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Latvijas tautas banka

Rīgā, Brīvības ielā JVb 24. Savā namā.

Bankas operācijas:

Noguldījumi. Tekoši rēķini. Mājas krājkasites. Taupī-

bas markas. Vekseļu diskonts. Aizdevumi. Garantijas.

Valūta. Inkasso. Pārvedumi.

Bankai Latvijā 140 korespondenti

Latvijas sedlinieku darba kooperatīvs

Veikals un darbnīca Rīgā,
Matisa lela Nr. 19, tālr. Nr. 91684

Piedāvā dažādus adas izstrādājumus no krājuma, kā: sedlus, zirgu aizjūgus, ce-

ļojumu piederumus, motocikletu sēdekļus, velosipēdu somiņas, dainu rokas somi-

ņas, portfeļus, naudas makus, tirgus somas, ka ari skautiem, vanagiem, sportistiem
teltis pēc zīmējuma no sava un pienesta materiāla. Izgatavo auto kofferus

polsteru pārvelkamos, atsperu kapes, ka ari radiatoru segas v. t. t.

Y;ilsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojs

Rīgā, Aspazijas bulv. 4. Tālruņi: Vadītājs 33552, grāmatv. un preču kase 20330, biļešu kase 22124

leks- un ārzemju biļetes. Guļamvietas. Gaisa un kuģu biļetes. Vīzu apgādāšana. Precu un

bagāžas transports. Nomuitošana. Pasažieru un precu apdrošināšana. Ārzemju valūtas maiņa.

NODAĻAS:

Daugavpili, Rīgas ielā 61. Tālr.: 774. Liepājā, Lielā ielā .N? 19. Tālr.: 1191.

Lietojiet vairāk cukuru — cukurs

mūsu dzimtās zemes ražojums

Cukurs baro — cukurs spēcina

Herdera Institūts, Rīgā privāta vācu augstskola

aaaßHaHaaaaaaaaaaH_^^_^^^^M^^Baaa
*

aHaaaHaa Elizabetes ielā Ht 29

Teoloģijas, tieslietu, tautsaimniecības un filosofijas noda)as
Rudens semestris no 15. septembra līdz 15. decembrim
Pavasara semestris no 15. janvāra līdz 1"). maijam

Kancleja atvērta no pīkst. 10—1 un no 5-7 vak.



KĀRLIS ULMANIS -

TAUTAS LIKTEŅU LĒMĒJS
1918. gada 18, novembrī Latvijas nacionālā teātri
proklamēja neatkarīgo Latvijas republiku, kuras
pagaidvaldibas pirmais ministru prezidents bija Kār-

lis Ulmanis. Toreiz tie bija Krūti laiki mūsu izmo-

cītai tautai, kas tik daudz bija cietusi pasaules kara.

kad mūsu zemē vēl valdīja sveša okupācijas vara.

un kad pilsētās un laukos klaiņoja dažādi šaubīgi ele-

menti, «nodarbojoties» ar laupīšanu, tautas izpostī-
šanu un bezkaunīgiem uzbrukumiem neaizsargātiem
pilsoņiem. Šajā laikā latvju tauta radās vīri, kas uz-

ņēmās uz sevi atbildību tautu glābt no posta, ievest

zemē kartību un panākt, lai arī Latvijai reiz atspī-

dētu gaišāka saulīte.

§0 drošsirdīgo vīru priekšgalā atradās Kārlis Ulma-

nis, kas nežēloja spēkus, veselību un pat dzīvību, lai

tikai tauta sev varētu izkarot brīvību, nostāties pat-

stāvīgi un pēc tam uzsākt savas jaunās valsts uzbū-

ves radošo darbu.

Bija arī daudz vīru. kas' viņam šaja atbildības pilnajā
darba gāja palīga. Tie bija ministri, kura vadoņi,
studenti, skolnieki un visi pilsoni, kam Latvijas vārds

bija dārgs, un kas ar savu uzņēmību, drošsirdību un

ārkārtējo neatlaidību beidzot panāca to. ko latvju

tauta sen vraidija — savu valsti, savu neatkarību un

tiesību uz vienlīdzīgiem pamatiem runāt līdzi citam

tautām un valstīm. Brīvība un patstāvība bija iz-

karota un izpirktas ar labāko latvju dēlu asinīm, kas

uz ežiņas galvas lika tautas labākas nākotnes sa-

sniegšanai.
Ar lielāko godbijību nolieksim savas galvas šo varoņu

priekša un solīsimies nekad neaizmirst tos upurus,

ko viņi nesa; solīsimies mūžam atminēties tos Brāļu
kapus, tās svētnīcas, kur tagad brīvās Latvijas smil-

tājā šie varoņi atdusas. Solīsimies sekot viņu priekš-

zīmei un, ja tas būs vajadzīgs — uz mūsu tautas va-

doņu, mūsu tautas labāko dēlu aicinājumu an upurēt

sevi tāpat, kā to darīja tie, kam tagad esam lielu

pateicību parādā par to, ka varam būt krietni savas

tautas dēli.

Pateicoties mūsu vadoņiem, mūsu pirmajam un an

tagadējam ministru prezidentam, pateicoties mūsu

varonīgiem tēvu zemes sargātājiem — mēs tagad jau

septiņpadsmit gadu dzīvojam un elpojam mūsu brī-

vajā Latvijā.
Mūsu tauta visus šos gadus daudz strādājusi- Arī

Latvijas skauti centušies pēc savas labākās apzinās

visus šos gadus būt palīdzīgi savai tēvzemei un arī

no sevis dot kādu stariņu no tās saules, kas apspīd
tagad mūsu dzimto zemi.

Bet bija dažkārt tadi brīži, kur šie darba apstākli bija

grūti, jo bija mūsu zemē ļaudis, kas visādi centas

mūsu labos nodomus kavēt un paralizēt.

Radās dažkārt tāds iespaids, ka dažādi mūsu valstij

sveši elementi negrib ļaut mums pašiem mūsu pašu

brīvajā Latvijā brīvi elpot un attīstīties.

Tad nāca 1934. gada 15. maijs.

Tad nāca tā diena, kur atkal radās viens vīrs, kas

pateica, ka tagad nu reizi šādām nevēlamām, tautas

patstāvībai bīstamam parādībām jādara gals. Un

šis vīrs bija cilvēks, kas jau 191S. un 1919. gados mū-

su tautu izveda no purva- Tas vīrs bija — Kārlis

Ulmanis, musu tautas vadonis un ministru prezi-

dents.

Neskatoties uz to, ka vina veselību nemaz nevar uz-

skatīt par sevišķi spīdošu, neskatoties uz to, ka virjš

jau sen vairs nav mūsu gados — viuš tomēr izrādī-

jās veselīgāks un jaunāks par mums jaunajiem. Viua
ārkārtīgais gribas spēks uli lielā uzņēmība, latvju tau-

tu mīlošā sirds un vina neizsīkstošā enerģija šoreiz

deva latvju tautai jaunus spēkus atkal ticēt labākai

nākotnei.

Par latvju tautu nāca jauna atmoda, jauna atdzim-

šana. Ar vienu rāvienu tika izravēts viss ļaunais,

kam nav vietas mūsu starpā. Ar vienu rāvienu tauta

tika apvienota-

Tagad šis apvienošanas darbs jau turpinājās veselu

gadu. Daudz kas šajā gadā ir mainījies. Daudz kas

Dr. K. Ulmanis
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šajā gadā noticies, kas nevarēja notikt piecpadsmit

gadu laikā. Arī mums. skautiem tagad dota iespēja
strādāt pavisam citādos apstākļos kā agrāk.

Pateicoties 1934. gada 15. maijam, mūsu kustība ta-

gad iet lieliem soliem uz priekšu, ar katru dienu, mū-

su cēlās idejas tagad atradušas daudz vairāk dzirdī-

gas ausis, kā agrāk.

Mēs tamdēļ arī varam būt lepni, ka mūsu tautas va-

donis Dr. K. Ulmanis kopš 1934- gada oktobra mēne-

ša ir mūsu organizācijas goda biedrs, bet kopš 1934.

gada jūlija mēneša — mūsu «pelēkā vilka» ordeņa

kavalieris.

Tautas vadonis mūsu jaunatnes labā un līdz ar to

ari musu skautu labā ir tik daudz darījis, ka to šeit

vārdos nav iespējams izteikt.

Nav iespējams izteikt vārdos viņam arī to pateicību,

kādu mēs katrs savā sirdī jūtam.

Tamdēļ sniegsim no sirds viens otram savu kreiso

roku, solīsimies ari turpmāk sekot mūsu tautas va-

doņa cēlai priekšzīmei dzīvē un darbā un mācīsimies

no viua, kā vajaga mīlēt un cienīt savu tautu un

valsti.

Tad Latvija — mūsu dārgā, asinim slacītā tēvzeme,

būs stipra, zeļoša un varena.

Lsat modri!
J. Dombrovskis

Latvijas skautu priekšnieks.

APVIENOJOTIES

Skaldi un valdi!» bija Latvijas nedraugu devīze,

un daudz netrūka, ka ta viui būtu sagrābuši

varas grožus savās rokas. «Vienībā spēks!-
teica latvju tautas lielais vadonis, slavenā armijas

virspavēlnieka atbalstīts, un visi mošķi nolīda kur

kurais. Viua vadībā pakāpeniski, bet neatlaidīgi

latvju tauta iet pretī tai vienībai un viengabalainībai,
kas citkārt radās tikai lielām briesmām draudot.

Prieks atzīmēt, ka tautas lielais vadonis audzina

tautu, nevis komandē to, vai pavēl tai. Audzina pie

tam vēl ar visiespaidīgāko metodi — priekšzīmi,
kas sevišķi spilgti izpaudās š. g. 28. janvāra draudzī-

gajā aicinājumā.

Laifu un skautu organizāciju darbinieki arī ir centu-

šies ar savu priekšzīmi audzināt Latvijas jauno pa-

audzi tēvijas mīlestības un kopības garā, nometnēs

un nodarbībās vienmēr pasvītrojot vienības un kop-
darbības lielo nozīmi.

Pēc ilgākām pārrunām, kas sāktas jau 1928. gadā,
kopdarbības ceļš ir novedis pie pašu organizāciju ap-

vienošanās.

Daudzi no šo organizāciju dalībniekiem savā laikā ir

atsaukušies valdības aicinājumam aizstāvēt līdz pē-
dējam savu dzimto zemi pret ārējiem ienaidniekiem.

Daudzi arī tagad atrodas valsts sargu vietās. Daudzi

citi ir skolotāji, mācītāji un sabiedriski darbinieki.

Tagad viui ir atsaukušies lielā tautas vadoua aicinā-

jumam uz vienību, ir sapratušies un sadevušies rokas

vienotam darbam mūsu dārgās tēvijas labā.

Laifi, skaitā mazāk, pievienodamies vairākumam —

skautiem, sagaida to pašu sirsnīgo draudzību, kādu

skauti parada saviem biedriem, labsirdīgu pacieša-

nos, kamēr laifi iegūs vajadzīgo noslīpējumu skautu

īpatnības, un saprotošu pretīm nākšanu reliģiskās
audzināšanas veicināšanā, kurā viui ieliksies kā sa-

vā galvenajā uzdevumā.

Izaudzināt krietnus un ticīgus pilsoņus, lai būtu ap-

vienotas organizācijas mērķis. Priekšzīme un uz-

upurēšanās lai būtu darba metodes. Ticība Dievam

lai butu tā roka, kas spēj vemt gudrību un spēku šim

darbam no Dieva neizmērojamās bagātības. Mūžī-
gas dzīvības cerība lai ierosina un uztur gribu dot

musu darbam vērtību nevien šiem dažiem desmit

gadiem zemes virsū, bet vēl jo lielāku nebeidzama-

jai mūžībai.

Inž. R. Putnaērglis

Latvijas laifu priekšnieks.

MEŽA DIENAS

Jaunatne vienmēr ir bijusi tā, kas savus centienus

un briestošos spēkus veltī kādam idejiskam mēr-

ķim. Un kur jaunatne pielikusi savu roku, tur

darbs nav palicis pusceļā, bet vienmēr augstāk un

augstāk pacelies savā dižumā. Jaunībā veiktie darbi

un uzdevumi neaizmirstas, bet arī turpmākā dzīvē
noder ka paraugs un pamudinājums.

Viens no tādiem darbiem, kur jaunatne ar vislielāko
Sirsnību un aizrautību strādā, ir katru «adu rīkotās
meža dienas.

Šogad meža dienas atklās 2b. aprīlī meža dienu go-
da protektors Ministru prezidents Dr. K. Ulmanis
Nacionālā opera. Prezidenta kungs iestādīs Jelgavas
šoseja pirmo bērzu, ši gada meža dienu simbolizētā-

ju. Tas, ka tieši musu valsts dzīves vadītājs un val-
dības locekli piedalās šī gada meža dienu sarīkoša-

nā, rāda, ka valsts vadošās personas atzinušas un

pareizi novērtējušas meža dienu nozīmi, un tagad ir

laiks, ka arī jaunie Latvijas karoga nesēji rosīgi dar-
bojas meža dienas.

Nav tādu dižu un slavenu darbu, kas būtu veikti bez

jaunatnes atbalsta. Meža dienu darbam nepiemīt tā

īpašība, ka viuš savu darītāju tūdaļ apbalvo ar tau-

stāmu atzinību un labumu, tāpēc tieši šis nākotnes
darbs jāveic jaunatnei, jo tā piedzīvos šī darba svē-

tību. Lai gan darba augļus pilnībā baudīs tikai nā-
kamās paaudzes, darba darītājos jo stipra būs tīka-
mā atziua, ka viui ir strādājuši turpmākām dienām,
palīdzējuši savai apkārtnei kļūt labākai, daiļākai un

pilnīgākai. Un tieši tagadējā laikā, kad teclmikas un

lietderības steidzīgajā trauksmē dažā labā vietā zu-

dis dabas dabīgais līdzsvars, mūsu darbu gaidīt gai-
da it visur. Vienalga, vai tas būtu celmājs, krūmai-

nais klajums, kur kadreiz gan tik kupli zaļoja staltais

mežs, vai kara vētras nopostītais, līdz šim vēl neat-

jaunotais ziedošo ābeļu dārzs — viss tas jāatjauno,
lai savai tuvākai apkārtnei izveidotu jaunu seju. pār-
veidotu pelēcīgo, itkā mūžīgā rudens lietū esošo ap-

kārtni par svaigu un izteiksmīgu. Šo lielo darbu var

veikt ne viena dienā, ne vienā nedēlā, bet gan pama-

zam un neatlaidīgi gadu no gada. darbodamies pa-

mazam tuvosimies tam, ka vismaz dzīvā daba mūsu

tuvākā apkārtnē būs daiļa un krāšņa.
Skauti ir dabas mīļotāji un savas nometnes aizvien
rīko meža, tapec tiem arī visvairāk jārūpējas par

jaunu meža gabalu radīšanu un savas apkārtnes iz-
daiļošanu.

Tāpēc — čakli pie kopējā meža dienu darba!

Inž. mežk. K. Bīrnbaums

Meža dienu centrālās komitejas priekšsēdētājs
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AICINĀJUMS MĀTES DIENAI

Atcerēsimiessavu māmuliņu mātes dienā

13. maljē! Būsim divkārt mT|l pret to, Ja

tās skats vēl vēro mūsu gaitas; darbiem

slavināsim mūsu lolotāju, Ja viņas plak-

stus sedz kapukalna smilts I

IESIM BRĀĻI VIENU CEĻU -VIENU DOMU DOMĀSIM

ARV. LŪSIS

Ugunskura» jau bija aizrādījums, ka. laikam, laifu

organizācija pievienošoties Latvijas skautu

centrālai organizācijai. Tagad tas ir jau no-

ticis fakts.

Pagājušā gadu simtenī kads anglis — vīrs ar gaišu

skatu un gudru galvu — saprata, ka zēniem ārpus
skolas un mājas audzināšanas ir vajadzīga arī vēl

cita. Viuš redzēja, ka ar sprediķiem nākas grūti zē-

nus audzināt. Daudz vieglāk jau — dodot tiem inte-

resantu nodarbošanos. 1883. gadā, šis vīrs — Viljams
Smits nodibināja zēnu organizāciju «The Bov's

Brigāde». lerašanos šis organizācijas sanāksmēs

saistīja ar obligatorisku ierašanos Anglijā tik loti po-

pulārajā svētdienas skolā. Šīs organizācijas sanāk-

smēs, starp citu, zēniem mācīja paņēmienus ar koka

šautenēm.

Dr. Patons, pretodamies ievestai apmācībai ar
koka

šautenēm, 1899. gadā sāka jaunu organizāciju «The
Bov's Life Brigāde» ar devīzi «To save life» —

<Sargi dzīvību». Pāris gadu desmitus vēlāk šīs abas

organizācijas, pirmai atmetot apmācību ar koka šau-

tenēm, rada kopīgu ceļu un apvienojās. 1933. gadā

šī apvienotā organizācija — «The Boy's Brijjade» -

svinēja 50 gadu jubileju. Jubilejas svinībās pienā-

ca loti daudzi apsveikumi. Skautu Lielais Vadonis

aosveica šādi: «Sveicu skautu organizācijas un sa-

vā vārdā un izsaku sirsnīgus novēlējumus visiem va-

doņiem un zēniem Brigādes 50 gadu labu darbu ju-

bileias gadījumā. Man bija dota patīkama tiesība —

inspicēt Zēnu Brigādi Olaztrovā viuas 21. dzimšanas

dienā, kad dalībnieku skaits biia 54.000. (Jubilejas

<jadā B. B. Anglijā bija 111.871 dalībn. Bez tam

Brigādes rezerve —mazie laifi — apm. 52.000).

Šinī gadījumā sers V. Smits man deva padomu pār-

kārtot manu grāmatu par izļūkošanu. kas bija domā-

ta karavīriem, tā. lai to varētu lietat, apmācot zēnus

kļūt par labiem oilsouiem. Tad es uzrakstīju «Skau-

tisms zēniem». Šī irramatiua bija domāta galvenokārt

Zēnu Brigādes vajadzībām, bet tā ka daudz zenu ār-

pus jebkuras organizācijas uztvēra manis aprakstītas

idejas, tad radās vajadzība tos organizēt ka «zēnus

— izlūkus» —
«kā skautus». Ta mes, skauti, daudz

esam parādā «Zēnu Brigādei».

Tādi, lūk, ir pasaules vecāko un lielāko zenu orga-

nizāciju sākuma laiki.

1924. gada 25. jūlijā inž. R. Putnaērglis sāka «The

Boy's Life Brigāde» darbu Latvijā ar nosaukumu

«Latvijas Laifu Brigāde» ar devīzi «Sargi dzīvību
.

lerašanos organizācijas sanāksmēs saistīja ar Obh>

gātorisku ierašanos svētdienas skola. Šī iemesla

dēl organizācija nevarēja izvērsties tik plaša, ka tas

būtu noticis bez šī noteikuma.

Jāatzīmē, ka Laifu Brigāde nav kādas vienas ticības

šķiras radīta organizācija. Vina apvienoti ļaudis no

visdažādākajam draudzēm, un katram zēnam un mei-

tenei ir pilna tiesība uz saviem pastāvīgiem reliģi-

skiem uzskatiem. Kas zīmējas uz pārējiem laifu no-

darbībām, tad tās bija līdzīgas skautu nodarbībām.

Tiktāl mazliet vēstures un dažas vispārējas lietas.

Nu piegriezīsimies pašreizējiem skautu un laifu or-

ganizācijas apstākļiem mūsu pašu zeme.

Tagad mums Latvijā daudz kas nav vairs tā. kā bija

pirms gada. Tagad latvju sirdīs atkal jūsma mīt. Ta-

gad ir cerība gaišākai nākotnei. prieks rast

kopīgus ceļus un domāt vienas domas.

Skautu un laifu organizāciju vadība ir sapratusi, ka

uz kopīgu mērķi — garīgi un fiziskļ stipru Latvijas

jauno audzi — jāiet arī kopīgs ceļš, jādomā viena do-

ma un jārunā viena valoda.

Latvijas laifu organizācija, kā skaitliski mazāka, ir

nievienojusēs LSCO. Tā tad laifi kļuvuši skauti.

Brāli skauti! Jūs sapratīsat, ka mums musu vecā

organizācija bija tuva. Ja tas ta nebūtu bijis, tad iau

mēs nebūtu īsti laifi bijuši un neiznāktu no mums arī

labi skauti. Esmu pārliecināts, ka katrs vadītājs un

skauts sapratīs mūsu stāvokli. Tādēļ lūdzam, kā

skautus tā laifus: Neskatīsimies viens uz otru šadā

vai tādā veidā no augšas. Neteiksim par pagātni --

tas lūk bijis tā un tas tā. Musu skati un domas lai

veras nākotnē. Vienotam — nākotnes darbam lai

ziedoti mūsu spēki.
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APSKATS

A Prīla beigas un maija sakuma visa valstī meža dienai afci*

ua pie dabas, pie Latvijas lielākā krāšņuma. Netikai prie-

cāties par mežu jaukumu, bet palīdzēt tos radīt! Skauti 110

sākta gala ir mežu mīļotāji. Mums tamdt.l ari jo rosīgi jāpie-
dalās kopējā darbā mūsu dzimtenes krāšņuma vairošanai — tā

būsim pildījuši savu otro un sesto likumu. Šogad Rīgas skauti

meža dienas stāda Meža parkā jauktu lapu koku birzi, iestādot

ap 2000 koku. Par pagājušo gadu meža dienu centrālā komiteja

izdevusi inž. mežk. K. Birnbauma grāmatu Meža dienas Latvijā
1934. gada. No šī pārskata redzams, ka pagājušā gada iestaditi

gandrīz 200.000 koki un krūmi. No jaunatnesorganizācijām vis-

rosīgākais meža dienās bijis Jaunatnes sarkanais krusts otra

vietā skauti. Cerēsim, ka šogad skauti būs pirmā vietā. No vi-

siem stādītājiem, kas meža dienās piedalījušies pagājušā gadā

skautu biiis tikai \ %%. Tas daudz par maz. Pagājuša gada meža

dienās piedalījušies Kokneses, Pļaviņu, Mālpils, Līgatnes. Cēsu,

Valmieras. Limbažu, Alūksnes, lecavas. Daudzevas. Neretas.

Jēkabpils, Viesītes. Engures. Daugavpils. Krustpils. Jaunlatgales

skauti. Kur palikuši pārēiie? Nav šaubu, ka daudzi skauti

strādājuši meža dienās, bet nav iesniegtas skautu štābam vv-

iadzīgās zinas pārskatam. Piemēram, maz ticāms. ka Kārsavas

skautu orķestris būtu izvadījis meža dienu dalībniekus, bet pa';,

skauti nebūtu piedalījušies stādīšanas darbos, tomēr par to ne-

kā nelasām. Šogad iesniegsim par veiktiem darbiem sīku pār-

skatu.

D īgas skautiem maijs būs saistīts ar daudz pienākumiem: palī-

dzība bērnu dienas IK. un 19. maija, piedalīšanās 15. maija

svinībās, skautu pavasara parāde 12. vai 26. maijā, sarīkojumi
12. maija mātes dienā. Latgales klētiņas uzstādīšanas darbi

Brīvdabas mūzejā. Vai atliks laiks sirojumiem un nometnes

sesonas sākšanai? Ja varbūt neatliks laiks sirojumiem, tad.
mazākais. Rīgas skauti varēs aiziet uz Amatnieku biedrību nn

Tūrisma propagandas izstādē apskatīt skautu stendu: tur būs

izstādīti sirotāju piederumi un diagrammas par to, ko skauti

veikuši dzimtenes apceļošanā.

Apciemos:m šo izstādi un noskatīsimies vienu otru teicamu iero-

sinājumu sirojumiem. Vērtīgus ierosinājumus sirotājiem skau-

tiem var dot ari Latvijas radiofona uzvedumu sērija «Mūsu

dzimtā zeme». Mums skautiem savā dzimtā zeme jāpazīst vis-

labāk. Tikai tas kas pazīst labi savu dzimteni var tīkot doties

uz ārzemēm. Šinī vasarā paredzēti Latvijas skautiem divi !ie-

lūki braucieni. Mūsu starptautiskais pārstāvis par šiem brau-

cieniem mūs informē:

Šinī gadā no 29. jūlija lidz 5. augustam Ingari 40 kilometru

no Stokholmas notiks 11. pasaules roveru nometne, kurā vems

dalību apmēram 5000 roveru. Šo nometni sarīkos zem ZvieJri-

jas kroņprinča Gustava Ādolfa protektorata. un par nometi.es

EOda prezidentu ir ievēlēts Bēden Pauls. Nometni atklās 30.

jūlija. Nometnes laika 3. augustā noturēs roveru konferenc:,

kur pārrunāts jautājums par roveru kustību un organizāciju, kā

arī citus svarīgus jautājumus par roveru dzīvi. Nometnes da-

lības nauda ir 40 Zviedrijas kronas no personas. Nometnes da-

lībnieki, kas vēlēsies apskatīt Zviedriju, saņem 50% pazeminā-

jumu uz visiem Zviedrijas dzelzceļiem. Nometnes laika sarī-

kos arī ekskursijas. Uz ekskursijām varēs pierakstīties Ingari)

nometnē.

No 3. līdz 8. augustam Stokholma noturēs arī Pasaules starp-

tautisko skautu konferenci, kur pārrunas jautājumus par Pasau-

les skautu džamborejas reorganizāciju, vilcēnu kustības reor-

ganizāciju uz nacionāliem pamatiem v. t. t. Par reprezentāciias

vienības priekšnieku C P ir izraudzījusi vadītāju Baltpurvinu.

Uz Starptautisko skautu konferenci C P deleģēs Latvijas skautu

prezidentu ģenerāli (iopperu. skautu priekšnieku J. Dombrovski.

vilcēnu inspektora v. i. B. Radziņu un starptautisko pārstāvi

pulkv. I elidinu.

Bez tam šinī gada no 11. līdz 25. jūlijam Polijas skautu or-

ganizācija svinēs 25. g. jubilejas svētkus, sarīkodama pie Spa-

las 135 km no Varšavas savu nacionālo nometni. Šinī nometnē

vems dalību skauti no vairākām valstīm. Nometnes atklāšana

paredzēta 14. jūl'jā. Uz šiem svētkiem CP sūtīs reprezentāci-

jas vienību vadītāja Mateasa vadība. Bez tam Polijas skautu

jubilejas svētkos vems dalību Latvijas skautu prezidents ģene-

rālis Goppers. skautu priekšnieks J. Dombrovskis un starptau-

tiskais pārstāvis pulkvedis Lendioš. Skautu nometnes dalīb-

nieki baudīs uz Polijas dzelzceļiem 81% pazeminājumu. No-

metnes vadība sarīkos arī vairākas ekskursijas, uz kurām va-

rēs pierakstīties nometnē pie vadības.

Līdz šim uz Zviedriju pieteikušies vairāk vadītāju, neka ro-

veru. bet varēs braukt tikai normāla dzimta. Uz Poliju pie-

teikušies 180 dalībnieku, bet varēs braukt divi pulcini (70 dalīb-

nieki). Polijas pulciņiem vēl galīgi nav noteikts samērs starp

vadītājiem un skautiem. Sakuma bijis domāts katram skautu

kopām kā kopnieku iecelt vienu vadītāju, bet tagad šis nodoms

atmests, jo tas neatbilst skautisma principiem.

Mūsu IDN noteikumu skaits tagad krietni pārsniedz 1200

un ir jau ari diezgan grūti vienmēr zināt kas saskan ar

skautisma principiem. Par to liecina biežās redakcijas piezīmes

pie iesūtītiem ziņojumiem Avīzē, par to liecina ari tas apstākl:s.

ka redakcija nav sapērflusi vēl nevienu pateicības vēstuli t.o

Latgales skautiem nosūtīšanai Kultūras fondam par piešķirtie;:;

brīveksemplāriem.

[ sti spožs aprīļa joks izdevās redakcijai pagājuša numurā. Uz

* šo ioku iekrita pat atbildīgais redaktors, kas numura iespie-

šanas laika bija izbraucis uz ārzemēm. Aprīļa joks. ja tas tāds.

kur otru cenšas piemānīt, nav visai skautisks. Ja turpretim

izstāsta kādu patiesu lietu, bet to uzskata par joku, tad tas ?r

patiesi skautisks anrīla joks. kas nerunā pretim pirmām un des-

mitam likumam. Neviens tiešām arī neticēja redakcijas pazipo-

'iimam. ka nolemts atlīki rūpīgi gatavotos skautu pavasara svei-

kus. Un tomēr tā biia patiesība.

Gribas vēl pieminēt kādu vārdu par mūsu jaunāko brālības

nozari. Tagad visam vienībām piesūtīts IDN labojums sakarā

ar vilcēnu pārdēvēšanu par stabradzēniem. Š. g. 1. «Ug» mutns

sniedza norādījumus darbībai ar iauno nosaukumu. Ar pava-

sari varam sākt jaunās gaitas. Tiem. kas jau to sākuši, nestā-

simies ceļā ar špākstu paņēmieniem. Būsim iecietīgi arī pret

tiem. kas vēl kādu laiku turpina vilcēnu rotaļu.

Šinī sakarā arī jāaizrāda uz nepatīkamo k|ūdu 399. labotā IDN

noteikumā — nevis par «draudzes alu», bet par «draudze? mītni»

�nr runā.

ļ jn tagad beidzot mūsu mēneša apskatu, kautko par iepriec'-

nāīumu visiem mūsu senatnes draugiem (darbos, ne tikai

vārdos): Zemgales skauti kopā ar aizsargiem nodomājuši rūpē-

ties, lai mūsu brīvdabas muzejs iegūtu vēl vienu senceltni — se-

nas vēienes. Ta būs tipiska Zemgales līdzenuma pārstāve.

Zemgales

skautu

un aizsargu

paredzams

dāvana

Brīvdabas

mūzejam

1834. gadā

celtas

dzirnavas

Šķibes

pagastā
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Cik daudz pēdas ir iemītas mfisu zemē. Cik te-

kas nav izmītas un atkal aizaugušas. Tagad
tās grūti atrast. Mes redzam tikai tās pēdas,

par kurām pašlaik staigājam. Un ja visas krustām

šķērsam iemītas pēdas varētu saskaitīt, tad nāktos

atšķirt pēdas, kurās mums ir jāiet. Tās —māsu sen-

ču pēdas.

Šovasar meklēsim šīs pēdas. Meklēsim un atra-

dīsim
...

Kuršu vīri kādreiz senatnē sēdēja Valguma ezera ma-

lā, vairākas dienas un naktis. Kurināja ugunskurus

un sprieda par postu, kādu tiem atnesuši svešinieki.

Un kad pie viņiem ieradās bīskaps, tad tas kuršu

uzstādītās prasības negribēja un nevarēja saprast.

Vienošanos nepanāca un sākās cīnās... .

No Smārdes, Tukuma, Kandavas, Rendas. Engures.

Talsiem. Sabiles un citām vietām skauti šovasar 24.

jūlijā dosies uz Abavas skautu novada nometni. Ta-

nad pec tikdaudz simtu gadiem centīsimies atjaunot

senlatviešu iemītās pēdas.

leradīsimies nometnē ar savu pilskalnu teikām un

brīnišķīgiem nostāstiem. Tos atstāstīsim vakaros Pie

ugunskura un dziedāsim tautas dziesmas.

Būsim īsti latvieši un kļūsim par vīriem.

Ņemsim līdzi zināšanas skautu mākslā.

Dienā sirosim, piedalīsimies sacensībās, veiksim la-

bus darbus un daudz ko mācīsimies klat. Visu lai-

ku dzīvosim pēc vecu veciem tikumiem.

Tie skauti, kas vēl nav bijuši sava novada nometnē,

to šoreiz neaizmirsīs.

Arī mīļie pārējo novadu skauti brāli, mēs gaidām arī

jus. Piemetiet arī jūs mūsu ugunskuram pa pagalei.

Ugunskuru novada nometnē iededzināsim 24. jūlija
un izdzēsīsim 2S. jūlija vakarā.

Uz redzēšanos Abavas novada nometnē.

Abavas skautu novada priekšnieks

O. KRAUZE.

LSCO Abavas nodaļas valde (no kreisās) sēž:

Z. Grīnhofs, R. Kalevics, stāv: vad. Z. Feldmane

un nodaļas priekšnieks V. Savēlis

Galvas un kājas

lielai nometnes rotaļai Tukuma baznīca
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REIZ BIJA
...

Z. Ķ.

Lapas no musu dienasgrāmatas.

Reiz bija ... tā sākas visas pasakas. Arī es sāk-

šu tāpat, jo arī tā būs tikpat kā pasaka par bi-

jušām skaistām dienām.

Reiz bija laiks, kad pār Zemgali un Vidzemi, pār Kur-

zemi un Latgali vēlās skautisma vilnis. Veļas un aiz

sevis atstāja skautu pulciņus. Neviens zēns nezinā-

ja, kas īsti ir skautisms. Zināja tikai, ka ir likumi,

kailie ceļgali, nometnes, ugunskuri. Bet juta. ka tas

ir kaut kas priekš viņiem.

Arī Tukums bija pilsēta, arī Tukumu skāra šis vil-

nis. Ari Tukumā bija zēni. un arī šie zēni juta, ka

šie likumi, kailie ceļgali un nometnes ir kaut kas

priekš viņiem. Un bija skaists jūlija vakars, 20 zē-

nu; drusku drosmes un uzņēmības un tapa 27. skautu

pulcipš. Tā mēs sākām.

Ko mēs zinājām? Galvenais, ka skautiem jābūt

brašiem puišiem, jeb kā pulc, pr-ks teica, ka

mēs nedrīkstot būt nekādas krējurnAruzītcs.

Tad mēs dabūjām 2 krievu grāmatas un litografēto
izdevumu «Latvijas skauti». Nu un mēs bijām vīra.

nu mēs bijām gudri.

Pirmā nometne. (), tas bija vesels notikums pil-

sēta. ledomājaties paši, 30 puiši ne no šī, ne

no tā iet uz mežu gulēt. Un nebija jau arī to-

reiz tik vienkārša tā noinetuošana. Mēs jau nevarē-

jām sev izmeklēties, teiksim, kādu skaistu pļaviņu,

uzcelt teltis un t. t. Mums taču katrā zinā vajadzēja

atrast īstus džungļus, jo mums tak bija jānorūdās.
Un teltis? Nu tās mēs bijām tikai bildēs redzējuši,

un tā kā no bildēm teltis iztaisīt nevar, tad taisījām

no skujām. Un vai bija slikti?

Kādu vakaru mums bija nodarbības aiz kapu kal-

na. Mācījāmies ierindu. lerodas kāds polici-

jas kārtībnieks un saka, ka pulcina pr-kam stei-

dzoši jāierodas* pie apriņķa pr-ka. Tas nobaidījies ne-

pa jokam, jo bijām aizmirsuši reģistrēties policija.

Sastājāmies un rindas soļojām pa Lielo ielu uz aug-

šu. Dziesmu arī mēs uzdziedājām. Sak, ja nu bus

slikti, tad lai ir visiem.

Bet tavu pārsteigumu. Izrādijas, ka apriņķa

pr-ks uzdevis skautiem piedalīties parāde, kas

notika pēc pāris dienām sakarā ar toreizēja

iekšlietu ministra Kvieša ierašanos Tukumā. Cļk
mes bijām tagad lepni! Pat apriņķa pr-ks mus ievē-

rojis. Un nu pienāca parādes diena. Nosoļojam ka

jauni dievi, un galvenais, ministris mums uzsauca-

Esi modrs! Nu viss Tukums zināja, ka ar tiem pui-

šiem nekādi joki nav, ja jau pats ministris ar tiem ri.

na. Respekts rokā.

Foto 49. v.

Pirmais svinīgais solījums. Oktobra diena ar uz-

traukumu jau no paša rīta. jo ieradies skautu

priekšnieks. Mēs pa kopiem nostādīti biedrī-

bas zālē. Daudz laužu. Trīcošām balsīm nododam

solījumu, ar trīcošām rokām parakstāmies. Runā
skautu pr-ks, runā vēl daudz kungu, visi mūs ap-

sveic. Bet nu skautu pr-ks saka: «Vārds pulcina

pr-kam!" Neviens nav piedzimis kā labs runātājs, arī

viuš ne. Bet neko nevar darīt, jārunā. Visi gaida.

Un jūs domājiet, neko nerunāja? Un kā vēl. Tikai

tā jokaini sāka. Gribēja, laikam, teikt godājamie sa-

biedrības priekšstāvji, bet pateica: godājamie Tuku-

ma vīri.

Pie pulcina pr-ka ierodas jauns cilvēks. Gribot
iestāties skautos. Priekšnieks šim nu izstāsta,
kas un kā. Ko? smēķēt un dzert nevar? f'.s

domāju, kā Jums tāda lustīga kompānija.

lerodas vēl viens. Cik ilgā laikā var tikt par skaut-

masteru? Nu, gadi 10 paies. Sveiki!Skautu darbu izstāde Tukumā

Dzimtenes āres vērojot
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Un tad nelaime ar ugunsdzēsējiem.

Mums kājas ātras, šie par to dusmī-

gi. Deg mājai skurstenis, mēs klāt

uz jumta augšā un dzēšam, šie apaÚi
kliedz, lai kāpjam zemē. Mēs tik dzēšam,

kamēr vairs nedeg. Vēlāk naids mājās.

Mūsu pašu Paulis nemās vienreiz m

izglābj kādam zēnam dzīvību, kas

ielūzis ledū un nelien vairs āra

Mums nu lielas lnstes, būs viens ar meda-

li. Pulcina pr-ks stāda šo priekšā, centrā-

lā pārvalde apbalvo. Pienāk pavasara pa-

rāde, un nu jābrauc medālim pakal. Aiz-

braucam ar. Parāde notiek Vienības lau-

kuma. Sauc visus apbalvotos, klausāmies

klausāmies, mūsu Pauli nesauc. Šis na-

badziņš nobēdājies. Mēs arī. Pašam ie

prasīt bailes, skautu pr-ks toreiz bija iz-

slavēts kā bargs kungs. Vakara aizejam

uz 1. nov izrikojumu. Bet ko tas līdz

Paulim medaļa nav. Mēs aizbraucam mā-

jas. Šis vēl pirmdien paliek Rīgā. Vaka-

rā aizejam uz staciju pretim, skatāmies.

Paulis kāpj no vilciena ara ar visu medali.

Izrādās, saņēmies un aizgājis pie skautu

pr-ka uz mājām, dabūjis medali un ar tēju ar Vsl

pacienāts.

Foto 49. v.

Foto 27. v

Bija mums arī rakstnieki zīmētāji un redaktori.

Tāpēc nodibinājām savu laikrakstu, kuru pulci-
na pr-ks nokristīja par «Ugunskuru». Un kas

kaitēja, bija pašiem savs drukāts vārds. Tikai vien-

reiz gadījās, ka redaktors nebija ievērojis, ka vāka

zīmējumā ar nosaukumu kustoņu draugs, skauts bija
uzzīmēts bez ausīm. Vēl tagad esam lepni, ka Orga-
nizācija nošpikojusi mums «Ugunskura» nosaukumu.

Gadījās mums reiz tāds lepns vadītāja kandidāts.

Bija virskopnieks arī maktīgi lepns. Pulcina

pr-ks aizbrauc uz Poliju. Gadās tanī laikā aiz-

sargu karoga svētki. Jāpiedalās parādē. Kurš nu

komandēs? Abi lepni, abi grib. Un tad vienojas tā,

viens kliedza solos — otrs marš.

Nu un tagad? Tagad mums_ ir 2 vienības. No-

metnes mēs taisām skaistās pļaviņās ar īstām

teltīm, ar ugunsdzēsējiem nav jāstrīdas, jo tiem

tagad ir auto. Par kailiem ceļgaliem neviens nebrī-

nās, jo tagad tādi ir katram zēnam. Krievu grāma-

tas ari mums nav jālasa, jo atliek aizskriet Jīdz tu-

vākā stūra grāmatveikālam. un varam dabūt kādu

skautu grāmatu tikai vēlamies. Jā, un tad vel gribēju

pateikt, ka pulcina arī mums vairs nav, bet gan vie-

nība, ka toreizējais pulcina pr-ks ir tagad novada

pr-ks. Par nometnēm arī neviens neuztraucas, bet

nāk gan ciemā un uz ugunskura vakariem tad jau

bariem, jo kuram tad gan negribas būt jautram.

Foto 27. v

Reiz bija... Tā beidzas visas pasakas. Arī es

beigšu tāpat; jo arī mans stāsts bija ka pasaka

par bijušām skaistām dienām.

Skautu solījums pusnaktī

Labākš atpūta sirojumā

Foto 49. V.

Dzīvība un spars
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STĀRĶU LIZDU SKAITĪŠANA
T. KALKS

(Atminas no tiem laikiem.).

Kopnieks
Gurķis no S7. skautu vienības lieliem so-

liem knaši steidzās pa Engures jūrmalu. Vi-

uam nadzīgi cilpoja līdz jaunulis Cukurs^
— Tas tak nevar un nevar būt, Gurķis tiepās, kur

nu Teitupes malā radās septiņas stārku lizdas?

— Bet ir un ir! Cukurs uzstājas. Pats vēžodams

atradu piecas un mans draugs Mice atrada divas.

— Tev jau ar visu Mici būs dienas laikā pie Teitupes

rādījušies spoki!
_ _ v ._

— Nekā. mēs ar Mici naktī mēnesnīca.vēžojam.

— Nu, vēl labāki! Spoki vien būs tās septiņas stār-

ku lizdas.

Abi soļoja sparīgi vien. Gurķim bija ziņkāre redzēt,

ko Cukurs noturējis par stārķu lizdām. Cukurs at-

kal gribēja pierādīt savu taisnību.

Teitupe vairs nebija tālu.

— Kāpēc gan skautu priekšnieks liek skaitīt tas stār-

ku lizdas? Cukurs brīnījās. .

— Nezinu. Zinātniskos nolūkos to darot. 1 acu sava

gudrība tur ir.

— Bet es gan zinu. Cukurs lielījās. Kad lizdas dus

saskaitītas, pie katras noliks vienu skautu, lai gaida

kāmēr stārķis nāk mājā. Kā nu nāks, tā bus pie kā-

jas «caps» un cieti-

— Uja, ūja, ko tad skauti ar saķertiem stārķiem da-

rīs? kopnieks nesaprata.

— Katrs stārķis taču ir maza lidmašīna. Cukurs iz-

skaidroja. ■

— Vai tad tu domā uz stārķa muguras laisties uz

Gambiju?
—To nē. Cukurs paskaidroja. Bet tu tak pats stā-

stīji, ka Lielajā nometne notikšot lidmašīnu modeļu

sacensība.

— Nu. un tad? Gurķis interesējas.

— Tad? Nu, protams, ka mēs uzvarēsim ārzem-

niekus. Tiem modeli būs no bambuka, vai alumīnija,

mums turpretim katram paduse pa stārķim.

— Ak, tāds gudrinieks tu man, Cukuriu, esi!

— Protams. Ārzemnieki stārķus nepazīst. Kk, tad

viui gan acis vien ieplētis, kad redzes musu modeļus

lidojam.

— Nu, labi. labi. Bet kur tas septiņas lizdas?

Foto 87. vien.

— Tepat jau nu drīz bus.

— Vai tās lizdas apdzīvotas, vai neapdzīvotas?

— Apdzīvotas, apdzīvotas. Daudz mazas stārku oli-

Lias arī ir iekšā!

—
Mazas? Stārkiem taču vajaga but lielam olām.

— Nekā, mazas, loti mazinās oliņas un loti daudz.

Tur būs pulka mazu stārķēnu, kad izperesies.

_ Tu nu gan, Cukuriu. esi dikti jocīgs. Vai kādu

lielu stārki arī redzēji?
— Nebija gan neviena liela stārķa maja. Tāpēc arī

skudras, nebēdnieces, bija drošas palikušas un savā-

kušās siltajās stārķu lizdās, lai sasildītos.

— Skudras stārķu lizdās? Tu jau nu, Cukurin, sapņo!

Kādas tad tās lizdas izskatījās?

— Lielas, apaļas, protams, Cukurs rādīja ar rokām,

— Vai tūlīu būs kāda? Gurķis prasīja un sāka skatī-

ties gaisā.

— Tepat būs viena liela. Netaisi troksni, varbūt ka

atrodam pat stārķi iekšā. Bet neskaties, draugs,

gaisā!

— Kur tad? Gurķis izbrīnījies jautajā.

— Pie zemes, tepat zem egles. Neuzkāp virsū!

Cukurs turēja Gurķi aiz piedurknes un ar pirkstu rā-

dija zem egles.

Kopniekam spruka vaļa skali smiekli. Cukurs viuu

nesaprašanā uzlūkoja.

— Kurš tad no mums abiem nepazīst stārķa lizdas?

Cukurs jautāja aizkārtā balsī.

Zēni atradās liela skudru pūžņa priekšā.

«■SMALKA» ATBILDE.

Kāds Londonas dienvidu vilcēnu vadītājs rūpējās, lai dabūtu at-

ļauju vilcēnu vajadzībām lietāt kādā parkā atsevišķu stūrjti.

levadījumam viuš laipni griezās pie sarga un jautāja, vai būtu

iespējams iegūt laukumu vilcēnu nodarbībām. Ātrāk kā do-

māts nāca sarga atbilde: «Dzīvniekus aizliegts ievest, izņemot

tos, kurus ved saitītē.» («The Scouter» — 1935. 1. N.).
Engures skauti ir zvejnieku dēli

Vai tā arī nav

stārķu lizda?
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MEŽA MĀJA

Tā kā vienīgā skautu meža māja Baltijas jūras apkārtne esot

jau tikpat kā gatava, tad atliek Abavas novadam sacen-

sties otrās vietas dēļ. Varbūt, ka tas mums izdosies. Abavas

skautu nodaļas valde ir pielikusi vislielāko enerģiju līdzekļu

vākšanai un, kā redzams, tad ar sekmēm. Paldies par to.

Tukuma skautu meža māja atradīsies apmēram 3 km ārpus

Tukuma, skaista, kalnainā mežā, pa ceļam uz Milzukalnu. Meža

māja domāta skautu vasaras dzīvei un sapulcēšanās vietai da-

žādos gadījumos, piem., solījumu došanai, nodarbībām, uguns-

kura stāstiem, dažādiem lielākiem darbiem iin ziemā kā slēpo-

tāju punkts, jo tur esošos kalnus slēpotāji loti iemīļojuši.

Pamata akmeni liksim šovasar, novada nometnes laikā, tā kā

visi. kas būs ieradušies nometnē, varēs arī but par lieciniekiem

šim vēsturiskam notikumam.

Milie Abavas skauti, mācāties par namdariem, jo jums visiem

būs jānāk par palīgiem. Liksim baļķi uz baļķi, tad būs prieks

sēdet zem pašu jumta mežā. Rūdiet speķus un gribu.

O. Krauze

PACEĻAS SKAUTU NAMI

Jau no senām dienām skauti sapņo par saviem namiem un

meža mājām. Tagad šī vēlēšanās dažās vietās sāk jau

piepildīties.

Tā, Jelgavas skauti ieguvuši sev Jelgavas tuvumā meža ga-

balu, kur pamazam paceļas pirmā skautu meža mājiņa. Sāja dar-

ba Jelgavniekiem sniedz liela materiālo un morālisko atbalstu

ari sabiedrība, kādēļ jau tuvākā nākotnē varam gaidīt jaunas

celtnes atklāšanu.

Cītīgi strādā līdzekļus vācot sava nama iegūšanai arī Liepājas

skauti Šim nolūkam 16. februārī liepājnieki sarīkoja kopoju

skautu vakaru. Tā propagandai rīkotāji izlietoja gan afišas,

skrejlapas, gan arī transparentus, propagandas gājienus un zī-

mējumus Liepaias radiofona un presē. Šis darbs deva gaidītos

panākumus, |0 sarīkojums guva plašu sabiedrības ievērību, un

skauti par savām pūlēm no biļetēm, dažādām jautrības spēlēm

un tml. ieguva apm. 700-800 latu, kas par nodomātā mērķa

sasniegšanu ļaus tiem domāt jau kaut cik reālāk.

Reāli mežu mājiņu projekti ir arī Tukuma skautiem un Kuldīgas

skautiem.

Provinces skautiem iepakaļ negrib palikt ari rīdzinieki. Vienī-

bas, kas darbojas pie Rīgas nomaļu savienības (44.. 55.. 7».,

v. c) ari cer tikt pie «sava stūrīša, sava kaktiņa» kada no

Rīgas apkaimes mežiem un klusībā veic sava nodoma realizē-

šanai vajadzīgos priekšdarbus.

Vai nebūtu jauki, ja šādas meža mājiņas paceltos ne tikai Rīgā,

Jelgavā un Liepājā, bet arī citur, it sevišķi lielāku centru

tuvumā! — Par tādu celšanu tādēļ visām vienībām vērts

padomāt.
—džs.

Foto 103. vien

Foto 76. vien.

Foto 49. vien

Tā strādās skauti meža mājās

Llepājas skauti vāc līdzekļus mājai Foto 76. mm
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KALNIENES SKAUTI

Šo stāstu raksta daudzi autori Līdz š'ni notikumus risināja

Edgars Skauts, Arvēd* Lūks, Seiizßrs Radziņš, bet so posmu

uzrakstīja Artūrs Lindenberga, aicinot turpinājumu uzrakstīt

Raimondu Čaku

IV. GĀJIENS NAKTS TUMSA.

Steigsimies pa pēdām! Mēs nedrīkstam kavē-

ties. Tur kaut kas notiek. Bez nolūka jau

ogles nav kaisītas.» Aicināja Lapsu kopnieks

Krauze. kas bija strauja rakstura un visu centās tūlīt

izdibināt un izpildīt.

Sniegā iebrauktās pēdas turpat piekalnē jau izzuda

nakts tumsā. Nomākušās debesis vēl vairāk pastip-

rināja tumsu. Pulkstens varēja būt deviņi vai pus-

desmit vakarā. Straujais gāiiens uz Braiskām un

atpakaļ bija atstājis arī iespaidu uz jaunākiem skau-

tiem.

Lūšu kopnieks Subris saskatījās ar Gobu un teica*

<Man liekas, ka mums drusku jāaplūko apkārtne.
Nevar būt, ka vadītāis mūs atstātu še krustceļā tik

vēlā vakarā bez tuvākiem norādījumiem!»

«Bet kā tad viņš mums visu vakaru liek staigāt?»

ienrasījās Vēlējs.
«Vai tev kāds lika statāt uz Braiskām? Mēs jau

paši to izgudrojām. Būtu uzgaidīiuši mītnē kādu

pusstundu ilgāk un būtu vadītāiu sagaidīiuši.»

«Tairad es saprotu, kādēļ mītnē neatstāja
nekādu rīkoiumu. Vuiš gribēia pārbaudīt, vai varam

pēc 13 kilometru gāiiena noiet vēl vienu kilometru

nakts tumsā, kad v'sus mūs turpat nilsētā gaidīia
silta 'st;>ba un vakariņas,» noteica Krauze. «Vai
visi ir šeit?»

«Jā. Lapsas. Lūši, Gurnu visi, izņemot Miku Balandu,

kas pazudis līdz ar vadītāju.»

«Kas nar skaistu nieonieku izlikts ar oglēm.» iesau-

cās skauts Vēlējs, kas visu laiku nemierīgi boa riņ-
ķoiis ar kabatas lamomu apgaismodams apkārtni.

«Un og'es tā kā no mūsu mītnes krāsns. Tādas

pa*as, kas bārstītas uz ceļa.»

«Ko tas nozīmē?» iesaucās Krauze. «Palieciet
vietās. Nesaskrieniet visi virsū. Apskatīsim uz-

manīgi.»

Krauze. Subris, PūpoHnš un Vēlējs pienāca tuvāk
sniegā izliktam piecniekam.
«Kāpēc tam piecniekam tā astīte tāda garāka,» jau-

tāļa Vē'ē's. -Būs iāpaietās uz to pusi.»

Vē'ē;

s noskaitīja riecus solus astītes virzienā, bet
nekā Tomēr šinī lietā skautiem biia

prakse. K'"sē'ot katrs skauts uzņēma no piecnieka

savu virzienu un ne c»k ilgi atskanēia:
«Rc*Vā ir!» AtraHē's b"a Subris. Pienāca pārēiie

skaut* ar 'āktemem. S"bris uzmanīgi tina vaļā
avī7ii naoīrā ietīto vīstokli.

«Vēstu'e!»

Konuieks Krauze nanēma mazu oaoīra strēmelīti un

lasīia semafora šifrā rakstīto vēstuli:

WSO, SWN. sws. NWNO. NWN. SWNW; NOS, WSO, SWO

NWNO: SWNW, OSO WSO. SWS. NWNO, SWN, NWN, WSO

WSO, NWN. NOS. SWNW. NS, OSO. SWS. SWO, SWS; SWNO

SWNW. NO<=. NWN. SWS; SWO, SWNW. NWN, SW O, NOS

ON, NWNO, WSO: SWSO. NOS, WSO. CWS. WSO, » WN, SWS

WN, NWNO; WSO, NOS, SWN, WNW, WSO, SWS, SWSO

NWNO; SWNO, SWS, SWNW; NWN, NWNO, WO, WN

SWNW, SWSO, SWS; SWNO, NWNO, WSO, SWNW; WN, SWS,

WO, NOS, ON, SWNW, NOS; NS, WNW, NS, SWS, NWN,

SWNW, NOS, WSO; SWO, SWS, ON, SWS, WSO; WN; NSO.

Subris, Lūšu kopa kopnieks, kā jau vecāks skauts,

stāvēja tālu no draiskulībām un dekāni, bet šoreiz

vioš izjuta stāvokļa nopietnību un bija apmierināts,

ka vadītājs izvēlējies viua kopu tālākām gaitām.

Lūšu kopā jau arī bija vecākie pulcina skauti.

Pārējiem skautiem pavisam nebija pa prātam doties

mājās, jo negribējās atstāt nenoskaidrotu lietu, kuras

dēj tik daudz spriests un staigāts šodien

Nakts tumsa kļuva arvien draudošāka. Skauti sa-

dalīja lāktenus un drīz pa lielceļu Krauzes vadība

aizgāja skautu virkne.

Palikušie seši skauti sakārtojas gājienam. Pēdas

veda tieši pāri laukam. Tumsa tas necik tālu

nevarēja saredzēt, tāpēc bija jāseko pēdām loti

uzmanīgi.

Kops virzījās uz priekšu kopu gājiena kartība:

apakškopnieks Cioba pa priekšu, bet kopnieks Subris

vidū.

«Labi ka nesnieg, citādi mēs atri pazaudētu iebrauk-

tās pēdas. Vietām vējš jau drusku sāk aizvilkt,»

teica Goba.

«Uzmanies gan, neaizved mūs purva. Ja nē. tad laid

mani vai Juri pa priekšu,» iesaucas Subris.

«Ko vēl nē!» atrūca Goba un smagi soļoja pa dziio

sniegu. «Žēl, ka nav slēpes.»

«Jā, kam gan nederētu tagad slēpes! piekrita

Subris.

«Bet cik ilgi tad mēs tā iesim?»

Neviens neatbildēja. Ass vējiņš nemīlīgi pūta skau-

tu sasārkušajas sejās. Pēdas sniega veda uz pa-

gasta nomali, vientuļu mežainu apvidu ar retām

mājām. Pēc pusstundas gājiena skauti tuvojās mazai

pakalnei, aiz kuras pretējā kalna nogāze atradās

Silmalu mājas. Skauti zināja, ka aiz šīm mājām

sakas lielais mežs. Ta tad ceļa mērķim vajadzēja

drīz būt, jo izlikās neticami, ka_ vadītājs nakts

tumsa pai vientuļo meža ceiiuu būtu devies cauri

lielajam mežam. Visi juta. ka dnz jānāk atrisinā-

jumam,

«Skaidrojas un mākoni k|ūst gabalaināki,» leteicās

Juris. «Varbūt, ka atspidēs mēnesis, un varēsim

savus lāktenus izdzēst.»

«Paklau, kas tas? Ls dzirdu tā kā vaļdus!» Goba

apstājās un saka klausīties. Arī pārējie apstājās.

Nebija šaubu, ka tur kads vaidēja. Laiku pa laikam

līdz ar vēja pūsmām atlidoja lēni vaidi.

«Ko tas nozīmē?» uztraukts vaicāja Juris.

«Vai tu nedzirdi, ka tur kāds sauc palīga.» noteica

Subris. «Varbūt mūsu vadītājam draud briesmas.>

«Pēdas arī te stipri izbradātas. Kamanas ir apstā-

jušās un braucēji izkāpuši,» radīja uz pēdām Goba.

Zēnus pārņēma baiga sajūta, bet kavēties nevarēja.

Vajadzēja izzināt vaidu iemeslu un sniegt palīdzību,
ja tā būtu vajadzīga.

Vaidi atkal atkārtojās. Likās, ka tie nāk no tumšās

egles piekalnē.
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STABURAGS UN LIEPAVOTS

T. Kalka vārdi

un mūzika.

2. Tāpat ar' draudze vairojas

No stabradzēniem sastādās.

Nekas tai nav ne «rūts. ne smags

Stāv stipri, tā kā Staburags.

«Mums jādodas turp,» teica Subris. «Skauts nevar
atstāt savu tuvāko nelaimē, un bez tam es esmu

pārliecināts, ka še ir kāda sakarība ar kamanās
braucējiem un mūsu sekojamām pēd
Skauti devās uz tumšās egles pusi. Jau pa gabalu

vū.ii redzēja, ka pie egles zemē gul kāds tumšs stāvs.
Ta kā cilvēks! Ar paceltu lakteni Goba tuvojās
eglei.

«Bet tas jau ir Mikus!» iesaucas Goba. Arī pārējie
skauti pazina gulošajā skautu Miku Balandu, pazu-
dušo mītnes kartibnieku. Turpat tuvuma atradās

pirmās palīdzības soma un mītnē paņemtā kopa
mantu ladc.

Subris ar Gobu piesteidzas pirmie, nometas ceļos
pie guloša un paņēma ļenganas rokas. Mētelis bija

atpogāts, bet nekādas brūces nebija saskatāmas.

Arī asinis nekur neredzēja.

Kādēļ gan Mikus vaidēja?»

Miku, saki, kas tev kait? Subris noliecas, atpo-

gāja svārkus uz krūtīm un pielika ausi. lai saklausītu
sirds pukstienus.
< Sirds darbojas kārtīgi,» Subris paziņoja.
«Un arī es pats esmu kārtībā!» Visiem par lielu iz-

brīnu un prieku Mikus Balands uzlēca kājās.

«Tikai klusu. Mēs nedrīkstam trokšņota Mikus

čukstēja. «Ksmu sveiks un vesels. Man nekas

(auns nav nodarīts.»

Foto «9. vien

IStabradzenu dziesma. >

3. Un jautri čalo Liepavots.

Tā dzidrais ūdens viua ko.ls.

To mazais Jaucis zināja —

Pie viua Mārču pieveda.

4. Tā citam citu vajau vest

Pie skaidravota slapēs dzēst.

Nav stabradzēniem lielāks «ods

Būt dzidriem, tā kā Liepavots.

«Kapec tad tu vaidēji?»

«Gribēju drusku pajokot, kad ieraudzīju jūs nākot.

Tālāk mēs nedrīkstam iet,» Mikus paskaidroja.

Saki. vai tu neatbrauci reizē ar vadītāju? Kur pa-

lika vadītājs?» nepacietīgi jautāja Subris.

«Vadītāis tur!» Mikus pameta ar roku uz Silmalu

māju pusi otrā piekalnē.

Visu acis pagriezās rādītā virzienā.

«Kas tad tas? Vai spoki?» Pārsteigtie skauti iz-

brīnējušies raudzījās pretējā kalnā. Juris pat vairā-

kas reizes izberzēja acis, itkā neticēdams vai pareizi
redz.

«Kas notika pretējā kalnā? Kas tās par dīvainam

būtnēm, kas tur kustējās no Silmalu gravas aiz ābeļu

dārza?»

Brīžiem mēness gaisma izlaucās caur mākouiem, un

tad kļuva redzamas fantastiskas būtnes ar savādām
lielam acīm. gariem deguniem, kas lēniem soliem

kāpa no Silmalu gravas.

Skauti sastinga savas vietas ka piekalti. Zem egles

kuplajiem zariem viui jutās drošība.

Pēkšui atskanēja dobjš sprādziens un liels dūmu

mutulis uzšāvās gaisā. leleja un pretējā piekalne

ieliņās dūmu mākonī, caur kuru neatlaidīgi virzījās

uz priekšu dīvainās būtnes.

Pielavīšanās
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LATVIJAS SKAUTU KOPĒJAIS DARBS

A. TEIVENS

LSCO 1933. g. organizācijas gada sapulcē pieņēma

lēmumu par visas organizācijas kopējo labo darbu

— Usmas senās koka baznīciuas pārvietošanu uz

Brīvdabas muzeju, jo caurā jumta un iegrimušo

pamatu dēl ievērojamā senceltne draud aiziet

bojā. Daudziem šai laikā minētais darba pro-

jekts likās nerealizējams — daudz šķēršļu un

darba lieluma dēļ. No pieņemtas domas neatkāpjo-
ties un maz pamazām turpinot strādāt pie šī darba

realizēšanas, tagad, pateicoties Pieminekļu valdes

gādībai, baznīcas pārvietošanas šķēršļi ir novērsti:

baznīcas virsvalde un Usmas draudze pārvietošanai

piekrīt, nojauktās baznīcas vietā Piem. valde uzuē-

musēs uzcelt jaunu, mazāku baznīciņu, kurai projekts

no prof. P. Kundziņa un arch. P. Arenta kungiem

jau izstrādāts, apstiprināts, un no valdības piešķirts

pabalsts būvdarbu izvešanai. Liela atzinība nākas

ministru prezidentam K. Ulmaua kungam par šī no-

doma atbalstīšanu uti veicināšanu. Tā tad priekš-
darbi ir nobeigti, un tejjad skautu organizācijai, pa-

šiem skautiem jāķeras tieši pie paša pārvietošanas

derba!

Usmas baznīca celta 1704. g. Vina ir visa no koka.

guļbūve, ar dēlu un latiņu apšuvumu, 29 m gara, 9

m plata, bez torņa. Baznīcā loti grezns kokgriezu-

mu altārs un kancc'e, kas, šķiet, Kurzemes hercogu

Ventspils kuģu būvētavu kokgriezēju darbs. Baznī-

cas griesti ir ar glcznoiumiem, ko stipri bojājis pa

cauro jumtu ienlūdušais lietus ūdens. Baznīcas sa-

mērā vienkāršā ārpusē nemaz nerāda tās iekšienas

bagāto rotājumu, kas ir daudz krāšņāks pat par

Zviedrijas brīvdabas mūzejā — Skansenā — esošo

zviedru senlaiku baznīcas iekšieni. Bija tiešām pē-

dējais laiks paglābt no galīgas sabojāšanās šo vēr-

tīgo mūsu zemes senceltni. Ticēsim, ka spēsim šo

lielo darbu godam veikt!

Baznīcas pārvietošanas darbs, paredzams, noritēs

šadi: Šo vasaru pie Usmas ezera baznīcas tuvumā

jānotiek skautu nometnei, kurā pulcētos galvenā
•kārtā Ziemelkurzemes vecākie skauti, roveri un va-

dītāji, bet kurā ierastos arī skauti un roveri un vadī-

tāji no citām Latvijas malām, lai piedalītos organizā-

cijas kopējā labajā darba. Šis nometnes laikā no-

ti ktu baznīcas nojaukšana.
Izjaukto koku pārvešana uz Usmas staciju pārsūtī-

šanai uz Rljru notiktu nākošo ziemu, jo smagos

baļķus pa smilšaino meža ceļu vasarā būtu pārāk

grūti pārvest.
Un pēdīgi — baznīcas atkal uzstādīšana Brīvdabas

mūzejā savukārt būtu jāveic nākošā gada pavasarī

un vasarā.
_

Un tad būs atjaunotās baznīcas iesvētī-

šana, un mēs turpmāk varēsim pulcēties uz Sv. Jura
un citiem dievkalpojumiem mūsu pašu celtā baznīcā.
Tajā arī uz priekšu noturēs dievkalpojumus, tā kā

mēs būsim Rīgas tuvumā «atveduši» brīnišķu, vecu

lauku dievnamu, kurā daudzi, daudzi pilsētnieki nāks

meklēt gara skaidrību un savu tēvu tēvu — lauci-
nieku — dvēseles mieru.

Vai ne, arī tu taču nāksi un pieliksi roku, lai šo darbu

varam padarīt!

Usmas baznīca
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L. U arch. (ak kliUjas

Altārs

Kancele
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MAISS GULĒŠANAI

lESIM, BRĀLI, NOMETNE I

G. MORFS

Foto 1. vien.

Tas ir maiss, kurā ļelien, lai nometnē vai sirojuma

labi izgulētos. Šis priekšmets sevī apvieno

matraci, segu un spilvenu. Turklāt tam ir

priekšrocība, ka maiss ir nemirkstošs. Lai gan maiss

domāts, lai pārgulētu zem klajas debess, tomēr loti

labi varam to izlietot arī guļot teltī.

Maiss gulēšanai sastāv no trīs kārtām: nemirkstoša

telšu audekla, oderes un pildījuma starp telšu audeklu

un oderi. Galvgalī vēl var ierīkot īpašu lietus sar-

gu, ko izlieto vienīgi guļot bez telts. Maisa lielums

piemērojams lietotajā augumam. Maiss nedrīkst būt
tik mazs, lai tanī būtu iespīlēts kā bruņās, un tas ne-

drīkst būt tik liels, ka to guļot nozaudē (tādas lietas

jau esot notikušas). 'Tomēr labāk to taisīt lielāku,

neka nar mazu. Maisa garums ir 14—20 cm lielāks

par lietotāja augumu, protams, ja lietotājs vēl augs.
tad arī tas jāņem vērā. Maisa platums būs apm. 50

—70 cm, kas atbilst 120—100 cm apkārtmēram. Pir-

mām kārtām pagatavojams apvalks no nemirkstošas

telšu drēbes. Vajadzīgs 3,5—4 m audekla, atkarībā

no tā platuma. Zīmējums rāda, kā audekls piegrie-
žams. Sašujot atsevišķus gabalus, pie gareniskām
vīlēm piešujama odere. Odere izgatavojama no iz-

turīgas drēbes. Tā piegriežama tāpat kā apvalks,
bet odere var būt mazliet platāka. Piešujot oderi ga-

reniskām apvalka vīlēm, jāraugās, lai odere nepiegu-
lētu pārāk cieši. Starp apvalku un oderi iepilda kā-

du pildījumu siltumam,
— piem., kapoku. Sevišķi

bieza kārta iebāžama tai maisa daļā. kas stāsies mat-

rača vietā. Pildījuma biezums būs 4—5 cm. Kapoka
vietā var lietot arī citus materiālus — spalvas vai

juras zāles, bet kapoks ir labāks sava mazākā svara

dēl. Kad pildījums ir paveikts, vēl plakano šuvumu

sašuj kopā, lai izveidotu maisu. Pret galvas galu at-

stājams 60—70 cm garš caurums, kas aizpogājams
ar pogām vai noslēdzams ar slēdziena rāvēju.
Maiss tagad gatavs lai to lietotu kanu laiviņā vai tel-

tī. Ja gribam izlietot maisu gulēšanai zem klajas de-

bess, izgatavoiams īpašs ļietus sargs. Audekls šim

sargam izgriežams kā paradīts zīmējumā. Norādītās

vietas iešujamas tērauda sloksnes, kas visam piedod

zīmējuma redzamu veidu. Lietus sargs tagad atra-

dina bērnu ratiņu vai Rīgas ormaņu ratu jumtu. Lie-

tus sargs ir iekārtojams tā, lai to varētu pacelt un no-

laist. Pie maisa to piestiprina ar piešūtiem kāšiem.

Maisu lietojot, nostādām to ta. lai galvgals atrastos

pret vēju. Maisu atpogājam, ielienam iekša (protams

noģērbušies). paceļam lietus sargu, atsienam to ar

aukliņu, aizpogājam maisu un liekamies uz ausi.

Tik. S.

Rīts nometnē

Kā piegriest drēbi maisam

Gatavais maiss ar lietus sargu
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VISU VASARU NOMETNĒ!

P ēc Jāņiem sakas siena pļaušana. Zale izaugusi liela, un t;-

dcj zkaptis ir kārtīgi jāpārbauda, labi jāuzasina un jāno-

ķilc kāts. Kautgan pie pļaušanas viducis sap un gulēt vien

gribas, tomēr astotais likums arī tad palīdz nokļūt nometnē, kaut

tikai uz kādu dienu. Peldēšanās upē vai ezerā un kārtīga no

mazgāšanas ar ziepēm palīdz aizmirst īrngurumi] NU pārvarēt

sāpes. Pļaujot nedrīkst daudz dzert. Dzeršana pavairo slāpes

un nogurdina.

Lietiski klajas tiem skautiem, kam ir jāiet ganos. Ganos iešana

ir tikpat kā nometņošana. Protams, ganāmais pulks ir jāuzma-

na, bet tas nav tik grūti. Sevišķi izdevīgi, ja ir labs suns kā

paligs. Tad tikai atliek uzsaukt: -Dadzi, kur Maija...» un

tas nokārto. No rītiem un vakaros, kad govis vislabāki ēd un

dunduri tās nedzenā, var nodarboties ar skautu lietām,- vai ar

naža palīdzību izgatavot skautu nometnei vajadzīgos priekšme-

tus piem. silkītes, pavārnīca, krūzīšu turamo. Visu to vadītājs

mācīja un tagad ganos to praksē var pai baudīt. Vai māki z-

gatavot no liepu lūkiem vīzes, no priežu saknēm groziņus, vai

no alkšņa mizas tauri? Jāizmeklē alksnis ar pabiezu mizu un

kam maz zarainu vietu. Tad ar oāzi griež alksnim spirālveidīgi

no augšas uz leju. Uz apakšu mizu griež planku. Kad tas iz-

darīts, tad augšā un apakša apgriež apk irt lai to varētu dabūt

nost. Tad uzmanīgi no apakšas mizu sāk atplest. Ja tas labu

veikts, tad mizu sagriež ciešāki lai maliņas ietu viena pār otru

pāri. Lai nctitos vajā, tad jāsasprauž ar koka puļķīšiem. Ta-

gad jamac;>s pust. Labs pūtējs var radīt burvīgai skauus.

Un kā ir ar stabulēm? Arī ar tām var cīruļu dziesmas atdari-

nāt. Tomēr darinot tauri un stabules, neaizmirsti ka tu es'

skauts un nevis kautkāds parasts Kanu zēns. Skauts novelkot

alksnim mizu, nekad to neatstās lai tas nokalstu. Visa radība

ir svēta un sestā likuma dēl tāds alksnis pilnīgi jānogriež. Bet

nogriezt var tikai pieciešamu koku. Neaizmirsīsim arī, ka pat

tik nevērtīgs koks, kāds ir alksnis, ir mūsu dzimtenes krāšņuma

dala. kas bez vajadzības nav postāms.

Tad vēl par kautko. Redzi, Tu gani govis. Varbūt arī aitas.

Tie visi ir dzīvnieki, kas mazāk saprot kā Tu. Bet tomēr vi-

uiem ir savs instinkts iui vēlēšanās. Teiksim, blakus ganībām

atrodas auzu lauks. Tad neapmirsti, ka tās nav priekš nogānī-

šanas. Tāpēc esi krietns un uzmanīgs gans. Nebūs tev jā-

sauem rājiens no tēva vai saimnieka, bet galvenais, māte ap-

mainīs dažas dienas, ganīs pati govis un laidīs tevi uz novada

nometni.

IDN ir paredzētas ārodzīmes, ko var iegūt par zināšanām. Iz-

manto tev dotās iespējamības. Tev dota lieliska iespēja dzīvot

nometnē visu vasaru — izmanto to, lai kuplinātu savas skautu

zināšanas. Izlasi vispirms uzmanīgi skautu pārbaudījumu pro-

grammu un pārdomā, ko vari paveikt citu un savā labā.

O. K.

Foto 19. v.

Tur būs

mūsu

nometne

Tāšu taures

pūtējs

Āra skautu skaits vairojas

LSCO skautu draugu komiteja
š. g. 28. martā iesniedza Latvijas
Sarkanā Krusta valdei sekojošu
lūgumu:

kautu Draudu Komiteja, gribēdama kalpot tēvijai un savam

tuvākam, uti būt noderīga savai dzimtene' tādos brīžos,

kad las viņai bītlu visvairlk vajadzīgs, nolēma griezties p:e

jvms, a. g. L. Saik. Krusta valdes, ar lūgumu nodibināt

•Skaut i Draugu Komitejas Sanitāro pulciņu pie Latvijas Sar-

canfi Krusta».

Mūsu mē'rķ's: pirmās palīdzības sniegšana, pretgazes kārsi

Vera Goppers.
Skautu Draugu Komitejas priekšniece.

Latviias Sarkana Krusta valde sava 2S. marta sēdē principiāli

pieslējās minētam pasākumam, apsolīdamas dot telpas iw

līdzekļus.
Vai visas Skautu Draugu Komitejas arī provincē nevarētu sekot

šim piemēram?
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VĪRS, KAS 20. G. SIMTENĪ ATKLĀJA PASAULES DAĻU

F. CĪLEŠS

1865. gada 19. februāri Stokholmā sākās kada

cilvēka piedzīvojumiem bagātais mūžs. Atskato-

ties šodien, pēc 70 gadiem, uz Svena Mudinu

dzīvos gājumu, redzams, ka tas pilns ievērojamiem

notikumiem. Vinā saskatāms dažādu rakstura īpa-
šību savienojums: pētniecības tieksme, kas tieši tur

īsti parādās, kur citi palikuši bez sekmēm: neatlai-

dība, kas nepazīst vārdu «atpakaļ» ne dabas ka-

vēkļu, nedz naidīgu cilvēku draudu priekšā: pār-

drošība, ko neatbaida elliškic tuksneši un daudziem

nāvi nesošie kalnāji: radoša darba prieks, ko ne-

mazina grūtākie ceļošanas apstākli, strādājot vien-

padsmit stundas dienā zinātnisku darbu un rakstot

daudzreiz 100-120 lapas puses garas vēstules, no

kurām iznākuši jetri līdz pieci duči grāmatu; valo-

das talants, kas bieži vien nedaudzās dienas tiek

galā ar kadu iedzimto izloksni: zīmētāja talants,

kas nekad nenogurst skicēt dabas ainavas, cilvēkus,

kustoņus un augus.

Gandrīz vienmēr Svenam fledinam izdodas, ko viuš

nodomājis. Kad ap vinu viss sabrūk, mūli nobei-

dzas, cilvēki nāvējošās slāpēs murgo, pagurst un ir

tuvu nāvei — viuš vienmēr atrod no šī stāvokļa

izeju, kāds maģisks spēks vinu ved pie glābēja
ūdens: viuam ir laime!

Vina pētniecības ceļojumu panākumiem plašumā un

dziļumā nav mūsu laikā neviena salīdzinājuma. Var

sacīt, ka vii.iš ir atklājis vienu veselu pasaules dalu.
1893. gada oktobrī viuš dodas savā pirmā pētniecī-

bas ceļojumā. Tas ilgst 3% gadus. Ceļa garums

pārsniedz attālumu starp Ziemeļpolu un Dienvidpolu.
No tā viuš kartografē ne mazāk kā 10.000 km. Tā

ir vairāk kā 100 m gara karte, kas aptver 552 lapas.

Maršrūti, kuru kopgarums atbilst attālumam no

Latvijas līdz Sibirijai, ved caur apvidiem, kuros ne-

viena eiropieša un pa daļai arī neviena cita cilvēka

kāja vēl nekad nav minuši. No Margelānas Dien-

vidkrievijā (sk. karti) viuš dodas pār ncpleletamo
Pamiru, sauktu «Pasaules jumtu», vispamestākajā,

pasaules dala, kas turpmāk saista pie sevis visu

viua dzīvi: uz Centralaziju ar viuas 4000 km garo

tuksnešu joslu starp Pamiru un Mandžuko. un Tibe-

tas augstieni, kas
— trīsdesmit reizes lielāka par

Latviju — tikai nedaudz vietās ir zemāka par

Monblāna virsotni.

Paša sakuma gadās traģisks piedzīvojums: viuš grib

no Jarkeutas upes nokļūt caur bīstamo Taklamakana

smilšu tuksnesi līdz CJiotanas upei. Pretēji viua rī-

kojumam — ņemt līdzi ūdeni desmit dienam, to pa-

uem tikai piecu dienu patēriņam. Hedins izglābjas

ar parcilvēcīgu dzīvotgribu, aizsniedz kādu upes

gultni — tā ir tukša. Viijš zin, kada virziena viuam

Svens Hedins
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jāmeklē tālāk, bet kāds noslēpumains spēks to dzen

gandrīz 90 grādus uz dienvidiem. Samulsis viņš

pēdīgi ļaujas no tā vadīties un atrod kādu dīķi...
(sk. kartē «nāves gājiens»).
Un nu sākas atklājums pēc atklājuma. Viņš atrod

-Ziloņkaula ciema», Dandana Nilika drupas nn ap-

rēķina, ka ir pagājuši 2000 gadi, kamēr tuksnesis

izplēties no šejienes līdz vina tagadējai dienvidu

malai. Ka pirmais viņi izseko mīklaino Kerijas upi

līdz viņas grīvai, — tur nemaz nav ietekas, jo upe

iesūcas bezgalīgajā smilšu jūrā. Uz ziemeļiem no

šīs savādās grīvas viuš uzduras lielam savvaļā dzī-

vojošu kamēlu pulkam. 2000 km garā brauciena

lejup pa .larkentu un Tarimu viuš izdara daudzus

mērījumus un atklāj, ka Lop Nora ezers, kurā ietek

Tarima, nerimstoša smilšu pienesuma dēl spiests

pastāvīgi mainīt savu gultni un bez apstāšanās klejot
šurp un turp. Un viuš izdara vienu no saviem lie-

lākiem atradumiem: viuš atklāj 2000 gadus vecās

Lou-Lana pilsētas drupas, kurai — Lop Nora at-

statai — vajadzēja aiziet bojā smiltīs,

(iadu simteņu maina Tibetas augstienas kartē vēl

atradās daži balti laukumi (vertikāli svītroti mūsu

kartē). Svens Hedins palīdzēja tos izdzēst. Viua

gājieni pār milzīgāko zemes augstieni pieder droš-

sirdīgākajiem darbiem pasaules vēsturē. Ne mazāk

kā astoņas reizes viuš pāriet kalnu aizas 5000 līdz

0000 m augstumā. Divus gadus viuš neredz ne-

vienu eiropieti, trīs gadus nevienu ūdens pilienu,
kas aizsniedz okeānu.

Piecas valdības politisku iemeslu dēl ir pret viua

darbu: Tibeta, Indija, Ķīna, Anglija un Krievija.

Valdnieku vietnieki, virsaiši, virslamas un spiegi

viuu vajā, gribēdami viuu piespiest atstāt šo zemi

un griezties atpakaļ. Viuš paliek. Ar tūkstots vil-

tībām viuš vienmēr atkal atrod ceļu uz «baltajiem

laukumiem».

Bet arī šī ekspedīcija vainagojās brīnišķiem atklā-

jumiem un piedzīvojumiem. Kopš 1905. gada, pa-

teicoties šim ceļojumam, globs rāda vienu varenu

kalnu grēdu vairāk — Aizlūmalajus jeb «Hedina

kalnāju», masīvu, kura garums līdzinās attālumam

no Rīgas līdz Budapeštai. Gar tā dienvidu nokareni

siro pētnieks tālāk, vienmēr vajāts un apdraudēts,

pēdīgi labsirdīgā Taši Lamas apsardzība cauri aiz-

liegtai zemei, apmeklē zemes svētāko kalnu Kailas,

«Pasaules nabu», «Zivas paradīzi», atklāj šeit, kur

vēl neviens baltais nekad nav drīkstējis iespiesties,

avotus, no kuriem iztek luda un Brāmaputra. un pec

kuriem angļi jau sen veltīgi meklējuši, pārbrauc ne-

traucēti svēto Mazanarovara ezeru, sīki izmērot ta

dziļumu, un drīkst pat noskatīties Lamas reliģiska-

jos svētkos katram eiropietim aizliegtajā Šigatses

pilsētā.

Mājup viuš atgriežas ar svarīgu zinātnisku atzinu:

viss Himalaju lietus ūdens ieplūst Indijas okeāna,

bet «Hedina kalnājs» izveido ūdens škīrejrobežu

starp jūru un Centrālāzijas augstieni, kam nav no-

teku.

Hedins nojauš, ka šeit gul apslēptas lielas lietas.

Vienam cilvēkam nav pa spēkam izcelt tas visas

dienas gaismā. Lietpratējiem visas zinātnes nozares

jānāk talkā. Viuš plāno, apspriežās, runā, vāc nau-

du, viuš ce|o apkārt, pārliecina vilcinošos, uzmudi-

na pārliecinātos — un 1927. g. ir tik talu. ka lielākā

ekspedīcija vēsturē sak darboties. Vesela zinātnie-

ku armija no dažādām zemēm stājas viua rīcība.

No Pav-to dažu dienu gājiena attālumā no Pekingas
U2 rietumiem ekspedīcijas dalībnieki sadalās pār

apgabalu, kura izplētums līdzinās attālumam no

Rīgas līdz Indijai.

£ai «Ceļojošai Universitātei» jānoskaidro zemes-

kārtu vecums un sastāvs, jāsavāc pārakmeņotie
dzīvnieki un augi, jāizpēta vēju virzieni un gaisa

masu izmainās starp ziemeļpolu un ekvātoru, kā arī

laika apstākļu iedarbība uz zemes garozu, tālāk jā-

kartografē apvidus, jānoteic vietu stāvoklis un aug-

stums, ar pendela mēģinājumiem jāaprēķina zemes

masa un veids, jāizmeklē cilvēku rases, jāuzraksta
teikas un dziesmas, jāpēta vēsture, reliģijas un sli-

mības, jāmeklē akmens laikmeta un pirmcilvēka

pēdas.

Pa senajiem Zīda ceļiem», karavānu ceļiem, pa

kuriem Ķīna pirms 2000 gadiem eksportēja savu

zīdu uz Romu un Fģipti, dodas uz priekšu zinātnieki

pastāvīgi vadoties no mēmajiem senlaiku liecinie-

kiem. Viuu atradumi, atklājumi un zinātniskie ie-

guvumi pildīs daudz sējumu. Sekmīgu darbu veic

vācu meteorologs Hande. Viuš laiž gaisā simtiem

vēja novērošanas balouiuus un var gandrīz bez kļū-

dīšanās iepriekš nosacīt vētru izcelšanos Āzijas

iekšienē. Viuš izpēta apgabalu, kas ir tikpat liels,

kā Austrālija, lidz 2000 m augstumam — tā tad lidz

pat stratosfērai. Zemes mērījumu iznākumi ir ne-

pārredzami. Turmana zemumā pie Urumči dziļākajā

zemes ieplakā (—287 m) zviedrs Ambolts izdara

pārsteidzošus pendelu mēģinājumus, kam ar lielu in-

teresi seko visi astrofiziķi, pie Ciašu-Nora un Zago-
Nora mēra dobi tuksneša izžūšanas grādu. Lou-

lana un Lop Nora baseinā atrod 2000 gadus vecas

zinas par Imūnu karu, vecāko papīra vēstuli, kas

līdz šim zināma, 10.000 senķīniešu manuskriptus,
50.000 akmens laikmeta darba rīkus, pie Edzin-

Oolas tikpat vecu robcžvalni un kādu 2000 gadus

vecu pasta staciju, rietumos no Bell Miav 120 ak-

mens laikmeta saimniecības, Kuruk-Tagā. Kukunorā

un (iobi ziemeļos neskaitāmus dzīvnieku un stādu

pārakmeņojumus, kas dzīvojusi pirms 20 līdz 100

miljonu gadiem, un pie Santai vien ne mazāk kā

30 dinouzauru skeletus no krīta laikmeta — pierādī-

jums, ka šeit kādreiz bijusi jūra, un tiešām arī ie-

spējams šai iekšējai jūrai, kas ledus laikmetā atra-

dusēs Tarimas baseinā, izsekot tās krastu līnijas.

Kultūrvēsturnieki sakrāj vairāk kā 3000 piederumus
no vecākās Ķīnas vēstures, starp tiem 300 dievu

tēlus un divus pilnīgus Lamu tempļus. Bet vēl

daudzus simttūkstošus gadus tālu atpakaļ ved kāds

no ekspedīcijas svarīgākajiem atradumiem: ķīniešu

students Pei atrod pie Čukutinas, kādas Pekingas

priekšpilsētas, galvas kausu no «Sinanthropus peki-

nensis» (Pekingas cilvēka), no kura līdz šim bija iz-

rakti tikai daži kauli. Tas ir mūsu pirmais vectēvs,

droši vien Ādams.

Daudz gadi paies, kamēr šos Hedina ekspedīcijas
materiālus pilnīgi izmantos. Un tad izies jaunas

ekspedīcijas, lai turpinātu pa vecam pēdām tālāk

pētīt. Un Svens Hedins? Vai viuš ir noguris? Ak

nē..., viuš jūsmo par cepelīna braucienu pāri ne-

izpētītam Amaconas apgabalam Dienvidamerikā, uz

ko viuš šogad ielūgts, šis pētīšanas Kara apsēstais

20. gadu Simteņa Marko Polo.

«Grūne Post». Tulk. un karti pārzīmējis AK.
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ABAVAS SKAUTU NOVADA LĀBĀKĀ VIENĪBA?

Kas nav teikts

IDN 39. noda|ā

Sveicienam lai būtu skals

Jljūt kas ir „vigs", kas pats

Ja 4im zemika ir „6ina",
To lai katri» redz un zina

Paziņai jau pieliks ar

Roka cepuri ja skar.

Nav no svara skats, vai stlja,
Vai cik brasi ce|as kija.

Katru gadu Abavas skautu novada vienību starpā notiek

sacensības uz novada labākās vienības nosaukumu. Balva

— ceļojošs karodziņš. Karodziņš lielāks par kopa karodziņu,

Zīmējumā: pie debesīm spīd zvaigznes — novada vienības, kas

pulcējušas ap kopīgu ugunskuru, lai pārrunātu savus veiktos

labos darbus. Labo darbu aplis cieši saistīts ar mezglu un tas

nekad nav atraisāms.

Vienību sacensības ir notikušas, jau tris gadus. 1932. gadā

karodziuu ieguva 27. sk. vienība, 1933. gadā — 28. sk. vienība

un 1934. gadā — 49. sk. vienība. Arī šovasar novada nometnē

rukumi no 24.-28. jūlijam notiks karodziņu izcīna, sacensiba

būšot loti sīva. jo tukumnieki gribot karodziņa dabūt no Kan-

davas atpakaļ. Arī citu skautu novadu vienības var piedalīties

sacensības, bez tiesibām uz nosaukumu nu karodziuu. Pa-

mēģiniet, milie kaimiņi. Varbūt no jums varēsim mācīties, bet

var gadīties ari otrādi.

LSCO Abavas novada «Labākas vienības» sacensību un balvas

noteikumi:

1. Balvas nolūks — radīt novada vienību starpā draudziņu

sacensību, ka arī rādīt vienību sasniegumus un izveicibu skautu

mākslā.

2. Balva — trīsstūra karodziņš ar uzrakstu «Abavas novada

labāka vienība» ir nepārtraukti ceļojoša. Katru gadu no

Abavas skautu nodaļas lidzekliem uz karodziņa kāta uzliek

sudraba plāksnīti ;ir izcīnītajās vienības nosaukumu un izcīui-

sanas dātumu.

3. Balvu izcina katru gadu novada nometnē notiekošās vienību

sacensības.

4. Sacensības iāpiedalas visam novada vienībām.

5. Sacensības sadalās sekojoši:

a) Šķēršļu gājiens (pirmā palīdzība, orientēšanās, signalizācija,
slēdzienu taisīšana, amatniecība, apķērība, atmiņa, labie darb.

ceļa zīmes). Piedalās skautu kops. b) Vienības nometnes

iekārta. Piedalās visi. c) Ugunskura priekšnesumi. PieJalas
visi. (Priekšnesumu saturs jāiesūta 7 dienas pirms sacensibām

galvenam Nem vērā divus pirmos priekšnesumus.
d) Orīģ'uālrotalas. Piedalās visi. Nem Vēri 2 pirmās rotaļas.

c) Šaušana ar lokiem. Piedalās 5 vienības labākie šāvēji. At-

statums no 15—20 m; mērķa caurmērs 75 cm. f) Vienību

stāvoklis un skautu gars (šini punkta ietilpst ari vienības dar-

bības novērtējums par iepriekšējo gadu), g) Pavāru māksla.

Piedalās skauti.

(). Sacensibas vada novada priekšnieka ieceltais sacensību

vadītājs, kas līdz ar to ir arī galvenais tiesnesis.

7. Tiesnešu skaits ir pieci. Tiesnešu kollēgijā pieaicināms
viens no biedriem veicinātajiem — resp. nodaļas valdes, un

viens vadītājs no kāda cita novada. Pārējos tiesnešus izvēlas

novada priekšnieks.

8. Atzinies pēc 10 numuru sistēmas.

9. Atsevišķās sacensībās lieto sekojošus koeficientus (sk. p. 5.):

a) koef. 5; b) - 3; c) —3; d)— 2; c) — 2: f) —5; g) — *.

10. Katrs tiesnesis liek atzīmes, vadoties no labākās apzinās,

saskaita visu tiesnešu liktās atzīmes un izdala uz tiesnešu

skaitu, tādējādi dabūjot vidējo atzīmi. Šo vidējo atzīmi reizina

uz 9. punktā minēto koeficientu, tā dabūjot iegūtos punktus.

Visus punktus saskaitot, iegūst visās sacensībās vienības punktu

skaitu. Vislielāko punktu skaitu ieguvusi vienība ir uzvarējusi.

11. Ja divas vai vairāk vienības ir ieguvušas vienādu punktu
skaitu, tad sacensību vadītājs var nolemt papildu sacensību,

kas iepriekš izlozējams.
12. Pēc sacensībām, balvu uzvarētājai vienībai pasniedz klāt-

esošais augstākais pēc ieuemamā amata vadītājs.

13. Tiesnešu lēmumus dalībnieki nevar apstrīdēt un grozit.

Lietišķie aizrādījumi iesniedzami galvenam tiesnesim 2 stundas

pirms rezultātu paziņošanas.

14. Šikākus noradi jumus par sacensībām sniedz pirms to

sakuma.

Uz redzēšanos sacensības!

Ugunskura redaktoram

Daudzi paslīd Šķībi ga,am

Ģrūti jūtas sirdsapziņa -

Parīdu gan zinās viņa.

Priekšniecībai „godu dot",
To jau katrls var un prot;
Nevar zinSt, izdibini»

Vji viņi gribēs paaugstināt.

Pasarr, ģenerālim gan

Kiju liek. lai bruģis skan.

Kara dienests vienam priekiā,

Citam dresūra vil iekSJ.
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ABAVAS NOVADA APSKATS

Novada pr-ks O. Krauze

Tukums. Skautisma sakums Tukumā un

tā apkārtnē ir 27. vienības dibināšana

1922. g. 27. jūlijā. Tā tad tagad tai ir

13 gadu. Pirmām pulciņa pr-kam Oska-

ram Kauzem toreiz bija 19 gadu, bet ta-

gad 32.

Ka iniciatoru grupa atzīmējami O. Krau-

ze, Z. Krauze, E, Kalniņš. H. Zūriņš. Ka

pirmais sastāvs minama Jaunatnes s-bas

Tukuma nod. sporta sekcija. Pirmā no

n.etne notika 1922. g. X. un 9. septembrī

pie Milzu kalna. Pirmais solījums —

10. oktobrī, ko pieņēma toreizējais skau-

tu pr-ks V. Voits. Nodarbības sekoja

nodarbībām, nometnes nometnēm, sirojumi

sirojumiem. Laiks steidzas uz priekšu.
Arī mēs. Vilcēni kļuva par skautiem,
skauti par roveriem. 'Tiek nodibin ita

nodala Jaunpilī, nodala Kandavā, nodala

Smārdē, ar laiku tas pārvēršās atsevišķās
vienības. Skautisms plēšas plašumā. —

1924. gada O. Krauze aiziet uz Rīgu,

pulciņu pārņem H. Zūriņš, pēc gada arī

tas aiziet, paliek Z. Krauze. 1926. gada

arī tas aiziet uz Rīgu. Pulciņu vada at-

kal O. Krauze, līdz to pārņem no jaur.u

Z. Krauze. Jā, viņi aiziet uz Rīgu — tā

bija traģēdija provinces pulciņiem tore'z.

Atkal nometnes, sirojumi, ugunskura va-

kari. 1927. gadā pulciņš jau svin 5 gaJu

pastāvēšanas svētkus, kas pulcina daudz

skautu no citām pilsētām. Liela skautu

propaganda. Skautu draugi aug. 1929. g.

Z. Krauze nodod vienību K. Cīrulim, kas

savukārt nodod to tālāk aizsargu pulka

k-ra pal. Zvirbulim. 1932. g. vieniba

atzīmē savus 10 gadus. Svētki sakrīt ar

Jūrmalas novada nometni. Pēc nometnes

realizējas jau agrāk lolotā ideja, top otra

vieniba Tukuma - divdesmitastotā, ko

noorganizē un nodibina 27. vien. roveri

V. Menģelis un H. Rozentāls. 27. vie-

nība jau tapusi par māti 3 vienībām.

1932. g. ziemā vienību pārņem atkal Z.

Krauze, kas to vada vēl tagad. Vienība

ņēmusi dalību visās trijās Lielās nomet-

nes Meža parkā, BuMos. Asaros. T9

ir aizskrējusi šie 13 gadi. Atri, nemanot

un neatgriežami. Nometnēs, sirojumos,
nodarbībās. Zēni ir plūduši caur vienību.

Mācījušies, sajutuši draudzības liesmu,

ugunskura siltumu, aizgājuši dzivē. Dažs

no tiem nav vairs starp mums. Ir pa-

tīkami ar šiem veciem zēniem tagad sa-

tikties, parunāt, atcerēties pie ugunskura

kopīgi pavadītos vakarus. Un visiem

klust atkal skumji, jo toreiz taču bija

tik skaisti.

No prmiun 35 Tukuma skautiem organi-

zācijā vēl tagad strādā sekojošie 4 va-

dītāji:

1. Abavas novada pr-ks Oskars Krauze.

2. vad. Ldgars Kalniņš, 3. 15. vien. pr-ks

Paulis Bekeris. 4. 27. vien. pr-ks Ziedonis

Krauze. Vad. (). Krauze, Z. Krauze un

P. Bekeris beiguši Baltezera vadītāju

kursus.

27. skautu vienībā Tukumā pēdējā laikā

organizējas aviāejas kops. Iniciators

— roveris Lapiņš, kas jau skautu

izstādē piedalījās ar paša izgatavotām

bezmotora lidmašinas spārnu ribiņām. Tas

tikai sīkums. Cerēsim, ka novada no-

metnē redzēs'm lidmašīnas demonstrēju-

mus. Kas suti varbūt, nākotnē skauti

izbrauks sirojumos pa gaisu. Nepagurt

un nebēdāt par grūtībām. Gan visu

pārvarēsiet.

28. skautu vienība Tukumā ir otra pēc

skaita un jaunākā. Vienībai liels iegu-

vums vad. K. Lejiua pārnākšana no

Ventspils, kas tagad uzņemies skautu

pulcina vecākā pienākumus. Vienībai

tiukst labas telpas, bet cerams, ka tās

visā drīzumā būs. Pateicoties vienības

pārstāvja V. Savēla kunga uti vienības

vadības rīcībai, vienības stāvoklis ir

(oti labs.

Kopā ar saviem vecākiem brāļiem —

27. sk. vienības skautiem piedalījāmies

skautu darbu izstādē un izrīkojumos
Vienības labie darbi: izlikti putnu ēdinā-

mie būrīši, apdāvināti trūcīgie, sastrādā-

ta un piegādāta trūcīgām ģimenēm mal-

ka. Sakarā ar mežu dienam, katrs vie-

nibas skauts iestādīs vienu kociņu, ko

visu laiku kops, kamēr tas izaugs liels.

Vasarā vienībā rīkos praktiskās nodarbī-

bas, ko ziemā teorētiski mācīja. Vienība

ir trīs kopi un divi stabradzēnu sešnieki.

Pašlaik organizējas roveru dzimta.

Kandava. 49. skautu vienība š. g. 31

martā nosvinēja savus gada svētkus.

Dienā notika stabradzēnu solījums,. ko

deva astoņi stabradzēni. Pēc solījuma

vienības vad. vietn. Dr. VI. Stiprais visu

vienību pacienāja ar tēju pie kopēja gal-

da. Tējas dzeršana noritēja omulīgās sa-

runās par skautu lietam. Vakarā biedr-

bas namā notika izrīkojums, kurā ceļojo-

šais instruktors vad. B. Radziņš vienības

pārstāvim F:. Bcrgam pasniedza svastiku

un novada priekšnieks vad. O. Krauze

nodeva vienības priekšniekam vad. A.

Sokolovsk m «Labākās vienības» karodzi-

ņu, izcīnītu novada vienību starpā 111. L e-

lā nometnē. Pēc tam notika skautu

pi ickšr.esumi: dziesmas, vingrošana un

Inga no skautu dzīves. Vakars bija

kupli apmeklēts. Tagad vienība gata-

vojas priekšā stāvošām novada sacīkstēm.

Arī nometnēm vienība šovasar nodomāiusi

piegriezt lielāku vērību, nekā līdz šim.

Vienība lielu darbu veic tūrisma propa-

gandēšanai Kurzemes Šveicē, sevišķi iz-

kopjot apkārtni, taisot tiltiņus un solus.

Talsos atkal no miega sak mosties skauti.

Kādreiz Talsos bija spēcīga vienība,

kuras vārds bija pazistams visā Latvijā

Lai tagad iekurtais ugunskurs nekad ne-

izdzistu. Pašlaik Talsos pastāv 49. sk.

vien. nodala. Nodaļa jau kļuvusi stipri

liela: trīs skautu kopi un divas roveru

saimes. Tiklīdz būs no sabiedrības at-

balsts un nodibināsies vienības kom'teja,

tad arī tā varēs reģistrēties kā patstā-

vīga vienība. Labas sekmes!

Rendā darbojas 49. sk. vienības nodala

vad. K. Priediua vadībā. Nodala pastāv

jau apm. vienu gadu, bet jau paspējusi

iegūt sabiedrības uzticību ar savu rosību.

Visa drīzumā, cerams, Latvijā būs viena

skautu vienība vairāk, jo vienības reģi-

strācijas lapa ir jau nosūtīta novada

priekšniekam. Nodaļā pašlaik darbojas

viena saime, viens kops un viens seš-

nieks kopā 19 skauti, roveri un vilcēni.

Jaunās vienības komitejā par vienības
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pārstāvi bus skolas pārzinis K. Sprogis.

kasieri J. Delle un komitejas locekli E.

Liepiuš. Rendas skautiem variet rakstīt

uz sekojošu adresi:

Rendas ciemā. Abiuu mājas. c. Lielrendu.

Ja braucat uz Usnu, Sabili, Kuldīgu, tad

apmeklējiet arī Rendu. Šejienes skauti

jums izrādīs apkārtnes skaistākās vietas.

Usmas baznīca 11 km no Rendas. Rendas

skauti pašlaik gatavojas uz sacīkstēm no-

vada nometnē.

Skautisms Engure. Rīgas jūras līča

Kurzemes piekrastē, kur jūras krasts sāk

kļūt jau akmeuains un novirzās tieši uz

ziemeļiem, atrodas zvejnieku ciems —

Engure. Ciemā ir baznīca, skola, pasts,

aptieka. 3 veikali un pagastmāja. Šeit

atrodam ari 87. skautu vienību, kas š. g.

17. maijā svētīs savus ln j;adu pastāvē-

šanas svētkus.

Vieniba dibināta Talsos, bet driz vien

tās vadītājs līdz ar Stabu pārcēlās uz

Enguri, kur attistija savu darbību stari:

zvejnieku zēniem.

Darboties zvejnieku ciemā nav viegli, jo

te daudz vairāk jāsastopas ar iesaknoju-

šamies nevēlamam parašām un rakstura

trūklimiem, nekā kaut kur citur provm-

cē. Tomēr vienība ar saviem skautiem

ir spējusi veikt vienu, otru labo darbu

kā arī sekmīgi piedalījusies 2. un 3. Lat-

vijas skautu lielajā nometnē.

Pie 87. skautu vienības īpatnībām pieder
nodarbošanās ar mūziku. Tas kaut cik

atsver jūrmalnieku lielo trūkumu, ka vi-

ņiem nav dziedāšanas dāvanas. Totiesu

tagad nav neviena locekļa vienībā, sākot

ar pašu mazāko vilcēnu, kas kaut c k ne-

prastu pēc notīm spēlēt mandolīnu. Un

viens no skaistākiem vienības nopelniem
ir, ka klusos vasaras vakaros tagad cie-

mā šur tur ieskanas pa līksmai mandolī-

nai, kas drūmajā zvejnieku ciemā lidz

šim bija neparasta lieta.

Visiem zināms, ka 87. skautu vienības

skauti pirmie iespēlējuši > skautu dzies-

mas skanu platē.

Vienību skauti pa laikam kuplina ar sa-

vu mūziku gan skolēnu izrīkojumus, gan

ari dievkalpojumus šejienes bazniea.

4 km no Engurciema atrodas niudram un

pilēm bagātais Engures ezers. Ta krasti
ir iemīļota nometnes vieta Engures skau-

tiem.

Lngure. 87. skautu vienība ir pazīstama

ar pašvārīto skābo putru, ko katrs va-

rēja nogaršot 111. Liela nometnē. Arī

Abavas novada nometne \are.šoi šo putru

nogaršot. Kas to nav garšojis, lai ierodas.

Valdemārpilī un Libagos /x\\ Sāk smai-

dīt. Tie redz, ka būs darīšanas ar skautu

lietam, jo tur nodalās jau pastāvot pie

Ziemcļkurzemes skautu vienībām. Māktu; v

daudzums esot mainīgs, brīžiem lietus,

brīžiem sniegs, bet kad noskaidrošoties,
tad parādīšoties skautu vienības. Smai-

diet zēni
—- tā jūs uzvarēsiet!

Sabile. 138. skautu vienība. No Kan-

davas līču loču gar Abavas, Amulas un

Imulas krastiem un Buses pilskalnu siro-

jot, var uoklūt Sabilē, iepazīstoties ar

Kurzemes Sveici. Sabilē var nokļūt arī

tieši no Stendes stacijas. 138. skautu ve-

mtu ;r jauna, lai gan ka nodala jau pa-

stāv sen. Ziema vienība bez paradām

nodarbībām savā mitne rikoja šacha tur-

nīru nfl «novusa» spēles sacīkstes. Vie-

nībai ir arī savi mūziķi, kas vakaros pie

ugunskura pārējiem skautiem dod iespēju

noklausīties skautu melodijas. Vienībā ir

pavisam 45 skauti. Pašlaik skauti gata-

vojas vasaras nometņu sezonai un priek-

ša stāvošai meža dienai.

Smārde. Kādreizējā Smārdes vienība pēc

ilgāka paguruma laika sak tagad atkal

kustēties. Lai gan vienība ir likvidēta

un 115. n-rs jau dzirdams Rīgā kādai

brašai vienībai, tad ar laiku tomēr ceram

tkt atkal uz zaļa zara. Lidz šim mums

galveno pabalstu sniedza skolas pūrzuīis

Braucējs ar kundzi, un nav arī iedomā-

jami uz priekšu bez vinu palīdzības iz-

tikt, ko, cerams, ari vigi neliegs. Par

visu viņiem pateicamies. Laimīgā kārtā

pie mums ieradās skolotājs Lreimaņa kgs:
kas arī grib nodarboties ar skautiem un

nodibināt tagad nodalu pie 27. skautu vie-

nības. Cerēsim, ka izdosies atjaunot ve-

cos labos laikus.

Foto 49. vien.

Kokos rāpšanās attīsta

veiklību un plēš bikses.

DRAUDZĪBAS VEICINĀŠANAS virkne

91. Tomāska Istvān, Nyiregyhāža, Tū-

zalto —v. 23. Ungārijā. Angļu vai.).

92. Aradvāri Lāszlo, Nyviegyhāza. So-

stol u't 34.. Ungārijā. (Vācu vai.).
93. Fekete Lajos. Nyvicgyhāza, Na'dor

—v 4, Ungārijā. (Franču vai.).

94. Sigurd Johansen, Danmarksgt 29 II

Oslo, Norvēģijā. (Vācu vai.).

95. H. Kinstlers (7. sk. v.), Rīgā, Marijas

ielā 49, dz. 40. F. L—4. g. az. r. 0.1.

—4. E. 2. 4. 5. 7. 7.—15. (S. un G.).

96. Arvīds Sirsniņš, rov. (45. sk. v.),
Valkā, Semināru ielā 15. A. 1. 2. E. 1.

15. Ef. (S. un 0.).

97. Jāins Fridbergs (31. vp) Cīravas

mežsaimniecības skolā c. Cīravu. (SV.

OV. S. un G.). A. 1, 2, Cl.
9S. V. Rutkovskis (42. g. pulc. kpn.)
Valsts Rēzeknes skolotāju institūtā. A. 2.

E. L—ls.

A. Pelse (142. g. pulc.), Valsts Rēzeknes

skolotāju institūtā. A. 1. 2. E. L—ls.

99. Jānis Leitens (77. sv. s.), Vidagā, c.

Virešiem. A. 1.- 3. (angļu). E. 1, 2. 15.

F. I<—4 (S. un G.).

100. Arnolds Miķelsons (137. v. kpn.).
P. p. n. Bernesti, c. Baldoni. A. 1. 2. 3,

(esperanto). E, 1, 4, 5. 15. F. 1. (az. r.

un v.) 2. (az. p. un g.) 3, (p. un g.) 4.

(p.), (S. un 0. L).
101. Melita Šprunks (9. ]. sk. v.), Jēzus-

haznīeas iela Nr. 13 15, dz. 7. Rīgā.

A. 2. E. 1.—15. (Gv. sv. J.).

102. Herberts Krīgers (9. J. sk. v.),
Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola.

Bulduros. A. I. 2, 3. (esperanto). E. 1.

15. (Gv. sv. J. G. L.).

103. Laimons Bramanis (9. J. sk. v.).

Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola,
Hulduros. B. 1. 2, 5. z. t. E. 5. 9. 11.

12. (S. G. J. sv. Gv ).

104. Oļģerts Lehnan s (38. sk. v.), Valsts

Bulduru dārzkopības skolā, Bulduros.

A. 1. 2, 3. (esperanto. īdo). E. 4. 5, 6,

7. 9. E, 3. az, p.

105. A, Pavlovlčs. (45. sk. v.). Valkā,

Raiņa ielā Nr. 15. Ef. 4.—15. E. 1. 2, 3.

4. G, 6, (S un G).

106. A. Melderis. (48. v.) Gulbene.

Dzelzsceļa ielā 8. Mainu: E. 2, az. v.

p. 3i v. az. p, E. 5. 9, 10. 12. EF,

107. Jānis K.kulis (92. v.) Rēzeknē, |&

maija ielā 28. E, 1. 15. G. 4, 5. A. 2.

108. Zenta P|aviņš (42. g. v.) Rēzeknes

skolotāju institūta. Pulkv. Kalpaka ielā

20. B. I—ls.

109. Ādolfs Artmanis, Līgates papīru

fahrikā, Līgatne. A 1. 2. B. 4. (z);

E. 1.—15; F. I—4-

-110. Edgars Zariņš, Līgates papīru fah-

rikā, Līgate. (Remdenu vainā Nr- 364).

A. U2i B. 4. (z); E. I—ls ; F- I—4.

111. A. Dzērve, 20. sk. v-, Kr. Barona

ielā Nr. 80, dz- 8, Rīgā. A L—2.; E.

1.—15.; G. 6. (S. G- L.).

112. A. Buklovskis, 136. sk. v. virskop-

nieks, Vi|akā, Valsts ģimnāzijā- A 1

2. 3. (po|u, vācu, esperanto, krievu, ang-

ļu. Itāļu, franču). E. L—ls. (S- SK.

GK, G, J. R.).

113. A. Sokolovs, 136. sk. v- apkn-, Vi-

ļakā, Valsts ģimnāzijā- A. 1. 2 ; E. 1.

-15. F. I. 2- 3. (S. SK, G, GK, J, R).
114 B. Baumans, Valkā, Raiņa ielā 31.
E. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11 12- Ef. un F l.

2. 3. 4.

115. V Kaukulis. Valkā, Raiņa ielā 23.

E. 4. 5. 7- 8. 9. 10. 11. 12. Ef. un F. I.

2. 3. 4. 114- un 115. apmeklē Valkas pil-
sētas Ādama Tērauda pamatskolu.)
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AVĪZE
Galvas pilsēta

Dzimtenes ārēs

Rīga. Rīgas roveru I. cilts virsaiša vad.

K. Plicniņa vadībā rīkoja š. g. 7. aprīlī
pētniecības gājienu Rīgas-Jelgavas šose-

jas rajonā Nolūks: iepazīties ar laužu

dzīvi, vērot to nodarbošanos, darba me-

todes, ienesīgumu, apmierinātību ar Kā-

vu darbu, kautgan uzdevumā 'bij teikts,

ka roveris iecelts par statistiskas pārval-
des direktoru un grib izdot statistisku

gada grāmatu.

Vislabāk veicās 9. un 1. dzimtai, tad

115. dz. K.

Riga. 20. draudzē 31. martā Janča un

Mārča tekas staigāt solījās 6 jaunuli. S<;

lījumu pieņēma Rīgas 7. novada priekš-
nieks vad. V. Voits. Draudzē sparīgi

darbojas 4 saimes: ozoli, egles, bērzi un

liepas. Krp.

Rīga. 150. sk. vienība līdz ar VII. no-

vadu darbību uzsaka 9. XII. 34. g. Vie-

nību vada vad. Karro un pal. Pārums.

Sakuma vienība bii 2 skauti un S jau-

nuli. Patreiz 10 skauti un 7 jaunuli.

Rīga. Š. g. 13. martā 115. vieniba sa-

rīkoja sacīkstes - šķēršļu gājienā starp

1., 115. un 148. skautu pulciņiem.

Fabula ņemta pēc J. Poruka tēlojuma

Kukažiņa». Sacīkšu gaitā daudz atjau-

tīgu šķēršļu, kas bij ciets rieksts dalību

ņemošiem pulciņiem. Kā pirmie pie ga-

la mērķa pienāca 14S. sk. pulciņa kopi
«Eži» un «Ūdri», lidz ar to iegūstot pir-

mo vietu 148. skautu pulciņam. Otrā

vietā palika 115.. bet treša 1. skautu

pulciņš. Sacīkšu gaita ilga 4 stundas,

bij labi organizēta un apdomāta, par ko

liels paldies rīkotājam. 115. sk. pulci-

ņa vadītājam J. Stumbrim. Klaidonis.

Rīga. 7. skautu novadā š. g. 5. aprīli

notika skautu solījums, ko pieņēma NP.

V. Voits.

5. aprīli NP nolasīja lekciju par tfrmi

Pašvaldības un tiesu iekārtas». Nova-

da skauti, roveri un vad., kas bija sa-

pulcējušies kupla skaitā, noklausījās ar

lielu interesi. Eidis Vilks.

Rīga. Sakara ar iepriekšējos (3. un 4.)

«Ug» numuros ievietotiem ziņojumiem

par 1. jūras skautu vienības izrīkojumu.

1. jūras skautu vienības priekšnieks pie-

sūtījis rakstu, ka. 1. jūras skautu vienī-

ba izrīkojumu janvārī nav sarīkojusi.

(Paskaidrojam, ka ieviesusies iespieduma

Mnda un ziņojums attiecas uz p. g. de-

cembra 1. jūras skautu vienības sarikoto

vakaru.). Bez tam vp paskaidro, ka šis

vakars nav bijis gadskārtējs vakars, bet

«an eglītes vakars, un ka ir rīkotas

arī tautiskas rotaļas. Priekšnesumu kri-

tumu vp uzskata par nepelnītu.

Redakcija.

Riga. 1. draudzei bija nolikts i/brau-

kums uz Šmerli ko nelāga laika dēļ at-

lika. Viesos bija atnākuši 115. drau-

dzes stabradzēni. Spēlēja rotaļas. Tad

dziedāja. Stāstīja stāstu pēc ugunskura

metodes vad. palīgs Mežulis. Tad stā-

stīja stāstu par «zelta vaboli» skautu

vadītājs Būmanh;.

Kopīgas rotaļās laiks gāja ātri. Fr. 0.

Rīga. 55. skautu vienība 15. aprīlī at-

skatījās uz 11. gada svētkiem, sarīko-

dama vilcēnu un skautu solījumu Ruas

apkārtnes mežā. Sakarā ar gada dienu

no Kauņas pilsētas Marnavas vienības

saņemts: glītā izstrādājumā albūms, kur

sakopoti daudzi šīs vienības un citu vie-

nību uzņēmumi. Reizē ar minēto vienības

vadītāji un vienība saņēmuši skautu Mte-

rātūru. Mīļš paldies sūtītajiem.

Skautu pulciņš sarīkoja 7. apr. skautu

rokdarbu sacensības, kurās pirmo vietu

izcīnīja sk. Rengarts. izgatavodams divās

stundās vienībai derīgu priekšmetu Vie-

nība no ziedotam un iegādātām grāma-

tām iekārtojusi bibliotēku. 18. apr. vie-

nības locekli sarikoja mazu ekskursiju uz

Br;»|u kapiem un tuvumā esošo sabied-

risko darbinieku atdusas vietām. Vienība

piedalās 23. aprīļa dievkalpojumā. Vie-

nība iesākto tuvināšanās darbu ar 44. sk.

vienību turpina, un abas vienības kopē-

jiem spēkiem iekārtojušas mītni, kur ik-

vienam ir patikami pakavēt laiku.

Red. piezīme: Bfftu vēlams, ja pulciņš
turpmāk izpildītu IDN 980. noteikuma

pēdējos divus teikumus.

Rīga. 103. sk. vien., pie Strazdumuižas

izgl. b-bas. š. g. 6. aprīlī, b-bas telpās,

Strazdumuiža, sarikoja slēgtu vakaru.

Priekšnesumi bija interesanti un labi sa-

gatavoti, no kuriem lielāko piekrišanu

guva mazie stabradzēni un vienības pūtē-

ju orlestris.

Pēc nriekšnesumiem skauti nn viņu vie-

si pakavējas rotaļās un tautiskās dejās,

ko spēlēja pašu orķestris. Apmeklētāju

biia pārpilnas telpas, kas atbalstīja vie-

nību morāliski un materiāli. Ar šo sa-

rīkojumu vienība tiks pie nometnes in-

ventāra, kas līdz šim bija loti trūcīgs.

Liels paldies vienības vecāku un draugu

komitejai, kas pielikusi daudz pūlu. lai

sarīkojums labi izdotos. Neskatoties uz

talo nomali, ieradušies bija ari viesi no

citam vienībām; piem.: L, 44. un S6 vien.

a Sils.

Rīga. Hi3. sk. v. vadiba pieliek bauda

pūlu, lai paceltu arī skautu fiziskās attī-

stības līmeni. Lielā cieņā pie vecākiem

ir vieglatlētika. Jau vairāk kā mēnesi

notiek intensīvi treniņi, un panākumi te-;-

šām ir iepriecinoši. Arī Dobeles nodala

strādā: tur aug daudz jauni, spējīgi spor-

tisti. Maija sākumā paredzētas sacensi-

Hs vieglatlētikas disciplīnas, starp 103.

sk. vienības un viņas nodaļas — Dobe-

les skautiem. O. V.

Rīsa. to 115. un 148. vien. pulciņi 13.

martā rīkoja kopiju šķēršļu gājienu, ku-

rā piedalījās 8 kopi. Šķēršļu gājieni biia

āra skautu prasību apmērā. Skautiem

bija jāizseko vecas Kukažiņas ceļš, pa

kuru tā gāja no vienas meitas pie otras.

Mazl'et grūtāk nācās tautas dziesmas at-

risināt, bet tomēr visi veica. Izrādījās,
ka Kukažiņa ar savu gadu skaitu pār-

snēj pat vecāko cilvēku pasaulē - • tā

skauti šķēršļos konstatēja.

Vecā Kaija.

Rīga. 27. gaidu, guntiņu un 126. skautu

vieniba š. g. 17. martā Telts ielā 2-a sa-

rīkoja rotaļu un deju vakaru savstarpē-

jas draudzības veicināšanai. Tautisko

Ziņojumi Avīzei iesūtāmi līdz

20. datumam, pārējie manus-

kripti līdz 10. datumam.

rotaļu starplaikos skauti un gaidas uz-

stājās ar priekšnesumiem: dziesmas, bal-

lets. dramatiski skatiņi. kūleņu metina,

v. c. atrada lielu piekrišanu skatītājos.

Starp Rīgas viesiem atradās arī 115.

vien. v. Stumbris, kas iemācīja visiem

viesiem daudzas jaunas tautiskas dejas un

rotaļas.

Jāvēlas, ka arī Rīgas skauti un gaidas

sekotu Torņakalna māsu un brāļu priekš-
zīmei! Šķiroties pīkst. 21-os, visi vie-

si sastājās aplī, sasniedzot rokas: labo

krustojot pār kreiso, un nodziedāja gaidu

un skautu himnas, pie kam Dombrnvska

kunga — Bēden-Paula vakarā teiktais

uzaicinājums jau atradis atbildi: abas

himnas dziedāja visi. Sirsnīga patei-

cība jāizsaka 17. pamatskolas pārzinim

Latrbcrta kungam, kas atļāva sarīkoju-

mam izlietot skolas zaļi ar skatuvi, v. c.

un pats piedalījās visās rotaļās un dejas.

Lilija.

27. gaidu un guntiuu pulciņš ar vecākiem

š. g. 9. martā apmeklēja Kalniņa ķīmis-
ko fabriku Mūksalas ielā 2. kur tām

sniedza paskaidrojumus par veļas maz-

EjUfcuM, drēbju tīrīšanu un virtuves pie-
derumu spodrināšanu. Fabrikas admini-

strācija bija loti pretimnākoša un !ai.

sevišķi mazajām guntiņam paskaidrojumi
nebūtu garlaicīgi, tad rādija piemērus uz

ekrāna. Atvadoties saņēma katra «jaunā,

nākoša mājasmāte» pa paciņai Rik» un

«Ina», kuru katra varēja mājā izmēģināt,
spodrinot virtuves piederumus. — Pul-

ciņš darbojas rosīgi, un Torņakalna ie-

dzīvotāji gaidu kustību atbalsta.

23. 111. 35. g. guntiuu pulciņš sasauca

vecāku sapulci un pulciņa labvēļus, lai

nodibinātu labvēļu komiteju un apsprie-

stu nar 23. IV. rīkojamo guntiņu pulci-

ņa «Lieldienu zaķi», kam jau guntiņas ro-

sini gatavo priekšnesumus. Lilija.

Auce. LSCO 26. skautu vieniba 7. ap-

rīlī izveda tradicionālo pavasara šķēršļu

gājienu. Ka labākam gājiena uzvarētā-

jam Auces skautu labvēlis — O. īrei

lands ziedoja balvu un kā labāk un

praktiskās daļas veicējiem ari balvu, ko

ziedoja v. p. p. Agri jau rītā Auces pa-

matskola saradušies 20 vienības locekļi.

Visur prieks un katrs gaida sacīkšu iz-

nākumu. Ārā snieg un brašie Auces

skauti dodas sacensībā. Gājiens saku-

ma risinās pa pilsētu, tad par apkārtnes

mežiem. Pīkst. 14 gājiena pirmā grupa

jau nonāk gala mērķī — Līgotou kalin.

Tur sacensības pavāru mākslā, pirmā

palīdzība, signalizācijā. Gājiens noslē-

dzies un ka uzvarētāji izvirzījušies «Vā-

veres» kops, kas saņem katrs skauts no-

metnes dzīvei prāvu krūzīti. Prakt's-

kas skautu zināšanas uzvarēja «Kaijas*

kops. Skautus apciemoja arī gaidas,kas

nogaršoja pusdienas un dziesmām skanot

vtla pēcpusdienā skauti atgriezās Aucē.

Rieb. J
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Baldone. 137. v. «Brieža» kops beidza-

mā laikā kļuvis aktīvs. Nodarbības no-

tiek regulāri par divām nedēļām reizi.

Kops nodomājis iegādāt šķēpu, disku un

lodi. Otrs v. kops «Stārķi» ir nodevu-

šies senlietu vākšanai un dzimtenes pē'.ī-

šanai.

Baldones skauti piedalījās aizsargu rīko-

tos sanitāros kursos. Pārbaudījumus

skauti kursanti veica apmierinoši. Ar in-

teresi skauti ir nodevušies marku krā-

šanai, ltn dažam labam skautam ir pa-

prāva Latvijas marku kollekcija.
«Briedis Bauū»

Bauska. 56. skautu vienībai vilcēnu barā

5 sešnieki. Bars jau sācis pāreju no vil-

cēniem uz stabradzēniem. Rosīgi darbo-

jas ari roveri. Dzimtā 20 dal. Lielu in-

teresi roveri izrāda šaušanā ar ma/Aa-

l'bra bisi. 13. Bauskas aizsargu pulks,

pie kura vienība darbojas, atļāvis rove-

ru lietošanā mazkal. bises, kā arī par pa-

zeminātu maksu izsniedz šāviņus.

Vienība rosīgi gatavojas pavasara nodar-

bību atklāšanai maija sākumā. Tek. māc.

gada beigas paredzēts apbalvot arī vic-

ības labākos skautus skolniekus, pa vie-

nam no bara, pulc. un dzimtas.

Cēsis. Gaujas novada priekšnieka vad-'-

--ba aprīļa mēneša sākumā notika gāzu

kursi, kuros piedalījās 42 dalībnieki.

Lekcijas lasīja «Svastikas» īpašnieks

plkv.-ltn. Dr. Valters un vltn. Bricis.

Kursu dalībniekus arī apgāzoja speciālā

gāzu kamerā. — Turpmākos nodomos

Gaujas novada skauti gatavojas Pavasa-

ra svētku svinībām kopā ar Cēsu gaidām.

So dienu nolemts svinēt 12. maijā, kad

gaidīsim viesos citu novadu skautus. —

Svēta Jura dienu nolemts atzīmēt ar

dievkalpojumu Sv. Jāna baznīcā un pir-

mo ugunskura vakaru mežā, kas cēsnle-

kiem jau kļuvis par tradīciju. - - Jūnija

mēneša vidū rīkosim Cēsīs skautu bērnu

svētkus pēc iepriekšējo gadu parauga.

P. E.

Cesvaine. Sākoties pavasarim, arī sk iu-

tu 42. pulcina atjaunojusies veca enerģi-

ja un darba prieks. Kopi cītīgi gatavojas

pavasara sacīkstēm skautu mākslā. Uz-

varētajam kopām paredzēta pulciņa ce-

ļojošā balva. Līdz ar skautu mākslu 42.

pulciņa skauti nav aizmirsuši arī sportu.

10. aprīlī, atklājot pavasara sesonu, 42.

pulc. volejbola komanda sastapās ar 0.

Cesvaines vanagu novada komandu. Sā-

kumā guva panākumus vanagi, bet drz

vien k|uva redzams skautu pārspēks un

pirmais sets beidzās ar rezultātu 15:6

par labu skautiem. Otrais sets beidzās

15:13 par labu skautiem. Labas sekmes

skautu sportistiem. R. Vilks.

Daugmale. 146. sk. v. sarikoja savus

atklāšanas svētkus š. g. 10. 111. Jauno
vienību atklāja un iesvētīja Daugmales

pamatskolā Baldones mācītājs Zuzāna

kungs.

Programma bija loti kupla un labi saga-

tavota. Skauti izpildīja v. v. O. Lūma-

ņa lugu «Daugavas bērni». Pēc teātra

izrādes sekoja rotaļas un tautiskās deias.

Izrīkojumā piedalījās arī viesi no 44. sk.

vienības. Baldones «Briedis bauū».

Grobiņa. 99. skautu vienība sarīkoja 16.

martā skautu vakaru. Vakara atlikums

biia paredzēts karoga iegādei. Vakaru

apmeklēja daudzi skautu vecāki un

draugi. Vecais Vanags.

Jūdaži. 83. skautu vien. nodibinājusi

«Vanaga» kopu, kurā ir 7 jaunuli. Ci-

t.gi gatavojas solījumam, kas paredzams

nioi.'a mēnesī.

Labas sekmes. Garezera dzenis.

Jēkabpils. Pie 8. vienības esot arī kā-

da roveru saime. Ir pagājis vairāk kā

pusgads, bet nevaru atceiēties, kad bū-

tu notikušas kādas nodarbības.

«Daugavietis*.

Klfidas izlabojums. Pagāiušā «Ugunsku-

ra» numurā (4) 86. lpp. rakstiņā Jēkabpils

iespiests: «Viua vietā vāk vad. v. I. Jē-

riņā» ir jābūt «Viņa vietā nāk vad. v.

I. Zīriņš. «Daugavietis»

Krāslava. Š. g. 31. marta 127. skautu

pulcnā notika skautu solījums. Scptii.it

jaunuli solījās būt uzticīgi Dievam un

Latviiai, pildīt skautu likumus . . . Bija

ieradies DL nov. pr-ks vad. J. Dekspis
Pēc solījuma skauti izklīda Vakarā pīkst.

1930 skauti nācējās uz nodarbībām.

Pēdējās piedalījās d;r. .1. Miglenfeka kg«

un vad. J. Deksnis. Skautu riņķi bija
redzamas skautu smaidošās sejas, kuru

starpā arī dir. J. Miglinieka kga. DL

nov. pr-ks piešķīra septiņiem skautiem

āra skauta nosaukumu. Novada pr-ks

bija pilnīgi apmierināts ar pulc'ua darbī-

bu un atvadoties izteica vēlēšanos, mi

arī turpmāk tā strādātu. Vienības pār-

stāvja amatu uzņēmās pildīt dir. J. Mig-

linieka kgs. Pēdēiam loti daudz piedzīvo-

jumu nn pieredzējumu, ko mantoj:s ār-

zemju ceļojumos un ar ko bOs

iespēiams arī skautiem.

Pašreiz 127. skautu vienībā ir viena ro-

veru saime un trīs kopi. Lai gan skautu

saime nav liela, tomēr darbus veic sek-

mīgi.

Nepagurt darbā! Bērts.

Knld; ga. Saskaņā ar Zicmeļ-Kurzemes
novada priekšnieka kunga rīkojumu 1935.

gada novada nometne notiks Vasaras-

svētkos laikā no 8.—12. jūnijam Kuldī-

gā, trīs kilometrus pa A'zputes lielceļu

«Skautu mežā». Skautu mežs ir piešķirts
skautu vienības īpašumā. Dalībnieki var

pieteikties līdz 20. maijam. Visi piete-
kumi un sarakstīšanās adresējami 58.

skautu vienības priekšniekam Kuldīgā,

Skrundas ielā 10. Reizē ar šo nometni 58.

skatītu vienība atzīmēs savus 10. gadu

iv'*t'vēšanas svētkus. Kuldīgas skauti

gaida ciemos savā jubilējas nometnē

skautus no tuvienes un tālienes. Skauti'

Kursim šogad savu ugunskuru jo spožu
šajā Kurzemes vidienā un nesīsim pa pa-

galei no visām Latvijas malām, tad šis

ugunskurs būs spožs un dižens kā līdz

šim kurtie. Tā gaišā liesma būs redza-

ma no «Skautu meža» pāri Kuldīgai urt

vēstīs mūsu varonīgiem senčiem 'kuršu

pilskalna, ka Taureskalna taurētājs nezi-

ņo briesmu saucienu par ienaidnieka tu-

vošanos, bet prieka zinas, kā

hercogistes pirmā galvas pilsētā skaut'

ar saviem mīļiem viesiem svin savus

svētkus.

Kursim šādus kopīgus ugunskurus te

vienā un te otrā attālākā provinces centrā

un sevišķi tur, kur skautu maz. Lai šie

kopīgi kurtie ugunskuri pulcē latvju jau-

natni un lai vinu liesmu siltumu jūt tie,

kam ilgas pēc skautisma un dabas krāš-

ņuma. Būsim vienoti mūsu kopīgā dar-

ba, roku rokā iesim pretim nākotnei un

pieradīsim, ko latvju skauti spēj veikt.

Skauti! Mūsu tautas vadonis aicinājis

visus ražena darbā, sekosim viņa aici-

nājumam.

58. skautu vienības pr-ks.

Kuldīga. 58. skautu vienības rīcībā ir

piešķirts no Valsts zemes fonda zemes

gabals «Skautu mežs Nr. 9—P» 1, 67 ha

liels, un atrodas 3 kilometrus no Kuldī-

gas pa Aizputes lielceļu. Uz zemes ga-

bala ir pietiekoši daudz būvkoku būv-

materiālam bluķuīcas vai «sporta maii-

Uas» celšanai, bez tam ir dabūjami būv-

materiali par pazeminātu maksu. Ze.

mes gabals «Skautu mežs» atrodas kal:ia

ar skaistu gleznainu ainavu uz Kuldīgas

pilsētu, un tāluma pa kreisi no tas re-

dzams Kuldigas senču pilskalns. Kuldī-

gas skauti ir sen domājuši par majiu.is

celšanu, bet līdz šim viuu rīcība nav bi-

juši vajadzīgie līdzekli un pietiekoši sa-

biedrības atbalsta.

Piezīmēju ka zemes gabals nav vel ko-

roborets. Koroborēšana atkarājas tikai

no Latv. skautu centrālas pārvaldes rī-

cības.

So zemes gabalu 58. skautu vienība iz-

manto skautu nometnēm. Ziemeļ-Kurze-

mes novada 1935. g. nometne Vasarsvēt-

kos notiks skautu meža. laika no 8.—12.

jūnijam.

58. skautu vienības pr-ks.

Līgatne. 113. v. visā klusībā darbs ritē-

jis jau vienu gadu. Vecais v. p. aizgāiis

kara dienesta. Vēlēsimies, lai jaunais v.

p. ievestu lielāku sparu vienības darbā.

Garezera dzenis.

Limbaži. Š. g. 9. marta 65. v. skaut; ko-

pā ar 36. gaidu pulcinu rīkoja savu

gadskārtējo vakaru. Pēc skautu un

gaidu klavieru priekšnesumiem izrādīja

Priedulājus ludziņu «Solījums». No Pi-

gas ieradās mīļš viesis vad. Lapipš un

atveda līdzi garšīgu ciema kukuli, proti,

ļoti interesanti pastāstīja par Bl Pī dzī-

vi un darbiem. V. J.

Lielvārde. 7. vienība kopā ar Lielvārdes

mazpulku, Jaunatnes Sarkanā krusta pul-

cinu un 38. gaidu pulc. Lielvārdes no-

dalu š. g. 17. martā sarīkoja tradicionālos

jaunatnes svētkus. Svētki bija pulcējuši
daudz jaunatnes un publiku. Svētkus at-

klāja ar valsts himnu. A. Roga lasīja:

76 skautu vien. (Liepājā) mītnes

lampa.

110



«Jaunatne un raksturs», kam sekoja 3

kinofilmas. Pēc tam mazpulka un skautu

dalībnieki izpildīja tautiskās dejas un uz-

vedumus. Zīlīte.

Liepāja. LSCO 41. sk. vienībai nodibi-

nājies orķestris. Skauti ir lielā pacilātī-

bā jo cerams līdz 15. maija parādei vī-

ni būs pilnīgā gatavībā lai varētu pieda-

līties gājienā ar orķestri. Pagaidām or-

ķestri vada kopu. R. Abergs.

Lielā vāvere.

Madona. 79. sk. v. ir attistijuse rosigu

darbību. Skauti cītīgi gatavojas skautu

mākslas pārbaudījumiem. Aktīvākie ir

«Vāveres», jo tiem visvairāk jaunu[u un

arī labākās skolas liecības. Strazds.

Malnava. 37. sk. vienībai, pie Malnavas

lauksaimniec. vidusskolas, š. g. 24. martā

notika vienības skautu draugu komitejas

sanāksme, uz kuru ieradās arī novada

priekšnieks kapt. Jansons. Sanāksmē ap-

sprieda vairākus jautājumus un ierosinā-

jumus, kas skautiem turpmāk būtu jāiz-

pilda.
Šo ierosinājumu pamudināti, 37. vienī-

bas skauti un roveri. kopā ar 56. gaida

pulcina gaidām noorganizēja «darba vie-

notni». Viuas mērķis ir — darbs! Lai

rastu iespēju pilnīgi patstāvīgi strādāt

un specializēties praktiskos lauksaimnie-

cības darbos, tad «darba vienotne» nomā

zemi. uz kuras tad katrs vienotnes biedris

vai biedrene varēs audzēt tādas kultūras,
kas viuu visvairāk interesē. Izaudzētie

augi ir katra īpašums, un viuš tos var iz-

lietat pēc savas patikas. Tādā veidā vie-

notnes biedriem dota iespēja, pašiem sev

nopelnīt arī materiālus līdzekļus. Dar-

ba vienotuS ir paredzētas nodarbības

dārzkopību, daildārzniecība. ārstniecības

augu kultivēšanā, sakņaugu un rūpniecī-
bas augu audzēšanā, biškopībā un c

«Darba vienotnē» piedalās 33 skauti un

19 gaidas.
Šopavasari Malnavas skauti un gaidas

cītīgi gatavojas uz pavasara svētkiem,
kas notiks š. g. 19. maija Malnavā.

Svētku programmā ir paredzētas skautu

dziesmas — jaukta kora izpildījuma,

skautu un gaidu priekšnesumi, dramati-

zējumi, rotaļas, rokdarbu un mākslas iz-

stāde. Šajos svētkos skauti un gaidas

rādīs savas spējas un sasniegumus, kā

mākslā, tā arī dzīvē un darbos.

Labas sekmes! J. Irbe.

Rūjiena. 43. sk. vienība. Rosīgākie līdz

šim 1935. gadā sirošanā ir «Ūdri» un

«Dzeui». Pirmie ar slēpēm, otrie kājām
veikuši diezgan krietnu kilometru skaitu

Rūjienas apkārtnē. 16. marta veca Tcr-

nejas kapsētā sarīkoja trauksmi un

nakts rotaļu ģimnāzijas skautiem. Skauti

sadalījās divās grupās. Uzvaru viegli

ieguva 1. grupa ar kpn. v. i. A. Ber-

ginu, kamēr otrā grupa nomaldījās un

galīgi «izkrita cauri.» Pulciņa labākā

kopa izcīņā vēl arvien «Lapsas» kops

turas priekšgalā.
Red. piezīme: nedaliet skautus grupās —

kopi jau ir dabīgās grupas!

Sloka. 108. v. 23. 111. notika slēgts iz-

rīkojums, lai iegūtu naudu karoga iegā-
dei. Vislabākā daļa, kas patika vakara

apmeklētajiem, bija tautas pasakas dra-

matizējums «Jānīša sapnis», ko bija drā-

matizējuši v. v. Kondrāts un v. v. Cau-

cis. Pārējā programma arī bija labi sa-

gatavota. Izrīkojums deva skaidru atli-

kumu Ls 150.—. Par šo naudu vienība

iegādāsies karogu un saks iekarfot savu

jauno mītni Tirgus laukumā Nr. 3. Ro-

veri jau tagad sparīgi strādā pie savas

istabas iekārtošanas senlatviešu Stilā.

Skautiem un stabradzēniem iet .vājāki,
bet roveri tiem ies palīgā un mītni ie-

kārtos līdz 23. aprīlim.VVecis.

Sigulda. 83. v. š. g. janvārī iesākas gā-
zu aizsardzības kursi, un 20 dal. 7. IV.

notika pārbaudījums un noslēgums.
23. IV. notika Sv. Jura dienas ugunskurs
ar skautu solījumu. Uzveda speciālu

ugunskura priekšnesumu veltītu Sv. Ju-

rim. Garezera dzenis.

Sigulda. Pēc ilgiem laikiem atkal noor-

ganizēts viens kops gaidas. Kops dar-

bosies pie 3. Cēsu pulciņa.

31. 111. pamatskola notika dibināšanas sa-

nāksme, uz kuru ieradās 3. pulciņa vadī-

tāja Platā kdze ar dažam Cēsu gaidām.
Velēsim labākos panākumus siguldietēm.

Garezera dzenis.

Sigulda. 83. v. sekojot mūsu prezidenta

aicinājumam, vienība sarīkos 23. 111. mitrie

plkv. Kalpaka vakaru ar priekšlasījumu un

tējas galdu. Šim vakara atvadīsies tēvi-

jas sargu rindās aizejošie vien. locekli.

Aprīli notiks stafetes skrējiens starp 83

un 90. pulc. skautiem.

«Garezera dzenis».

Sloka. 108. sk. v. karoga iegādei sarī-

koja 23. martā slēgtu vakaru. Durvis

tomēr neaizslēdza, tā kā saradās zāle

līdz 500 viesu. Vakaru ievadīja ar Leo-

nīda Breikša referātu, noslēdzot to ar

valsts himnu. Pirmie uzjāja uz skatuves

uz brašiem 6 rumakiem, 6 mazi bundzi-

nieki. Un tad nu viss gāja, kā tas

dziesma paredzēts. Kritisks moments ie-

stājas, kad jātniekiem vajadzēja tikt at-

pakaļ sedlos. Labi ka zirgi piepalīdzēja.

Tālāk skauti dziedāja un dedzināja uguns-

kuru. Tad uzstājās mūsu senču vecmā-

miņas, savos oriģinālos brunčos, lakati-

ņos, ar dvieļiem rokās, veclaiku vingro-

šana. Un tad skauti sniedza koncertu

uz .. . pudelēm. Šeit publika gribēja sa-

celt revolūciju, kad negribējām to otreiz

atkārtot. Tad nāca pats galvenais «Jā-

nīša sapnis» 6 ainās. Kādi gan šeit liel-

veziri un prinči neuzstājas? Netrūka

arī daiļas princesītes. kura tiešām bija

tik daiļa, ka publika noturēja mazo krust-

knābi par neviltotu daiļavu. —
Vakars

deva jaukas atminas un labus ienākumus.

Dzimtene.

Turaida. 83. v. nod. 31. 111. pirmie 16

jaunuli deva skautu solījumu. Darbojas

«Lapsas» un «Ērgļu» kopi.

Vakarā pamatskolā notika skautu vakars.

Uzveda v. v.
..

Meklera 1. cēl. fragmen-

tu «Jaunais laiks». Par skautu ideju re-

ferēja vad. E. Mūrmanis. Vēl dziesmas,

deklamācijas un ugunskura priekšnesumi.

Vakars izdevās ļoti labi. Pie vakara sa-

gatavošanas v. p. vadība dalību pērna Tu-

raidas un Siguldas skauti. lesāksies ko-

pu sacīkstes uz labāko kopu.

«Garezera dzenis».

Tukums. 27. skautu vienības pulciņā

joprojām darbojās četri kopi: «Ķīvīšu»,

«Vanagu», «Lūšu» un «Ērgļu».

Mazie zēni sākuši staigāt Mārča un Jan-

ča gaitas. Janča stabradzēnu draudzē ir

2 saimes. Vecākie brāļi roveri darbojas

aktīvi, nolasot daudz lekciju, un refe-

rātu par skautismu!

Skauti .ir nodibinājuši dubultkvartetu.

kas paspējis iemācīties jau vairākas tau-

tas un skautu dziesmas.

Spēks un spars lai nezustu dzīves vei-

došana.

Būsim modri! L. L.

Valka. 24. martā 45. skautu vienība pie

«Ymca» Valkas nodaļas svinēja savus ofi-

ciālos atklāšanas svētkus. Svētkos bija

ieradušies ap 70 skautu un vilcēnu no

Igaunijas Valkas ar savu nacionālo un

vienības karogiem, no Valmieras 17. sk.

v. ar karogu un 10 skautiem, no Rūjie-

nas 43. sk. v. 4. skauti, bet no Rūjienas

47. g. vienība 3 gaidas. Svinības ievadīja

ar paradi pilsētas laukumā. Pie tam se-

koja gājiens uz Brāļu kapiem, kur nolika
skaistu vaiņagu. Savu svētku gadījuma
skauti bija uzvilkuši valsts karogu paš-

celtā mastā pils. laukuma. Vakarā Valkas

tautas nama notika labi apmeklēts svētku

sarīkojums, kura garīgo aktu izpildija

mācītājs C. Jundzis. Svētki noslēdzās ar

rotaļām, kuras abu kaimiņu tautu gaidas

un skauti izrādīja neliekuļotu draudzību.

A. Ak.

Vildoga. Pie Nurmižu lauksaimniecības

skolas 83. v. uzsākusi priekšdarbus skau-

tu nodaļas noorganizēšanā.

Cerams, ka drīzumā še uzplauks krāšņs

lilijas zieds. Garezera dzenis.

DRAUDZĪBAS VEICINĀŠANAS virkne

116. Roberts Mednis (71. v.) Mālpils

«Mazzlāzniekos», caur Kniedinu. A 1.2.

3- (esperanto, vācu E. 1 4. 15 G. 2. 5.6.

117. Jānis Naglls (133. v.), Upmalt,

pasts Rosība, p. kast. 44- A. 3. (angļu,

vācu). E. 4. 5. 7. 9. 11. I, a, v, d. Ef.

E. .I—4. az, p, g, G. 4.-6-

118. Aleksandris Kalniņš akpn. (120

sk v.). Pļaviņās, Dzelzsceļa ielā 10- A.

1. 2. (G. un S.). E. 1.—15. G. 5.

119 Anna Broks kpnce- (56. z. pulc),

Latgales lauksaimniecības vidusskolā,

Malnavā. c- Kārsavu. A 1. 2. (S. un G.).

E. 1.—15.

120. Vera Vintergrīns (56- g. pulc),
Latgales lauksaimniec viduskolā Malna-

vā, c- Kārsavu- A. 1. 2, (S. un G.) L\

I—ls.

121. Laima Sauleskalns (56* z. pulc,

Latgales lauksaimniec- viduskolā Maina-

vā, c Kārsavu. A, 1. 2 (G. un S. Cl.

—15.
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"PIRMĀ SKAUTU BURU LIDMAŠĪNA LATVIJA"

Pagājušā gadā, pēc mūsu skautu rokdarbu izstādes kāds Gul-

benes va'sts arodskolas audzēknis piedāvāja 82. skautu Vienībai

pāroemt un turpināt viņa sāktās buru lidmašinas būvi, kuras

pabeigšanai viņam pietrūkstot apmēram Ls 200.—. Tik lielus

līdzekļus vienā «rokdarbā» vienība ieguldīt nevarēja. Ar šo

rokdarbu saistījās arī citi loti svarīgi jautājumi — angāri, aero-

droms, lidotāju apmācība etc, ko atrisināt jau nav pa spēkam

atsevišķai skautu vienībai.

Atzinām, ka darbs būs pielikto pūlu vērts un saku propagandēt

aviosportu skolā, vēlāk sabiedrība. levadīju sarunas ar skolas

direktoru, garnizona priekšnieku, pilsētas galvu, prefektūru

v. C, līdz š. g. 18. februāri 43 Gulbenes iestāžu vadītāji un

redzamākie sabiedriskie darbinieki nolēma dibināt Latvijas aero-

kluba Gulbenes nodalu, reizē sazīmējot arī līdzekļus pirmās

buru lidmašīnas būvei Gulbenē. Protokolēja, ka: «...pirmo

buru lidmašīnu Gulbenē būvēs arodskolas audzēkni inž. C. Riek-

stiņa vadībā.»

Ir liesa, ka skautiem, it sevišķi 82. vienībai, liela dalība pie

planiera būves: L. A. K. Gulbenes nodaļas priekšnieks ir plkv.-

ltn. Pone (viņš arī Malienas skautu novada pr-ks), sekretārs

— Gulbenes valsts komerc- un arodskolas skolotājs inženiers

Riekstiņš (viņš ari 82. v. Vp.), direktors Rupais — «Svastikas*.

īpašnieks: būves darbos ņem dalību arī 82. v. skauti — tomēr

mums nebija nācis prātā būvējamo planieri saukt par «<pirmo

skautu buru lidmašīnu Latvijā!». Tā būtu lepošanās ar svešām

spalvām. Tiešos būves darbos strādājuši (līdz 6. apriliml
82. v. skauti — 98 stundas, 48. v. skauti

—
5 stundas, «Latvijas

Vanagi» 392 stundas un citi arodskolas audzēkni 81 stundas.

Kopa 576 stundas, t. i. skautiem apm. 18%. Tāpat jāatzīst, lai

cik tas «rūti arī nāktos, ka 82. vienibai pašreiz ir tikai 3 vēl

galīgi nepabeigti lidmodeli. <

82. v. Vp. inž. E. Riekst iņš.

Gulbeniešu buru lidmašīna top
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ž. lagzdina Skauti! linnnrt" unlnrinnrii
maizes fabrika Dnz sāksies ekskursijas, iegādā- ļIM Vl j UIU

Rīgā, Matīsa ielā 52. Tālr.: 91423,91656 jaties pie laika labu pildspalvu, ffHi|l|lWll lUIMUIIJUUI

Tek.rsķ. L»tv. Bankā 4370 tek. reķ. pa«tā 1339 fotogrāfiju ielīmējamo albumu.
..

nodaļas: ceļa karti pa Latviju, kabatas
labākais Latvijas ražojums

i. Matna ielā 52 bloku un t. t. arī uz nomaksu
11. Lāčplēša ielā 20-a

S: Skautiem uz rakstāmlietām [abats

iSiH'"~s3 '1 ,s"

jūlijs bukis A/S. „A. Lippert"
VIII. Reveles iela 34

W I W S-J WI,MW

1 ES*'jL /ma.pie"p4

c

4

ktā rakstamlietu veikals ļ Ķjflā^Ļ- smiisu ielāi 23/25

xii. Ehzabetei ieia 33. tālrunis 26687 Elizabetes iela 18
Liepāja, Graudu iela 45

XIV. Centr^mriu"
1" pa* 155 (Starp Kr. Barona un Marijas ielām) Daugavpilī, 3. Janvāra ielā 55

Koku virpotava |S. BERCA
Rīga, Lāipiēiā ieis sase Gravier -mākslas darbnīca

Izgatavo portjeru (gardinu) stangas, koka lampas, sūcekļu _
_ . .

preses, pināles, dažādas rotaļu lietas un t. t. . R,9a
<

Brīvības iela Nr. 28

Skautiem 10 rabats
Tālrunis 21027

Chr. Haffelberg
REZERVĒTS

_

dib-1877 *

Kvīts Nr. 147 GRĀMATU SIETUVE

Rigā, I. Jaunielā Nr. 13

Tālr. 34497

Metāitirdzniecības Akc. sab o. Zeiferts Klūga un Ervalds
POpOVi** Daiļkrāsotāja amata meistars īpašn. K. Klūga

senāk Brāļi Popovi, dib. 1788. g.
Izkārtnes un dzīvokļu remonti Trauku un lampu tirgotava

Rigā, |. Grēcinieku ielā Ni 35 Rigā. L Ķēnigu ielā Ni 13
Ri9 ā

>
14
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L 0. arch. fak. klišejas

lesim visi talkā veikt organizācijas

kopējo labo darbu — paglābt no

bojāejas ievērojamo senceltni —

Usmas baznicu!

UCUH^KUIIi

Lietus bojātie griestu gleznojumi

Usmas baznīcas

iekšiene
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