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SKILTIES DVASIA
Skilties gyvio tyrinėjimas

Skilties vardą pasirenka, bet ne visada padaro tą, ko skautybės 
sistema reikalauja: netyrinėja pasirinktų gyvulių, paukščių, vabzdžių 
ar k. gyvių gyvenimo, apie juos mažai ką žino ir net nesupranta, 
kam tą, o ne kitą, gyvj pasirinko.

Įvairių gyvių vardų pasirinkimas skilčių vardais yra raktas į 
gamtą. Skautai turi susisieti su gamta kuo tvirčiausiais ryšiais. Iš 
kiekvieno skauto skautybė reikalauja tyrinėti savo skilties gyvį..

Todėl suprantama, kodėl skilčiai reikia pasirinkti savo krašto 
gyvis, ne svetimas. Ir dar reikia neužmiršti pasirinkti tokį gyvį, 
kuris kaip tik gyvena skilties aplinkumoj.

Skiltims, pasirenkančioms skilčių plėšriųjų miško gyvių vardus, 
kartais prikišama, kad plėšrieji gyviai gerų ypatybių neturi ir todėl 
jie gėrio pavyzdžiais skautams negali būti.

Taip suprasti nereikia. Nors žmogus ir yra gamtos padaras, tačiau 
jis yra jau tiek ištobulėjus ir nužengęs į priekį, kad visiškai ir 
tiesiogine prasme sekti gyvio charakteringąsias savybes jam nedera. 
Skautai to ir nedaro.

Geras gyvis tiksliai pildo savo instinktų reikalavimus, geras 
žmogus — savo aukštuosius siekimus.

Todėl gyvių ypatybių pritaikymas skautams tegalimas tik toks: 
Geras yra tas vanagas, kuris drąsiai ir sėkmingai medžioja, bet 
geras vanagų skilties skautas tėra tik tas, kuris nuoširdžiai ir tikrai
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vykdo skautų įstatus. Jei šitaip išaiškinti skilties gyvio (kad ir plėšraus) simbolinę prasmę, negali būti jokios kalbos ir minties apie skilties skautų sužvėrėjimą ... 'Su tuo ankštai rišasi ir skilties šūkio pasirinkimas. Pasirenkant šūkį reikia daugiau žiūrėti ne į gyvio fiziškąsias ypatybes, kiek į sektinas geras jo dvasines ypatybes, pavyzdžiui: „Sakalų" skilties šūkis — „Mūsų mintys kilnios, aukštos!“, „lapinų" skilties — „Vis gudryn ir gudryn!" ir p. (Nuo tokio Šukio reikia skirti skilties gyvio balso pamėgdžiojimą).Su skilties gyviu reikia susipažinti Pirmiausia perskaityti, kas apie jį randama prieinamose knygose. Bendrąsias žinias įgavus iš knygų, eiti ir tirti gyvio gyvenimą gamtoje. Atsimindamas, kur ir kaip jis gyvena, kokios jo pėdos, koks balsas, žinosi kur jo ieškoti. Gyvio ir gamtos jokiu būdu neištirsime išėję tik vieną ar du kartu- Neištirsime nei vien iš knygų. Reikia eiti stebėti ir tirti daug kartų, įvairiu metu ir įvairioms sąlygoms esant.Kaip reikia tirti skilčių pasirinktieji gyviai, duodu keletą bendrų nurodymų.Reikia taip tyrinėti, kad per kurį laiką surinkti pastebėjimai ir padarytos išvados duotų apytikrį gyvio gyvenimo vaizdą. Kas ir kaip reikia stebėti, tirti, čia ir surašoma.
A. Žvėrys

I.1. Kūno (liemens) padėtis, išvaizda ir didumas.2. Gyvenamos vietos.3- Spalva ir spalvos kitimas įvairiais metų laikais.4. Palinkimai ir įpročiai.5- Judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, lindimas ropojimas, plaukimas, nėrimas.6. Balsas įvairiais metų laikais ir kitais atsitikimais.7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar rankiojamas.,8. Bendravimas su savaisiais ir kitais gyviais. -9. Pėdos. '10. Priešai; Santykiai su žmogumi.2

2



n.
11- Kur ir kaip praleidžia žiemą. •
12. Kada ir kaip keičia žiemos spalvą ir gyvenimo būdą-

. 13. Kada, kame ir kaip įsitaiso vasaros guolį.
14. Kada veda vaikus, kaip seniai mažuosius maitina, užlaiko 

ir moko.
15. Kada vaikai užauga ir atsiskiria nuo tėvų.
16. Pasikeitimai rudeniui atėjus. . .
17. Pasirengimas žiemai: maisto atsargos ir guolis.
18. Spalvos ir gyveninio būdo pasikeitimai žiemą.

III.
19. Paprasta žvėries dienos eiga (trumpas atpasakojimas).

, 20. Ką pasakoja apie gyvį liaudis.

B. Paukščiai . -
I. B e n d r a i.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
2. Bendra plunksnų spalva, kokių spalvų plunksnos; plunksnų 

metimas.
3. Palinkimai ir įpročiai.
4. Judesiai: skridimas, tūpimas, ėjimas, šokimas, bėgimas, 

pakilimas, plaukimas ir nėrimas.
5- Balsas įvairiais metų laikais ir atsitikimais.
6- Pėdos ir skridimo garsas. '
7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar rankiojamas.
8. Bendravimas su savaisiais ir kitais gyviais.
9. Priešai. Santykiai su žmogumi.

10. Gyvenamos vietos įvairiais metų laikais ir įvairiu paros metu.
11. Kokiose vietose krauna savo lizdus.

II. 2 i e m o t o j a i.
12. Gyvenamos vietos žiemą.
13. Ar keičia gyvenamą vietą ryšy su šalčiu, drėgme, sniegu.

Lietuvos nacionalinė 
jM-Maivydo biblioteka
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14. Ar sudaro būrius, ir kokius.
15. Ko labiausiai priklauso.
16. Santykiai su žmogumi. .

III. Iškeliautojai.
17- Kada ir kaip paskrenda.
18- Kaip ir kur sustoja vos grįžę.
19. Kada susiporuoja. '

IV. Vasaros ypatybės.
20. Kada, kur ir kaip gieda (čiulba).
21. Kada ir kaip ieško vietos lizdui krauti.
22. Kokiose vietose, iš kokios medžiagos ir kaip daro lizdus. '
23. Kada pradeda kiaušinėlius dėti.
24. Kada, kas ir kaip peri.
25. Po kiek laiko išrieda mažuliukai.
26. Kaip vaikučius maitina, švarina, užlaiko ir moko.
27. Kaip ir kiek ilgai vaikai laikosi prie tėvų ir kada nuo jų 

skiriasi.

V. Apie iškeliautojus.
28. Kaip pasirengia kelionei.
29. Kada iškeliauja.

VI. Apiežiemotojus.
30. Kokie pasikeitimai įvyksta rudeniui ir žiemai ateinant.
31. Ar renka maisto atsargas.

VII. A p i e v i s u s.
32. Kada ir kokiose sąlygose pasirodo. -
33. Ar gyvena būreliuose ar po vieną.
34. Kokiose vietose mėgsta gyventi ir kuo maitinasi.
35. Kada ir kokiose sąlygose pranyksta.
36. Santykiai su žmogumi-

VIII.
37- Paprasta paukščio dienos gyvenimo eiga.
38. Ką pasakoja apie paukštį liaudis.
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C. Žuvys I.1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.2. Žvynų ir pelekų išvaizda ir spalva..3. Palinkimai ir įpročiai.4. Plaukimas, šokimas.5. Maistas: kame, kada ir kuo maitinasi.6. Bendravimas savitarpy ir su kitomis žuvimis-7. Kame gyvena (laikosi) įvairiais metų laikais ir įvairiu paros metu.8. Kada ir kokiose vietose leidžia ikrus.9. Kaip išsivysto ir per kiek laiko paauga vaikai.
n.10. Paprasta žuvies dienos gyvenimo eiga.11. Ką pasakoja apie žuvį liaudis.Tokios tvarkos galima laikytis tyrinėjant savo skilties gyvį. Tiesa, ne visada į visus klausimus rasime atsakymus; taip pat norintieji dalyką pagrindiniau ištirti, turės programą paplatinti.

Kada tyrinėtiTyrinėti reikia visais keturiais metų laikais ir visokiariopu paros metu. Įdomiausi metų laikai yra pavasaris ir vasara- Ypatingai įdomūs turėtų būti skautams paukščių grįžimas iš šiltųjų kraštų, giedojimas ir lizdų statymas. Šiuos tyrinėjimus tenka atlikti anksti rytą, nes vidudienį ir paukščiai ir žvėreliai pasislepia poilsiui. Kurie-ne-kurie gyviai tepasijudina iš savo guolių tik naktį. Tokių stebėjimas, be abejo, yra dar sunkesnis.Stebint ir tiriant gamtos gyvus, labai reikia atsižvelgti į vėjo kryptį nes didžioji dauguma gamtos gyvių, žmogų pajutę, slepiasi. Todėl visada reikia eiti prieš vėją.
Tyrinėjimo priemonėsPirmiausia, žygiui turi būti pritaikytas apdaras: šiltas, neperšlampamas, lengvas ir prie gamtos sąlygų priderintos spalvos. Dar reikia turėti: užrašų knygelę, paprasčiausius piešimo įrankius (juodą5
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pieštuką ir 10X10 cm2 dydžio balto piešiamo popieriaus keletą lapelių), foto aparatą ir žiūroną (binoklį).Užrašų knygelė. Darant stebėjimus gamtoje su savim pasiimamoje užrašų knygelėje sužymimi visi atsiliktini pastebėjimai ir įvykiai taip, kaip jie gaunami. Užrašai trumpi ir bendro turinio- Tačiau namie tie užrašų knygelės pastebėjimai turi būti išplečiami, skirstomi ir surašomi į tam tikrą didesnę knygelę, kurią vienas kitas pavadins „Gamtos tyrimo užrašai". Pastebėtus dalykus neatidėliojant užrašyti: jei negalima smulkiai, tai nors trumpai. Kiekvieno skirtingo įvykio pažymėjimų tam tikrais ženklais arba paprasčiausiais brūkšneliais, priemone ne visi skautai gali vienodai pasinaudoti, bet šiek tiek,Piešimas yra labai naudinga priemonė- Paprasčiausias piešinys kartais pasako daug daugiau, kaip didelis aprašymas. Tik tąja priemone ne visi skautai gali vienodai pasinaudoti, bet šiek tiek, be abejo, visi gali. Reikia žinoti, kad čia piešimas turi grynai praktiškąjį tikslą, ne meniškąjį. Tad, jeigu piešim bėgančios lapės profilį, tai pieškim tik silueto kontūrus, kūno smulkmenų nėmaž nežymėdami. Bet, jeigu norėsim nupiešti paukščio kojos išmatavimus, tai tobulos pirštų formos piešti nereikia, tik tomis kryptimis, kaip eina pirštai, pabrėžti brūkšnelius ir prie jų pažymėti jų ilgį.Fotografavimas gali duoti laibai tikslių ir tobulų momentų kurių nei aprašysi, nei nupieši. Tačiau ši brangi priemonė retam skautui teprieinama. Bet aparatą turintieji skautai, tai jau tikrai turėtų pasidaryti foto medžiotojais.Kiekvieną įvykį aprašant, piešiant, ar fotografuojant, reikia, apsupti šiais trim pagrindiniais klausimais: kur?, kada?, kas?
SekimasKad gyvio stebėjimas ir tyrinėjimas nebūtų vien atsitiktinų įvykių registravimas, reikalinga jis sekti. Sekėjas būtinai turi: žinoti gyvio gyvenamas vietas, pažinti balsą ir pėdas.Gyvenamas vietas galima susekti iš seniau įgytų patyrimų, darant pripuolamus stebėjimus, arba iš knygų. Ieškant šitų žinių knygose, reikia įsidėmėti, kur norimas ištirti gyvis medžioja, maitinasi ir slepiasi.Balsas yra geriausias ženklas-, parodąs, kur tuo metu gyvis randasi. Tik reikia jis pažinti. Iš knygų balso pažinti neišmoksi, nes gyvių
6
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balsai nei mūsų rašybos, nei muzikaliniais ženklais tiksliai neužrašomi- Be to, mūsų kalba ir tokių knygų nėra. Tad, jeigu’niekada nėra tekę, kad ir pripuolamai, girdėti tyrinėjamo gyvio natūralaus balso, reikia klaustis žinančių ir mokančių jį paimituoti. Tuo būdu galima apytikriai įsiklausyti ir įsiklausius išmokti pačiam pakartoti.Pėdos parodo, kuria kryptimi sekti gyvį. Pėdų pažinimas, pastebėjimas ir išaiškinimas yra didelė ir reikšminga sekimo meno priemonė. Kadangi pėdsakų sekimas įeina į skautų patyrimo laipsnių programas, tai čia apie tai nekalbėsime. Su pėdsakų sekimo mokėjimu, kaip matom, ankštai rišasi skilties gyvio tyrinėjimas ir gamtos pažinimas. '■ • v
Selinimas.Kai gyvis susektas, eina selinimas. Čia reikalinga didelė praktika, kantrybė ir sumanumas. Kas sugeba iš arčiau stebėti gyvį, tas daugiau laimi- Geros akys ir klusnios ausys — būtiniausia sąlyga. Stebint vieną reiškinį, per neakylumą kartais galima praleisti nepastebėtą šalia vykstantį gal dar didesnės svarbos reiškinį. Taip pat -atmintina, kad kurie-ne-kurie paukščiai (pav., zylelės), pastebėję žmogų, paleidžia nusistebėjimo „šūkį", kurį išgirsta ir supranta kiti gyviai.Jei pasiseka priselinti labai arti ir visas gyvis gerai matosi, reikia vikriai daryti pažymėjimus užrašų knygelėje, piešti, jei yra foto aparatas, fotografuoti, Jei gyvis ima tolintis, atsargiai pasekti; jei artinasi, visiškai nurimti (atsitikimų, kad prisieitų bėgti, mūsų krašte nepasitaikys-..). O jeigu viskas išstebėta ir ištirta arba nebėra laiko betirti, galima pakelti triukšmą ir žiūrėti, kokį įspūdį tas padarys gyviui ir kaip jis slėpsis.
Medžiagos apdirbimas ir sutvarkymas.Sugrįžus namo gautą medžiagą reikia sutvarkyti: kas nepilnai užrašyta — perrašyti, kas nenupiešta — perpiešti. Medžiagos -suskirstymo galima daryti įvairiu pagrindu: metų laikais, gyvenamų vietų atžvilgiu ir k. Todėl „Gamtos tyrimo užrašų" knygoje visus stebėjimus galima įrašyti, įpiešti piešinius ir įklijuoti fotografijas tąja tvarka, kaip jie surenkami, tik knygos turiny (rodyklėje) reikia
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surašyti visus tiriamų gyvių vardus ir prie jų pažymėti knygos puslapių nr. nr., kuriuose apie tuos gyvius kas nors yra pažymėta, pav.: jei apie lydį ką nors parašėme 1936 m. 35 pusi., tai turiny prie žodžio „Lydys" parašom U. 36 35. („U" — reiškia užrašai, „P" piešiniai, „F" — fotografijos); jei 1936 m. buvo užrašų 74 pusi., piešinių 79 pusi, ir fotografijų 94 pusi., tai rašom — U. 36/74, P. 36/79 ir F. 36/94. Piešiniai ir fotografijos, ■ gali būti renkami į atskiras kolekcijas ir grupuojami kaip atvirukai atskirose dėžutėse.Jei pasitaikytų padaryti iškamšų, tai iškamšos ir padidintos fotografijos gali būti nepaprastai puikūs skautų būklo papuošalai.
Dar kitas būdas savo pareigą vykdytiVI įstatas uždeda pareigą pasirūpniti gyvulių ir paukščių gyvenimu, jų neskriausti, bet reikale padėti. Gyvulių ir paukščių globa ankštai rišasi su aukščiau aprašytais skauto darbais-Kokiu būdu skautas gali padėti gamtos gyviams? Žiemą, giliam sniegui esant, labai šąlant, skautas gali padėti maisto miškų žvėreliams (pav., kiškiams, stirnoms) ir paukščiams (pav., zylelėms, jerubėms). Užšąlusiuose ežeruose ar kūdrose, kur negaudamos oro gali nutrokšti gyvenančios žuvys, prakirsti eketes ir į jas įdėti šiaudų ar šieno, pro kuriuos labai gerai į vandenį įeina oras. Maitinimas turi būti protingas ir tikslus. Todėl reikia pasitarti su žinovais, turi gauti nurodymų, kaip kas reikia padaryti. Jeigu nurodymų negautų žodžiais, pasiieškoti patarimų knygose.Šitas labai dėkingas paukšteliams darbas — tai lizdelių parengimas. Miškų paukšteliai savo lizdams įsirengti patogių vietų turi, tačiau sodnų ir parkų paukšteliams patogių vietų trūksta. Todėl nereikia pasitenkinti vien inkilų kėlimu, reikia įrengti lizdų ir kitiems paukšteliams. Kokių? Reikia patyrinėti, pasitarti, pasiskaityti. Jei nesuprasime paukštelio norų, kad ir kaip stengsimės, nieku padėti jam nepajėgsime: mūsų pastangomis jis nepasinaudos-

SKILTIES EMBLEMOSPasirinkus vardą, tenka susirūpinti emblema. Skilčiai ne pro šalį turėti gražų vardą. Bet kas iš to vardo, jei niekas skilties juo neva- .
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dina? Vienaip ar kitaip, skiltis turi duoti žmonėms suprasti, kas ji 
per viena. Čia jai ir padeda skilties gairelė ir totemas, kurie ją lydi 
visuose Jos žygiuose. ’ .

Skilties parašai

Dar vienas dalykas, kuris padeda sukelti skilties nuotaiką, yra 
skilties parašai. Kiekvienas berniukas, pasirašydamas po laiškais 
arba pranešimais, nupiešia dar ir savo skilties ženklą, žinoma, ko 
paprasčiausiu būdu. Toks pasirašymas aiškiai parodo, kuriai skilčiai 
berniukas priklauso ir jis jausis „geriausios pasaulyje skilties" skautu-

Pasižiūrėk į duotuosius piešiniukus: gal, rasi ir savo skilties ženklą. 
Jei ne, turėsi bent supratimą, kaip galėtumei sukombinuoti savo 
ženklą. Pasirinkęs, vartok ženklą ko dažniausiai. Tik tokiu būdu jis 
įgys skiltyje tikros reikšmės.

Kiekvienas skilties skautas turi savo numerį. Skiltininkas yra 
Nr. 1, paskiltininkis — Nr. 2, o likusieji skautai turi tolesnius nume
rius: Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 ir t. t.

Skautas, nubrėžęs ant žemės ženklų kitiems skaityti, dar nupiešia 
ir savo skilties gyvūno galvą, siluetą ar p. Taip, pav., jei nori pa
rodyti, kad nereikia eiti kuriuo keliu, jis nupiešia ženklą „Neiti" ir 
prideda savo skilties gyvūno galvą parodyti, kurios skilties susekta, 
kad kelias netikęs, be to, parašo savo numerį iš kairės galvos pusės 
parodyti, kurio skauto tai susekta.

Skilties gairelė

Skilties gairelei pasirink tamsesnę spalvą, kad po kiekvienos 
iškylos nereikėtų skalbti. Galima padaryti gairelę ir tokios pat 
spalvos, kaip skautų kaklaraiščiai; šios spalvos gairelės ir yra' varto
jamos. Gairelės medžiaga turi būti stipri, o dažai tokie, kad nei nuo 
saulės, nei lietaus neišbluktų.

Gairelės iškirpimas ir išpiešimas yra svarbus dalykas. Ar gairelė 
bus keturkampė, trikampė ar kito kokio pavidalo, koks p’arašas bus 
uždėtas, koks piešinys bus išpieštas, ar ji bus dažyta ar adyta ir .t t., 
pati skiltis nustato.
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Gaminant gairelę, galės padėti ir brėžiniai. Bet vis dėlto aklai nukopijuoti kurį projektą gal ir nederėtų. Geriau išgalvoti ką nors savito, ką nors, kas iš tikrųjų atitiktų skiltį.Gal tavo skiltyje atsiras berniukas, kuris bus toks gabus menininkas, jog galės parengti gairelės projektą Gal gausi tam pasikviesti ir ką ners iš šalies. Gal kurie tavo berniukai galės pagaminti gairelę iš projekto. O gal ir kurio nors berniuko motina galės padėti. Ar šiaip ar taip, tegul berniukai jaučia, kad jų gairelė gaminama ir kad ji visai skilčiai atstovauja.Jei kuris berniukas kuo pasižymi, galima mažomis raidėmis išsiūti jo inicialus gairelėje. Jei visi'skilties nariai išlaiko egzaminus kuriai vienai specialybei, tos specialybės ženklas gali pažymėtas gairelėje. Prie stiebo gali būti pritaisyta įvairių spalvų kaspinų su vardais ir datomis svarbesniems skilties gyvenimo įvykiams pažymėti. Prie stiebo gali būti prikaltas mažas skydelis skilties laimėtoms rungtynėms pažymėti. Galima sugalvoti begales šitokių ir panašių dalykų. Reikia atsiminti tik vieną taisyklę. Viskas, kas tik žymima gairelėje ar gairelės stiebe, turi turėti aiškią reikšmę. Jei gairelė ir jos stiebas bus be jokios reikšmės puošiami, tai kiekvienas prisimins tą varną, kuri, pasikaišiusi povo plunksnomis, ėmė visur dėtis povu.
Totemas*)Tą patį galima pasakyti ir dėl totemo. Kiekvienas jo papuošalas * turi ką nors reikšti skilčiai. Totemas, kaip ir gairelė, turi būti stiprus, kad galėtų visur skiltį lydėti. Dėl tos pačios priežasties reikėtų vengti ir trapių ir prašmatnių papuošalų, — ir paprastą skauto dazdą galima padaryti gražiu totemu, kaip galima įsitikinti iš brėžinių skyriuje apie skilties darbelius.Išrink iš skilties berniuką, kuris, yra pasižymėjęs drožyba totemui išdrožinėti. Tegul jis pradeda mažais medžio gabalėliais ir darbuojas? kol pagamins tinkamai skiltį vaizduojantį projektą. Projekte gali būti skilties žvėris, skilties berniukų gimtojo miesto ar visos vals-*) Totemų mūsų skautai tuo talpu nesidirba. Bet gal šis skyrelis sudomins juos įdomia sritimi ir paskatins pasigaminti totemų mūsų liaudies meno motyvais.
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tybės žymė, koks nors skautiškas ženklas- Jame gali būti ir kokio seno liaudies motyvo reprodukcija. Kada skiltis priima projektą, drožinėtojui duodama uosinė lazda galutinai totemui pagaminti, kadangi uosio medis yra stiprus ir lengvas drožinėti. Išdrožinėta lazda nudažoma šviesiomis spalvomis.Jei nori, kad skilties gairelė ar totemas šį tą reikštų, tegul lydi skiltį visur, kur tik ji vyksta. Datos toteme ar kaspinuose yra žymimos ne tik tam, kad parodytų, kur skiltis buvo, bet ir tam, kad gairelė galėtų tarsi sakyti: „Ir aš ten buvau". Prie tokios pažiųros pripratinti berniukai instinktyviai jaus, kad kažko trūksta, pamatę, kad su jais nėra gairelės, o tai žymiai padės išugdyti skilties dvasią.
SKILTIES ŠŪKIS IR DAINAKiekviena skiltis turi turėti savo šūkį ir nuolat mokytis jį šaukti. Šūkis padeda ugdyti skilties dvasią. Ją padeda ugdyti ir skilties daina. Laiminga ta skiltis, kuri turi ir vieną ir antrą. Apie .šūkius ir dainas dar smulkiau pakalbėsime „Skilties pramogų" skyriuje.Kaip jau buvo minėta, skilties šūkis įdomus ir savotiškas, bet jis taip pat ir naudingas- Juo kiekvienas skilties narys gali pašaukti savo draugą, neskleišdamas tos žinios per daug plačiai. Pelėdų skilties skautas gali, pavyzdžiui, išmokti taip gerai pamėgdžioti pelėdos balsą, kad kiekvienas paprastas žmogus apsigaus, galvodamas, kad paukštis šaukia — jo draugai, tačiau, supras tikrą garso reikšmę. Norėdamas sušaukti savo berniukus, taip pat pasinaudoji skilties šūkiu- Todėl kiekvienas naujas skilties narys turėtų ko greičiausiai išmokti savo skilties slaptą šūkį, vis viena, ar tai būtų meškos urzgimas, barsuko uodegos mušimas, erelio arba vanago klyksmas, lapės lojimas ar varnos kranksėjimas.Skirtingas kiekvienos skilties šūkis padeda tos skilties nariams pažinti kitą narį. Savaime aišku, skautų garbė neleidžia skautui, vis tiek kokiam tikslui, vartoti kitos skilties šūkį.Kai kūrios skiltys turi savo dainas su gaidom.
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SKAUTO UNIFORMANėra abejojimo, kad tinkamas vardas ir emblema turi didelės reikšmės, ugdant vienybės dvasią skiltyje. Bet dar daugiau reikšmės turi uniforma.Jei esi kada matęs minią prasiskiriant praleisti berniukui skauto uniforma, skubančiam į pagalbą sužeistam žmogui jos viduryje, jei esi matęs, kaip nevaržomi vaikštinėja berniukai ta pačia uniforma potvynio, viesulo ar gaisro nusiaubtoje srityje, į kuria kitiems vaikams ir net vyrams nė kojos įkelti neleidžiama, jei esi kada dalyvavęs milžiniškuose žmonių susirinkimuose, kur skautai eina tvarkdarių pareigas, tai suprasi, ką ta apsauginės spalvos uniforma reiškia visuomenei.Jei esi kada pagalvojęs, kad daugiau kaip du milijonai berniukų,' pasklidusių po visą pasaulį, nešioja maždaug panašią uniformą ir, nors jų kalbos ir papročiai skirias, jie vis dėlto laiko vieni kitus broliais, jei esi kada didžiavęsis, kad esi kokią svarbią pilietinę pareigą atliekančios draugovės dalelė, tai žinai, ką ta apsauginės spalvos uniforma reiškia vienybės dvasiai.Ir ką ta uniforma reiškia visiems tiems berniukams, ji gali v koncentruota forma reikšti ir tavo skilties berniukams. Tai nuo tavęs priklauso-
Kada ir kaip ją įsigytiBerniukai, išlaikę III skautų patyrimo laipsnio egzaminus, tuoj panūsta įgyti skautų valtuke, kitas — skauto marškiniais, trečias — skauto kelnaitėmis. Tave apsupa tikrai nepaprastai apsidariusių ,,tipų" būrys.Venk to- xKada berniukai prie fo prieina, išaiškink jiems, ką reikš kiekvienam iš jų ir skilčiai, prie kurios jie priklauso, jei ir čia, kaip ir kitur, jie laikysis iš vieno. .Įtikink juos, kad negražu prieš kitus, jei vienas kuris- iš jų vieną dieną ateis į sueigą pilna uniforma, kada kiti iš savo sutaupą bus įgiję tik valtukę. Paaukodamas savo norą pasirodyti, kol ir jo
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draugai galės pasirdoyti, berniukas geriau perpras skilties dvasią, o kiti, pamatę, kad vienas iš jų sutinka pasiaukoti jų dėliai, dar stropiau darbuosis, kad galėtų užsidirbti pinigų uniformai nusipirkti. O kada išauš didi diena, kada visi berniukai turės pilnas skautų uniformas, koks bus džiaugsmas! Koks pasitenkinimas, koks bičiulystės įrodymas!
U-n-i-f-o-r-m-a!!!Ir kada sakome „uniforma", mes ir norime pasakyti „uniforma".Yra tiktai viena skauto uniforma ir tiktai vienas būdas tą uniformą nešioti.Jei pamatytum futbolininką su cilinderiu, paštininką su policininko šalmu, kariūną su plačiomis jūrininko kelnėmis, pamanytum, kad jis iš proto išėjo. Tad kodėl nelaikyti skauto pakvaišėliu, jei jis užsideda žalią kepuraitę, užsivelka raudoną megztinį ir užsimauna pilkas kelnes, nors kitos jo apdaro dalys yra uniforminės?Skautystės vadovėlyje pažymėta, kad berniukui ne būtina uniforma skautystės programai įvykdyti. Žinoma, tai tiesa. Turi elgtis kaip skautas, būti skautas, vis tiek, ar esi su uniforma ar be. Negali gi nusivilkti ir užsivilkti skautystės dvasią, kaip skauto marškinius. Iškyloje gali taip pat smagiai pasilinksminti, sukurti tokį pat gerą laužą, taip pat sėkmingai signalizuoti, jei tu ir tavo berniukai esate apsivilkę senais kasdieniniais rūbais, o ne skauto uniforma, bet kažkaip įsitikinsi, išmėginęs abudu būdus, kad skautų uniformos nešiojimas visus jus glaudžiau sujungia, suvienija. Be to, įsitikinsi, kad seni drabužiai ne visados geriausiai tinka iškylavimui. Skautų uniforma yra išmėginta ir išbandyta ir tam yra patogiausia ir tinkamiausia. •
Arba — arbaBet įsidėmėkite viena: arba nešiokite uniformą, arba nenešiokite jos. Nedarykite keisto mišinio. Nešiokite senus drabužius arba uniformą. Nemaišykite.O kada tavo skilties nariai nešioja uniformą, reikalauk, kad jie ją nešiotų vieninteliu teisingu būdų. Įkalk jiems į galvas, kad yra
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tiktai vienas (1) būdas kaklaraiščiui parišti, tik vienos (1) spalvos kojinės nešioti ir t. t.Jei išmokysi juos griežtai laikytis tų reikalavimų, tavo pasididžiavimu, tavo skilčiai išsirikiavus draugovės sueigoje, užsikrės ir kiti. Tavo skautai irgi didžiuosis, kad priklauso prie valyviausios skilties draugovėje, ir toliau uoliai stengsis savo uniformą kaip reikiant nešioti ir tvarkoje palaikyti.
SUEIGOS IR IŠKYLOSVardas, emblemos, uniforma — visa tai padės skiltininkui išugdyti skilties dvasią savo skiltyje. Bet pagaliau tai tiktai daiktai. Jų vertė priklauso nuo gyvybės, kurią į juos galime įkvėpti.Skilties gairelė nieko nereikš, jei ji bus užkišta tamsioje sueigos kambario kertėje. Tik kada ją nešite iškylos pryšakyje, kada ją įsmeigsite prieš palapinę, diehos kelionei pasibaigus, kada ji suplevėsuos ant kalno, į kurį skiltis įsiruoštė, ji turės reikšmės ir vertės.Taip'^ra ir su kitomis skilties reikmenėmis- Be gyvybės jos nieko nereiškia.

Tik gyvybė reiškiaTik gyvi daiktai ką reiškia! O gyva skiltis yra ta, kuri rengia sueigas, iškylas, stovyklas, kuri dirba ir žaidžia tinkama skautiška dvasia.Tik kartotinai susitidami ir draugę būdami, tavo berniukai pajus, kad sudaro vienetą, ir supras, kad yra ryšys, kuris juos riša vienus su kitais ir su skiltimi. Tik kada jie padės vieni kitiems, atliekant - sunkų darbą, kartu per audrą prisikas prie stovyklavietės, pasėdės aplink stovyklos laužą, nutils, sužiurę į šokinėjančias liepsnas, klausydamiesi nakties garsų aplinkui, jie pajus tą vieningumo dvasią, kuri tarsi auga jų tarpe.Bet to jausmo išugdymas žymia dalimi priklauso ir nuo skiltininko ir jo gabumų. Kiek pavykusi iškyla ar sueiga padės skilties dvasią ugdyti, tiek dėl netikusios vadovybės nepavykusi iškyla ar sueiga1 galės tą dvasią numušti. .14
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Esi vadas.

Tau tenka didžiausia atsakomybė. Turi būti tikras, kad jei skiltis 
ką pradės, tai ir iki galo privarys. Turi taip gerai parengti visas 
sueigas ir iškylas, kad būtinai pasisektų. Turi. mokėti paskatinti 
dirbančius berniukus. Ir visą laiką turi judinti savo skiltį, nuolat 
kelti vis naujų sumanymų ir planų įvykdyti.

Berniukai, eidami į skilties sueigą, turi žinoti, kad jų laukia kelios 
malonios, valandos. Jie mielai padės jas padaryti tokias, bet tu 
turėsi diriguoti. Jei berniukai jaus, kad būti kartu skiltyje reiškia 
puikiai laiką praleisti, jie visomis keturiomis rems skiltį. Jie laikys 
savo skiltį geriausią pasaulyje ir, jei kils sunkumų, nebijos paremti 

’ skiltį, dirbs ir kovos dėl jos garbės.

Gyvumas sueigose, iškylose ir stovyklose daugiausia išugdo 
skilties dvasią- O su skilties dvasia augs ir skilties tradicijos, kurioš 
savo eile, keistu savitarpio veikimu, ir tą dvasią stiprins.

SKILTIES TRADICIJOS

Tradicijos galės atsirasti grynai atsitiktinai, kaip kad vienoje 
pažįstamoje skiltyje, kuri, parvykusi iš lietingos kelionės į stovyklą, 
ėmė skaidyti palapines norėdama jas išdžiovinti, ir rado medinį 
pagaikštį, netyčia suvyniotą į vieną palapinę. Jie norėjo jį išmesti, 
kai staiga vienas iš berniukų sušuko: „Nemeskime, tai bus atminimas 
iš šios kelionės!" Ir jį paliko kaipo atminimą. Po to skiltis nutarė 
parsivežti ką nors iš kiekvienos iškylos į sueigos kambarį. Dabar jų 
irštvoje visa viena siena yra nukabinėta įvairiais stovykliniais 
įrankiais, retais mineralais, senais lizdais ir miške rasto negyvo 
briedžio galva su ragais, v- ta galva dabar yra brangiausias skilties 
atminimas. Ir visa ta „istoringa-' skilties kolekcija buvo pradėta 
grynai atsitiktinai.

Gera Velykų atostogų ar Sekminių iškyla tam tikroje vietoje gali 
prasidėti tradicija praleisti tas pačias dienas kitais metais toje 
pačioje vietoje. Tam tikras būdas, kuriuo vieną kurį kartą paminimos 
skilties „gimtuvės", gali virsti tradicija visoms ateinančioms „gimtu
vėms" minėti.
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ALp(LKA)2117 
1947, Nr. 10Tradicijos paprastai savaime išauga. Kai nuomonės, kad tradicijos niekad nesukuriamos. uolu yaumapadėti joms atsirasti ir paskui palaikyti jas gyvas.Galėsi pradėti skilties sueigas trumpa tyla ir pabaigti signalu, būgnu ar trimitu. Arba galėsi sugalvoti kitą kokį būdą, kuris tau labiau patiks. Iš pradžių galėsi į tai žiūrėti, kaip į tam tikrą rutiną, bet ir nepajusi, kaip ta rutina išaugs į tradiciją. Berniukai kažko pasiges, jei tas paprastas apeigas praleis- Taip pat galės būti ir su kitomis apeigomis, kuriąs skiltis išsidirbs.Galėsi sukurti tradicijų, jei numanysi, kuriuos dalykus tavo berniukai mėgsta, o tradicijos padės tau išugdyti ir skilties dvasią.Kartais tam tikrą paprotį ar rutiną galės įvesti kuris berniukas, o paskui tą paprotį ar rutiną galės pagauti ir pamėgti visi tavo berniukai. Tada tau reikės padėti tam papročiui ar rutinai išsiplėtoti į tradiciją. Nepražiopsok nė vienos tokios smulkios kasdieninės progos. Gal jose kaip tik glūdi sėkla ko nors, kas padės tavo skilčiai išaugti į vieningą berniukų būrį, žūt būt, įvykdantį viską ką tik apsiima.Ir tada tau bus malonu jiems vadovauti, net jei ir pasiekti tą tikslą tau bus atsiėję daug rūpesčio ir sunkaus darbo.
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