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IKI

ATIDARYMAS

Kun. Bacevičius laiko iškilmingas 
mišias

H

Sveikinu vadovus, seses ir 
brolius, atvykusius į 7-tasias 
Skautiškas Susitiktuves.

Eilę metų lankėme „Senpilę”, 
„Sodžių”, „Raguvų”. Vaikščiojome 
po „Vilnių” ir „Panemunę”. 
Gyvenome „Anykščių Šilelyje”. Visi 
šie Skautiškų Susitiktuvių vardai 
labai reikšmingi. Jie nukelia mus į 
praeitį, į mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą.

Šiais metais, tačiau, nutarėme 
valandėlei užmiršti praeitį ir išryškin-
ti šių dienų laikotarpį, nes tikrumoje 
jaunimui juk artimiausia širdžiai ir 
yra dabartis.

Šioms Susitiktuvėms parinkome 
vardą: „Šiuo keliu eik!” Bandysime 
panagrinėti šiandieninę jauno 
žmogaus galvoseną, jo įdėjas ir 
daromus sprendimus. •' Ateitis 
priklauso Jums — jaunimui. Jūs 
patys turėsite pasirinkti kokiu keliu 
gyvenime keliaut.

Dar kartą sveikinu visus 
suvažiavusius. Linkiu darbingo ir 
kartu smagaus savaitgalio!

ps. fil. Laimutė Švarcaitė-Kormos
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PROGRAMA

Penktadienis

Atvykimas, registracija
12.00 Tyla

ŠEŠTADIENIS

8:00 Vėliavų kėlimas, suvažiavimo atidarymas, skilčių 
sudarymas — skilties šūkiai
8:30 Pusryčiai
9:00 „Nuo 9 iki 1” — knygos pristatymas

10:00 Diskusijos: Šių dienų jaunimas pagal pristatytų 
knygų: galvosena, elgesys, siekiai, moralė. . .
11:30 Žaidimas išsilakstymui
12:30 Pietūs
1:00Laisvalaikis
2:00 Skautorama: Rodom-darom: ’’Century 21 cam

ping”
4:00 Pavakariai
4:30 Užsiėmimas: Kelio gairės: respeĮctas sau, savęs 

žalojimas — narkotikai, žmogaus teisės, sveikata, 
savigarba, turėti savo nuomonę apie dalykus. Mokėti 
savo įsitikinimus paremti ir už juos kovoti.

Pasiruošimas Šv. Mišioms
6:30 Šv. Mišios
7:15 Vakarienė
8:00 Vėliavų nuleidimas
9:00 Vakarinė programa: šokiai

SEKMADIENIS

8:00 Vėliavų kėlimas
8:30 Pusryčiai
9:00Užsiėmimas: 600 metų krikščionybės Lietuvoje 

Jubiliejus
11:00 Užsiėmimas: Pasiruošimas „video” užrekor- 
davimui: „soap opera”, muzika, kasdieninė mankšta, 
pirkimas iš namų, žinios, reklama, virimas, žaidimas 
savęs lavinimui.
12:00 Žaidimas išsilakstymui

Broliai spalvingai pasirėdę laukia šokių

12:30 Pietūs
1:00 Užsiėmimas: Komunikacijos stotys: 1. ’’far side 

comics”, 2. komunikacija be kalbos, 3. mimika, 4. 
’’charades”, 5. knygų ir laikraščių spausdinimas, 6. 
muzika — Kernagio dainų žodžių reikšmė, 7. kūno 
komunikacija, 8. ’’video” užrekordavimas.

3:00 Žaidimas: Kelio ženklų žaidimas
4:00 Pavakariai
4:30 Pašnekesys: ”Is That You Laughing Comrade?”
5:30 Užsiėmimas: Pasiruošimas laužui. Pasirodymai: 

suvaidinti lietuviškus anekdotus
6:30 Vakarienė
7:30 Vėliavų nuleidimas
8:00 Rodymas užrekorduotų ’’video”
9:00 Vakarinė programa: Laužas

PIRMADIENIS

8:00 Vėliavų kėlimas
8:30 Pusryčiai
9:00 Susitvarkymas

11:00 Vėliavų nuleidimas, susitiktuvių uždarymas
12:00 Atsisveikinimas
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Susitiktuvių 
"Šiuo keliu 
dalyviai

eik!”

SKAUTIŠKOS 
SUSITIKTUVĖS

Šių metų gegužės mėn. 23-25 
dienomis Beaumont stovyklavietėje, 
Rock Creek Ohio įvyko prityrusių 
skaučių-tų suvažiavimas, , pavadin
tas „Šiuo keliu eik!”. Šios Skautiškos 
Susitiktu v ės skyrėsi nuo 
ankstyvesniųjų, nes jose buvo 
daugiausiai išryškintas šių dienų 
laikotarpis, žinant, kad jaunimui 
artimiausia širdžiai ir yra dabartis.

Pasiryžęs nagrinėti šiandieninę 
jauno žmogaus galvoseną, jo įdėjas ir 
daromus sprendimus, suvažiavimas 
prasidėjo šeštadienio rytą iškilmingu 
atidarymu, kurį gražiai pravedė 
Seserijos komendante vyr. sk. Rima 
Apanavičiūtė. Pp vėliavos pakėlimo 
apeigų, žodį.tarė prityrusių skaučių ir 
skautų skyrių vėdėjai: ps. fil. Laimutė 
Švarcaitė-Kormps ir s. Donatas 
Ramanauskas. (Savo dalyvavimu 
suvažiavimą įpagerbė Seserijos 
Vyriausia Skautininke v. s. t. n. 
Stefa Gedgaudienė, Brolijos

Mes pasižadame - prityrusių skaučių 
įžodis

Vyriausias Skautininkas v. s. fil. 
Kazys Matonis ir Vidurio rajono 
vadas v. s. Antanas Paužūolis. 
Pasveikinę suvažiavimo dalyvius, 
vyriausieji skautininkai palinkėjo 
visiems sėkmingo savaitgalio. Toliau 
sekė prityrusių skaučių įžodis, kurį 
prityrusių skaučių rate davė šešios 
kandidatės: Julytė Bartkutė, Judita 
Bederytė, Audra Butkutė, Nida 
Gelažytė ir Danutė Tallat-Kelpšaitė 

iš Clevelando ir Rasa Kligytė iš New 
Jersey. Įžodį įspūdingai pravedė 
Clevelando prityrusių skaučių 
draugovės draugininke s. Julija 
Taorienė. Naujosios prityrusios 
skautės buvo visų šiltai priimtos į 
bendrą būrį ir nuoširdžiai pasveikin
tos.

Po oficialaus Sutiktuvių 
atidarymo aikštėje, visli dalyviai 
perėjo į salę, kur įvyko Nijolės 
Jankutės-Užubalienės knygos „Nuo 
devynių iki pirmos” pristatymas, s. 
Aldona Miškinienė labai įdomiai 
apibudino šią knygą, kruopščiai 
atpasakodama apysakos epizodus ir 
išryškindama veikėjų charakterius, 
kurių vardais ir buvo pavadintos 
suvažiavime sudarytos skautų 
skiltys.

Knyga „Nuo devynių iki pirmos” 
ir buvo tas centrinis taškas, iš kurio 
išplaukė įvairios diskusijos apie šių 
dienų jaunimo galvoseną, elgesį, 
siekius ir 'moralę. Pašnekesį apie 
šiuos dalykus pravedė s. Julija 
Taorienė. Jaunimas turėjo užpildyti 
„savęs pažinimo” anketas. Iš šių 
anketų kiekvienas save įvertino iš 
asmeniškos ir jausminės pusės. 
Dalyviams buvo paaiškinta, kad 
pirmiausiai reikia turėti pasitikėjimą 
savimi ir geriau pažinti, tik tada 
galima turėti tobulus ir gerus san
tykius su kitais. Clevelando vyresnės 
skautės Vija Bublytė, Lilė Gelažytė,
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Suvažiavimo viršininkai: ps.fil. 
Laimutė Švarcaitė- Kosmos ir s. 
Donatas Ramanauskas

Teresė Majorovaitė, Julytė 
Minkūnaitė, ir Kristė Vedegytė 
talkino s. Taorienei suvaidindamos 
keletą kasdieninio gyvenimo 
epizodų, kuriuose buvo 
pademonstruota žodinė ir be žodžių 
komunikacija ir įvairūs žmonių tipai. 
Toliau skautai grupėse bandė 
išspręsti dažnai jauno žmogaus 
gyvenime pasitaikančias problemas. 
Vyresnės skautės pravedė diskusijas 
apie dvitautiškumą. Jos buvo labai 
sėkmingos, nes jaunoms vadovėms 
pasisekė patraukti dalyvių dėmesį ir 
išjudinti juos, kad pasisakytų ką 
galvoja ir jaučia.

Antrą valandą po pietų įvyko 
Skautorama pavadinta „21-jo 
amžiaus stovyklavimas”, kurią prav
edė s. Donatas Ramanauskas. Jam 
talkino nsekantieji vadovai: broliai: 
Robertas Kėželis, Linas Puškorius, 
Tadas Stropus, Jaunutis Zubrickas ir 
sesės: Auksė Jankauskaitė, Dana 
Penikaitė ir Renata Ramanauskaitė. 
Buvo įkurtos septynios stotys, 
kuriose buvo mokinama kaip 

stovyklauti kuo mažiau žalojant 
gamtą, kaip pastatyti ir užgesinti 
laužą be žymės, kaip pastatyti laikiną 
palapinę, kaip išgryninti užterštą 
vandenį gėrimui, kaip signalizuoti 
šaukiant pagelbą nelaimės atveju. 
Pamokino kaip pasikrauti kuprines, 
topografinio žemėlapio skaitymą, bei 
sustatymą ir užkūrimą stovyklinio 
pečiuko ir kitų dalykų, naudingų šių 
dienų stovyklavimui. Skautorama 
buvo labai įdomi.

Vėliau dienos metu vyko 
užsiėmimas, pavadintas „Kelio 
gairės”, kurį paruošė ir pravedė seselė 
Igne. Gyvenime kasdieną esame 
veikiami daugelio krypčių. Kas man 
ką sako? Kaip sprendžiu? Buvo 
patiekti įvairūs kelio ženklai ir 
aptarta jų reikšmė. Skautams buvo 
duotas uždavinys parašyti ką sako

L. S. S. Vyriausieji Skautininkai

tėvai, draugai, tikėjimas ir aplinka 
pagal įvairius kelionės ženklus, kaip 
„šiuo keliu eik!”, „sustok”, „grįžk 
atgal” ir t. t. Paskui išrinkti, kurie 
dalykai svarbiausi ir nupiešti plakatą 
juos išryškinant. Vėliau išrinkti 
„savanoriai” suvaidino įvairias, 
dažnai pasitaikančias gyvenime, 
situacijas iš kurių paaiškėjo, kad 
jaunam žmogui yra labai sunkū 
atsispirti prieš grupės spaudimą.

Vakare po atviru dangumi 
visiems stovyklautojams atlaikytos 
Šv. Mišios, kurias atnašavo kun. 
Juozas Bacevičius, o skaitymus 
atliko patys skautai. Prieš Šv. Mišias 
buvo pasiruošimo — susikaupimo

Suvažiavimo komendantai: vyr.sk. 
Rima Apanavičiūtė ir sk.vytis Aras 
Tijūnėlis 

valandėlė, kurią pravedė seselė Igne.
Po vėliavos nuleidimo vyko 

pasilinksminimas — šokiai, kuriems 
vadovavo ps. Virginija Juodišiūtė 
talkinama Clevelando vyresnių 
skaučių.

Sekmadienio ryto programoje 
seselė Igne pravedė pašnekesį ir 
užsiėmimą apie 600 metų 
krikščionybės Lietuvoje Jubiliejų. 
Keturiose stotyse, kurias pravedė 
seselė Igne, v. s. Kazys Matonis, ir 
vyr. skautės Renata Ramanauskaitė, 
Daina Penikaitė, ir Auksė 
Jankauskaitė, skautai sužinojo apie 
žymius Marijos paveikslus, 
krikščionybės įtaką lietuviškame

s. Nainienė sveikina naujas 
prityrusiais skautes
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Seselė Ignė aiškina gyvenimo kelio 
gaires

prityrusioms skautėmsSeserijos Vyriausia Skautininke 
užriša kaklaraiščius naujoms

tnene, žymius žmones šalia Šv. 
.Kazimiero ir apie arkivyskupą Jurgį 
Įvlatulaitį. Labai įdomiai supažin
dino ąu' Ark. Matulaičio biografija, 
asmeniu ir charakteriu. Šią 
programos dalį seselė Igne užbaigė 
įspūdingu skaidrių rodymu.

Didelė dalis sekmadienio dienos 
buvo ' paskirta komunikacijos 
būdams 1 išryškinti. Stočių sistema 
susipažinta arčiau su įvairiais 
komunikacijos būdais, kaip su 
lietuvių spauda išeivijoje ir Lietuvoje, 
dainomis iš Lietuvos (jų reikšmė), 
mimika, kūno kalba ir t. t. Sužaistas 
ir smagus žaidimas ’’charades”. Šią 
programos dalį pristatė ps. Laimutė 
Kormos, o stotims vadovavo visa eilė 
vadovų: vyr. sk. Rima Apanavičiūtė, 
s. Remigijus Belzinskas, ps. Virginija 
Juodišiūtė, s. Vilija Klimienė, vyr. sk. 
Renata Ramanauskaitė, ir p. Vida 
Švarcienė. Skautai ir skautės sukūrė 
savo komunikacijos ’’video” ir juos 
užrekordavo. Vakare, žiūrėdami 
užrekorduotus * ’’video”, turėjo 
progos pamatyti save ir kaip kitijuos 
mato. Buvo daug juoko!

Po pietų ps. Algis Rukšėnas 
supažindino prityrusius skautus ir

Julija Taorienė ir Clevelando vyr. 
skautės vaidina keletą kasdieninio 
gyvenimo epizodų 

skautes su savo naujausia knyga ”Is 
That You Laughing Comrade?” 
Jaunimą suįdomino pristatyta knyga 
ir pacituoti anekdotai.

Sekmadienį stovyklą aplankė 
Skautybės Fondo pirmininkas v. s. 
Česlovas Kiliulis ir po vėliavos 
nuleidimo įteikė fondo ženkliukus 
v. s. Vladui Bacevičiui ir ps. Laimutei 
Kormos kaipo padėką už talką 
Skautybės Fondui.

Vakare įvyko nuotaikingas 
laužas su pasirodymais ir dainomis. 
Jam vadovavo s. Vilija Klimienė ir 
Clevelando vyresnės skautės. Čia 
kaip tik ir buvo suvaidinti įvairūs 
anekdotai lietuviškai.

Suvažiavime nuotaika buvo 

puiki, ,'isi dalyviai akų ai dalyvavo 
visuose programos punktuose. Prie 
programos paįvairinim' prisidėjo 
dar ir s. Antano Jarūno pravestas 
kelio ženklų žaidimas ir kiti žaidimai 
paruošti brolio Aro Tijūnėlio.

Pirmadienio rytą sesės ir broliai 
išsirikiavo Suvažiavimo užbaigimui. 
Po prityrusių skaučių ir skautų 
skyriaus vadovų atsisveikinimo 
žodžių ir linkėjimų vienas kitam 
laimingos kelionės, automobiliai 
pajudėjo įvairiomis kryptimis namų 
link, veždami su savimi puikią 
skautišką nuotaiką ir pasiryžimą eiti 
tiesiu gyvenimo keliu.

L. K.
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Knygos „Nuo 
devynių iki pirmos” 

pristatymas.

Prityrusių Skautų Susitiktuvės 
auga ir keičiasi.

Tai, kas prieš septynerius metus 
prasidėjo, kaip didinga jaunimo su 
praeitim supažindinimo šventė, 
pamažu keitėsi, gręžėsi iš praeities j 
dabartį. Šių metų programa padarė 
dar vieną aiškų žingsnį šia kryptim, 
savo pagrindine tema pasirinkdama
šūkį: šiuo keliu eik!, kitaip sakant, iš 
istorinės-lituanistinės temos pasuko 
atgal į skautišką-auklėjamąją. Ta 
prasme pasirinktoji skaityba lietuvių 
kalba teduoda susitiktuvių 
programai tik išeities tašką, bet ne 
atsistoja, kaip pagrindinė programos

8

s. Aldona Miškinienė supažindina su 
knyga "Nuo devynių iki pirmos".

tema. Šituo išeities tašku .buvo 
pasirinkta Nijolės Užubalienės knyga 
„Nuo devynių iki pirmos”.

Sesei Aldonai Miškinienei teko 
uždavinys knygą ir jos autorę 
suvažiavimui pristatyti. Ji, atvirai 
pasikalbėjusi su dalyviais, 
pristatymo būdui pasirinko turinio 
atpasakojimą ir veikėjų 
apibūdinimą, tuo pačiu užmesdama 
autorės iškeltų problemų apmatus.

Pavyzdžiui: esam padalinti 
žmonės. Padalinti tėvai, padalinti 
vaikai, nes gyvenam du gyvenimus. Iš 
vienų namų einam į dvi mokyklas., 
turim dvi grupes draugų, pildom 
dvejopus uždavinius ir pareigas. Ta 
prasme negrai į mus panašūs.

Trylika metų — labai sunkus 
amžius, nes pilnas priešingybių. 
Trylikamečiai — nei vaikai, nei 
suaugę; įžūlūs ir agresyvūs, bet gležni 
ir trapūs; besiveržią į laisvę, bet 
trokštą priklausomumo ir pan.

p. Vida Švarcienė rekorduoja 
skautų-čių video

Jonukas Gabrys — simbolis 
lietuviuko, kurį tėvai ne patys auklė
ja, bet atmeta mokyklai, jo 
nusikaltimus dengia pinigais. 
Mokykla pinigus priima ir vaikui už 
nusikaltimą elgesio pažymio 
nemažina. Kad mokinys nesupyktų ir 
nuo mokyklos neatsimestų, iš jo 
mažiau reikalaujama, mokykla 
taikosi prie mokinio. Taip vertybės 
žalojamos. Nukenčia ir mokykla, ir 
mokiniai.

Santuoka. Liucija išteka už italo
— tėvai ją atstumia. Rita už lietuvio
— visi džiaugiasi. Rimas draugauja 
su negre — artimieji baisioj baimėj 
dėl to, ką jiems padarys gyvenimas ir 
žmonės. Ir t. t.

Nors sesė Aldona pripažino, kad 
šioje knygoje aprašoma ne čia 
susirinkusių, bet greičiau jų tėvų 
generacija, joje iškeltų problemų 
užteko tarnauti slenksčiu sekančiam 
programos punktui: diskusijoms apie 
šių dienų jaunimo galvoseną, 
elgseną, siekius ir moralę.

(ps. Ona Šilėnienė)
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s. Julijos Taorienės pravestų diskusijų anketa.

AR PAŽĮSTI SAVE? ? ?

I. MINTYS - AR TU. . . VISADOS DAŽNAI KARTAIS NIEKAD

1. daug rūpiniesi?
2. nepriimi savo nepasisekimus?
3. nepatenkintas savo įsitikinimais?
4. paskęsti svajonėse?
5. mažai pasitiki savimi?
6. meluoji sau?
7. esi perdėtai liūdnas/niūrus?
8. nepasitiki kitais?
9. sunku susikoncentruoti?

10. galvoji tik apie savo problemas?
11. bijai nepasisekimų?
12. stataisi sau nerealius siekius?
13. nesidomi mokslu/darbu?
14. nepriimi kitų patarimus?
15. neramus?

Suma:

11. VEIKSMAI - Ar tu. . .

16. turi nepasisekimų, nelaimingų atsitikimų?
17. persi valgai?

i

eĖ

v

18. rūkai marijuanna ar naudoji svaigalus?
19. rūkai cigaretes?
20. geri kavą ar popsą?
21. perki drabužius kurių tau nereikia?
22. geri alkoholį?
23. jautiesi nekoordinuotas sporte ar šokiuose?
24. be reikalo erzini kitus?
25. kitiem meluoji?

Suma:

Ar tu jautiesi. . .

53. kad negali elgtis pagal savo charakterį?
54. menkavertis ir nemiklus?
55. kad tau sunku užmigti ar gerai išsimiegoti?
56. kad vis skauda galvą?
57. išsisėmęs, pavargęs?
58. beviltiškai ir nusivylęs?
59. kad perėtum mirti?
60. nepatenkintas savo gyvenimu?
61. kad kasdieninis gyvenimas neįdomus?

■
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62. kad gyvenas tave vargina? VISADOS DAŽNAI KARTAIS NIEKAD
63. vienišas ir nuo kitų atskirtas?
64. kad kiti nori tau blogo?
65. nepatenkintas meile?
66. kad tu pavydi kitiems?
67. kad turi kitiems ką nors įrodinėti?
68. kitų^grasinamas kai jų idėjos nesutinka su tavo?
69. kad dažnai keičiasi tavo nuotaika?

Suma: (53-69):
Suma:1 (38-52):
Visa suma:

IV. DARBAI •- Ar Tu. . .

70. mokyklos/darbo problemas sėkmingai sutvarkai?
71. keiti sprendimus savo asmeniniame gyvenime?
72. kaip išriši problemas, kai jos iškyla?
73. planuoji savo gyvenimų ir užsiėmimus?
74. turi motivacijas ko nors siekti?
75. priimi atsakomybę už save ir kitus?
76. mėgsti naujus ar neeilinius atsitikimus?
77. logiškai darai sprendimus?
78. mėgsti būt su draugais?

Suma: 70-78

VI. ASMENINĖS YPATYBĖS - Ar Tu Esi Pasižadė
jęs. . .

103. priimti geras ir blogas savo savybes?
104. išlaikyti tinkamą svorį ir nebūt storam?
105. kreipti dėmesį į savo išvaizdą?
106. kasdien praustis?
107. gerai išsimiegoti?
108. nusistatyti laiką mankštintis kasdien?
109. lankyti koncertus ar pasirodymus kas mėnesį ar 
dažniau?
110. sveikai valgyti? ■
111. bandyti atsiekti galimai geriausią nusiteikimą?
112. nepersivalgyti?
113. bandyti pasidaryti geresniu?
114. nerūkyti?
115. bandyti turėti naujų patirčių?
116. negerti alkoholio?
117. sutvarkyti savo ’’stress” sėkmingai?
118. rizikuoti?
119. užsiimti su asmeniniu pomėgiu bent 2 kartus į 
savaitę?
120. pasiekti užsibrėžtus tikslus?

Kitiem:

121. priklausyti 1-2 organizacijom?
122. turėti (5 ar daugiau) artimų draugų?
123. dažnai savaitės bėgyje susisiekti su draugais? į
J 24. mylėti kitus? 1 į
125. ką nors kasdien pradžiuginti? r . j Į 
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126. pasakyti komplimentą kasdien?
127. susipažinti su nauju asmeniu kas mėnesį?
128. priimti geras ir blogas draugų ypatybes?
129. Bendrauti su draugais bent kartų į mėnesį?

Subtotal: (103-129):

VISADOS DAŽNAI KARTAIS NIEKAD

TAŠKŲ ĮVERTINIMAS IR INTERPRETACIJA

Dalys:

I, II, III, IV, VI:
Visados = 0
Dažnai = 1
Kartais = 3
Niekados = 4

Dalis Patenkintas - 1
V: Nepatenkintas = 2

I. MINTYS

28-45 teigiama savijauta
14-27 patenkinama
0-13 bloga savijauta

II. VEIKSMAI/ELGESYS

43-88 Geras, atsakingas elgesys
22- 43 patenkinamas

0-21 Blogas, nesveikas, kenksmingas elgesys

III. JAUSMAI

43-132 TEIGIAMI, SVEIKI JAUSMAI
23- 42 Fair — patenkinami

0-22 Negatyvūs, nesveiki jausmai

IV. DARBAI

26-72 Patenkintas savimi
23-42 Fair — pusiau patenkintas
0-12 Nepatenkintas savimi

V. KŪNAS

12-45 Labai patenkintas savo kūnu/išvaizda
8-11 Patenkintais įgavo kūnu/išvaizda
0- 7 Nepatenkintas savo kūnu/ išvaizda

VI. SAVO ypatybės

0-40 Stipriai pasiryžęs ir pasitiki savimi
41-60 Gerai

61 Silpnas pasitikėjimas

Vadovai susikaupę klausosi laužo 
programos

11
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Seselės Agnės pravesto užsiėmimo 
„Kelio gairės” anketa

\ f -P1Jz
Tėvai Draugai Aplinka Tikėjimas Aš pats

Gyvenimo kelio ženklai 
—

Kasdieną esame veikiami daugelio 
krypčių. Kas man ką sako? ©ramstį?

Kaip sprendžiu?

Kuriuo keliu eit?

I. Išdalinti grupėms sekančius kelio 
ženklus:

neik grįžk skubėk
atgal

pavojus sustok eik 
atsargiai

(Būtų gerai, kad visiems ženklams 
būtų po grupele; gali dirbti po 2-3 ar 
daugiau)
Pagal kelio ženklą, ant didelio 
popieriaus, atsako: KAS KĄ SAKO 
Surašo kuo daugiau minčių.•įt-"'

Tėvai/šeima Draugai/kiti

Tikėjimas /tautiškumas Aplinka/vietinė kultūra

II. Sumaišyti kelio-ženklų- 
gyvenimo-gairių atsakymus. 
Padalinti grupelėm (niekas negauna 
savo). Perskaityti. Sustatyti pagal 
eilę, kas svarbiau (arba dar savo gali 
pridėti). Sutartinai nupaišyti iškabą 
(billboard), kad įtikinti keliautojus, 
jog kas sakoma yra teisybė ir verta.

Iii. Visiems baigus, surinkti, 
sukabinti kurioj nors parinktoj vietoj 
(■einant takeliu ar pan.), kad kabėtų 
per likusį savaitgalį.

Kol vadovas kabina, visi tyliai, 

ramiai išpildo savo asmenišką lapelį. 
Svarbiausia, atsakyti, kaip kas ką 
patiria savo gyvenime ir ką AŠ 
PATS/PATI sakau.

IV. Jei laiko liktų, žaidimas apie 
gyvenimo klausimus.

Jei daug dalyvių, galima padalinti į 
dvi grupes. Iš anksto paruošti 
gyvenimo klausimai, situacijos. 
Savanoris ištraukia vieną, perskaito, 
parenka kitą dalyvį (ar daugiau), 
kuris padės suvaidinti.

Per tris minutes suvaidina klausimą. 
Jei įmanoma, įdomu pastatyti smėlio 
laikrodį (arba tokį, kuris kiaušinį 
virti naudojamas). Stebėtojai 
sprendžia ar vaidinimu įtikino 
klausimo sprendimą.

12
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V. S. Kazys Matonis aiškina apie 
kryžius Lietuvos mene

600 METŲ 
jubiliejus.

Suvažiavimo dalyvių supažin
dinimui su jubiliejum buvo paskirtos 
dvi valandos, kurios buvo pilnai 
išnaudotos nuo pirmos iki paskutinės 
minutės.

Trumpa sės. Ignės įžanga. 
Dalyviai kviečiami kiekvienas pats 
pagalvoti, ką jam šis jubiliejus 
reiškia. Kaip krikščionybė, 
siūlydama savo vertybes, jam padeda 
tapti geriausiu ir ką kiekvienas 
gaunam iš savo tautos, būdami 
krikščionys.

Kad būtų lengviau ieškoti at
sakymų į šiuos klausimus, dalyviai 
pasidalino j keturias grupes ir perėjo' 
keturias stotis.

Lietuva — Marijos žemė. Sesė 
Renata Ramanauskaitė trumpai ir 
suglaustai pristačius Marijos gar
binimo Lietuvoje istoriją, kvietė 
dalyvius iš arti pasižiūrėti Lietuvos 
žemėlapio su stebuklingų Marijos 
paveikslų vietovėmis. Ji mačius tiktai 
Aušros Vartus, kurie tikrai jaudinan
tys. Ji kvietė pavartyti Broniaus 
Kviklio knygas „Bažnyčios Lietuvo
je”, ir dalyviai vartė, nes jie negalėjo 
nepajusti pačios Renatos nuostabos, 
kad žmogus gali paaukoti visą savo 
gyvenimą šitokioms knygoms 
paruošti. Ji kvietė pasigrožėti Marija 
lietuvių liaudies ir pasauliniame 
mene ir užbaigė savo stotį, išdalin
dama garsiųjų Madonų pavadinimus 
ir pakviesdama dalyvius tuos 
pavadinimus pridegti prie ant lentų

ps. Renata Ramanauskaitė kalba 
apie Marijos vaidmenį Lietuvoje
Po įte&tpto darbo pailsime žaizdami

Į I 1 ETŲ VOS
i
| M VAZ ADO 

B! lOTi1 A 

iškabintų Madonų paveikslėlių. 
Reikėjo atpažinti Pietą, Nekaltąją, 
Fatimos, Šiluvos, Laukų Madoną ir 
pan. Viso — devyniolika.

Sesės Daina Penikaitė ir Auksė 
Jankauskaitė turėjo uždavinį 
pristatyti Žymiuosius Žmones. Jos 
turėjo sąrašą žmonių, kaip 
Donelaitis, Mažvydas, Platerytė, 
Mykolas Giedrai'tis, vysk. Merkelis 
Giedraitis, Mariją Kaupaitė, ark. J. 
Matulaitis ir daug daugiau ir 
medžiagą apie juos knygose ir tų 
knygų puslapių kopijose. Dalyviams 
uždavinys buvo] padaryti po tris 
plakatus apie tucjs žmones.

13

Esame paželnklinti kryžiumi, 
buvo vardas atojties, kurią pristatė 
brolis Kazys Matonis. Jis turėjo labai 
gražiai paruoštą parodą įvairių 
kryžiuj koplytstulpių, stogastulpių, 
koplytėlių, kuria pasipaudodamasjis 
papasakojo kryžiaus ženklo istoriją 
ir taip patį apie lietuvių paprotį statyti 
kryžiusi laukuose ir pakelėse. 
Dalyviai gavo ptogų nupiešti, kokį 
kryžių jie norėtų prie savo namų 
turėti.

Arkivyskupui Jurgiui 
Matulaičiui buvo skirta atskira 
stotis. Joje seselė Igne su gilia 
pagarba ir meile pasakojo
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Marijos ivaidmuo Lietuvoje:

Medžiagą paruošė Ilona Laučienė. 
Pravedė Renata Ramanauskaitė.

Priemonės:

1. B. Kviklio 5 tomai ar kitos 
knygos; sužymėti knygose vietoves, 
kuriose randasi Marijos vardu 
pavadintos ĮBažnyčios ar stebuklingų 
vietovių .paveikslai; padaryti 
fotokopijų įvairių Marijos vardu 
Bažnyčių/vietovių ar paveikslų ir 
suklyjuoti šalia didelio Lietuvos 
žemėlapio, priklyjuojant šniūrelį prie 
paveikslo su ilgesniu galu, kad 
dalyviai galėtų šniūrelį nuvesti iki 
atatinkamos vietos žemėlapyje.

2. Surinkti kuo įvairiausių Mari
jos įsventų paveikslėlių ar atviručių ar 
įvairių tautų Marijos paveikslų.

Pratyba:

1. Po trumpo įvado, dalyviai 
perskaito ištraukas apie 
vietovę/paveikslą; suieško vietovę 
žemėlapyje priklyjuoja šniūrelio 
galą. Vienas kitam paaiškina apie 
paveikslą/ vlietovę.

2. Sugrupuoja įvairius Marijos 
paveikslėlius ir padaro plakatą. 
Paaiškina kokiu būdu žmonės patiria 
Marijos reikšmę, koks jos vaidmuo 
žmonių tikėjime, kaip kuri tauta ją 
atvaizduoja. Kokie tautybės bruožai 
pasireiškia Marijos atvaizdavime.

Kryžius L>etuvos mene — ’Esame 
paženklinti kryžiumi’ — 
paruošė/pravedė Kazys Matonis

Priemonės:

Fptokopijuojant padaryti 
padydintas nuotraukas įvairių rūšių 
lietuviškų kryžių: dviaukštės-

triaukštės, tabernakulinės, 
koplytėlės, stogiastulpius, 
koplytstulpius; krikštų, mūrinių ir 
medinių kryžių.

Turėti balto popieriaus ir juodų 
paišelių/felt markers.

Pratyba:

Kiekvienas dalyvis įsižiūrėjęs 
aptaria kryžiaus ypatybes ir pasikar
tojančius motyvus.

Kiekvienas bando supro
jektuoti/nupiešti koplytėlę, kryžių.

Žymūs žmonės — medžiagą paruošė 
Donatas Ramanauskas. Pravedė 
Daina Penikaitė ir Auksė 
Jankauskaitė

Priemonės:

Sudaryti sąrašą asmenų, kurie 
kaip nors reikšmingi Lietuvių tautai; 
paruošti fotokopijas biografinių 
žinių; turėti plakatams popieriaus ir 
spalvuotų paišelių.

Pratyba:

Dalyviai pasirenka asmenį ir 
paruošia plakatą
pažymint/nupaišant svarbesnes
asmens biografines žinias ir paaiški
nant, kodėl asmuo Lietuvai svarbus.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis — 
paruošė ir pravedė sės. Igne

Priemonės:

L plakatas su svarbesnėm 
biografijos žiniom, nuotraukom, 
žemėlapiu.

2. Plakatas su įvairiom asmens 
nuotraukom.

3. Išrašyti ištraukų iš užrašų, 
padydinti ir suklyjuoti plakate ir 
priklyjuoti tą pačią ištrauką ant 
’index’ kortelės.

Pratyba:

1. Jei dalyviai mažai pažįsta, 
ilgiau sustoti ties biografijos plakatų.

2. Paruošti vaidinimėlius apie L) 
vaikystę 2.) apsisprendimą tapti 
kunigu, vėliau vienuoliu, organizuo
jant žmones saviauklai, jo teisingumą 
ir pagarbą kiekvienos tautos 
asmeniui; monologą (ar kitaip) 
suvaidinti; galvojanti, rašanti savo 
užrašus ir tuo būdu cituoti įdomesnes 
jo mintis.

3. Šūkis: Matulaičio pasirinktas 
šūkis! ’Blogą nugalėt gerumu’. Visi 
gauna 1 popieriaus/marker. Duoti 
ramaus laiko pagalvoti ir parašyti 
savo gyvenimo šūkį. Būtų galima 
perskaityti baigiant laužą, ir iškabinti 
valgomajame ar kitur, kad visi galėtų 
perskaityti.

4. Užrašų ištraukos — dalyvis 
ištraukia vieną kortelę, perskaito, 
pagalvoja ir pasidalina mintimis ką 
ištrauka atskleidžia apie asmenį.
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Jšim-
ir

Dvidešimt pirmo i 
tmečio skautavimas 

stovyklavimas.
Skautai ir skautės turėjo atlikti 

uždavinius, kuriuose pasimokino 
apie naujus stovyklavimo būdus ir 
priemones. Buvo paaiškinta, kad 
dabar ir dar daugiau ateity mums 
skautams reikia kuo mažiau teršti 
gamtą.

1. Laužas be žymės — skautai turėjo 
iškasti duobutę, palaikydami žemę 
vienoje vietoje, sukrauti mažą 
lauželį, ir paskui sudėti žemę atgal į 
duobutę, kad niekas priėjęs nežinotų, 
kad čia buvo ugnis.

2. Laikina palapinė — iš didelio 
plastikos lapo, šniūro ir golf 
sviedinėlių grupės turėjo pastatyti 
laikiną pastogę, nevartojant gamtoje 
rastų medžiagų.

3. Stovyklinis pečiukas — dalyviai 
išmoko kaip užkurti mažą 
’’backpacking stove”. Uždavinys 
buvo užvirinti vandens ir paruošt 
kakavos. Vartojant pečiuką, nereikia 
miške ieškoti medžio laužui statyti.

4. Vandens purifikacija — skautai 
išmoko du būdus kaip paruošti 
vandens gėrimui. Pirmas būdas buvo 
filtravimas (su „activated charcoal”). 
Antras būdas chemikalinis — keli 
lašai chemikalų yra įleidžiami į 
vandens indą, kur chemikalai pan
aikina mikrobus.

5. Kuprinės dalys ir pakrovimas — 
skautams buvo parodyta naujausios 
priemonės (equipment) ilgoms 
iškyloms su nakvyne, ypatingai 
kuprinė su rėmais, miegmaišis, 
palapinė ir pečiukas. Visi bandė

ISgrynintą vandenį paragavus

teisingai paruošt kuprinę ir reikmenis 
kelionei.

6. Topografijos žemėlapis — šitokie 
žemėlapiai geriausiai parodo žemės 
paviršių. Buvo žaidimas, kuriame 
dalyviai turėjo atrast ir atparinti 
žemėlapio ženklus.

7. Signalai nelaimės atveju — grupės 
išmoko kaip signalizuoti nuo žemės į 
dangų (lėktuvui) su „International 
distress signs”. Skiltims buvo duota 
situacija, kuriai reikėjo sudėti 
atitinkama ženklą iš žibančio brezen
to arba ugnies spalvos plastikos.

Kiekvienai stočiai buvo skirta 15 
min. Stotis pravedė Robertas 
Kėželis, Jaunutis Zubrickas, 
Donatas Ramanauskas, Tadas 
Stropus, Linas Puškorius, Renata

Ar man reikia gerti Šitą išgrynintą 
vandenį
Ramanauskaitė, Daina Panikaitė ir 
Auksė Jankauskaitė. Užsiėmimą 
paruošė Donatas Ramanauskas.
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Seselė Igne aiškina apie Arkivyskupo .
Jurgio Matulaičio gyvenimą

arkivyskupo biografiją, iškeldama 
asmenybės bruožus ir gyvenimo 
faktus, kurie jį paveikė pasirinkti 
savo gyvenime šventumo siekimą. 
Atkreipus dė^neąį į tai, kad nuo šv. 
Kazimiero iki šilų laikų praėjo 500 
metų, kai lietųvjų tauta negavo nė 
vieno šventojo, jir kad šiais metais 
birželio 28 d. Jurgis Matulaitis bus 
paskelbtas palaimintuoju, ji ragino 
dalyvius būtinai susipažinti su gausia 
atvežta medžiaga apie šį šventą 
žmogų.

Likusios kelios ; minutės buvo 
sunaudotos pasiklausyti Matulaičio 
kilnių minčių ir pasigėrėti joms 
priderintomis skaidrėmis.

Šil.

KOMUNIKACIJA
- ĮVADAS

Žmonės mums daro nepaprastai 
didelę įtaką gyvenime. Kai dar esame 
jauni, didžiausią įtaką mums daro 
tėvai, kai paaugame draugai, 
mokytojai. Organizacijų veikloje — 
vadovai ir kiti tos organizacijos 
nariai.

Ryšiai tarp žmonių užmezgami 
komunikacijos pagelba. Kasdieną 
kalbamės tėvais, draugais, 
pažįstamais, Vienas kitam 
išreiškiame savo nuomones, 
paaiškiname savo įdėjas, 
padiskutuojame mintis. Kai ši 
komunikacija nutrūksta, žmonės 
nebemoka sugyventi vieni su kitais. 
Dažnai tai ir yra didžiausias pagrin
das problemoms šeimose, dar
bovietėse ir draugystėse.

Komunikacija pagal žodyną 
reiškir „suteikimas, pasikeitimas 
arba, perdavirfias žinių, įdėjų, 
nuomonių ar tai būtų žodžiu, raštu ar 
kitu būdu. Šiandieną didžiausias 
komunikacijbš šaltinis yra ’’mass 
mediaį” — televfeija, radio-muzika ir 

laikraščiai. Senovėje, kai dar šie 
modernūs būdai neegzistavo, žmonės 
susirašinėdavo laiškais. Nedaug 
tepažįstų žmonių, 1 kurie šiandieną 
susirašinėja vienas su kitu. Mūsų 
laikais ■ lengviau „susiskambinti” 
telefonu.

Be kalbos, žmonės moka 
komūnikuoti ir ’kitais būdais. Kiek iš 
Jūsų esate matę filmą ’’children of a 
Lesser God?”! Tai filmą apie 
mokytoją ir iškalbančią mokinę. 
Naudodami ’’sign language” ir „kūno 
kalbą” jie ne tik susikalbėjo, bet ir 
įsimylėjo vienas į kitą.

Vieną komunikacijos būdą pan
audosime šiandieną uždavinio 

atlikimui. Žinau, kad visi mūsų tarpe 
žiūri televiziją. Parinkau įvairias 
televizijos programas. Kiekviena 
grupė gaus skirtingą televizijos 
programą suvaidinti ir užrekorduoti 
lietuvių kalboje. Kiekvienas video 
turėtų būti maždaug 5 minučių 
ilgumo. Ant kortelių užrašyta, kokią 
televizijos programą reikės suvaidin
ti. Pasiruošimui skiriu vieną valandą 
laiko. Prie kiekvienos grupės bus 
vadovas, kuris galės Jums padėti.

Po pietų bus pravedamos šešios 
komunikacijos stotys. Vienoje iš šių 
stočių ir bus šių paruoštų video 
užrekordavimas.

L. K.

16

16



MIMIKA

Mimikos komunikacijos stotis. 
Vadovė vyr.sk. Rima Apanavičiūtė

Mimika arba pantomima yra 
judesių, išraiškos menas. Veido 
raumenų judesiai ir atitinkami gestai, 
kuriais išreiškiama pergyvenami 
jausmai ir nuotaikos. Mes visi labai 
dažnai vartojame mimikų. Iš tiesų 
yra stebėtina, kaip žmogus gali 
suprasti tai kas nėra žodžiais 
pasakoma. Mimika arba nežodinė 
kalba yra ne tik menas, bet kaip koks 
pavaizdavimas arba didelis 
pasirodymas.

Senovės Graikai ir Romėnai 
mėgo švęsti įvairias religines šventes 
ruošdami didžiuį ir iškilmingus 
pasirodymus, bei savo daugybės 
dievų garbinimus.

s. Remigijus Belzinskas praveda 
lietuviškos spaudos komunikacijos 
stotį

Jau keletą šimtų metų prieš 
Kristaus gimimų Graikai naudojo 
kūno dalių judesius, kaip kalbos arba 
susikalbėjimo priemones, nors jų 
teatruose, pantomimos spektakliai 
ne visada būdavo tylūs. Ten būdavo 
dainavimo, šokių, taip pat ir garsinių 
dialogų. Tikrąją, tyliąją pantomimą 
pradėjo senovės Romėnai. Kadangi 
senovės Graikų ir Romėnų be galo 
dideliuose teatruose garso negalima 
buvo girdėti, tai pantomima .tapo 
vienintelis būdas perduoti reikšmę 
arba išreikšti mintis publikai, kurios 
skaičius siekdavo keliolika 
tūkstančių. Tik įsivaizduokim, 
Cleveland© stadijonas visiškai be 
garsiakalbių.

Mimika arba pantomima turi 
didelę reikšmę vaidyboje, taip pat 
klasikinio baleto pastatymuose. 
Negarsiniai filmai yra kaip geras 
pavyzdys moderniosios pan
tomimos. Mūsų laikų pantomimą 
atgaivino ir labai iškėlė prancūzas 
Marcel Marceau, kurį mes visi turbūt 
esame matę.

Taigi pantomima yra judesiai be 
žodžių. Visi veiksmai vyksta pilnoje

17

Broliai golfininkai mimikos stotyje

tyloje. Norint pavaizduoti kad yra 
kalbama, galima judinti lūpas, tačiau 
be jokio garso. Naudoti kiek galima 
daugiau kūno dalių išreikšti veiksmą, 
ūpą arba jausmą.

Pavyzdžiui: Mieguistas žmogus. 
„Ištiesti rankas virš galvos, patrinti 
akis, pridengti burną žiovaujant, 
nuleisti žemyn pečius, atsigulti.

Dauguma pantomimos veiksmų 
gali būti atliekami tuščioje scenoje. 
Geras pantomimos artistas tik 
įsivaizduoja, kad scenoje yra 
scenovaizdžiai, bei kiti scenos 
reikmenys, kaip durys, stalas, lempos 
ir taip toliau.

vyr. skautė Rima Apanavičiūtė
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Suvažiavimo 
pasiruošimui 

uždavinys:

Kiekviena prityrusių skaučių 
draugovė sukuria ir parašo vienos 
dienos aprašymą dienoraščio rašymo 
formoje (taip, kaip „Rita” rašė „Nuo 
devynių iki pirmos” knygutėje). Visa 
draugovė kartu parašo tik vieną 
aprašymą. Draugovė pasirenka realų 
charakterį (moters arba vyro, jauno 
arba vyresnio amžiaus žmogaus. . .). 
Pasirenka dieną, metus ir gyvenamą 
laikotarpį savo nuožiūra. Stipriai 
patartina, kad draugovė panaudotų 
savo fantaziją, kad aprašymai būtų 
kuo įdomesni, tačiau visi dienos 
įvykiai turi_būti realistiški! Taip pat 
pageidautina, kad kiekviena 
draugovės narė prisidėtų prie šio 
aprašymo savo įdėjomis, kad 
parašytame aprašyme atsispindėtų 
kiekviena draugovės narė. Kad 
draugininkėms būtų lengviau, 
parinkau keletą ištraukų iš šios 
knygos, kurias vadovės galėtų pan
audot? kaipo pavyzdį, beaiškinant šį 
uždavinį skautėms. Ištraukos yra 
sekančios:

puri. 41-51 Liucija
pusi. 73-77 Apie Gediminą ir kokį 

berniuką pasikviesti į mokyklos išl
eistuvės.

pusi. 86-94 Brolis Rimas, išl
eistuvės su Gedu, meilė Gedui, 
vasaros darbas.

pusi. 95-108 Nuo devynių iki 
pirmos — ar užtenka laiko pašvęsti 
lietuvybei?

Dienoraščio formos aprašymai 
turi būti nemažiau 300 žodžių il

gumo. Pageidautina, kad būtų 
išspausdinti mašinėle dviejų eilučių 
tarpu. Neturint rašomosios 
mašinėlės, parašyti aiškiai ir supran
tamai ranka, tačiau rašyti tik ant 
vienos pusės popieriaus, nežiūrint 
kiek puslapių išeitų. Rašyti naudo
jant lietuviškus išsireiškimus. 
Vadovės turėtų padėti su lietuvių 
kalba ir gramatika.

Penktadienis 
Birželio 5 d. 1987 m.

Laikrodis nuskambėjo šeštą 
valandą, bet aš dar nelipau iš lovos. 
Gulėdama galvojau ir netikėjau, kad 
šiandiena yra ta laukta diena. Visą 
mėnesį, gal ir du, mudvi su Julija ir 
ponu Biliūnu (mūsų tautinių šokių 
mokytoju) planavome šią išvyką. 
Šiandiena vyksime į Atlantic City 
sukelti pinigų, mūsų tautinių šokių 
.grupei, už kelionę į Tautinių Šokių 
Šventę. Aš su Julija ir ponu Biliūnu 
daug dirbom organizuodami viską ir, 
kad planas tikrai pavyktų.

Pžvelgiau į laikrodį, rodo 
penkiolika minučių po šešių, tai 
žinojau, kad jau reikia skubėti, nes 
autobusas išvažiuoja aštuntą vai. Jau 
buvau viską susipakavusi. Tuo metu 
įėjo „BRAT” į mano kambarį, jį taip 
vadino draugai, nes tai vardo ir 
pavardės pirmosios raidės, Bronius 
Antanas Tamulaitis. Tas vardas jam 
puikiai tiko. Aš jau žinojau ko jis 
norėjo prieš jam prakalbant ir 
pasakiau, „BRAT” tu negali su 
mumis važiuoti! Tu per jaunas ir 
niekas tavęs nenori”. „Prižadu aš 
nesivešiu jokių varlių”. „Aš tau jau 
tris šimtus sykių sakiau, ne, o dabar 
eik iš čia, aš turiu paimti Juliją už 
penkiolikos minučių”. „Juliją! Man

Maišai turi įvairias paskirtis

labai patinka tos mėlynos akys ir 
geltoni plaukai!” Aš jau pradėjau 
pykti. „Pagalvok, Julija penkiais 
metais vyresnė ir nežiūri į mažus, 
storus su šlakais berniukus, kurie 
nešioja akinius ant nosies galo. 
Dabar palik mane ir ją ramybėje”.

Pagaliau atsikračiau, išbėgo, ir 
atsidususi baigiau tvarkytis. Kodėl 
trylikos metų berniukai turi būti 
tokie įkyrūs?

Aš su Julija pastatėm automobilį 
per gatvę nuo Lietuvių namų ir 
laukėme atvažiuojančio autobuso. 
Čia turėjome susitikti su p. Biliūnu ir 
kitais, p. Biliūnas, o dauguma jį 
vadino Mr. Bill, dėvėjo didelius, 
apvalius akinius ir pats buvo gana 
apskritas, kaip kubilas ir visada 
juokdavosi. Staiga, kas nors sušuko 
užpakaly mūsų automobilio, ”Mr. 
Bill”. Negalėjau tikėti ir taip 
supykau, susijaudinau, kad nežino
jau ką daryti. Bet laiko nebuvo 
„Brat” parvešti namo, tad liko viena 
išeitis, jį vežtis į Atlantic City.

•Jau visi buvo susirinkę, bet vis 
autobuso nesimatė. Pagaliau sustojo 
šalia mūsų toks žalias apysenis 
autobusas, kadaise buvęs 
mokyklinis.

Aš įlipau paklausti vairuotojo kas 
čia dedasi ir jis mums liepė sėsti. 
Nežinau ką p. Biliūnas su vairuotoju
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susitarė, bet visi sėdėjome autobuse, 
o „Brat” šalia manęs priekyje. 
Sėdynės buvo tokios nepatogios, 
autobusas nevalytas ir visas barškėjo. 
Visą kelią galvojau, kad tik laimingai 
pasiektume, o tikėjomės daug ger
esnio autobuso. Tokio, kurie ekskur- 
suoja tarp Atlantic City ir kitų 
didesnių apylinkėj miestų.

Mr. Bill paaiškino, kad visi 
renkasi prie autobuso kelionei namo 
7 vai. vak., o dabar gali eiti kur kas 
nori. „Brat” jau buvo prisigretinęs 
prie Julijos ir mes trys patraukėme į 
teatrą. Manėme, kad bus mūsų 
mėgiamiausia grupė Tommy Con
well ir the Young Rumbiers, bet 
pasirodė Tommy Conner ir Young 
Tumblers (Ne labai kokie akrobatai). 
Po šios programos nuėjome prie 
vandens. Žmonių nedaug, vanduo 
dar šaltas, tik pabraidyti neblogai. 
Čia susitikome keletą žmonių iš savo 

autobuso, tai buvo proga, palikti 
brolį su jais. Pasukome į Casino kur 
išbandėme juodą jacką, ruletę, bet 
daugiausia traukė kvoterinės. Susto
jome prie tokios mašinos ir pradė
jome šerti ją. Jau kuris laikas tai 
iškrenta keletas pinigų, tai vėl atgal 
sudedame. Šalia mūsų, tokia mažo 
ūgio moteris su akiniais turėjo 
geresnę laimę. Staiga jos mašinos 
skambučiai pradėjo skambėti ir 
šviesos blykčioti. Kaž^o ji išsigando 
ir pasakė Julijai paimti jos laimėjimą, 
o pati pabėgo. Greitai mus apstojo ne 
tik žmonės, bet prisistatė sargybiniai 
ir kiti tarnautojai. To staigaus įvykio 
buvome tiek sukrėstos, o ypač, dar 
daugiau, kai pastebėjome, kad 
mašina rodo $100,000.00 laimikį. 
Apie mūsų laimę skubėjau pranešti 
broliui ir kitiems. Bet štai, prie 
Casino durų sutikau „Brat” ir staiga

' Brolis Linas Puškorius demonstruo
ja teisingą kuprinės pakrovimą

I ..
Jis man priminė tą moterį kuri laimikį 
mums paliko. Rankoje laikė krepšį, 
kuriame buvau atsivežusi rūbus 
pakaitalui, o ant lūpų matėsi dažų 
žymės. Viskas man paaiškėjo ir 
negalėjau ne žodžio ištarti, o tik 
apkabinau brolį.

Po tokios ilgos dienos, 
linksmumo ir laimės, visi buvome 
pavargę ir išalkę. Dar reikėjo susitikti 
su laikraščio korespondentu dėl 
aprašymo ir nuotraukos. Juk dalis 
šio laimikio bus skirta kelionei į 
Tautinių Šokių Šventę apmokėti. 
Visa apylinkė žinos apie lietuvių 
šokių šventę Kanadoje. 
Pavakarieniavę, jau nevažiavome 
barškančiu autobusu į namus, bet 
limuzinu.

Philadelphijos Prityr. skautai-ės:

Sigutė 
Dalia 
Linas

Monika
Verutė

“Jaunas ir neramus" video" rekor- 
ddvimas
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šposų. Vakaras prabėgo labai labai 
linksmai ir mes norėjom pabūt ilgiau, 
bet mūsų prižiūrėtojai nesutiko, 
todėl turėjom viskų gražiai sutvarkyti 
ir tvarkingai palikti salę kitai dienai.

Penktadienis 1987.V.15.

Vos tik pabudau ryte iš miego, 
prisiminiau kad yra penktadienis, nes 
kas ^kiekvienų penktadienį reikia 
skubėti j mokyklos vaikų Mišias. 
Mes aštuntas skyrius turime mokyti 
kitus vaikus Bažnyčioje giedoti naujų 
giesmių, nes mes visų laikų giedojom 
tas pačias giesmes. Užtat negalėjau 

’sulaukti tos valandos. Bet staiga 
prisiminiau, kad šį ypatingų rytų 
nebus vaikų mokyklos Šventų Mišių, 
rtes turi būti laidotuvės. Pamokų 
laikotarpyje valom klasę, spinteles, 
lentynas,- suolus, grindis, kadangi 
artėja mokslo metų pabaiga. Daug 
mums buvo juoko, kai Petro ir 
Sauliaus buvo tokia netvarka, kad 
neįmanoma buvo uždaryti staliuko 
viršų ir atrasti knygų ar popierius. 
Tada mokytoja apvertė staliukų 
aukštyn kojom ir Petras su Saulium
sutvarkė savo daiktus švariai ir 
tvarkingai,

Šį vakarų aš su savo geriausia 
drauge Lana važiavom dviračiais 
aplink gatvėmis, o jos pusbrolis 
Jonas bfego tų patį kelių iš paskos, 
mums buvo juoko, kad Jonas 
nesuspėjo bėgti iš paskos. Taip ir 
užsibaigė penktadienio vakaras, 
berenkant su Lana drabužius 
šeštadienio mokyklos jaunimo sep
tinto ir aštunto skyriaus šokiams.

Julytė Bartkutė

Šeštadienis, 1987.V.16.

Visai nenorėjau keltis! 
Šeštadienis, lietuviška mokykla. 
Ačiū Dievui, kad tai buvo paskutinis 
šeštadienis prieš vasaros atostogas.

Dalyvių padaryti žymių žmonių 
plakatai

Buvo labai graži diena, šilta ir 
saulėta. Lietuviškoj mokykloj nieko 
ypatingo neturėjom, tik mokytojas 
uždavė parašyti ilgiausių rašinėlį, 
kuris liko neužbaigtas. Pasibaigus 
mokyklai, su broliuku Taduku 
patenkinti sugrįžom namo. Maždaug 
už valandos pas mus atbėgo draugė 
Lana ir mes išėjom tvarkyti ir 
dekoruoti sales jaunimo šokių 
vakarui. Visi buvom gerai nusiteikę 
dekoruodami balionais ir 
spalvingom juostom su visokiais 
užrašais ant sienų. Laikas prabėgo 
labai greit ir mūsų darbas užtruko 
ilgokai, kad vos suspėjom parbėgt 
namo susitvarkyti plaukų 
šukuosenas ir jau buvo laikas eiti į 
šokių vakarų. Tuojau mes paleidom 
garsiai muzikų ir visi pradėjom šokti, 
šokinėti ir rėkauti.

Mes mokiniai, ypatingai aštunto 
skyriaus, prikrėtėm daug visokių

Julytė Rūta
Bartkutė

Balandžio 22.

Šiandien buvo mano trečia diena 
atostogų Washington D. C. Aš su 
teta buvome ’’United States Bureau 
of Printing and Engraving”, ’’Lincoln 
Memorial”, ’’Jefforson Memorial”, ir 
’’Museum of Natural History”. 
Natural history muzėjuje buvo 
įdomiausia. Ten buvo daug 
’’dinosaurs” ir daug brangių akmenų. 
Taip pat buvo labai įdomu žiūrėt 
kaip jie daro pinigus kitam muzėjui. 
Kai aš su teta grįžom namo, mes 
buvom labai pavargusios. Mes 
valgėm skanių vakarienę ir žiūrėjom 
filmus. Mes gan vėlai ėjom gulti.

Danutė Tallat-Kelpšaitė
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Birželio 14 d. 1986

Kai atsikėliau šį ryt buvo labai 
gražu lauke. Gėlės žydėjo, medžiai 
sprogo, o saulutė vis kaitino žemę. 
Mama mane sutiko su gražiu 
pasveikinimu ir manęs prašė, kad aš 
jai nupirkčiau mažų baronkyčių iš 
Paramos. Ji man davė pinigų ir aš 
išėjau pro duris. Lithuanian Plaza 
Court yra viduryje lietuvių veiklų 
Čikagoje, tik gaila kad tamsiaodžiai 
ten pradeda valkinėtis. Įėjau j 
Paramų ir tiesiai ten, kur sudėta 
duon^. Priėjau prie kasos ir 
męldžiuos, kad tik man būtų 
pakankamai pinigų. Užteko, bet 
grąžos buvo tik vienas centas. 
Išeidama pro duris pastebėjau, kad 
sena bobutė, labai išdžiuvusi, par
davinėjo slyvinius saldainius. Ji man 
pasiūlė nupirkti kelis, bet aš pinigų 
pakankamai neturėjau, tai aš gražiai 
atšakiau: „Ačiū ne, ponia, aš 
užtektinai pinigų neturiu”. Ji iš

pradžių atrodė labai užgauta. Ką aš 
galėjau daryti? Beto tie saldainiai 
man nepatinka! Aš bobutės ilgai 
negailėjau, nes jos akys pasidarė 
raudonos kaip pomidorai, ir dūmai 
rūko iš ausų. Muskulai pasidarė kaip 
Dariaus Polikaičio. Man pasidarė 
baugu. Mama visada sakydavo, kad 
reikia tamsiaodžių bijoti, bet ne senų 
bobelių! Aš žengiau vienų žingsnį 
atgal, o ji prie manęs privažiavo dar 
arčiau. Bijodama bėgau namų link. 
Staiga vežamosios kėdės iš visur 
pradėjo važiuoti. Visos senos 
bobelės, baisiausiai supykusios puolė 
mane. Staiga jaučiau, kad aš lig 
niekur nebėgu. Na žinoma, jos aprišo 
aplink mane virvę. Paskui pririšo 
prie kėdės. Mano kojos ir rankos 
buvo pririštos, kad negalėčiau at
sispirti. Ta kuri sėdėjo ant 
vežamosios kėdės prie Paramos, man 
tarė, žiūrėdama tiesiai į akis: „Tu 
mergyte manai, kad mes nežinom, 
kad jūs tuos saldainius nevalgote, kai 
mes jums dovanojam, ir jūs gražiai 
atsakote: „Ačiū ponia. Aš jį 
suvalgysiu po vakarienės”. „Ar jūs 
manote, kad mes visai durnos?” Aš 
tylėjau ir nieko nesakiau. O ji tęsė 
tojliau. „Tu dabar kentėsi, mergaite, 
kentėsi už tuos laikus, kai tu melavai 

Lauko krosnelės užkūrimas

ir sakei, kad suvalgysi tuos 
saldainius, kuriuos mes jums 
dovanojam, bet tikrai išmeti į 
šiukšles. Dūmai teberūko iš jos ausų 
ir visų kitų bobelių. Ji man pradėjo 
tuos saldainius kimšti ir kimšti j 
bumų. Penkiasdešimt saldainių 
sukimšo.1 Vėliau ji buvo savimi 
paltenkinta ir manęs klausė: „Na, 
mergaite, ar išmokai savo pam )kų?” 
Aš greitai atsakiau, „Taip”, ne : man 
skaudėjo pilvų ir nebenorėjau, kad ji 
man tuos saldainius duotų valgyti. Ji 
mane paleido. Bėgdama namo 
mačiau, kad visos bobutės išsiskyrė ir 
pasislėpė. Ta, kuri mane sutiko pri% 
Paramos, vėl atrodė kaip sena 
bobutė Kai kita mergaitė išėjo iš 
krautuvės, jai bobutė pasiūlė 
nupirkai tuos saldainius. Mergaitė 
atisakė. Dūmai rūko.

Parašė:

Aurelija Bliskytė, Gailė Butts, 
Aurelija Kapočiūtė, Danutė

Zdanavičiūtė

Kernavės Tunto Čikagoje, Mirgos 
Draugovė.

Ginta Draugelytė 
Loreta Skučaitė
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Rugsėjo 11, 1986

Jau užsibaigė pirmoji savaitė 
devinto skyriaus mokslo metų. 
Pagaliau, aš pradėjau susipažint su 
naujais draugais. Ypač arčiau 
susipažinau su Aleksandru, kuris, 
atrodo, bus vienas iš mano ar
timiausių draugų. Mūsų nuomonės 
labai sutinka. Pavyzdžiui, mes abudu 
domimės sportu, ypač krepšiniu, 
futbolu, ir tenisu. Taip pat mums 
abiems sekasi kalbos. Prancūzų 
kalbos mokytojos vardas yra P. 
Lamberte. Tikrą tiesą pasakius, 
mums turbūt Prancūzų klasė ger
iausiai patinka, nes P. Lamberte yra 
labai graži! Iš kitos pusės, Aleksan
drui ir man nelabai sekasi algebros 
klasėj, nes abudu nesam linkę j 
matematiką.

Pirmadieniais einame į Religijos 
pamoką. Aš esu girdėjęs, kad ta 
seselė, įcuri mokina religiją yra 
truputį „kvakšt”. Jos vardas yra 
seselė Rita-Marija, bet ją vadiname 
„Susiritusi Marytė” dėlto, kad visus 
mūsų vardus sumaišo.

Vakar po pamokų, aš su Aleksan
dru nuėjau į mūsų naują „hang-Out”, 
kuri vadinasi „Mirage”. Daug mano 
naujų pažįstamų tenai draugauja. 
Ten šokam ir užkandžiaujam. Aš esu 
girdėjęs, kad yra dar kita vieta, kurioj 
daugiau gimnazistų baliavoja, bet 
mano mama neleidžia ten eiti, nes ji 
sako, kad aš „esu per jaunas būti 
kompanijoj su 12-to skyriaus 
mokiniais”. Nors man šita logika 
nepatinka, aš negaliu ginčytis su ja. 
Tėtė irgi sutinka su mama, bet jis taip 
pat supranta, kad aš noriu su 
vyresniais praleist laiką.

Nerijus, mano jaunesnis 
broliukas, mane išjuokia, nes aš

Aukso ieškotojai 

daugiai!* save prisižiūriu. Aš to 
netikini“! ! Nerijus sako, kad aš tik 
bandau palikt gerą įspūdį su 
mergaitėmis. Aš jam sakau, kad tai 
neteisybė, bet ištikrųjų, viena 
mergaitė man patinka. Jos vardas yra 
Kristina. Kristinos akys mėlynos, jos

Vadovai piešia iškabą. Kelio ženklus 
išreiškia vaizdu 

plaukai ilgi blondiniai, o figūra puiki 
ir dar gerai mokinasi! Aš susipažinau 
prie mano autobuso stoties. Kiek
vieną rytą mes dešimt minučių 
pasikalbam beveik apie viską! Gal, 
kokią dieną, kada rasiu drąsos, aš ją 
pakviesiu į kiną, bet iki tol, aš būsiu 
linksmas. Tik dabar noriu turėti ją 
kaip draugę. Tai ir buvo mano įdomi 
savaitė"-- - dabar mama kviečia valgyt 
vakarienę

Sudiev, Dainius
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nebuvo vien tik proga pasimatyti su 
draugais ir smagiai praleisti laiką. 
Tikiuosi, kad išvažiuojate namo 
veždamiesi didesnį pasitikėjimą 
savimi. Grįžtate su truputį geresniu 
savęs supratimu ir su drąsa savęs 
paklausti: Kodėl? Kaip? „Ar aš iš 
tikrųjų taip galvoju ar tai tik kito 
nuomonė?”

Kai pradėjome šį suvažiavimą, 
minėjau Jums, kad ateitis yra Jūsų ir 
tik Jūs galėsite pasirinkti kuriuo 
keliu eiti. Išvažiuojant tačiau 
nuoširdžiai linkiu:

„Šiuo keliu eik!”

Budžiu!

ps. Iii. Laimutė Švarcaitė-Kormos
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PRAKTIŠKA JŪRININKYSTĖ

Du jūros skautai kalbasi apie jūrinin
kystę. vienas jų negali įsivaizduoti, ku
riuo laivu geriausia plaukti.

- Tik nardomuoju - užsispyręs atrėžia 
antras.

- Kodėl nardomuoju?
- Kad jis ir vandens gilumoje gali plauk

ti.

GERIAUSIAS SKAUTAS

Stovykloje kalbasi du skautai, vienas 
paklausia, kuris brolis jam geriausias sto
vykloje.

- Tik mūsų virėjas - atrėžia šis.

JŪROS SKAUTU SUEIGOJE

Valties laivo vadovas uždavė jūros skau
tams nubraižyti karo laivą. Baigus uždavi
nį, tikrindamas darbus, vadas pastebi, kad 
skautas Pempė dar nenubraižė laivo.

- Kodėl neatlikai uždavinio?
- Atlikau, - atsako šis. - Mano laivas 

yra nardomasis ir dėlto panėręs į vandeny
no gelmes.

Prieš patikrinimą
v.s. A. Jakšto piešiniai

* 0 9.2 G 2

24


	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0001
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0002
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0003
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0004
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0005
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0006
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0007
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0008
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0009
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0010
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0011
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0012
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0013
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0014
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0015
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0016
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0017
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0018
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0019
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0020
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0021
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0022
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0023
	1987-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0024

