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PANEMUNI
Nuotraukos Teresės Meiluvienės

K ATIDARYMAS
artu su broliu Donatu 

džiaugiuosi ir sveikinu Jus, taip 
skaitlingai suvažiavusius į 
Skautiškas Susitiktuves.

Magiškas žodis ’’Lietuva”: ir 

mums brangi skautubė atvedė: mus 
visus j, Dainavą, žavios gamtos 
prieglobstyje praturtėkime žiniomis, 
pabendraukime vieni su kitais ir 
pasisėmę stiprybės vėl grįžkime į savo 
vienetus pilni energijos tolimesniam 
skautiškam darbui.

Dabar pristatau Jums brangius 
svečius:Skaučių Seserijos Vyriausią 
Skautininkę Stefą Gedgaudienę ir 
Brolijos Vyriausią Skautininką Kazį 
Matonį,

Prašau visų skayčių ir skautų sušukti 
sekantį šūkį:
“SVEIKINAME VYRIAUSIUS
VADOVUS! VALIO!”
Kviečiu Vyriausią Skautininkę tarti 
žodį....Ačiū VS
Kviečiu Brolijos Vyriusią
Skautininką. ...Ačiū. VS
Toliau vadovavimą perima 
Suvažiavimo Komendantai.

ps.fil. Laimutė Švarcaitė- Karmos

Gegužės 24-27 dienomis 1985 m. Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, Ml įvyks 
prityrusių skautų ir skaučių suvažiavimas 
"PANEMUNĖ“ su vaidinimėliais iš "Gatvės 
berniuko nuotykių" Kauno miestą ir 
apylinkes, Nepriklausomą Lietuvą ir lietuvių 
skautų gyvenimą - su žaidimais, mugėmis, 
darbeliais.

Tuo pačiu metu Dainavoje- renkasi 
vyresniosios skautės, skautai vyčiai, gintarės 
ir budžiai savo metiniam suvažiavimui.
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SUSIPAŽINIMAS Kiekvienas stovyklautojas gavo 
po lapelį su jame užršyta raide. Visi 
buvo paraginti susirasti sau 
partnerių, kurių raidės sudarytų 
Lietuvos miesto vardų. Tuoj pat 
atsirado gudruolių, ieškančių raidžių 
Kauno miesto vardui. Netrukus 
paaiškėjo, kad visos raidės ir visi 
stovyklautojai sukrito į aštuonis 
kartus pakartotų vardų ’’Kaunas!”

Tokiu būdu stovyklautojai 
pasidalino j astuonias skiltis. 
Kiekviena gavo savo vardų pagal 
Kauno dalis ir priemiesčius: Nau

jamiestis, Senamiestis, Vilijampolė, 
Aleksotas, Šančiai, Freda, Pan
emunė ir Žaliakalnis.

Artimesniąm susipažinimui 
skilčių dalyviai buvo pakviesti po du 
pasikalbėti ir per vienų minutę 
sužinoti vienas apie kita gana, kad 
galėtų pristatyti visai skilčiai. Šitaip 
tarpusavy susipažinusios skiltys 
išsirinko skiltininkus ir sugalvojo 
skilties šūkius.

Toliau visuose programos 
užsiėmimuose stovykla dalyvavo 
šitaip sudarytomis skiltimis.

SKAUTIŠKŲ SUSITIKTUVIŲ" REIKMENŲ SĄRASAS

PILNA SKAUTIŠKA UNIFORMA!

TVARKINGA DARBO UNIFORMA pagal šakas, tai būtent: marškinukai bė; angliškų užrašų, 
.. " švarkeliai be angliškų užrašų,

ilgos kelnės - "blue jeans", 
trumpos kelnės - tamsiai mėlynos sesėms 

- žalios broliamsKiti reikmenys: stiprūs batai

Nesi vežkite: "mini skirts" ir labai trumpas kelnaites

teniso batai
kojinės (tamsiai mėlynos sesėms, žalios -broliams) 
švarkelis, megztinis
lietpaltis*
miegmaišis ir pagalvė

* Kita apranga pagal oro sąlygas - savo nuožiūra.

tualetiniai reikmenys
"X-acto knife kit" (jeigu turite) 
žirklutės, adata su siūlu
užrašams popierio, plunksna, ir pieštukas

Kiti drabužiai -įvairioms programos dalims:

Sesėms: 1920 m. ("flapper") kostiumas arba "kaimo" drabužius" ilgą, sijonų, marškinius/bliuskatJ 
plačių skarų, prijuostu (apron) ir skarelį.

Broliams: marškinius ir šlipsų arba "propellerį" (bow-tie), liemenų (vest) -jei turite arba 
"kaimiškus" marškinius ir tamsias kelnes, juostų.

BENDRA TVARKA *

1. Nebus leidžiama į stovyklavietę, įsivežti: anglų kalbos, radio, “cassette recorders", gumos, bei 

kitus miške nereikalingus ir neskautiskus daiktus.

2. Stovykloje bus draudžiama naudoti alkoholinius gėrimus, narkotikus ar juos turėti pas save ar

apylinkėje. ;; - 1 -■ ?■

3. Yra būtina atsivežti puikių nuotaikų, gražų elgesį ir tikrų skautiškų dvasia!
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Laisvės paminklas 
Kaune
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SKAUTAI IR SKAUTĖS 
GAMTOS PRIEGLOBSTY

Vija Bublytė

Mokslo metai dar nebuvo baigti kai 
kam ir egzaminai...
Gegužib 24! dieną - penktadienį 
vakare suvažiavo skautės, skautai, 
vadovai iš 6iaurės Amerikos ir 
Kanados miestų į Dainavą. 
Suvažiavo visi geroj nuotaikoj: 
prityrę skautai, skautės, ir skautai 
Vyčiai, vyresnės skautės, Gintarės bei 
jūrų Budžiai.
Suvažiavom susitikimui pažvelgt į 
Lietuvą. V akarą skyrėm susit
varkymui^ pasidžiaugti gamta ir 
pagaliau poilsiui, nes ryt dieną laukia 
darbas.
Penktadienį iš ryto mus visus prikėlė 
komendantai brolis Linas Orentas ir 
sesė Regina Kulbytė' Pasiruošimas 
vėliavos pakėlimui. Visi, visos į 
aikštę. Žvelgėm į kylančią vėliavą. 
Paskui sekė pusryčiai, uniformų

pakeitimas į darbo uniformas. 
Pasiskirstėm skiltimis. Skilčių 
pavadinimai - Kauno miestų 
apylinkių, k. a. Panemunė, 
Aleksotas, Jaunamiestis ir 1.1. 
Vėliavų aikštėje susirinkom 
išklausyti sesės E. Kudabienės 
parinktų iš knygos’’Gatvės Berniuko 
Nuotykiai” ištraukas. Valgykloje 
piaustėme iš popierio siluetus 
žymesnių Kauno miesto vietų: 
Rotušės, katedros, Perkūno namus, 
Vytauto ir Zapyškio bažnyčios, 
Vytauto Didžiojo muziejus, 
Pažaislio vienuolyno, Kauno pilį bei 
teatrą ir tt. Siluetais dekoravom 
valgyklos langus. Kiekvienos skilties 

® atstovas aiškino stebėjusiems kas 
vaizduojama. Toliau vyko lauke 
žaidimai. Mūsų suvažiavimą aplankė 
Vysk. P. Baltakis. Visus jisai ap-
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dovanojo Jono Pauliaus II kalbos 
knygele. Pasidžiaugė, kad mes savo 
darbus siejom Dievo mums duota 
gražioj gamtoj. Paskui mes jteikėm 
kryžių lietuviškų su įrašu ir parašais. 
Laisvalaikis, visi prie Spyglio. Po 
kiek laiko visi rinkosi į S kautų Mugę. 
Mugėje aktyviai dalyvavom 
skautiško mokslo ir pareigų 
apžvalgoj, k. a. vėliavų stiebų 
pastatymų, j ieškojimų klaidų prie 
pastatytos palapinės, skautų 
pareigos prie vėliavos, skautai 
nelaimės atvejuje...
Vakarinė programa vyko Baltųjų 
Rūmų salėje. Čia buvo pavaizduotos 
ištraukos iš ’’Gatvės Berniuko 
Nuotykiai” Po to ėjom į valgyklų, 
kuri vaizdavo Kauno kavinę. Ten 
vyko šokiai, dainos, užkandžiai... 
Nepajutom kai visi skubėjome 
poilsiui.

Sekmadienio rytas - Sekminės Šven
tos Dvasios atsiuntimo šventė. Kun. 
A. Saulaitis S J Mišių metu kreipė 
mūsų dėmesį geriau suprasti Šven
tosios Dvasios reikšmę. At
naujinome sustiprinimo sakramentų. 
Po to sekė vėliavos pakėlimas, 
pusryčiai, svarstėme programos eigų, 
susiskirstėm į dvi grupes. Viena 
grupė dramos, o kita radijo 
programos. Dramos stoty sesė E. 
Kudabienė kalbėjo apie teatrų, 
dramų, poezijų, darė bandymus su 
skaitymu, tariant žodžius ir tt. Brolis 
S. Ilgūnas nugrimavo keletu veidų, o 
sesė E. Kudabienė aiškino veido 
išraiškos svarbumų. Kita stotis, kur 
kiekviena skiltis turėjo sukurti savo 
radijo programų ir perduoti 
klausytojams.
Po pietų turėjome parodų. Parodoje 
buvo įvairios stotys kuriose buvo 
aiškinama neprikluasomybės kovos, 
apie lakūnus Darių ir Girėnų, sportų 
Lietuvoj, pinigus, pašto ženklus, 
pagarsėjusius lietuvius Amerikoje... 
V akare pasiruošėme laužui. V akaras 
vyko prie Spyglio ežero. Vadovavo 
broliai Tadas Kulbis, Antanas 
Kulbis, Vytas Bazikas ir sesė Regina 
Kulbytė. Laužui pasibaigus, taip pat 
netoli ežero, vyko šokiai, Šokiai, 

vėlus laikas. Pradėjo smarkiai lyti. 
Skirstėmės visi į namus sušlapę.
Pirmadienį visi jutom nuotaikų, kad 
greit mūsų gražus susitikimas baigsis; 
vyksim į savo vietoves. 
Paskutiniuosius darbus atlikom - 
anketas užpildėm, įteikėm dovanas, 
ir taip su gera nuotaika sakėm 
Dainavai sudiev.
Stovykloj vadovavo sesė Laima 
Švarcaitė Kormos ir brolis Donatas 
Ramanauskas. Sesės Vilija Nasvitytė 
ir Regina Kulbytė, broliai Tadas 
Kulbis, Antanas Kulbis ir Vytas 
Bazikas vadovavvo vakarinėm 
programom. Taip pat susitikime 
dalyvavo abu LSS vyr. skautininkai - 
S tefa G edgaudienė ir K azys M at onis.
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“GATVĖS 'BERNIUKO 
NUOTYKIAI“

ATPASAKOJIMAS

Linas Barauskas

Šių metų suvažiavime Dainavoje 
turėjom garbę susitikt su garsia 
lietuvių artiste — sese Kudabiene. Ji 
visus skautus apibūdino ir romaną 
’’Gatvės Berniuko Nuotykiai”. 
Sekančią dieną ji išrinko keletą 
skautų pravest vaidinimą, nakties 
pobūvyje, supažindinti tuos skautus( 
ir jų nemažai buvo), kurie dar 
neskaitė knygos, su jos turiniu.

Dėka p. Kudabienės pasirinkti 
artistai atliko savo roles labai 
įdomiai. Jonas, kurį vaidino M an- 
yydas Šepetys ir Antanas Racka, 
labai atatikoj rolei. Visiems labai 
patiko—atrodė kaip tikras’’Jonas”.

Galiu paminėti dar keletą artistų: 
draugininko asmenį atliko Linas
Barauskas ir Tadas Kulbis; Aldona 
Baltakienė labai gražiai pranešinėjo. 
Kiti artistai ir jų rolės:

Vitas Plioplys — Kęstutis
Algis Neverauskas — 

draugininkas
Viktoras Memėnas — Arklys

Knygos autorius
s Romualdas Spalis- Giedraitis

Laima Švarcaitė-Kormos — 
mama

Gintas Šlapkauskas — Pumpa 
Tadas Žiedonis — Osvaldas 
Loreta Skučaitė — skautė 
Andrija Meškauskaitė — Kanopa

Kaunas

Ginta Draugwlytė — skautė 
Eglė Kvedaraitė — skautė 
Lilija Liaukutė — skautė 
Knyga yra labai stora, buvo 

išrinkta keletas scenų, kurios ger
iausiai išreiškia turinį. .Vaidinimas 
koncentruojamas apiejoną. Jisbuvo 
nuskriaustas gatvės berniukas, kuris 
rūkė cigaretes ir meluodavo. Nuėjęs 
vieną dieną vogti uogų jis susitinka su 
draugininku. Draugininkas stengiasi 
pakeisti Joną į geresnį berniuką, bet 
Jonas ilgai nepasiduoda. Pagaliau 
draugininkui pasiseka ir Jonas įstoja 
į skautų organizaciją. Būdamas 
skautu jis visiškai pakeitė gyvenimo 
būdą.

Visiems žmonėms labai patiko, 
nes iš tikrųjų buvo gražiai atliktas 
vaidinimas ir norėčiau, kad tokių 
asmenų kaip p. Kudabienė būtų 
dažniau skautiškuose 
pasirodymuose. Norėčiau patart 
visiems surasti laiką perskaityti 
’’Gatvės Berniuko Nuotykiai”. Esu 
tiktas, kad bus labai įdomi knyga.
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Sportas Lietuvoje — v. s. Kazys 
Matonis.

Ruošiant dekoracijas apis Kauno 
muziejų.

lAEJEJO Al ESTAS

STOTYS

Vystant pagrindinę stovyklos 
temą, pirmas didelis uždavinys buvo 
susipažinimas su Kauno miestu. Jam 
buvo skirtos 2 valandos.

Sesė Ilona Laučienė ir kun. A. 
Saulaitis valgyklos salėje paruošė 
aštuonis stalus - stotis. Tam tikslui 
juodu atsivežė iš Čikagos dėžių dėžes 
medžiagos. Kiekviena .stotis buvo 
skirta. įmesto ir jo apylinkių 
įžymybėms: Valstybinis Teatras, 
Karo Muziejus, Kauno Rotušė, 
Katedra, Perkūno namai, Kauno 
pilis, Pažaislis, ir Vytauto Didžiojo 
bažnyčios Kaune ir Zapyškyje. Ant 
stalų' buvo sudėtos knygos, 
brošiūros, straipsniai, paveikslai apie 
kiekvieną įžymią miesto vietą. Ant ' 
sienų katėjo žemėlapiai, Nemuno 
vaizdai, Kauno herbas, miesto planai 
istorijos raidoje ir pan. Kitame salės 
gale buvo sudėta medžiaga 
praktiškam darbui: įvairių rūšių 
baltas ir spalvotas popietis, dažai, 
teptukai, rašyklės, limpės, žirklės, 
kfijaį smeigjtffikai.

Kiekvienai skilčiai buvo paskirtas 
stalas ir duotas uždavinys: susipažin
ti su jiems tekusią miesto įžymybe; 
parašyti; ką jie išmoko, kad galėtų 
savo temą pristayti kitoms skiltims ir 
pagal susirastas nuotraukas padaryti 
vitražą ant vieno iš valgyklos langų.

Patyrę savo uždavinius, tuoj visi 
griebėsi darbo. Stebėtinai kiekvieno
je grupėje tuoj pat išsiskyrė vadai, 
kurie nustatė darbo kryptį ir tempą; 
teoretikai-studijozai, kurie įknibo į 
knygas, ieškodami žinių; praktikai, 
kurie ėmėsi piešti, karpyti, lipdyti; ir 
drugeliai, kurie aplink vaikščiojo ir 
šposus krėtė. Neilgai trukus, darbas 
persimetė nuo stalų prie langų ir 
pamažu ėmė ryškėti bažnyčių ir 

su Kamo miestu.

pastatų kontūrai. Uždavinį pabaigus, 
salę puošė aštuoni Kauno miesto 
vitražai.

Dabar visi stovyklautojai buvo 
pakviesti apžiūrėti vitražus ir 
pasiklausyti; ką kuri skiltis apie 
Kauną išmoko. Štai, dalis to, ką jie 
išgirdo:

— Kauno pilis buvo pastatyta 14- 
tame šimtmetyje. Ji buvo viena iš 
seniausių pilių Lietuvoje. 
Kryžiuočiai puldinėjo ir griovė pilį, 
bet lietuviai vis ją atstatydavo. 
Dabartiniais laikais ji tapo atstatyta 
po to, kai laikas ją buvo sugriovęs.
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Vija Bublytė - Aleksoto skiltis.
— Aleksoto gatvėje, iš Rotušės 

aikštės vndančioje prie Nemuno, 
stovi nedidelis raudonų plytų 
pastatas — vadinamasis Perkūno 
namas. Tai lietuviškosios gotikos 
perlas. Namas statytas XV a. antroje 
pusėje. 1634 metais namas atiteko 
jėzuitams, kurie jį rekonstravo ir 
pritaikė koplyčiai, smarkiai apgadin
dami pirmines formas. Per sekančius 
šimtmečius pastatas ■ vėl labai 
nukentėjo, nes buvo naudojamas 
įvairiausioms paskirtims. Perkūno

Kaip perpiešti! Pažaislį?

Geologiniai tyrinėjimai davė idėją, 
kaip pilis ir aikštė atrodė prieš jai 
sugriūvant. Pagal tą idėją pilis buvo 
atstatyta,

Jūratė Bartytė - Žaliakalnio sk.
— Vytauto Didžiojo bažnyčia tai 

vienas iš pirmųjų mūrinių statinių 
Kaune. Ji buvo pastatyta Vytauto 
laikais. J i yra 500 metų senumo ir dar 
tebestovi. Ji buvo daug kartų 
perstatyta. Ir Zapyškio bažnyčia taip 
pat išsilaikė nuo Vytauto Didžiojo 
laikų. Jinai buvo pastayta 100 metų 
po Lietuvos krikšto, tad prie 
Nemuno gyveną žmonės turėjo kur 
susitikti. Dabar nėra nei miestelio, 
nei namų. Tik viena bažnyčia 
tebestovi 25 kilometrus nuo Kauno. Sesė Ilona Laučienė

11

11



Kauno vaizdas sy Vytauto ir 
Zapyškio bažnyčiomis.

namo pavadinimas prigijo XIX a., 
kai istorikas romantikas T. Narbutas 
paskelbė, kad jo nišoje per remontą 
rasta pagonių vyriausiojo dievo 
Perkūno statulėlė. Esą, to namo 
vietoje prieš įvedant krikščionybę 
buvusi Perkūno šventykla.

Aldona Meškauskaitė — Šančių 
sk.

— Kauno Bazilika yra viena iš 
seniausių ir viena iš didžiausių 
bažnyčių Lietuvoje. Ji yra vienintelė 
bazilikinio stiliaus gotiška bažnyčia 
būsų krašte. Yra manoma, kad ši 
bazilika buvo pastatyta Vytauto 
laikais, maždaug 1408 metais. Ir 
šiandien Bazilikos vidus yra labai 
gražus ir turtingas.

Rama Bublytė — Naujamiesčio
sk.

Nemunas

— Kauno Teatras buvo atidarytas 
1920 m. gruodžio 31 dieną. Meno 
Mylėtojų Būrelis pastatė Verdžio 
operą ’’traviatą”. Nuo pat pradžių 
operos kolektyvas pagrindinį dėmesį 
skyrė klasikinės operos repertuarui. 
Po penkerių metų susikūrė ir baleto 
kolektyvas. Atlikėjai turėjo tenkintis 
surankiotomis dekoracijomis ir 
kostiumais, bet nepaisant sunkumų, 
kolektyvas dirbo. 1933-40 m. buvo 
pastatytos lietuvių kompozitorių 
operos: Karnavičiaus”Gražina”,
Račiūno ’’Trys Talismanai”, 
Gruodžio ’’Jūratė ir Kastytis” ir kt. 
Teatro šokėjai ir dainininkai pradėjo 
gastroliuoti užsieniuose: Europoj ir 
Pietų Amerikoje. 1948 m. operos it 
baleto teatras persikėlė į Vilnių. 
Kaune paliko Dramos teatras.

Senamiesčio skiltis

“GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIU“

PRISTATYMAS

’’Gatvės Berniuko nuotykiai” 
buvo pasirinkti kaip šių susitiktuvių 
skaitytina knyga dėl dviejų 
priežasčių: dėl to, kad joje yra 
aprašomas skautavimas prieš 
maždaug 50 metų Lietuvoje ir dėl to, 
kad šios knygos veiksmas vyksta 
Kaune. Knygos stilius lengvas 
skaityti, su daug veiksmo ir dialogų, 
tai vaidyba buvo pasirinkta kaip 
knygos pristatymo būdas.

Režisorė sesė Elena Kudabienė 
stovyklautojams trumpai papasako
jo apie knygos autorių Romą Spalį, 
apibūdino ’’Gatvės Berniuko 
Nuotykius” ir pakvietė norinčius 
vaidinti pas ją prisistatyti.

— Štai šitas berniukas. Šitas 
tikras Pomidoras! Matai, matai j|9j 
Kad tik jis norėtų vaidinti ir gerai 
lietuviškai kalbėtų!— rinkosi sau

Aktorė ir režisierė Elena Kuda
bienė aiškina apie R Spalio knygą.
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G. R N. pristatymas — mama 
atveda išdykėį į skautus.

aktorius sesė Elenutė, stebėdama 
skautus, besidalinanačius į skiltis, 
dar su nė vienu iš jų nekalbėjusi.

Tai buvo Antanas. Jis norėjo 
vaidinti, mokėjo lietuviškai ir gavo 
jono.rolę. Šalia jo aktoriais tapo: 
Laimutė, Loreta, Andrėja, Ginta, 
Eglė, Lilija ir Vitas, Algis, Linas, 
Tadas, Viktoras, Gintas ir Man- 
vydas.

Atitrūkdami nuo kitų skautiškų 
užsiėmimų, prabėgom aktoriai 
pasidavė sesės Elenutės lamdymui.

— Ar suptanti, kodėl Jonas 
nesipruasęį? Kodėl jis mwluoja, 
kodėl vagid? Pasiklausykit, koks jo 
tėvas! Kokia motina! Kaip manai, 
koks tu būtum, jeigu tavo namuose 
nebūtų nieko valgyti ir tavo tėvai taip 
tarpusavy kalbėtųsi, kaip Jono. 
Įsivaizduok, kad esi jo vietoj, — 
įgudusia ranka sesė Elenutė lipdė 
prieš 50 metų Kaune gyvenusį Joną iš 
čia ir dabar gyvenančio Manvydo.

Atėjus vakarui, gavom pasižiūrėti 
dalinai improvizuotų, dalinai išm
oktų keturių epizodų iš ’’Gatvės 
Berniuko Nuotykių”:

braškių vogimo Kęstučio darže,
Jono tėvų pokalbio, tėvui namo 

girtam grįžus,
stovyklos vadovų posėdžio, svars

tant Jono išmetimą iš stovyklos ir 
jono pdkalbio;su draugais, grįžus 

iš stovyklos.

Ne visi turėjo gana laiko išmokti 
savo roles. Juokėmės kartu su tais, 
kurie, nė suflerio neišgirdę, turėjo 
labais greitai susimėtyti, kad iš savo 
rolės neiškristų; gailėjom motinos, 
jos baramo tėvo ir jų sūnaus; klausėm 
Jono pagyrų, pasakojant draugams 
gatvės berniukams apie stovyklą; 
jautėm išnykus laiką, klausydami 
stovyklos vadovų posėdžio, atpažin
dami tas pačias problemas ir tuos 
pačius argumentus, svarstant, išmesti 
stovyklautoją iš stovyklos ar.palikti.

Ir supratom, kad tik šitas 
problemų, argumentų ir sprendimų

Repeticija G. R N. vaidinimui.
i ' 

visais laikais bendrumas įamžina 
’’Gatvės Berniuko Nuotykius” 
lietuvių skautijos literatūroje.

Pastaba: jeigu manote, kad reikia 
’’aktorių” pavardžių, štai, jos: Vitas 
Plioplys, Algis Neverauskas, An
tanas Racka, Linas Barauskas, 
Viktoras Memenąs, Gintas 
Šlapkauskas, Tadas Žiedonis, M an- 
vydas Šepetys, ir Tadas Kulbis, 
Laimutė Švarcaitė-Kormos, Loreta 
Skučaitė, Andrėja. Meškauskaitė, 
GintaDraugelytė, Eglė Kvedaraitė ir 
Lilija Liaukutė.
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SKAUTIŠKA MUGĖ

DAINAVOJE

Kas skautų suvažiavimo 
programoje geriau tinka už skautišką 
mugę?.

Šiose Susitiktuvėse, kurių 
vyriausias pavyzdys — gatvės ber
niukas Jonas — pats buvo skautas, 
ypač tiko programos dalis, nukreipta 
specifiniai į skautamokslį. O ką šioje 
Mugėje dalyviai išmoko.Ar kaip 
palapines statyti, įstatus, budėjimo 
metodui? Gal panašiai, kaip Jonas 
mokinosi, būdamas KauneO

Tai beveik! Šios Mugės stotys 
buvo pagrįstos skautamoksliu, 
atkreipdamos dėmesį į šių dienų 
reikalingas, prasmingas ir praktiškas 
žinias. Mugė buvo suprojektuota ir 
pravesta s. Remigijaus Belzinsko ir 
ps. Julijos Taorienės. Buvo 8 stotys, 
ir visos skiltys turėjo 15 minučių 
atlikti įvairius užsiėmimus ir 
pasimokinti.

Pirma stotis buvo ps. Virginijos 
Juodišiūtės. Joje skautai susipažino 
su Pasauliniu Skautų Ratu: išmoko 
kuriuose kraštuose veikia lietuviai 
skautai ir padarė jiems sveikinimus iš 
Susitiktuvių. Sveikinimas buvo 
plakato dydžio ir kiekvienas skiltyje 
prisidėjo karpydami, ar klijuodami. 
Tikrai sveikinimas iš širdies!

Antra stotis, vedama s. Gilandos 
Matonienės, buvo Skautas-Skautė 
Budi. Sesė pristatė įvairias situacijas, 
kurias reikėjo išspręsti remiantis 
pirmos pagalbos duomenim, bendro 
išsilsvinimo, gyvenimo patyrimo ar 
skautamoksliu.Dalyviai vikriai in
scenizavo situacijas, jas aptardavo ir 
bandė išgauti bendrą atsakymą. Su 
sesės Gilandos pagalba, jie dar net 
daugiau išmoko apie budėjimą 
^gyvenime.

A4
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Prityrusių skautų vedėjas 
Donatas j Ramanauskas

Po to, trečia stotis buvo ps. 
Donato Ramanausko Mazgų stotis. 
U ždavinys buvo pastatyti kilnojamą 
vėliavos stiebą. Visi turėjoprisiminti 
ir pritaikyti savo mazgų rišimo 
patyrimą, kad atliktų uždavinį. 
Grupės kuriom geriau pasisekė, buvo 
tos, kuriose visi dirbo kartu ir visi 
prisidėjo savo gabumais. Gera 
pamoka ateičiai!

Pastačiusios stulpą, skiltys 
nukeliavo į ketvirtą Pavyzdingos 
Stovyklavietės stotį. S. Gediminas 
Deveikis buvo pastatęs ir pristatęs 
palapinę, laužavietę ir kitas 
stovyklavietės dalis, bet nelabai 
pavyzdingai. Skautai turėjo kelias 
minutes tyliai apžiūrėti vietą, surašyti 
kas neteisinga, ir po to, visi apkalbėjo 
ir aiškino, kodėl kas buvo netobula. 
Net buvo juokinga matyt tiek daug 
klaidų. Tikimės, kad visi prisimins, 
kaip šita stovyklavietė atrodė, ir jų 
nebus panaši!

ps. Edžio Meilaus penkta stotis 
buvo apie įstatus ir bendrą 
skautavimą.Skiltys turėjo išpildyti 
didelį kryžiažodį, kurį atsakyti reikė
jo prisiminti įstatus ir kitus 
skautiškus žodžius. Dirbant skiltimis 
buvo lengviau sugalvoti atsakymus, 
nes kartais vienas gal neprisimindavo 
visiškai teisingą žodį, bet duodavo 
mintį kitiems, ir kartu visi

1h
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sugalvodavo atsakymą. Skautiškai 
veikė galvodami apie skautiškas žin
ias.

Pas ps. Liną Orentą irgi reikėjc 
daug galvoti! Jo šešta stotis buvo 
Vėliavų Apeigos, kurioje visi turėjo 
atskirai atsakyti klausimus apie 
įvairias vėliavų apeigas, ir po to, 
brolis su grupe diskutavo at- 
sakymus.Klausimai buvo praktiški ir 
aktualūs. Elgesys su vėliavom turi 
būti teisingas, rodyti pagarbą jom. 
Brolio Lino stotis padėjo daug kam 
geriau suprasti tuos visus dalykus.

Toliau skiltys prisistatė prie vyr. 
sk. Audros Nasvytytės septintos 
stoties, būtent Kimo žaidimas. Sesė 
buvo surinkusi uoslės, juslės ir 
matymo pavyzdžius. Skiltis turėjo 
kelias minutes pauostyti, pačiupinėti 
ir pažiūrėti daiktus, ir tada- turėjo 

atpažinti. Nors vadinasi žaidimas, 
bet Kimo stotis lavina protą ir gerina 
atmintį. Skautai linksmai dalyvavo 
šiame tradiciniame žaidime.

Paskutinė stotis buvo Uniformų 
Stotis. Ten pg. Antanas Jarūnas 
skatino seses ir brolius teisingai 
sudėti ženkliukus ir laipsnius ant 
pavyzdinių uniformų. Skiltys 
kruopščiai dirbo, su paaiškinimias iš 
brolio. Buvo įdomiau dirbti, negu 
skaityti taisykles apie unifor- 
mas.Geriau galima atsiminti, ką 
išmokai tokiu būdu.

Mugei užsibaigus, tikimės, kad 
skautai ir skautės turėjo gerą progą 
giliau pažvelgti ir daugiau pasigilinti 
praktiško skautavimo detalėmis. Tas 
žinias galės parvežti į namus, ir jas 
pritaikyti savo skautavimo vietovėse.

JT p s Julija Taorienė Kaunas
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TEATRO SCENOS

RUOŠA

VH'aidinti — tai laikinai išeiti iš 
savęs, pagyventi kieno nors kito 
gyvenimu ir elgtis taip, kaip įsivaiz
duojamai kitas elgtųsi.

Kaip tai padaroma, žvilgsnį į 
būdus ir priemones, mums davė du 
Kauno Teatro veteranai: režisorė 
Elena Kudabienė ir grimorius Stasys 
Ilgūnas. Pastarasis dažų, perukų, 
klijų, dirbtinų veido dalių: antakių, 
ūsų, nosių, smakrų ir t.t. pagalba 
jaunus skautus pakeitė į senstelė
jusius vyrus ir subrendusias moteris.

Kol brolis Stasys Ilgūnas savo 
darbų dirbo, sesė Elenutė kalbėjo 
apie dažus ir scenos šviesų įtakų į 
spalvas. Staiga ji padavė vienai 
įsivaizduojamų puodų ir sušuko: ai, 
karšta! Ir pamatėm, kaip skirtingai 
laikomi daiktai: karštas puodas 
pavirto katyte, šlapiu purvinu 
skuduru, pele.

Nereikėjo žodžių, kad suprastume 
jos rankų judesius, reiškenčius: ateik, 
sustok, man vistiek, neturiu, kai 
duosiu!

Supratom ir akių jėgų, šildančių, 
sakant ”tu niekše!”.

Ir brolio Stasio' sukurtiems 
tipamd nereikėjo nė piršto pajudinti, 
kad gautume pradinį charakterio 
įspūdį. Priešais mus stovėjo linksma 
jauna mergina, rūstus tragiškas 
vyras, geraširdis senelis.

Būtume galėję dar žiūrėti ir žiūrėti 
į teayro kerus, bet laikas baigėsi, 
reikėjo eiti toliau.
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PASAULINĖ
PARODA

S ikmadienį, gegužės 25 d, 2 v. p. 

p skautai ir skautės rinkosi valgyklos 
satėn - kurioje vyko kruopščiai 
pafJSŠta Pasaulinė Paroda.Įsivaiz- 
duodami esą turistais, susiskirstę 
aštuoniom skiltim jie ėjo per’’Pavil
jonus”, kuriuose buvo išstatyti 
įvairūs eksponatai, plakatai, 
nuotraukos, ir užsiėmimai...

KĄ BENDRO TURI 
KARTOGRAVIRUOTOJAS VIC
TOR DAVID BRENNER,(KURIO 
GRAVIRUOTAS JAV CENTRAS 
TEBENAUDOJAMS), WALTER 
MATHAU, IR AL JOLSON,?J

Pirmame paviljone sesės ir broliai 
išmoko; įdomius faktus apie 
žymiuosius lietuvius išeivijoje: Brolis 
Remigijus Belzinskas kruopščiai ir 
įdomiai suruošėduomenis ir 
nuotraukas lietuvių kilmės spor
tininkų, aktorių, muzikų ir t. t., ir 
mįslių būdu pristatė juos 
suvažiavimo dalyviams. Atsakymas į 
pirmą klausimą — visi trys (Brenner, 
Mathau ir Jolson) yra lietuvių 
kilmės...

Sekančiam paviljone brolis An
tanas Paužuolis įdomiai aiškino 
sesėms ir broliams apie Lietuvos 
pramonę: sužinojom, kad Lietuvoje 
gaminti baldai ir dviračiai buvo 
aukštai vertinami kituose 
kraštuose...Įvairius kitus duomenis 
apie Lietuvos pramonę brolis An
tanas paįvairino nuotraukom ir 
literatūra.

Tęsdami kelionę per Pasaulinę 
Parodą, sesės ir broliai aplankė sesės 
Liudos Arlauskienės pravestą stotį. 
’’Mokyklos ir Švietimas”. Visiems 
buvo įdomu palyginti švietimo stovi 

nepriklausomoj ir dabartinėj 
Lietuvoj su švietimu JAV-se ir 
Kanadoj; palyginimas buvo labai 
efektingas.

KAS YRA 
KARTININKA1? KODĖL 
LIETUVOJE PLAUKIMO SPOR
TAS PRASIDĖJO DAUG 
VĖLIAU (1935 m.) NEGU KITI 
SPORTAI ? i

Atsakymus į šiuos ir įvairius kitus 
klausimus skautai surado brolio 
Kazio Matonio Sporto Paviljone. 
K artininkai — yra ”gp-carts”, o 
plaukimui treniravimasis galėjo tik 
prasidėti po to, kai baseinai Lietuvo
je buvo pastatyti: mat, upės 

Donatas Ramanauskas ir Linas Orentas

užšaldavo, tad žiemą ir pavasarį 
plaukimas nebūdavo progos jose 
treniruotis... Pasisėmę sporto žinių, 
sesės ir broliai ėjo prie sesės Ilonos 
Laučienės pravedamos ekspozicijos 
’’Nepriklausomybės Kovos”. Tai ne 
sausa istorijos pamoka — oi ne! Tai 
buvo duomenys, iš archyvų parūpin
tos nuotraukos ir knygos, kuriose 
sesės ir broliai matė nuotraukas 
Lietuvos kariškių, valdžios, karo 
ramovės it 1.1. Kažin, gal būt kai kas 
surado savo senelių, prosenelių, ir 
giminių tose nuotraukose...

KIEK PASAULINĖJE 
PARODOJE BUVO IŠKABINTI 
LIETUVOS PAŠTO ŽENKLI ?

Brolis Donatas Ramanauskas 
budėjo prie Lietuvos Pašto ženklų ir 
pinigų paviljono; ten buvo parodytos 
Lietuvos pašto ženklų ir pinigų 
laidos; sesės ir broliai atydžiai jieško- 
jo atsakymų į mįsles, kuroas brolis 
Donatas jiems pristatė apie 
eksponatus. (Iš viso buvo išstatyti65 
pašto ženklai).

Dariaus ir Girėno paviljone — 
kuriame budėjo Audrius Remeikis — 
buvo išstatyti plakatai, nuotraukos, 
spaudos iškarpos ir žinios apie 
lietuvius aviatorius Stepą Darių ir 
Stasį Girėną. Iš šios stoties sesės ir 

broliai išsinešė Pasaulinės Parodos 
suvenyrus — pačių pagamintus 
popierinius lėktuvus, kurių 
aerodinamiką aikštėje išbandė.

Teko suvažiavimo dalyviams 
aplankyti ir Teatro Paviljoną, 
kuriam vadovavo sesė Elytė 
Rėklaitytė. Teatrą patys sukūrė, 
pasinaudodami paruoštom mari- 
jonetėm: kilo ir įvairios ’’operos”, 
pagal dainas ’’Siuntė mane 
motinėlė”, ’’Ant kalno gluosnys” ir 
t.t. Gal parvažiavę į savo vietoves 
sesės ir broliai kada nors tom 
’’operom” ir pagastroliuos...
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SEKMADIENIO

LAUŽAS

P
So ilgos nuotaikingos dienos 

vakarop rinkomės laužavietėje prie 
’’Spyglio” ežero. Laužą uždegti buvo 
pakviesti Vyriausi Skautininkai v. s. 
t. n. Stefa Gedgauduenė ir v. s. fil. 
Kazys Matonis. Laužas bematant 
įsiliepsnojo, nors kai kurie sakė, jog 
degančios malkos skleidė įtartiną 
kvapą.

Pagrindiniai laužavedžiai kurie šį 
laužą suplanavo ir pravedė tai: ps. 
Antanas Kulbis, s. v. v. si. Tadas 
Kulbis, vyr. sk. v. si. RefinaKulbytė, 
ir s. v. si. Vytas Bazikas — visi iš 
rytinio pakraščio. Dalyviams labai 
aišku buvo kas laužavedžiai, nes visi 
buvo apsitengę spindinčiomis 
baltomis ’’uniformomis”. Kažkas 
paklausė...”o ką jie rengiasi dažyti? 
Pradėjome su tradicine daina 
’’Laužas Dega”, ją sekė tradicinės 
laužuose dainuojamos ir jaunimo 
gana gerai žinomos dainos. Mūsų 
laužavedžiai neleido publikai 
snausti, gyvai pravesdami naujesnius 
šūkius bei pasirodymus pritaikintus 
šiam suvažiavimui, kaip ’’Kaunas”, 
’’Dainava” ir šiems laikams aktualių 
”mmm-čių” šūkius.

Sesė Elenutė (Kudabienė) prav
edė kiek senesnę dainą ’’Gaspadinė 
ant sekminių”. Žinoma po to turėjo 
sekti iaužavedžių pasirodymas apie 
... viščiukus — šio suvažiavimo 
dalyvio ’abai neramus sapnas po 
geros vištienos vakarienės. Tokiam 
geram pasirodymui, kad jį kelmai... 
tiko ’’kelmo” šūkis (Antanas). 
Dainavom ’’Čigonai” . (Daina), 
’’Jonas turi vieną plaktuką” (Clev. 
skautai). Atydžiai klausėmės brolių 
Iaužavedžių dainos ir pritaikyto 
inscenizavimo’’Gal ir teks bučiuoti”.

Laužui įpusėjus prisijungė 
vyr.skautės ir skautai vyčiai, atėję iš 
savo programos. Apie moters grožį 
teko išgirsti iš kelių vadovių ir sesės 
Elenutės. Vėl dainos...šūkiai... ir apie 
suvažiavimo "tvarką” prabilo, labai 
vykusiai, Dainavos ’’gyvuliukai” 
(laužavedžiai su atitinkamomis 
kepurėlėmis). Daugiau dainų, 
daugiau pasirodymų...Chicagos 
(kamb. 3), Chicagos jūrų skautai, 
Detroito skautai, Clevelando skautai 
— atrodo buvo įtraukti veik visų 
vietovių skautai ir skautės. Net ir 
mūsų vyresnius vadovus su sese 
Elenute ištraukė prie laužo truputį 
"patarkuoti"” — iš anksto neįspėjus 
duota tema sugalvoti pasirodymą.

Tylu... tik broliai Antanas ir 

Vytas gitaromis pritardami 
padainavo savo sukurtų (lietuviški 
vertimai) dainelių. Galėjai girdėti 
kaip kokia sesė momento pagauta — 
atsiduso. Tos kelios valandėlės taip 
greitai prabėgo nes pasirodymai 
buvo gerai paruošti, laužo eiga 
smulkiai suplanuota ir dinamiškų 
Iaužavedžių labai gyvai pravesta. Visi 
dainavome... juokavome... 
dalyvavome. Nesinorėjo, kad šis 
smagus laužas pasibaigtų, tačiau 
laikas bėgo. Laužui blėstant 
dainuota "Tave aš pamačiau”, 
"Greitai, greitai”... sekė tradicinis 
ratas susikaupimui ir vakarinė 
malda.

K. M.
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VĖLIAVOS

NULEIDIMO

APEIGOS

r- ,’?aulei leidžiantis, šeštadienį ir 
sekmadienį vyko vėliavos 
nuleidimai, kaip būdavo prie Karo 
muziejaus Kaune, prie Nežinomo 
kareivio kapo, Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje. 
Apeigas pravsdavo Lietuvos 
kariuomenės karo invalidai, su 
atitinkama pučiamųjų ansamblio 
muzikine palyda.

Skautiškose sutiktuvėse pagal tą 
pačią muziką, kuri buvo rekorduota 
nepriklausomoje Lietuvoje prieš 50 
metų, nuleidome vėliavos po 
atitinkamų apeigų.

Muziką interpretavo ir apeigas 
atliko prityrę skautai ir prityrusios 
skautės. Apeigų prasmę bei eigą 
išaiškino ir muziką pritaikė ps. fil. 
Eduardas Meilus.

Šeštadienį įvyko Laisvės Varpo 
apeigos. Buvo išaiškinta iš kur, kaip 
ir kodėl Amerika dovanojo Laisvės 
Varpą Lietuvai, apie Laisvės Varpo 
įrašus ir koks dabar yra Laisvės 
V arpo likimas. Skautai ir skautė nešė 
simbolinį Laisvės Varpą į vėliavų 
aikštę. Po to sekė iškilmingas vėliavų 
nuleidimas.

Sekmadienį Aukuro apeigos 
priminė visiems mūsų tautos istoriją. 
Prie aukuro buvo uždegta simbolinė 
amžinoji ugnis. Vaidilutės sesės 
Teresės priežiūroje. Penki skautai ir 
penkios skautės uždegė po žvakutę iš 
to aukuro, simbolizuojantį skautų ir 
skaučių įstatą. Po sekė iškilminga 
eisena vėliavų aikštės iškilmingam 
vėliavų nuleidimui.
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"KAUNO

RADIJAS"

Kl%Įarts nuo karto suvažiavime 
’’maišėsi” Kauno Radijo 
korespondentas”, kuris vis ieškojo 
žinių.

Kaip patinka užsiėmimai?
Ką dabar darote?
Iš kokio krašto esi?
Kaip patinka maistaš?
Ar sesės skautės gražioš?
Ar broliai skautai jdomūš?
Kur sesė Laima?
V isi dalyviai atsakė kaip jautėsi— 

Kauno radijofono mokrofonui.
Sekmadienį išaiškėjo kodėl tas 

korespondentas maišėsi, bet jis deja 
nebuvo iš Kauno. Jis tikrumoje buvo 
visų mylimas Brolis Eduardas iš 
Auburn, MA., kuris pravedė 
užsiėmimą apie radijo stotis.

Buvo išaiškinta , kaip redaguoti 
radijo programas. Nuotraukose 
buvo pavaizduota, kaip atrodo radi
jo stotis ’’Console” ”transmitter”, 
turntables, magnetofonai, plokštelės, 
ir t.t. Buvo paliesta ir technikinė 
radijo programos pusė, kaip kas yra 
atliekama, taip pat AM ir FM 
bangomis.

Skautams ir skautėms, skiltimis
buvo duotas uždavinys — sur-
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“SMULKMENŲ
IEŠKOJIMAS“

DAINAVOJE
_ Julija Taorienė.

/“Amerikoje dabar labai populiarus 
žaidimas — Trivia Pursuit. Tą 
žaidimą ps. Vilija Nasvytytė pritaikė 
Sutiktuvėm. Jis ypač tiko, kaip 
paskutinis užsiėmimas prieš 
Sutiktuvių uždarymą, nes subūrė 
visus draugėn linksmam paben
dravimui.

Žaidimo tikslas yra teisingai 
atsakyti patiektus klausimus ir sur
inkti šešis ’’gabaliukus”. Jis 
žaidžiamas ant lentos su šešių spalvų 
langeliais. Kiekviena spalva skirta 
skirtingai klausimų grupei. Šiame 
žaidime buvo tokios grupės: Gatvės 
Berniuko Nuotykiai, skautamokslis, 
lietuviški papročiai ir tradicijos, 
lietuviškos dainos, Lietuvos istorija 
ir geografija, bendras išsilavinimas. 
Rišdama kauliuką, keliauji aplink 
ratu lentoje ir bandai teisingai at
sakyti j klausimus. Kai kurie langeliai 
yra ypatingi, ir jeigu stovėdamas

teisingai atsakai klausimą, gauni 
’’gabaliuką”, reprezentuojantį tą 
sritį, iš kurios buvo klausimas. 
Surinkęs visus šešis ’’gabaliukus”, 
laimi žaidimą.

Žaidimui žaisti skautai ir skautės 
pasidalino komandomis. 
Susidarėtrys grupės skautų ir viena 
vadovų. Ieškant atsakymų, grupė 
galėjo tarpusavyje tartis .Vyko labai 

' įdomios diskusijos, kai dešimt 
žmonių bandė sutarti, kodėl krikšty- 
jamas vaikas nešioja kailinius, kas 

buvo faraonas ir kur skautai įžiebė 
skautybės ugnį... Visi labai stengėsi 
užsidirbti tuos laimėjimą nešančius 
’’gabaliukus” ir labai įtemptai žaidė. 
Bet kartu liejosi humoras ir linksma 
nuotaika. Žaidimas ne tik suteikė 
daugiau žinių, bet ir pamokė geriau 
grupėje dirbti.

Laikui pasibaigus, žaidimo 
užbaigti nespėjo: e, nors visos 
komandos buvo gerai pasivariusios. 
Lauk; me sekančių Susi' . tuvių, kad 
galėtume toliau žai-
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"Panemunę" aplankė lietuvių 
vyskupas skt. Paulius Baltakis, 
kuriam suvažiavę įteikė dovanėlę, o 
vyskupas išdalino popiežiaus Jono 
Pauliaus II laišką jaunimui

Nemuno žvejukas - A. Žmuidzinavičiaus pav.
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SKAUTIŠKU
SUTIKTUVIŲ 

ĮVERTINIMAS

PH irmadienio rytą, susitiktuvių 
dalyviai skiltimis išpildė savaitgalio 
programos įvertinimo anketas. Įver- 
tininimai buvo paruošti skale: 5 -labai 
gerai, 4-gerai, 3-vidutiniškai, 2- 
nepasisekė, 1 -labai nepasisekė. Teko 
įvertinti atskirus programos 
punktus, ir taipogi pridėti siūlymus, 
įdėjas ir mintis patobulinti ateityje 
ruošiamus suvažiavimus. Aplamai, 
skautiškų susitiktuvių įvertinimas 
buvo labai pozityvus, gaudamas 
vidurkio laipsnį 3.94, įvertintas 
dalyvių laipsniais nuo 3-tuko iki 5- 
tuko.

Šeštadienio programos įver
tinimas

Šeštadienio programoje — ger
iausiai patiko dalyviams Skautiška 
Mugė, įvertinta4.19 nuo2-tukoiki5- 
tuko. Patiko dėl to, kad buvo įdomiai 
paruošta, įvedė judesio, ir buvo per 
stitis gauta naujų žinių ir idėjų. Buvo 
net skundas, kad laikas per greitai 
prabėgo — mugė galėjo būti ilgesnė! 
Atrodo, kad brolio Remigijaus 
Belzinsko ir sesės Julijos Taorienės ir 
talkininkų pastangos rado gražų 
atgarsį!

Taipogi gražiai buvo įvertintos 
Kauno miesto stotys, Kauno kavinė 
ir žaidimai. Buvo pasigesta sporto, 
ilgesnio susipažinimo, rankdarbių ir 
laisvalaikio.

Šeštadienio programos įver
tinimo daviniai:

—..... ——^Zapyškis

a. V ėliavų kėlimas, atidarymas
b. Susipažinimas
c. GBN pristatymas (iš ryto ir 

vakare prieš vakaronę)
d. Kauno miesto stotys
e. Dainavimas ; f. Žaidimai
g. Žaidimai ’’Nemune”
h. Diskusijos
i. Skauriška mugė
j. Laisvės Varpo apeigos, vėliavų 

nuleidimai
k. Kauno kavinė, vakaronė

3.13 (2 -4) 
2.69(15 -4

331 (1 -5)
3.75 (3 -5) 
256 (0 -4) 
3.19(1 -4) 
2(05 -4)

4.19 (2 -5)
2.69 (1 -45) 
4.06 (2 -5)

(5-labai gprai. 1
4-gerai,
3- vidutiniškai,
2-nepasisekė,
1-labai (nepasisekė)
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Sekmadienio programos įver
tinimas

Geriausia ne tik Sekmadienio — 
bet ir viso suvažiavimo dalis — vienu 
balsu nubalsuotas — LAUŽAS, kurį 
meistriškai pravedė Tadas, Antanas,k 

ir Regina Kulbiai, ir Vytas Bazikas. 
Dalyviai pasisakė, kad laužas buvo 
’’įdomus, smagus, linksmas, 
draugiškas”, ir ’’kad buvo įdomu 
išmokti naujas dainas, šūkius, juokus 
ir šposus”.

Teatro scenos ruoša taipogi 
užsitarnavo aukštą dalyvių įver
tinimą; tai nuopelnas pastangų sesės 
Elenos Kudabienės ir brolio Stasio 
Ilgūno, kurie kartu paaiškino ne tik 
aktoriaus pasiruošimą rolei, bet ir 
parodė grimavimą įvairiem 
vaidmenim.

Pasaulinė paroda, NDL, ir 
Aukuro ceremonijos irgi padarė 
dalyviams gražų įspūdį.

Sekmadienio programos daviniai
a. ”V akar diwna” pasisakymai 

nesigrožėjo 256(1 -4)
b. Teatro sceno ruoša 4.44 (4 -5)
c. Radijo stotys, programa 2 B8 (2 - 4)
d. Žaidimai 338 (2 - 5)
e Dainavimas 325(3 -5)
f. Pasaulinė paroda 35(2-5)
g. Diskusijos, įvadas į NDL 3.44 (2 - 5)
h. Nepriklausomos ir dabartinės 

Lietuvos tema nuobodu
i. Aukuro ceremonijos, vėliavų 

nuleidimas neįdomu
j. GBN improvizacija
k. Laužas
(5-labai gerai, 4-gerai, 3- 

vid utiniškai, 2-nepasisekė, 1-labai 
nepasisekė)

Į bendrus įvertinimo klausimus 
buvo duoti sąmoningi ir turiningi 
atsakymai:

— Kokiais būdais šiame 
suvažiavime pasitobulinote ir kokių 
vertybių įsigijote? — ’’įgavome 
tautinės sąmonės jausmo, 
pasigilinome lietuviškomis žiniomis, 
išmokome apie Kauno miestą, 
dabartinę Lietuvos padėtį, apie 
teatrą... Buvo įdomu dirbti grupėje ir 
pabendrauti”. ..” suvažiavimas 
sustiprino skautišką dvasią”... 

Kokiais būdais suvažiavimas galėjo 
būti pagerintas? — Ilgesnėm per
traukom tarp užsiėmimų, daugiau 
laisvalaikio, rankdarbių įpinimu į 
programą.

Siūlymai sekančioms 
susitiktuvėms: suruošti iškylų, 
paįvairinti grupes - skiltis, ilgesnį 
susipažinimo laiką, paskirti daugiau 
laikoužsiėmimams, įtraukti visus 
grupės dalyvius, daugiau duoti žinių 
apie dabartinę Lietuvą. Buvo 
siūlymai laisvesnėm uniformom 
(neaišku, ar tai reiškia laisvesnius 
marškinukus - kelnes ar panaikinti 
darbo uniformas...??? red.). 
Taipogi, pažymėta, kad maistas buvo 
skanus, bet buvo galima turėti 
daugiau vaisių ir daržovių.

Smagu, kad visi pasisakė, kad 
patartų kitiems prityrusiems 
skautams-skautėms dalyvauti 
sekančiose susitiktuvėse,

s A. Paužuolis

UŽDARYMAS

Šio savaitgalio susitiktuvės 
baigaisi. Širdingas ačiū Vyriausiems 
Skautininkams šias triįš dienas 
paskyrusiems mums ir praleidusiems 
jas kartu su mumis. Ačiū visoms 
vadovėms ir vadovams, įdėjusiems 
daug pastangų ir darbo, kad šis 
suvažiavimas būtų sėkmingas. Išskir
tina padėka priklauso poniai Elenai 
Kudobienei taip kūrybingai 
pristačiusiai ’’Gatvės Berniuko 
Nuotykius”. Ačiū Jums sesės ir 
broliai, kad taip skaitlingai 
suvažiavime dalyvavote.

Negalime užmiršti šių susitiktuvių 
maitintojų. Nuoširdžiai dėkojame 
visoms šeimininkėms taip skaniai ir 
sočiai mus valgydinusioms visas tris - 
dienas. Sušuksime joms tris kartus: 
’’Ačiū, ačiū, ačiū!”

Nuteisime vėliavas. Pasakysime 
vieni kitiems Sudiev ir automobiliai 
pajudės namų link. Grįžkite namo 
laimingai. V ežkitės su savimi Kauną, 
Nemuną, Panemunę, naujas pažintis 
ir žavią jaunystę. įgytomis žiniomis 
dalinkitės su sesėm ir broliais, kurie 
negalėjo šį kartą susitiktuvėse 
dalyvauti.

Linkiu Jums sėkmės ir sakau iki 
pasimatymo sekančiose 
susitiktuvėse.

BUDŽIU!
ps. fol. Laimutė Švarcaitė- 

Kormos

Savo tėviškę rasi be kelio 
Tave Nemunas senas lydės 
Visa pulkas lieknųjų pušelių 
Bėgs krantu pasitikti tavęs. 
Pasitiks, palydės, nepaklysi, 
Lubinai, kaip dangus mėlynuos 
Mūsų sodžiaus gražiausių dainų.
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Mes juk žmones susipratę — 
melskimės visi, 
kai tik oras b ertų geras 
ir diena graži.

IR VĖL — VAŽIUOJAMI

(XIV—jg ŽIDINIO EKSKURSIJĄ 
PRISIMINUS — iš programos)

O, j Cs, mieli keliauninkai, 
ruoškite krepšius, 
nes iš ryto atsikėlus 
laiko nebebus...

Židiniečio Broniaus pasakyta, 
kad nesiveluot, 
jei nenori jo klausyti — 
gali nevažiuoti!...

IŠ Sydnėjaus Skautų Židinio

— Tėti, pasakyk, kodėl mums 
važiuojant saulutė bėga per medžiuš?

— O kaip tau atrodo, sūneli?
— Bijo, kad nesuvažinėtame!

Atsisėdę autobusan 
būkim rimti, 
išklausykim brolio Jono 
(mokslų visi.

Žada mus "nutarabanint' 
pažiūrėt stirnelių, 
pamatysim kaip gyvena 
tie ramūs žvėreliai.

Na, paskui pietų bus metas, 
kraustysi m krepšius... 
0 velia; jau pagalvosim 
ir apie nanus.

Alfa

— Sese draugininke, juk žemė 
apvali, ar nė? — klausia paukštytė.

— Taip, Onute!
— Tai kas ją tokią didelę pripūtė?

— stebisi Onutė.

Brangindamas savo garbę ...
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