia anai, kurios vardas 
įrašytas. Kita galimybė — nurodymus „nuskandinti” 
kokiu nors svoriu, pririšus plūdę( plastinį butelį su skilties 
vardu) prie ilgesnės virvės. Tada sužvejoti reikia plūdes 
virvele užkabinti.

Nurodymuose pasakyta tik apie „žuveles” ir kad 
vienas žaidėjų eina nurodyta kryptimi, mėtydamas 
kriaukles, akmenėlius ar sagas taip, kad kiti galėtų sekti. 
Tolimesnė žaidimo eiga paaiškėja paties žaidimo metu.

2. „ŽUVELĖS”. Kiekvienas žaidėjas gauna po pusę 
„žuvelės” tris gabalus, bet gabalai nesutampa. Tai yra, iš 
anksto sukarpomos įvairių spalvų ir įvairių formų 
„žuvys”, pusantro karto tiek, kiek yra žaidėjų. Kiekvienai 
skilčiai duodamas komplektas. Dalis skilties ( žuvelių 
sutampa, dalis nesutampa. Iš karto pažiūrėję savo tris 
gabalėlius, žaidėjai patikrina, ar skilties narių tarpe yra 
du gabalai, kurie sudaro tos pačios spalvos ir formos žuvį. 
Jeigu tokių „žuvų” yra, vienas žaidėjų nueina pas teisėjus 
(jų buvo du skirtingose vietose) užsirašyti (vienas taškas) 
ir žuvį atiduoti.

3. ŽVEJAI. Kiekviena skiltis turi „žveją”, kurio 
uždavinys yra sutikti kitų skilčių žaidėjus ir iš jų 
išreikalauti vieno žuvies gabalo, kuris sutaptų su savo 
skilties kuria nors žuvies puse, ir tą naują pusę pasiimti, 
jeigu sutampa. („Laimi” pusę tas, kuris pirmas paprašo. 
Nereikia gaudyti.) Jeigu „pagautasis” atiduoda paskutinę 
savo turimį žuvies pusę, pereina į kitą komandą — skiltį. 
Už kiekvieną pilną žuvį — vienas taškas, nunešus pas 
teisėją ir užsirašius. Ši žaidimo dalis prasideda tuojaus 
pat, nes žaidimas taip suplanuotas, kad skilčių takai 
kryžiuotus! žaidimo metu.

4. PĖDOS KOPOSE. Vienas žaidėjų(pagal buteliuke 
instrukcijas) gauna krūvą spalvotų akmenėlių, sagų ar 
kriauklių (skirtingų kiekvienai skilčiai) ir užklijuotą 
nurodymą, kur eiti (bendrą kryptį). Šis žaidėjas „pėdas” 
deda 5 min., kol skiltis gali pradėti sekti. Nors skiltis ir 
savo vadovą matytų, negali kirsti tiesiai, o turi sekti jo 
pėdas ir surinkti visus akmenėlius (jie suskaičiuoti), 
bandydama savo žaidėją pasiekti prieš tai, kaijis pasiekia 
tikslą (lobio vietą). Visa skiltis eina tyliai, nekalbėdama 
(teisėjai stebi).

5. LOBIS. Nuėję j nurodytą vietą, žaidėjai tyliai įieško 
savo lobio, kurį „užpūtė kopų smėlis”. Suradę lobį, 
nubrėžia ratą 5 žingsnius nuo lobio, tyliai sugula aplinkui 
ir laukia penkias minutes. Jeigu kas nors iš kitų skilčių tuo 
metu prietų prie jų lobio, visi sušunka. (Lobio suradimas 
— 10 taškų).

6. AKMENUKAI. Lobis — akmenukai. Kiekvienas 
žaidėjas (praėjus tom 5 min.) pasiima 21 akmenuką ir 
įsideda į kišenius. Čia yra grynai asmeninė žaidimo dalis, 
atliekama tyliai. Kai kiekvienas žaidėjas pamato 
nustatytą daiktą, tyliai iš kišeniaus išima akmenėlį ir jį 
išmeta. Raguvoje reikėjo akmenėlį numesti, kai pamatė 
kokį nors gyvą daiktą—vabalą, paukštį, zuikį.(Gali būti 
ir kitokie nurodymai, pvz., medžių rūšį, vaisių ar uogą, 
tam tikrą gėlę ar žiedą . . .)

7. ŽUVELĖS IR AKMENUKAI. Žaidėjai visą laiką 
eina stočių link ar per stotis, kol išmėtinėja akmenėlius ir, 
sutikę kitą skiltį, paima (ar ir atiduoda) žuvų puses. Kai 
visi jau savo akmenėlius išmetė( tai seka skiltininkas), visi 
pasižiūri, kiek dar turi žuvelių pusių ir pasidalina, kol visi 
turėtų lygiai (kiek tai įmanoma). Tuo būdu nė vienas iš 
skilties narių neliks be žuvelių ir neatkris nuo skilties, kai 
iš jo paskutinę atims kita skiltis.

8. STOTYS. Kiekvieną stotį priėję, žaidėjai žino, kad 
20 žingsnių ratu yra saugi vieta, tai yra, niekas neprieis 
žuvų prašyti. Gali ir pasitaikyti, kad dvi skiltys kartu į tą 
pačią stotį ateis, o uždavinį turi ramiai atlikti. (Stočių 
vedėjai turi priemonių tą patį uždavinį pravesti iŠ karto 
dviem skiltim). Tiek yra stočių, kiek žaidime skilčių.
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Raguvoje stotys buvo šios:
a) Ištraukti į smėlio duobę įkritusį asmenį (vienas iš 

žaidėjų atsigula rate ar tikroje duobėje). Reikia virvės ir 
pagalių netoli padėti.

b) Išvirti sušalusiam žvejui vandens arbatai. 
Priemonės: puodas ar skardinė, arbatžolės, vanduo, 
degtukai.

c) Naktį per kopas pereiti — užrištomis akimis visa 
skiltis turi pereiti nurodytų nuotolį ar žaidimo „kiemą”. 
Svarbu, kad visi persikeltų. Galima paprašyti tai tyliai 
padaryti.

d) Be žodžių (judėsiais) atpasakoti, kaip atrodo 
asmuo, kuri stoties vedėjas nurodys, pvz., viena iš 
vadovių, virėjas, vietovės sargas arba koks nors kitas 
visiems žinomas asmuo. Priemonės — galima ten padėti 
įvairių drabužių. Gali atvaidinti pasakos ar legendos dalį.

e) Ištraukti nukritusį tinklą. Tinklas — kuprinė ar 
kitas maišas, kuriame yra „žuvų” (saldainių), padėtas 2 
metrus už užbrėžtos linijos. Žaidėjai turi sugalvoti, kaip 
tinklą pasiekti ir jį ištraukti. Ištraukę turi sugalvoti, ką su 
saldainiais daryti.

f) Pagaminti laivelį su būre ir jį'2 m nupūsti. Ši stotis 
prie ežero, skirta grynai kūrybai. Gali būti keli pagalėliai, 
surišti žole ir plunksnos būre. Arba žievė su dideliu kietu 
lapu ar pan.

9. TAŠKAI. Už kiekvieną stotį skiltis gali gauti iki 10 

taškų, kuriuos žaidimo vedėjas, prižiūrintis tą stotį, 
skilčiai duoda. Dar geriau, kad stočių vedėjai susitartų 
duoti tiek taškų, kiek pati skiltis sau skirs, kai uždavinį 
atliks.

10. LAIKAS. Kadangi skiltys nevienodai keliauja, 
dar gali likti laiko iki žaidimo pabaigos. Tuo metu skilčiai 
reikalinga bandyti dar daugiau taškų surinkti — surasti 
savo „žuvelėms” antrą pusę, tai yra, sudaryti kiek galima 
daugiau pilnų žuvų ir jas teisėjui įteikti (gauti vieną tašką 
už žuvį).

11. SAUGUMAS. Gali pasitaikyti, kad žaidimą 
reikia anksčiau užbaigti, negu nustatyta. Pavyzdžiui, 
užeina audra, kas nors susižeidžia ar pan. Todėl visi 
žaidėjai iš pražių žino, koks yra ženklas žaidimą baigti ir 
susirinkti vietoje, kur buvo pradėtas (daug trumpų 
švilpesių).

Pastaba: jeigu skiltis savo lobio neranda, negauna tų 
10 taškų, kurie šiam uždaviniui skiriami. Gali būti, kad, 
neradę lobio, praranda ir kryptį, kuria turi eiti. Todėl 
svarbu teisėjams arba stočių vadovams stebėti, kai skiltis 
perilgai nevietoje klaidžioja. Stotyse stoties vedėjai 
nurodo, kur į sekančią stotį eiti ( ne tik kryptį, bet ir tikslią 
vietą).

Žaidimas prasideda švilpuku ar kitu signalu (varpo), 
nes skiltys žaidimą pradeda skirtingose vietose, kai savo 
pirmąjį uždavinį suranda vandenyje.
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Klausomės įdomaus paaiškinimo žvejų turguje.

ŽVEJŲ TURGUS oooo
Kaip ankstyvesniuose „Senpilės” ir „Sodžiaus” 

suvažiavimuose, „Raguvoje” mugė arba turgus buvo 
proga susipažinti plačiau su Lietuvos sritimi, kuri tame 
savaitgalyje pabrėžta. Taip pat sužinoti bei patikrinti 
savo žinias apie bendrą temą — šiuo atveju pajūrį ir 
žvejus.

„Raguvoje” įvesta naujovė buvo ši: pačios skiltys per 
dvi valandas paruošė stotis, kurias kitos skiltys žvejų 
turgaus metu perėjo, vietoj kad stotys būtų visai pilnai iš 
anksto pačių „Raguvos” vadovų parengtos. Beje, visa 
reikalinga medžiaga skilčiai įteikiama, kad ji turėtų iš ko 
savo stotį paruošti su vieno iš vadovų pagalba.

Raguvos žvejų turgaus stotys (ir jose pereita 
medžiaga) buvo šios:

1. GINTARAS: gintariniai puošmens, senovinių 
gintarinių puošmenų iliustracijos, gintaro prekybos 
senovinių kelių žemėlapis, gintaro kasyklų vietos, 
informacija apie cheminę sudėtį. Skiltis turėjo žemėlapį 
padidinti, puošmenų modelius pagaminti iš molio, o stotį 
pereinanti skiltis per 8 min. pagaminti molinį papuošimą.

2. LAIVAI IR VĖTRUNGĖS: vėtrungių aprašymas 
(paaiškinimas), jų popieriniai modeliai.

3. ŽUVYS: visų skilčių pavadinimų žuvų piešiniai, 
kitų žuvų piešinėliai su trumpu aprašymu: kurios 
gyvena jūroje, kurios Kuršių mariose . . .

4. ŽVEJYBA: žvejų gyvenimas, įrankiai, laivų rūšys, 
tinklai.

5. KOPOS: kopų išvaizda (iš smėlio padarytas 
skersinis nerijos pjūvis, paaiškinant, kad raguva yra 
dauba tarp kopų), paaiškinimai apie jūros srovių bei vėjo 
įtaka, augmeniją, gyvius ir apželdinimą.

6. KURŠIŲ MARIŲ KLIMATAS: Europos (pačių 
padidintas) žemėlapis, parodantis, kaip Lietuva randasi 
keturių ekologinių zonų sankryžoje ir todėl jos gamta 
tokia įvairi. Golfo srovės įtaka Lietuvos klimatui.

Prūsų stotis žvejų turguje, „ Karpių "skiltis.

7. PRŪSAI: senpriisių gyvenamos vietos,’jų kalbos 
ypatybės (čia palyginta malda „Tve mūsų” prūsų, latvių ir 
(1547 m.) lietuvių kalbomis.

8. MAŽOJI LIETUVA. Pagrindinės Mažosios 
Lietuvos istorijos datos ir veikėjai su kai kurių asmenų 
piešinėliais (kopijomis iš knygų).

Įveju turguje „ Salotai" aiškina apie gintarą. „Aušros"stotis žvejų turguje, „Šamų"skiltis.
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9. AUŠRA. Duomens apie knygnešius, apie knygų 
spausdinimą Prūsuose ir Amerikoje spaudos draudimo 
metu, dr. J. Basanavičiaus „Aušros” pavyzdžiai, dabar
tinė Lietuvos pogrindžio „Aušra”.

1G. ĮSPŪDŽIAI. Kiekvienas dalyvis paprašytas 
atsakyti į vieną kitą klausimą — apie savaitgalio 
įspūdžius.

Stočių ruošos laikotarpiui ant atskirų stalų išdėta 
priemonių, kurios stočių ruošai galėtų būti reikalingos: 
klijai, įvairaus dydžio ir spalvų popieris, įvairūs rašykliai, 
dažai, virvės, molis, kietas popietis, aliuminis popieris, 
popierinės dėžės, stori spalvoti siūlai, lipinama juosta, 
žirklės.

Taip išėjo kad nekiekviena stotis turėjo uždavinį, 
nors toks buvo stočių tikslas — turguje kiekvienam duoti 
progos ką nors veikti ir skilčiai kartu atlikti. Stotys 
užtruko 8 min.

Stotis ruošė: gintaras — salatai, ekologija — erškėtai, 
„Aušra” — šamai, kopos — vėgėlės, žvejai — lašišos, 
žuvys — upėtakiai, prūsai—• karpiai.

„Vėgėlės "aiškina apie savo stotį žvejų turguje.

„RAGUVĄ” PINIGINIAI PARĖMĖ

Lietuviškosios Skautybės Fondas
Lietuvių Bendruomenės Detroito Apylinkė

„RAGUVAI” TALKINO, MEDŽIAGĄ PASKOLINO

dail. birutė Rauckienė
Aldona Rauckytė
J on ' U rbonas
v.s. > ladas Vijeikis
v.s. v'ytautas Jokūbaitis

Raguvos skanaus maisto virėjai,-os. Iš k. į dešinę: br. 
Algis Barauskas, ps. Danutė Petronienė, sk. Brute 
Barauskienė, ps. Genovaitė Asminienė, vyr.sk. Danutė 
Žebraitienė.

„RAGUVOS” DALYVIŲ SKAIČIAI VIETOVĖMIS

Bostonas..............................................................................1
Chicaga..............................................................................15
Clevelandas...........................................................  4
Detroitas........................ 15
Hamiltonas....................................................................... 4
Rochesteris...........................................  9
Washingtonas.............................  1
Worcesteris............................... 1
Vadovų-ių ...-.......................................  n
Šeimininkų-ių................................................................... 7
Viso............ -.............................................................  67

Kai nusibosta dantis taisyti dr. Algis Barauskas verda 
skautiškose susitiktuvėse.
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Vadovai klauso Pauliaus komandų.

„RAGUVOS” VADOVYBĖ

s.fil. Liuda Rugienienė
v.s.fil. Antanas Saulaitis, S J
v.s.fil.Danutė Eidukienė
v.s. Česlovas Anužis
s.fil. Jonas Asminas
s.v. Paulius Jankus
ps. Laimutė Lelienė
s.fil. Dalia Dundzilienė
s.fil. Ilona Laučienė 

SU VIENETAIS ATVYKĘ:

Sesė Laima prie stoties žaidžiant „ Pėdos kopose "

s. Albina Ramanauskienė
ps. Antanas Jarūnas

SKILTININKAI IR SKILTININKĖS

Karpiai........................................... . Antanas Kulbis
Šamai....................................... ................. Vytas Bazikas
Vėgėlės......................................................................Daiva Rugieniūtė
Eršketai.................................................................. Darius Kiršteinas
Salatai................................... Ramunė Gaižutytė
Upėtakiai........................... ............... . Rasa Orentaitė
Lašišos.................................................Esą Pabedinskaitė

ŠEIMININKAI IR ŠEIMININKĖS

ps. Danutė Petronienė
ps. Genovaitė Asminienė 
vyr.sk. Vanda Šepetienė 
vyr.sk. Danutė Žebraitienė 
sk. Birutė Barauskienė
ps. Algis Rugienius
dr. Algis Barauskas
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Smagu buvo Raguvoje

“RAGUVOS“ DALYVIU 
ĮSPŪDŽIAI
Renata (Chicaga):

Buvo labai įdomu išmokti apie Lietuvos pajūrį. Aš 
daug išmokau kaip žvejai gyvena ir pajūrio geografiją. 
Pasakos buvo gražios. Kiekvienas miestas kitaip 
išvaidino. Mes, skautai iš Chicagos, gavome progą 
išvaidinti „Eglę žalčių karalienę”. Išėjo gana gerai, bet 
nevisi išmoko roles. Vistiek buvo smagu vaidinti kartu. 
Man šie metai ypatingai buvo smagūs, nes nebuvo daug 
žmonių. Kai nėra daug žmonių, visiems lengviau 
susidraugauti.
Esą (Chicaga):

Pajūrio buvo gera idėja,- bet nebuvo kaip praeitais 
metais, nes šįmet nebuvo naktinių žaidimų. Pernai jie 
buvo ir gerai praėj- indrai suvažiavimas gerai pasisekė.
Aida (Clevelandas):

Buvo labai įdomu. Išmokau daug dalykų apie pajūrį, 
apie žvejus. Visos pasakos irgi buvo labai įdomios ir 
•patiko vaidinti. Vakarinės programos smagios, taip pat 
žaidimai. Visi užsiėmimai buvo įdomūs.
Audra (R och esteris):

Tema labai patiko ir buvo gražiai pristatyta. Daug 
išmokau per įdomius užsiėmimus. Visą laiką turėjome ką 
veikti ir nebuvo kada nuobodžiauti. Vieta taip pat tiko 
tokiam susitikimui, nes nėra per didelė, kad galėtum 
pasimesti, bet kartu įvairi. Man labai patiko Lietuvos 
pajūrio statymas prie ežero, daug išmokau, tačiau 
nepatiko kai vadovai rūkė.

KAIP PATIKO VAIDINTI PASAKAS IR TALENTŲ 
VAKARAS?

Rūta (Chicaga):
Mes vaidinome gražią pasaką: „Eglė žalčių 

karalienė”. Gaila, kad viskas buvo suplanuota mūsų 
vadovių ir neturėjome progos panaudoti savo kūrybą. 
Talentų vakaras buvo smagus ir pamatėme kokie 
talentingi mūsų skautai yra. Buvo linksma be alkoholio ir 
kitų dalykų. Nuotaiką sugadino vadovai, nes neleido 
ilgiau pabendrauti su kitais.

Julija (Cleveland®^:
Buvo smagu, bet aš nelabai norėjau vaidinti. Aš 

keistai jaučiuosi. Talentų vakaras buvo labai smagus. 
Žmonės čia labai talentingi. Šis savaitgalis buvo smagus. 
Man atrodo, kad visi patenkinti. Būtų geriau, jei nelytų!
Kathy (Florida):

Aš dar tik mokausi lietuvių kalbą, bet vistiek turėjau 
progos vaidinti kartu su Rochesteriu. Mano rolė buvo 
maža (vaidinau tik daiktus, kaip namą, puodą ir 1.1.), bet 
buvo smagu. Šį sykį esu pirmą kartą skautų stovykloje ir 
man padarė labai gerą įspūdį. Aš niekada nemačiau grupę 
jaunimo, kuri taip gerai dirbtų kartu, nesvarbu kas jiems 
buvo užduota. Aš tikiuosi, kad galėsiu pasidaryti skaute.

Andrius (Rochesteris):
Talentų vakaras buvo įdomiausia ir smagiausia dalis 

Raguvoj. Nuo dvyliktos iki antros valandos daug žmonių 
parodė savo talentus, kurie buvo įvairūs: nuo pianino 
skambinimo iki tautinių šokių. Buvo juokingų ir rimtų 
momentų. Smagu žiūrėti.
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Rūta (Rochesteris):
Vaidinti buvo smagu ir man labai patiko kitų 

vaidinimai. Aš manau, kad visos pasakos buvo įdomios.
Daiva (Detroitas):

Talentų vakaras buvo geriausia programos dalis. 
Visiems buvo smagu ir nenuobodu. Lietuviai labai 
talentingi ir originalūs.

Algis (Detroitas):
V akaro programa buvo labai smagi, nes buvo labai 

gera grupė skautų. Visi garsiai dainavo ir daug plojo (ir 
kai vaidinimai nepasisekė).

KAIP PATIKO DARYTI LIETUVOS PAJŪRIO 
ŽEMĖLAPĮ?

Paulius (Washingtonas):
Šeštadienį kai mes statėm Lietuvos pajūrį buvo smagi 

diena. Mes pastatėm Palangą. Aš daug išmokau apie šį 
miestą. Pats miesto centras yra didelis ir yra daug pušynų. 
Mes pastatėm smėlio kopas, tiltą į Baltiją, bažnyčias.

Aras (Chicaga):
Man labai patiko statyti Lietuvos pajūrį. Ne tik daug 

išmokau, bet buvo labai smagu. Aš seniai neesu žaidęs ir 
statęs smėlyje. Kaip pirmiau sakiau aš daug išmokau. 
Pavyzdžiui, aš nežinojau apie Palangos tiltą, ar kad 
Šventoji yra taip arti prie Latvijos. Man patiko mūsų 
padarytas žemėlapis, tikrai atrodė kaip miesteliai prie 
Baltijos.

V ytas (Worcesteris):
Buvo labai smagu ir mūsų skiltis daug išmoko apie 

Palangą, kurią mes pastatėm. Taip pat išmokome apie 
Mažosios Lietuvos kultūrą ir istoriją. Šis savaitgalis buvo 
labai vertingas ir džiaugsmingas ir aš patenkintas kad 
atvažiavau. Tik trūko laisvalaikio.
Rama (Clevelandas):

Man buvo smagu. Tai labai naudingas žaidimas. 
Išmokome kur yra Palanga ir kas yra Palanga.

Zita (Chicaga):
Daug išmokau, nes aš prieš mūsų darbą daug 

nežinojau apie Palangą, tik ką mačiau knygose apie 
pliažą. Čia sužinojau kad yra kelios skulptūros iš legendų, 
kaip ,Jūratė ir Kastytis”, „Eglė žalčių karalienė”. Taip 
pat sužinojau apie Birutės kalną. Šį savaitgalį aš 
susipažinau daug skautų ir skaučių iš kitų vietovių.

Tomas (Rochesteris):
Man atrodo, kad buvo gana gerai. Bedraugaudami 

išmokome apie Lietuvos pajūrį, jo geografiją ir istoriją. Iš 
viso šis savaitgalis buvo įdomus. Turėjome progos 
susitikti draugus ir susipažinti su kitais skautais. Senoji 
Lietuvos kultūra buvo padaryta įdomi per žaidimus ir 
kitokius užsiėmimus.

KAIP PATIKO SUDĖTINGAS ŽAIDIMAS „PĖDOS 
KOPOSE”?

Mykolas (Detroitas):
Žaidimas buvo laba' įdomus. Kiekviena stotis smagi, 

mano mėgiamiausia bu/o kai mes turėjom surasti „no 
parking sign”.
Daiva (Detroitas):

. Buvo labai smagu žaisti ir laimėti. Man tik nepatiko, 
kad riiūsų popierinis laivas nuskendo.
Algis (Detroitas):

Žaidimas buvo labai smagus ir įdomus, tačiau buvo 
daug įvairių žaidimų, kurie įtraukė visą grupę. Smagu 
laimėti!
Daiva (Detroitas):

Mes su maišais ant galvų turėjome surasti „parking 
sing”. Aš prisivalgiau per daug saldainių. Kitais metais 
paįvairinkime lobius. Vienas iš įdomiausių užsiėmimų 
buvo paslėpti bulves smėlyje. Kita skiltis turėjo per kelias 
minutes jas visas surasti.
Linas (Detroitas):

Vakar buvo saulėta diena. M ūsų skiltis smagiai žaidė. 
Žinoma, mūsų skiltis įdėjo daug energijas ir laimėjo. Po 
žaidimų aš su draugu pagavome daug gražių žuvų.
Lilė (Clevelandas):

Mes turėjome atlikti uždavinius. Keli buvo: išvirti 
vandens mirštančiam žmogui, padaryti mažą laivelį, 
išvaidinti kelis savaitgalio įvykius, eiti aplink medžius ir 
nueiti į paskirtą vietą nieko nematant, išgelbėti skęstantį 
žmogų ir paimti maistą iš vandens.
Antanas (Detroitas):

Žaizdami mes turėjome būti susiorganizaę ir dirbti 
kartu. Stotys buvo įdomios ir sunkios, reikėjo parodyti 
sugebėjimą kartu dirbti.
Darius (Rochesteris):

Žaidimai labai originalūs ir todėl įdomūs. Man labai 
patiko, ypač tie salėje (atsistojimas su virve).
Aušra (Rochesteris):

Man patiko žaidimai. Jie buvo kitokie ir man buvo 
proga susipažinti su kitais žmonėmis.
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KAIP PATIKO ŽVEJŲ TURGUS?

Laura (Chicaga):
Pirmiausia dalis buvo pasiruošimas. Buvo gana 

įdomu, nes teko daug išmokti. Taip pat buvo gera proga 
dirbti kartu su skiltimi, pasiskirstėme ruošos darbus. 
Sekanti turgaus dalis buvo pristatymas stoties kitiems. 
Atrodo pasisekė neblogai, nors kartais nebuvo lengva 
kalbėti. Paskutinė turgaus dalis buvo perėjimas kitų 
stočių. Buvo gan įdomu, ypač „Prūsų” stotis.

Darius (Rochesteris):
Gavome daug informacijos eidami per įvairias stotis. 

Paruošti buvo smagu, bet būtų buvę geriau jei būtume 
turėję daugiau nei tris žmones mūsų skiltyje. Kalbėti buvo 
smagu.

Aušra (Rochesteris):
Man patiko ruošti stotį, nes man buvo proga 

susipažinti su kitais žmonėmis ir skautiškai dirbti. Mūsų 
skiltis buvo maža, tai mums reikėjo dirbti greičiau, bet 
man vistiek labai patiko. Kitų paruoštos stotys buvo taip 
pat įdomios ir aš išmokau labai daug apie žuvavimą ir 
Lietuvą. Šįmet buvo mano pirmi metai Raguvoje ir man 
labai patiko. Aš galvoju ir kitais metais atvažiuoti.

Andrius (Detroitas):
Ruošdamas stotį išmokau apie senąjį lietuvišką raštą. 

Aš peržiūrėjau senas maldaknyges ir pastebėjau, kad apie 
1860 m. lietuviai skirtingai rašė, buvo nemažai lenkų 
įtakos mūsų kalboj. Iš pradžių buvo sunku perskaityti 
maldas, bet kai išmokau raides, buvo lengviau.

Antanina f Rochesteris):
ŽINAU TRUPUTĖLĮ DAUGIAU APIE Lietuvos 

praeitį, jos kalbos kilmę, kultūrą, bet iš tikrųjų Prūsija 
man dar nepilnai aišku.

Antanas (Bostonas):
Aš išmokau kaip dirbti kartu su kitais. Sužinojau 

įvairių dalykų apie spaudą užsienyje. Sužinojau daug apie 
prūsų žemę ir kultūrą ir kaip prūsų ir lietuvių šaknys gana 
artimos.

omą (jueironasj:
Išmokau, kad Prūsija ir Lietuva labai panašios, bet 

vistiek yra skirtingos.

Tadas (Chicaga):
Aš išmokau daugiau apie Prūsiją ir kaip jie yra kai 

kuriais atvejais artimi lietuviams. Kai kurie žodžiai 
panašūs, pavyzdžiui, lietuviai sako „debesys”, o prūsai 
„dangus”.

Lina (Rochesteris):
Aš išmokau daugiau apie Lietuvos geografiją ir kaip 

kartu dirbti, pastebėjau, kad lietuvių kalba keitėsi.

AR KAIP VADOVĖ GAVAI IDĖJŲ?

Antanina (Rochesteris):
Aš gavau kelias naujas vadovavimo idėjas. Su naujais 

žaidimais ir gera tema galima gerai sujungti visą būrį. 
Taip pat yra svarbu turėti entuziazmo ir išjudinti kitus. 
Geriausias metodas mokymui, tai žaidimai. Tą mačiau 
čia. Taip pat išmokau dirbti ir bendrauti su 
nepažįstamais.

Gina (Detroitas):
Aš pamačiau, kad vaikams daugiausiai patinka 

žaidimai. Žaizdami žaidimus vaikai turi vienas su kitu 
komunikuoti, kartu naudoti judesius. Vadovai sako, kad 
laimėti nėra svarbiausias žaidimų tikslas, bent man 
atrodo vaikams yra.

KAIP PATIKO „RAGUVOJ’?

Julija (Detroitas):
Man buvo smagu pamatyti visus senus draugus- 

Žaidimai buvo įdomūs, bet skaudėjo kai mane traukė į 
abi puses. Man patiko šitas savaitgalis, tik kad nebūtų 
liję-
Rasa (Detroitas):

Buvo labai gerai suorganizuota ir žaidimai įdomūs. 
Jei mums išsiuntinėtų laiškus ir pasakytų ką atsivežti, 
būtų buvę geriau, pavyzdžiui, kaip tautinius rūbus. 
Vadovai per daug rūpinosi apie mažus dalykus. Mūsų 
skiltis buvo pavadinta „O komanda” ir aš būdama 
skiltininke smagiai praleidau laiką su savo skiltimi. Jie gal 
nesunkiausiai iš visų dirbo, bet beveik visa skiltis bandė.

Ingrida (Chicaga):
Šis savaitgalis man buvo gan smagus ir įdomus. Būtų 

buvę geriau jei oras būtų šiltesnis. M ūsų užsiėmimai buvo 
smagūs. Mūsų vakaronė buvo šiaip sau, per daug 
pasirodymų. Kas dieną mes matėm pasirodymus ir 
truputį nusibodo.
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Petras ( C hicaga):
Šis savaitgalis buvo įdomus. Man patiko visi 

užsiėmimai, nes dirbom su skiltimi visą laiką. Mūsų 
skiltis buvo tokia gera. Mes pasivadinom „O komanda”. 
Man patiko susitikti su draugais iš kitų miestų.

Tomas (Chicaga):
Buvo labai smagu. Išmokau labai daug. Išmokau apie 

raguvą ir kaip žmonas gyveno prie vandens. Vakar vakare 
buvo smagu. Truputėlį pašokdinau mergaites, laužas taip 
pat buvo smagus. Šį rytą atsikėlėm su lietuviška muzika.

Andrius (Chicaga):
Galėjot būti geriau. Praeitais metais buvo daug 

daugiau žmonių, daugiau pažįstamų, buvo smagiau. Iš 
kitos pusės yra smagiau, nes yra mažiau žmonių ir mes 
visi galėjome pabendrauti. Maistas buvo skanus.

Andrius (Chicaga):
Man labai patiko, tiktai mums reikia paraginti kad 

daugiau draugų atvažiuotų į šitokį suvažiavimą. Buvo 
įdomu susipažinti si kitais; daug sužinojome apie praeitį ir 
vienas kitą. Šį rytą kažin kas grojo labai nemodernišką 
muziką. Iš viso šitas savaitgalis buvo labai inteligentiškas.

Rima (Chicaga):
Man patiko, bet jūrinė tema nebuvo labai įdomi.

Antanas (Bostonas):
Iš tikrųjų man šitas suvažiavimas patiko. Reikėjo 

truputį daugiau organizacijos, bet žaidimai buvo smagūs, 
linksmi ir naudingi. Man buvo smagu.

VADOVAI IRGI PASISAKO:

Paulius:
, „Raguvos” suvažiavimas buvo ypatingai gerai 

suplanuotas: kiekvieną minutę kas nors darėsi, skautai ką 
nors veikė. Šiais metais patiko, 'kad į programą su 
žaidimais įvesta daug istorijos ir geografijos, tad buvo 
progos ką nors išmokti. Buvo gera matyti mažesnę grupę, 
kurioje tikrai visi susipažino. Stovyklautojai buvo 
artimesni nei praeitais metais ir visi turėjo galimybę 
pasireikšti. Šis artimumas ypač pasirodė sekmadienio 
lauže ir talentų vakare.

Paulius:
Programa labai gerai suplanuota ir aiškiai labai daug 

darbo įdėta. Daugumas jaunimo labai gražiai 
dalyvavo . . . kai laiku atėjo. Kitais metais reikėtų 
ypatingai pabrėžti, kad stengtųsi laiku ateiti, tada 
nesiskųstų, jog neduota pailsėti ir nereikėtų programą 
taip skubinti. Būtų gerai jei daugiau laiko būtų duodama 
vadovams sužinoti, kad jie vadovauja. Tačiau su visais 
spygliais pušis vistiek graži, ir štai toks pat gražus šis 
suvažiavimas.

Laimutė:
Visa programa buvo ypatingai gerai paruošta. Vaikai 

ne tik kad linksmai praleido laiką, bet ir daug išmoko apie 
lietuvybę ir draugiškumą. Buvo labai smagu įsijungti į 
programą ir tikrai pamatyti ką skautai ir skautės gali 
atlikti. Ačiū sese Liuda.
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
ISTORIJOS BRUOŽAI

(Žr. Lietuvių enciklopedija, XIII 177-184, XXIV 136- 
158.)
1255 KaūSli$Žči$uxiestas kryžiuočių įsteigtas
1274 . Prūsų sukilimas su vadovu Herkum Mantu
1289 Ragainė įsteigta
1410 Žalgirio mūšis
1525 Kryžiuočių ordinas tampa pasauliečių grupe
1544 įsteigiamas Karaliaučiaus universitetas
1577 įvedama baudžiava
1611 Brandenburgo kunigaikščiai valdo prūsus
1626 Švedai užima prūsus iki 1635
1660 Prūsija tampa kunigaikštija
1701 Prūsija tampa karalija
1709 Maras, per 2 m. miršta 240.000 iš 600 000 žmonių
1762 Rusų okupacija
1775 Sukilimas
1815 Lietuvių kalba išimama iš universiteto
1844 Lietuvių kalba grąžinama
1871 Vokietija suvienijama į valstybę, įskaitant Prūsiją
1879 įsteigta Lietuvių kultūros draugija

KNYGOS

Caro kareiviai spaudos draudimo metu konfiskavo 
knygų:
1891-1893 31.718
1894-1896 40.353
1897-1899 39.024
1900-1902 56.182

Tai išeitų apie 20.000 knygų per metus.

TAUTINIO ATGIMIMO SAMBŪRIAI

Tautinio atgimimo metu įvairios organizacijos 
vadinosi šiais vardais: Sietynas, Atgija, Teisybė, Aušrinė, 
Atžala, Lizdas, Akstinas, Spindulys, Svirplys, Žiburėlis, 
Žvaigždė.

Nepriklausomos Lietuvos leidyklų pavadiniami; 
Švyturys, Varpas, Viltis, Spaudos Fondas, Vaiva, 
Sakalas, Žaibas, Kultūra, Dirva, Šviesa.

Išeivijos lietuvių leidyklos po II Pasaulinio karo: 
Patria, Sudūva, Venta, Tremtis, Gabija, Terra, Nida, 
Baltija . . .

OOOOOŪOOOOO

Dainavimą praveda v.s. Česlovas Anužis.

PASIMATYSIME SEKANTĮ PAVASARĮ!
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