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"SKAUTIŠKU SUSITIKTUVIU" PROGRAMA

PENKTADIENIS

Atvykimas, registracija
Susipažinimas, vakaronė

12:00 Tyla

PRAVEDA

Remigijus Belzinskas, Malvina Švarcienė
Vilija Nasvytytė, Algis Miškinis

ŠEŠTADIENIS

8:00 Vėliavų kėlimas
8:30 Pusryčiai
9:00 Suvažiavimo atidarymas ir skilčių, sudarymas
9:30 Aukštaitija ir rašytojas Antanas Baranauskas

"Anykščiu Šilelio" eilėraščio pristatymas
10:30 Užsiėmimas: Aukštaitija - stotys
11:30 Žaidimas

12:30 Pietūs
1:00 Diskusijos: “Moralinė atsakomybė“
2:00 Skautorama: Rodom - darom
4:00 Pavakariai
4:30 Dainavimas: "Name that tune"

Komendantai

Laimutė Kormos
Aurelija BalaŠaitienė

S M

Ilona Laučienė*
Algis Miškinis

Julija Taorienė
Donatas Ramanauskas

Virginija JuodiŠiūtė, Livija Garsien.ė
5:00 Pašnekesys: Miško dvasios
6:15 Vakarienė
7:30 Vėliavą nuleidimas
9:00 Vakarinė programa: Velnių, puota

Ona Silėnienė

Komendantai
Virginija JuodiŠiūtė, Algis Miškinis

SEKMADIENIS

8:00 Vėliavų, kėlimas
8:30 Pusryčiai
9:00 Pasiruošimas Šv. Mišioms

10:00 Šv. Mišios

11:00 Žaidimas
12:00 Pietūs
1:00 Laisvalaikis
2:00 Užsiėmimas: Orientacija miške
4:00 Pavakariai
4:30 Užsiėmimas: “Anykščiu Šilelio“ takas

Komendantai

kun. Saul aitis 
kun. Saul aitis 
Algis Miškinis

Donatas Ramanauskas

Seselė Ignė* , kun. Saulaitis
6:30 Vakarienė
7:30 Vėliavų nuleidimas
9:00 Vakarinė programa: Laužas

PIRMADIENIS

8:00 Vėliavų, kėlimas
8:30 Pusryčiai
9:00 Susitiktuvių įvertinisas

10:30 Susitvarkymas
11:30 Vėliavų nuleidimas, susitiktuvių uždarymas
12:00 Atsisveikinimas

Komendantai 
Livija Sarsienė

Komendantai

Vilija Nasvytyte

taendantai ■
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1. Ąžuolai

Sudarytos "Anyk^itL-Silelio" Skiltys

Skilties
Nariai Vietovė

Ąžuolai esame
Stiprūs, galingi būsime 
Be klausimo stovėsime
Baranauską mylėsime!

Darius Cesonis
Mirga Pakštytė
Daina Sakalauskaitė
Monika Jovaišaitė
Vija Bublytė

Washingtonas
Washingtonas
Washingtonas
Philadelphia
Clevelandas

2. Baravykai Grybs, grybs, baravyks 
Visą, grybą pulkauninks

Darius Garsys 
Algis Rudaitis 
Loreta Skučaitė 
Ramunė Kligytė

Washingtonas 
Hamiltonas 
New Yorka« 
New Jersey

3. Beržai Beržai budi be baimės! Lilė Gelažytė 
Teresė Majorovaitė 
Jūratė Bartytė 
Tomas Šernas

Clevelandas 
Clevelandas 
New Jersey 
New Jersey

4. Geniai Margas genelis - 
Kala medelį 
Anykščių Silelyje- 
Tuk, Tuk, Tuk!

Andria Meškauskaitė
Lilija Liaukutė
Petras Otto
Vydas Matonis

Hamiltonas 
Hamiltonas 
Hamiltonas 
New Jersey

5. Lakštingalos Lakštingalos balsas 
Skambės miške 
Lydės mūs širdį 
Skautyj a

Sigita Penikaitė 
Audra Duobaitė 
Rima Naronytė 
Linas Surdėnas

New Yorkas
New Yorkas
New Yorkas 
Philadelphia

6. Lapės Mes esam lapės 
iš Anykščių Šilelio 
į šią. stovyklų 
Suradom takelį.

Gabija PakŠtytė 
Julija Minkūnaitė 
Jonas Jankauskas 
Džiugas Radžius

Washingtonas 
Clevelandas 
New Yorkas
Washingtonas

7. Voveruškos Vover, vover, voveruška 
Atvažiavom čia į mišką. 
Padraugauti

Ginta Draugelytė 
Sigutė Snipaitė 
Darius Remesat, 
Aleksandras Radžius

Rochesteris
Philadelphia
Hamiltonas
Washingtonas
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ATIDARYMAS

Mieli Vadovai, Sesės ir Broliai!
Sveikinu Jus visus, atvykusius į Aukštaitiją, į 

Skautiškas Susitiktuves. Žalio miško ramybėje 
užmirškome miesto triukšmą ir toli paliktus mokyklos 
rūpesčius. Pasidžiaukime savo jaunyste, padraugaukime 
vieni su kitais, pasisemkime naujų žinių.

Mintimis nuskriskime į Lietuvą, kur mūsų tėvynės 
žalias šilas, poeto Antano Baranausko žodžiais tariant, 
„šlama, ūžia, siaudžia ir karti širdį glosto, griaudžia . . .”

Pradėkime šią dieną su šypsena ir neškime ją per visas 
susitiktuvių dienas.

Budžiu!
ps.fil. Laimutė Švarcaitė-Kormos

Prityrusių Skaučių Skyriaus Vedėja

Vadovės džiaugiasi jaunimu
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Prityrę skautai atsivežė plakatus, pagamintus pagal jiems 
užduotą uždavinį "Anykščių šilelio” tema

7
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Gauti sveikinimai prityrusių skautų-čių susitiktuvėms

® L6S SKAUČIŲ SESERIJA
Z2JSCOVENTBY RD, CLEVELAND. ORIO MUS. TEL. <«*) W1-47JI

ps. flL Laimutei Kormos, Viršininkei
Prityrusių ir Jūrų Skaučių-Skautų 
Skautiškos Susitiktuvės
Anykščių šilelyje

MIELI SESĖS IR BROLIAI,

širdingai sveikinu susitiktuviu vadovybe, ir jus, 
vėl suskurusius pajusti skautiškųjų vasaros burtu, 
ATKURIANT DAUG KAM IŠ JUSU NEMATYTOS TĖVU ŠALIES 
ISTORIJĄ IR GROŽĮ.

GERIAUSIOS SĖKMĖS JUMS ATLIEKANT UŽDAVINIUS, 
PASIKEIČIANT IDĖJOMIS-MINTIMIS K MEZGANT 
NENUTRŪKSTANČIOS DRAUGYSTĖS RYŠIUS!

TESKAMBA JŪSŲ DAINA TAIP, KAD JOS AIDAI PASIEKTU 
TIKROJO ANYKŠČIU ŠILELIO KLONIUS SAKYDAMI, 
KAD JI TEBĖR GYVA ČIONAI!

budėkime
darbais ir širdimi !

M&nchestoris,1986a balandžio aėn. 12d.

Skautu, -eitj aavoitgąlio stovykla, 
ir. Jurgio skautu globėjo šventes pro-

Prityruoiu ir Jfiru skauciu suv*£iavd*ui.

V.24-26
Los Angeles, CA

vb tn Stefa Gedgaudienė 
Vyriausia Skautininkė

| h iv d* y JG: J *

Miela* 3eaėa,

L.S.3. Europos rajose Vadija, sesė* ir broliai aveikiaaao

Ju. | Ir llaM™ »«»» .■eteUs® •OT»a»Tta.,ri»j>

skautyjo* gerovei.

Budimo.

Visus bfoluAS
\nsas Sfi.še.5

sjlaSa Ai k.+'-'.uR.se.
Sma-^/CLM-S

l f AS-S-i to O-i QA Q^.C’C’5

LoS

Prityrusiiį skaučių-tų Skyrių vedėjai: ps. fįj T • tA 
Švarcaitė-Kormos ir ni r\' r» LaimutėŠvarcaite šarmos irjn Donatas Ramanauskas
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ANYKŠČIŲ ŠILELIO
TAKAS

Seselė Ignė parinko labai 
tinkamą ir įdomų būdą, supažindinti 
jaunimą su A. Baranausko gyvenimu 
bei jo kūryba. Kaip jau žinome iš 
praktikos, jaunimas daugumoje 
paskaitoms neatydus ir dažniausiai 
nuobodžiauja. Šiuo atveju, atrodo, 
visi domėjosi ir nejučiomis įgijo daug 
žinių.

Paruošti plakatai su įrašais, 
būdingesniais iš A. Baranausko 
gyvenimo, taip pat, magnetofono 
juostelėje įrašyta ištraukos iš jo 
poezijos. Šios surinktos žinios buvo 
paskirstytos į penkias stotis, atstume, 
kad viena kitai netrukdytų. Šiuo 
atveju, žaidimas vyko lauke. Skiltis 
atvykusi į tokią stotį rado vadovą, 
kuris paaiškino plakatuose teksto

Anykščių šilelio tako žaidimas. (Prityrę skautai prieš 
vadovus)

reikšmę. Po to, išvystytos diskusijos 
ir skiltis parašė, kaip jie sau 
pritaikytų A. Baranausko gyvenimo 
pavyzdžius ir kuom jie vadovautųsi.

Nejučiomis, pasivaikščiodami 
nuo stoties į stotį, daug išmoko apie 
A. Baranausko gyvenimą, jo dis
cipliną sau, užsibrėžtų tikslų at- 
siekimus. Magnetofono juostelėje 
įrašytas „Anykščių Šilelis”, davė 
progos paanalizuoti jo poezijoje 
gamtą, kurioje poeto pastebima 
kiekviena smulkmena.

s. Danutė Surdėnienė paaiškina apie A. Baranausko 
elgesio taisykles

Vyriausias skautininkas v.s.fil, Kazys Matonis kalba apie 
A. Baranausko gyvenimą

A. Baranausko parašytos giesmės ir eilėraščiai, kuriems 
melodijos buvo pritaikytos vėliau

9
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s. Jarunas aiškina apie jo vadovaujamos stoties uždavinį V-s.fil. Malvina Svarcienė aiškina apie dailųjį skaitymą

Perėjus visoms skiltims per visaj stotis, įvyko 
egzaminas — patikrinti kiek kas žinių įgijo. Turbūt, čia 
buvo didžiausia staigmena vadovams, kurie tikrai 
nesitikėjo patekti į bet kokias varžybas. Sustojus dviems 
grupėms — vadovams ir skautams, buvo perskaitomas 
kląusimas ir duodamas atsakymas a, b, c pasirinkimu. 
Išklausę klausimo ir atsakymų, po vieną iš grupės bėgo iki 
paskirto punkto ir pirmasis pasiekęs gavo taškų. Tačiau, 
jei jo atsakymas buvo klaidingas, tai ta grupė prarado 

tašką. Galima išbėgti klausimą išgirdus, ir anksčiau jei 
žinai atsakymą, bet ir čia klaidingųjų pasitaikė. Kartais 
net ir visomis keturiomis pasiekėme nustatytą punktą. Šis 
žaidimas sukėlė daug juoko ir buvo smagiai sužaistas. 
Vyresniesiems teko gerai pasitempti, nes lenktyniauti su 
jaunuoliais — ne juokai!

Dalyvė
v.s. D. Surdėnienė

APYTUŠČIO ŠILO APMĄSTYMAI

(atsiprašant A. Baranausko)

Rankos krumpliuotos, pakaušis praplikęs, 
Kas į jūsų grožį senovinį tiki?
Kur lagaminus jūs pasidėjote,
Kada knarkimas aštrus nuąidėjo?
Kaip šlapio miško lapeliai varvėjo,
Ir sulankstoma lova siūbavo, braškėjo.
Kur jūsų skautai, vilkiukai paukštytės,
Kabųjį triukšmo kartais ramu klausytis?
Kur jūsų vyčiai, kandidatai, mariakai?
Kur pačių statytos palapinės, lapinės, oriakai?
Visa prapuolė, tik ant lauko pliko, 
Keli vadovai apyseni liko.

Nuorūkom, dėžutėm ir šiukšlėm nuklotą 
Kepina saulė stovyklinį plotą, 
Į kurį žiūrint taip neramu regis — 
Lyg tartum tavo dalis būt nudęgus. 
Vaikai gulinėja — iš palapinių „rock” plėšia, 
Tik retkarčiais atrodo užsiėmimai, sportas gresia.

Stovyklon būdavo eini tai net akį veria,
O dabar — komendantas snaudžia, viršininkas kavą 

geria.
Kad net širdžiai apsalus ne kartą galvoji, 
Gal kitų stovykloje, gal kokioje salėje čia stovi.
Kur tik žiūri vis uniformų, ženklų trūksta,
Kur tik uostai, tabakas į nosį dūksta!
Kur tik klausai, angliškai tauška, ūžia, siaudžia, 
Ką tai jauti, vis neramu — lyg sąžinę graužia , . „

K.
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ORIENTACIJA MIŠKE
Pagal Donato Ramanausko planą.

Sekant „Anykščių Šilelio” temą, sekmadienio pop-* 
ietės skautiškas užsiėmimas buvo pastanga išmokti miške 
nepaklysti. Tam tikslui naudojomės vakar skautoramoje 
įsigytomis žiniomis.

Kiekviena skiltis gavo po žemėlapį ir kompasą ir 
uždavinį surasti stovyklos rajone šešias stotis. Kiekvieno
je Stotyje reikėjo atlikti paskirtus uždavinius.

Pirmoje Jaunutis Zubrickas padėjo surasti 5 augalus, 
kurie minimi „Anykščių Šilelyje”.

Antroje Daina Panikaitė turėjo paruošus medžiagą 
padaryti tris lapų antspaudus.

Toliau Audrius Remeikis asistavo mėginimuose 
sukurti ugnį be degtukų. Tam tikslui jis turėjo plieno ir 
titnago, trynimo, grąžtą ir padidinimo stiklą.

Sekančioje skautai turėjo pasiųsti, priimti ir iššifruoti 
Morzoės pranešimą: keletą eilučių iš „Anykščių Šilelio” 
Šitą stotį pravedė Linas Puškorius.

Dar toliau buvo pionerijos uždavinys. Algio Rudžio 
padedami skautai turėjo prūde įrengti kilnojamą bokštelį, 
kurio viršuje turėjo degti ugnelė.

Pagaliau paskutinėje stotyje Auksė Jankauskaitė 
pravedė pėdsakų gipsavimo uždavinį. Skautai turėjo 
surasti „Anykščių Šilelyje” minėto gyvulio ar paukščio 
pėdą ir padaryti jos gipsinį antspaudą.

Užsiėmimui buvo skirtos dvi valandos. Skautams 
buvo paskelbta, kad sekantis programos punktas buvo 
pavakariai. Visi buvo paraginti nustatytą valandą 
prisistatyti pagrindiniam pastate, nepaisant, ar 
uždaviniai buvo užbaigti, ar ne. Pavakarių gi negali 
pražiopsoti!

Uždavinių būta sunkių. Be degtukų niekas, nė 
vadovai, ugnies neįkūrė. Ir kompasų stotims atrasti 
niekas per daug nenaudojo. Daugiau dairėsi, ar 
nepamatys kur vadovo stovint — ten stotis. Viena skiltis 
visą užsiėmimą atbulai atliko, kita nei vienos stoties 
nerado. Varžybas laimėjo beržai ir voveruškos. Laimėto
jams buvo įteiktos premijos — kompasai, kurie buvo 
naudoti uždaviniams atlikti. Vieno pritrūko. Kodėl?

Vienas iš tų nedaugelio skautų, kurie kompasus vis tik 
naudojo, kompaso vedamas turėjo peršokti per upelį. 
Šokdamas paslydo. Sušlapo žemėlapis, kelnės — viskas. 
Ir kompasas paskendo. Grįžus į pradmės tašką, Donatas 
davėjam antrą kompasą, bet šį sykį apie kaklą su virvute 
pririšo. Ne be reikalo. Tas pats vyrukas tą pačią dieną 
vėliau pametė savo uniformos marškinius.

(ps. ONA ŠILĖNIENĖ)
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už rūsčių debesų . . . nuo ežero kyla 
rūkas ir skverbiasi į apylinkės miškus 
ir pievą, pridengdamas ir paslėp
damas kas dedasi kitoje pusėje 
aikštės, kur pūpso didelis apytamsis 
pastatas. Pro langus bando 
prasiskverbti reti šviesos spinduliai į 
lauką. Iš visų pusių pro įvairias duris 
slenka iš miško tankumynų ir 
pelkynų įvairios miško būtybės; 
laumės, deivės, raganos, ir šiaip 
nelabai aiškios piktos ir gal nelabai 
piktos dvaselės. Neužilgo apytamsė 
salė prisipildė — joje sukinėjosi 
baltaveidė šmėkla, ragana, velnias ir 
kumpanosis vyskupas, bei įvairaus 
rango miško dvasios, bei kiti 
neaiškūs padarai.

12

Iš priekio salės sutrenkė baisūs 
garsai. Dvaselės aiškino, kad čia 
muzika . . . Ir prasidėjo velnių puota 
— tikrai, tur būt, kaip pragare, net 
girdėjosi vaitojančių vyresniųjų 
dvaselių aimanos nuo to trenksmo. 
Tai, turbūt, taip pragare baudžiami 
visi tie, kurie klausosi pletkų ir kitų 
netinkamų šnektų. Šmėklos, deivės, 
laumės, raganos, raganiai, dvasios ir 
dvaselės šoko, šėlo lakstė . . . viskas 
virė, kaip katile, tik, turbūt, trūko 
smalos ir sieros kvapo.

Į salę įslenkančios šmėklos gavo 
po sulaužytą širdelę, kuriai reikėjo 
surasti ir priderinti tinkančią kitą

pusę — iki šio vakaro galo. Ar 
laumėms ir miško dvasioms tai 
pasisekė padaryti neteko sužinoti. 
Visam pulkui nelaimingų dvaselių 
teko kramtyti kokią tai neaiškią 
ružavą masę ir bandyti išpūsti ko 
didesnį burbulą. Laimėtojas buvo 
atleistas nuo tolimesnio kramtymo.

Protarpiais „baisusis trenksmas” 
sustodavo ir pasigirsdavo pažįstami 
polkos garsai, pagal kuriuos net ir 
daugelis jaunesniųjų dvaselių ir 
laumių smagiai sukosi salėje. Buvo 
net ir polkos šokimo konkursas; 
geriausiai šokusią porą reikėjo 
parinkti iš maždaug 15 porų.
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Salės šone, kunkuliavo katilai su įvairiais viralais bei 
vėsinančia sunka, kad sušilę laumės ir miško dvasios 
galėtų atsigaivinti. Kad šioms būtybėms nepasidarytų 
silpna, laikas nuo laiko stebuklingai prisipildydavo 
padėklai su įvairiomis gėrybėmis, sūriu, sausainiais, 
vaisiais ir t.t. Vyresnės šmėklos ir dvaselės dažnai pro 
kubilų praeidavo ir pasisemdavo kokio tai juodo viralo, į 
kurį dar ką tai pildavo ir maišydavo. Taip laikas bėgte ir 
prabėgo — net ir patvariausioms dvaselėms, reikėjo 
poilsio, o be to artinosi stebuklinga vidurnakčio valan
da .. . laikas buvo sHnkti atgal pro rūką į savo miško 
guolius. Ir aš ten buvau, ir valgiau ir gėriau ... ir 
triukšmo klausiaus . . . ir net polką šokau!

Vyresnė šmėkla

AUKŠTAITIJOS

STOTYS

ps.fil. Laimutė Švarcaitė-Komos pristato s. Aureliją 
Balašaitienę, kuri labai įdomiai ir vaizdžiai kalbėjo apie

Ištrauka iš s. Aurelijos Balašaitienės 
aprašymo „Viena diena Anykščių 
šilelyje” Dirvos Nr. 24-13.

„Kiekviena skiltis turėjo apie 45 
minutes laiko surinkti informaciją, ją 
pritaikyti paskirtai temai, pagaminti 
aiškinimui tekstus ir vaizdines 
priemonės. Tai buvo lyg koks jų 
sugebėjimų ir žinių egzaminas. 
,Genių’ skiltis pristatė Anykščius ir 

apylinkes su meniškai pagamintu 
plakatu, kuriame taip pat buvo toje 
apylinkėje gimusių rašytojų namų ir 
Puntuko nuotraukos su tiksliais 
įrašais. ,Ąžuolai’ suvaidino 
,Čičinsko’ baladę, vaidinimą il
iustruodami iš spalvoto popieriaus 
pagamintomis , marionetėmis’ ir 
Maironio poemos ištraukų 
skaitymu. .Baravykai’, apsiginklavę 
,moksline’ informacija, nupasakojo 
Ignalinos jėgainės istoriją ir jos 

apylinkes. ,Voveruškos’ gyvai kalbė
jo apie Biržus ir Radvilų šeimą bei jų 
reikšmę Lietuvai. Sumanios ir talen
tingos ,Lapės’ demonstravo 
Aukštaitijos architektūrą, iš kieto 
popieriaus pagamindamos ūkio pro
jektą su pastatais, tvorelėmis ir t.t. 
Vieno tvarto gale buvo galvą iškišusi 
didelė karvė, o šalia jos užrašas 
,Nešerkite karvės’. Paklausus, kodėl 
toks užrašas yra reikalingas, viena 
,lapė’ pareiškė, kad karvė esanti 
neproporcingai didelė ir neturėtų 
daugiau augti, nes tada reikėsią 
pastatyti naują, didesnį tvartą. 
,Lakštingalos’ sukūrė beveik 
žmogaus ūgio mergaitę — 
manekeną, su karūnėle ant galvos ir 
raštais papuoštomis rankovėmis. Jos 
supažindino su Aukštaitijos tautinių 
drabužių charakteringais bruožais: 
spalvomis, jų deriniu, ir paaiškino 
apylinkėje esančius raštų skirtumus. 
.Beržai’ prisistatė su didelio formato 
Utenos ir Molėtų žemėlapiu, 
kuriame buvo tiksliai nurodytos 
visos topografinės apylinkės žymės.”
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Pamaldos
I

MIŠKO DVASIOS

Šio pašnekesio metu mėginome lyginti savo 
amerikietišką ir lietuvišką tradicijas, pasižiūrėjome į jų 
skirtumus ir trumpai panagrinėjome tiek tų skirtumų, 
priežastis, vedančias praeitin, tiek išvadas, rodančias 
ateitin.

Esame dviejų kultūrų vaikai: lietuvių ir amerikiečių. 
, Škautaudami išmokome palikti stovyklavietę ger
esniame stovyje, negu radome. Gyvendami Amerikoje, 
daugybės tautų ir kultūrų mišinyje, dairomės, kuo mes 
skiriamės huo kitų, ką mes turim, ko kiti neturi ir kaip 
galim tai panaudoti, kad paliktume savo pėdsakus, kad 
prisidėtume prie tobulesnio pasaulio kūrybos. „Anykščių 
Šilelis” padeda mums patiems save suprasti ir į šituos 
klausimus atsakyti.

„Anykščių Šilelio” poema alsuoja religiniu artimumu 
tarp gamtos ir lietuvio. Anot Baranausko, lietuvį miške 
šventos pajautos ima. Jam su meile dūšia dangun kilsta, 
kai šakomis šnibžda medžių kalba šventa. Jam miške 
dūšia, švento jausmo apimta, lyg varpa pribrendus 
nulinksta. Nes giria lietuviui šventa. Visa, kas girioje — 
šventa. Ir medžiai taip pat. Buvo senais vaidilų laikais, 
tebėra ir šiandien. Dėl to lietuvis girias saugoja ir globoja, 
su jomis taikoj gyveną.
Šitas dvasingas ryšys tarp gamtos ir lietuvio mus skiria 

nuo šių laikų amerikiečio, kuris dažnai auga ir gyvena 
civilizacijos nuo amtos izoliuotas. Prieš svarstę toliau 
skirtumus tarp abiejų tradicijų pirma bandėme susipažin
ti su savo šaknimis, kurios siekia dešimtis tūkstančių 
metų praeitin, bet tuo pačiu mus ir šiandien tebemaitina.

Klausėmės ištraukų iš prof. Marijos Gimbutienės 
paskaitos Bostone 1984 metais. Joje garsioji archeologė ir 
mitologė pasakojo apie senąsias lietuvių deives, kurių 
įvaizdžiai išlikę iš paleolito, 30 tūkstančių metų prieš 
Kristų. Iš laikotarpio dar prieš indoeuropietinę erą, kurią 
ji vadina senąja Europos erą. Ji skiria tris svarbiausias 
deivių grupes: laimas, raganas ir Žemyną.

Kiekvieną iš jų apibūdinus,'ji užbaigė paskaitą, 
atkreipdama dėmesį į tai, kad lietuviai turi savo labai seną 
ir turtingą mitologiją, kuri.tebelaukia studijų ir atkūrimo. 
Iš jos aiškėjo, kad lietuviai turi ir savo archetipus, kaip 
didžiąją motiną Žemę, gerąją Laimą, baltą šešėlį mirtį ir 
eilę kitų.

Trumpai žvilgterėjome ir į profr Algirdo Greimo 
atkurtas dievybes: Austėją ir Puškaitį su kaukais, 
mėgindami atsekti, kokiais pavidalais amžių bėgyje 
Dievas reiškėsi mūsų protėviams.

Žvilgterėję į tautą formavusią gilią 'praeitį, pąsekėm 
skirtingas abiejų tautų reakcijas į savo aplinką dabar
tiniais laikais. Radom, kad amerikietis yra veržlus, linkęs 
kompeticijai ir dažnai dėl jos susigundąs atsisakyti
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moralinių vertybių, o lietuvis — pasyvus, dažnai atsisakąs 
kompeticijos kaip tik dėl tų moralinių vertybių.

Išvada:, kaip kadaise laiko pradžioje šeimininkė 
sudarydavo sutartį su kauku gražiam tarpusavio 
sugyvenimui ir tos sutarties laikydavosi arba žūdavo, taip 
ir mes turim laikytis sutarties su Dievu ir žmonėmis, 
gyvūnij:; ir augmenija, žeme ir oru, ugnimi ir vandeniu, 
i'ai yra mūsų tradicija, kurią paveldėjom iš savo protėvių. 
Ją turime nešti, kaip vėliavą į visas gyvenimo sritis, kad 
galėtume padėt sugražint atgal švytuoklę, nušovusią iš 

darnaus gyvenimo gamtoje ir su gamta į labai aukštą 
civilizacijos lygį, grąsinantį susinaikinimu dėl stokos 
pagarbos ir atsakomybės gamtai.

Mėginimas pokalbį pravesti upelio šiurlenimo ir 
paukščių šiulbėjimo fone nepavyko. Nebuvo laiko 
prisiderinti aparatūrą prie patalpų ir garso juostų kokybė 
pasirodė per žema.

O. Šil.

„ANYKŠČIŲ ŠILELIO” TAKO 
EGZAMINŲ ŽAIDIMO KLAUSIMAI

1 kortelė: Baranauskas gimė prieš: 100 metų, 200 metų,
250 metų.

2 kortelė: Baranauską į kunigus pasiuntė: vysk. 
Valančius, tėvas, parapijos klebonas.

3 kortelė: Šalia kunigystės Baranauskas buvo: 
smuikininkas, matematikos mokytojas, daržininkas.

4 kortelė: Baranausko tėvai buvo: amatininkai, 
ūkininkai, daktarai.

5 kortelė: Kad poezija būtų žodingesnė Baranauskui
lietuviškus žodžius rinkti padėjo: jis pats vienas, jo 
mokytojas, jo brolis.

6 kortelė: Anykščių Šilelį parašė: Jurkštas-Smalaūsis,
Biliūnas, Tumas-Vaižgantas.

7 kortelė: Kai Lietuvoje vyko 1883 metų sukilimas,
Baranauskas buvo: Romoj, Lenkijoj, Amerikoj.

8 kortelė: Anykščių miestelis: Žemaitijoj, Aukštaitijoj,
Dzūkijoj.

9 kortelė: Šilas yra: grybas, medis, miškas.
10 kortelė: Jazminai, lazdynai, karklai yra: uogos, 

krūmai, medžiai.
11 kortelė: Kuris ne medis: alksnis, beržas, raudonikis, 

epušė.
12 kortelė: Kiauliabudės, šungrybiai, ūmėdės: gyvuliai, 

žuvys, grybai.
13 kortelė: Kuris ne grybas: ūmėdė, kazlėkas, bruknė.
14 kortelė: Kurie žodžiai netinka kartu: žvėrys — olos, 

gyvuliai* — urvai, skruzdėlės — pušys, žmonės — 
namai.

15 kortelė: Kuris žodis nenurodo garso: siūbuoja, 
siūruoja, braška.

16 kortelė: Kas pušiai nepriklauso: skujos, šiškos, lapai.
17 kortelė: Ne miško rūšis: giria, pieva, šilas.
18 kortelė: Kas nepriklauso: kemsynas, pusnynas, laukas.
19 kortelė: Kuris žodis — ne garso žodis: šlama, siaudžia, 

spokso, pučia.
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20 kortelė: Putinas, karklas, alksnis, visi yra: uogos, 
grybai, medžiai.

21 kortelė: Kas ne upė: Marčiupys, Šventoji, Baltija.
22 kortelė: Dobilas, ramunė, žibuoklė yra: gėlės, uogos, 

krūmai.
23 kortelė: Ko negali užuosti: samanų, skruzdėlyno, vėjo.
24 kortelė: Kuris ne gyvulys: kiaunė, barsukas, paukštis.
25 kortelė: Kuris iš sekančių žodžių nepriklauso: kalba, 

taukši, teškena, mekena, šnibžda, klegena, knarkia, 
miega.

26 kortelė: Kuris žodis nepriklauso: liūnas, bala, pelkė, 
žvyras.

27 kortelė: Kuris žodis nepriklauso: gegutė, volungė, 
tilvikas, lakštingala, baravykas.

28 kortelė: Šaknys, liemuo, šakos, viršūnė priklauso: 
gėlei, medžiui, sesei skautei.

29 kortelė: Kurį grybą lietuviai vadina pulkauninku: 
ūmėdę, lepšę, baravyką.

30 kortelė: Kurie veidai ant Puntuko akmens išraižyti: 
Mindaugo, Vytauto Didžiojo, Dariaus ir Girėno.

31 kortelė: Kuris ne vaismedis: obelis, gluosnis, kriaušė.
32 kortelė: Baranauskas pradėjo versti į lietuvių kalbą: šv.

Raštą, Shakespeare, Rudnosiuką.
Atsakymai: 1 — metų, 2 — vysk. Valančius, 3 — 
matematikos mokytojas, 4 — ūkininkai, 5 —jo brolis, 6
— Jurkštas-Smalaūsis, 7 — Romoj, 8 — Aukštaitijoj, 9
— miškas, 10 — krūmai, 11 — raudonikis, 12 — grybai, 
13 — bruknė, 14 — skruzdėlės-pušys, 15 — siūbuoja, 16
— lapai, 17 — pieva, 18 — pusnynas, 19 — spokso, 20 — 
medžiai, 21 — Baltija, 22 — gėlės, 23 — vėjas, 24 — 
paukštis, 25 — miega, 26 — žvyras, 27 baravykas, 28 — 
medžiui, 29 — baravykas, 30 — Dariaus ir Girėno, 31 — 
gluosnis, 32 — šv. Raštą.
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Vadovai posėdžiauja

ps. Julija Taorienė praveda 
pašnekesį apie moralinę 
atsakomybę

Susitiktuvių komendantai pasipuošę saulės akiniais: ps.
Algis Miškinis ir vyr.sk. Renata Ramanauskaitė
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„RODOM-DAROM” SKAUTIŠKOS STOTYS 5/24/86

Septynios mišrios skiltys perėjo 
septynias stotis:

Topografinio žemėlapio skaitymas
Septynios mišrios skiltys perėjo 

septynias stotis: topografinio 
žemėlapio skaitymas. Reikėjo 
dalyviams atpažinti ženklus, ant 
topografinio žemėlapio, pav. kelius, 
upes, ežerus, miškus. (Paruošė Algis 
Rudis)

Bandoma atspėti gyvulių ir paukščių pėdsakus

Smulkmenų ieškojimo žaidimas

18

Kompaso vartojimas. Skautai 
pakartojo kompaso dalis ir var
tojimą. Žaidimas patikrino ar 
skautai po trijų kompaso skaitymų 
atsirado teisingoje vietoje (Paruošė 
Audrius Remeikis).

Orientavimas su kompasu ir 
žemėlapiu. Vartojant kompasą ir 
žemėlapį dalyviai turėjo miške atrasti 
vėliavėlę. (Paruošė Linas Puškorius)

Topografinio žemėlapio skaitymas

Gamta — medžiai. Skautai išm
oko kaip padaryti medžio lapų 
„antspaudas” — ištrinti lapo formą 
ant popieriaus vartojant medžio 
nuodėgelį arba kreidą. (Pravedė 
Daina Panikaitė).'

Gamta — valgomi augalai; uogos 
ir grybai. „Smulkmenų persekio
jimo” (Trivial Pursuit) formato 
žaidimas kuriame skautai atsakinėjo 
klausimus apie valgomus augalus. 
(Pravedė jaunutis Zubrickas) ..

Gamta — gyvulių ir paukščių 
pėdsakų atpažinimas. Žaidimo for
moje skautai turėjo atpažinti gyvulių 
ir paukščių pėdsakas. (Pravedė 
Auksė Jankauskaitė)

Mazgai — visi pakartojo pagrin
dinius skautiškus mazgus: gerasis, 
piemenų, audėjo, gelbiamoji kilpa, 
palapinės kilpą ir medkirčio kilpą. 
(Pravedė Livija Garsienė ir Nina 
Jankauskaitė)
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Medžių lapų antspaudų gaminimas

Brolis Remeikis aiškina sesei 
kompaso vartojimą

Mazgų narpliojimas ar rišimas?

UŽDARYMAS

Nuoširdus ačiū visiems 
vadovams, kurie atvykote, dirbote, 
padėjote ir paaukojote šį ilgą 
ravaitgalį skautiškoms 
susitiktuvėms. Be Jūsų susitiktuvės 
nebūtų įvykusios!

Ačiū sesėms ir broliams 
prityrusiems skautams už nuoširdų 
dalyvavimų. \Ypatingai tiems kurie 
atskridote iš taip toli!

Visiems linkiu laimingos kelionės 
namo. Vežkitės su savimi naujas 
pažintis, „Anykščio Šilelio” paslap
tis, bei naujas įsigytas skautiškas 
žinias.

Tariu Jums ačiū ir iki sekančių 
susitiktuvių!

ps.fil. Laimutė Švarcaitė-Kormos 
Prityrusių Skaučių Skyriaus Vedėja
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SEKMADIENIO LAUŽAS

Sėdėjom ant „ligoninės” veran
dos tryse: gailestinga seselė — 
gydytojas, susižeidus seselė — ligonis 
ir trečioji s^elė — ligonio lankytojas. 
Sėdėjom ir laukėm, kol stovykla? 
rikiuotėj ar palaidai, išeis j laužą. 
Skautai būriavosi, grupavosi, šūkavo 
Vėlizvos aikštėje, lyg paukščiai, prieš 
išskrisdami j šiltuosius kraštus, ir vis 
nepajudėjo iš vietos. Pagaliau 
susiformavo j eilę žąsele ir pajudėjo.

Kiek juokų! Kiek baimingų 
aikčiojimų! Kokia baukšti, savim 
nepasitinkinti rikuotė! Prietemoj ir 
atstume ne labai gali įžiūrėti. Lyg už 
juosmens vienas kitam laikosi. Ir vis 
cypt! Ir cha-cha-cha! Ir — ai! Kojas 
vilkdami šliaužia į gatvę. Kas tai?

Gatvėj eisena susisuko į didžiulį1 
ratą. Kažkas šaukia: tik pirmyn, 
tiesiog pirmyn! O kiti: ratu einam, 
ratu!

Pagaliau visi prapliupo juokais ir 
po trumpos linksmos sumaišties 
pasisuko viena kryptim 1— link 
laužavietės. Pasirodo, jų eita, virve 
susirišus, užrištomis akimis.

Gera įžanga į laužo nuotaiką.
Galiuką paėję keliu, nusiritam 

nuo kelio į šlaitą ir įsitaiso m ant 
drėgnos, juosmenį siekiančios žolės.

Vyčiai gerai laužą sustatė. Vienu 
degtuku įsižiebia, ir dainuojant 
tradicinį „lauželį”, plonas dūmelis 
iškelia virš malkų liepsną.

Ruošiantis laužui, kiekviena 
skiltis buvo paprašyta pasiųsti po 
vieną atstovą sesės Livijos 
laužavedžių štabelin. Šitaip 
demokratiškai sudaryta grupė 
suorganizavo laužo programą. Sesei 
Livijai vedant gitara, daina sekė 
dainą,^kartais pertraukiamos gerklę 
draskančiai išrėkiamų šūkių, kartais 
palydimos visų dalyvių rankų ir kūno 
judesiais.

Pasigedom pasirodymų. Vien 
vadovai buvo paprašyti pasirodyti. 
Vadovai dainavo savo graudžius 
apmąstymus, pagal vyskupą 
Baranauską, o vadovės gavo

PROGRAMOS VADOVAI: ps. fil. Laimutė Švarcaitė-Kormos 
s. Donatas Ramanauskas

SESERIJOS KOMENDANTE: vyr. sk. Renata Ramanauskaitė
BROLIJOS KOMENDANTAS: ps. Algis Miškinis

ŪKIO IR TRANSPORTACIJOS VADOVAS: s. Remigijus Belzinskas

REGISTRACIJOS VADOVĖ: v.s. fil. Malvina Švarcienė

VISĄ. SUVAŽIAVIMO ATSKAITOMYBĘ TVARKO: s. Remigijus Belzinskas

Vadovės prie registracijos stalo. Iš kairės: ps.,fil. Laimutė 
Švarcaitė-Karmos, v.s.fil. Malvina Švarcl'ėnė, ps. Ona 
Šilėnienė ir s. Aurelija Balašaitienė

„suvaidinti” liaudies dainą. Žiūrovai 
turėjo atspėti, kokią. Vos ant kalno 
sumosikavo malūnas, bajoro dukros 
jau vaidino, žiūrovų akom
panuojamos. Ar vadovės taip gerai 
vaidino, ar žiūrovai tokie gudrūs 
buvo, kas bepasakys.

Tradiciniai aaužą užbaigus, 
komendantai .išvedė stovyklą 
poilsiui, Vyčiai ir dalis vadovų, likę 
prie laužo, išdainavo visas dar lauže 
nedainuotas sesės Livijos daineles. Ir 
dar visokių šposų, tą naktį prikrėsta, 
kaip ir pridera, kai susirenka

neramios dvasios gerų draugų būrys. 
Nuo poilsio vagiamomis 
valandėlėmis tada kuriami 
prisiminimai ateičiai.

Trečioji seselė

20

20



„SKAUTIŠKŲ SUSITIKTUVIŲ” 
ĮVERTINIMAS 

AUKŠTAITIJA - ANYKŠČIŲ 
ŠILELIS

1986.V.24-26 d. Beaumont, Ohio

pažinčių skaičiumi ir naujomis žin
iomis, kurias savaitgalio bėgyje buvo 
gavę. Buvo pageidavimų susitiktuves 
suruošti ilgesniam laikui (5-iom 
dienom). Dalyviai patartų kitiems 
dalyvauti sekančiose susitiktuvėse, 
ir, jei bus įmanoma, patys vėl 
dalyvaus!

(parašyta ps. Vilijos Nasvytytės)

Per eilę metų, Skautiškos 
Susitiktuvės per Memorial Day 
savaitgalį duoda progos skautiškam 
jaunimui iš įvairių vietovių susipažin
ti, padraugauti, ir užmegzati 
nuotaikingus skautiškus ryšius, kurie 
vėliau atnaujinami stovyklose ir 
suvažiavimuose. Susitiktuvių 
savaitgaliai pasižymi savo programų 
turtingumu, ir dalyvių šiltu 
priėmimu. Šiais metais dalyviai ir vėl 
šiltai įvertino skautiškų susitiktuvių 
programą, ir, kaip visad, pasiūlė 
minčių ruošai sekančioms 
susitiktuvėms 1987-ais metais.

Dalyvėms labiausiai patiko 
šeštadienio vakaro „Velnių Puota”: 
tai susilaukė aukščiausio įvertinimo, 
ir pabrėžimo, kad buvo smagus 
vakaras, susipažinimas ir paben
dravimas su kitais, ir įdomi muzika. 
Atidarymas, ir vėliavų apeigos irgi 
susilaukė gražaus dalyvių įvertinimo. 
„Aukštaitijos Stotys” Užsiėmimas 
buvo įdomus, bet Miško Dvasių 
pašnekesys, dėl problemų su 
neaiškiom cassetėm, nepavyko taip 

gerai, kaip buvo numatyta, ir 
dalyviai pasisakė, kad gal tą būtų 
įmanoma pristatyti kitu būdu. Kaip 
visad, dalyviai pageidavo daugiau 
laisvalaikio (!?) ir žaidimų!

Sekmadienio programa savo 
įvairumu pritraukė daug skirtingų 
nuomonių ir pasisakymų apie kas 
dalyviams geriausiai patiko. Įdomūs 
žaidimai, orientacija miške, 
Anykščių Šilelio Tako užsiėmimas — 
visi sulaukė dėmesio ir gražaus 
įvertinimo iš dalyvių, kurie 
pasisakymuose pabrėžė, kad kai yra 
gerai suorganizuoti ir nauji 
užsiėmimai — nėra laiko 
nuobodžiauti, ir yra labai smagu! 
Dalyviai pasisakė, kad trūko laiko 
laužui pasiruošti, ir dėl to jutosi stoka 
laužo pasirodymų. Pasiūlė, kad po 
laužo galėtų būti naktiniai 
žaidimai . . .

Dalyviai pastebėjo, kad maistas 
buvo skanus, ir džiaugėsi gražiu oru 
— nors pasigedo maudymosi per 
karščiausią dienos metą. Aplamai, 
dalyviai jautėsi turtingesni naujų

Antanas Baranauskas
NERAMUMAS

KO gi skauda mari širdelę, 
Ko gi man nusbodo, 
Kai pažiūriu į upelį 
Ir šį žalią sodą ?

Gal šios upės vandenėlis 
Teka iš verkimo?
Gal čia ūžia sudužėlis
Nuo atsidusimo?

Nėr šios upės vandenėlyj 
Gailių ašarėlių, 
šiurkštus vėjas sodužėlyj 
Ūžia tarp šakelių.

Už kalnelių, už aukštųjų,
Kur saulelė teka, 
Žemėj meilės ir šventųjų 
Verksmų upės teka.

Ūžia, ūžia žalios girios, 
Be vėjų linguoja,
Tuomėl dūsaun širdys gilios, 
Tuomėl aimanuoja.

Kas suvilgė juodą žemę ?
Ne rasa, ne lietus: 
Žmonės, nelaimėms aptemę, 
Valgė verksmo pietus.

Oi ten skausmais širdis minta, 
Aimanais valyva, 
Ašarine rasa krinta, 
Vargais dūšia gyva.

Kad per dienas čia girdėčiau 
Ašarų giesmelę, 
Maž pamėgčiau, pamylėčiau 
Svetimą šalelę.
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Kun. Antanas Baranauskas
Klėtelė, kurioje A. Baranauskas 
sukūrė Anykščių šileli tr kitus 
kūrinius.

Seinų vyskupas

Antkapio 
lenta 
Seinų 
bažnyčioje

fjj spoczywa

ANTONI BARAN OWS Kl
. BWU2S-XIIS02

HtlIlttoM I«
B i V '■ f
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Anykščiai

Baranausko aprašytas Puntukas
Puntuko akmenyje iškalti Dariaus- 
Girėno atvaizdai
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S STATKUS
SS45 BORR OAK AVĖ
H9RTH mWRS!DEfl It

• "6OJ46

ALp(LKA)3083

SKABI 1986’Nr-7
4613 W. 106 ri. S|
Oak Lawn, IL 60453

go, 7 4 L? 3 7
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