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LITHUANIAN BOY & GIRL SCOUTING TRANSLATIONS

’ JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ PROGRAMA

m patyrimo laipsnis.
I trečio patyrimo laipsni egzaminus gali laikyti kandidatė, rūpestin

gai lankiusi sueigas ir geru elgesiu įrodžiusi, kad tinka būti skaute ne 
ankščiau, kaip po 4 mėnesių įstojusi į organizaciją.

. L .
1. Žino, kaip elgtis bažnyčioje. Moka pagerbti bažnytinius ženklus. 
. 'Moka ir kalba skaučių rytmetinę ir vakarinę maldą. Kalba rytais 

vakarais trumpą maldelę už tėvynę. -•
' 2. Moka Lietuvos Himną. Žino Vasario 16 d. ir rūgėjo 8 d. šventes ir 

jų reikšmę. Moka Lietuvos sostines ir uostus. Moka pagerbti vėliavas.
3. Sutaupo pinigų ir juos panaudoja labdariems tikslams.

H.
1. Moka jaun. skaučių įstatus, įžodį, šūkį, pasisveikinimą, saliutą.

. 2. Moka pasakoti apie savo uniformą ir jos dėvėjimą.
3. Žino tėvų kilimo vietą, tautybę, jų vardus ir pavardes.
4. Moka pati susitvarkyti ir apsirengti, mandagiai elgtis namuose, gat

vėje ir mokykloje. • 1
5. Pažįsta Lietuvos gyvulius.
6. Moka papasakoti apie vieną kurį gyvulėlį. i
7. Moka 3 lietuviškus žaidimus, 3 lietuviškas pasakas, 3 lietuviškas

mįsles ir 3 liaudies daineles. '-
m. -

1. Moka įsisiūti sagą.
2. Moka rišti ir pritaikyti gerąjį piemenų mazgus.
3. Žino švilpesius ramiai, išsiskirstyti, subėgti, pavojus.

IV.
1. Moka paaiškinti kodėl reikia kvėpuoti pro nosį.
2. Moka ir pratinasi valyti dantis, praustis, mazgoti kaklą, ausis, nosį 

ir kojas
3. Moka mėtyti ir gaudyti sviedinį. ’ ' ' .

*
t
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II patyrimo laipsnis. > . - ’ ,i
I II patyrimo laipsni egzaminus jaunesnioji skautė, kuri jau stengiasi 

vykdyti įstatymus, gali laikyti ne ankščiau, kaip po 4 mėn. davusi įžodį.

"■ • I- -
1. Žino didžiąsias bažnytines šventes ir jų reikšmę, ypatingai Lietuvos į. '

globėjo ir Lietuvos skautų patrono šv. Kazimiero ir viso pasaulio 
skautų patrono’ Sv. Jurgio, ■

2, Žino visas tautos šventes (seimo, kariuomenes minėjimai ir klt.)
3. Moka bent vieną patriotinę dainą ir bent vieną padavimą apie Lie

tuvos didvyrius ir kurios nors vietovės atsiradipią: Vilnius,. Puntukas, 
Neringa. * ; ’

4, Pažįsta 1 liaudies muzikos instrumentą (dūdelę, skudučius, kankles).
3, žino tėvukų vardus ir pavardes ir artimiausius giminės. V ’ 
ff. Pažįsta Lietuves paukščius. ‘» -
7. Žino 2 Lietuvos paukščių gyvenimą (vieno išlekiančio-ir . 1 žieminio)
8. Moka papasakoti apie 1 augalų kenkėją.
9. Moka aprišti lengvą žaizdą ir vartoti jodą. , ' . . ' ’ • ' '

10. Moka pasodinti ir auginti 1 naudingą augalą.

11 . -i ' ; . , •
1. Žino jaun. skaučių papročius ir moka juos vykdyti. ,
2. Moka skaučių himną.’ Moka papasakoti apie mergaitę, kurt tinka

būti skaute. .
3. žino savo draugininkės adresą ir draugovės schemą. ' *
4. Mandagiai elgiasi svečiuose, krautuvėje, įstaigoje, kelionėje. ' ' ..
5. Moka- 3 skautiškus žaidimus ir daineles. ‘ .
6. Turi įsigijusi bent 1 specialybę. ' ,

UI. .
1. Moka ,susiūti darbužį paprasta siūle. ,
2. Moka parašyti ir išsiųsti laišką. . ■
3. Moka'rišti ir pritaikyti slankiojarrią kilpą ir markę.
4. Moka Sutartinius kelionės ženkluš: šiuo keliu eik, paslėptas laiškas,

pavojus, lauk mūsų čia. -
.' ' . IV. ..
1. Moka šokti į tolį ir aukštį. , '
2. Moka 2- itnitacinįus žaidimus (dainos atvaizdavimas judesiais). ~
3. Moka 2 žaidimus su kamuoliu. .
4. Moka žygiuoti į koją, sustoti eilėn, linijon, moka sukinius, stovėti

■ ramiai, išsilygiuoti ir išsiskaičiuoti. ‘ •
. I patyrimo laipsnis.

į. pirmo .patyrimo laipsnį egzaminus jaun. skautė, kuri moka tiksliai 
vykdyti vadovės įsakymus, moka ir stengiasi visur tinkamai elgtis ir yra 
tvarkinga ir klusni, gali laikyti ne ankščiau, kaip po 4 mėn.. išlaikiusi f i 
II patyrimo laipsnį. ■ v ■ • ' - .

I. ' '•
i. Žino kokią religinę praktiką turi atlikti jauni' skautė.
2; Moka paaiškinti tautos švenčių reikšmę. ;

' 3. Moka papasakoti Lietuvos nepriklausomybės kūrimosi istoriją ir ne-, 
priklausomybes netekimą. - - '
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4. Moka bent 2 patriotinius eilėraščius ir žino jų autorius.
5. Moka 2 patriotines dainas. - ' ' . ’
B. Meka 1 tautinį šokį. ’'į. į t ,
7. Žino: kaimietė savo apskrities miestą, valsčių, parapiją, kaimą, mie

stietė — .savo smulkų adresą Lietuvoje.
8. Moka LSS įsikūrimo epizodinę istoriją. ■ .
9. Moka būti naudinga kitiems, moka pasaugoti mažus vaikus .ir juos

.prižiūrėti. > ,\r ; ; • .
16. Žino ir moka nurodyti adresus: gydytojo, vaistinės, ugniagesių, po- 
: • licijos.
11 Sutaupo pinigu, ir skiria' draugovei.

-J-. / /,'7'
1. Žino kas yra vyriausia skautininkė.
2. 'Turi įsigijusi bent 3 specialybes. :
3. Moka užsisakyti laikraštį, išsiųsti siuntinį, registruotą laišką.

■ 4. Moka pirštų kalbą. • .
'5. Moka nupiešti ir padaryti I liaudies muzikos instrumentą (dūdelę,

į birbynę, skudutį). ' . ,
6. Pažįstą Lietuvos darželio gėles (rūtą, tulpę, dobilą, kietį, bijūną).;
7. Pažįstą daržoves ir' vaisius. . ' . » .. Į :
8. Pažįsta Lietuvos medžius.

in. ' '
1. Turi pasidariusi' paukščiams lesyklą. ' •

, 2. Moka pagal saulę ir kompasą surasti pasaulio šalis.
3. Dalyvauja iškyloje, moka pasirinkt: laužui vietą ir jį užkurti.
4. Moka apsiūlėti nosinę ir adyti kojinę..

1. Moka sustabdyti kraujo' bėgimą iš nosies. Moka ištraukti rakštį, 
gydyti sumušta, guzą ir suskilusias kojas.

2. Moka mazgo rišimu sutrumpinti virvę ir moka piemenų, kilpą.
v 3. Moka žygiuoti su daina. z . .

4. Moka keletą -pedagoginių žaidimų su' priemonėmis ir be jų.
5. Moka šokinėti per lankelį, virvutę ir per ilgą sukamą virvę.

SKAUČIŲ PROGRAMA 7

. . III patyrimo laipsnis
Kandidatė gali laikyti egzaminus ne ankščiau, katp po 2 mėn. nuo 

įstojimo J skaučių organizaciją. Įžodį gali duoti išlaikiusi J III patyr. 1.
I. / . ' '

1. Moka Lietuvos himno, žino jų autorius ir susipažįsta su autorių gy
venimu. Žino Lietuvos herbą ir vėliavas. Žino vėliavos pakėlimo ir' ' 
nuleidįmp’apeigas ir pati tinkamai elgiasi tų apeigų metu.

2. Žino visas tautos šventes ir moka paaiškinti jų prasmę.
‘ 3. Žino ir švenčia ^Motinos dieną. ,

4. Moka taisyklingai skaityti bendrine kalba "
Lietuvos nacionalinė Į *

MMaŽvydo bibliotekai
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5. Moka bendrais bruožais Strazdelio, Maironio biografijas, Jų kūrinius 
Oi tu strazde, stazdeii. Graži tu mano brangi tėvyne. .
Moka papasakoti apie Vilniaus įkūrimą, Neringos atsiradimą, Birutę 
ir kitus. >' •

6. Žino svarbesniuosius Lietuvos {vykius.
7. Žino savo kilimo ir gyvenamosios vietos Lietuvoje geografines vieto

ves nors 15 km. spindulių ir moka apie jas papasakoti.
8. Lietuvos gamta. Patiekti Lietuvoje augančių augalų išdžiovintą her

bariumą. ’ • ‘ *
9. Pažįsta lietuvių tautinius raštus (rūtą, tulpę, dobilą, eglutę, grėbliuką 

ir t t.). Moka'juos nupiešti, išsiuvinėti ar išausti.. . ~
40. Moka auginti ir prižiūrėti gėles ir daržoves. .
11. Pažįsta lietuvių liaudies muzikos instrumentus (kankles, skudučius, 

ragus, švilpęs, dambras, ožragius, birbynes ir t. t.).
12. Įsigyja gerų papročių. Nevengia jokio darbo.
13. Žino ir moka papasakoti kokia turi būti lietuvaitę.

II.
13. Žino ir moka papasakoti kokia turi būti lietuvaitė.
2. Moka pasaulio skautų-čių organizacijos . ir Lietuvos skautų-čių 

istorijas.
3. Žino ir moka paaiškinti skaučių šūkį, obalsį, įžodį ir saliutą. ,
4. Žino skaučių uniformą ir ženklus.
5. Moka keliones ženklus ir sutartinius švilpesius
6. Žino savo gyvenamoje vietoje (stovykloje, mieste) artimiausią gydy- ' 

toją. Žino IRO adresą. Žino stovyklos bendruomenės pirmininko,
’ tuntininkės bei draugininkės gyvenamąją vietą, tunto buveinę.

7. Žino skilties, draugovės ir tunto organizacijos schemas. .
8. Rašo bent 30-ties dienų gerojo darbelio dienoraštį. . .

III.
1. Moka nupiešti skaučių rūtelę ir paaiškinti jos reikšmę.
2. Pažįsta savo skilties emblemą, moka ją nupiešti' ir skiria skilties 

gyvio (paukščio ar žvėrelio) balsą. Jei skiltis pasirenka gėlės'vardą . 
:— žino jos spalvą.

3. Žino būdingesnius istorinius davinius arba legendą to istorinio as
mens, kurio vardu jos draugovė pavadinta. .

4. Moka lopyti, adyti, įsiūti sagą.
5. Moka rišti gerąjį mazgą, piemenų, palapinės, audėjų, sutrumpinimo, 

policijos mazgus, slankiojamą kilpą, žvejų mazgą ir markę.

IV. . •' .
1. Moka vartoti jodą ir aprišti sužeistą pirštą.
2. Asmens higiena. Oro, saulės, darbo, vandens, maisto ir poilsio

reikšmė žmogaus organizmui. ‘ ,
3. Pratinasi pėsčia keliauti ir papasakoti kelionės įspūdžius. /
4. Meka rikiuotės pagrindinius elementus teoretiškai ir praktiškai. Moka 

ir vikriai žaidžia du kovos žaidimus (muštukas, medžiotojai ir stirnos,. 
kvadratas ir t. t.). Moka tautinius šokius: blezdingėlę ir kubilą.

5. Šuoliai į aukšti ir į tolį Susipažįsta su startu. Greičio bėgimai.
' 6. Moka vieną mankštos pratimą ir judėsiais imituoti nors vieną liau

dies dainą. ’ .
■ * ■ ' ' r ■

4 ; ■ . .. ■. ' . ’ •
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/. n. patyrimo laipsnis.
Skautė j II patyrimo laipsnį gali laikyti egzaminus ne anksčiau

4 mėnesių nuo įžodžio davimo. . w ■■ ■ r . . .

. .'‘..t '•
1. Moka paaiškinti Lietuvos.Himnų, vėliavų ir herbo prasmę ir nupiešti 

herbo kontūrus (jei galima ir visą herbą).
2. Moka deklamuoti kiekvienai tautos šventei pritaikintą eilėraštį ar 

padainuoti dainą, ir turi poezijos rinkinėlius.
3. Stengiasi taisyklingai išmokti savo- gimtąją lietuviu kalba šnekėti.
4. Žino Lietuvos žymesnius istorinius asmenis. '
5. Zina Lietuvos švenčių papročius (Vėlinės, Kūčios, Kalėdos, Užgavė

nės, Velykos, Joninės, Žolinė ir t. t). ’ ' .
6. Moka papasakoti atsiminimus iš Lietuvoje gyventų laikų.
7. Įsigyja gerų papročių (religinių, tautinių, visuomeninių, asmeninių).
8. Stengiasi ūgdyti-ryškinti savyje lietuviškus bruožus.

’9, Stengiasi ugdyti, ryškinti savyje ’ socialines prievoles.' ,
10. Lietuvos paukščiai, gyvuliai ir žvėrys liaudies dainose ir pasakose.

n.
1. Užkuria laužą ne daugiau kaip 2 degtukais. Žino 3'laužų kūrenimo

. būdus. * . _ ' , . r ,
2. Moka kimo žaidimą ir iš 24 daiktų atsimena bent 18. ’

,3. Moka Morzės abėcėlę skaityti ir rdšyti.
4. Moką pažinti pasaulio šalis iš žvaigždžių, medžių, akmenų, pagal

kompasą ir laikrodį. . . - ■
5. Moka spėti svorį ir nuotolį 80% tikslumu.
6. Moka matuoti ilgį, plotį, aukštį ir srovėę greitį iš akies ir geomet

riniu būdu. ’ '
7. Pramoksta vokiečių, anglų ar prancūzų kalbas, ypač kelioliką saki-

ninių reikalingų kasdieniniam gyvenimui. , . ,
8. Įsigija nors 2 specialybes.: ‘

ra- . .
1 Moka nupiešti lietuviškus liaudies instrumentus. ■ -
2. Išverda 3 patiekalų pietus. , v ‘ sy
3. Moka rišti užsimerkus. ' ’
4. Moka pasiruošti kelionei, - pasisiūti maišą, tvarkingai sudėti daiktus

ir keliauti. . \ .
5. Išbūna iškyloje bent 3 dienas.

■” ’ ■ ■ . y.' IV- ' ■;/ ' ' ’■ .•

1. Pirmoji pagalba nusideginus, nušalus, apalpūs, saulei, ir elektrai
trenkus. . ' 1 ’ - .. ■■ ■: - ... - '.i. ; -

2. Moka naudotis oru, saule, vandeniu; moka tvarkyti darbą ir -poilsį.
'• Maitinimosi higiena. ■ .' 1 • ‘' >■' } ■
3. Keliavimas pėsčiomis. Aprašo kelionės-įspūdžius. .
4 Moka plaukti arba važiuoti dviračiu. » . . ... '
5. Moka išsirikiuoti, duoti komandas ir vėsti vienetą. Moka sportinių 

. žaidimų (tinklinio, krepšinio, teniso) paruošiamuosius elementus ir' 
pagrindinės taisykles. .

■ >7 , 5 f A
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6. Šokimai į aukštį ir tolį pagal amžių. Moka startuoti. Greičio bėgimo' 
. varžybos. Moka mankštos pratimus ir judesiais imituoti dvi liaudies

dainas. . •

.1 patyrimo laipsnis. , . ' s ,
Skautė į I patyrimo laipsnį-gali, laikyti egzaminus ne ankščiau, kai • 

‘ " į>o 6 mėn., išlaikiusi į II patyr. laipsnį.

. • ' I. .
1. Susipažįsta bendrai su Lietuvos Himnų autorių veikla.
2. Moka pravesti draugovės sueigoje kiekvienos tautos šventės minė-,

jimą iv pasakyti tai šventei, pritaikytą žodį. ■ ' .
3. Moka pakelti vėliavą ir jos pakėlimo apeigas. ■ ’
4. Lietuvių kalbos kilmė. Didieji Lietuvos kalbininkai (Jablonskis, Jau-.

nius, Būga) tarmės. .
- ' 5. Moįca pasakoti apie lietuvių papročius (Pabaigtuves, vestuves, Jo- 

? > nines) ir t. t.
6. Moka parašyti .atsiminimus. iš Lietuvoje pragyventų laikų. ’
7..Lietuvos gamta mūsų rašytojų raštuose. '■ ' ,,r; .

• 8. Lietuvių liaudies- išmintis, patarlėse ir mįslėse. Turi rinkinėlį.
' ‘9. Moka tautinių šokių ir žino jų charakterį.

' 10. Moka paruošti iš lietuviškų valgių 3 patiekalų pietus. Žino lietuviš
kus gėrimus (midų, girą, alų, ir kt.).' ' .

11. Moka .pagrindimes etiketo taisykles ir pagal jas elgiasi.- •
12. Pažįsta tautinius raštus ir žino jų paskirtį.
13. Meka įrengti kambarį tautinių stiliumi.

' 'H. ’ ' r - . ’ .
1. Žino ir moka paaiškinti skaučių ideologijos pagrindinius dėsnius!
2. Išbūna stovykloje bent 2 savaites.
3. Moka skaityti žemėlapius ir piešti juos, pasinaudojus masteliu. Susi-

■ , • • pažįsta su geografine padėtimi, žino kur daugiausia gyveną lietuvių
ir kokios klimatinės vietos tinka europiečiams.

4. Dabartinėse gyvenimo sąlygose aplanko kiek galima istorines ir , 
gamtos atžvilgiu žymesnes vietas. Moka papasakoti ir aprašyti lan-

- ‘ 'kytaš vietas palygindama jas su Lietuvos atatinkamomis vietomis. .
5. Pažįsta ir skiria žmonių, įvairių gyvulių ir paukščių pėdsakus.
6. Tinkamai reprezentuoja Lietuvių skaučių S-gą. , i
7. Žino LSS santvarką ir vadovybę.
8. Skautė lanko anglų arba kitos kalbos kursus.. • . . ,

.t .9. Moka vesti susirinkimą ir sueigą, rašyti protokolą,, rašyti ir tyar-
. kyti reikalų raštus ir kasos knygą. ' ■

10. Turi įsigijusi dar tris specialybes. • v • ’.
; ■ '■ . ' \ ‘ IU- .. , . ■'

’ 1. Paruošia bent vieną skautę į III patyr. laipsnį. . J
2. Pastato palapinę. ' ■

Iškepa lauke duoną ir moka praktikes būdu įsitaisyti lauko virtuvę. 
, 3. Pasiruošia profesiniam darbui arba išmoksta amato.

6 ■ ‘ ' - • -: ■ . ‘‘
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4. Moka pasisiūti baltinius, bliūzę, sijoną, nusiaudžia tautiniais raštais 
juostą, nusimezga pirštines, kojines, šaliką, kepuraitę ir mėgstuką. 
Moka tautinius raštus pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

IV.
1. Žino pagrindinius vaistus ir jų naudojima. Moka pasidaryti neštuvus, 

sutvarstyti lūžusiį ar išsinarinusį šanarį ir žaizdą, sustabdyt. 
kraują. Ištraukt skęstantį ir jį - atgaivinti, moka slaugyti 
ligonį. Žino apsisaugojimo priemones nuo užkrečiamų ligų. ItĮoka

. - elgtis pašaliniams kūnams patekus į akį, ausį, nosį, gerklę, po oda.
2. Turistinės kelionės (pėsčiomis iki 10 klm., dviračiais iki 25 klm., 

traukiniu 50 klm.) ir ją aprašo.
' i 3.. Lengvoji atletika.

f Vadovėms.
Patyrimo laipsnių programas reikia ne išmokti, bet išgyventi.' Skau

tybė yra didelis žaidimas. Skautės žaisdamos išmoksta labai įdomių ir 
sudėtingų dalykų. "Neskubėdamos, pomažu jos išeina visą programą 
dainuodamos, inscenizuodamos, piešdamos, rankdarbius darydamos, šne
kučiuodamos, iškylaudamos ir t. t. Gražiai sugyvendamos "ir žaisdamos 
skiltyje mergaitės pažins tikrąjį skautavimą, iš pirmos dienos turi įnešti .

i džiaugsmą ir ypatingą šviesą į jų gyvenimą. Netikslu yra daryti sueigas 
savo keliu — o patyrimo laipsnius mokytis skyrium. Patyrimo laips
niai turi sudaryti sueigų turinį. -Programos taip sudarytos, kad ata- 
tiktų gyvenamojo laikotarpio dvasiai ir mergaičių amžiui. Jaun. skau
čių programos pritaikytos 7—11 mt. amž, skaučių — ,11—17 mt. ir 
vyr. skaučių 17—23 mt. amž. Kiekvienam patyrimo laipsniui išgyventi 
(išskiriant III-jo) reikia porą metų laiko. Vyresnio negu numatyto am
žiaus mergaitės, patekusios į jaun. skaučių ar Skaučių eiles, sugeba jas 
greičiau perprasti, išgyventi. Išmokti jas galima labai greit, per 2—4 
mėnesius. Bet tai nebus skautybė. Jei į programas įdėta visa skauta-. 
vimo esmė, jei programas, ar, kitaip tariant, skautybę, reikia'išgyventi, 
o ne išmokti, tai darykime tai. Jei B. P. įsakmiai visur pabrėžia, kad 
skautybė yra didelis žaidimas, tai žaiskite, savo užsiėmimus paverskite 
žaidimais, uždaviniais, lenktyniavimu, išradingumu. •

Geriausiai skautybei (patyrimo laipsniams) išgyventi padeda spe- • 
cialybės. Skautybė bus įdomi, patraukli, pagaus mergaitę su visu jau
natvišku entuziazmu, jei lesite jai pasireikšti daugiausiai tose srityse, ku
rios jai patinka, o kitas pridėkite, kaip būtiną sąlygą. Ji bus lengvai •. 
nugalėta po truputį. , *

Patyrimo laipsnius išgyventi sueigose, skiltis sudaro bendrą visai 
' skilčiai darbo planą. Kartu sudaroma individualinis, kiekvienai mer
gaitei atskiras darbo planas, nes ne visos skilties-skautės turi vienodus 

. pamėgimus- ir šugėjimus. Vadovė patiekia joms sumanymų kaip viena 
ar kitą programos dalyką galima išvystyti, įvilkti į skautiškas fprmas 

.ir duoda progų skautėms pasireikšti. Vadovė stebi kas kam sekasi, su- 
, pažindina jas su atitinkamomis specialybių programomis ir ragina jas 

įgyti, padeda ar suranda didesnę už saife žinovę joms padėti. Sueigose 
teparodo skautės ko jos pramoko, tepasakoja kaip joms sekasi, kokie 
buvo nepasisekimai Viską išmėginti, pajusti darbo, laimėjimų' ir ne
pasisekimų skonį, atsiduoti su dideliu entuziazmu dideliam žaidimui, ’ 

. tai vadinasi skautauti, skautybę išgyventu o ne išmokti.
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VYR. SKAUČIŲ PROGRAMA. ; '
' INTELEKTAS. ■

1. Įstatai — skautiškosios ideologijas turinys . . Įsakymai — skau
tiškų įpročių pagrindas. Įžodis — susimąstymas. Amžinoji ugnis, vyr. 
skaučių simbolis. ' ~ ,
Z Pasaulinės skaučių organizacijos ir Lietuvos skaučių Seserijos isto- . 

rija. Vyr. skaučių sąjūdis.
• 3. Vyr. skaučių vienėtai ir jų veikimas. ' . . . t

4. Vyr. skautės privalumai. , ' .
5. Lietuvių kalbos kilmė. ' . ,
6. Svarbesni Lietuvos istorijos momentai. - 1 '
7. Susipažįsta' su skautiška technika iš trijų skaučių patyrimo laipsnių

programos. ' .
- NAGINGUMAS.
1. Moka austi juostą ar mėgsti, tautiškais raštais. Aprengia lėlę tauti- 
- niais rūbais.

■ ' 2. Moka pasisiūti baltinius, juos suženklinti.
' ' • > , ’ ■ . ' ' . • ’ . - SVEIKATA. - ■ - •

1. Noriai žaidžia, žino kelis .skautiškus žaidimus. Žino apie sporto, 
mankštos, asmens ir darbo higieną.

2. Dalyvauja iškyloj, supranta iškylavimo tikslą, reikšmę. Moka iškylai 
pasiruošti. ’ .' ' '

3. Dalyvauja ekskursijoje ir ją aprašo. Žino keliavimo. reikšmę.
4. Žino stovyklavimo reikšmę skautiško ugdymo sistemoje. ' • ’ •

* ’ TARNAVIMAS ARTIMUI.
1. Stengiasi padėti kiekvienu atveju artimui. Ugdo savyje socialinius 

privalumus. v
2. Pirmoji pagalba nelaiminguose atsitikimuose. '

VYR. SKAUČIŲ PATYRIMO PROGRAMA.
I. GAMTA. ‘ .

Skautybei išgyventi mergaitė turi vispusiškai ir harmoningai vy
stytis, todėl pirmoje eilėje jai statomi reikalavimai jos pačios sveikatos 
atžvilgių. .

. . . 1. Sveikata. * _
a) Vyr. skautė nuodugniai ištiria savo sveikatą ir pajėgumą. ■
b) Racionaliai sutvarko savo gyvenimą. . J
c) naudoja sveikatą grūdinančias priemones (esant sąlygoms, išmoksta

plaukti, sportuoja pati ir įtraukia drauges). '
2. Vyr. skautė pažįsta ir myli gamtą.

a) Tam tikslui ji daug iškylarpa. •
b) Greit i5r' gerai išmoksta susidėti asmeninę aprangą (kiek gali pati 

panešti) vienos paros iškylai, bet kokiam orui esant.
c) Išmoksta sudėti ir pąskirstyti kolektyvinę "aprangą. ,
d) Išmoksta naudotis žemėlapiu, padaro kelio planą ir aprašymą (topo- 

gralljinę legendą).
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e) Išmoksta stovyklavimo technikos (pastato palapinę, išbūna- stovykloje- : 
bent '5 paras ir joje atlieka kokias nors atsakingas pareigas, vado- 
vauja žaidimams)-

f) įgyja sanitarės specialybę. ' .
. gf Perskaito „Skautybė mergaitėms“. • - i ;

H. Namai '
1. Įsigilina į pašaukimą ir susipažįsta su moterystės pareigomis.
2. Išmoksta jaukiai įruošti kambarį.
3. Susipažįsta su-buto įrengimo higienos taisyklėmis, a) iš akies'nustato 

kambario dydį, mato jo tinkamumą ir trūkumus, b) susipažįsta su 
buto (kambario) įrengimais ir žino -kur kreiptis gedimo. atveju. '«■ .

- 4. Moka virti ne mažiau 3-jų patiekalų pietus ir išnaudoja kiekvieną 
proga šeimininkauti. \ v,' -■ , '

. 5. Lavina skonį buto dekoravime ir padaro kambario įrengimui reika
lingą rakandą.

' III. Savęs lavinimas
■ 1. Skaito knygas, padaro sąrašą knygų, perkkaitytų 6 mėnesių laiko

tarpyje, iš kurių bent 3 klasikinės ar moderniosios literatūros veikalai.
2. Lanko teatrus, koncertus, kinus, stengiasi sudaryti savo nuomonę 
■ir palygina ją su meno kritikomis..

.3. Lanko muziejus ir sulig galimybe susipažįsta su žymesniais meno
-' kūriniais (pasauliniais' ir tautiniais). ■
4. Susipažįsta su pagrindiniais architektūros stiliais.
5. Mokosi bei populiarina liaudies dainas ir tautinius šokius, žaidimus.
6. Studijuoja spalvų derinimą ir lavina skonį apsivilkime ir kosmetikos

naudojime. • \
IV. Vyr. skautė įsijungia į visuomeninį ir tautinį darbą.

1- Įsigyja tautinį, valstybinį ir' pasaulinį skaučių ženklus.
2. Atlieka savo profesinį darbą sąžiningai.
3. Susipažįsta su socialės apsaugos įstatymais.
4. Sugeba gerai suprasti patiektą instrukciją ir perduoti aiškiai ją

kitiems. - .
, 5. Prisideda prie bendruomenės organizuojamų suvažiavimų, minėjimų, .

. kursų ir panašiai. . .
TAUTINIAM ŽENKLUI ĮSIGYTI

PROGRAMA.
. Graži Tu mano brangi Tėvyne,

• ' ■ Ne veltui bočiai Tave taip gynė,'
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

Maironis.
- 1./Tautiniai, valstybinei ženklai ir himnai: a) Tautinei valstybinė 

vėliava, herbai. Jų vartojimas ir pagerbimas (spalvuoti piešiniai . 
b) Himnai ir jų autoriai. Žinotini .kada himnas giedamas ir mokėti ■ 
pagerbtu

2. Šventės, a) Valstybinės, tautinės šventės ir jų apeigos. Minė- •
jimai. b) Sudaryti planą iškilmingai-patriotiniai ir sukaktuvinei drau
govės sueigai šventės proga. ■ ' ... , ■’

3. Istorinės žinios apie Lietuvą, a) Lietuvių tautos kilmė, b) Senovės 
lietuvių gyvenamoji vieta, -cj Tautos būdingieji -bruožai, d) Nutautė-
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jimo priežastys ir. nutautinimo priemonės. e) Tautos kančios kultūrinės, 
tautinės kovos, aukos ir kankinai, f) Tautos vadai — Valančius; Basa- > . . 
navičius, V. Kudirka, Maironis, Vaižgantas., g) Istorinės vietos, šven
tovės, laisvės ,ir nepriklausomybės kovų didvyrių, karių partizanų, 
kankinių kapai. Nežinomo .Kareivio Kapas sostinėje ir savo apylinkėje. 
Mokėti tas vietoves pagerbti ir tvarkyti kapus, h) Sudaryti vaizdų, pie
šinių, dokumentų albumėlį.

4. Gimtoji kalba: a) Kalbos kilmė, b) Bendrinė kalba. > c) Svarbesnės
tarmės, d) Zargoniniai reiškiniai, e) Didieji kalbininkai (Kun. KJ? Jau
nius, K. Būga, J. Jablonskis)., f) Kova su besisverbiančiomis svetimy
bėmis. “ -s

5. Tautosaka, a) Mokėti parįinuoti ir pamokyti įvairių rūšių dainų, 
suprasti, mokėti-paaiškinti jų charakterį (liūdnumas, turiningumas,; ty
rumas, švelnumas, prasmingumas ir t. t.). Pasekti pasakų, legendų, 
padavimų ir inscenizuoti, b) Mokėti minti mįslių, priežodžių, paaiškinti 
patarlių prasmę ir t. t. ’c) Papročiai. Jų reikšmė, pavaizdavimas, apei
gos, jų pritaikymas gyvenime ir t. t.

6: Tautodailė, a) Audiniai, raštų sugrupavimas, pritaikymas; įvairių 
vietovių - tautiniai rūbai, raštų piešiniai, lėlės ir t. t. b) Siuvinėjimas, 
dygsnis,, mezgimas ir nerimas ir t. t. c) Senovės lietuvių moterų darbo 
įrankiai ir namų apyvokos reikmens (kultuvė, verpstė, ratelis, staklės, ri 
skrynios, šaukšdėčiai, kampinės, indai ir "t. t. d) Mokėti stilingai apsi
rengti, įrengti tautiniu stiliumi kambarį ir t. t. e) Kryžiai ar jų pie- _ 
šinių rinkinys, f) Lietuviška sodyba; namų pagražinimai ž/ięgreliai, 
žirgeliai, stogeliai, žalčiai, saulutės, langinės, gonkeliai, priesvirniai 
ir t. t “ .

7. Tautiniai šokiai ir žaidimai. Jų charakteris. Mokėti juos šokti, 1 
žaisti, suorganizuoti ir vesti.

8. Literatūra, a) Pirmosios lietuviškos knygos,: Mažvydas, Daukša, 
Duonelaitis, b) Spaudos draudimo, Tautos atgimimo laikotarpis ir at
stovai: Valančius, V. Pietaris, Maironis, V. Kudirka, Vaižgantas. Jų

, žymesnieji kūriniai, c) Kovos dėl spaudos atgavimo: Kovotojai-jos, 
knygnešiai-šės. Lietuviškos knygos kėlias, d) Lietuvos mokykla, e) 1 
Aušra ir aušrininkai: Dr. J. Basanavičius, Dr. J. Šliupas, M. Jankus, 
Vištelis, inž. Vileišis, P.- Višinskis, f)' Spaudą atgavus ir nepriklauso
mybes laikų žymesnieji rašytojai-jos, poėtai-tės. Premijuoti veikalai: 
J. Simonaitytė, A. Vienuolis, V. Krėvė, Putinas, L. Dovydėnas, Aleksan
dravičius ir t. t. g) Mokėti atmintinai poezijos ir prozos dalukų, suda
ryti rinkinį įvairiomis progomis eilėraščių..

■ 9. Religija, a) Senovės lietuvių religija,, šventyklos, dvasininkai
vaidilos, vaidilutės, Amžinoji ugnis, apeigos. Vėlių kultas ir t. t. Krikš
čionybės įvedimas, būdai, priemonės ir krikščionybės reikšmė, Lietuvos 
dvasinė vadovybė, vyskupai, žymesnieji dvasininkai, religiniai papro- 

' čiai. e) šventės ir stebuklingos vietos: Aušros Vartai, Šiluva, Pažaislis 
ir kt.

5/ Didieji žmonės, a Prezidentai, kariuomenės ir kt. b) Pasižymėję 
žmonės, kultūros, mokslo, visuom'enės ir ūkio srityse.

6. Vilnius — Lietuvos sostinės: a Didieji vilniečiai, b) Vilniaus va
davimo darbas, c) Sudaryti Vilniaus poezijos, padavimų, vaizdų albu
mėlį, mokėti eilėraščių, dainų ir kt. . ■ ' .

• i ' • ■ . • ' f '
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7. Klaipėda — Mažoji Lietuva.: a) Sukilimas ir sukilėliai, b) didieji 
lietuvininkai, c) Surinkti nuotraukų iš laikraščių iškarpų, vaizdų, poezi-

■ jos, legendų, padavimų, dainų albumėlį. Mokėti papasakoti, .padainuoti, 
padeklamuoti apie Baltijos jūrą, žvejus, jų gyvenimą.

8. Lietuviai užsienyje ir jų nuopelnai Nepriklausomai Lieftrvai:
9. ■ Kultūrinės įstaigos: a) teatrai, b) muziejai, c) meno galerijos, ;

L. Mokslo Akademija ir kt. 1 1 ,
10. Visuomenė ir labdarybės organizacijos: a) R. Kryžius, b) Sv. Vin

cento D-ja, senelių, vaikų prieglaudos, Aklųjų globa, Motinos ir Vaifro 
globa ir kt.

11. Iš Lietuvos geografijos: a) geografinė padėtis, plotas, gyventojai, 
tautybėmis ir procentais, b) Klimatas, žemės turtai, augmenija, gyvū
nija. c) Miestai, upės, ežerai, kalnai, kurortai, vasarvietės, uostai.

12. Iš mūsų praeities: istoriniai ir didieji žmonės: a) Karaliai — ku
nigaikščiai: Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, Vytautas Didysis, Birutė, 
Gražina, Barborą Radvilaitė, Emilija Platerytė ir kt. b) Lietuvos, ga
lybė: Vytautas Didysis. Žalgirio mūšis. C) Lietuvos menkėjimas, .

' Liublino linija, Lietuvos ir Lenkijos padalinimas, Lietuvos valstybės , 
panaikinimas 1795 metais. •

13. Lietuvos okupacijos (nuo 1940 m. birželio 15 d.). Valst. Skaučių
ženklui7 įsigyti J, 2, 3, 4 ir 11 skyriai yra privalomi, o du kitų paren
kami savo nuožiūra. '

TARPTAUTINIO SKAUClU ŽENKLO PROGRAMA.
‘1. Pažinti tarptautinę skaučių vėliavą, mokėti ją nupiešti, paaiškinti 

jos reikšmę ir istdriją. Mokėti ją pakelti.
2. Žinoti vardus: a) 5 Europos šalių, kuriose yra skaučių, 5 ne

Europos šalių, kuriose yra skaučių. Žinoti ką nors apie kiekvienos 
šakos skautybę vienoje iš tų šalių. .

3. Žinot? šiek tiek iš šių dalykų: a) skautybės įkūrėjas. b) Pasaulio <
skaučių vadė, c) Mąstymo dieną, d) Pasaulinis skaučių biuras. Tarp
tautinis skaučių namas Šveicarijoje, f) Tarptautinis skaučių laikraštis. , 
The Council Firė. ;

4. Žinoti mažiausiai dvi. svetimo krašto dainas ' ir kokius.
5. Padaryti, gerą darbelį kitos šaliės skautei.
6. Išsiuvinėti pasaulinį ženklą. ‘ <
7. Sugebėti savo tautinį šokį ir liaudies dainą pertiėkti kitos tautos ' 

skautei. '
8. Sugebėti kelias minutes pasakoti apie savo kraštą ir skautybę 

Lietuvoje ir tremtyje kitos tautos skautei.
9. Mokėti susikalbėti viena Vakarų Europos (anglų, prancūzų ar 

vokiečių) kailba.
SKAUČIŲ SPECIALYBES

... I. Juostų audėja.
1. Nuausti penkias juostas (ilgis ir plotis nesvarbu). . '
2. Turėti pačios sugalvotus du juostų raštus.

'3. Mokėti kitam paaiškinti, kaip juostą austi. .
4. Turėti pačios nukopijuotus 10 tautinių raštų juostoms. ' ~t"-

5. Mokėti skirti juostų rūšis. Vėliau juostų audėjos renka juostoms 
, raštų piešinių rinkinį.

■ ' • ii
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n. Tautinių raštu rinkėja. — •{ ' - -
1. Pažįsta lietuviškus raštus ir žino pritaikymą.
2V Turi spalvotą rinkinį-albumėlį įvairių tautinių lietuviškų raštų.
3. Moka apibudinti pagrindinių vietovių {aukštaičių, žemaičių, suval

kiečių klaipėdiečių) esmines kostiumų, žymes ir turi nupieštus .epai-' 
vuotus jų pavyzdžius.

4. Moka derinti spalvas tautiniams kostiumams. • . • x .'
5. Pasiuva lėlei vienus tautinius rūbus.

m. Lietuvaitė dainininkė.
1. Moka 30' liaudies ir 10 patrijotinių dainų.- ‘
2. Turi sąsiuvinį lietuviškų dainų su gaidomis.
3. Moka prie laužo pravesti be - ankščiau minėtų lietuviškų žygių ir 

skautiškų dainų. , ' .
4. Moka dvi kitos tautos dainas.

IV. Lietuviškų pasakų sekėja . .
1. Moka’ sekti pasakas.
2. Žino 10 lietuviškų pasakų ir 5 padavimus apie žymesnes Lietuvos, 

vietoves arba asmenis. . . • .
3. Sukuria vieną lietuvišką pasaką. '
4. Turi surinkusi iliustracijas, iš lietuviškų pasakų, įnažiausiai 5 pieši

nius. , .' .
5. Žino 5 kitų tautų pasakas ir palygina jas su lietuviškomis pasa

komis. ‘ ; • .
- V. Tautosakininke.

1. Moka paaiškinti kas tai yra tautosaka ir žino jos_ kilmę.
2. Žino pagrindines mūsų tautos sakomas formas: dainas, pasakas,

padavimus. .v - /
3. Moka paaiškinti ir žino tautosakos paskirų formų kilmę ir jų plė

timąsi- - s ■ ’
4. 'Žino dainos istoriją: apie ką dainuoją lietuviai; dainų tekstai, roelo- 

’dijos, įvairios apeigų dainos, raudos, dainų refrenai ir t. t. z
5. Žino pasakos istoriją: apie ką pasąkoja lietuviai, pasakų charakte

ris, jų tikslas. . ' ' . ' 1 ■
6. Žino -padavimų kilmę, jų tikslą ir temas. '■ -
7. Smulkioji tautosaka ir kas į ją įeina: patarlės, priežodžiai, mįslės, 

burtai.
8. Žino tuos asmenis, kurie pirmieji susidomėjo ir rinko tautosaką (lie- 

. -tuvių), žino, kurte' didieji rašytojai gėrėjosi mūsų tautosaka ir t. t.
9. Moka visus viršminėtus punktus^ pailiustruoti pavyzdžiais: dainomis, į-

patarlėmis, pasakomis. ' _ ; 1 ■
10. Domisi ir pati renka ir užrašinėja įvairius tautosakos pavyzdžius.

. • • .t- '
VI. Tautinių šokių šokėja. - •

1. Moka.pati šokti ir kitus pamokyti 6 tautinius šokius. . • .
2. Moka vieną kitos tautas šokį. /'• " •
3. Turi aprašytus 2 šokius su schemomis ir jų melodijos gaidomis. Vė- . •

Hau užrašomi panašiai ir kiti šokiai. ., -
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■ VII. Lietuviškų valgių virėja.
1. Moka užraugti kopūstus ir barsčius.
2. Moka -virti raugintų kopūstų sriubą.
3. Moka virti barščius ir žino kas tai yra barščių rašalas. ■
4. Moka virti pieniškas ir baltintas sriubas. _
5. Moka valgiams panaudoti rūkytą kiaulieną (kaip skilandis,'taukinė, 

kumpis, dešros ir kita).
. B. Moka gaminti įvairiausius valgius ■ iš miltų (iš užraugtos raginės 

abbriedėliai, blynai, zacyrka. ir _kt.),
7. Moka gaminti įvairiausiuš valgius iš tarkuotų bulvių' (kugelis, bly

nų kukuliai, cepelinai su mėsa ir varške ir ,kt.). , .
8. Moka pagaminti valgius'iš pieno (raugintas, saldus, varškė, grietinės.
9. Moka pagaminti duonos girą!

lO. Mpka iškepti raugintą raginę duoną. ' ■

VIII. Stovyklautoja. . > x
■ 1. Žinoti, kas reikalinga: a) vienam asmeniui savaitės stovyklai ir vie

nos dviejų dienų, b) Ii—2 dienų skilties iškylos aprangai ir maistui.
2. Žinoti pagrindinius reikalavimus, renkant skilties ar draugovės stovyk

lai vietą, aprašyti ją, patiekti apytikrį planą, kaip išdėstyti šioje stovy
kloje palapines ,virtuves, sanitarinį punktą ir t. t.

3. Parodyk, kaip moki vartoti ir saugoti kirvį 'ir įdūklą, kaip moki var- 
. , toti ir rišti pirmojo ir antrojo patyrimo laipsnio mazgus.

4. Parodyk, kaip reikia' pastatyti paį>alinę, nuleisti, ^supakuoti, atlikti 
maža jos remonto pataisymą.

5. Parodyk, kad pakankamai nusimanai stovyklos virtuvėje ir moki 
maistą saugoti nuo pagedimo, jį taupyti ir liekanas sunaudoti.

, 6. Stovyklauti su skiltimi ar draugove mažiausiai 8 naktis.

IX. Pionerė
1. Nuleisti medį 25 cm1 diametro,'nugenėti šakas.
2. Mokėti tobulai vartoti ir rišti I ir II patyrimo laipsnio mazgus. \

’3. Mokėti sutisyti virvės galus; . . ■ v ■ ' ‘ (
4. Mokėti pririšti butelį ar puodą ir pasemti Vandens juo, nuleidus iš

vandens. - • •> .. ’ ‘ .
5. Padarytį lieptą ir sietelį-sau gelbėti.
6. Padaryti lauko virtuvę. , ’ • . ■
7. Pastatyti lapinę ar kitą pastogę, kur galėtų pernakvoti 3 asmenys. ’

\ X. Lauko virėja. .
1. Įrengti lauko virtuvę 2 būdais. <■
2. Išvirti 3 pietus iš. dviejų, patiekalų. . ', ■ . ’ ’
3. Išvirti stovyklai arbatą, kavą, kakavą. ’ / • -
4. Moka išlaikyti higieniškai maistą, jį taupyti, liekanas sunaudoti.
5. Sudaryti valgių sarašą ir apskaičiuoti, kiek kokių produktų reikalinga

skilties dviejų dienų iškylai. » ;

XI. Keliarodė.
Ištiria ir sužino, kur randasi jos gyvenamoje vietoje daktaras,-ugnia

gesiai, ligoninė, policija, geležinkelio ir autobuso stotys, viešos įstaigos, 
žinomi asmenys. Žino kelius^ takus, pagrindines gatves, sporto aikštes.

Žino savo vietovę taip gerai, kad gali ir nakties metu nuvesti sveti-

- • ■ • ’ 13

13



mą asmenį kur nors 5 kilometrų spinduliu ir duoti pagrindinius nurody
mus, kaip pasiekti miestą 25 kilometrų spinduliu.

XII. Vertėja. ’ .
1. Dalyvauja pasikalbėjime svetima kalba. Parašo duota tema pa

prastą laišką. Perskaito straipsnelį iš knygos ar laikraščio ir tuojau iš
verčia į kurią nors kitą svetimą kalbą. «'

XIII. Artistė.
Atlikti įvėirią programą 10 minučių laikotarpyje: deklamuoti, dai

nuoti, daryti išdaigas, charakterizuoti žmones žodžiu ir pamėgdžiojimu, 
pabrėžiant jų ydas ir geras ypatybes. Pasakoti įvairias istorijas, groti . 
šukomis, pinigais. ’ .

„ ' XIV. Sanitarė. ' ■
1. Moka suteikti pirmąją pagelbą: nelaiminguose atsitikimuose, štai- ■

giuose susirgimuose ir nusinuodijus. .
2. Meka ligoni transportuoti įvairiais būdais. . '
3. Moka nurengti ir aprengti Jigonį. 1
4. Moka paruošti ligoniui lovą.
5. Moka vartoti paprasčiausius .pirmajai pagelbai vaistus (jodą, spiritą,

valerijonų lašus ir kardiazolį). • i ,

XV. Slaugė.
1. Moka ligoniui paruošti lovą. , -
2. Moka ligoniui perkelti lovą, gulint jam lovoje.

■ 3. Moka perkelti ligonį į lovą ar į neštuvus, iš vienos vietos į kitą.
4. Moka pakeisti ligoniui marškinius. , 1 , ( .
5. Moka ligoniui paruošti maistą ir pamaitinti jį. v-
6. Moka patiekti vaistus. (tabletes, lašus). ' -

_ 7. Moka paduoti basoną ir pastatyti klizmą.. , - '" '
8. Moka ligonį nuprausti, ištrinti ir apsaugoti nuo pragulu.
9. Moka išmatuoti temperatūrą, paskaityti pulsą.ir užrašyti. .

10. Mbka uždėti kompresą, garsvyčias. ir pastatyti taures.

XVI. Kūdikių auklė. (O — 1 metų).
1. Moka'prižiūrėti sveiką kūdikį (maudyti, aprengti, pamaitinti, pagui- • 

dyti, užmigdyti ir pan).
2. Moka kūdikiui išvirti maistą ir žino koks maistas 'kokiam amžiui

tinka. t , • . .
3. Moka sudaryti kūdikiui higieniškas sąlygas (kambario temperatūra, 

žaislai, drabužiai ir pasivaikščiojimai ore).
4. Žino fizinių ir psichinių ypatybių vystimąsį.
5. Moka taisyti ir lopyti vaikų drabužėlius.
6. Moka slaugyti sergantį kūdikį (nušutimai, matuoti temperatūrą, pa

statyti klizmą, perplauti ausį, akį ir duoti vaistų). ' v .
8. Pažįsta keletą vaistų (vigantolį,. cibazolį, eledroną, žuvies taukus ir 

ramunėlių arbatą). <
9. Moka pastebėti kūdikių susirgimą: viduriavimą, išbėrimą, persišal

dymą, infekcirtes ligas, vėjaraupius ir tymus. x

14 v -•,< *
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' ’ XVII. Vaikų auklė. (1—5 metų).
Moka visą kūdikių auklės (o — 1 m.) specialybę ir be to dar:

1. Žino koks maistas sveikesnis vaikams.
2. Moka auklėti vaikus. ’ ~

• XVIII. Vaistininkė. - . '
1. Pažįsta įvairius vaistus: mėlynuosius grūdelius, vandenilio deginį,

mėtų -tašus, riciną ir anglių miltelius. '
2. Žino akių lašus ir moka juos naudoti.
3. Pažįsta kelis vaistinius augalus: ramunėles, liepžiedžius, avietes, pu-

* palaiškius. ■’ ■.
4. Žino žaizdoms gydyti vaistus.
4. Žino žaizdoms gydyti vaistus: rivanolį, morfanol-prontalbin, ichtiolą,

žuvies tauki}, mostelę, xeroformo miltelius ir mostelę, gyvojo sidabro 
mostelę. .

5. Moka tinkamai sutvarkyti draugovės ir skilties vaistinėlę.
-, XIX. Namų šeimininkė. ’ ' .

1. Moka sutvarkyti pagrindinai kambarį ir palaikyti jame tvarką. 
Moka valyti įvairių rūšių grindis, baldus ir kt. Moka valyti langus.

2. Moka gražiai ir jaukiai sutvarkyti kambarį, Žino kaip ilgiau išlai
kyti nuskintas gėles. Moka gražiai ir skoningai sudėti puokštę.

3. Moka (paruošti kasdieninį, ir šventinį stalą ir prie stalo patarnauti.
4. Moka suruošti paprastą priėmimą, su vaišėmis; moka šį tą iškepti.
b. Moka savarankiškai priimti svečius. 1
6. Moka švariai ir tinkamai apsirengti darbo ir poilsio metu.

XX. Ząidėja.
1. Moką taisyklingai žaisti ir pravesti 4 žaidimus {krepšinį, tinklinį, kva

dratą ir muštuką).
2. Moka vadovauti: 1,5 vai. draugovės žaidimams lauke,

45 min. žaidimams kambary. , ‘ .
Moka paaiškinti žaidimus, juos pravesti, įvedant įvairių varijantų 
(prisitaikant prie esamų sąlygų).
Dauguma žaidimų draugovei turi būti nežinomi.

3. Moka organizuoti žaidimą, kuris tęsiasi 3—4 vai. ore. Šio žaidimo . ■ 
paruošimas ir pravedimas gali būti" atliktas dviese. Gerai sugalvoja 
žaidimo' temą, taisykles, naudojamą plotą, paaiškinimus, pradžią ir 
.pabaigą, o įvertinimą ir jį baigus praveda jo kritiką. ,

4. Turi žaidimų užrašų knygelę, kurioje yra nemažiau 25 žaidimai.
, 5. Moka suorganizuoti kiekvienu metu savo skilčiai <ar draugovei žai

dimą. « •
XXI. Vaikų draugė. i ■ ’ -

1. Moka gyvai papasakoti 5 įvairias vaikiškas pasakas.
2. Moka 6 dainas, 2 šokius, 6 žaidimus sekančio amžiaus vaikams 

(2—4, 4—7, 7—11).
3. Moka praleisti popietį su vaikais namuose ir daržely.
4. Moka padaryti 5 žaislus ir sugalvoti 5 žaidimus.
5. Moka slaugyti ir prižiūrėti mažus, vos pradedančius vaikščioti vaikus 

juos rengia, nurengia, pavalgydina, nuprausia, užmigdina.
6. Aplanko vaikų darželį ir dalyvauja 3 jaunesniųjų skaučiū sueigose.
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XXII. Skalbėja. . i *’
1. Moka surūšiuoti skalbinius ir juos pamerkti.
2. Žino ir moka skalbimo eigą ir moka skalbti. ' > ' • ,
3. Moka gaminti natūralias skalbimo priemones, pav. pelenų šarmą.
4. Meka , skalbti spalvotas meziagas, šilką, flanelę,1 vilną.
5. Moka išdžiovinti ir sulaidyti baltinius. , ' • .
6. Moka išimti dėmes iš įvairių medžiagų.
7. Moka gražiai išvalti ir sulaidyti uniformą.

XXIII. Lopytoja.
1. Moka lopyti baltinius, staltieses, paklodes ir kt v ’.. ■
2. Moka adyti kojines ir surinkti paleistas akis. '.
3. Moka susiūti ąiūles ir ištaisyti lopus. ‘ ,
4. Moka išversti bliūzės ir vyriškų marškinių apykaklę ir rankogalius.
5. Moka įstatyti gimnastikas kelnaitėms klynelį.
6. Moka pati susitvarkyti savo baltinius ir kojines.

\ XXIV. Virėja.
1. Moka krautuvėje ar turguje apsipirkti: pasimkti daržoves, vaisius, 

mėsą, žuvį, pažinti ar nesugedę perkami produktai.
2. Moka paroštį ir paduoti pusryčius ir vakarienę ir išvirti trijų patie

kalų pietus. , • . . '
. 3. Moka gražiai paruoštus valgius paduoti į stalą, suplauti indus, su

tvarkyti vagomąjį kambarį ir virtuvę.
4. Moka skaniai gaminti lietuviškus valgius ir paruošti įvairių rūšių

.žuvį, silkę, .paukštieną.ir vinigretą. .
5. Moka išlaikyti šviežius kiaušinius, juos supakuoti. Moka žiemai už- 

v raugti kopūstus, morkas ir kitas daržoves, užraugti agurkus, sūdyti
daržoves, grybus, vekuoti ir virti vaisius, virti uogienę, daryti giras, 
vaisių sultis ir pasterizuoti pieną. , ■ ' ■ ',

6. Moka naudotis plyta: užkurti ir palaikyti ugnį, naudotis orkaite,
moka apsieiti su dujų ir elektrine plyta. ■ '

(7. Moka taupyti produktu? ir reikalui esant, - vesti sąskaitybą.

XXV. Laidytoja.
1. Moka laidyti nosines, dieninius ir naktinius baltinius-ir juos gražiai.'

sulankstyti. ,
2. Moka laidyti klostytus rūbus, užuolaidas, aksomą ir kt ’ ■
3. Moka laidyti uniforminę bliuzę, sijoną ir kepurę.
4. Moka pasigaminti krakmolą, moka krakmolyti ir laidyti krakmoly- ,

tus daiktus, moka naudotis mėlyne (lazurka). '
5. Moka laidyti vyriškus viršutinius marškinius ir kostiumą. . ’ . \ ’

XXVI. Mezgėja-
1. Moka gražiai, lygiai mėgsti virbalais ir nerti kabliuku.
2. Numezga kojines, pirštines (pirštuotas ir kumštines), megstukąį ša

liką, vaikiškus drabužėlius ir kepuraitę.
3. Moka pamokyti kitus nėrimo ir mezgimo.
4. Moka išmegsti raštą iš piešinio ar pavyzdžio. . ■ y
5. Moka atmintinai kelis gražius tautinius raštus ir derinti spalvas.
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XXVII. Siuvėja.
1. Moka išmatuoti, užrašyti ir padaryti sijono ir palaidinės iškarpą.

-2. Meta sukirpti ir pasiūti palaidinę, sijonėlį ir paprashę suknelę.
3. Moka naudotis ir siūti mašina. . • ■ .
4. Moka padaryti skylutes ir įsiūti sagas. • - - " .
5. Moka pasiūti keletą įvairių vaikiškų drabužėlių. ;
6. Meka pasiūti skautišką uniformą. ’ ' ■

',7. Moka pasidaryti petukus ir juos įdėti.
8.. Moka darbą gražiai išbaigti (apmėto siūles, atsiūli, užtaiso siūlų galus

.ir kt. ir sulaido).. t . , ■

, XXVIII. Lėlių, rūbų siuvėja. .;
1. Moka padaryti lėlės rūbelių iškarpas.
2. Moka sukirpti ir pasiūti lėlei palaidinę, sijonėlį, žįurstelį, skarelę,

batukus. . • ,
3. Moka pasiūti lėlei skautišką uniformą ir kepuraitę.
4., Meka paruošti ir aprengti keletą lėlių parodai.

■’ • . e
' ’ ' . ■ . X . V

. v X- ' XXIX. Daržininkė. ■ _ '
1. Sukasa gabalą žemės 5 k v. m., pasodina ir išaugina 6 rūšis daržovių

arba gėlių iš sėklų arba daigų. • > ■ • .
2. Žino vardus 12 augalų, augančių beveik kiekviename darže.

XXi. Sodininkė.- ■'
1. Moka augalą ar medį prižiūrėti, apkarpyti, skiepyti ir tręšti, kovėti 

su parazitais. . . ' . x

' , XXXI Ūkininkė. - \ '
'■* - ■ /

1. Turi žinių, įgytų praktikos būdų, iš vieno sekančių darbų: paukšti- ' 
ninkystės, avių ganymo arba gyvulininkystės.

2. Turi bendrą supratimą apie šieno nupiovimą ir šuvėžimą, sėją, javų ‘ 
j pjovimą, džiovinimą ir suvežimą. Susipažįsta su sezoniniais darbais'

ūkyje ir su galvijų, karvių, avių, kiaulių priežiūra.
■ • ' - l’’. , • .

XXXII. Krepšių pynėja.
L Turėti' bendrą supratimą apie žaliavą, vartojamą krepšių pynimui-.-
2. Žinoti, kur\ta žaliava gaunama ir kaip'ją paruošti darbui.
3. Padaryti pačiai ką nors praktiškam naudojimui, iš vytelių, nendrių

ar šakų ir virvelių. . - - ■ .

. ’ XXXIII. Knygrišė. , . •
1. Atlikti sekančius veiksmus knygų rišime:

> a. paruošti knygos dalis siuvimui ir siūti,
b. uždėti knygai nugarėlę, . .
c. sulyginti knygos kraštus, uždėti viršelį ir suspausti.

■ .- " ’ ' / , ' ' ■ . . . ' 17 '
i - ■ ■
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< DAINŲ, LSS TARYBOS PIRMUOS NUSTATYTŲ 
VARŽYBOMS, SĄRAŠAS.

A. Jaun. skautėm:
1. Šąltyšius. ■ . 6. Augo kieme klevelis.

2. Garnys. ' 7- Leiskit į tėvynę.
•3. Lakštingalėlė. ' 8. O atsimenu namelį.
4. Kaip gi gražus rūtelių darželis, 9. Sesės skautės.
5. Lietuva brangi 10. Toli mus tėvynė.

B. Skautėms:
1. Lietuva brangi (6 p.)„ . 9.
2. Už Raseinių (7 p.) • , 10.
3. Ners vėtros ūžia. (6 p.) 11.
4. Gražių dainelių (6 p.) / 12.
5. Ten, kur žaidžia Nemunėlis (6 p.) 13.
6. Supinsiu dainužę (4 p.)

. 7. Siuntė mane močiutė (4 p.) ■ 14.
8. O kai aš pas močiutę buvau (p.) 15.

Močiute mano, širdelejnano(6p.).' 
Bijūnėlis žalias (6 p.) ’ . .
Už jūrių’ (4 p.)
Į pasaulį margą (3 p.)
Jauna seselė ant grėblio pari
mus (3 p.)
Baltes burės plazda z •
Tris dienas, tris naktis (3' p.) .

/1. Lietuviais esame mes gimę.
2. Kur bėga Šešupė -(6 p.)

3. Op, op, kas ten, Nemunėli.
4. Močiute, ką padarei (1-3, 5-8
5. Susvarstyk-, antela "(6’p.)
6. Oi žiba žiburėlis (4 p.)

C.. Vyr. skautėms.
7. Ant marių krašto (1-4, 6 p.) 

(Birutės daina)
8. Sveiki broliai dainininkai ,(4 p.) 

p.) 9. Giedu dainelę, savo giemelę (6p.) ‘ i 
. ' 10. Kai aš grėbiau lankoj šieną. ,

A. Jaun. skautams:
1. Šąltyšius.
2. Garnys?
3. Lakštingalėlė.
4. Aūgo kieme klevelis.
5. Kampe tupi.

1. Šėriau žirgelį.
2. Atskrend sakalėlis.
3. Augo sode klevelis.
4. Augo girioj ąžuolėlis.
5. Mūsų kuopa kai- išeina:
6. Sutems tamsi naktužėlė.
7. Lietuva brangi.

6. Augo girioj -ąžuolėlis.
7. Toli mūs tėvynė. <

8. Nors vėtras ūžia aplink mus. .

8. Lietuva brangi.
9. Leiskit į tėvynę.

10. O atsimenu namelį.
■ V ’ I.

B. Skautams:
9. Tris dienas, tris naktis.

10. Baltos burės plazda.
., 11. Bijūnėlis žalias.

•„ 12. O atsimenu namelį.'
13. Jauna seselė ant grėblio patirpus.
14. Lakštingalėlė. '■
15. Kanapėlė. x

, , C. Skautams vyčiams:
1. Lietuviais esame, mes gimę. 6. Susvarstyk antelai
2. Vis pirmyn.. ' 7. Sveiki broliai dainininkai. ■
3. Kur bėga Šešupė. .*• ' 8. Giedu dainelę.
4. Tautinės stovyklos daina.. : 9. Kai’ aš grėbiau lankoj šieną.
5. Teka saulė. » 10. Vėliavos iškeltos plakas.
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L. S. B. Vadijos 
Instruktavimo Dalis.Brangtjs Broliai!

‘i

Bendraraštis nr. 2.„Ranka mus spaudžia geležinė, 'Krūtinę apkala ledais: ,Uždekim meile sau krūtinę!Į kovą stokim milžinais!“' (Maironis).
_ - - ' " i.1. Pasitaiko atsitikimų, kad naujai pakeltasis skautų vadas užjniega ant laurų,, manydamas esą jau pasiekęs jau visa tai, ką skautybė gali duoti. Tai klaidinga. Kuo aukštesnis laipsnis, < tuo didesnės pareigos. Skautybė yra viso gyvenimo uždavinys. Jei skautininko {žodžiu pasižadama dirbti skaūtybės labui, tai šis pasižadėjimas turi būti ir vykdomas..'Tai šventa kiekvieno vadovo pareiga. Darbui niekad nėra ribų. Skau- . • tauti galima visą gyvenimą, ir vis dar kas nors naujo ir gražaus skauty- , bėję bus randama. Tad nepasitenkinkime vien tik idealų prisiminimais, .nesustokime, pusiaukelėje, bet'dirbkime! '2. Dar blogiau yra su tais, kurie pasitraukę iš aktyvaus skautiško , 'darbo, nesitenkina miegojimu, bet trukdo kitiems savo broliams. Žinbma, mes tupime daug skautų vadų, dėl rimtų priežasčių negalinčių tiesioginiai vadovauti, kurie savo sieloje buvo ir bus tikri skautai.’ Pasitaiko ir tokių; kuriam viskas negerai, viskas blogai, visur jis randa progos prie ko nors prikibti, ką nors sukritikuoti. Pats nieko nedirbdamas, jis yra stąbdis skautiškam darbui. . ■ . .Broliai, jeigu yra pasaulyje ^raži ir skaisti idėja, ‘ji visuomet susilauks savo priešininkų. Ir tai- natūralu. Juk visuomet atsiras žmonių, . '■kuriems tos idėjos Įgyvendinimas vienaip ar kitaip sutrukdys jų tamsių savanaudiškų tikslų siekimą. Tačiau tai dar nęreiškia, kad reikia nuleisti, rankas, nekovoti ir nusiminus konstatuoti padėtį be išeities. Kaip priešai, lygiai taip atiranda ir idėjos draugai — ’gynėjai, pasiryžę kiekvienu momentu pasiaukoti, atiduoti visas jėgas savo užsibrėžtam kilniajam tikslui. Ir nieko tokiems nereiškia kliūtys — jų pasišventimui ir idealizmui niekas neįstengia* pastoti kelio. - ■ •Mes skautiškam kely tų kliūčių dažnai sutinkame: pasipriešinimo, pasityčiojimo, pašaipos, ne kartą ir ne vieną skaudžiai nusivilsme gal net geriausiais -savo draugais. Tačiau nusivylimai lydi idėjinį žmogų visą gyvenimą. Nusivilsime šimtą kartų :— dirbkime su pasitikėjimu toliau! Šimtas pirmasis kartas baigsis laimėjimu! Juokiasi kas iš mūsų — * .neišsigąskime ir nepraraskme drąsos! Pasaulis, o kartu ir mūsų Tėvynė, už visus turimus laimėjimus turi dėkoti kaip tik tiems pasišventėliątns, kurie savo laiku buvo išjuokti (prisiminkime Vincą Kudirką!) Eikime nesvyrucdami į' priekį! O jeigu jau kas iš jūsų pritrūko jėgų — tepailsi. Niekas jam už tai neprikaišičs. Tik tegu jis nenumuša savo pesimizmu Įeitiems nuotaikos, tegul nors iš tolo’ drąsina kovojančius brolius draugiška šypseną (tuo būdu jis bus visą laiką su mumis). Gi jei jis tik , vaidina pavargusį, jei jam užtenka jėgų gaišinti- brangų laiką tuščiai kritikai, verčiau tegu nustoja mokęs ir teparodo mums savo gražiu pavyzdžiu kaip reikia dirbti. -Mes laukiame visų kritiką įsijungiant į kovotojų eiles. Laukiame ir nuoširdžiai kviečiame juos! Vietos visiems užteks; juk darbo — neapmatomi plotai! Tebūna kelrodžiu mums Tautos Atgimimo Dainiaus' žodžiai: . ■' \ -
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■ — * „Ne kritikų, kur šmeižia, viską ..peikia,
z Ne pranašų bedugnės ateities, —- /■ '
' ' Mums reikia tų, kur susikaupę veikia!

Daugiau darbui daugiau jaunos vilties!“ ■

. 4 3. Nusiskundžiama,. kad kai kuriose vietose skautų' vadai veikia kaip 
, policininkai, taikydam savo skautams kariškus metodus (anot vieno bro

lio, jie vartoja „puskarininkio toną“). Mes norėtume čionai skirti atvejus.
a) Nevisur ir nevisuomet toks vadovų elgesys seka iš blogos valios. . 

Daugeliu atvejų tiesiog nesuprantamas jaunimą^ nemokama įsijausti į 
jam svarbias problemas, nemokma įsigyventi į jo padėtį. . '

Vadovams nereikia' liūdėti, jei vaikas dar neturi pilno supratiitio 
apie garbę, drausmę ir panašius dalykus. Dažnai mes laukiame iš vaiko 
daugiau, negu jis yra, t. y. reikalaujame-is • jo to, ko jis dar neturi' ir tuo 
būdu negali duoti; gi, kai mūsų reikalavimai neišpildomi, vartojame per 
griežtą toną, tuo darydami vaikui didžiausią skriaudą. .,

Pradėkime nuo to, į:as konkrečiai yrą, išmokime dirbti su turima ' 
medžiaga! Kiekvieno skauto veiklą reikia vertinti pagal jo augimo ir 
brendimo raidą. Skautas užauga ne per vieną dieną. Jis gal ir labai port' 
tobulai,vykdyti skautų įstatus, bet ne visuomet iš karto tai sekasi (galų 
gale niekas iš mūsų nėra tobulas!) Todėl supraskime jį ir padėkime jam 
Jauno žmogaus yystimasis reikalauja didelės meilės ir. rūpestingos Prie
žiūros ... Neatsirubežiuokime nuo jo savo skirtingos spalvos kaklaraiščiu 
Skautai sudaro vieną šeimą, ir vadovai yra joje' vyresni broliai. Kaip ■ 
tokie, jie turi mokėti dirbti ir su . kiekvienu berniuku atskirai, jie turi ' 
suprasti, kad preš juos randasi ne automatai, ne aklai klusni, bejausmė 
masė, bet gyvi berniukai, kurie nori gyventi, yra linksmi ir nuotaikingi. 
Kiekvienas iš tų berniukai, kurie nori gyventi, yra linksmi ir nuotai
kingi. Kiekvienas iš tų berniukų turi savo atskirą vidaus pasaulį (dažnai 
gražų ir turtingą), tad vadovas turi prisitaikyti prie vavięnio berniuko 
sielos ypatumų, turi mokėti ne tik juos suprasti, bet ir pakreipti juos ber
niukui reikalinga kryptimi. ■ _ - ' ' ' ' . ■

Kai kurių Brolių priekaištas, kad tuo būdu gausime užsidarėlius ■ 
individualistus, yra-neteisingas. Jei -mes matome kolektyve paskirus, 
skautus, tai dar toli gražu tuo neneigiame kolektyvo reikšmės gyvenime. 
Priešingai, patys geriausi- rezultatai gaunami tuomet, sako R. Baden- 
Powell, kai berniukuose ugdomas bendruomenės jausmas. Ne prieš ben
druomenę mes nusistatę, bet prieš berniukų auklėjimą policinėmis prie-r 
monėmis, nes tuo atveju kaip tik gautume visai nepageidaujamus rezul-' . 
tatūs: mūsų skautai taptų ne sąmoningai dirbančiu kolektyvu, bet nesą- - 
moninga botago bijančia banda. '

Mes, norime, Broliai, asmenybių bendruomenės tarnyboje. Kai to 
sieksime, abiejose pusėse bus reikalinga pusiausvyra: iš vienos pusės 
skautai tampa „sau žmonėmis“, vyrais su charakteriu ir įsitikinimais, iš 
kitos — jie mokės derinti savo asmeniškus reikalus su kolektyvo reika- • 
lais ir pasiaukoti bendruomenės labui. Tad Broliai Vadai, mokėkime . 
rasti kelią į berniuko širdį! Tejungia mus su skautais šiltas, draugiškas 
ryšys. Būkime kieti, kur to reikia, bet kartu' .matykime daiktus iš skautų ■ 
matymo taško!“ (R. Badep-Powell). Daugelis iš Brolių Vadovų dar pui- - 
kiai atsimena mūsų Įkūrėją iš Palangos laikų. Visi pastebėjo jo malonią -
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laikyseną ir draugišką šypseną; jo. laikysenoje nebuvo nieko oficialaus, 
jokio „puskarininkiško“ įsakymo, o tačiau jis savo vidaus jėga žadino 
pagarbų paklusnumą. Toki ir mes turime būti!

b) Jei vadovams nevisuomet sekasi suprasti savo berniukus, tai dėl 
to perdaug nusiminti nereikia — svarbu tik geri norai, ir su laiku pade- - 
tis pagerės, su laiku vadovas savo nuoširdžiomis pastangomis bei darbu 
laimės skautų meilę ir pasitikėjimą. Visai kas kita tačiau yra antruoju 
atveju, • kur pučiamasi sąmoningai, siekiant patenkinti savo tuščią 
ambičiją. Aišku — broliai, kurie išnaudoja jiems patikėtas pareigas 
tik tam, kad galėtų puoštis blizgučiais ir įsakymo galia, daro 
mažai garbės mūsų šeimai. Tepagalvoja jie, ar į teisingą vietą pakliuvo, i 
Mūsų Sąjungoje ne skautai tarnauja vadams, bet vadai skautams. Jei 
broliams tai persunku — visai be pykčio patariame pasiieškoti kokio 
nors kito ušsiėmimo, kur būtų mažiau darbo, daugiau privilegijų. Bliz- 
guočių ieškotojams pas mus nėra ir negalės būti vietos. Mes griežtai lai
komės principo:

„Ne tokių pasipūtusių povų,
Ne beždžionių mums reikia vadovų,
Bet tikrų didžiavyrių tautos!“ (Maironis).

Visi skautai dirba, kruta ir juda kaip mažos darbščios skruzdėlės. 
O skruzdėlės tinginių nepakenčia ir kanda kiekvieną tokį, per arti 
priėjusį prie skruzdėlyno . . . Tuo labiau joms nereikalingi tie balta
rankiai, kuria bando savintis kitų nuopelnus, patys‘nieko neveikdami — 
tokį kanda jos dar skaudžiau! Nori kas vadovauti — prašau! Bet te- 
mata šalin baltas pirštinaites, tebūna pirmas tarp darbščiųjų skruzdėlių!

4. Vienas iš pačių didžiausių sunkumų — tai atstumas, kuris mus 
skiria. Gyvendami toli nuo vienas kito, nevisuomet galime esant reika
lui viens kitą aplankyti. Gali ateiti valanda, kai ryšiai tarp mūsų . 
ilgesniam ar trupesniam lakui visai nutruks ir medžiagos skautiškam 
darbui nebebus galima duoti. Tad jau dabar mokykimės dirbti svaran- 
kiškai, kad paskum galėtume apseiti savo jėgomis. Besiruošiant nežino
mai ateičiai, gal padės Broliams viena kita pastaba.

a) Nesustinkime siauruose rėmuose, nestovėkime vietoje, vieno mažo
skautuko žodžiais tariant, netapkime „amerikoniškais konservais“. Gy
venimas kaip tekąs vanduo ieško vis naujų kelių. Eikime kartu su juo, 
neatsitikime! Visur rodykim iniciatyvą, sumanumą ir energiją, ieškokim 
naujų kelių, išbandykim visokiausius veiklos būdus bei priemones, ne
venkime pataisų (tik per šimtą klaidų eina kelias į teisybę!) Drąsiai 
krypkimo • Vieną ar kitą pusę, jei to konkrečiai reikia ,— mūsų čia 
niekas neturi varžyti, išskyrus skautiškuosius principus. Idėjiniame 
darbe reikia mokėti taikytis prie esamų sąlygų ir tuo būdu jas išnaudoti 
savo tikslo siekimui. Nelaukime, kol-gyvenimas ims mus valdyti — ge
riau valdykime mes jį, kreipdami viską mums pageidaujama skautiška 
linkme. Nėra dalyko, kuris skautams nepavyktų — tik drąsos! Tik ne- • 
tapkime ,'prmal'stai, bet būkime judrūs, kaip gyvasis sidabras! Užvers 
kas mums skersai kelio tvorą — ieškokime skylės, pro kurią būtų ga
lima išl'sti! - -

b) Ieškokime gyvenime deimančiukų, mokėkime visur rasti grožį, 
Mokėkime rasti medžiagos savo darbui kiekvienoje smulkmenoje, mokė
kime gyvenime matyti tai, pro ką daugelis žmonių praeina užsimerkę. 
Pasaulis yra labai gražus, tik reikia jame žiūrėti akimis. Kiekvienas kad
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ii mažiausas dalykėls, turi virsti mūsų rankose naudingu įrankiu didžiam tikslui siekti (to niekad nepadarys nesavarankiškas mamytės sūnelis!) Pesimistui ir šviesią dieną viskas juoda, gi optimistas ft tamsiausioje naktyje mato skaisčią kelrodę žvaigždutę. O skautai gi optimistai! Nepraraskime niekad nuotaikos ir prisitaikykime sau aną Valančiaus posakį: „Būkit bitelė, kuri iš kiekvienos žolelės, kvepiančios ir dvokiančios, moka iščiulpti saldų medų!“ • .c) Rūpestingai parinkime'pačią medžiagą. Turinys turi būti toks, kurs padėtų berniukams tapti sau žmonėmis ir pasiekti' ko nors realaus ir teigiamo gyvenime. Neprikraukime skautams nereikalingų žinių, ries . medžiaga — tai tik pagelbįnė priemonė įrealinimui tų obalsių,, kurie žiba mūsų vėliavose (mums nereikia norėti, kad berniukai taptų enciklopedijomis; ne, mes norime gyvo žmogaus, kuris daro gera kitiems!) Neišgalvokime nauju kilometrinių programų, nes mūsų skautai ir taip per dažnai paskęsta jiems duotoje medžiagoje, kurioje be tvarkos sumaišomi labai reikalingi dalykai su visai bereikšmiais. Tie maži beverčiai ar menkaverčiai dalykėliai tačiau gaišina laiką ir berniukai nebesuspėja išeiti iš to, kas jiems būtinai reikalinga. Duokime berniukams , pirmoje eilėje tai, kas jiems būtiniausia ir reikalingiausia!d) Gautą ar jau turimą medžiagą stenkimės tuoj įgyvendinti, vartojant tam visas galimas priemonės. Teorija turi tiek vertės, kiek ji realizuojama praktikoje. Todėl niekad nepasitenkinkime skautams sueigoje ką nors pasakę, bet žiūrėkime, kad viskas būtų tuoj pat įgyvendinama. Jei skautai negali mūsų turima medžiaga dėl kurių nors priežasčių praktiškai pasinaudoti, jei ši turimoji medžiaga nepadėtų jiems jų kelyje — sų ramia sąžine atidėkime ją į šalį. Bet jei jau syki radome reikalo ją skautams duoti, tuomet nebegali būti jokių kompromisų — skautai turi r gautąsias žinias panaudoti, turi skautybę ne tik teoretiškai suprasti, bet..praktiškai išgyventu Ypatingai čia, Broliai, turime budėti’ ir dirbti visu rimtumu! ’ ■ ~. 5. . Nepamirškime paties svarbiausiojo dalyko. Taip, Broliai, tikrai pats svarbiausias, nors gal ir kukliai atrodantis. Kažkas yra teisingai pasakęs: „Vienintelis tikras kėlias į didelius laimėjimus ateityje eina per mažus dabarties žingsnelius“. Tiktai tas sugebės, sekimingai siekti didelio ir gražaus tikslo, kas gerai, atliks net pačias mažiausias šiandien jam uždėtas pareigas. Tiktai tas sugebės sukurti ką nors didelio, kas mokės kasdieniniame gyvenime pradėti nuo kuklaus^ mažo gerojo darbelio. Juk didieji darbai'kaip tik ir yra pastatyti iš tūkstančio gerų darbelių; atimkime juos, atimkime plytas, iš kurių pastatyti puošnūs rūmai, ir jie sugrius ... . > , -, Gerasis darbelis, R. Baden — Povellio žodžiais, ■ yra berniuko „busimosios geros valios ir naudingumo -kitų žmonių atžvilgiu pagrindas“. Tai labai didelė auklėjimo ir ypač saviauklos priemonė. Skautus jis taurina, daro juos kilniais žmonėmis, mokančiais tarnauti savo broliams ir sešems, paruošia juos būsimiems uždaviniams. Iš kitos pusės, gerasios darbelis, yra ir pats geriausias, kriterijus, pagal kurį sprendžiama apie • skautiško darbo lygį viename ar kitame vienete. Kur skautai daugiau kreipia dėmesio į geruosius darbelius, kur jie tokiu būdu praktiškai vykdo savo įžodį ir įstatus, ten jie yra kaip saulutės'spinduliai, kaip maži deimančiukai (visų tautiečių džiaugsmui ir pasididžiavimui!) pilkame lagerio gyvenime. Jei skautininkas ar kitas koks vadovas skun-x
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džiasi, kad jam nesiseka, tuoj norisi paklausti: — o kaip yra tavo vie
nete su geraisiais darbeliais? Broliai, mei netikime, kad ten galėtų nesi
sekti, kur su geraisiais darbeliais yra viskas tvarkoje...

Vyriausiasis, Skautininkas įsakmiai yra pabrėžęs geroje darbelio 
reikšmę, vadindamas ji ne tik puikiausia priemone tobulėti, bet kartu 
ir pačiu tinkamiausiu būdu išvengti kasdieninių kivirčėlių, atitraukti 
mints nuo, dažnai bereikšmių kasdieninių smulkmenų. Tikrai, taip ir 
yra! Gerasis darbelis visose aplinkybėse puikus daktaras, nenuilstamas 
padėjėjas, geras draugas ir ištikimas padėjėjas, geras draugas ir ištikimas 
palydovais.' Nuo jo, tik nuo jo savo darbą rytą pradėkime, juo savo pa
reigas vakare užbaikime! Visai nesvarbu ar tai bus individualinis — 
geras darbelis, ar skilties kolektyvins, ar gal visos draugvės . . . Apie 
tai jau daug buvo kalbėta ir mums reikia tik vykdyti. ' \ "

• ' Mes nežinome, kur ryt „nukeliausim, nakvynėlę gausim“. Negaile
stingas laiko vėjas gali išblaškyti mus po tolimiausius plataus pasaulio 
kampelius. Šiais jubiliejiniais metais nelemta mums pasipuošti Tėvynės 
laukų, gėlėmis, negalime aplankyti Žuvusių dėl Tėvynės paminklo ir 
daug daug ko dar mes negalime... Bet turime: savo skautiškus idealus. 
Ir jų niekas mums neišplėš! Nėra tokios galybės pasaulyje, kuri neleistų 
mums daryti gera kitiems, galėtų uždrausti mums tobulėti dvasia ir tapti 
kasdien vis gražesniais skautais...

Tad, Brangūs Broliai, kur bebūtume, kur mus likimas benublokštų, 
telydi mus iš paskos mūsų gerieji darbeliai! Teduoda jie mums jėgų — 

■ , kiekvienas geras darbas sustiprina sunkiame kelyje — kitiems gi tepa
rodo, kad ir sunkiausiose sąlygose ištikimai tebetarnaujame savo Ar
timui.'.. Tikėkime — gerieji darbeliai daug reiškia Aukščiausiojo akyse, 
daugiau, negu mes manome... Jie atvers mums Tėviškės vartus, juos 

• kaip brangiausią dovaną parnešime namo j Lietuvą. Tikėkime — ne už 
kalnų ši valanda! Tikėkime ir kraukimės j. savo dulkėtą, skautišką 
kelionės kuprinę tuos mažuosius, kuklius gerus darbelius! Ateis laika? —- 
ir papuošime jais mūsų mažą Tėvynę. O. dabar tokj darbeli darydami 
galvokime apie visa tai, galvokime, kad po vargo'ir kančios vieną kartą 
atsikvėpsime, kad juodoms benamių dienoms ateis kada nors galas, kad 
vieną rytą atsibusime jau ne svetur, ne po svetimu dangumi, bet savo 
tėvų žemėje, ir kad
, v „Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim,

Mus lydės paukšteliai ir daina, >
O kai mes žygiuodami dainuosim,
Su mumis dainuos ir Lietuva!“ ’

Budėkime! ’

i
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