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DETMOLD Į 154^01. gruodžio 1d.

U N I F O a M A. J
/15 1939 m. "Sudėk" kalendoriaus/.

Skautų sujungs yra didžiulė uniformuotų mergaičių ių ber 
niūkų organizao.' ja. Tačiau, uniforma nepadaro žmogaus skau
tu, bet tiktai -.įrodo kitiems, kati duotas į žodi s, priimti įs
tatai, ii' pasižadėta elgtis skautiškai. Nors uniforma nebūti
na, norint gyventi pagal skautybės programų, bet vis dėlto- 
kiekvienas skautų naujas sųjungos narys jų mielai užsideda- 
Uniforma patogi gerai nėšio jana ir nebrangi. Patartina kiek
vienai) skautui pačipm uždirbti pinigus uniformai , bet jokiu 
būdu neleistina rinkti aukas Skilčiai arba draugovei forauo- 
ti. /
Kų uniforma reiškia.

Uniforma turi išreikšti skauto- ės vidujinį nusistatymų 
būti draugiškam kiekvienai) kitam skautui, nepaisant jo kil
mės ir gyvenimo sųlygų. Ji atstovauja tikrai demokratiškai 
dvasiai. Ji indentifikuoja berniukų - mergaitę .skautų sųjun- 
gos narį, ir savo ir svetimam^ krašte elgiantis pagal skau
tų nuostatus. *T-

Uniforma sustiprina draugiškumų, remia ištikimybę skau- 
tybei ir palaiko savigarbų, nes uniformuota draugovė visuo
met gražiau atrodo", kaip neunifofmuota-

Uniforma nešiojama:
1. Draugovės ir skilčių sueigose, kelionėse, sųskrydžiuose 

ir viešuose pasirodymuose,kuriuose skautai dalyvauja or
ganizuotai.

2* Per pamaldas,suruoštas skautams,arba bažnytinėse iškilmė
se,jei skautai-ė s dalyvauja organizuotai
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J. Per egzaminus į patyrimo laipsnius, įžodžio, tautos ir 
valstybės švenčių metu*' . -

4» 3inant skautiškas pareigas-
p. Skiltininkui, draugininkui arba kitam pareigūnui įsakius.

Ųnįfonaa_nęnę§įoJąna:
1. Kuomet skautas dalyvauja eisenoje kaip Civilis. žmogus-
2. Kuomet skautas užsiima prekyba arba tarnauja už pinigus.
3. Kuomet skautas,dėl kokių nors priežasčių,išstojo iš or

ganizacijos arba laikinai yra pasitraukęs.

8 K Ą_U_Č_I_Ų S_K_I LT I IT I A I.

Kiekviena skautė dėvi skiltinį /skalpę/, atitinkamai 
austas spalvotas juosteles.

Skil-tinio pagrindinė Skiltinio rašto 
spalva ir jos Mr. spalva ir jos Nr_.

— Rugiagėlė
— Neužmirštuolė
— Saulutė
— Aguona
—1 Radasta
— Žibutė
— Rezeta
— Mėta
— Mirta
— Kregždė
— Pempė
— Pelėda
,— Sniegiena
— Kurapka
— Bitė
— Skruzdėlė
— Voverė
— Lapė
— Stirna
'— Gulbė
— Lakštingala

Tulpe 
Žuvėdra 
Šarka

— Gegutė 
Ea§taįa: Eitos 
yra visos Lietuvos

Rugiag/ėlinė 57 
Šviesiai mėlyna 47 
Rožinė 19 
Raudona 53 
Tamsiai raudona 54 
Violetinė 70 
Žalia 46 
Tamsiai mėlyna 61 
Tamsiai žalia 65 
Tamsiai mėlyna 61 
Šviesiai pilka 41 
Tamsiai pilka 59 
Raudona 53 
Tamsiai pilka 59 
Ruda 24 
Juoda 
Ruda 24 
Ruda 24 
Ruda 24 
Balta 
Ruda 24 •
Šviesiai žalia 
Balta 
Juoda 
Šviesiai pilka 41 

vardu skiltis negali 
skaučių simbolis.

Tams- durpinė 2667 
Geltona 21 
Balta 
Juoda 
Tamsiai žalia 65 
Balta 
Rusva 51 
Švėsiai mėlyna 47 
Balta 
Balta , 
Ruda 24 
Rusva 51 
Balta 
Šviesiai pilka 41 
Geltona 21 
Ruda 24 
Durpinė 2930 
Kreminė 30 
Balta 
Geltona 21 
Šviesiai pilka 41 
Raudona 53 
Juoda. 
Balta 
Juoda

būti'vtfdinama,nes rūta

Z
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t A I D I 11 A
1. Aklojo kelionė.

I.
Paruošė skit.Voveraitė

Žaidžia - skiltis
Vieta - lauke arba kambary.
P r i e m on ė s - skarelė akims užrišti.

Žaidėjui nurodoma vieta, ligi kur jis turi nueiti. Už
rištomis akimis ligi ten jis eina. Kai ."akla jam"atrodo,kad 
savo tikslu -jau pasiekė, jis atsiriša akis. IŠ eilės eina 
kiti. Laitai tiksliausiai nuėjęs.ligi nurodytos ar pasirink
tos vietos- įgudus, žaidimų galima pasunkinti: užrišus akis, 
dar vienų ar kelis kartus apsisukti, paskui tik eiti.

L a v i n a - orientacijų.

2- 3ašytojiį_estafetė•_
Žaidžia - bent dvi skiltys.
Priemonė s- skilčiai po surašę rašytojų ir po pieš

tuku
Skiltys sustoja paprsta estafetės tvarka,pirmieji gauna 

po pieštukų. Davus ženklų, jie bėga prie sųrašų ir kiekvie
nas užrašo kuri nors vieno rašytojo veikalo pavadinimų.Grįž 
-damas perduoda pieštukų kitam. Šis vėl bėga ir rašo. Laimi 
skiltis, kuri teisingiausiai ir greičiausiai surašė veikia - 
lūs.

Tų patį galima daryti su išradėjais, konpozitoriais.me- 
■ nininkais, valstybės vyrais arba maišyti visko ir pritaikin 
-ti žaidėjams. Labiau, tinka žaisti su vyresniais.

Lavina - atminti, greitų galvojimų.

J. Pasakų sekti.

Žaidžia - viena skiltis ar daugiau.
Vienas pradeda kų nors pasakoti; kiek papasakojęs, lie

pia kitam tęsti toliau. Žaidžiama, kol visi būna pasakoję. ■ 
Paskutinysis turi"pasakų" užbaigti.

L a v i n a - sumanumų, moko pasakoti.

Žaidžia - skiltis —
Vieta - klasėj, kur Jyra lenta. 
.Priemonės - kreida ir skarelė akims užrišti .nesant 

lentai, popieris ir pieštukas.
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/aidė Jas užrištomis akimis piešia kokį nors daiktu to
kia tvarka,kaip žaidimo vadovas sako. Baigęs atsiriša akis 
ir pasižiūri į savo "kūrinį". Iš eilės piešia kitas.

L a v į n a - regėjimo atmintį.

5. Žįimas_per_ledą__
Žaidžia bent dvi skiltys.
Vieta- salėj arba lauke.
Priemonės - skilčiai po dvi vienodas lentutes.
Nurodoma vieta,ligi kur "ledu" reikia nueiti. Skilčių 

pirmieji numeriai gauna po dvi lentutes. Žaidimo vadovui su 
-švilpus, jie pradeda eiti: padeda lentutę ties savim, ant 
jos užsistoja, prie jos pirmyn nepaliekant jokio tarpo,deda 
antrąjį, ant jos užsistojęs, atima pirmąją lentutę ir to
liau deda pirmyn- Prastojus pro šalį, pradėti vėl nuo pra
džios linijos. Pasiekus nurodytą vietą,grįžti tuo pačiu bū 
-du atgal. Tada seka antrasis. Laimi skiltis,visa greičiau
siai perėjusi per ledą.

Lavina - vikrumą ir pusiausvyrą.

6. Žaidimas su kelio ženklais-
Žaidžia draugovė.
Vieta- lauke, miške, parke ir pan. 
Priemonės - popierius uždaviniams parašyti.
Skiltys eina kelio ženklais,kol randa ženklą "paslėp - 

tas laiškas", keikia' slėpti vieną laišką visoms skiltims , 
arba kiekvienai skilčiai po laišką čia pat keliose vietose, 
naudojant atskirus ženklus, siluetais pažymint,kuriai skil
čiai laiškas. Uždavinys laiškevisoms skiltims duodamas tas 
pats arba vienodo sunkuma,kiekvienai atskiras. Perskaičiu- 
sios laiškus, skiltys uždavinius tuojau vykdo.Laimi skiltią 
kuri įvykdžiusi uždavinį greičiausiai sugrįš pas drauginin
ką.

Uždaviniai gali būti labai įvairus.pritaikinti skautų 
prityrimui,amžiui ir sugebėjimams. II pat.laipsnio arba į 
jį besiruošiantiems žaidėjams laiškai rašytini morze. šį 
žaidimą galima žaisti ir su skiltimi, tada tarp savęs lenk
tyniauja atskiri žaidėjai.

.L a v i n a - pastabumą ir sumanumą.

4



SKAUTŲ VYČIŲ UŽDAVINYS GYVENAMUOJU MOMENTU-
Psktn-Lapinas

,r k Motto: Skautybės tikslas -
padaryti žmogų laimingu 

■eJLŠ? Lordas Baden-Powellis .
Paskutiniu metu pastebima, kad į skautų eiles -< stoja 

daug vyresnio jaunimo /vyresnių metų/. Šio amžiaus jaunuo
lių skaičius kai kur net ima viršyti jaunesni jų amžiumi 
skautų ir skaučių skaičių- Tai visai naujas reiškinys, nes 
Lietuvoje,priešingai,buvo skundžiama,kad daugis iš skautų 
eilių išstojo,kadangi skautų žaidimai ir programos vyresnio 
—jo amžiaus jaunimo jau nebepatenkina,o naujo dėl literatū
ros stokos nedaug tegalima buvo duoti- šis literatūros ba
das dabartiniu metų yra dar didesnis- Dabar kiekviena min
tis,kiekviena idėja,liečianti skautų vyčių problemas, kaip 
teko iš ne vieno išgirsti,yra vyčiams brangi

Kaip tik paskutinis motyvas ir paskatino čia iškelti ke 
-Ietį, diskusinių minčių skautams vyčiams,jų skautų vadų su
važiavimo metu iškeltos temos apimtyje- Tikiuos, kad visi 
skautų vadai supras reikalų šiais klausimais išsitarti ir 
tokiu būdu skautų vyčių vadai susilauks bent šiek tiek pa
galbos savo darbui,iki skautų vyčių skyrius parodys jiems 
platesnes instrukcijas. Be to, keliami klausimai padės sk- 
vyčių skyriui geriau pažinti esamas sųiygas ir palengvins 
instrukcijų parengimų.

Dabartinis gyvenimas turi ne vienų blogybę, su kuria 
skautai vyčiai ir aplamai jaunimas susiduria- Bene didžiau
sios jų - tai daugumų apėmusi neviltis, pesimizmas ir jo pa 
,-sėkos: girtavimasfkortosjSpekuliacija,laisvas elgesys su 
moterimis-

Jaunimo noras su tomis negerovėmis kovoti aiškiai pasi
reiškia jų veržimusi i skautų eiles, nes jie tikisi skautų 
obalsio "Dievui,Tėvynei ir Artimui" pavėsyje surasti sau 
nuo to viso prieglobstį. Mūsų^uždąvinys -_nenuvilti gįlno 
gerų norų jaunimo,_teikti_jan“galimybes^oavo“energiją _ šu- 
naušotl_geram_lr feu.opSdSti-JatjCras rįTčeTIų“

Skautybės tikslas,anot jos įkūrėjo,ir yra padaryti žmo
gų laimingų. "Kad žmogus būtų laimingas", sako lordas Baden 
-Powellis, "reikia dviejų dalykų: pastebėti ir matyti gam
tos grožį ir turėti tyrų sųžinę". Tuo principu vadovauda
masis, jis' ir išvystė savo abi pagrindines tezes:įsigyveni- 
ma's į gamtų ir tarnavimas /Dievui, Tėvyne i ir artimui/- Tai 
kertiniai skautybės akmenys.

Pirmučiausia gamta- Mes turime stengtis, kad laukai ir 
miškai nebūtų nramš žodžiais reiškiu medžiais apaugusios ar 
neapaugusios žemės sųvokos- Kai r kad žmogų, tik su juo ben
draudami, gerai pažinti tegalima,tik gerai, pažinę r susibi-
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K
čiuliauti, taip lygiai yra ir su gamta. Kad ji mums taptų 
artima,mes turime Jų pažinti. O pažinti ir pamilti,mes ga
lėsime dažnai'joje būvodami. Tad belieka visus raginti dau
giau iškylauti. Mes turime dažniau žaidimus bei pratimus 
laukuose bei miškuose atlikti, negu, kad stovyklos ribose.0 
tas daug teigiamo mums duos: labiau susigyvensime su gamta 
ir dažniau atitruksime nuo kasdieninės lagerio pilkumos , 
daugiau turėsime laisvės šūkiams ir gyviems, triukšmingiems 
žaidimams. Juk pažaisti ir patriukšmauti mėgsta ir vyresnis 
jaunimas, reikia tik jo amžiui pritaikintų pratimų ir kovos 
žaidimų. Be to miške geriausiai atlikti ir pašnekėsius apie 
mūsų praeities kovas ir dabartinių kovotojų - partizanų var 
-gų pasišnekėti. 3ųlyga,kad grupė nebūtų perdidelė ir prie 
laužo nebūtų šalta ar nepatogu sėdėti.

Jei sugebėsime susigyventi su gamta,tai tikrai nereikės 
užsimiršimo nuo juodų minčių ieškoti alkoholyje, nikotine , 
kortose ar laisvai besielgiančių moterų draugijoje.Visa tai
- nusižengimas dešimtam skautų Įstatui. Apskritai, tikru 
skautu, vertu tų vardų nešioti,būti nelengva. Mūsų įstatai 
rodo mums, kokiu keliu turime eiti, norėdami pasiekti kiek
vieno taip trokštamos laimės. Vadai painoko, kaip eitina 
bet eiti tenka mums patiems. Niekas negali mūsų pavaduoti 
gyvenimo kelių žengiant. 0 kliūčių yra nemaža. "Yra vienas 
tikras būdas visiems sunkumams nugalėti ir gauti tikros 
skautiškos dvasios. Tai yra būdas,kurio kai kurie vartoti 
nedrįsta. Tas būdas tai tik - laikytis pirmojo skautų įžo
džio punkto: "Aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui". Jeigu 
skautas ištikrųjų ištikimas Dievui - Dievas jam padės tapti 
geru skautu. /John Levis "Kaip vesti skiltį"./.

Skautai tiki ir myli Dievų, bet laiko, kad Dievas šutvė 
-rė mus tam,kad mes gyvendami būtume laimingi,džiaugtumėmės 
ta didžiausia Jo dovana-gyvenimu. Laimė ir liūdesys nėra 
bičiuliai. Mes nemanome,kad gyvenimo tikslas- kančia,o žemė
- ašarų pakalnė. Nenusimename mes ir dabar, tremtinio da
lių nešdami. Mes laikomės mūsų įstato,nemanome, kad nuola
tos rodydami liūdnų veidų, padėsime Lietuvoje vargstantiems 
partizanams. Mes jų vargus ir kančias vertiname; geriausias 
to įrodymas - mūsų pastangos dirbti Tėvynės gerovei.

"Skautijoje jaunuolis praktiškai įgyja brandos atestatų, 
kad subrendęs tikrai galėtų būti naudingas savo tautos sū
nus, visuomenės narys ir doras savos valstybės pllietis.Jis 
.sąmoningai myli savo Tėvynę, visų gyvenimų dirba jos garbei 
ir laimei, o esant reikalui, nei kiek nesvyruodamas,.’ taip 
pat sųraoningai paaukoja Jai ir savo gyvybę." /Sktn-P. Jur
gelevičius, lietuvių skautijos įkūrėjas "Skautų tarnavimas 
Tėvynei", 1J puslp./.

Partizanų kovos ir vargai musų neverčia verkšlenti ir 
nusiminti,nes jie mums prikišamai rodyte rodo, kad senoji 
didvyrių dvasia dar nenumirė,dar gyva, kad vergovės metai '
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nepeąiaužė mūsų,kad ateitis priklauso mums,nes tautos dvasia 
pasireiškianti tokiu dldyyrišku pasiaukojimu tėvynės labui, 
dar atteitis priklauso tautoms, kurių dvasia gyva,kurios ne
bijo didžiausių aukų Tėvynės laisvei ir nepriklausomybei at 
-gauti ir išsaugoti. .

Mūsų tarpe neturi būti vietos didžiausiam mūsų šių die
nų priešui pesimizmui, nevilčiai. Didžiausįam, nes iš jo 
kyla visos šių dienų lagerinio gyvenimo negerovės.Pesimizmo 
apakintas žmogus nebemato Jokios ateities, jam atrodo,. kad 
mums jos jau visai nėra,kad belieka gyventi šiuo momentu , 
ųes rytojus ne mūsų. Iš to kyla noras bet kuria kaina ati
trukti nuo pilkos .nemalonios realybės .negalvoti apie ateitį, 
užsimiršti. '

Ateitis mūsų, mes dar sugebame, save’ pamiršę, aukotis 
aukštesniam negu asmeniškas labas tikslui,tad mums nereikia 
užsimiršimo,nereikia alkoholio, kuris mums suteikia abejo
tinos vertės užsimiršimo,atimdamas sveikatą ir griaudamas 
moralę, kuris ne vieną pražudo visam ar kuriam laikui išmu
ša iš gyvenimo vėžių. Ko nepadaroma po girta ranka, pasaky
kite; ar dažnai nesigailima prablaivėjus dėl to, kas buvo 
padaryta alkoholio garams veikiant ir ko nebegali pataisyti 
•ors ir matai,kad negerai,labai negerai pasielgta-Alkoholis 
kaštuoja nemažai. Gerti- reikia pinigų,kurių mums niekas 
neduoda^ Iš čia - spekuliacija ir kortos, tiesa, kortose, 
azarte,kai kas ieško užsimiršimo,tačiau aš manau, kad pa
grindinis akstinas - tai noras be didelio vargo įsigyti pi
nigo.

Žinoma,neginčysiu,pinigų reikšmė didelė,jų mums reikia 
ir kovai už lai svę .reikės jų ir sugriautam kraštui atstaty- 
.ti.bet markė .kuri mums nėra kotiruojama nei vienoje pasau
lio biržoje,mums nepadės apskritai,nes lengviau uždirbti pi 
-nigai lengvai ir išleidžiami.

Mes norime džiaugtis jaunyste ir netgi turime Ja džiaug 
-tis,ji nepasikartos,bet tik ne prie pusbonkio ar prie ža
lio stalelio. Nepulkime į kraštutinumą,dirbkime kietai, bet 
raskime laiko ir sveikoms mintims. Tegul kiekvienos šventės 
išvakarėse ar švenčių metu suskamba lietuviška daina žadin
dama gimtojo krašto meilę .keldama musų širdyse Tėvynės il
gėsi,kuris skatins mus su .nauju užsidegimu dirbti., Tegul 
tautiniai šokiai^džiugina mūsų akį,tegul veikia kitas sce
nos vaizdelis,nežiūrint įvairių pastatymo sunkumų, pasirodo 
stovyklose ir kiek prablaivina tą kasdienišką monotoniškumą, 
kuris ten viešpatauja. Tegul sportas ir šokiai duoda progos 
susikaupusiai energijai laikas nuo laiko išsiveržti- Tegul 
geriau vietoj pusbonkio galva svaigsta valso sūkury ar pa
siutpolkės tempą, o drąsų kirtį kortotojams pakeičia drąsus 
teniso ar ping-pong kirtis ar geras taiklus bokso Smūgis 
/aišku,nesipešant,bet sportojant/. Butų sveikintina, Jei 
skautai,patys rengdami šokius,arba juose dalyvaudami.be mo-
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demiškųjų šoklų, nepamirštų ir mūsų tautinių šokių, kaip 
suktinio, noriu miego ir kitų, be to, puikiai galėtų būti 
nuo ųcenos atkelti į salę ir kiti sudėtingesni mūsų šokiai • 
Jeigu suktini ir kitus mūsų šokius bei ratelius su malonumu 
šoka ąnglų karininkai ir jais gėrisi, tad būtų keista, kad 
mes patys jų neįvertintumėm.

Kųip’kad anksčiau Minėjau, lordas Baden-Powell, jis laiko 
aukščiausiu skautybės tikslu padaryti žmogų laimingų-0 žmo
gaus troškimai tokie neseikėti, Filosofų teigimu,savo asme
niškų laimę žmogus tegali rasti tik tarnaudamas kitiems,tikį 
atsižadant savo aaneniškų siaurų interesų, dirbdamas kitų , . 
pirmiausia savo tėvynės labui- neveltui juk ir skautybės 
tivas, kuris mato-skautybės tikslu esant asmeniškų kiekvie
no žmogaus laimę,davė mums obalsį "Dievui,Tėvynei ir Arti
mui"- "Tas nevertas laisvės, kurs negina jos"- skamba mums 
ausyse taip dažnai,girdėti Laisvės Varpe iškalti žodžiai. 
Mūsų broliai tėvynėje kovoja už mums visions taip brangių 
Lietuvos Laisvę, aiškiai rodydami visam pasauliui,kad lie
tuvis laisvės nėra atsižadėjęs ir atsižadėti nenori- ' Jie 
laukia pagalbos iš musų- Jie tikisi,kad reikiamu momentu, 
kai aplinkybės leis, mes jiems padėsime ir tokiu būdu tap
sime verti Nepriklausomas Lietuvos, ir to garbingo skauto 
varde, kuri mes nešiojame. Tam nepakaks gražių žodžių ir* 
gerų norų. Mums reikia grūdinti savo kūnų ir dvasių, semtis 
žinių. Laisvalaikio,stovyklose begyvendami,turime pakanka - 
mai- Nsame tokiose sųlygose.kad mums netenka rūpintis kas
dienine duona. Tad juo didesnė pareiga visas savo galias 
taip išlavinti bei ištobulinti ,’kad reikiamu momentu galėtu
me atlikti mūsų kartai skirtų uždavinį - atkovoti Neprikišu 
-somybę. Tam tikslui atsiekti,-skautui nebali būti per- 
brangi jokia kaina. Mūsų patyrimo laipsnių progranos turi 
kaip tik veik visų, kas tan tikslui yra reikalinga.Be daly
kų,kurie ir ta'ikos gyvenime reikalingi į programas,įeina ir 
tokių,kurie būtini karui: topografija,kariškų žemėlapių 
skaitymas,akies nuotraukos,orientavimasis vietoje tiek die
nos, tiek nakties metu,tiek kompaso ar laikrodžio pagalba, 
tiek gamtos žyminius skaitant,žvalgymas,pėdsekystė , mokyma
sis ginklų naudoti.pagrindinės rykiuotės formos ir daug ki
tų panašių dalykų. Visa tai negali būti neįdomu jaunimui. 
Visų tų punktų tinkamas išėjimas turi nemaž reikšmės, tad 
stengsimės daugiau dėmesio į juos atkreipti• ■>' 'Nepamirškime , 
kad žodis "scout" reiškia žvalgų, pionierių,kad tai Kipling, 
Karl Main ir kitų rašyto jų .vaizduojančių pionierių gyvenimų, 
didvyris. Daugiau žaidimų,daugiau pratimų,į kuriuos įeitų 
pėdsekystė .kelionės ženklą i, sekim as, orientavimasis tiek 
vietovėje,tiek įvairiose netikėtose sųlygose atsidūrus,gam
tos pažinimas .maistingi augalai bei šaknys ir t-1.Pirmenybė 
kovos žaidimams,nes pėr juos auklėjamas "Vienybėje Galybė" 
jausmas, mokomasi aiškumus aukoti kolektyvo labui,žadinamas 
pasiaukojimo ir kiti jausmai. Apskritai,visa programa eiti-
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na na tiek dalykų aiškinimo,kiek žaidžiant* Kotos žaidimai 
yra įdomūs ir vyresniam jaunimui, svarbu tik sąlygas tinka
mai pritaikyti.

Kreipiuosi čia į visus karius .kuriems nesvetima skauty- 
bė, prašydamas atsiųsti *į "SKAUTYBį!" taktinių žaidimų, tin
kamų skautams vyčiams. į juos turėtų įeiti skautiškosios 
ppogranos dalykai.

5 ? A_u G_° Y Ė_s JLu_į I_G_G Lj*'" ■ •ęry'&jU* z^^^ūktn-Spalis
Antrąją skautų atstovų suvažiavimo dieną'nš atvykusiųjų 

buvo sudaryta draugovė ir atlikta sueiga. Tos sueigos tiks
las buvo: 1/visi skilties žaidimai tinka draugovės žaidi
mams, 2/mūsų tautosaka /patarlės,priežodžiai,mįslės, anek
dotai,dainos/ yra neišsenkama medžiaga pasirodymams, 3/su- 
eigos metu, skiltis neskaidoma ir gali kaip vienetas atlik
ti visus uždavinius, ų/sueigą turi vykdyti gyvai,be beisi
mo,su šūkiai s,linksma nuotaika, j/skautai turi sutartinių 
ženklų,kurie pakeičia karišku rykiavimo budį.

Iries pat sueigą "ekstra paskirties skiltininkams buvo 
duoti trumpi nurodymai ir sueiga prasidėjo- Sueigos planas 
buvo šis:
I- 1/pagal duotą sutartinį skautišką ženklą draugovės sus
toja skiltimis, 2/pasveikinimas /šis punktas buvo pamirš - 
tas ir praleistas/, 3/skiltinirikų raportai, ^./draugovės 
įsakymai /draugininkas tik paminėjo,kad turėtų eiti draugo
vės įsakymai,bet šįai "ekstra" sueigai jie neparašyti-
II. 1.Skiltys prisistatė /iš eilės skiltys sušuko savo šū
kius/. '2.Visa draugovė ratu - rakieta. J.Žaidimas - skil
čių estafetė /laimėjusiai skilčiai šūkis/.U-Žųidimas/ skil
tys užrištomis akimis atlieka tam tikrą uždavinį,savo skil
ties šūkius sužinodamos,laimė jusiai skilčiai šūkis- 3.Skil
čių pasirodymai /draugininkas sukvietęs skiltininkus, papa
sakojo patarlę .anekdotą,pasaką,dainą,liepė pasirinkti \r 
tai suvaidinti - parodyti, viena skiltis turėjo padaryti py 
-ramidę/. Šūkis.
III- Pusę rainutę mankštą - traukimas. 1.pašnekesys skau
tų organizacijos santykiai su tėvais /ouvo žymiai sutrum
pintas, nes nebeliko laiko/., ’.Dainos /dėl laiko stokos 
buvo išmestos/. 3-Draugovė skiltimis. Atsisveikinimas.Visa 
ęųeiga^lydima skilčių slaptažodžio ir šūkių.

Draugovės sueigos metu vyko skilčių konkursas ir po - 
kiekvieno uždavinio,žaiuirae susirinkę skiltininkai nuspręs
davo," kuri skiltis laimėjo.
' Sueigos pabaigoje buvo paskaityti rezultatai.

XXX. XXX x.fx «.
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. LAIŠKAI JAUNAM SKAUTININKUI-X^C"
’/Iš to paties vardu 
V-L-Stepheno knygos/

Tai buvo maloni staigmena, gavus nuo Jūsų laišku, kuris 
mane taip sujaudino, jog tuojau Jaras rašau, o tai nėra man 
įprasta, ir Jūs, mano manymu, žinote.

Jūs rašot, kad šių vasarų grupė skautų stovyklavo neto
li Jūsų.kaimo ir pasakoja, tuo labai susidomėję vietiniai 
berniukai, pageidavo sudaryti jų grupę. Prašo Jus būti jų 
vadovu. Jūs klausiat,kų apie tai manau aš. Jūs rašote,kad 
pats tam matote daug kliūčių, esate per,, senas, niek o nežinot 
apie skautybę, neturite patyrimo tvarkyti berniukus ir pa
galiau,. negalite įsivaizduoti savęs trumpose kelnaitėse ir 
didele kaubojų skrybėle.

Mano mielas drauge, prieš kėliolikų metų busimieji skau 
-tai pradėjo, taip manydami?, ir, nors daugelis mūsų karinin 
-kų pradėjo nuo skauto, bet vis dar kviečiame į šį darbų 
įvairaus amžiaus, vyrų norinčių dirbti skautiškų darbų,vyrų 
sveikų pažiūrų, atnešančių naujų, net ir kritiškų minčių mū 
-sų daviniams atlikti.

Bet Jūs sakot, kad prieštaravimai neturi svarbos,tai kų 
konkrečiai turiu apsiimti atlikti, tapęs skautų vadu? Kiek 
laiko turėsiu tam pašvęsti, kad’išmokti šio darbo?

"Jūs, kaip žinau, skautybę domitės jau seniai-neaktyvus 
skautų bičiulis. Puiki organizacija. Puikus berniukų auklė
jimas" ir t.t. Jūs sakote, kad mūsų pagrindinis tikslas 
yra auklėti berniukus, kad būtų geri piliečiai." ir kaip pa
galiau pracėti tų darbų? Na,kiek aš galiu paaiškinti, geras 
pilietis yra tas, kuris pats atlieka savo darbų, koks jis 
bebūtų į kaip galint geriau. Be’to, sutinka padėti ir bendra
me darbe. Toks, kurių patarnauja savo artimui ir savo tėvy
nei pirmoje vietoje, atmetęs į šalį visus egoistinius sie
kimus, galėtų savo darbų tinkamai atlikti,jis turi būti 
"Šveikas, noriai mokytis ir tobulintis, gerai ir kruopščiai 
dirbti. Norint naudingai .patarnauti savo artimui, taip pat 
reikia pasiruošimo ir tobulinimosi.

Todėl,kų mes darome ar bandome daryti - imame jaunuolį 
11-12 metų - užduodam darbų jo rankų’lavinimui, žaidžiame 
žaidimus, kurie skatina jį patį pagalvoti,parodom jam, kaip 
pasirūpinti savimi ir mankštinti kūnų, papasakojam apie jo 
gimtinę ir jos istorijų, ir pagaliau įpareigojame kuo ge
riausiai vykdyti įsakymus,paprastus jam gerai _ suprantamus 
įsakymus, kurie žadintų jame visa geriausių. Iš pradžių lau 
-kiame, kad jis padarytų į dienų bent vienų gerų darbelį ir 
tue suprastų turįs pareigų kitiems ir, kad didesnė laimė 
duoti, negu imti. '

Bet kaip dėl visų tų "raudonodžių, miškų plėšikų", nuo
tykių, įeinančių skautų žaidimuose? Atminkite, kad’ skautybė
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dalinai yra savanorių organizacija. Nepriversdaiai berniukų 
jon stotį,turime juos pritraukti. Dvylikos metų jaunuolis 
pritraukiamas žaidimų, kūrins užklumpa savo priešų^ užmuša 
jį, nulupa jam skalpų ir aplink lavonus šoka karo šokį./Ar 
neprisimenate tokių mūsų kraujo trokštančių žaidimų, kai 
buvome tokio amžiaus/. 3et tai turi daugiau reikšmė s. Nuga
iš t o jas .raudonodis indėnas,piratas ar miškų plėšikas turė
jo kai kurias labai vertingas būdo ypatybes. Buvo drųsus, 
fiziškai pajėgus,savimi pasitikįs. Visados buvo lojalus,iš 
-tikimas savo vadui,savo gaujai. Tai yra savybės, kuriomis 
galima gėrėtis, jomis lenktyniauti. Jos teikia šių dienų 
vaikų gyvenime nuotykių ir pamėgimų gyventi atvirame ore.

Todėl, jeigu jūs pasirįšit prisidėti prie mūsų, pasi- 
naudokit metodu,kuris praktikoje duoda siekiamų rezultatų , 
metodu, pasiekiamu vidutinio amžiaus vyro gabunams.Medžia
gos darbo pradžiai galima pasimokinti iš knygų,kurių nema
ža tam tikslui yra parašyta. Techniškųjų darbų - šešių maz 
-gų rišimų,taip pat virvių suvijimų - gali parodyti arti
miausiai esųs skautų vadovas. Geram laiko sunaudojimui jū
sų skiltis gali susirinkti kartų savaitėje neilgiau kaip 2 
vai. Galit padaryti eigų,šaky.Jm,1 vai- savo vadų apmoky
mui ir tuo pačiu .ir jis pasimokysit ir pagrindinis paruo-' 
Šimas daug laiko neužims.

Jeigi jūs nesate pasiruošęs paskirti minimumų laiko, 
nepasiruošęs vesti skautybės principais,išdėstytais stei
gėjo knygoje "Skautybė berniukams", jei nepasiruošęs kreip 
-ti savo dėmesį ir darbų sumanymams vykdyti,tai- nepradė
kite.

Visgi aš tikiu, kad jūs apsiimsite pradėti ir jeigu 
pradėsite, esu tikras, nesigailėsit. Skautininkas., vado - 
vaudamas savo skilčiai', vidujiniai gauna iš savo darbo dau 
-giau,negu jai teikia. Būtent - puikių pramogų,stovykla -» 
vimo smagumus ir atvirų orų, protarpiais momentų tikro 
džiaugsmo ir pa si tenkinimų, kad jis padėjo kuriam berniukui 
tapti .geresniam.

Prisidėkite prie mūsų, mums reikia vyrų - vadų -tikrai 
verta-

I9U-1SJB
LIETUVOS SKAUTYBĖS TRUMPA APBVALGj-m „ , . , „ , ,III Vyr.sktn.A.Saulaitis 

Mūsų skautybės pradžia siekia'tuos laikus,kada tauta 
didžiojo karo griuvėsiuose kėlėsi savarankiškam gyvenimui.' 
Pats nuolatinės organizacijos - pinu o jo'Lietuvos skautų ir 
skaučių vieneto įkūrimo faktas įvyko iyl8 n.XL.1.VILNIŲJ3. 
Bet lietuviškos skautybės kūrimo idealas brendo dar anks- 

. čiau: mūsų tremtinių moksleivija Rusijos gilumose matė se
nosios rusų inteligentijos pamėgtų savo skautybės sųjūdį,-
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ir ten mūsieji, ar stebėdami skautų veikimą, ar net patys 
būdami skautai /Voroneže buvo įsisteigęs net lietuvių skau
tų vienetis,kurio pionieriai - 2.Jurgelevičius, Kriaunaitis 
ir kt. Vilniuje pirmieji suskato kurti lietuvių skautų vie- 

.netus/, sukruto tų pačių metodų pagrindais sukurti lietuvių 
skautybę. .

Nors savo skautybės daigams pirmųjų pavyzdžių mūsų skau
tai ėmė iš .tusijos, mūsų tautos istorijoje primenančius tara 
-sius laikus, tačiau visvien skautybės ideologijos pagrin
dai ir metodų koncepcija buvo atėjusi iš Vakarų ' Europos, 
tradiėingosios anglų kultūros pradėta- Ir. pačioje Rusijoje 
skautybė kūrėsi naujų linkmių inteligentijos remiama-

Tuo metu Lietuva pradėjo naują gyvenimą- Ir tose sąlygo
se reikėjo aktyviausios visų Sąmoningesnių visuomenės 
sluoksnių kūrybos Lietuvos nepriklausomybei įkūnyti- Skau
tiškasis jaunimas, pats aūklėdamasis pagal moderniuosius 
skautybės auklėjimo metodus, tikėjosi galėsiąs daugiausia 
padėti naujajam Lietuvos gyvavimo idealui siekti-

Sunkiausiais Lietuvai laikais prasidė jęs lietuviškosios 
skautybįs idealas kasmet buvo vis įtakingesnis; iš mažo 
grūdo išaugo didelis Jaunimo sąjūdis su 20-000 aktyvių na
rių ir per 100-000 pasyvių.

Skautybės kelias pamečiui buvo toks:
1918 rn-XI-l- Vilniuje įsisteigė pirmoji skautų"dešimti^' 

/dešimts berniukų ir dvi mergaitės/, tuoji išsiplėtusi į i 
Vytauto ir II Birutės skaučių draugoves. Pirmasis vadas - 
- P.Jurgelevičius, globėjas - gimnazijos direktorius ii-Bir. 
-žiška, pirmasis rėmėjas, /paaukojęs 100 markių/karirinkas 
a-a. A*Juozapavičius•

1919 m.Kaune Vaitkaus įsteigta skautų skiltis išsiplėtė
• į draugovę, IV mėn. įkurtas Kauno tuntas, pirmasis tunti- 

ninkas V.Senbergas.
VI mėn- įvyko steigiamasis skautų Paspirties Draugijos/ 

rėmėjų susirinkimas; draugijos statutas VT-2'7- užregis
truotas Vilniuje; Dr-J-Alekna išrinktas draugijos pirminiu 
-ku, kartu eiti ir skautų Šefo pareigas. Rietave V.Girtau 
-tas įkūrė skautų draugovę.

1920.11.20. Vilkaviškyje įsisteigė skautų draugovė,drau 
-gininkas V-Bučinskas. LK-lū. Panevėžyje įsisteigė Kęstu
čio dr-vė, dr-kas J.Kuprionis, po to ten steigėsi ir dau
giau vienetų. Vienetai pradėjo dygti ir kitose vietose.

1921 m- įsikūrė draugovės Anykščiuose /drg-J- Kiaušas/, 
Utenoje /draugininkas V.LiUlevičius/, Šiauliuose /drg. Ba
niulis/.

1922 m- Kauno tunto štabas ėjo įr Vyriausiojo Štabo pa
reigas .vyriausias skautininkas - vusk.V-Šenbergas Steigėsi 
skautų ir skaučių draugovė Jari jampolė je/drg.V.Dovydaitis/

•* * - - .
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Kaune pradėtas leisti skautų laikraštis "SKAUTAS", red. K. 
Jurgelevičius- VI-3-5 įvyko pinaasis skautijos veikėjų su
važiavimas- Sudarytas nuolatinis vyriausias skautų štabas / 
v-sk.Šenbergas,A-Valuišis,P-Jurgelevičius, p-Č-ilošinskienė, 
K. Grigaitis/.

1923 :n- III-1J- Šiaulių skrutai-ės pradėjo leisti lai
kraštį "SKAUTŲ AIDAS" /red-V-Baniulis, vėliau Ignas Toma- 
šauskas/- Rokiškyje įsisteigė skautų draugovė- įvyko 1-ji 
skautų vadų kursai Karmėlavos miške /vad.v-sk.Šenbergas/-

1924 m. oficialiai suregistruoti vienetą!; tuntų buvo 4 
- Kauno,Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės. Draugovių buvo 
20 bemiukiį, 7 mergaičių ir - atskiros skiltys- I mėn. 1-- , 
oficialiai patvirtintą, kad Lietuvos skautai priimti į tarp 
-tautinį skautų sąjungą- 17.24-2$ įvyko visuotinis skautų 
vadų suvažiavimas, VI-20. patvirtintas skautininkų sąjun
gos- 7III-10-23 Danijoje viso pasaulio skautų jamboree, ku
riame dalyvavo 43 Lietuvos skautai, prieš tai stovyklavę 
prie Karmėlavos; tam reikalui valdžia paskyrė pašalpos-apie 
1P-000 litų/- įsisteigė /X-16/ studentų skautų draugovės - 
Suorganizuoti' Alytaus ir Vilkaviškio tuntai-Šiauliuose/XI- 
16/ įvyko pirmoji jaunesniųjų skautų /vilkiukų/ sueigp-

192d m. steigiasi vienetai: Klaipėdoje /L-Brakas/, Pa
langoje /3-Bendikai,tė/, Telšiuose /K-Vajevodskis/, Biržuose 
/L-Januškevičiūtė,Brazdys/, Lazdijuose /K-Berulis/- 1-1-su
rašymo daviniai: 37 draugovės, 13 atskirų skilčių, 23 skau
tininkai ir 1888 skautai. Vyriausias skautų .štabas nustatė 
uniformą- 17-16-18 įvyko 2-sis skautininkų /vauų/visuotinis 
suvažiavimas. 17-19- skautų Šefo pareigas priėmė Respubli
kos Prezidentas A-Stulginskis- XI-1. sudarytas 3-asis vyr- 
sk-štabas, vyriausias skautininkas - v-sk. Ii-Kalmantavičius 
/Kalin an tas/-

1926 m. IV-7--11- pirmieji vadų kursai Kaune- V-2 įs
teigtas Rokiškio tuntas. Klaipėdos skautai būdžiai /jūros 
skautai/ su savo laivu nuplaukė į Liepoją. 'Jūrų skautų or
ganizacija, P-Jurgelevičiaus vadovaujama, kurį laiką veiku
si atskirai, įstojo nariu į bendrą organizaciją.

1927 m- įvairūs skiltininkų kui'sai tuntuose. Pavasarį 
įvyko vadų suvažiavimas A.Panemunėje- I-ji visuotinė skau
tų stovykla A. Panemunėje /pasiruošimas 1928 m. tautinei sto
vyklai/. X-18 sudarytas naujas vyr.sk.štabas: vyr-skautinin 
-kas - v-sk-Kalmantas- įsteigtas Lazdijų tuntas. Pradėti 
skautų pusvalandžiai per radiją.

1928 m. nustatyta skautų vyčių uniforma- 71-28-711-3-1- 
ji jubiliejinė tautinė skautų ir skaučių stovykla A-Panemu
nėje; viršininkas v-sk. V-Šenbergas. Dalyvavo apie 420 asm. 
buvo pastatyta 177 palapinės, specialios pašalpos valdžia 
paskyrė 4-000 litų; stovyklos ženklas ugnis- vienybės sim
bolis- Vilniaus skautai-ės, dalyvavę tautinėje stovykloje ,
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ekskursavo i?o Lietuvį. I-oji vadovių stovykla.Lietuvos skau 
-tus aplankė Anglijos skautų atstovas gen.A-Burt, padovanojo 
du skydus, kaip tam tikrų varžybų pereinamąjį dovanį. Švie
timo ministerija išleido aplinkraštį, kad mokyklose skautai 
tės gali laisvai kurtis ir veikti, gali naudotis, mokyklų pa 

-talpomis, dėvėti skautų uniformas ir t.t.
1929 m.išėjo sktn. P. Jurgelevičiaus knyga vedaaa "SKAUTO 

VADOVAS", /anksčiau jis išleido kėlias knygas bendrai apie 
skautybę- Pasaulio skautų jamboree Anglijoje /Birkenheade/ 
dalyvavo 4 vadai /V-sk.Kuprioniš, Žukaitis, Sinoris ir Pal- 
čiauskas/.

1930 m.patvirtintas Lietuvos Skautų Brolijos statutas.IV.
23-27 įvyko brolijos suvažiavimas. Vll.l-lų Paneriuose įvy
ko 1-ji skautų vyčių vadų stovykla /vadovavo skautininkas V. 
Čečeta/- 1S3O.X.1 išleistas Lietuvos Skautų Sįjungos įsta-. 
tymas. Sąjungos šefu tapo Pespublikos Prezidentas A.Smetonau 
X.1 paskirtas vyriausias sųjungps skautų štabui Viršininkas 
skautininkas-pulk. J.Šarauskas. • '

1931 m. 1-3-4 Kaune skautų vadų ir veikėjų suvažiavimas. L 
3-3 I-skautų vyčių sįskrydis Kaune. Miškų departamentas iš
leido aplinkraštį,kad skautams leidžiama miškuose stovyklau
ti. Slavų skautų stovykloje Čekoslovakijoje,dalyvavo 3 ats
tovai- I-oje tarptautinėje skautų vyčių stovykloje Kander- 
stege dalyvavo 3 atstovai: Tarptautinėje skautų vadų konfe
rencijoje Kandęrstage apie Lietuvos skautų juridinę .būklę 
skaitė sktn-V-Čečeta- Palangoje įvyko skautų vadų mokytojų 
stovykla, dalyvavo 9 mokytojai. įsteigtas skautiškų reikne- 
nų tiekimo skyrius.

1932 m. pradėtas leisti vadams laikraštis "SKAUTŲ VADAS". 
III. 3-6 įvyko pirmasis tuntininkų pasitarimas Kaune- V-II-.ų- 
II4. įvyko II-ji skautų vadovų, kursai Kleboniškyje /vad.v.sk.K 
Ubeika/; nuo to laiko vadų kursai kasmet reguliariai įvyksta. 
Pirmį kartį Kstijos skautų tautinėje stovykloje dalyvavo Lie 
-tuvos skautai /ąl skautas vad-v.sk.A.Saulaitis/. Latvijos 
skautų vadų kursus /Gilwell kursų skyrių/ baigė sktn-V-Čepas; 
tokius kursus Prancūzijoje baigė sktn. B.ldantvila.

1933 m- išleistas lordo Baden-Powell’io knyga "SKAUTŲ VA
DAS", jai įvadį parašė pats Sįjungos Šefas.

Išplaukdamas į jūrą, audroje žuvo jūrų skautų laivas Bu - 
DYS- IV-oje viso pasaulio skautų jamboree Venfrijoje dalyva
vo 33 skautai /vad.v-sk-A-Saulaitis/, VIII-14-18 . Palangoje 
įvyko skautų sįskrydis /dalyvavo 1-702 skautai/ lordui B.Ba
den-Powell’iui ir 30 Anglijos skatitų veikėjų ekskursijai 
priimti.

1931+ m. suruošti ketveri bendri skautininkų ir 1 drauginin 
-kų sįskrydžiai •

Šefo Sespublikos Prezidento A.Smetonos 0 metų amžiaus 
sukaktims paminėti, įvyko specialus draugovių veiklos kon
kursas. VII.7-9 suruošta I-oji baidarių plaukimo kelionė Aly
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tus- Kaunas, dalyvavo 112 asiaenų su 0 baidarių- Latvijos , 
skautų tautinėje stovykloje pirmą kartą dalyvavo gausln- 
gesnis Lietuvos skautų būrys / 2 skautai.vad.sk.E.Vojevods 
-kis/- VIII-1-12 jūrų skautų stovykla Juodkrantė je /vad. 
sktn.Čerkesas/- Gil/well kursus Anglijoje išėjo ų vadai.
/Dineika,Kamantauskas,Palčiauskas, Saulaitis/- •

1933 m-III-9 paskelbtas L.S.3. statutas- IV.9 paskir
ti L-3-3. Tarybos nariai /24/ ir kandidatai /12/- Nustojo 
veikusi Lietuvos Skautams Semti Draugijos /entro Valdyba - 
Kai kuriuos skautų vadus už nuopelnus skautybei Respubli
kos Prezidentas apdovanojo D.L.K.Gedimino ordinu.Panevėžio 
tuntas Berčiūnuose suruošė sąskrydį /vad.sk-Grigaitis/-Iš
leista lordo Baden-Powellio knyga "3KAUTIBĖ BERNIUKAMS"•

1936 n-pradėbas leisti vadams-ovams laikraštis 3KAUTZ- 
BĖ /vietoje Skautų Vado/- II-23-J-' skautų vyčių sąskrydis 
Kaune- “IV-JO patvirtinta atskira skautų brolijos vadija 
/brolijos vadas vy.sktn.J-Šarauskas/. įvykdyta didelė bro
lijos reorganizacija.

1937 m- išleistas Sąjungos Šefo Respublikos Prezidento 
knygą apie škautybę "VADO PAŠĖKE". Pradėta ruoštis Il-ai 
tautinei stovyklai. Amerikos skautų tautinėje stovykloje 
dalyvavo Lietuvos skautai atstovai /vad.v.sk.K.Laucius/ ir 
lankė lietuvių kolonijas.

1938 ij- ruošianasi II jubiliejinei tautinei stovyklai • 
Išleista didelė knyga "SKILTININKV VADOVĖLIS". VII.8-13 II 
-ji jubiliejinė tautinė stovykla A.Panemunėjė.

Čia suminėjome vieną kitą svarbesnį faktą iš didelės 
ir ilgametės Lietuvos skautų veiklos. Kilni idėja, gražus 
darbas, entuziastingas jaunimas, gausi visuomenės simpati
ja ir valdžios globa per tiek laiko sukūrė didelį darbą.

Lieturos skautija tvarkydamos! pagal naujausius orga
nizacinius metodus ir prityrimus, remdamasi giliai tradi - 
cinga lietuvių gyvenimo dvasia ir siekdama didžių idealų, 
jaučiasi skleidžianti Lietuvps jaunime ir per jį platesnė
je visuomenėje brangių vertybių ir dirbanti didelį darbą.

Ir tas tikėjimas,kad savo darbu padedama savo brangiai 
TĖVYlCil LIETUVAI kurti vis geresnę ateitį, laiduoja skau
tams vis labiau pasirįžti-,';.siį]j_t,^sayo idealų ir tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artiliui'jiv, . ii;-
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ŽAIDIMAI.

1. £ažįnįmas_pįdsąko.
Skiltininkas liepia vieniems skautams susėsti aip.kad 

kiti skautai galėtų per 3 minutes ištirti ir atsiminti jų 
pėdas ir batus. Po to liepia vienam iš susėdusių pereiti 
per minkštų aikštę, bet,kad kiti to nematytų. Pagaliau,šau
kia paeiliui stebėjusius skautus ir liepia pažinti, kieno 
tie pėdsakai.

2* Pėdsąkq_į>iešįmąsu ;
Skiltinjnkas išveda skiltį ir parodo jai bet kokius 

pėdsakus, pažadėjęs dovanų skautui, kuris tiksliausiai nu
pieš vienų iš tų pėdsakų.

Skautams galina leisti pasirinkti, ryškiausių pėdsakų.

3- §urask_vagį.
Skiltininkas paprašo kų nors iš pašaliečių, skautam s ne 

-žinant ir nematant, palikti savo pėdsakus. Po to liepia 
skautams tyrinėti juos,. Paskui prašo to anogaus prasivaikš 
-čioti tarp kitų 8-10 vyrų pėdsakų ir liepia kiekvienam 
skautui iš eilės surasti žinomus pėdsakus kitų tarpe.Laimė
jusia skautas gauna dovanų; bet jei laimi keletas skautų, 
tai dovanų gauna tas, kuris -geriausia;, atmintinai nubraižė 
pėdsako nuotraukų.

4- kontrabandininkai^
"Siena" skiriama žemės sritis 300 metrų ilgio, arba ge 

-riau kelias arba platesnis takas, ant kurio aiškiai matomi 
pėdsakai. Viena .skiltis /pasienio apsaugos/ saugoja sienų , 
išstačius! išilgai kelio sargybininkus ir atsargų,krašto gi 
-lumoje, viduryje tarp"sieno§ ir "miesto". Miestu pažymima 
kuri nors vieta po medžiu, prie namo arba gairės ir 1.1, ir 
1 km atstume nuo sienos. Kita skiltis /kontrobandininkai / 
stovi per kokį kilometrų kitoje sienos pusėje. Šie visi per 
-eina sienų bet kokiu bildu: pavieniui, po du arba visi su
syk, ir vyksta į "miestų" žengte, bėgte arba skautų bėgimu, 
liktai vienas iš jų yra tikras kontrobandininkas ir turi 
dirbtines pėdas ant kojų. Jį sargybiniai turi pažinti iš 
pėdsakų. Sargybinis, £uris pirmas pastebi jį,duoda ženklų 
atsargiai ir su jos pagalba turi sugauti kontrobandĮninku 
dar šiapus miesto. Pastarasis laimingai peržengęs miesto 
siena, laimi-
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