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Kālab ši grāmata rakstīta

Varam kuģi iemīļot, bet pirms kuģi iemīļojam, tas

mums jāizprot. Tas ir iemesls, kālab šī grāmata rak-

stīta, un es ceru, ka tādēļ to lasīs ar patiku.
Ir daudz dažādu iemeslu, kālab būtu jālasa pa-

mācošas grāmatas gan par kuģiem, gan par citiem

priekšmetiem. Mūsu dzimtās zemes Lielbritānijas
un mūsu nācijas dzīvības intereses ir atkarīgas no

kuģiem. Ja nebūtu mūsu pārākuma uz jūras, mēs

nekad nebūtu tikuši par to lielo pasaules varu, kas

mēs esam šodien . . . Bet es neaicinu iemīļot kuģus
tikai to labumu dēļ. ko viņi devuši Lielbritānijai. Es

gribu lasītājus aizvest uz pašu kuģi un sacīt: Skatie-
ties uz šo brīnumu!" Es gribu palīdzēt iemīļot kuģi
viņa paša dēļ, nemeklējot viņa tik daudz kādas nācijas
labdari, bet raugoties uz to kā uz kaut ko tādu, kam

piemīt mīlamas īpašības, kādas mēs vēlētos redzēt

savā draugā, un kas. kad mācāmies viņu saprast,

pārstāj būt nedzīvs priekšmets, pārvērzdamies it kā

par dzīvu būtni.

Zināmā ļaužu šķirā ieviesusies kļūdaina doma. ka

it kā visa juras romantika beigusies līdz ar buru

kuģu nozušanu no jūras spoguļa. Lūdzu, neklausie-

ties šādās aplamībās! Buru kuģi izskatījās varen

skaisti un sagādāja cilvēkiem lādu dzīvi, kur bija

nepieciešams vīrišķais spēks un drosme. Lielu daļu

savas romantikas buru kuģi paņēma sev līdzi, izzūdot

no ūdeņiem. Bet tvaiks atnesa citu romantikas veidu,

kas nav mazāks par veco romantiku, it īpaši taga-

dējā laikmetā, kur cilvēce triumfē pār dabas elemen-

tiem. Tiem. kas mīlam tvaikoņus, šī romantika šķiet
pat lielāka par burinieku romantiku.



Šis grāmatas lasītājiem jāsaprot, ka tā nav do-

māta jūrnieku producēšanai. Ja lasītājs būtu nodo-

mājis kļūt par jūrnieku, tad es ceru, ka še izlasītais

palīdzēs viņam tikt pāri tām pirmajām grūtībām, kas

stājas ceļā un mulsina jaunu jūrnieku. Bet visumā

grāmata domāta vairāk kuģu mīļotājiem nekā īstiem

jūrniekiem. Pārrunājamie priekšmeti izvēlēti ar tādu

aprēķinu, lai palīdzētu zēnam vai arī pieaugušajam
apskatīt kuģi lietpratēja acīm.

Šī grāmata cenšas gādāt par to, lai lasītājs zinātu,

kāda tipa kuģi viņš apskata, lai, redzot kuģa ļaudis
strādājam, saprastu, ko šie ļaudis dara, lai būtu kāda

sajēga par to, kādas grūtības jāpārvar kuģa virsnie-

kiem un komandai, dzīvojot un darbojoties uz kuģa.
Grāmata nav speciāli techniskas dabas, bet nepie-

ciešamības dēļ tai drusku techniskai jābūt. Autoritā-

tes, pie kurām es griezos pēc padoma technikas jau-

tājumos, ir sekojošās grāmatas: kapteiņa Nicholl'a

«Kuģniecība", Ansted'a „Jūras nosaukumu vārdnīca",
Tait'a „Vadonis iekšējā tirdzniecībā" un Harolda

S. Blak'a «Glābšanas laiva". Atļaujos izteikt savu pa-

teicīgo atzinību kā šo krietno grāmatu autoriem, tā

arī to izdevējiem.
Bez vairāku kuģu īpašnieku un jūrniecības instru

mentu izgatavotāju un tirgotāju palīdzības man būtu

bijis grūti iegādāties vajadzīgās diagramas un uzņē-

mumus. Visiem tiem izsaku dziļi izjustu pateicību,
it īpaši Zilā Skursteņa tvaikoņu sabiedrībai, kura

uzņēmās ievērojamas rūpes visa tā apgādāšanā, kas

man bija vajadzīgs.

Tāpat atzinība nākas V. M. Bakstu centrālei un

Kara flotes Hidrogrāfiskai daļai par atļauju reprodu-
cēt no Admiralitātes kartēm zīmes un saīsinājumus,
kādi tur lietoti. Pateicība pienākas arī Bakstu centrā-

les kontrolierim par internacionālo signālu kodu un

jūrnieku tērpa nozīmju reproducēšanas atļauju.

J. Lennoks Kerrs.
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Jaunais tvaikoņa

virsnieks

I nodaļa

Pirmais jūrnieks

Ne pilnīgi patiesīgs stāsts.

Pirmo jūrnieku sauca par Niekalbi, un viņš
piederējapie kādas primitīvas britu cilts akmens laik-

metā.

Niekalbi uzskatīja par nekur nederīgu cilvēku.
Viņš nemīlēja iet medībās un visu laiku pavadīja, gu-

lēdams smiltīs un vērodams viļņus, kas vēlās uz viņa
pusi no „zemes, pa kuru nevarēja staigāt". Viņš gu-

lēja tur stundām ilgi un nedarīja nekā cita kā tikai

vēroja paceļamies un noplokam ~zemi. pa kuru ne-

varēja staigāt". Niekalbim likās, ka viņš redz elpo-
jam milzi. Viņš klausījās milža nenogurstošajā balsī,

kas izlauzās no viņa krūtīm, kad las rāpās uz smiltīm

un pēc tam vēlās atpakaļ. Kad citi cilts vīri appra-

sījās Niekalbim, kādēļ viņš tā guļ un vēro „zemi, pa

kuru nevar staigāt", viņš tiem nevarēja uzrādīt ne-

kāda iemesla. Viņam nebija nekāda iemesla.

Ikvienam zināms, ka rīkošanās bez iemesla ir

liels noziegums. Vēl sliktāk tas bija akmens laikmetā,

kad dzīve bija ļoti grūta un vīriem bija jāsamedī sa-

vai ciltij pārtika vai arī jānomirst badā.

„Labi, Niekalbi," citi cilts vīri tam paziņoja, „ja

tu neej medīt, tev neklājas ēst. Tev jāpārtiek no tā.

kas paliek pāri suņiem".
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Niekalbis tikko viņus uzklausīja. Viņa vienīgā vē-

lēšanās bija. lai to atstāj vienu, blakus tai „zemei. pa

kuru nevarēja staigāt", lai viņš pastāvīgi sajustu tās

tuvumu. Tās noslēpums piepildīja visu viņa būtni

ar satraukumu un alkām. Viņa miesas izsalkumam

bija tikai otrēja nozīme, salīdzinot ar tām alkām, kā-

das tas izjuta pēc nemitīgi mainīga ūdens plašuma.
Nevienam citam nebija nekādas daļas gar ..zemi.

pa kuru nevarēja staigāt", Nekāds ēdams medījums

nebija saskatāms uz tās, un tā nevarēja noturēt pat
«-'smazākā bērna svaru. Tā bija nederīga .. . tikpat

kā pats Niekalbis.

Tā Niekalbim bija jāpārdzīvo ļoti liesi laiki. Vi-

ņam bija jāpārtiek no kauliem, kas palika pāri pēc

tam, kad suņi los jau bija apgrauzuši. Viņam neat-

ļāva izvēlēties sievu un deva patvērumu tikai visslik-

tākajā pajumtē. Tā bija laime, ka viņš nemaz neap-

zinajas šis grūtības. Visa viņa būtne bija piepildīta
alkām, kas norima tikai tad, kad viņš nokļuva tuvu

«zemei, pa kuru nevarēja staigāt".
Kādu dienu Niekalbis sēdēja dzeltenajās liedaga

smiltis, vēroja balto putu vīli. kas salūza starp oļiem,

un apbrīnoja ši skata varenumu, kad viņš izdzirda

sev aiz muguras bargu rūcienu. No šīs skaņas Nie-

kalbim pārskrēja trīsas pār visu muguru. Bailēs plaši

ieplestām acīm viņš skatījās tikai uz priekšu, nedrīk-

stēdams pat elpot. Niekalbis zināja, kas bija rūcējs.
Pinkainis bija viņam aiz muguras. Sīko oļu iečukstē-

šanas raisīja apslapētu kliedzienu no Niekalbja lū-

pām, un viņš nobijies pagriezās atpakaļ. Pinkainis

stāvēja smilšu malā. uzlūkodams Niekalbi mazam,

melnām, naidīgām acīm.

Pinkainis. milzīgs brūns lācis, sēdēja uz pakaļ-
kājām, šūpodams galvu no vienas puses uz otru. bet

viņa acis bija piekaltas Niekalbja stāvam. Niekalbis

kāpās atpakaļ. Viņa skats meklēja iespēju izbēgt no

Pinkaiņa.
Kur viņš varētu bēgt? Viņš taču nevarēja cīnīties
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ar Pinkaini, jo nekad nebija mācījies cīnīties ar dzīv-

niekiem. Viņš nevarēja aizbēgt mežā, jo Pinkainis

atradās starp viņu un biezu koku un krūmu mezglo

jumu. Vienīgi šaura smilšu strēmele palika brīva,

kur varēja atkāpties, un nepilnas simts pēdas tāļāk
sākās «zeme, pa kuru nevarēja staigāt*

1
.

Pinkainis sāka čāpot uz priekšu, un Niekalbis ar

mežonīgu kliedzienu uzlēca kājās. Pinkainis turpi-
nāja čapošanu uz priekšu, un Niekalbis, apgriezies ap-

kārt, devās mežonīgā skrējienā pa smilšu strēmeli.

Viņš aizsniedza to smilšu daļu. ko ūdens atkāpda-
mies bija pametis slapju un cietu. Vēsais mitrums

lika nabaga vīram piepeši apstāties. Viņš bija aiz

sniedzis malu. kur sākās «zeme, pa kuru nevarēja

staigāt"! Viņš nevarēja tālāk iel. Pat zīdainis ne-

būtu varējis noturēties uz šīs nemierīgās virsmas, liet

Pinkainis nāca viņam arvien tuvāk, gorīdams savu

milzīgo brūno ķermeni no vienas puses uz otru, caur-

urbdams savu upuri ar melno ačteļu ļauno skatu. Pin-

kainim šad un tad bija jāapstājas, lai iztīrītu savas

pirkststafpas no slapjajām smiltīm, to darīdams viņš

izgrūda nepacietīgas skaņas un dusmīgus rūcienus.

Tikai piecdesmit pēdu vēl! Niekalbis trīcēja uz

smilšu malas un mežonīgās bailēs lūkojās apkārt pēc

palīdzības, bet tādu nekur nevarēja saskatīt. Tam

priekšā viļņoja «zeme, pa kuru nevarēja staigāt".
Tās virsma bija zaļa. Atstatums no Pinkaiņa bija
vairs tikai trīsdesmit pēdu, kad Niekalbis atkal paska-

tījās uz viņu. Niekalbja ceļi sāka trīcēt no bailēm,

un viņš raidīja pēdējo lūdzošo skatu uz «zemi, pa

kuru nevarēja staigāt". Viņā uzausa mežonīga ce-

rība, ieraugot dažas pēdas no sevis lielu akmeni. Kaut

viņš varētu to sasniegt! Pinkainis nevarētu viņam tur

sekot. Niekalbis pagriezās vēlreiz pret lāci, un tā

tuvums lika viņam izšķirties. Ar mežonīgu kliedzienu

viņš ielēca ūdenī un uzrāpās augšā uz akmens.

Turēdamies pie tā ar rokām un kājām, viņš vēroja
Pinkaini čāpojam uz ūdens malu. Lācis, aizsniedzis
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liedaga malu, palika stāvam. Tas dusmīgi mirkšķi-

nāja mazās ačteles, gorīdams savu milzīgo ķermeni,
bet ūdenī tomēr nebrida. Ūdeni viņš neieredzēja.
Niekalbis atviegloti nopūtās, pēc tam mēdīja Pinkaini

un lamājās, un spļaudījās par Pinkaiņa uzbrukumu.

Bet paisums izbeidzās, un Niekalbja prieks nebija
ilgs. Ar šausmām viņš vēroja, ka akmens strauji sāk

izcelties no ūdens un Pinkainis atkal tuvojas viņam.
Baiļu pilnām acīm Niekalbis vēroja, ka ūdens atkāp-
joties pamet akmeni un ūdens palts starp viņu un

Pinkaini vienmēr vairāk sašaurinās. Viņš alkatnīgi
raudzījās apkārt, meklēdams citu akmeni.

Tad Niekalbis ieraudzīja kādu . . . vai varbūt tas

viņa baiļu pārvērstajām acīm tikai likās esam akmens.

Tas gulēja ūdeni nepilnas trīs pēdas tālāk. Tā bija
gara glābšanas osta. kuras apaļā mugura sniedzās ārā

no ūdens. Niekalbis lēca
.. . bet akmens grima no

viņa svara ūdenī, un Niekalbis grima tam līdz.

Viņš ķepurojās un centās atbrīvoties no apskāvie-
niem, kādos fo bija ieslēgusi ..zeme. pa kuru neva-

rēja staigāt" 1 Viņa mute piepildījās ar nepazīstamu
vielu, kas to smacēja un lika tam šķaudīties. Niekal-

bis karājās pie kāda nelīdzena priekšmeta, ko viņš

iedomājās esam nekustīgu akmeni, bet kas patiesība
izrādījās par peldošu koka stumbru. Tas vēlās un

kuslc jās /cm viņa ķermeņa, bet viņš pie tā turējās
izmisuma baiļu pārņemts. Niekalbis vēl nebija pār-

varējis bailes un pārsteigumu, kad bēguma vilnis

viņu jau bija aiznesis tālu projām no liedaga un no

cerībās pieviltā Pinkaiņa.

Pēc kāda laika Niekalbis uzdrošinājās atvērt acis

un pavērties apkārt. Tas, ko viņš redzēja, sākumā

viņu šausmināja. Viļņi viņu nesa tālu projām no cie-

tās zemes un bīstami dziļi iekšā „zemē, pa kuru nevar

rēja staigāt". Viņš turējās pie koka stumbra ar ro-

kām un kājām, un tā svešādā viela, kas cēlās no «ze-

mes, pa kuru nevarēja staigāt", apšļāca viņa seju un



Baltās

Zvaigznes
pasta

un

pasažieru

tvaikonis

Majestic's.
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ar savu vēsumu apskāva viņa rokas un kājas. Lai to

nokratītu. Niekalbis sāka mežonīgi spārdīties, mēģi-
nādams atbrīvoties no tās kampiena. Viņš nevarēja
atbrīvoties no stindzinošām skavām. Bet tad piepeši
Niekalbis redzēja, ka koka stumbrs sāk virzīties uz

zemes pusi. Niekalbis bijā iedarbinājis pirmo kuģi!

Viņš piepeši aptvēra, ka var kustināt stumbru, spār-
doties kājām. Un Niekalbis varēja staigāt pa

„zemi, pa kuru nevarēja staigāt"!
Šis lielais atklājums vienā mirkli izgaisināja Nie-

kalbja. bailes, un viņš sāka dūšīgi spārdīties. Stumbrs

sāka mētāties, un pirmajam jūrniekam bija jāaptur

spārdīšanās un izmisīgi jāturas pie sava kuģa. kamēr

tas atkal nostabilizējās.
No jauna iedrošināts. Niekalbis mēģināja atkal

spārdīties, bet šoreiz jau uzmanīgāk. Viņš izmēģi-
nājās stupdām ilgi un atrada, ka spārdoties abām

kājām, kuģis gāja tieši uz priekšu; ja viņš darbināja
tikai vienu kāju, tad kuģis aizgriezās no zemes; bet

paspārdot atkal ar otru. kuģis piegriezās zemei. Pir-

mais jūrnieks saka vadīt savu kuģi! Lepnuma pār-
ņemts, Niekalbis stūrēja savu kuģi uz. to līča daļu. kur

atradās viņa dzimtais ciems, un skali sauca savas cilts

piederīgos, lai nāk un noraugās viņa lielajā brīnumā

Cilts piederīgie sanāca un nobijušies sastājās tuvu

tai liedaga malai, kur sākās „zeme, pa kuru nevā-

rēja staigāt". Viņi redzēja Niekalbi pa pusei iegri-
mušu noslēpumainajā vielā, bet tomēr kustamies uz

viņu pusi. Šis skats tos baidīja, tie metās zemē un

apslēpa savas sejas smiltīs. Niekalbis tiem kliedza

ka viņš esot liels vīrs un viņam pienākoties visāds

gods. Niekalbis valdot par to „zemi, pa kuru neva-

rēja staigāt", un viņš tai varot pavēlēt darīt visu, ko

vien gribot. Viņš ārkārtīgi negodīgi lielījās un teica,

ka ciltij jādodot viņam vislabākais ēdiens un skais-

tākā sieva. Cilts piederīgie bija tā pārsteigti, ka tam

piekrita. Tādā kārtā Niekalbis kļuva par cienīja-
māko vīru savā ciltī un lielījās savu cilts brāļu vidū
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līdz tam laikam, kamēr viņa rokas uti kājas kļuva par

stīvām, lai varētu airēt baļķi. Vecumdienās Niekalbis

sēdēja liedagā un stāstīja visādus izdomātus notiku-

mus par saviem piedzīvojumiem jūrnieka gaitas un

izsmēja jaunos jūrniekus, kas sāka dzīt baļķus uz

priekšu, bīdīdami ūdeni atpakaļ ar rungas palīdzību.
Tāds ir stāsts par pirmo jūrnieku un pirmo kuģi...

Varbūl tas nāv pilnīgi patiess, bet es tomēr esmu

pārliecināts, ka tas nav visai tālu no patiesības. Cil-

vēks vispirms sāka šķērsot ūdeņus uz baļķiem. . .un.

lūk. tādēļ tvaikoņi mūs tā saista. No koka stumbra

līdz lepnajam līniju kuģim! Uzšķiriet devīto lapas

pusi un aplūkojiet šo brīnumu! No Niekalbja stumbra

līdz M a j c sI i e'am!
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II nodaļa

Kuģī un to uzdevumi

Līniju kuģi.

Jūrā sastopam daudzus un dažādus iemītniekus . . .

Šai attēlā mēs redzam vienu no lielākajiem jūras ie-

mītnieku pārstāvjiem Baltās Zvaigznes (White Star)
kuģu sabiedrības pasta un pasažieru tvaikoni «Va-
reno" („Majestic"). Tā izmērs no viena gala līdz ot-

ram ir (deviņi simti piecdesmit četras un pus) 954,5

pēdu, platums (simts un pus) 100,5 pēdu liels, un tā

milzīgais ķermenis trauc pāri Atlantijas okeānam ar

23,5 mezglu lielu vidējo ātrumu stundā.

Šis «Majestic" ir viens no tiem daudzajiem līniju
kuģiem, kas pārmet tiltu pāri Atlantijas okeānam no

Ņujorkas (New-York) līdz Sausemptenai (Soutbamp-
ton). Ar to pārvadā galvenā kārtā pastu un pasažie-
rus; tas iet pēc saraksta ar dzelzsceļu vilcienu pre-
cizitāti un |oti retiem nosebojumiem. Tā milzīgais

ķermenis šķeļ gandrīz visus viļņus, izvairoties tikai

no visbriesmīgākiem orkāniem.

Tajā var novietoties '2(>87 pasažieri. Tā apkalpē
skaitās pavisam 1093 personas. Tā tad kopā 3780 cil-

vēku. Veselas mazas pilsētiņas iedzīvotāju skaits!

Pat tie pasažieri, kas izmanto šos līniju kuģus, lai

pārvietotos 3000 jūdzes pāri Atlantijas okeānam piecu
dienu laika, nevar pilnīgi aptvert brīnumu, kurā

viņi bijuši dalībnieki. Tie apdzļvo greznas kabīnes,
ēd lieliskos restorānos, peldas īstos peldbaseinos, spēlē
tenisu vai citu kādu rotaļu platajos klājos, dejo pla-
šajās un greznajās balles telpās, visu vajadzīgo, iegā-
dājas pārdotavās, uzpošas frizieru salonos v. t. t., lasa
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dienas laikrakstus, kas iespiesti turpat uz kuģa; tiem

pieietams ārsts un slimnīca slimību gadījumos, un

vispār tie dzīvo tāda komforta un ērtību apkārtnē,
kādu var sastapt tikai vismodernākā pilsētā... un

kamēr tie lutinās šādā greznībā, viņu kuģis traucas

pa ūdeni gandrīz automobiļa ātrumā. Bet lai par to

pārliecinātos, tiem jāiziet uz klāja un jājūt, ka viņi ir

jūrā.

Līniju kuģus medz devet par «peldošam viesnī-

cām". Tādi tie arī ir, — un tomēr tie ir kuģi. Tie

izskatās kā kuģi, un katrs jūras braucējs, kas no

sirds mīl kuģus, aplūkojot moderno tvaikoni, neva-

rēs noliegt, ka tā līnijas ir tikpat skaistas kā jebkura
agrākā jūras šķērsotāja līnijas. Tā rumpis, kas satur

visas pieminētās ērtības, izbūvēts tikpat drošs jūras
likstu pārvarēšanai kā kuras katras glābšanas laivas

ķermenis.
Līniju kuģos saskatāmi kuģu būvniecības augstā-

kie sasniegumi, un tādēļ tiem pienākas cieņa kā šīs

mākslas augstākai izpausmei. Saskaņā ar to lie-

lumu un stiprumu, to uzdevums ir pārvarēt vislielā-

kās grūtības. Atlantijas Okeānā ziemās plosās tādi

spēki, kas aptur pat „Majestic'u" un tā varenos brā-

ļus. Tur jāpārvar neskaitāmas briesmas biezajās
miglās un citi draudi, ko sagādā vēju plosītie okeāna

ūdeņi. Pat līniju kuģi reizēm krīt par upuri jūrai.. .

jo arī līniju kuģis ir vispirms kuģis un tikai pēc tam

viesnīca. Tam jāveic svarīgs uzdevums, un tā kā

viņš to veic labi, tad še izpaužas viens no cilvēces lie-

lākajiem triumfiem pār dabas elementiem. Līniju ku-

ģis respektējams sava varenuma un apbrīnojams sava

skaistuma dēļ. Viņš ir tā lielā būtne, kas var uz-

ņemties cīņu.

Preču kuģi.

Še sastopamies ar okeānu strādnieku
— preču

pārvadātāju tvaikoni, kā uzdevums ir piegādāt visu.
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kas vajadzīgs, sākot ar Austrālijas vilnu jūsu tērpiem
līdz maizei, ko ceļam galdā. Atzīmēt visu, ko preču
kuģis pārvada, ir neiespējami, un tam nebūtu nekādas

jēgas, jo šis kuģis pārvadā vārda pilnā nozīmē

visu. lespiestajā attēlā mēs redzam vienu pārstāvi
no lielās preču tvaikoņu ģimenes, kuras īpašnieks
ir Zilā Skursteņa sabiedrība. Būtu grūti atrast

ostu, kuļā nebūtu redzēts gaiši zilais skurstenis. Es

esmu tos redzējis Amerikas rietumu piekrastē, Ja-

vas austrumu puses ostās, Ķīnā, kā arī viņu dzim-

tajā ostā Liverpūlē (Liverpool). Tā ir ļoti darbīga
ģimene. Bet tādi paši ir arī visi citi viņu brālēni un

radinieki preču kuģi. Šo kuģu uzdevums ir darīt

darbu un necelt nekādu troksni ap to. Ja darbs ir

netīrs. piemēram, Dienvidu Amerikai vajadzīgas
putekļainās ogles, —

tie tās iekrauj un droši nogādā
ostā. Ja tā uzdevums ir atvest lētos zemes riekstus,

kurus tik labprāt mīlam grauzt, tas tos piegādā no

Indijas un Āfrikas. Preču kuģi atved visu, kas va-

jadzīgs, no ikvienas lielas un mazas pasaules ostas, jo
viņi ir kravu pārvadātāji, vajadzīgo mantu drošsirdī-

gie piegādātāji, nevaļīgie ļaudis, kas gādā par nolik-

tavu pildīšanu un neceļ nekāda trokšņa ap to. Viņi

nav žilbinoši skaistuli kā līniju kuģi, bet tie dara

savu darbu gan skaistā laikā, gan arī visbargākā
vētrā. Vajadzētu prast cienīt preču kuģi. Tam ir

ļoti liela nozīme ikviena dzīvē, un tas ir mīlams kuģu
saimes piederīgais. Tas, protams, nav tik ērts sliktā

laikā kā milzīgais līniju kuģis, bet draudzīgs gan viņš
ir. Preču kuģis ir. kā skoti mēdz teikt, «vientiesīgā
Anniņa. kas nav muļķe". Viņš ir strādnieks, un nav

neviena, kas būtu šai nozīmē svarīgāks par viņu ne

uz sauszemes, ne ari jūrā.
Preču kuģus sastapsim katrā ostā. Tie būs vai

nu zem krāniem dokos, vai arī gulēs brīvā ūdenī, liel-

laivu un prāmju ielenkti. To lūkas būs vaļā. un vis-

apkārt tiem būs darba troksnis un steiga. Viņi pie-
velk darbu, kā puķu lauks pievelk bites.
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Ir sastopami dažāda veida un izmēra preču kuģi.

sākot ar aprūsējušu ogļu vedēju līdz glītajam, darbī-

gajam gabalpreču kuģim, kāds ir „Automedons". Ja

patiktu uziet uz viņa klāja (un tas būtu tas pareizā-
kais ceļš, kā ar to iepazīties), neviens projām ne-

dzīs. Preču kuģos nav nekā sastinguša un samāk-

slota. Viņi ir vienkārši un draudzīgi.

Piekrastes kuģi.

leskatieties labi pievienotajā mazā kuģa attēlā.

Tas ir t. s. Rvdal Force, piederīgs Liverpūles ostā.

Tas ir tikai 210 pēdu garš (Majestics, kā atceraties,
ir piecreiz garāks), un viņa komandā skaitās pavisam
tikai 13 personu.

Šī mazā tvaikonīša darba vieta ir mūsu krasti

(Lielbritānijas), tā josla, ko mēs saucam par krasta

līniju un kas sniedzas no Elbas upes līdz Brestai un

visapkārt Lielbritānijas salām un Īrijai. Viņš ir tas

vecais vīrs, ratiņu stūmējs, kurš uzņemas to darbu,

kas ir par sīku, lai pie tā ķertos okeāna preču kuģis,
un tas apkalpo ostas, kur lielie kuģi nemaz nevarētu

ieiet.

Piekrastes kuģniecība atšķiras no lielo ūdeņu kuģ-
niecības. Tās vadītājus izmeklē no ļaudīm, kas pa-

zīst piekrasti un kas bieži vien nav bijuši tāļāk par

piekrastes līniju. Tie piesavinājušies apbrīnojamas
zināšanas savā darbā un pazīst gandrīz katru collu

piekrastes joslā, katru straumi, katru vismazāko ostu.

Viņi zina kuģu ceļus tikpat labi. kā skolēni zina ceļu

uz savu skolu. Piekrastes jeb iekšējās tirdzniecības

kuģinieku dzīve ir grūta un prasa lielu neatlaidību.

Lielbritānijas salu rietumu piekrastē viļņi ceļas tikpat
augstu kā Atlantijas okeāna vidū. Miglas nekur nav

tik biezas kā Ziemeļu jūrā. Nekur piekraste nav iz-

robota bīstamākiem sēkļiem kā starp Temzas (Tha-
mes) un Hamberas (Humbor) upes ietekām. Nekur

ūdeņi nav tik viltīgi un nodevīgi kā paisuma un bē-
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Piekrastes tvaikonis Rydal Force.

guma straumes Skotijas ziemeļos. Tās ir tikai dažas

no briesmām, kas sagaida piekrastes jūrnieku. Starp
tām norit viņa darbs. Dziļo ūdeņu kuģniecībā kuģim
sagādā patīkamu drošību lielais jūras plašums un

ūdens dziļums zem tā, ja kādreiz vētra to aizdzen no

uzņemtā ceļa, bet piekrastes jūrniekam klinšu un

sēkļu briesmas stāv ik mirkli blakus. Kuģot pie-
kraste nozīmē būt vienmēr modrībā, vienmēr gata-
vībā ik bridi spēt ātri izlemt to, kas katrreiz darāms,

un rīkoties tā. lai būtu vislabākie panākumi.
Un piekrastes tvaikoņi nav lieli. Tie jūt jau

vieglu jūras viļņošanos. Vētrainā ziemā tie ir bie-

žāk slapji nekā sausi. Tie ir visneērtākie starp preču
kuģiem, jo kur lielāki kuģi laužas viegli cauri viļņiem
tur šie mazie piekrastnieki valstās un mētājas.

Tie pārvadā preces. Tie ved ogles no Dienvid-

Uelsas (South Wales) un Tainas (Tyne) apriņķa visur,

kur vien tās ir vajadzīgas. Tie ved kartupeļus,
sviestu un olas no Īrijas. Tāpat tie apgādā gabal-
preces no Francijas, Vācijas, Holandes un Beļģijas
Tie pārvadā visu, kam vien tiek klāt. Tikai reti viņu
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braucieni ilgst vairāk par dažām dienām, un ļoti bieži

tās nemaz nav dienas, bet nepārtraukts un nogurdi-
nošs pūļu un darba laiks kā virsniekiem, tā pārē-

jiem kuģa ļaudīm. Katru gadu dzirdam par piekrast-
nieku bojā eju, un tas ir diezgan savādi, ka tikai sa-

mērā nedaudz cilvēku apzinās, kas šie kuģīši tādi ir

un ko tie dara. No visiem kuģniecības veidiem, kā-

dus sastopam juras un okeānos, piekrastes kuģniecība

ir visbritiskākais kuģniecības veids. Britu piekrast-
nieks ir varens, kaut arī mazs darbinieks

...
Es pat

sacītu, tas ir varens mazs brīnumdaris.

Tanku kuģi.

Tanku kuģis pārvadā eļļu. Še pieliktajā fotogrā-
fijā redzam Angļu Pērsijas eļļas sabiedrības motor-

kugi „British Aviator". Tas īstenībā ir milzīga me-

tāla tvertne jeb tanks, kam kuģa izskats. Tajā var

pārvadāt 10000 tonnu eļļas.

Šie tanku kuģi radušies pateicoties pieaugošam eļ-

ļas patēriņam. Tie atved benzīnu automobiļiem un

dažādas citas eļļas citām vajadzībām. Tie nāk no

Savienotām Valstīm, no Krievijas un no Tuvējiem

Angļu-Persijas eļļas sabiedrības motorkuģis British Aviator.
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Austrumiem un aizved eļļu visur, kur vien tā vaja-
dzīga.

Tanku kuģi viegli atšķirami no pārējiem kuģiem,
jo viņu skursteņi un klāja virsbūves novietotas kuģa

pakaļgalā. Tā rodas liels, ģarš, atklāts klājs bez lū-

kām, kur viegli saskatāmas tanku virsdaļas. Tur-

pretī preču kuģa klājā ir daudz lūku. Tanku kuģa

mašīntelpas un skurstenis novietots kuģa pakaļgalā,
lai tankus pasargātu no visām iespējamām uguns
briesmām. Ugunsgrēks uz šiem kuģiem būtu bries-

mīga nelaime, un tādēļ, cik vien iespējams, jānodro-

šinājas pret to.

Valzivju (vaļu) kuģi.

Kādu apvērsumu radījis tvaiks to vīru dzīvē, kuru

uzdevums ir valzivju medīšana vientuļajā Antarktikā!

Vienīgi tie. kas paši izbaudījuši šausmīgās grūtības,
kādas savienotas ar šo amatu, spēj novērtēt šo apvēr-
sumu. Pat vēl tagad, kad šai darbā izmanto visas

moderno izgudrojumu priekšrocības, valzivju medī-

bas nav mīkstčauļu darbs. Kuģi uzlabojas, ātrāk

brauc, bet briesmas uz jūras paliek tādas pašas kā

bijušas. Modernie izgudrojumi nav varējuši iznīcināt

ledu, nedz vētras, nedz arī miglas. Kur valzivju kuģi
peld, tur arvien ir tuvumā šo dabas spēku draudi.

Cik tālu valzivju ķeršana attīstījusies no tām die-

nām, kad milzīgos zvērus harpūnēja un gūstīja no

mazām airu laiviņām, līdz mūsu laikam, to vislabāk

varēsim novērtēt, ja rūpīgi apskatīsim fotogrāfiju, kas

še pielikta klāt. Tā ir valzivju kuģu „māte" „Vikin-
gen", ap kuru pulcējas vesela drošsirdīga saime mazu

valzivju kuģīšu.
Šis bāzes kuģis „Vikingen" ir valzivju kuģu at-

tīstības beidzamais vārds. Tā ir milzīga eļļas rafinē-

šanas (tīrīšanas) fabrika, kurai mazie ķērāju kuģi pie-
gādā savus medījumus. Noķerto valzivju ķermeņus

«Vikingen'ā" ievelk caur plašu durvjveidīgu atvērumu
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Londonas traleris Dāvid Ogilvie.

kuģa pakaļgalā. Uz kuģa plaša klaja valzivs ķermeni
sadala gabalos un taukus nogādā kausējamos katlos.

Taukus vairākkārtīgi tīra, lietojot dažādus paņēmie-
nus, un no taukiem iegūto eļļu nolaiž īpašās tvertnēs

kuģa apakšdaļā. Šajās tvertnēs var iepildīt līdz 13 000

tonnu eļļas.

Mūsu laikos valzivju harpūnēšanu izdara ar īpaša
lielgabala palīdzību, kas novietots kuģa priekšgalā
Sis lielgabals izšauj harpūnu kopā ar tai piesaistītu
lauvu. Harpūna iespiežas valzivs miesā, un tauva at-

šķetinās, kad valzivs mēģina bēgt. Beidzamais har-

pūnas tips dod iespēju nogalināt valzivi uzreiz ar

stipru elektrisku triecienu. Bet ja šī tipa harpūnune-

lieto, tad bieži vien izceļas briesmu pilna cīņa, pirms
valzivi nonāvē un aizved uz bāzes kuģi.

Šie kuģi parasti izbrauc no dzimtenes ostām au-

gusta mēnesī un nonāk valzivju medību apvidū Ant-
arktika apmēram septembra vidū. Tie strādā līdz

marta beigām un tad dodas mājās. Parasti tie ir pro-
jām no mājām gandrīz 9 mēnešus.
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Traleri.

Ar traleriem iegūstam zivis no jūras dziļumiem
Par tām gardajām zivju maltītēm, kas grezno galdu,

varam pateikties šiem mazajiem kuģīšiem.

Traleri ķer zivis ar smagi noslodzīta tikla palī-
dzību, kuru tie velk pa jūras dibenu. Šo tīklu sauc

par trali, un tas uzķer zivis, kuģim lēni virzoties uz

priekšu.
Ir arī vēl citi mazi tvaikonīši, kas izskatā ļoti lī-

dzīgi tralerim, tā sauktie dreiferi. Tie vis nevelk

tīklu pa jūras dibenu, bet ļaujas, lai tīkls tos pašus
velk. vai, pareizāk sakot, tie dreisē (peld ar strau-

mi) līdz paisumam un bēgumam un ļauj, lai zivis

pašas salien tīklā.

Vēl mazāki kuģīši, tās ir lielāko tiesu mazas buru

laivas, zvejo zivis ar garu auklu un āķu palīdzību. Šie

ir trīs paņēmieni, kādus lieto zivju ķeršanai jūrā.

Kara laikā tralerus izlietoja jūras ceļos nogrem-

dēto mīnu izcelšanai. Tie izdarīja lielisku un ievēro-

jamu darbu, daudzi pie tam paši bojā iedami. Tie

tralēja nāvi nesējas sprāgstošās mīnas tāpat kā ta-

gad tralē zivis. Traleru zvejnieku komandas pildīja
savu uzdevumu ar drosmi un veiksmi.

Traleri ir visstiprāk būvētie peldošie līdzekļi. Tie,

iztur aukas, kas sagrautu pat līniju kuģi; un tiem

ir vajadzīgs tāds Stiprums, jo viņu darbs lielāko tiesu

norit visbīstamākos piekrastes ūdeņos,no Skotijas zie-

meļiem līdz Islandei, un aiz rietuma Hebridu salām

un Īrijas rietumu piekrastes Atlantijas okeānā. Pa-

rasti tie iziet jūrā uz desmit dienām bez pārtrauku-
kuma un atgriežas tad. kad to tilpnes pilnas ar zi-

vīm. Tralerus sastopam gandrīz vai katrā Lielbritā-

nijas ostā. Par savām galvenajām ostām tie uzskata

Grimsbi, Hallu. Svansī, Eberdīnu un un Jārriiutu. Ar-

vien varam noteikt, pie kādas ostas traleris pieder,
no burtiem, kas uzzīmēti uz tā korpusa. Apskatot
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tralera sānus, redzam divus burtus un numuru. Burti
parasti ir mājas ostas nosaukuma pirmais un beidza-
mais burts, piemēram, GV nozīmē Grimsbv.

Glābšanas kuģi.

Sīs rindas rakstot, viens no glābšanas kuģiem ir
noenkurots virs tās vietas, kur priekš dažām nedēļām
noslīka Britanijas flotes zemūdene. No šī glābšanas
kuģa ūdens līdēji ir nokāpuši jūras dibenā un mēģina
aizsprostot zemūdenes lūkas, lai no tās vārētu izpum-
pēt ūdeni un ūdens vieta iepumpēt gaisu. Kad zem

ūdeni pacels virs ūdens, to aizvilks' un novietos tu-

vāk;! osta.

Tas īsumā būtu glābšanas kuģu darbs. Tie glābj
un atgūst zaudēto.

Glābšanas kuģi ir ..negadījumu kolonas" uz jūras.
Tie ir apgādāti ar speciāliem ceļamiem aparātiem lielu

smagumu pacelšanai un ar pilnīgu kuģu izlabošanas

Glābšanas kuģis Dapper Duvrā.
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darbnīcas ierīci, lai varētu nogrimušā kuģa korpusā
noslēgt plaisas un caurumus. Tie pārvadā ūdens lī-

dējus; pēdējo uzdevums ir nolaisties jūras dibenā un

apskatīt bojājumus, kuru dēj sadragātais kuģis no-

grimis. Bez tam ūdens līdēji strādā labošanas darbus

zem ūdens, kā viņi to dara arī pašlaik, mēģinādami
pacelt tikko minēto nogrimušo zemūdeni.

Kabeļu kuģi.

Jūras dibenā ir nogremdēti telegrāfa vadi. Tie

stiepjas no Amerikas uz Angliju, no Francijas uz Ang-
liju, no ikvienas piekrastes, kur mīt civilizētas tau-

tas, uz citām tādām pašām piekrastēm. Šie vadi jeb
telegrāfa kabeļi (jo tie ir daudz smagāki nekā vadi.

kurus mēs redzam pie telegrāfa stabiem) nes steidzī-

gas ziņas no draugiem,kurus šķir jūra. Pa tiem plūst
visas pasaules jaunākās ziņas, pa tiem nokārto tirdz-

nieciskas, kā arī citāda rakstura darīšanas, un tie ir

pilnīgi nepieciešami mūsu modernajā dzīvē. Ar šo

telegrāfa kabeļu palīdzību saņemam ziņas par Ņujor-

Kabeļu kuģis Dominia, 9000 t., 1926.
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kas notikumiem dažas minūtēs pēc to norises. Tie

ir savilkuši tautas ciešāk kopā un padarījuši dzīvi

daudz interesantāku, nekā tā bija tad, kad jaunākās

zinas no aizjūras zemēm bija jāgaida nedēļām ilgi.
Attēlā redzam vienu no daudziem līdzīgiem ku-

ģiem, kurus nodarbina telegrāfa kabeļu nogremdēša
nai jūrā, kā arī to izlabošanai, ja tie nedarbojas kār-

tīgi. Šai grāmatā nepieliek telpas, lai izskaidrotu visas

las brīnišķās ierīces, ko mēs sastopam kabeļu kuģos,

jo šī nodaļa iesprausta tikai tādēļ, lai atzīmētu kuģu

tipus un norādītu uz to speciāliem uzdevumiem. Ar-

vien varam atšķirt kabeļu licēju kuģi no citiem pēc
tā priekšgala izbūves. Tā īpatā celtnes daļa. kas

skaidri redzama foto attēlā, ir milzīgs ritenis, ap kuru

tinas kabelis, kad lo iegremdē ūdenī vai ceļ no ūdens

ārā.

Glābšanas laivas.

Glābšanas laivas izlieto dzīvības glābšanai. Liel-

britānijā ir vesela flote šo mazo kuģojamo līdzekļu,
kas pastāv no 184 vienībām un ir novietota gar vi-

sām piekrastēm. Šīs laivas ir iegādājusi un tur pa-

stāvīgā gatavībā, lai tās bez kavēšanās varētu steigties

palīgā nelaimē kritušiem kuģiem, tiklīdz par nelaimi

saņemta ziņa, kāda neatkarīga organizācija, saukta

Karaliskā nacionālā glābšanas laivu sabiedrība. Šī or-

ganizācija pelna, lai tai ziedotu katru lieku grasi, jo
tā iztiek vienīgi no labprātīgiem ziedojumiem, ko ie-

maksā tādi ļaudis kā jus un es.

Kopš šis organizācijas dibināšanas 1824. gadā lai

pienākas atzinība par 62 700 dzīvību izglābšanu. Tā

tad veselus 108 gadus no vietas izglābtas caurmēra

11 dzīvības nedēlā. ledomājieties šo skailli! Veselas

lielas pilsētas iedzīvotāju skaits! Tas ir lielisks re-

kords, un mēs. jūrnieki, vai ari tie. kuru draugi šķēr-
so pasaules jūras, esam daudz pateicības parādā tiem

vīriem, kas apkalpo šīs glābšanas laivas, kā arī tiem.

kas vāc līdzekļus šo laivu uzturēšanai.
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Clactom'a motora glābšanas laiva. Watson'a kajītes tips

Attēlu redzamā glābšanas laiva pieder pie jaunākā
tipa. Ta ir tā saucamā Watson'a kajīte. Šī tipa glāb-
šanas laivas strauji izspiež vecāka tipa glābšanas lī-

dzekļus, kas balstījās vienīgi uz airu vai buru spēka.
Šīs laivas dzen motori, un tās ir 45 pēdas 6 collas ga-
ļas. To ātrums sasniedz 814 mezgla stundā. Tās
ved līdz tik lielu degvielu krā jumu, no' kā pietiek,
lai varētu nobraukt 116 jūdzes pilnā gaitā.

Lai šo samērā mazo laivu padarītu pietiekami
izturīgu vislielākajās aukās, tā sadalīta astoņas at-

sevišķas nodaļās, kas nošķirtas cita no citas ar ūdeni

necaurlaidīgām starpsienām, un tai ir 142 gaisa cis-

ternas, lai pavairotu tās peldamību. Glābšanas laiva

apgādāta ar staru metēju un tauvu izmešanas liel-
gabalu. Tajā var novietoties pat ļoti augstā jūra (lielā
vētra) 95 personas un 8 apkalpes vīri.

Glābšanas laivu savienība lūdz apmeklētājus ap-
skatīt viņas glābšanas laivas to staci jās, kas atrodamas



Bagars

darba.
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visās mūsu piekrastes ostās. Ja gadās būt kādreiz šo

staciju tuvumā, tad nepalaidiet garāmizdevību apska-
tīt šos ievērojamos peldošos līdzekļus. Tiem ir audzi-

noša nozīme priekš ikviena, un tie rāda skaistu pie-
mēru, kā jākalpo savam tuvākam.

Un citi kuģi.

Šie ir svarīgākie ar tvaiku dzenamie kuģi. kas

šķērso jūras. Bet ir vēl daudz citu tvaika kuģu. daudz

vairāk, nekā varētu še uzskaitīt, sākot no varenā kau-

jas kuģa līdz vienkāršajam bagaram, kuru mēs redzam

attēlā un kādus būsim novērojuši darbā gandrīz ik-

vienā Britanijas ostā. To darbs ir grūts. Tie velk

augšā no ostu dibena daudz tonnu smilšu, dubļu un

oļu, lai uzturētu tīrus kanāļus un lai ostas būtu dro-

šas kuģu apgrozībai.
Tāpat mēs nedrīkstam aizmirst buru kuģus, jo to

vēl vienmēr ir tūkstošiem: lielas četrmastu barkas, kas

pārskrien no Austrālijas mājā labākā (ātrākā) laikā

nekā daudzi preču kuģi. tāpat sarkanbrūnām bu-

rām apgādāti zvejnieku kuģīši jeb smaki, kas tikai

reti izlaiž no acīm dzimto ostu, kā arī lepnās, gracio-
zās jādītas, kas greznojas milzīgiem baltiem spār-
niem.

Varena un dažāda ir jūru iemītnieku saime, un ja ie-

pazīsimies kaut drusku ar to, tad atradīsim, ka pa-
saulē ir maz tik saistošu lietu kā staigāšana pa

ostām,

dokiem un gar lielām upēm. Varam arī nogulties jūr-
malā uz klints, no kuras labi pārskatāms kāds no

lielajiem jūras ceļiem un. apbruņojušies ar labu tāl-

skati, vērot garāmejošos kuģus jūrā.
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111 nodaļa

Karogi (flagas) un skurstenī

Ikviens kuģis jūrā lieto trīs galvenās izšķirības zī-

mes: savu nacionālo karogu jeb flagu, sava īpašnieka
jeb rederejas mājas flagu un skursteņu krāsas un ci-

tas īpašas atzīmes uz tiem. Nacionālais karogs plīvo
kuģa pakaļgalā, bet mājas flagu tas uzvelk masta galā.

Lielbritānijas nacionālo karogu veidi ir sekojoši:
Baltais karogs. — Uz balta fona sarkans

taisns krusts, kas karogu sadala četrās vienlīdzīgās

daļās, un kreisajā augšas ceturksnī uz zila fona divi

taisni sarkani krusti, pārlikti viens otram tādā veidā,
ka izveido astoņgalu figūru, kam gali vienādā attā-

lumā viens no otra.

Baltais karogs piešķirts vienīgi kara flotes kuģiem.
Zilais karogs. —

Baltā vietā tumši zils fons

bez taisnā lielā krusta, bet ar tāpat izveidotu kreiso

augšējo ceturksni kā baltajam karogam.
Zilo karogu lieto kuģi, kuru komandieris ir kara

flotes rezerves virsnieks un arī zināms skaits pārējā
personāla pieder kara flotes rezervei, šo karogu uz-

velk, ja kuģi nodarbināti zināmā mērā valsts dienestā.

Sarka na is karogs. — Tāds pats kā zilais,

tikai zilā fona vietā ir sarkans.

Šis karogs ir angļu impērijas nacionālais karogs,
ko angļi paši sauc arī par „junion džeku" (Union
Jack). Tas lietojams uz visiem lielajā valstu apvie-
nībā reģistrētiem tirdzniecības flotes kuģiem, kas nav

nodarbināti valsts vai kara flotes dienestā.
Admiralitātes karogs. — Sarkans fons ar

dzeltenu enkuru gareniski uz tā, pie kam enkura
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šķiets vērsts prel karoga kātu un nagi uz plandošos

galu; enkura kala gredzens savienots ar enkura na-

giem ar sacirtotas troses attēlu.

Admiralitātes flagu lieto visi kuģi. kas nodarbināti

pie šīs iestādes. Admiralitāte ir valdības iestāde, kas

pārzina visas kapi flotes lietas.

Board of Trade karogs. — Tas ir tāds

pat ka zilais karogs, tikai labajā apakšējā stūrī baltā

aplī redzams trīsmastu zēģeļkuga attēls.

Šo karogu nes visi kuģi, kas skaitās šīs valdības

iestādes dienestā, kura pārzina visus kuģniecības li-

kumus un to izpildīšanu Lielbritānijas piekrastēs.
MUitnīca s ka rog s. — Tas ir tas pats zilais

karogs, tikai tā labajā apakšas stūri redzams dzeltena

krāsā karaļa kroņa attēls. To lieto visi kuģi. kas no-

darbināti šīs valsts iestādes dienestā, kura pārzina
visu eks- un importu un visu muitošanas kārtību.

Tad beidzot vēl ir tā saucamais Trinitv mā-

jas karo gs, kas atgādinabalto kara flotes karogu,
bet tam visos četros stūros redzams buru kuģa attēls

dzeltenā krāsā. To lieto visi kuģi, kas nodarbināti

locijas un bāku apkalpošanas dienestā.

Katra iederēja krāso savu tvaikoņu skursteņus
īpatā veidā tā, lai tvaikoņu skursteņi atšķiras ap sa-

vām krāsām un krāsu kombinācijām, kā arī vēl daž-

kārt ar atsevišķām zīmēm vai burtiem uz tiem. Bez

tam, kā jau minēts, masta galā uzvelk rederejas mājas
karogu. Visu daudzo kuģu īpašnieku skursteņu krāsu

un mājas karogu apraksts grāmatā aizņemtu par
daudz telpas. Ļausim pašiem lasītājiem tos uzmeklēt

un izpētīt.
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TV nodaļa

Kuģa atsevišķās daļas

Pirms ejam talak. gribētos paskaidrot dažus ter-

minus, kurus lietosim kuģa daļu aprakstā. Tas pa-
līdzēs labāk saprast turpmāko tekstu.

Viegli noskārstam, ka visu, kas atrodas diagramā
pa labi no līnijas, kura vilkta no pakaļējā uz priek-

šējo vadni (diametrālās plāksnes līnija), sauc par „pa

labi" jeb starpbordu, un visu kreisajā pusē par „pa
kreisi" jeb bakbordu. Kuģa daļa, kas atrodas priekšā,
ir kuģa priekšgals, un aiz muguras ir kuģa pakaļ-
gals.

Kuģa priekšgals sakas no priekšējā vadņa un liek-

tām līnijāmpāriet tā platumā. Galējo līniju otrā galā
veido pakaļējais vadnis. Pakaļgala aploka virsējo
daļu sauc par kvarteri vai pūpi.

Sauszemes cilvēks, vēlēdamies apzīmēt virzienu,
savam paskaidrojumam ņem palīgā kādu redzamu

priekšmetu. Piemēram, viņš norāda uz kādu lielāku

māju un saka: „Tas ir drusku pa labi no tās mājas."
Bet jūrniekam nav šādu pastāvīgu celtņu vai priekš
metu, no kuriem tas varētu apzīmēt virzienu plašajā
jūrā. Norādīdams jūrā uz kādu punktu vai priekš-
metu, jūrnieks to vienmēr ved sakarā ar savu kuģi.

leraudzījis kādu priekšmetu kuģa priekšā, jūr-
nieks saka: „Tas ir tieši priekšā." Ja priekšmets ir

aiz kuģa pakaļgala, tad saka: „Tas ir kuģa pakaļ
galā." Ja priekšmets ir kuģa vidū, labajā pusē, tad

saka: „labajā dvarsā", bet kreisajā pusē. tad „krei-

sajā dvarsā".

Tā tad. arī to nenākas grūti saprast. Ja labi ie-
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skatīsimies nākamajā diagramā. tad tur atradīsim

arī pārējos vietas apzīmējumus uz jūras un 40. un 41.

lapas pusē atradīsim kuģa „Deucalion" zīmējumu

griezumā.
Nopietni apskatījuši plānu, ievērojam, ka viss

kuģa rumpis sadalīts atsevišķās telpās, un ka gan-

drīz neviena kvadrātcolla telpas nav lieki izšķērdēta.

Vispirms jāzina, ka sienas, kas kuģi sadala, pa-

rastā jūrnieku valodā sauc par „šotēm", kaut gan li-

terārā valodā jau ieviesies nosaukums «starpsiena";
jūrniekam katra siena vēl vienmēr ir „šote". Starp-

sienas jeb šotes dod kuģim stiprumu. Dažas no tām

celtas tā, lai būtu ļoti izturīgas. Sevišķi tas sakāms

par tām, kuras atdala tilpnes jeb kravas telpas un

kuras sauc par «sadursmes starpsienām".
Kuģa rumpis jeb ķermenis pastāv no balstu režģa,

kas apšūts ar sakniedētām tērauda platēm.
Tagad ievērosim, ka pats kuģa dibens atdalīts

no pārējā ķermeņa ar nepārtrauktu tērauda grīdu.
Kuģa dibena plātes un šī grīda izveido garu tvertni,

kas savukārt sadalīta ar vertikālām starpsienām ma-

zākās tvertnēs, kuras tad kopā sastāda kuģa apak-
šējo daļu jeb dibenu. Tās ir balasta tvertnes jeb tā

saucamie tanki, un tām ir liela nozīme. Kad kuģis
ir tukšs (bez kravas), šīs tvertnes jeb tankus piepilda
ar sūkņu palīdzību ar ūdeni. Ūdens svars samazina

kuģa peldamību, un tad vējš to nevar mētāt virs

ūdens kā vieglu paijiņu. Šīs tvertnes noder arī kuģa
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nosvārstošanai jeb trimēšanai, kā to saka jūrnieki,

lai tas atrastos ūdeni vēlamā stāvokli. Piemēram, ja

„Deucalion'a" kapteinis ievēros, ka viņa kuģa krava

pārvietojusies uz vieniem sāniem (kas dažreiz no-

tiek ar tādām kravām, kā, piemērām, graudi) un šis

pārvietošanās svars ir nošķiebis kuģi uz labo pusi,

viņš dos rīkojumu pārpumpēt ūdeni kreisās puses ba-
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lasttanka. Tas kuģi atkal iztaisnos nn dažreiz pasar-

gās pat no apgāšanās.
Pasaules kara laikā balasttankus izmantoja eļļās

pārvadāšanai, kas deva iespēju apgādāties ar lieku

eļļas rezerves krājumu, nespiežot būvēt jaunus tank-

kuģus. Kara laikā kuģu kravas telpas bija ļoti dār-

gas, un katrai kubikpfdai bija ārkārtīga nozīme, lā-

de! eļļas pārvadāšana balasllankos sniedza neatsve-

ramu atbalstu.

Lai būtu iespējams saprotamāk izskaidrot, es

„Deucalion'a" zīmējumu sadalīju 5 daļās. Šie noda-

lījumi, kā redzam, ir numurēti.

Pirmais nodalījums, kā to jau zinām, ir kuģa
priekšgals. Šai nodalījumā novietota tā saucamā

„rufe", jeb „feuksle". Tā ir tā kuģa rumpja daļa.
kas augstāka par galveno jeb virsējo klāju un ko

sauc par bāku. Visbiežāk šajā nodalījumā iekārto

kuģa ļaužu dzīvojamās telpas, bet uz „Deucalion'a'"
šis nodalījums ir sadalīts mazās klāja kravas telpās,

paredzot telpu arī enkura mašīnai un pieliekamai tel-

pai. Telpā, kas atrodas zem galvenā klāja, ir arī vēl

vairākas pieliekamās telpas. Man šķiet, bocmanis tur

uzglabā savas rezerves tauvas un stiepuļu gredzenus,

krasu podus, sukas, slotas, sarenes, ar vārdu sakot,
visus tos darba rīkus, ar kuru palīdzību kuģi uztur

kārtībā. Uz šī kuģa priekšējā kravas tilpne iestiepjas
dziļi priekšgalā. Turpat ir arī enkura ķēdes skapis
un balasta tanks. Šis priekšējais tanks ir ļoti node-

rīgs kuģa notrimēšanai, sevišķi tad. ja kuģa priekš-
gals jādabūdziļāk ūdenī.

Viss otrais nodalījums if kravas tilpne. Tur ir di-

vas kravas tilpnes, kas sadalītas ar sadursmes starp-
sienu. Šīm divām tilpnēm ir izeja uz priekšējo klāju.
Atvērtnes sauc par lūkām, kuru noslēdzamā ierīce pa

stāv no stiprām tērauda sijām un smagiem koka vā-

kiem. Virs klāja izbīdītās atvērtnes redzamas dia-

gramā. Lūku paceltās apmales sauc par komingsiem
Trešais nodalījums satur kuģa dzīvības centru. Tas
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sastāv no tiltiņa, no kura kuģi vada. Tur redzam stū-

res rata telpu, kur stāv stūres vīrs un stūrē, un karšu

telpu, kur virsnieki uzmet plānu kuģa kursam jeb ceļa

gaitai. Tās ir kuģa acis un smadzenes.

Zem tiltiņa atrodas virsnieku dzīvojamās telpas,

tāpat ari kapteiņa mājoklis un salons, kur kapteinis
ar virsniekiem ietur savas maltītes.

Aiz tilta uz pakaļgala pusi ir otra lūka. pa kuru

nokļūst kravas telpā zem tiltiņa. „Deucalion"a" apak-
šējo tilpni var lietot eļļas pārvadāšanai.

Blakus kravas telpai atrodas mašīntelpa. Šajā daļa

ir kuģa sirds, kas dod tam dzīvību. Še mēchaniķi un

kurinātāji strādā krāšņu karstumā, uzturot mašīnas

kārtībā un ugunis zem katliem degam, lai kuģis ne-

pārtraukti kustētos uz. priekšu. Šķiet, nebūs jāapgalvo,
ka šī ir vissvarīgākā un interesantākā tvaikoņa vieta.

Aiz mašīntelpām uz pakaļgala pusi atrodas tilpnes
saldētas kravas, piemēram, saldētas gaļas un dārzāju

pārvadāšanai. Šai nodaļā paceļas virs klāja skurste-

nis un ventilācijas caurules, kas nāk no mašīntelpām
un kurinātavas. Še arī novietoti deviši glābšanas
laivu nostiprināšanai uz klāja un virtuve jeb „kam-

bīze". Te atrodami arī kravas bomji, ar kuriem pa-

ceļ un nolaiž kravu tilpnēs. Te ir arī mēchaniķu
dzīvojamās telpas. Šo kuģa daļu sauc par kuģa

„midšipu" jeb virsdaļu.

Ceturtā nodalījumā ir vēl kravas telpas. Tas ii

tieši tādas pašas kā priekšējā tilpne, tikai atšķiras ai

to, ka segtajam tērauda tunelim virs tilpnes grīdas iet

cauri dzinējskrūves vārpsta, kas nāk no.mašīntelpas.
Dzinējskrūves vārpsta iet cauri pakaļējam jeb dzinēj-
skrflves vadnim (nesajauksim to ar stūres vadni, kas

ulrodas vēl tālāk kuģa pakaļgalā), un nobeidzas dzi-

nējskrūves rumbā. Tvaikonis bez skrūves jeb pro-

pellera netiktu ne ātri, ne arī tālu uz priekšu.
Piektais nodalījums ir tā saucamā kuģa pakaļējā

nokare, un tās virsklāja daļu dēvē par pūpi. Zem pū
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pes novietotas kuģa ļaužu dzīvojamās telpas un no-

dalījums stūres ierīcei.

Zem ļaužu dzīvojamām telpām atrodama lazarete,

kas ierīkota par pieliekamo telpu, un arī pakaļējais
balasta tanks. Šis pakaļējais balasta tanks ir ļoti no-

derīgs, ja kuģis jānosēdina uz pakaļgala, lai piešķirtu

priekšgalam vairāk peldamības. Šādu stāvokli atzīst

par visizdevīgāko kuģa novaldīšanai augstā jūrā un

kuģa kontrolēšanai stūrējot.
Stūre, kas piešķir kuģim viņa gājiena virzienu, iz-

ceļas zem nokares un ir savienota ar dzelzs grozekļa

palīdzību ar stūres mašīnu, kura savukārt atrodas pa-

rasti uz virsējā klāja.
Tā „I)eucalion'a" ķermenis sadalīts lidošanai

Vispār, preču kuģu iedalījumos ir maz. starpības, iz-

ņemot varbūt tādus sīkumus, ka bieži vien ļaužu dzī-

vojamās telpas novieto kuģa priekšgalā un ne zem

pūpes. Pēdējais iedalījums sastopams visbiežāk. Tā-

dēļ |aužu dzīvojamās telpas bieži sauc par foukslu

jeb priekšējo pili. un. kad jūrnieki, runājot par savām

dienesta pakāpēm, mēdz teikt „es vēl kalpoju priekš-
gala", tas nozīme, ka runātājs pieder kuģa ļaudīm un

tā dzīvojamas telpas ir kuģa priekšgalā.
Pasažieru kuģi ir citādi sava iekšējā iekārto juma

ziņā. Lielākā daļa to kubatūras aizņemta pasažieru
kajītēm un publiskām parādes telpām. Ja uzmanīgi

apskatīsim „Majestic'a" attēlu, tad tur redzēsim sim-

tiem sānulogu jeb iluminātoru. Tie ir mazi, apaļi
lodziņi, kas rāda. ka aiz tiem kuģī ierīkotas dzīvoja-
mās telpas.

Atgriezīsimies pie preču kuģiem. Gribam zināt,

kas atrodas virs kuģa rumpja. Kas ir visas tās dau-

dzās virsbūves uz galvenā klāja? Sāksim atkal no

kuģa priekšas
„Deucalion'a" priekšgala virsklājs apgādāts ar

visu, kas nepieciešams kuģa piesiešanai pie ostas

krasta vai piestātnes, tāpat arī tā nolikšanai uz enku-

ra. Tur vispirms redzami dzelzs knaģi. kurus saucam
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arī par slīdragiem vai pulleriem. Ap tiem aptin virves

jeb tauvas kuģa piesiešanai. Turpat redzama arī tā

saucamā enkurspilva, ar kuru stingri savelk tauvu

vai arī pacel enkuru. Šī laika spilvas iedarbina ar

mašīnām, bet uz veciem buru kuģiem jūrniekiem

spilvas bija jāgriež ar gāju koka bomju palīdzību.
Pie šī darba parasti dziedāja jūrnieku dziesmas.

Priekšgala virsklājam cauri paceļas uz augšu liela

ventilatora jeb vēdināšanas caurule, kas aizvada bo-

jāto gaisu no priekšējās tilpnes. Šim ventilātoram

parasti mēdz piestiprināt kravas ceļamo bomi un ne-

lielu tvaika vinču. Kravas bomjus lieto kravas iecel-

šanai kuģos un izcelšanai no kuģiem,
Aiz fouksla atrodas kuģa priekšējais klājs. Uz šī

klāja atrodas 1. un 2. tilpņu lūka. Starp lūkām pa-

ceļas priekšējais masts. I z tvaikoņiem masti domāti

tikai kravas ceļamo bomju atbalstam, kā tas redzams

zīmējumā. Pie mastu pamatiem iezīmētie riņķveidī-

gie priekšmeti ir kravas bomju cēlāju vinču apzīmē-

jums. Pie priekšējā masta kuģi arī paceļ savu balto

navigācijas uguni.
Aiz priekšējā klāja, vidus jeb uzbūvju klāja (jūr-

nieki precīzi teiktu „priekšklājam pakaļgalā") atro-

dams „midšipa" klajš. Tas ir augstāks par priekšējo
klāju, un uz tā atrodas daudzas svarīgas kuģa daļas.

Tur vispirms redzams kuģa komandas tiltiņš, kuru jau

agrāk aprakstīju. Aiz tilta nāk 3. tilpne ar diviem

ceļamiem bomjiem. Aiz šīs tilpnes kuģim ir alkal

paaugstināta virsbūve ar skursteņa sākumu un ma-

šīnu telpas ventilātoriem. Šajā paaugstinājumā atro-

das ieeja mašīntelpās. Tur novietotas arī mēchaniķu

kajītes, un uz tās klāja atrodas glābšanas laivas.

Aiz šīs paaugstinātās virsbūves ir otra, atveramā
lūka un vēl tālāk uz kuģa pakaļgalu atrodas virtuve,

kurā pagatavo visus kuģa ēdienus un no kuras plūst
varen patīkama smarša.

Nākošā daļa ir kuģa pakaļējais klājs ar divu pa-
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kaļējo tilpņu lūku atvērtnēm un galveno mastu, kam

ir savas vinčas un kravas ceļamie bomji.
Pašā pakaļējā galā ir pūpes klājs. Te atkal redza-

mas nepieciešamās ierīces kuģa piesiešanai pie krasta,

un pašā galā paceļas karoga kāts, kurā uzvelk kuģa

karogu. Uz šī klāja novietota arī rokas stūres ierīce

tādam gadījumam, ja mēcbaniskā būtu bojājusies.
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V nodaļa

Kas griež ratus

Vispirms tās bija Niekalbja kājas, kas stūma

ūdeni; nākama bija nūja. kas vēlāk izvērtās par i pati
izveidotu irkli jeb airi: tad nāca buras, sākot ar rup-

jiem vēja uztvērējiem līdz lieliski un skaisti izveido-

tām baltajām burām, kādas mēs redzam lepno buru

kuģu attēlos; un beidzot parādījās tvaiks cilvēces

brīnumdarbs.

Acij, kas vispirms redz tikai lietu ārpusi, tvaiko-

nis neizliekas tik skaists kā buru kuģis, kam ir daiļi
izplestas buras. Bet acij, kas paradusi vērot lietas

viņu būtībā, tvaiks ir brīnums, kas ir tikpat aizrau-

jošs un grandiozs kā vislepnākais buru kuģis. Tvaiks

ir cilvēka uzvara pār dabas šķēršļiem. Bura ir gra-

cioza, bet tvaiks ir spēka pilns. Kur buru kuģis izvai-

rās no bargām aukām un varenām bangām, tur tvai-

konis droši metas viļņos, šķeļ tos ar sava vadņa tēr-

audu un dodas uz priekšu pretim savam uzdevumam.

Nākamreiz, kad redzēsim tvaikoni, iedomāsimies

to paceļamies uz varena viļņa. Vērosim to no mu-

guras, kā tas. augsti gaisā paceltu galvu, pals nokra-

tīdams no sevis baltās, sakultās putas, dodas uz

priekšu. Nekad tas nepadodas un nekad nevairās

no cīnās. Tur varam saskatīt cilvēka garu lādu. kā-

dam tam jābūt. Raudzīties tieši acīs un spītēt visiem

kavēkļiem, lieklies pāri tiem un doties tikai vienmēr

uz priekšu, tāds ir arī tvaikoņa gars. Neapstāties,
neatlaidīgi doties arvien uz priekšu, prasot ūdeņiem,

lai tie atbrīvo ceļu. un samīdot katru šķērsli, kas ga-

dās ceļā. Ja par tvaikoņiem domāsim šādā garā. tad



47

nekad neienāks prātā apšaubīt to daiļumu. Ir daiļums,
tvaikoni, ja tvaikoni aplūkosim ar dziļāku skatu nekā

kaila redze
...

ja to aplūkojam ar iedomas spēju un

ar varoņa sirdi, iedomāsimies milzi „Majesticu" lau-

žamies cauri ūdeņiem, lai izpildītu savus pienāku-
mus, pārvadājot pasažierus un pasta sūtījumus trīs

tūkstoši jūdzes pāri okeānam starp Angliju un Sa-

vienotām Valstīm. Domāsim par izturīgajiem preču
tvaikoņiem, kas nirst, svārstās un cīnās visas pasau-

les jūru viļņos. ledomāsimies varenos ledlaužus, kas

saviem spēcīgajiem sāniem salauž un saberž balto,

spīdošo ledu. tā atbrīvojot ceļu satiksmei pa sa-

salušiem ūdeņiem. ledomāsimies niecīgo tralerīti.

kas velk smago tīklu pa jūras dibenu un gādā par
visiem tiem kuģiem, kas pilda savus pienākumus. Tad

sapratīsim, kālab lords Dželiko pēc Jitlandes kaujas
uz sava flagkuģa pacēla signālu: „Labi darīts, kurinā-

tāji!" . . . Tad sapratīsim to skaistumu, kāda buru

kuģiem nekad nav bijis . . . spēka un varas skaistumu,

kas deva cilvēcei tiesību pārvaldīt jūru.
Mēchaniķi un kurinātāji ir tie vīri, kuru uzdevums

ir likt mašīnām darboties. Viņu uzdevums sakas

ogļu telpā jeb „bunkurī" un beidzas dzinējskruvē jeb
propellerī, kas nestāv uz vietas, bet griežas. Izseko-

sim šim procesam no sākuma līdz galam.
Bunkuri ir lielas Ogļu krātuves. Še strādā vīri.

kas ir kaili līdz jostai, un nogādā ogles kurinātājiem
kurinātavā. Kurinātāji uzrauga uguni, notīra no ār-

diem sārņus un met ogles briesmīgajās ugunīs katlu

krāsnīs, tonnu pakaļ tonnai, bez apstājas dienu un

nakti. Tas ir stipru vīru darbs. Karstums, kas iz-

plūst no atvērtajām krasus durvīm, ir šausmīgs, un

nav lielāka izsalkuma pasaule par liesmas izsalkumu.

Kurinātāji strādā 4 stundu maiņās jeb sardzes, un ias

ir pietiekami ilgs darba laiks pat |oti spēcīgiem \i

riem. Kad plosās aukas un kuģis nemitīgi zvalstās,

par kurinātāju nevar būt mīkstčaulis. Viņu darba

rīki ir paši par sevi ļoti smagi, un varam iedomāties.
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cik grūti ir tos noturēt rokās un ar tiem rīkoties, kad

kuģis šūpojas un nekas nestāv mierā savā vietā. To-

mēr ugunis nedrīkst saplakt ne uz vienu minūti. Ar

izplestām kājām, krampjaini balstīdamies uz kurina-

tavas grīdas tērauda platēm, kurinātājs cenšas uzturēt

tvaika spiedienu vajadzīgā augstumā, lai dotu jaudu
mašīnu darbam.

Schēmatiskajā attēlā redzam, kā šis darbs norit.

Te parādīts tas katla tips. kāds ir preču kuģu lielākai

daļai-. Tie pazīstami kā „svelmju cauruļu katli'
4

jeb
~skoti".

Tvaika spiediena pacelšana sākas jau bunkuros,

kā tas zīmējumā norādīts ar A. Trimeris nogādā

ogles kurinatava. Viņš tas nober kurinātāja tinumā

(B).
Kurinātājs baro ugunis degtuvē jebkrāsnī (C), un

liesma plūst svelmenē (D); tad iet cauri svelmju cau-

rulēm (E) un izplūst kā dūmi un karstās gāzes dflm-

nīcā, pēc tam pa dūmvadu (F) un pa skursteni (G) aiz-

plūst gaisā. Tas ir ceļš. pa kuru iet siltums no sā-

kuma līdz beigām.
Kallā (H). kuram iet cauri svelmju caurules, %

tilpuma ir piepildītas ar ūdeni, ko sakarsē līdz vārī-

šanas pakāpei ar nokaitētās sildāmvirsas palīdzību.
Katla pārējo tilpumu, ko apzīmējam kā „tvaika tel-

pu", piepilda tvaiks, kas ir gatavs iepludināšanai
mašīnā.

Augšā nokomandas tilla kapteinis vada kuģi. Tam

blakus atrodas telegrāfs, ar kūja palīdzību viņš raida

signālus mašīntelpā. Attēlā redzama šāda telegrāfa
ierīce. Ja kapteinis nodomājis likt kuģim iet pilnā
gaitā atpakaļ, viņš pagriež telegrāfa kloķi līdz ska-

las attiecīgai vietai. Tāpat viņš rīkojas arī citās gai-
tas pakāpēs. .Šai līdzīga skāla mašīntelpā atkārto

raidīto signālu.
Tagad, kad telegrāfs pasacījis, ko kapteinis vēlas,

mēcbaniķis atver vārstuli ar kādas sviras palīdzību,
un tvaiks no katla ieplūst mašīnā. Nākamais attēls
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rada, kas notiek tālāk, Šajā zīmējumā parādīts trīs-

kāršas izplēšanās tvaika mašīnas griezums. Šāda tipa
mašīnas visvairāk lieto uz preču kuģiem. Protams,

tās ir dažāda lieluma.

Varam redzēt, kā tvaiks, ieplūdis pirmajā cilindrā,

spiež virzuli uz augšu un leju. Tad tas iet cauri

tvaikdalim uz otro cilindru un iedarbina nākošo vir-

zuli. Tādā pašā kārtā tas nonāk arī trešajā cilindrā.

No turienes tvaiks noplūst kondensātorā, kur aukstais

jūras ūdens, cirkulēdams pa kondensātorā caurulēm,

atdzesē tvaiku un sabiezina to par ūdeni. No jauna
pārvērties ūdenī, tas pa caurulēm noplūst uz baro-

jamā ūdens lauku, gatavs sākt savu gaitu no jauna.
Kāmēr norit tvaika riņķa kustība, virzuļi ceļas un

sēstas un griež dzinējskrūves vārpstu, ar kuru tie sa-

vienoti. Tērauda vārpsta iet no mašīnu telpas cauri

kuģa pakaļējam vadnim un griež dzinējskrūvi. kas

piestiprināta vārpstas galā.
Tas ir vienkāršais izskaidrojums tam, kā kuģis

kustas. Nav mans nolūks iemācīt visu, kas jāzina par

kuģa mašīnām, jo vadītāja uzdevums ir ļoti kompli-
cēts, tas prasa nopietnu sagatavošanos. Zēni. kas

gribētu zināt vairāk nekā esmu še paskaidrojis, lai ie-

stājas par mācekļiem attiecīgā darbnīcā un arod-

skolā. Tādēļ, no Dieva puses, neiedomāsimies, ka

zinām visu par kuģi, ja esam izlasījuši šos paskaidro-
jumus.
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VI nodaļa

Tvaikoņu takelāža

Tvaika kuģu takelāža nav visai grūti izprotama.
Mūsu diagrama rāda visu, no kā takelāža pastāv.

Jūrnieki virves un valgus sauc citādi nekā saus-

zemnieki. Visresnākās virves sauc par tauvām, ti»-

vākas par trosēm jeb galiem. Atkarībā no virvju un

valgu lietošanas vietas un rakstura, tos apzīmē dažā-

diem nosaukumiem. Troses, ar kūjām notur jeb no-

stiprina mastus un skursteņus, visbiežāk sauc par sta-

gām. Stagas, kuļ-as atrodas abās pusēs mastiem un

noder to noturēšanai vajadzīgā stāvokli, sauc par

vantīm. Dažreiz arī tvaikoņos, bet buru kuģos ar-

vien, vantis izveido par kāpnēm, iesienot starp tām

īsus, bet stiprus auklu vai tievu trošu galus. Šīs tie-

vās virves trepju pakāpēs sauc par veblīnēm. Stagas

pastāv arvien tikai no vienas, bet ļoti stipras metāla

troses.

Garo stagu, kas nāk no masta gala jeb steņģes,
sauc par steņģes stabu, un zemāko, kas iet uz kuģa

priekšgalu, sauc par foka stagu.
Divas stagas, kas iet no masta steņģes uz kuģa pa-

kaļgalu, sauc par bakstagām.
Dažreiz kuģiem ir trīs vantis, kairā pusē mastam,

citreiz četras, bet visbiežāk tikai divas. Divas vantis

sauc par kreisā vai labā sāna vantu pāri, bet trešo,

ja lāda ir, sauc par vidējo vanti.

Garo stagu, kas stiepjas pāri kuģim un savieno

visu mastu steņģes. sauc par pārstagu. Šo stagu uz-

devums ir nostiprināt mastus, bet bez tam tās lieto

arī signālflagu pacelšanai.
Skursteņu stagas parasti sauc par bakstagām. Uz

tvaika kuģiem visas stagas mastiem piestiprinātas ar

dzelzs gredzenu palīdzību. Stagu apakšgalus piestip-
rina jeb piešeikelē kuģa klājā ieskrūvētām osbultām.
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Bel starp bultas osi un stagas galu ir atskrūvējamā
ierīce, lai stagu varētu pagarināt skurstenim sakal-

stot, kad tas izstiepjas un savelk stagas pardaudz
cieši.

Kā jau minēju kādā agrākā nodaļā, tvaikoņa masti

atbalsta kravkokus jeb bomjus, ar kuriem kravu no-

laiž tilpnēs vai izceļ no tām. Šie koki jeb bomji pa-

gatavoti vai nu no tērauda caurules, vai ari no stipra
koka. Tie ir apgādāti ar ceļamo tāļu jeb trīsi un ie-

darbina tvaika vai elektriskā motora vinčas, kas no-

vietotas pie masta pamata.

Diagramā nosauktas dažādas takelāžas daļas. Aug-

šējā trose noder bomja pacelšanai vai nolaišanai.

Smagos dzelzs blokus bomja galā mēdz saukt arī par

gīnām. Tērauda trosi, kura īstenībā ceļ kravu, sauc

par skrejfāli jeb runneri. Gali abās pusēs bomim

kalpo bomja griešanai uz sāniem, un tos sauc par

atvadiem. Blakus bomja cēlējai trosei dažreiz no-

velk vēl otru, stipru tērauda trosi, kuru dēvē par aiz-

sargu. Tā tiešām arī pilda šādu uzdevumu, ja virs-

celsnis pārplūst.
Te nu man jābrīdina lasītāji: ja nonākam kravceļa

tuvumā, kad tas strādā, tad jāiet uzmanīgi gar šo

vietu, vai arī. ja jāpāriet no vienas klāja puses uz

otru, tad vispirms jāpamet acis uz augšu. Bespektē-
sim smagumu, kas augšā karājas. Tam tieksme krist

zemē.

Tvaikoņu mastus parasti izgatavo no caurules

veida tērauda un tiem pievieno koka steņģi. Tie ir

ielaisti klājā, un klājs ir tajā vietā nostiprināts ar

papildu tērauda platēm. Pirmo mastu kuģa priekš-
galā sauc par fokmastu, otro jeb vidējo par brodmastu

un trešo, ja ir trīs masti, par bezanmastu. Tikai ne-

daudzi tvaikoņi uzliek saviem mastiem rājas. Tās

tad izlieto vienīgi īsu šķērskoku signālu pacelšanai.
Virves, kuras lieto kuģu piesiešanai pie krasta

vai piestātnes, nosauktas vārdos citā diagramā. Šie

nosaukumi viegli iegaumējami.
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VII nodaļa

Mezgli, spleises un cili

lauvu darbi

Daudz ļaužu pasaulē sien mezglus tur, kur tos pa-
visam nevajadzētu siet. Vērojot parastu sauszeninieku

ar virves galu rokā, ne viena vien krietna jūrnieka
sirds ir asiņojusi. Kādreiz pat liekas, it kā virve

sietu savu sējēju mezglā, bet ne otrādi!

Bet virvju siešana var kļūt par ļoti interesantu

mākslu, ja tikai cilvēki papūlētos siešanu pamācīties
no paša sākuma. Bet ļaudis tā nedara. Viņi nekad

nemēģina izprast tās virves dabu, ko tie tik nejēdzīgi
spaida savās rokās. Lūdzu, nebūsim viņiem līdzīgi.

Respektēsim mezglu siešanas mākslu. Tā ir to vērts.

Labi sasiets mezgls, ja to veidojušas drošas rokas

bez liekas taustīšanās, var kādreiz izglābt dzīvību.

Katram jūrniekam, ari tam, kas brauc uz tvaikoņa,
ir no liela svara, lai viņš veikli rīkotos ar valgu. No

pirmās dienas, kad viņš ceļ kāju uz kuģa, līdz pēdē-
jai, kad tas saka jūrai ardievas, gan reti gadīsies tāda

diena, kad tam nebūs kaut kādā veidā jārīkojas ar

valgu. Tas var būt resna tauva, ar kuru kuģi pie-
sien ostas krastmalai, vai arī tikai diegveidīga buru

šujamā aukliņa, vienalga, abas tās ir valgi, ar -kuriem

jāprot rīkoties. Katram no tiem ir savs īpašs uzde-

vums un pielietāšanas veids.

Vai esam novērojuši resnās tauvas, ar kurām kuģi

piesieti ostmalā? To ir četri dažādi veidi.

I. Resnā tauva, kas sastāv no trim kārtām, kuras

apvītas viena ap otru labās rokas spirālē.
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11. Vantu trose, kas savīta līdzīgi tauvas trosei,

bet satur četras kārtas triju vietā.

111. Kabeļu trose sastādās no trijām tauvu vijuma
trosēm, kas sagrieztas viena ap otru kreisās rokas

spirālē. Tāds vijums dod ārkārtīgi izturīgu un stipru
deviņu grīztu trosi.

IV. Tērauda jeb stiepļu trose, kura parasti sastāv

no sešiem tērauda pavedieniem, kas apvīti kaņepāju
serdenim.

Uz piekrastes tvaikoņiem šīs troses lieto kuģu pie-
siešanai krastam un kuģu vilkšanai tauvā. Tērauda

trosi arvien lieto mastu takelāžai, skursteņu un ci-

tām stagām, tāpat arī kuģu piesiešanai.
Tērauda troses, kad tās nav darbā, tur uzvītas uz

metāla spolēm jeb tītuvēm. Šādas tītuves varam re-

dzēt uz ikviena kuģa.

Šai grāmatā nepietiek telpas, lai izskaidrotu visas

vajadzības un paņēmienus, kur lieto dažāda izmēra,

resnuma un garuma troses. Katram izmēram ir des-

mitām dažādu lietošanas vajadzību. Lai labāk sa-

prastu, kur un kad kas lietojams, tad, būdami uz kuģa.

vērīgi pētīsim visus valgus, kas redzami uz klāja.
Trose var būt savīta labās vai kreisās rokas spi-

rālē. Šos vijumus var viegli atšķirt vienu no otra.

Labās rokas vijumu grīztes liek vienu pār otru no

kreisās uz labo pusi, kamēr kreisās rokas vijumā tas

ii otrādi, ja skatāmies uz grīztēm, kas stiepjas no

mums projām. Vijumi labi jāiegaumē, pirms sākam

rīkoties ar trosi, it īpaši, ja jātaisa kāda spleise. Lie-

lākā daļa trošu ir labās rokas vijumā.
Tērauda trosi izmērī pēc tās diametra. Cita veida

troses mērī pēc apkārtmēra. Ņemsim pāris piemēru:
vienas collas tērauda trose ir vienu collu diametrā, bet

sešu collu kaņepāja vai manilas trose ir virve, kuras

apkārtmērs ir sešas collas.

Trošu grīztes (tikai ne tērauda) savij no smalkā-

kiem pavedieniem, ko sauc par kabeļdiegiem.

Augu šķiedru troses ir trejāda veida: kaņepāju,
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manilas vai ari kokosa šķiedru troses. Stiprākā no

tām ir kaņepāju, bet mīkstākā ir manilas trose. Ma-

nilas troses visvairāk lieto uz jachtām. Kaņepju
šķiedru iegūst no šī stāda šķiedrainā stiebra. Kokosa

šķiedru iegūst no rupjajiem matiem, ar kādiem ap-

auguši kokosa rieksti. Manilas šķiedru iegūst no kā-

da savvaļā augoša un kultivēta banānu koka (Musa

texstilis) stumbriem.

Pirms ejam tālāk, sameklēsim kādu valga gabalu.
Tam nemaz nav jābūt deviņu grīztu tauvai. Gluži

labi noderēs apmēram piecpadsmit pēdu gara veļas
aukla. Tā kā šoreiz to lietosim derīgam nolūkam,
tad varbūt māte mums aizdos savu veļas auklu. Es

nelikšu to sagriezt gabalos, tādēļ mātei nav ko uz-

traukties. Varam mātei paskaidrot, ka ir tikai viens

ceļš, pa kuru jāiet, ja gribam mācīties izprast valgu:
mācoties valgam jābūt mūsu rokās.

Nu, vai auklu izdevās sadabūt?

Lieliski! Pārbaudīsim!

Grīztes iet no kreisās uz labo pusi, tā tad tas ir

labās rokas vijuma valgs. Paņemsim valgu rokās un

atvīsim grīztes vienu no otras dažu collu garumā.
Tas valgam neko nekaitēs. Apskatīsim vērīgi atgriez-
tās grīztes un iegaumēsim, cik labi tās piekļaujas
viena otrai. Es gribētu, lai to rūpīgi iegaumējam, jo

alvītās grīztes atgriezīsies atpakaļ savās vietās, tiklīdz

ar varu tās neatturēsim. Ja strādāsim ap šo valgu
vienmēr ar labo roku, tad pārliecināsimies, ka valgs

mums viegli padodas.
Sviedīsim valgu uz grīdas!
Nevērosim! Vai tas guļ plakani un mīksti?

Varbūt tā likumi tiecas nostāties šķautniski, vai

varbūt tiem ir nedabīgi sagriezts izskats. Vai tie iz-

skatās stīvi?

Ja tā, tad mūsu valgā ir ķiņķi, un ķiņķi rada ne-

veiksmes jūrnieka darbā. Metīsim tos laukā!

Ņemsim vienu valga galu rokā un vilksim atlikušo

valga galu caur labās rokas plaukstu. Tad jutīsim,
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ka ķiņķi spiežas valga uz priekšu, bēgdami projām no

mūsu labās rokas. Bīdot tos uz priekšu, tie salasās

kopā un padara valgu stīvu. Ja tā notiek, vilksim

pamīšus valgu caur abām rokām. Tad ķiņķi virzī-

sies uz virves galiem un izzudīs. Necietīsim tos! Ķiņķi

rada nepatikšanas jūrnieka darbā un ir slikta jūr-
nieka pazīme.

Katras mezglu siešanas un visu valgu darbu pir-
mais likums ir: nesāksim darini ar ķiņķainu valgul

Nākamais, kas jāmācās, ir sagriezt virvi ripuļi.
Mācīsimies to papriekš uz grīdas.

Noliksim valga galu zemē un rūpīgi metīsim t6

Spirāles likumos, katru nākamo līkumu iepriekšēja
iekšpusē. Tas ļauj tiem viegli atšķetināties. kad valgu
lietojam darbā. Kad rituļa riņķis top par mazu un

nākamo līkumu ir grūti iespiest iepriekšējā, tad

stiepsim valgu šķērsām pāri pirmajam ritulim līdz ār-

malas līkumam un sāksim līt otru rituli virs pirmā.
Tā ir jāsatin garš valgs, lai tas. strauji atšķetināda-
mies. nesamežglotos. Vingrināsimies valgu tīšanā ri-

tulī biežāk, lai šis darbs labi veiklos. Es pazīstu vīrus,

kas mācījušies valgu tīt gadiem ilgi. bet vēl nav iemā-

cījušies. Tiem būtu bijis labāk, ja tie būtu palikuši
krasta.

Tagad satīsim valgu rokās. Vispirms ķiņķus laukā!

Tad uzliksim valga galu uz kreisās delnas un veido-

sim līkumus ar labo roku, novietodami vienu pēc
otra uz kreisās delnas. Grūtības rada tas, ka līku-

miem jābūt visiem viena lieluma un valgs nav jātur
pārāk cieši savilkts. Valgs nav jāmoka un jāspiež

pakļauties ar varu. Tas padosies viegli, ja ar to ap-
iesies piedienīgi. Nespiedīsim valgu tā. it kā tas būtu

čūska, kas lokās mūsu rokā.

Velkamās jeb ķerlīnes, tās tievās trosītes, ko lieto

tauvu izvilkšanai uz krasta, arvien saloka rokās. Tā-

pat dara ar rokas lotes līnēm. kas aprakstīts citā

nodaļā. Ķerlīņu labai salocīšanai ir ļoti liela no-
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zīme. Ja ta pareizi satīta, ta viegli attinas pati svie-

šanas laikā.

Ķerlīnes sviešanā krietni jātrenējas. Ņemsim tievu

un garu auklu un satīsim to rūpīgi rokā. Sadalīsim

tinumus divās daļās un ņemsim vienu daļu labajā,
otru kreisajā rokā. Tinumu galu turēsim kreisajā rokā

starp pirkstiem, lai gals neizspruktu, kad visa līne iz-

tisies. Atvilksim kreiso roku. atpakaļ, kā to darām,

kad sviežam .akmeni. Sviedīsim tos auklas tinumus,

kas ir labajā rokā tajā virzienā, uz kurieni gribam
auklu aizsviest, un turēsim kreiso roku tā, lai aukla

viegli tītos vaļā. Atkārtosim sviešanu tikām, kamēr

aukla tinas vaļā bez cilpām un ķinķiem. un tad pamē-

ģināsim auklu pārsviest uz to priekšmetu, uz kuru

lēmējam. Kādreiz varēsim izglābt cilvēku no noslīk-

šanas, ja spēsim aizsviest auklu labi tālu un tādā

\ir/iena. ka vēlamies.

Krietni trenēsimies šais divos paņēmienos, kamēr

jutisim. ka izprotam valgu un spējam ar to rīkoties.

Ja rokas instinktīvi sāk iznicināt ķiņķus un varam

tīt valgu pareizā ritulī, nedomājot par to, tad jau
zināsim

par valga darbiem vairāk nekā tā dēvētie

mezglu sējēji, kas izlasījuši visas grāmatas par
šo

mākslu, un ja lad patiks sasiet kādu mezglu, varēsim

pārliecināties, ka valgs mums klausa gluži pieklājīgi.

Sadraudzējušies ar valgu, varam jau sākt lepoties
ar to. Esam to padarījuši padevīgu un mīkstu savās

rokas pārvaldām to. un tad varam sākt par to gādāt

un rūpēties.

Jūrnieks nekad neatstāj neaptītus valgu galus
Strādāt ar valgu, kura gali «zēģelē" kā zirga aste, ir

jūrnieka kauns. Tādēļ arvien sakārtosim valgu galus.

To varam izdarīt, ja valga galu notinam ar aukliņu
vai ari ar atpakaļspleisi.
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Troses galu aptīšana.

Sadabūsim gabalu tieva pavediena, apmēram vienu

pēdu garumā, un noliksim tā galu gar trosi, netālu

no troses beigām, kā tas parādīts attēlā. Tīsim pa-

vedienu ap troses galu pretēji tā vijumam (t. i. tro-

ses labās rokas vijumam tīsim pavedienu kreisās pu-

ses vijuma un otrādi) un pāri paša pavediena galam
kas novietots gar trosi. Tīsim stingri un cieši likumu

pie likuma, tāpat kā uztin diegu spolei. Paņēmiena
pirmajai daļai pietiks, ja uztīsim astoņus vai deviņus

vijumus.
Lai nobeigtu aptinumu, uztīsim vēl dažus vaļīgus

vijumus un iebāzīsim pavediena otru galu zem šiem

tinumiem, lai tas gulētu tāpat gar Iroši kā pavediena
pirmais gals. tikai pavērsts pielēja virziena. Tad sa-

vilksim ciešāk vaļējos linumus vienu pakaļ otram un

vilksim pavediena galu tikmēr uz priekšu, kamēr visi

linumi ir cieti savilkti. Griezīsim atlikušo brivo pa-

vediena gabalu nost, un aptinunis ir gatavs. Tagad
valga gals vairs nešķetināsies vaļā. mi pavedienā ne-

būs neglītu mezglu.

Atpakaļ- jeb atspleise.

Atšķetināsim uzmanīgi Iris valga grīztes četru vai

piecu collu garumā.
Turēsim ar kreiso roku valga galu ta. lai atšķeti-

nātie gali kristu uz zemi. kā rādīts attēla I figūrā.

Turot valgu tādā stāvokli kreisajā rokā. sāksim

darbu ar labo roku. Noliksim vidējās grīztes galu

pāri virves galam starp pārējām divām grīztēm tā.

lai tās būtu vērstas uz mušu pusi.
Turpinot darbu ar labo roku. pārliksim kreiso

grizti pāri vidējai griztei. lai tās gals nonāktu aiz la

bās grīztes. Galu viegli pielieksim un ļausim griztei
brīvi gulēt

Tad ņemsim grizti atpakaļ pāri kreisajai griztei
un izvilksim to cauri vidējās grīztes cilpai.
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Tagad valga galam vajadzētu izskatīties tā. ka tas

parādīts attēla 111 figūrā.
Savilksim rūpīgi vienu pēc otras visas trīs grīztes,

lai tās cieši piekļautos vienotrai, un būsim izveidojuši
«kronīti".

Tad saturēsim «kronīti" ar kreiso roku un griezī-
sim valgu riņķī uz kreiso pusi, lai atšķetinātu grīztes
tieši zem «kronīša".

Pārliksim vienu no vaļējam grīztēm pāri pa kreisi

stāvošai blakus griztei un pabāzīsim to zem nākamās

grīztes. Darīsim to tāpat pēc kārtas ar katru nākošo

vaļējo grīzti. Atcerēsimies .. . pirmajai pāri, zem

otras.

Turpināsim darbu visapkārt virvei. Pirmajai pāri.
vienu zem otras: pirmajai pāri, zem otras; pirmajai
pāri, zem otras . . . Beigsim un savilksim cieši spleisi
uzmanīgi sagriezdami katru grīzti. kuru esam ielocī-

juši valga iekšpusē. Nolīdzināsim spleisējumu ar ap-
dauzīšanu un nogriezīsim vaļējos galus.

Atspleise ir gatava.

Tagad valga gals ir līdzens un glīts, un varam rī-

koties ar to lā. ka tas jūrniekam klājas. Varam iet

mācīties mezglu siešanu un spleisēšanu. Palūgsim
kādu vecu jūrnieku, lai mūs pamāca. Viņš to darīs

ar prieku. Ikviens, pat visīgnākais «jūras vilks" ar

lielu patiku mācīs zēnus, kā jārīkojas ar valgiem, ja
zēni gribēs nopietni mācīties.

Šai nodaļā gribu pievienot vēl vienu vingrinājumu
ar valgiem. Tas palīdzēs viegli un nepiespiesti rīko-

ties ar katru valgu. Ks gribētu, lai iemācāmies mest

pusmezglus. Tas ir vienkārši un viegli veicams darbs.

Ņemsim nūju vai mietiņu un iespiedīsim to starp ce-

ļiem, kā tas redzams attēlā. Saņemsim vienu valga
galu kreisajā rokā, paturēdami tās darba daļu labajā
rokā ar plaukstu uz zemi. Lai izveidotu pusmezglu,
salieksim valgu cilpā, pagriezdami labo roku atpakaļ
ar plaukstu uz augšu. Pārmauksim pusmezglu pāri
nūjas galam un metīsim otru. Turpināsim pusmezgla
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mešanu, kamēr izbeigsies valgs. Vingrināsimies tik

ilgi, kamēr roka veic šo paņēmienuinstinktīvi, kamēr

varēsim pusmezglu uzmest uz spieķa gala ar aizvēr-

tām acīm. Atkārtosim šo paņēmienuar katru auklas

galu, kas gadās pie rokas, un izmēģināsim, cik ātri

varam uzmest pusmezglus. Kad tas izliksies pavisam

viegli, tad arī citu mezglu siešana padosies labi.

PUSMEZGLU

JEB STĒKU

MEŠANA

Tagadman jāatzīstas, ka šajā grāmatāneatradīsim

vairāk nekā par mezgliem un spleisēm. Biju gan no-

domājis pamācīt visādu jūrniecībā lietojamu mezglu

un spleisu siešanu, bet tad apsēdos un nopietni ap-

svēru šo jautājumu. Man godīgi jāatzīstas, ka lab-

prāt lasītājus pamācītu visos kuģinieka darbos, kurus

es protu.
Bet pārdomas noveda pie diviem jautājumiem:

1) vai pats esmu iemācījies no grāmatām mezglus siet;

2) vai man ir kāds pazīstams, kas šo mākslu būtu

patiesi labi iemācījies no grāmatām?
Un atbilde skanēja noteikti: „Nē"! Ir tikai viens

ceļš, kā var iemācīties siet tiešām labus mezglus (un
kas gan gribētu mācīties to slikti darīt?), un tas ir siet





VĒLCITI

MEZGLI
UN

STĒKAS
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mezglus lietpratēju uzraudzībā. Es aizrādīju uz da-

žiem valgu noslēpumiem, par kuriem parasti sauszem-

nieks nav pat painteresējies, un tā viņš taustās ap

nemākulīgiem mezgliem, mocīdams valgu un sevi

pašu. Man nepatiktu, ja arī kāds no lasītājiem pa-

liktu tādā stāvoklī.

Tālab, lūdzu, mācieties lietas, par kurām te runā-

jām. Mācieties krietni, tad pratīsiet valgu darba la-

bāko un svarīgāko daļu. Pārējo viegli iemācīsities, ja
nedaudz palīdzēs kāds, kas prot mezglus siet.

Valgu darba lietojamie termini.

Vienkārša cilpa —
katrs valga līkums, ja tā

gali krustojas.
Darba daļa — tā valga daļa, ar kuru pašlaik

strādā.

Stāvošā daļa — tā valga daļa, kas saistīta ar

darba daļu, bet pašlaik darbā netiek lietota. Bezdar-

bīgā daļa.
Liekt

— jūrnieks valgu vienmēr „liec" vai nu

apmetot to kādam stabiņam, vai citādi kā izveidojot
līkumā vai saliecot cilpā. Ja virsnieks dod rīkojumu
jūrniekam, lai tas sasien divus valgus kopā, tad viņš

nesaka «sasien valgus kopā", bet: „saliec" šos valgus
kopā.

Turi ciet — beidz vilkt (valgu)!
Pievilkt —'-vilkt spēcīgāk.
Apmest cilpu — aptīt troses līkumu slīd-

ragam jeb aizturpulkai, lai aizturētu troses slīdēšanu.

Aizlikt ciet
—

nodrošināt apmetumu jeb
apsējumu slīdragam vai aizturpulkai.
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VIII nodaļa

Zīmes uz kuģiem

Uz kuģa ārējās apšuves redzam dažus apzīmēju-
mus. Tur ir kuģa nosaukums jeb vārds, uzkrāsots

abās pusēs kuģa priekšgalam un tāpat ari šķērsām

pār kuģa pakaļgalu uz nokares. Pakaļgalā, zem kuģa
nosaukuma, redzam ostas vārdu, kurā kuģis ir re-

ģistrēts.
Katram darbā esošam kuģim uz abiem vadņiem

redzami cipari. Šie cipari jeb skaitļi nozīmē pēdas,
un tos lieto kuģa iegrimes noteikšanai, tas ir, lai va-

rētu pateikt, cik no kuģa rumpja atrodas zem ūdens.

Ciparu augšgali norāda pilnu pēdu skaitu. Pašu ci-

paru augstums sasniedz sešas collas. Tā tad ciparu
apakšgali norāda puspēdas. Ja ūdens līmenis snie-

dzas līdz cipara 10 augšējai malai, tad kuģa iegrime
ir 10 pēdas, bet ja ūdens sniedzas tikai līdz cipara
apakšgalam, tad iegrime ir 91/2 pēdas.

Ir liela nozīme tam, ja zinām, cik dziļi peld kuģis.
Seklā ūdenī kuģa vadītājs var spriest, cik tuvu viņš
drīkst pieiet krastam, neriskējot uzsēsties sēklī. Tā-

pat kuģa notrimēšanai šie cipari ir nepieciešami.
Katram kuģim ir savs Ipats ķīļa stāvoklis, lai iegūtu
labāku stabilitāti un gājienu. Daži kuģi klausa stūrei

un iet vislabāk uz «līdzena ķīļa", t. i., ja kuģa ķīlis

jeb dibens atrodas līmeniski pret ūdens līmeni. Tad

kuģim abos galos ir vienāda iegrime. Citi kuģi tur-

pretim iet labāk ar drusku zemāku pakaļgalu, kas

nozīmē, ka kuģa iegrime pakaļgalā ir lielāka nekā

priekšgalā. Tādēļ, lai par visu to varētu spriest, šie

atzīmējumi kuģa galos ir nepieciešami. Kuģa sāna
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vidus daļā redzama zīme, kāda parādīta attēlā. Tā ir

tā saucamā kravas zīme jeb Plimsola marka, un tai

ir sava vēsture, kas būtu jāzina katram, kas intere-

sējas par kuģiem.
Senos laikos nebija nekādu ierobežojumu kuģu

piekraušanā. Neapzinīgi kuģu īpašnieki varēja pie-
kraut savus kuģus līdz pat apmalei, ja viņiem tas pa-

KLĀJA LĪNIJA KRĀVAS LĪNIJAS
TVAIKOŅIEM

tika un bija izdevīgi. Bieži kuģus pārāk smagi pie-
krāva, kam sekoja daudzu kuģu bojā eja un daudzu

labu un godīgu jūrnieku nāve.

1876. gadā kāds kungs, vārdā Zamuels Plimsols.

parlamenta loceklis no Derbi grāfistes, ilgi cīnīda-

mies panāca parlamenta lēmumu, ka jāizdod tā sauca-

mais tirdzniecības kuģniecības nolikums, kas tirdz-

niecības kuģniecības pārvaldei piešķīra tiesību kuģus

pārbaudīt un apturēt, ja tie nebija droši, kā arī sodīt

peļņas kāros un neapzinīgos kuģu īpašniekus. Šis

likums ieveda lietošanā pazīstamo kravas marku, kas

nes tās autora vārdu. Plimsola līnija ir skaistākais

piemineklis, ko kāds cilvēks varētu vēlēties pēc savas

nāves. Tā ir izglābusi tūkstošus un atkal tūkstošus
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drošsirdīgu viru no mantkārīgo un negodīgo kuģu
īpašnieku machinācijām, aizkavējot to kuģu iziešanu

jūrā. kuros bija vairāk iekrauts, nekā tie spēja nest.

Kravas nolikums lagad ir starptautisks, un tam jāpa-
dodas visām kuģniecības valstīm.

Plimsola marka ir vienmēr tuvu kuģa sāna vidum

un sastāv no apļa ar līniju un pārējām zīmēm, kādas

redzamas attēlā. Bez šaubām, ikviens sapratīs, ka

tad. kad kuģis ir atbrīvots no kravas jeb tukšs, tas

paceļas ūdenī līdzīgi tukšai kārbai, bet kad krava ir

iekrauta, tas iegrimst dziļāk ūdenī. Likums nosaka,

ka kuģi var kraut kravu tikām, kamēr tas nosēstas

līdz līnijai aplī. Ja to piekrauj tā, ka tas iegrimst
pāri šai līnijai, kuģu virsniekus un īpašniekus bargi
soda.

Izņēmumus pielaiž īpatos apstākļos, un figūra bla-

kus aplim ir domāta kā pieturas punkts šajos izņē-

muma apstākļos. Burti F W vai arī F nozīmē, ka

kuģis brauc saldā ūdenī (piem.. Ziemeļ-Amerikasliela-

jos ezeros) un nedrīkst kuģi iegremdēt dziļāk par šīm

līnijām. Wir kravas līnija braucienos ziemā. Burts

T apzīmē kravas līniju braucienos tropu joslā un S

braucienos vasarā. Turpretī \V N A nozīmē ziemas

braucienus Ziemeļ-Atlantikā un to kravas līniju.

Nelielā attālumā virs Plimsola markas uzkrāsota

balta līnija. Šī līnija apzīmē kuģa galvenā klāja li

meni, un attālumu starp šo līniju un kuģa kravas lī-

niju sauc par brīvsānu. Varbūt būsim dzirdējuši ru-

nājam par kuģiem ar maziem brīvsāniem. Tas no-

zīmē, ka starptelpa starp ūdens līmeni un kuģa gal-
veno klāju ir ļoti maza. Saprotams, ka kuģim bez

kravas ir ļoti augsts brīvsāns.

Lai virsnieki varētu vadīties savu kuģu piekrau-
šanā, visas pasaules jūras ir sadalītas joslās ar īpa-
šiem nosaukumiem: tropu josla, vasaras josla, Ziemeļ-
Allantikas josla v. t. t. leskatoties kartēs, kas apgā-
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dātas oficiālās iestādēs, kravas pārraudzītājs virsnieks

var vienmēr pasacīt, līdz kādai Plimsola markas lī-

nijai kuģis piekraujams.

Tonnaža.

Runājot par kuģiem, vienmēr piemin kuģa ton-

nāžu. Ja jūrnieks, stāstīdams par kādu kuģi otram,

piemin tā tonnāžu, tad pēdējais tūliņ zinās, cik liels

ir šis kuģis. Jūrnieciskie termini ir sekojoši:
Tonnāža ir tonnu skaits. Šai gadījumā par

„tonnu" sauc simts kubikpēdas telpas.
Grosto n n ā ž a ir šādu tonnu skaits visā kuģa

rumpi.
Nettotonnāža ir tonnu skaits, ja kuģa iek-

šienei atskaita visas telpas, kas nepieciešamas kuģa
vadīšanai, kā: mašīntelpas, kurinātavas, komandas

dzīvojamās telpas, bunkurus v. t. t.

Deadweight tonnāža ir kravas, kuģu no-

darbināšanai vajadzīgo materiālu v. c. tonnu skaits

(divi tūkstoši divi simti četrdesmit mārciņu katra),
ko kuģis var nest, peldot līdz kravas līnijai.

Ūdens izspaida tonnāža ir tonnu skaits,
cik sver ūdens, ko izspiedis kuģis, peldot piekrauts
līdz Plimsola līnijai.
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IX nodaļa

Kuģa glābšanas laivas

Tās glābšanas laivu rindas, kas novietotas gar

abiem sāniem uz tā saucamā virsbūvju jeb laivu

klāja, katram jūrā ejošam kuģim der par brīdināju-
mu, ka arī vēl šajā vareno kuģu laikmetā jūra var

uzvarēt kuģa būvētāju. Nekad nav bijis un, liekas

gan, arī nekad nebūs nenoslīcināmu kuģu. Apmē-
ram priekš 20 gadiem uzbūvēja milzīgo līniju kuģi
„Titanik'u", un cilvēks savā lepnībā to izsludināja
par nenoslīcināmu. Savā pirmajā braucienā pāri At-

lantijas okeānam tas uzdūrās ledus kalnam un no-

grima tikpat ātri kā ikviens no viņa mazāk pazīsta-

majiem brāļiem, paņemot sev līdzi dzelmē vairāk kā

pusotra tūkstoša pasažieru un jūrnieku. Šādas tra-

ģēdijas ir nopietns brīdinājums apdomīgam jūras

braucējam, lai tas turētu glābšanas laivas uz virsējā
klāja vienmēr gatavas glābšanas darbam. Labs jūr-
nieks vienmēr uzrauga savas glābšanas laivas, bez

tam nolaidīgos piespiež to darīt likums.

Glābšanas laivas būvē ar vadņiem abos galos, lai

tās būtu noturīgas uz jūras, un to ārējā apšuve ir vai

nu salaidu, vai pārlaidu šuvēm. Par salaidu būvi

sauc tādu būves veidu, kad apšuves planku šķautnes
pielāgotas un piegulst, nevis sniedzas pāri viena

otrai. Tāda apšuve no ārpuses ir gluda. Pārlaidu

būvē augstākās plankas šķautne pārklāj zemāko plan-
ku. Sacīkšu jachtas parasti būvē ar salaidu paņē-
mienu, lai to apvadi būtu gludi un nekavētu ātro

gaitu. Šie divi planku sakārtošanas paņēmieni ir tie,
kas rada galveno atšķirību starp glābšanas laivu ti-
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piem, un katram no tiem ir savi aizstāvji. Vieni saka.

ka salaidu šuvēm būvētas laivas esot izturīgākas,
(liti atrod, ka pārlaidu šuves esot labākas. Lai būtu

kā būdams, visas glābšanas laivas ir būvētas tā, lai

tās būtu sevišķi stipras un izturīgas jūras viļņos.
Glābšanas laivu peldamību pavairo ar metāla ba-

lasttanku jeb tvertņu palīdzību, kas novietotas zem

sēdekļiem gar laivu apmalēm. Šīs tvertnes ir hermē-

tiski noslēgtas un neļauj laivai nogrimt, ja tā ūdenī

apgāztos. Tas dod iespēju nelaimīgajiem kuģa avā-

riju cietušiem cilvēkiem glābties, turoties pie glābša-
nās laivu malām vai uzrāpjoties uz tām.

PĀRLAIDUS

SUVAS

SALAIDUS

ŠUVAS

Gar laivu ārējām apmalēm iet virves ar cilpām,
kas nokarājas uz leju. Šīs cilpas ir roku ieķeršanai,

ja kāds atrodas ūdenī, kad laiva apgāzta vai arī tik

<!zi|i piekrauta, ka tā nespēj uzņemt vairāk personu.
Glābšanas laivas nolaiž un paceļ ar stipru tērauda

laivceltņu jeb devišu palīdzību. Devišiem pielāgoti
bloki ar virvēm jeb trosēm. Tos sauc par fallēm, un

fallēs ir pakārta glābšanas laiva. Sauszemietis sauktu

bloku ar piederumiem falles vietā par trīci.

Uz klāja laivas balstās uz sevišķām koka iegult-
nēm, kuras sauc par čokiem. Tās tur laivu stingri
arī tad, kad kuģis zvalstās. Šajās iegultnēs laivas

notur ar īpašiem aizturiem, kurus var atbrīvot vienā

momentā. Šos aizturus sauc par graipiem.
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Starp abiem devi.šiem. kuros turas laiva, ir iz-

vilkta tērauda trose, kas gādā, lai deviši neaizšūpotos
viens nootra projām, un ar vadtrosēm jeb gaijām,kas

ir pie abiem devišiem, tur laivu un vada laivas no-

laišanu ūdenī, kad tā ir izgriezta pāri kuģa malai.

Pie itērauda troses piestiprinātas dažas virves jeb
gali, pie kurām turas ļaudis un ar kurām gādā par
laivas stabilitāti, kad laivu laiž ūdeni. Bos galus sauc

par atturgaliem.
Laivceltņa virsējais trīsis jeb bloks iekārts sevišķa

osī, kas iet cauri deviša galam, kamēr apakšējais bloks

ieķerts jeb iešeikelēts citā osī, kuras bults abos lai-

vas galos iet cauri laivas ķīlim. Bloku virvēm jeb

„fallēm" jābūt pietiekami garām, lai laivu varētu no-

laist ūdenī, kad kuģis iet balastā (bez kravas).
Tirdzniecības ministrijas (Board of Trade), valdī-

bas kuģniecības likumu pārvaldītājas iestādes, priekš-
raksts par glābšanas laivu piederumiem ir sekojošs.

Katrā laikā jābūt pilnam airu komplektam ar di

viem rezerves airiem un v ienu stūrējamo airi. (Stūrē-
jamais airis ir vienu pēdu garāks par citiem, un. lai to

varētu atšķirt no citiem, tā lāpsta ir krāsota).
Jābūt pa divi puļķiem katram ūdens nolaižamam

caurumam; tiem jābūt piesietiem pie laivas ar va-

žiņu vai tievu trosīti.

Jābūt pusotra komplekta duļļu (aipi atbalstu), kas

jāpiesien pie laivas ar stiprām auklām.

Jābūt vienam jūras enkuram, ūdens smeļamai
lāpstai vai kausam un galvanizētam spainim jeb picei.

Jābūt stūres lāpstai ar grozekli.
Jābūt vienai līnei, tā saucamai ķerlīnei, ne mazāk

kā 20 asu garuma.

Jābūt vienam laivas kāsim.

Jābūt divi cirvīšiem.

Jābūt laternai ar eļļu astoņu stundu ilgai degšanai
Jābūt traukam ar svaigu ūdeni, kas satur ne ma-

zāk kā vienu kvartu ( x/4galona; galons — 4,5 1) ūdens

uz katra cilvēka, ko laiva spēj nest.
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Jabut visapkārt laivas apmalēm labi piestiprinātai
trosei jeb glābšanas līnei.

Jābūt vienam vai vairākiem mastiem ar vismaz

vienu labu buru un kārtīgu takelāžu.

Jābūt uzticamam kompasam.
Jābūt hermētiskai tvertnei ar sausiņiem, pa divi

mārciņām uz katru personu.

Jābūt traukam eļļas izšļircināšanai augstā jūrā,
kas satur vienu galonu (4,5 litri) dzīvnieku vai augu

eļļas.
Jābūt pa vienai bundžiņai kondensēta piena uz

katru personu.

Jābūt ducim sarkanu pašaizdedzes uguns lāpu un

vienai paciņai sērkociņu ūdensdrošā kārbā (signā-
liem).

Ar šādiem piederumiem jābūt obligāti apgādātai
katrai glābšanas laivai. Katram sarakstā minētam

priekšmetam ir liela nozīme, kā to tūliņ redzēsim.

Airi. — To uzdevums ir pats par sevi sapro-

tams. Stūrējamais airis ir dažkārt svarīgāks nekā

stūre. Tas balstās laivas pakaļgalā izdobtā robā vai

īpata dullī, un to lieto līdzīgi stūres grozeklim.
Ūdens nolaižamie puļķi.-— Ūdens no-

laižamam caurumam laivā bez puļķa dzīvības glāb-
šanā nebūtu lielas nozīmes. Divi puļķi katram cau-

rumam norāda uz lietderīgu piesardzību, un važiņa,
kurai tos piesien, lai tie nepazustu, liecina vēl jo vai-

rāk par lietpratību.
Duļļi jeb airu balsti. — Tie ir vai nu

divu koka tapu, vai arī metāla pusloku veidā, kūros

balstās airis pie iršanās.

Jūras enkurs. — Glābšanas laivas jūras en-

kurs atgādina klauna cepuri, tikai tā tievais gals ir

vaļā. Augstā jūrā jūras enkuru izmet laivas priekš-
galā labi garas troses galā, un tas, vilkdamies ūdenī,
notur laivu vajadzīgā virzienā, neļaujot laivai sa-

griezties šķērsām vilnim. Nelaimes gadījumos kuģu
vadītāji bieži vien lieto lielus jūras enkurus, lai no-



JŪRAS

ENKURS
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turētu kuģa galu pret vilni, ja kuģa mašīnas ir bo-

jātas.
Kausiņš. — Noder ūdens izliešanai no laivas.

Galvanizētais spainis jeb p i c c ir vien-

mēr noderīgs vai nu ūdens izsmelšanai, vai arī lietus

ūdens uzkrāšanai.

Stūre ar grozekli laivas stūrēšanai.

Stūre ir tā daļa, kas atrodas ūdenī aiz kuģa pakaļ-
gala. Grozeklis ir kārts, ko tur rokā. lai vadītu stūri.

Ķerlīne jeb peinteris ir laivas apauši.
Tā ir ļoti noderīga glābšanas laivu sasiešanai kopā
kuģu bojā ejas gadījumos. Turēties cieši kopā ir glāb-
šanas laivu pirmais likums. Atcerēsimies veco iztei-

cienu: vienoti mēs izturēsim!

Laivas āķis. — Tam dažādi uzdevumi. Tas

ir pagara kārts ar galvanizētu āķi vienā galā.
Divi cirvīši ļoti noderīgi. . Laivas nolaižot,

cirvīti tur vienmēr pie rokas blakus apakšējam trī-

sim, lai, fallei saspiežoties vai sacērtoties, kad draud

briesmas, ka laivu ieraus līdzi ar grimstošo kuģi
dzelmē, ar cirvīti varētu pārcirst falles. Vērīga acs

un ass cirvītis izglābuši ne mazumu cilvēku dzīvību

Lukturis noder ļaužu iepriecināšanai drūmajā
tumsā un ziņu padošanai garāmbraucošiem kuģiem.

Lī ne vai trose apkārt laivas apmalei lietoja-
ma, kā jau agrāk pieminēts.

Masts un bura. — Vai man vēl būtu jāpa-

skaidro, kādam nolūkam tie ir laivā? Mastam jā-

būt no visstiprākā koka un burai no vislabākā au-

dekla.

Kompass, lai varētu uzmeklēt kuģu ceļu vai

zemi.

Eļļa — viļņu apmierināšanai. —
Lieto-

jania maisiņā, kas ļauj tai lēni izplūst vai izsūkties.

Drusciņ eļļas rada apbrīnojamu pārmaiņu plīstošos
viļņos. Tā nepadara viļņus mazākus, bet tikai tos

nogludina. Ne viļņa lielums ir tas briesmīgais, bet

gan viņa saplosītā virsotne. Eļļa ar vēja palīdzību
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nogludina viļņa virspusi un pārvērš to gludā kalnā,

kurā var kāpt bez briesmām. Eļļas maisiņu pievieno
jūras enkuram, un tas velkas laivai pa priekšu. Eļļa
izplūst no maisiņa, un laiva virzās viegli un droši pāri
eļļotamvilnim.

Sarkanās ugunis — palīdzības piesaukša-
nai. Tās atgādina romiešu sveces un ir apgādātas ar

krama aizdedzināmo ierīci. Ja parīvējam kramu, sar-

kanā gaisma uzliesmo melnajā naktī, nes cerību un

palīdz tikt pāri baismīgai dzelmei.

Sērkociņi. — Turiet tos sausus! Gaisma tum-

šajā naktī! Nav jāmēģina aprakstīt prieku, ko sēr-

kociņi sagādā. Gaišā liesma iededz cerību.

Te nav neviena nevajadzīga priekšmeta, un katrs

no tiem jāglabā uzmanīgāk, nekā modes dāma to

dara ar saviem dārgakmeņiem. Katrs no tiem var

nozīmēt dzīvību nelaimīgam jūrniekam, un dzīvība

taču laikam ir dārgāka par rubīnu.

..Visi pie glābšanas laivām!"

Un mēs skrienam. Ar skriešanu tomēr nepanāk-
sim daudz, ja nezināsim ko darīt un kā to vislabāk

izdarīt. Lai ātri dabūtu glābšanas laivu jūrā, visno-

derīgākais izrādīsies tas vīrs, kas nezaudē galvu, kus-

tas veikli un apzinās savu uzdevumu.

Pirms kāds kuģis dodas jūrā ar jaunu komandu,

visi kuģa ļaudis jāapmāca rīkoties ar glābšanas lai-

vām. Tos sapulcina un tiem norāda, kādā laivā ku-

ram jākāpj, kad nāks pavēle to darīt. Šo sadalījumu

glābšanai laivās uzraksta un novieto vairākās vietās

uz kuģa, lai neviens nevarētu aizbildināties, ka viņš

nav zinājis savu laivu.

Laivas dalībniekus numurē, un katru dalībnieku

nozīmē kādam speciālam uzdevumam. Uzdevumi ir

sekojoši:
Vispirms garās virvju kāpnes, kas atrodas pie kat-

ras glābšanas laivas, jāpārkar pār kuģa sāniem, lai
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cilvēki pa tām vārētu nokļūt laivas, kad tās nolaistas

ūdenī.

Tad visi ļaudis nostājas rindas.

1. un 10. numuram jāielec laivā un vispirms ja-

pārliecinājas par to, vai puļķi ir pareizi novietoti lai-

vas dibena caurumos. 1. numurs pārmet priekšējā
trīša falles galu ļaudīm uz klāja un pierauga, lai falles

bulu kārtībā: 10. numurs dara to pašu ar pakaļgala
faili. Tad abi apskatās, vai visas virves kārtībā un

cirvīši ir pie rokas.

2. un 3. numurs padod laivas ķerlīni jeb peinteri
v/ priekšu un piesien lā galus.

4. un 5. numurs apkalpo priekšējo faili,

(i. un 7. numurs noņem aizturus.

5. un 9. numurs apkalpo pakaļējo faili.

Kad viss ir kārtībā laivas izgriešanai pār malu.

2.. 3., 4. un 5. numurs ķeras pie priekšējās falles un

ir gatavi to vilkt. 5.. 7.. 8. un 9. numurs dara to pašu
ar pakaļējo faili.

Viņi visi velk reizē un izcel laivu no iegultņiem

jeb čokiem.

Nākamais uzdevums ir izgriezt laivu pāri kuģa
malai, velkot pie atvadgaliem, un visi ļaudis, izņemot

četrus, sakāpj laivā. Četri uz kuģa palikušie ļaudis

laiž laivu zemē, pamazām atlaižot vaļīgi falles. Ari to

dara sistemātiski. Katra gala viens virs ļauj trosei

viegli slīdēt ap aizturtapu jeb naglu, vai arī speciālu

polleri, kamēr pārējie divi pierauga, lai falles kārtīgi
atritinātos no rituļiem. Pa to starpu 10. numurs ieliek

stures plakni, bet pārējie ļaudis sed mierīgi savos sē-

dekļos. (Airētāju sēdekļus sauc par bankām.)
Kad laiva nosēdusies ūdenī, trīšus ar fallēm izāķē,

un uz kuģa palikušie četri vīri nolaižas laiva pa at-

turgaliem vai ari nokāpj tajā pa virvju trepēm. Ķer-
līni jeb peinteri nomet nost. un laivas vecākais dod

pavēli: „Airus laukā!" Tad laivu atspiež no kuģa
sāniem, un airētāji pievelk savus airus.

•la katrs v irs zina savu uzdevumu un velti nezaudē
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laiku, tad šī operācija aizņem tikai vienu vai divas

minūtes laika.

Ja pasažieri jāuzņem laivā, tad laivu vispirms no-

laiž līdz promenādes klājam, kur pasažieri sarin-

doti. Tad tiem ļauj kāpt laivās. Sievietes un bērni

kāpj pa priekšu, tad vīrieši, un pēc tam laivu nolaiž

ūdeni.

Ja kādam kuģim patiesi jāiet bojā, tad cerēsim,

ka visas laivas ar glābjamiem ļaudīm nokļuvušas
ūdenī. Laivu turpmākais uzdevums ir turēties uz

ūdens un palikt cik iespējams cieši visām kopā. Ja

gadās būt okeāna vidū, tūkstošiem jūdžu no tuvākās

zemes, tad avāriju cietušie darīs prātīgi, ja turēsies

ciešāk pie kuģu ceļiem. Mēģināt nokļūt līdz zemei

ar buru palīdzību šādā stāvoklī būtu aplama rīcība.

Paliek vēl pāri viena vai divas lietas, kas jāzina
par glābšanas laivu darbu.

Atklātā jūfā nav nozīmes mēģināt lietot parādes
airēšanas paņēmienus, velkot airus garos, graciozos
vilcienos un plakaniski izceļot tos no ūdens. Tas iz-

skatās ļoti skaisti upē vai mierīgā ūdeni, bet sagādā
neērtības jūras augstajos viļņos. Jūras airētāja airu
vilciens pastāv no noteiktiem grūdieniem, kas ne-

drīkst būt pārāk ' gari. Jūrā neviens neievēros, cik

skaisti jūs izgriežat savu airi, kā.to dara studenti airē-

šanas sacensībās.

Ja uzdota glābšanas laivas vadība, tad nenogurdi-
nāsim airētājus traucoties pāri viļņiem. Jāturas cieši

pie citām laivām un arvien jāatceras, ka galvenais

uzdevums un mērķis ir laivu un glābjamo uzturēšana

drošībā, kamēr piesteidzas glābēji vai izdodas aiz-

sniegt sauszemi, ja sauszeme atrodas pieņemamā tu-

vumā.

Augstos viļņos apmierināsimies ar laivas turēšanu

pret vēju un raudzīsim to izsargāt no negribētiem sa-

griezieniem. Vai nu ar eļļas maisu palīdzību, vai arī

ar airiem un stūri sargāsim laivu no sagāšanās šķēr-

sām pāri viļņiem.
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Šī grāmata negrib censties iemācīt, ka jārīkojas ar

buru laivu. Par šo jautājumu iespiestas daudzas grā-

matas, bet ir tikai viens ceļš, kā var iemācīties pie-

tiekami labi rīkoties ar buru laivu, t. i. iesēsties buru

laivā un rīkoties.

Mans labākais padoms glābšanas laivu darba ir:

nezaudējiet aukstasinību, izpildiet pavēles un turiet

laivu virs ūdens un pareizā stāvoklī!
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X nodaja

Kuģa dienests un pakāpes

Tā kā šī grāmata rakstīta par tirdzniecības ku-

ģiem, tad es arī stāstīšu tikai par tirdzniecības kuģu
dienesta kārtību un ši dienesta pakāpēm. Ir daudz

grāmatu, kurās apskatīts kara kuģu dienests un ie-

kārta.

Par komandas locekļiem jeb ļaudīm sauc tos jūr-
niekus, kuri nav virsnieki. Rangs jeb pakāpe attie-

cas tikai uz virsnieku. Slarp kuģa ļaudīm un virs-

niekiem ir tāda pat atšķirība ka starp algu un atlī-

dzību.

Komanda jeb ļaudis sākas ar kuģa zēnu un apkal

potāju (misiņu). Tas ir pavisam jauns iesācējs. Jūr-

nieki viņu sauc par pirmo ekskursantu un huligānu.
Pastāv dažādas kuģu zēnu šķiras. Ēdamistabas zēni

palīdz ekonomam jeb stuartam un tīra grīdas, mazgā
traukus un dara citus šiem līdzīgus darbus. Klaja
zēns darbojas kā veca jūrnieka jeb matroža palīgs;
uz lieliem kuģiem viņš izpilda arī ziņneša pienāku-
mus. Galeru zēni palīdz pavāram mizot kartupeļus
tīrīt dārzājus un mazgāt katlus un pannas. Ir ari

tīrie un netīrie zēni. labie un bezkaunīgie zēni. it

īpaši slarp apkalpotājiem (ēdamistabas un galeru zē-

niem) sastopami gan līrīgi un patīkami zēni. gan arī

netīrīgi un „bukas". Tīrīgie un patīkamie zēni drīz

vien pierod kuģa īpatnējai dzīvei un nejātas slikti,

turpretī «bukas*
1

parasti neturas ilgi uz. jūras. Bet. lai

būtu kādi būdami, labi vai slikti, zēni vispār neatrod

daudz žēlastības «jūras vilka" acīs. Bet netīrīgie un

bezkaunīgie zēni katrā ziņa nav diezcik derīgi nekur.
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Pēc šiem zēniem nāk jaunākie matroži. Tie mēdz

būt jaunekļi 16—20 gadu vecumā. Tie ir, tā sakot,

jūrnieku mācekļi un veic mazāk kvalificētus darbus.

Ja tie strādā ar patiku un izrāda interesi par savu

darbu, tie iemācās drīz vien to, ko tur var mācīties.

Vecie jūrnieki mīl pamācīt jauniešus, bet nemīl iz-

lēcējus, kas jau visu zinot. Tos vini saukā par Džo-

nīšiem, Visziņiem.

Tad nāk vecākie matroži (Anglijā A. B. —
Able-

bodied Seaman), kas pārzina savu darbu, saprot kuģi
un ar lepnumu izpilda dotos rīkojumus. Tie ir kva-

lificētie jūrnieki, un lai šo pakāpi sasniegtu, tad jā-
šķērso trīs gadi no vietas jūras un jāuzrāda labas

sekmes jūrnieku darbā. Katrs jūrnieks, uzkāpis uz

pirmā kuģa, dabū braukšanas grāmatiņu, kurā atzīmē

visus viņa braucienus un viņa darba raksturojumu.
Bez tādas grāmatiņas nevienu nepieņem kuģa die-

nestā.

Vecākais no matrožiem ir bocmanis, kuru uzskata

par apakšvirsnieku. Viņš ir matrožu priekšstrādnieks,
un tam jābūt ne tikai izveicīgam jūrniekam, bet arī

spējīgam vadīt citus. Bocmani parasti saīsinājumā
sauc par „boču".

Uz visiem lielākiem kuģiem ir vēl atsevišķs nam-

daris jeb galdnieks, kas ir atbildīgs par tilpņu lūku

seeu drošību, bet tam, protams, jāveic arī visi citi

koka darbi uz kuģa. Matroži viņu sauc palamas vārdā

par ~čipsu".
Tās ir dienesta pakāpes klāja komandā.

Virsnieku pakāpēm pieder vispirms kapteinis.
Anglijā viņu bieži dēvē par „Master", t. i. kungu, un

pārējie kuģa ļaudis viņu visbiežāk ar sirsnību sauc

par „veco". Kapteinis tur kuģi savā pilnīgā rīcībā,
un bieži vien tā vara uz kuģa ir pilnīgāka par karaļa

varu. Uz viņa pleciem gulstas visa atbildība par kuģa
drošību un brauciena veiksmi. Viņu vaino un paļā,

ja kas notiek aplam, bet slavē diezgan maz ari tad

ja viņš uzslavu ar uzviju pelnījis.
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Tūliņ pēc kapteiņa nāk kuģa vecākais virsnieks

jeb pirmais stūrmanis. Vecākais virsnieks ir atbildīgs

kapteinim par visu labklājību kuģa saimniecībā. Vi-

ņam ir jāraugās uz to, lai kuģis tiktu pienācīgi ap-

kopts un turēts labā stāvoklī. Uz viņa galvas grauj

pērkons tiklab no kapteiņa, kā arī no kuģa īpašnieka

puses, ja uz kuģa kaut kas nošķiebjas greizi.
Šim virsniekam ir padoti pārējie kuģa virsnieki,

kūļiem katram ir savs speciāls uzdevums. Vienu no

virsniekiem arvien nozīmē par navigācijas vadītāju,
un tas noliek kuģa kursus, kā arī uzmeklē tā katr-

reizējo poziciju, darbodamies kapteiņa virspārrau-
dzībā.

Ostā, kad kuģis ieņem kravu, virsniekiem jāpār-

rauga iekraušana un jāraugās uz to, lai kravu novie-

totu tilpnēs tā, ka tā neapdraud kuģa drošību. Kuģa

rumpis jānoslogo tādā leņķī pret ūdens līmeni, kādā

tas vislabāk slīd virs ūdens. Jūrā virsnieki ir sadalīti

sardzēs jeb maiņās, un tie pārrauga kuģa klāju kap-
teiņa vietā. Parasti virsnieki mainās ik četras stun-

das un ir brīvi astoņas stundas no vietas. Laiku starp

īstajām sardzēm uz tiltiņa mēdz saukt arī par „koju
sardzi".

Visiem kuģu virsniekiem jābūt diplomiem, ko iz-

sniedz attiecīgas valdības iestādes. (Anglijā Board

of Trade, pie mums Jūrniecības departaments.) Kap-
teinim, protams, jābūt kapteiņa diplomam. Uz lielā-

kiem kuģiem arī vecākajiem virsniekiem ir kapteiņu
diplomi. Pārējiem virsniekiem var būt attiecīgi tāl-

braucēju vai piekrastes braucēju stūrmaņu diplomi.
Šos diplomus iegūst pēc stingra darba un nopietnas
mācības daudzos priekšmetos. Virsniekam jāzina na-

vigācija, jūras praktiķa, kuģa vadīšana, astronomija
un daudzas citas lietas, kas nepieciešamas viņa arodam.

Lai pielaistu pie pārbaudījuma uz otrā stūrmaņa dip-
lomu, virsniekam jānokalpo uz jūras kuģiem 4 gadi.
Pie pārbaudījuma uz pirmā stūrmaņa diplomu pie-
laiž virsnieku, ja tas ir nokalpojis vismaz pusotra
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gada uz kuģa kā atbildīgais sardzes virsnieks. Pie

pārbaudījuma kapteiņa diplomam pielaiž virsnieku,

ja tas nokalpojis jūrā vismaz 7 gadus, kādu daļu

no šī laika tam jābūt bijušam atbildīgā sardzes virs-

nieka kārtā. Visgrūtāk iegūstams dižkapteiņa dip-
loms (Extra-Master's Certificate). Tā iegūšana prasa

augstu zināšanu līmeni.

Lielākā tiesa tirdzniecības kuģu virsnieku savus

pirmos gadus pavadījuši uz kuģiem kā kadeti jeb jūr-
niecības mācekļi. Uz katra kuģa ir vairāk šo jauno
zēnu. Tiem jāstrādā tāpat kā matrožiem, jāstāv sar-

dzē pie stūres rata vai iukauta (look-out), bet viņi
novietoti atsevišķā dzīvojamā telpā un tērpjas formas

tērpos. (Uz Latvijas kuģiem dienesta gaitas kārtība

ir drusku citāda.)
Tas tomēr ir labs iekārtojums kā kuģiem, tā arī

ieinteresētām personām, ka ikviens, kas nokalpojis
zināmu laiku uz jūras kuģiem, var pieteikties pār-
baudījumiem jūrnieka diploma iegūšanai, neskato-

ties uz to. vai tas savu laiku pavadījis uz kuģa par
kadetu jeb jūrniecības mācekli, vai arī par vienkāršu

matrozi.

Daudzi kuģu virsnieki ir nākuši no kuģa priekš-
galā jeb „rufes'*. un arī pārējos rufes ļaudis neviens

nekavēs, ja viņi centīsies likt uz augšu. Jūrā ir no-

zīme tikai tam. cik patiesi vērtīgs ir cilvēka darbs.

Mcl n ā banda. — Tā jūrnieku žargonā sauc

mašīnu personāla locekļus, sakol ar inēchaniķiem un

beidzot ar kurinātājiem un trimeriem. Šī daļa kuģu

personālā sastāv no vecākā mēchaniķa jeb „čīfa".
olra mēchaniķa un jaunākiem mēchaniķiem; no ku-

rinātajiem, kuri veic īsto kurināšanas darbu katlu

degtuvēs; no donkimaņa, kurš ir kurinātavas perso-

nāla priekšnieks, tāpat kā bocmanis ir klāja priekš-
nieks; no eļļotājiem, kas tur mašīnas tīrībā un pa-
līdz mēchaniķiem. un trimeriem. kas padod ogles no

bunkura kurinātājiem kurina tavā.

Mēchaniķiem ari jāiegūst diploms no valdības
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iestādes (Board of Trade vai Jūrniecības departa-

menta). Mēchaniķiem, blakus braukšanai uz jūras

kuģiem, jāmācās arī amata prasme sauszemes darb-

nīcās. Kurinātāji nevar tikt par mēchaniķiem, pirms
tie nav absolvējuši mēchaniķu mācības iestādes saus-

zemē. Uz maziem iekšējo ūdeņu tvaikonīšiem pielaiž
mēchaniķus bez diplomiem, kurus palamā mēdz dēvēt

par «lāpstu mēchaniķiem", tālab, ka tie cēlušies pa

lielākai daļai no kurinātavas darbiniekiem. Neskato-

ties uz to, daudzi no viņiem ir ļoti labi mēchaniķi.

Citi nodalījumi personālā. Stuarta jeb
saimniecības daļā ietilpst pavāri un meses jeb apkal-
potāji, zēni, kuru sastāvs atkarājas no kuģa lieluma

un nodarbības rakstura. Uz līniju kuģiem pavāru un

stuartu ir vairāk kā matrožu. Uz maza kuģīša pa-

vārs ir pats arī stuarts. Starpība starp pavāru un

stuartu ir tā, ka pavārs vāra un stuarts ir apkalpo-
tājs, trauku mazgātājs, istabas meita, kantora zēns

un katra cita veida mājkalpotājs. Līnijas kuģos pa-

vāru un stuartu nodaļu sauc par Glorv Hole (tiešā
tulkojumā «slavenais caurums"). Kādēļ šāds nosau-

kums, nevaru izskaidrot. Varbūt tas ir tikai joks!
Pēc rangu uzšuvēm uz piedurknēm attēlos varēsim

izšķirt visas dienesta pakāpes pat uz lielākā līnijas
kuģa, kur dienesta pakāpju, protams, ir daudz vai-

rāk nekā uz preču tvaikoņa. Bedzēsiet, ka tur ie-

tilpst arī kuģa ārsts, tāpat arī kuģa kasieris, kas skai-

tās par
stuarta nodaļas priekšnieku.

Sardžu dienests. — Kuģim piemunsturē-

jot personālu (uzņemot jeb pierakstot dienestā), to

iedala sardzēs jeb maiņās un katram ierāda viņa spe-
ciālo darbu. Klāja ļaudis iedala divās sardzēs un

dieniniekos, tā sastādot trīs grupas. Dieninieki strādā

no pīkst. 7-iem līdz 17-iem un atpūšas pārējo laiku.

Viņi veic visu aptīrīšanu, krāsošanu un vispārējos dar-

bus, kas nepieciešami kuģa uzturēšanai kārtībā un tī-

rībā. Sardzes vīri izpilda novērotāja dienestu (look-
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out) naktis, stūrē kuģi un dara ari citus darbus uz

klāja, ja tiešie pienākumi viņiem to atļauj.
Šis divas sardzes mēdz parasti apzīmēt par kreisā

un labā sāna sardzēm. Kreisā sāna sardzi parasti
vada pirmais stūrmanis, bet labā sāna —

otrais stūr-

manis. Kad iebrauc ostā vai izbrauc no ostas, kreisā

sāna jeb pirmā stūrmaņa sardze rīkojas kuģa priekš-

KARA FLOTES VIRSNIEKI

i ADMIRĀLIS; 2, VICE -ADMIRĀLISj3,KONTR -

ADMIRĀLIS; h,KOMANDORS;

S.KAPTEINIS; 6.vecĀKAIS VIRSNIEKS; 7, VIRSLEITNANTS, B,LEiīNANTS
9.XUB - LEITNANTS

galāpirmā stūrmaņa uzraudzībā, bet labā sāna sardze

nodarbināta kuģa pakaļgalā un atrodas otrā stūrmaņa
rīcībā.

Melnie, mēchaniķi un kurinātāji, strādā trijās
sardzēs. Tie strādā četras stundas un atpūšas asto-

ņas.. . Un ilgā atpūta tiem ir ļoti vajadzīga. Viņu
darbs ir grūts. Stuarti un pavari strādā dienu.

Uz ļoti lieliem kuģiem nozīmē sevišķu personālu

kuģa stūres apkalpošanai; šos jūrniekus sauc par
..kvarter-niasleriem". Tie stūre kuģi. tur kārtībā

komandas tiltiņu un apkalpo arī citas īpatas navigā-
cijas ierīces. Arī par novērotājiem uz lieliem kuģiem

nozīme atsevišķas personas. Tie nedara nekā cita,
tikai stāv sardzē tā dēvētajā ..vārnu perēklī" masta
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galā un ziņo par visu, ko tie redz, kamēr kuģis ir

jūrā. Citiem vīriem par speciālu pienākumu uzliek

lampu tīrīšanu un turēšanu kārtībā. Ir arī atsevišķs

kuģa inventāra pārzinis, kuram jārūpējas par visu

īpašumu, kas pieder pie klāja darba rīkiem, kā.

piem.: sukām, sarenēm, tecilām, trosēm, krāsām, mi-

siņa tīrīšanas piederumiem un visiem tiem neskaitā-

miem palīglīdzekļiem, kas nepieciešami liela kuģa uz-

turēšanai kārtībā. Uz līniju pasažieru kuģiem ir

daudz un dažādi speciāldarbi un pienākumi. Starp
citu tur ir klāja krēslu pārraugs. Bet tie jau nav

jūrnieki vārda īstajā nozīmē.
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XI nodaļa

Sardzes zvani jeb „glases"

Uz kuģa katras diennakts 24 stundas ir iedalītas

piecās četru stundu sardzēs un divās suņu sardzēs.

~Suņu sardzes" skaitās: no pīkst. 4-iem līdz 6-iem pēc
pusdienas (pirmā „suņu sardze") unno 6-iem līdz 8-iem

pēc pusdienas (otrā «suņu sardze"). Kuģa ļaudis ie-

dala, kā jauagrāk paskaidroju, divās sardzēs, bet «su-

ņu sardzes" sadala dienu vairākās sardzēs tā, lai viens

un tas pats cilvēks netiktu sardzē katru dienu vienā

un tajā pašā laikā. Šāda iekārta palīdz tikt pāri vien-

muļībai, kas neizbēgama garos braucienos, un atļauj
cilvēkiem mainīties darba sardzēs.

Sardzes apzīmē sekojoši: no pusnakts līdz 4-iem

rītā ir «vidus sardze".

No 4-iem līdz 8-iem rītā ir «rīta sardze".

No 8-iem rītā līdz 12-iem dienā ir «priekšpusdie-
nas sardze".

No 12-iem līdz 4-iem pēc pusdienas ir «pēcpusdie-
nas sardze".

No 4-iem līdz 6-iem pēc pusdienas — pirmā «suņu
sardze".

No 6-iem līdz 8-iem vakarā otrā «suņu sardze".

No 8-iem vakarā līdz 12-iem naktī — «pirmā sar-

dze".

No pīkst. 6-iem rītā līdz 5-iem pēc pusdienas ir

darba sardzes, kad vīriem jāstrādā uz klāja, ja tie

nav nodarbināti pie stūres vai citā tiešā navigācijas
darbā. «Suņu sardzes" ir brīvās jeb rotaļu stundas

uz jūras. Šajās divās īsajās sardzēs jūrnieki parasti
sēd kopā, stāsta pasakas, dzied dziesmas, izlabo un
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mazgā savas drēbes, raksta vēstules vai strādā kādu

iemīļotu roku darbu, piem., pin paklājus, taisa hama-

kus vai arī gatavo kuģu modeļus, kurus var iebīdīt

pudelēs pa kakliem. Katrs vecs jūrnieks, atcerēda-

mies savu dzīvi uz jūras, ar vislielāko labpatiku at-

ceras šīs „suņu sardzes" kā labāko dienas daļu. Brau-

cot aukstajās joslās, piem., Atlantijas okeāna ziemeļ-
daļā, ļaudis noslēdz savu dzīvojamo telpu durvis, lai

aizsargātos pret salto pūsmi, un salasās ap sakurinātu

krāsni vai citu siltuma ķermeni. Sēdot siltumā ar

pīpīti zobos, drīz vien izzūd jūrnieka īgnums. Vecais

jūras vilks stāsta par kuģiem, uz kuriem tas kalpojis,
un jaunie jūrnieki klausās viņa stāstos ar skaudību.

Ap patumšo fouksla lampu sēd vīri ar adatām rokā

un labo apģērbu vai lāpa zeķes. Dažs no jaunajiem
izvelk mutes ermoņiku un improvizē saviem bied-

riem koncertu. Citi atpūšas savos bunkos un lasa

grāmatas. Tā aizmirstas kodīgais aukstums uz klāja,
un ja to atceras, tad omulīgais siltums ir vēl patīka-
māks. Karstajās joslās turpretī ļaudis salasās uz

priekšējās lūkas segas. „Suņu sardzes" laiks jūrnie-
kam ir tas pats, kas sauszemietim ir jaukā stundiņa

pie paša pavarda uguns. 7,45 min. vakaTā izsauc

sardzi, un tad sanāksme izklīst. Dienas strādnieki un
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tie, kuriem iekrīt „kojas" jeb «brivsardze", liekas uz

auss savās kojās, bet sardzes vīri iet augšā katrs pie
sava uzdevuma. N-os vakara beidzas katrs troksnis,

un ikviens, kam darīšanas dzīvojamā telpā, kustas

klusi un uzmanīgi līdz nākamā vakara ~suņu sar-

dzēm". Tikai ..suņu sardžu" laikā ļaudis drīkst trok-

šņot kopējās dzīvojamās telpās. Pārējā laikā katrs

respektē savu gulošo biedru mieru.

Nakts sardzes pienākumos ietilpst novērošanas jeb
look-OUt'a dienests, obligāto uguņu uzraudzība, par

kurām, sardzei mainoties, skaļi ziņo: «Ugunis deg

gaiši", un kuģa stūrēšana. Jūrnieki šos pienākumus
apzinu par stūres pienākumiem, ja tie nodarbināti

kuģa stūrēšanā, par «policista" pienākumiem, ja tie

ir novērošanas dienestā, un par «lauksaimnieka" pie-

nākumiem, ja kādam nav noteikta posteņa.
Uz tiem kuģiem, uz kuriem nav iedalīti speciāli

ļaudis uzraudzības dienestam, to izpilda nākts laikā

kāds no sardzes, stāvēdams uz baķa. Kad ierauga
uguni, viņš to paziņo ar zvanu, kas piekārts ~l'okstag-

ai". Ja gaismu ierauga tieši pretim kuģim, viņš pa-

ziņo to ar trim asiem sitieniem; ja gaisma atspīd kuģa

labajā pusē. ar vienu sitienu: bet ja kreisajā, ar di-

viem sitieniem.

Laiku uz kuģiem paziņo ar zvana skaņām. Zvana

sitienus sāUC par «glasēm", un tie ir sekosi:

Katras sardzes pirmo pusstundu atzīme ar vienu

..glasi" (viens spalgs sitiens).
Otru pusstundu ar divām ..glasem" (sitieni seko

strauji viens pēc otra).
Trešai pusstundai ir trīs ..glases" (divi spalgi si-

tieni drīzi viens pie otra un trešais pēc drusku isgāka

starplaika).
Ceturtā pusstunda prasa četras ..glases" (divi spalgi

sitieni cieši kopā un pēc tam divi nākošie).
Piekto pusstundu ar piecām glasēm.
Sesto pusstundu ar sešām glasēm.

Septīto pusstundu ar septiņām glasem
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Astoto pusstundu (sardzes beigas) ar astoņām gla-
sēm (četru pāru sitienos).

Kā jau pieminēts, glases sit pāros. Tā tad asto-

ņas glases skanētu: „ding-ding, ding-ding, ding-ding,
ding-ding".

Uz lielākās daļas kuģu sardzi modina pie septītās

glases, un otru atgādinājumu dod vienu ceturkšņa

stundu pirms sardzes beigām. To bieži izdara ari ar

vienu īsu glasi, un jūrnieki, izsaukdamies „viens

zvans", nāk uz klāja. Nav īsti pareizi „viens zvans*",

bet es paskaidroju šī zvana nozīmi, lai lasdāji, kas

nokļūst uz kuģa klāja un to dzird, neapmulst.
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XII nodaļa

Stūrēšana

Vai atceramies, kā Niekalbis atrada, ka spārdoties

ar vienu kāju ūdeni, koka stumbrs griezās uz krastu?

Vai atceramies vīlušos Pinkaini? Varam būt pār-

liecināti, ka Niekalbis spēcīgi darbojās ari ar otru

kāju, kad redzēja, kurp viņš peld. Un vēlāk viņš
stumbru stūrēja uz ciematu. Tā tad stūrēšana ir ne-

pieciešama, ļoti nepieciešama. Tas dod iespēju kuģu

vadītājiem vadīt kuģi turp, kurp vēlas, un izsargāties
no briesmām, kas nav mazākas par Niekalbja Pin-

kaini. Kad kuģis ložņā miglainā laikā ap nodevīgu

piekrasti, vai ja tam jābrauc pa upi, kur norit ļoti
dzīva satiksme, vai arī tas brauc tūkstošiem jūdžu
pa nezināmu ceļu plašajā jūrā, tad par visu svarīgāk
ir tas, lai kuģis iet tieši turp un tā, kā viņa vadītājs
to vēlas. Ātrs, drošs ķēriens stūres rala spieķos
daudzkārt izglābis kuģi no bojā ejas.

Lai varētu kuģi labi stūrēt, vajadzīgas zināšanas

un krietni daudz apķērības un darba mīlestības. Ja

jūrnieks savu kuģi nemīl, viņš nespēj to patiesi labi

stūrēt.

Kuģi vada ar stūres plāksnes spiedienu pret ūdeni

kuģa pakaļgalā. Stūre ir krietni plats, plakans ķer-

menis, kas piestiprināts ar virām kuģa pakaļgalā pie
stūresvadņa, kurš atrodas zem ūdens. Stūri svārsta

pēc vajadzības te uz vienu, te otru pusi ar grozekļa
vai stūres galvai pievienota stūres rata palīdzību.
Grozekļus lieto tikai nelieliem peldošiem līdzekļiem,
piemēram, airu vai buru laivām. Lielākos kuģos lieto

stūres ratu. Stūres rati velk ķēdes, kas piestiprinātas
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kvadrantam, kurš ir uzmaukts un nostiprināts uz stū-

res galvas. Kad kvandrants griežas, sekodams ķēdei,
kas to velk, stūrē plāksne griežas tam līdz. Kuģa

gaitaūdenī palielina stūres spiedienuuz ūdeni un liek

kuģim griezties uz attiecīgo pusi. Uz lieliem tvaiko-

ņiem stūres ratus iedarbina neliela tvaika mašīna, kas

velk ķēdes, kā tas parādīts attēlā.

Kuģis iet ar kursu, kādu noliek kapteinis vai na-

vigācijas virsnieks. Viņš novelk līniju uz kartes (uz
kuģiem ir īpašas jūras kartes) starp diviem punktiem,
no kuriem viens apzīmē ostu, kuru kuģis atstāj, un

otrs vietu, uz kurieni tam jāiet. Šo līniju sauc par

kuģa kursu.

Kursa virziens var būt noteikts vai nu pēc kom-

pasa, vai arī ieturēts tieši uz kādu redzamu priekš-
metu. Virsnieks uzdod virzienu vīram, kurš stūrē

kuģi, un šī vīra pienākums tad ir turēt kuģi uzdotā

virzienā, kamēr tas kustas pa ūdeni. Vīru, kas stūrē

kuģi, sauc par stūres vīru (kvarter-masteru). Uz se-

višķi lieliem kuģiem no ļaudīm izdala speciālu grupu
stūrēšanas darbam, bet uz pārējiem kuģiem matroži

mainās pēc kārtas pie stūres rata.

Stūres vīram vispirms jāiemācās stūrēšanas rīko-

jumi jeb komandas vārdi. Pēc jaunizdotā likuma tie

ir vienkārši un viegli saprotami.
Ir trīs virzieni, kādos kuģi var vērst. Tie ir: „pa

kreisi", „pa labi" un „tieši uz priekšu". Lai kuģis
vērstos uz labo pusi, tad arī stūres rats jāgriež uz labo

pusi. Vēršot kuģi uz kreiso pusi, rats jāgriež uz

kreiso pusi. Lai kuģis ietu tieši uz priekšu, stūres

rats jātur mierā, tā saucamā „vidējā stāvoklī". Stū-

res plāksne griežas vienmēr tai pašā virzienā, kādā

griežas stūres rats, kā tas redzams diagramā.
Nelielām airu laivām, tāpat buru laivām un ma-

zām jachtām stūres rata vietā lieto grozekli jeb tril-

leri. Grozeklis ir vienkārša svira jeb rokturis, kas

pievienots stūres galvai. Starpība rīcībā ar stūres

ratu un grozekli ir tā, ka ratu griež tajā pašā vir-
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zienā, kādā vēlas pagriezt kuģi, kamēr grozeklis jā-
vērš pretējā virzienā, kā tas redzams diagramā.

Stūrēšanas komandas jeb rīkojumu vārdi, ko dod

komandējošais virsnieks stūres vīram, ir sekojoši:
„Stūri pa lab i!"

—
Stūres vīrs griež ratu

pa labi, kas vāž arī stūres plāksni uz labo pusi, un

kuģis griežas arī uz to pašu pusi.
„S tū r i pa kre i s i!" — Ratu griež uz kreiso

pusi, un kuģis griežas arī uz kreiso pusi.
«Stūri vi d ū!" — Ratu griež tikmēr, kamēr

stūres plāksne nonāk vienā līnijā ar kuģa ķīli. Lie-

lākai daļai stūres ratu ir iekārtotas sevišķas zīmes

un rādītāji, kas rāda rata un stūres stāvokli. Aplū-
kojot šīs zīmes, stūres vīrs var redzēt, kad „stūre ir

vidū". Parasti stūres ratā ir viens spieķis, kura gals

pārvilkts ar bronzu. Tas ir «vidējais spieķis", un

tas stāv tieši uz augšu, kad stūres plāksne „ir vidū".

«Cieši uz labā sāna!" (vai arī „k re i s ā")!
— Tad rats jāgriež attiecīgā virzienā tikmēr, kamēr

tas apstājas.
«Atlaist stūri!"

— Jāņem daži rata pagrie-
zieni uz vidus stāvokli.

«Turi ci c t!" — Turēt kuģa priekšgalu tieši

tajā virzienā, kādā tas ir, kad dod komandu. Pa-

rasti virsnieks stūres komandas dod pakāpeniski, ie-

sākot ar «atlaist stūri", tam seko «stūri vidū" un bei-

dzot «turi ciet", kad kuģis kustas tajā virzienā, kāds

paredzēts kursā.

«Kā priekšgals?", vai arī «kā iet?" —

Tas ir jautājums stūres vīram, kādā virzienā iet

kuģis pēc kompasa. Stūres vīrs atbild, norādīdams,

kādā virzienā pēc kompasa ir kuģa priekšgals tajā
momentā.

Dažreiz par kuģi saka, ka to «nones" no kursa.

Tas bieži novērojams stiprās straumēs un vējā, ja
brauc ar «stūri vidus stāvoklī". Kuģi notur kursā

griežot ratu, lai tā darbotos pretī straumes vai vēja

iespaidam.
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Un tagad es beigšu technisko informāciju, lai pa-

stāstītu kādu jūrnieku noslēpumu, kuru nevar iemā-

cīties ne no kādām diagramām. Kuģa stūres rats ir

kuģa pulss. Aiztiekot stūres rata pulētos koka spie-

ķus, kuģī sākas dzīvība. Kad kustinām šos spieķus
uz labo vai kreiso pusi un vērojam kuģa priekšgalu,
kā tas paklausa stūrei, tad vai nu kuģi iemīlam, vai

arī to ienīstam. Daži kuģi rokai, kas tur spieķus, ir

smagi, citi ir viegli vai spītīgi, vai arī pārāk viegli

griežas apkārt. Ja ļausim skart spieķus vīram, kas

kuģi patiesi mīl, vienā mirklī viņš pateiks kuģa rak-

sturu. Ja kādreiz būs izdevība skart kuģa stūres

ratu, negrābsim un nespiedīsim to, it kā tas būtu

vienīgi koks. Tas tā nav, un neviens kuģis neiztu-

rēsies laipni pret to, kas tā domā. Kuģis pazīst roku,
kas skar viņa stūres ratu.

Ļausim, lai pirksti skauj cieši rata spieķus, bet

it kā jautājot. Lai pirksti it kā apprasās kuģim, kā

tam tīkas tikt stūrētam. Tad nospiedīsim uz leju
vai pacelsim uz augšu dažus spieķus; darīsim to lē-

nām un nesteigdamies, nodarbinādami sākumā tikai

nedaudzus spieķus un vērodami, cik stipri stūre jā-
iedarbina, lai kuģis tai klausītu. Novērosim kuģa

priekšgalu un to veidu, kā tas pagriežas uz vienu

vai otru pusi, no tā drīz vien noteikti redzēsim, cik

daudz un cik ātri stūres rats jāgriež. Tas ir paņē-
miens, ar kuru piespiež kuģi paklausīt tik labi, cik

labi tas var. Ja kuģis ir labs, tas paklausīs ne-

steidzīgajam pagriezienam bez spieķu raušanas vai

grūšanas. Ja tas ir spītīgs kuģis, būs jāsasprindzina
ķēriens spieķos un kuģis jāpiespiež paklausīt. Ne-

pielaidīsim un necietīsim spītīgā kuģa iedomas. Ja

tas zinās, ka viņu vada noteikta un stingra roka, kas

spēj piespiest paklausīt, tas paklausīs. Bet lūdzu, ne-

mocīsim un neizmantosim ļaunprātīgi kuģus! Kuģus
lamā tikai slikti jūrnieki. Atcerēsimies, kas notika

Niekalbim, kad viņš sāka par stipru spārdīties?
Stumbrs viņu gandrīz iegāza ūdenī.
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XIII nodaļa

Dziļuma mērīšana

Migla! Tā ir jūras lāsts. Jūrnieki to nīst, zinā-

dami, ka tā ir simtkārt briesmīgāka par visstiprāko
auku un par vislielākajiem viļņiem.

Migla padara kuģi aklu. Tā savelk tam apkārt
pelēkās mitruma krokas. Tā noslēpj glūnošu bries-

mu pasauli. Tā līst aukstās asarās uz kuģa sāniem

un sienām Kuģim jāvelkas pusgaitā uz priekšu. Ma-

šīnu darba trokšņi un ūdens jautrie šļaksti ap kuģa

priekšgalu ir nospiesti līdz nevarīgiem saraustītiem

šņācieniem. Kuģis zina, ka tam jābūt pēc iespējas

klusam, lai virsnieki uz komandas tiltiņa un vīri no-

vērotāju vietās spētu saklausīt visniecīgāko briesmu

tuvošanās trokšņus. Pēc ik divi minūtēm sardzes

virsnieks pavelk svilpes auklu, likdams atskanēt ga-

ram, drūmam pūtienam. Tad viņš pārliecas uz

priekšu pāri komandas tiltiņa reliņam un uzmanīgi
klausās, vai nedzirdēs kādu atbildes signālu.

Migla piespiež kuģa kapteini likties kojā uz guļu
ar visām drēbēm, lai būtu vienmēr gatavs kāpt uz

komandas tilta, tiklīdz viņu sauktu. Apzinādamies
savu atbildību, viņš guļ tikai ar vienu aci. Viņš pa-

zīst tās briesmas, kas slēpjas pelēkajā segā, un, kā jau

prātīgs vīrs, viņš respektē briesmas. Tikai muļķis
ir vieglprātīgs.

Kuģis, kura braucienam mēs sekojam, ir ietīts

miglā jau veselas divas dienas. Tas zina, ka tam

jābūt jau ļoti tuvu zemei. Pēc navigācijas virsnieka

aprēķina kuģim būtu šodien jāierauga zeme. Bet

migla ir padarījusi kuģi aklu. Kuģis var būt vēl
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piecdesmit jūdžu prom 110 zemes, bet zeme var ari

kuru katru brīdi iznirt tieši kuģa priekšgalā. Jau

divi dienas migla ir aizkavējusi kapteini un virsnie-

kus noteikt kuģa poziciju ar sekstanta un chrono-

metra palīdzību. Tā aizklājusi sauli, mēnesi un

zvaigznes, atstājot bažīgajiem virsniekiem tikai ne-

caurredzamā drēgnuma pelēko masu. Akls kuģis
taustās pa nezināmu taku.

Šodien pulksten četrpadsmitos, saskaņā ar aprē-

ķinu, kupa pamatā bija priekš divi dienām noteiktā

kuģa pozicija, kad pēdējo reizi redzējām sauli, ze-

mei jābūt ap desmit jūdžu tālu. Kuģa vadītājs ir

diezgan drošs par to, ka viņš aprēķinos nav kļūdī-
jies, bet viņam jāpārliecinās, vai aprēķins ir absolūti

pareizs. Miglā riskam nav vietas. Kapteinis nolemj
noteikt kuģa stāvokli pēc jūras dziļuma mērījumiem.
Kuģis, ko migla padarījusi aklu. izstiepj savus jutī-
gos pirkstus, lai sataustītu, kur tas atrodas.

Dziļuma mērīšanas aparāti izvēršas par jutīga-
jiem kuģa pirkstiem. Ar to palīdzību un salīdzinot

dabūtos dzijumus ar atzīmēm uz kartēm, kuģis atrod

savu poziciju.

Vispirms, es gribētu griezt uzmanību uz karti.

Redzam, ka tā izraibota ar sīkiem skaitļiem. Šie

skaitļi apzīmē ūdens dziļumu asīs. Jūras dibeni vi-

sās pasaules jūrās ir izmērīti un atzīmēti jūras kar-

tēs, izņemot okeānu vidus daļas, kur dziļumi ir pārāk
lieli. Es pastāstīšu šo to vairāk par to. kad nokļū-
sim pie nodaļas par kartēm. Acumirklī es tikai gri-
bētu, lai lasītāji zinātu, kā kuģa vadība iepazīstas ar

jūras dibenu.

Parasti lieto divus paņēmienus ūdens dziļuma iz-

mērīšanai zem kuģa un grunts parauga dabūšanai

no jūras dibena, ja kuģa vadītājs to vēlas. Vienu

no šiem paņēmieniem lieto upēs un citās vietās, kur

ūdens dziļums nav liels. Otru paņēmienu lieto dziļ-

jūras ūdeņu mērīšanai. lepazīsimies ar seklo ūdeņu

paņēmienu papriekšu.
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Mērīšana ar rokas loti.

Mērīšanu ar rokas loti izdara matrozis, slavēdams

uz sevišķas platformas, kas atrodas ārpus kuģa sāna,
iemetot īpati izveidotu svina svaru, kas piesiets garā

linē.

Uz šis lotltes atzīmēti mēru iedalījumi, un kad

svina svars paliek guļam jūras dibenā, mērītājs var

nolasīt ūdens dziļumu pēc atzimējumiem uz lotllnes.

Rokas lotes svina svars ir apmēram 7 mārciņas

smags ar iedobumu galā, kas piepildīts ar taukiem,

lai varētu dabūt jūļas dibena paraugu. Smiltis vai

gliemežvāki, vai ari kāda cita viela, kas pārklāj jūras
dibenu mērījamā vietā, pielīp taukiem. Ja, loti iz-

velkot, tauki ir bez pielipumiem un uz svina virsmas

redzami jauni ieskrāpējumi, tad mērītājs zina, ka

jūras dibenā ir klints.

Rokas lotes llne ir pietiekami gara. lai varētu

izmērīt 20 asu dziļumu, un mērījumi uz tās atzīmēti

sekojoši:

2 asis
....

2 šauras ādas strēmelītes.

3
„ ....

3
„

5
„ ....

balta lupatiņa (linu).
7 „ ....

sarkana lupatiņa (karogu drāna).
10

„ .... gabaliņš ādas ar caurumiņu laja.

13
„ ....

zila lupatiņa (flanels vai ševiots).
15

~ ....
balta lupata (linu).

17
„ ....

sarkana lupata (karogu drāna).

20
„ .... aukliņa ar diviem mezgliem.

Piezīme. —
Krāsainām lupatām jābūt katrā

ziņā no minētā auduma, lai mērītājs tās varētu at-

šķirt tumsā ar taustīšanu.

Būsim ievērojuši, ka līnei nav zīmes pie katras

ass, bet tikai pie dažām. Šīs atzīmētās asis sauc par

«zīmēm"un neatzīmētās asis. kā 1, 4, 6, 9, 11 v. t. t.,

sauc par «dziļumiem". Rokas lotes līne satur 9 zī-

mes un 11 dziļumus. Mērījumu izsaukšanā ir īpats
paņēmiens, kas katram jūrniekam jāiemācās.
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Izsaucot mērījumus, lotes vīrs sauc asis beidzama

vārdā. Tas būtu šādi:

Izsaucot 5 asis, jāsaka: „Zīme pieci".

„
6

„ „ «Dziļums seši".

„ sļ/2 » n „Puse un pieci".
„ 514 » 11 «Ceturksnis un pieci".

„
5%

ii ii
„Hez ceturkšņa seši.

Vienmēr mērījuma asu skaitlis jāizsauc beidzamā

vārdā. Es parādīju tikai dažus piemērus, bet arī pā-

rējos gadījumos jārīkojas tāpat. Galvenais, kas jā-

atmin: jāizšķir „zīmes" un «dziļumi", un asu skaits

jāizsauc beidzamā vārdā. To dara tādēļ, lai virsnieks

uz komandas tiltiņa vienmēr dzirdētu asu skaitu, pat

tad, ja viņš nebūtu labi ieklausījies vai stipra vēja
dēļ nebūtu sadzirdējis izsauciena pirmo pusi. Jāsauc

skaļā balsī un dziedoši, izrunājot sevišķi skaidri

skaitli.

Mest loti ir māksla, kas prasa labi daudz treniņa.

Lotes vīram jābūt veiklam un savam svarīgajam dar-

bam piemērotam. Aplams izmērījums vai lēna rī-

cība dažu labu reizi ir bijusi par iemeslu kuģa uz-

skriešanai sēklī.

Atcerēsimies, ka virsnieks var tikai pieņemt zi-

ņojumu un rīkoties saskaņā ar to. Tādēļ iemācīsi-

mies savu darbu veikt krietni, lai būtu uzticības cie-

nīgi, kādu mums parāda.
Loti met no nelielas platformas, kas izbīdās pāri

kuģa sāniem un parasti atrodas tieši zem komandas

tiltiņa gala. Šo platformu sauc par „ķēdēm".
Štāvēdams „ķēdēs", lotes vīrs samet lotes līni ap

kreiso roku un ar labo izmet loti. Drošākais līnes

garums, ja to lieto iesācējs treniņam, ir apmēram di-

vas asis. Laidīsim loti ūdenī, kamēr redzēsim divu

asu atzīmi izejam caur labo plaukstu; tad saturēsim

līni labajā rokā.

Cieti saspiedīsim roku, lai saturētu līni, un tad

šūposim uz priekšu un atpakaļ gar kuģa sāniem.



109

Pamazām palielināsim svārstīšanās loku, kamēr jutī-
sim, ka lote līdz ar līni svārstās noteiktā ritmā. Tad,
bet ne agrāk griezīsim roku līdz ar loti un lini pil-
nīgā riņķī ap galvu. Kad lote atkal nonāks zem

mums, atlaidīsim saspiesto sauju, kamēr līnes likumi

iztīsies. Ja sviediens izdarīts pareizi, lote aizskries

labi tālu uz priekšu, velkot sev līdz līni, un nogrims
ātri jūrā līdz pat dibenam. Tagad jābūt žigliem. Kad

lote dodas uz jūras dibenu, tās līne ātri atšķetinās no

rokas. Kad lote atsitas pret dibenu, līne atslābst.

Tagad ātri! Satīsim līnes vaļīgo daļu, kuģim ejot uz

priekšu, tā, lai tad, kad tā kuģa daļa, kur stāvam ķē-

dēs, atrodas taisni virs svina, vairs nebūtu līnē va-

ļīguma. Atri izvilksim lotes svinu un metīsim atkal

atpakaļ ūdenī, lai justu, ka tas skar dibenu, tad no-

lasīsim iedalījumu uz līnes. Pēc tam dziedoši izsauk-

sim dziļumu, kā jau aizrādīts, un ātri sametīsim at-

kal līni likumos ap roku. Tas ir viens no visaizrau-

tīgākiem uzdevumiem jūrnieka darbā. Just lotes

svilpienu ap galvu un sajust roku muskuļu spraigu-
mu, kontrolējot lotes kustības, — tas rada tādu pār-
dzīvojumu, ka neviļus pār muguru pārskrien dre-

buļi. Kad esam salocījuši pilošo līni atkal ap roku,

sajūtam lepnumu par labi padarītu darbu.

Dziļūdeņu lote.

Ir divi dziļuma mērīšanas paņēmieni dziļā ūdenī.

Viens ar rokas loti un otrs ar īpatas mašīnas palī-
dzību. Lielākā daļa kuģu ir apgādāti ar patentēto
dziļuma mērīšanas aparātu, bet jūrniekiem jāzina
arī, kā jālieto rokas lote lielu dziļumu izmērīšanai.

Dziļūdeņu lote ir tā pati rokas lote, tikai smagāka
par to. Lotes ķermenis ir tāda paša veida kā rokas

lotei, bet tā svars sniedzas no 28 līdz 30 mārciņām.
Līne ir daudz garāka par rokas līni, un tās mērījumi
sniedzas pāri simts asīm. Līdz 20 asu iedalījumam
atzīmes ir tieši tādas pašas kā rokas lotei. Pēc šī ga-
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ruma tālākos iedalījumus atzīmē ar papildus mezglu

iesiešanu auklas gabalā pēc katrām 10 asīm, tas ir:

30 asis ir atzīmētas ar auklas gabalu, kurā iesieti

3 mezgli, 40 asis apzīmē ar 4 mezgliem v. t. t. Pēc

katrām piecām asīm starp šiem 10 asu atzīmējumiem
iesien auklu ar vienu pašu mezglu.

Dziļūdens lotes iemešanas brīdī kuģa gaitu aptur.

Svina svaru aiznes līdz pašam kuģa priekšgalam, bet

līni tur vairāki vīri, kas nostājušies pie reliņa gar

kuģa sānu. Kad viss ir kārtībā un katrs vīrs tur

rokā daļu satītās līnes, tad dod rīkojumu mest loti

ūdenī. Vīrs, kas tur lotes ķermeni, sauc «uzraudzīt,

uzraudzīt" un met loti ūdenī. Nākošais vīrs, atlaiz-

dams līni, izsauc tāpat, un tā tas turpinās pa visu

līnes garumu. Virsnieks, kam rokā līnes gals. no-

lasa mērījumu.
Lai palīdzētu izprast dziļumu mērīšanas nozīmi un

tās paņēmienus, es liku iedomāties kuģi, ko migla
padarījusi aklu, un paskaidroju, kādā kārtā tas ar

dziļumamērīšanas palīdzību var noteikt savu katrrei-

zējo poziciju. Ikviens lielāks kuģis, kad tas ieiet ostā

vai atstāj ostu, noliek svina vīru ķēdes, lai būtu zi-

nāms nodrošinājums pret neparedzētāmbriesmām.

Ir kāds neliels kuģītis, kura eksistenci aizsarga
vienīgi ar uzmanīgu un pastāvīgu dziļuma mērīšanu.

Tā kuģa vārds ir „Baychimo", un tas katru gadu

iebrauc Arktikas rietumu apgabalos ar pārtiku un da-

žādām precēm, ko ved tiem vientuļa jiem tirdzniecības

punktiem, kurus Hudsona līča tirdzniecības sabied-

rība izkaisījusi gar visu Kanādas ziemeļu piekrasti.
Reti apdzīvoto polārapgabalu vientuļajiem baltās

rases medniekiem un zvērādu tirgotājiem „Baychi-
mo"' ikgadējie apmeklējumi ir liels notikums vien-

muļajā dzīvē. Kuģis tiem piegādā vēstules un citas

jaunas ziņas no ārpasaules, kā arī ļoti gaidītos pa-

pildinājumus pārtikā, būvmateriālu, amuniciju. slaz-

dus un tūkstoš dažādu citu lietu, kas nepieciešamas
medībām un tirdzniecībai ar eskimosiem. Šie vien-
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tuļie briti vel vairāk gaida cilvēku sabiedrību, ko tiem

sagādā kuģa personāls savā neilgajā uzturēšanās laikā

ostā. Tikai uz ļoti īsu laiku, reizi katros 12 mēnešos,

ierodas sērst „Baychimo". Bet cik ārkārtīgi svarīga

nozīme ir šādai pārmaiņai vientuļo viru monotonajā

dzīvē, kas atrodas projām no civilizācijas un savu

tautiešu sabiedrības!

Šīs rindas rakstot, es atceros kādu „Baychimo"
braucienu, kurā man bija izdevība un gods dalīties

šī kuģa piedzīvojumos. Un atmiņā redzu mazu tvai-

konīti, kas lokās un grozās starp peldošiem ledus ga-

baliem. Spožajā ziemeļu saules gaismā ledus laistās

tūkstoš krāsās. Tvaikonītis izvairās no ledus bluķu

saltajiem skāvieniem un varonīgi tuvojas zemajam

melnajam cietzemes krastam.

Kad kuģis pienāk tuvāk zemei, mēs, kas stāvam

uz klāja, ieraugām kādu baltu punktu uz tuksnešai-

nās tundras melnā fona. Šis baltais plankums ir

tirdzniecības punkts. Pakāpeniski tā kontūras no-

skaidrojas un pieaug, līdz beidzot mēs ieraugām aug-

sto karoga kārti, kurā plandās Union Jacks (angļu
valsts karogs). leraugām arī trīs cilvēkus, kas stāv

akmeņainajā līča piekrastes malā.

„Baychimo*" ar apturētām mašīnām klusi ieslīd

līci. Tvaikonīša enkurs dārdēdams nolaižas jūras di-

benā, un kuģītis sagriežas uz sāniem, laipni padoda-
mies paisuma varai. Mēs, jūrnieki, steidzīgi nolaižam

savu motorlaivu un sākam izkraut šim punktam pa-

redzētās preces. Mēs vēl īsti neesam darbu sākuši,

kad tirgotājs jau ielaidis ūdenī savu niecīgo kanu

laiviņu. Divi pārējie cilvēki paliek stāvam krastā

un, acis iepletuši, raugās uz kuģi. Tie ir eskimosi,

vīrietis un sieviete.

Tirgotāja sejā laistās plašs, labsirdīgs smaids, un

viņš ātri iras uz mūsu pusi. Es mēģinu iedomāties,

ko viņš šai brīdī izjūt. Mēs esam pirmie baltie cil-

vēki, kurus viņš ierauga pēc vesela gada dzīves vien-

tulībā un starp svešiem ļaudīm. Mums ir laikrasti
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priekš viņa un vēstules no mātes un draugiem. Viņš
veikli uzrāpjas pa loču kāpnēm un sirsnīgi krata

rokas kapteinim un tirgotājiem, kas brauc mums

līdz. Lūkosim saprast, ko nozīmē viņam mūsu ap-

meklējums! Veselu dienu viņš var runāt par Angliju
un klausīties angļu balsīs! Viņš var sēdēt uz popēta

sēdekļa un ēst kaut ko citu, nevis apnikušo saldēto

Kanādas brieža gaļu vai zivi. Viņš dabū svaigus aug-

ļus un dārzājus . .. Nav brīnums, ka viņa smaids vēr-

šas platumā. Nav brīnums, ka viņš saka: „Vecais,

labais „Baychimo!" un skatās mīlestības pilnām acīm

mūsu mazajā tvaikonītī.

Kad esam pacēluši savu enkuru un dodamies tālāk

uz nākamo tirdzniecības punktu, kas atrodas pie-
krastē vairāk kā simts jūdžu no šejienes tālu, tirgo-

tājs stāv līča krastmālē un, vicinādams roku, sūta

mums ardievas. Viņam blakus stāv nopietnām se-

jām eskimosi, tā vienīgie biedri visam nākamajam
gadam, izņemot tos gadījumus, kad punktā uz īsu

laiku ierodas citi eskimosi, kas atveduši balto lapsu

ādas, lai tās apmainītu pret tirgotavas precēm. Viņš
ir bezgala vientuļš, kad stāv līča melnajā krastā, vē-

rodams mūs aizbraucam. Viņa sirds sažņaudzas
vientulībā, un vienīgais gaismas stars, kas tur iespīd,
ir apziņa, ka pēc gada ieradīsies šeit „Baychimo".

Kad „Baychimo" brauca gar piekrasti, tā ķēdes
nekad nebija tukšas. Tas virzījās pretim savam mēr-

ķim lotes vīra izsaucienu mūzikas taktī. Tur augšā,
braucot gar šo nodevīgo piekrasti, jūras kartēm nav

gandrīz nekādas nozīmes. Izņemot vienu vai divus nie-

cīgus tirdzniecības šonerīšus, ko vietējie tirgotāji lieto

savstarpējai preču apmaiņai, tur citas kuģniecības
nav. „Baychimo"-ir vienīgais, kas apmeklē šos ūde-

ņus. Šīs piekrastes ūdeņu dibens nav atzīmēts kar-

tēs, kā ir atzīmēti pārējo jūru dziļumi. Tādai at-

zīmēšanai būtu visai maza nozīme, jo katru gadu

graujošie ledus blāķi pārveido piekrastes ūdeņu di-

benu. Kur agrāk bijis smilšains sēklis, tagad ir dziļš
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atvars; kur agrāk bijis dziļš atvars, tur tagad ledus

ir sadzinis neskaitāmas tonnas smilšu un akmeņu, ka

pat ar airu laivu nav iespējams šim sēklim tikt pāri.
Pastāvīgi jāmet ūdenī lote, lai uzmeklētu jaunos dzi-

ļumus. Vietām „Baychimo" ir jāložņā pa lielu,

saulē mirgājošu ledus laukumu, kas sakrājies līcī.

Lote ne mirkli neapstāj svārstīties un plunčot zaļajā

ūdenī. Acis šai uzdevumā var maz palīdzēt. Kuģim

jāsatausta savs ceļš. Uzmanīgi ložņājot gar pie-
krasti, izvairoties no klizmām, kas draud tikai dažu

collu attālumā, lotes vīra balss atskan te brīdinoši, te

uzmundrinoši.

„Un puse deviņi."

„Baychimo" dodas steidzīgi tālāk, jo tam jāatstāj
šie ūdeņi, pirms ledus paspēj to ieslēgt, un katrai

pēdai drošāka ūdens jāpalīdz atgūt zaudēto laiku.

„Zīme septiņi," izsaucas lotes vīrs.

Ūdens top seklāks. Mašīnas palēnina savus stei-

dzīgos sitienus, un sardzes virsnieks sāk uzmanīgi

klausīties, kāds būs nākamā mērījuma paziņojums.
„Bez ceturkšņa pieci."
Dod rīkojumu kuģi griezt projām no krasta. Stū-

res rats, griezdamies riņķī, pagriež kuģa degunu uz

ziemeļiem.
«Dziļums četri," atskan sauciens.

Virsnieks dod rīkojumu likt stūri cieši uz labo.

Kuģa priekšgals pagriežas ātri, un tā ceļš ūdenī iz-

veido nelielu riņķi.
„Puse un četri."

„Turi ciet!", skan virsnieka pavēle stūres vīram.

„Baychimo" priekšgals nostabilizējas, un kuģa sliede

ūdenī rāda taisnu līniju.
„Bez ceturkšņa seši."

Virsnieka satraukums atspoguļojas viņa acīs, un

viņš palīdz stūres vīram pagriezt kuģi atkal kursā.

Viņš atzīmē jauno briesmu punktu kartē, jo kuģim

jānāk atpakaļ pa šo pašu ceļu.

„Dziļums astoņi," sauc lotes vīrs.
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Patentētie dziļumamērīšanas aparāti.

Patentētās dziļuma mērīšanas mašīnas pamatojas

uz tā fakta, ka spiediens uz ūdenī iegremdētu ķer-

meni pieaug līdz ar dziļumu, kādā tas iegremdēts.

Izmantojot šo pazīstamo faktu, stikla cauruli, kas

ietverta aizsarga iepinumā, nolaiž jūras dibena. .Šīs

KELVINA DZIĻLOTES APARĀTS

caurules iekšpuse izkrāsota ar sudraba chromata slāni,

un caurules dibens ir vaļā. Caurulei iegrimstot, ūdens

iespiežas tajā, atspiezdams atpakaļ gaisu, kas pirms

tam piepildīja visu cauruli. Jo caurule dziļāk ie-

grimst, jo augstāk kāpj ūdens stabs caurulē, un sālī-

tais ūdens atkrāso ķīmiski krāsoto caurules iekšpusi,

pārvēršot to sudraba chlorīdā.

Virsnieks, kas mērīšanu vada, nolaiž stikla cau-

ruli, kas ietverta metāla aizsargā, jūras dibenā.
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Stikla caurule ir piestiprināta gaļai, stiprai stiepulei,

kas apvīta mašīnas spolei, kā tas redzams attēla.

Kad caurule aizsniedz ūdens dibenu, to velk at-

pakaļ virs ūdens, tinot stiepuli virsū spolei. Cauruli

KELVINADZIĻLOTES LIETOŠANA UZ KARA KUĢA

izņem un tās iekšpuses atkrāsojuma stāvokli izmēri,

salīdzinot to ar īpašu koka iedalni, kura iedalījumi

atbilst jūras dziļumam asīs.
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XIV nodaļa

Enkuri

Visiem tvaikoņiem, izņemot pašus mazākos, jābūt
diviem priekšenkuriem, vienam rezerves priekšenku-
ram un vienam vorpenkuram.

Par priekšenkuriem sauc tos lielos enkurus, kurus

redzam izvirzītus uz āru no kuģa priekšgalā iebūvē-

tām caurulēm. Attēlā parādīts moderns kuģa enkurs

un apzīmēti atsevišķo enkura daļunosaukumi. Vorp-
enkurs ir mazāks par priekšenkuru, un to lieto tad,

ja kuģis noenkurojams straumē. Lai straume kuģi

nesagrieztu, enkurus izmet abos kuģa galos. Vorp-
enkuru jeb straumes enkuru lieto arī tad, kad kuģis
uzskrien sēklī. Tad vorpenkuru aizgādā kādu ga-
balu nost no kuģa tālāk jūrā. izmet, un ar tā palīdzību

mēģina novilkt kuģi no sēkļa. Vorpenkuri parasti ir

šķieta enkuri.

Enkurus pievieno kuģim ar garu tērauda kabeli

vai ķēdi, kas novietota ķēdes skapī vai kastē. No

šī skapja vai kastes ķēde velkas augšā caur kuģa

priekšklāju pa tērauda oderētām caurulēm. Caurules

iznāk uz baka klāja, un ķēde no turienes iet pāri spe-
ciāli izveidotam tītnim jeb ķēžu spolei enkurspilvē.
No tītņa ķēde iet uz klīzi pie enkura, kā tas skaidri

redzams attēlā.

Enkurspilvē ir lēneklis jeb bremze, ar kuras pa-

līdzību enkuru nolaiž ūdenī. Kad izmests jeb pa-

laists brīvībā pietiekoši garš ķēdes gabals, tad pie-
spiež bremzi, un enkurs kuģi piesien jūras dibenam.

Ja enkurs jāpaceļ, tad enkurspilvi iedarbina ar
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tvaika mašīnu, kas savienota ar enkurspilvi ar zob-

ratu palīdzību.
Lai atvieglotu darbu virsniekam, kurš pārrauga

noenkurošanu, enkura ķēde iedalīta atsevišķos piec-
padsmit asis (vienā asī ir sešas pēdas) garos pos-

mos. Virsnieks jau iepriekš var aplēst, cik gaļa ķēde

būs vajadzīga, lai zināmā dzijumā varētu noenkurot

kuģi. Ķēdes posmi savienoti savā starpā ar stiprām
tērauda iekarēm, un šos posmus sauc par šeikeļiem
(tas redzams arī attēlā). Šeikeļu atšķiršanai robežās

ķēžu locekļus apzīmē ar sevišķām zīmēm.

Pirmā garuma jeb šeikeļa galā, kas ir piecpadsmit
asis tālu no enkura, ir aptīta viena kārta pirmajam
ķēdes loceklim aiz iekabes. Otrajam garumam (trīs-
desmit asis) ir viens stiepules aptinums ap otro ķēdes
locekli aiz iekabes. Un tā šīs atzīmes kāpjas atpakaļ

pa vienam ķēdes loceklim uz katrām nākošajām piec-
padsmit asīm ķēdes garumā.

Enkurķēdes garums atkarājas no kuģa lieluma.

Nelielam tvaikonim, kas sasniedz 380 pēdas garumā,
ir katram enkuram ap 120 asu gara ķēde. Lielam

līniju kuģim ir ap 180 asis garas enkura ķēdes. Pie

tam, protams, liela līniju kuģa ķēde ir nesalīdzināmi

smagāka un stiprāka par neliela preču tvaikoņa en-

kurķēdi.

Lēnā laikā un drošā noenkurošanās vietā pie-
tiek ar vienu enkuru kuģa drošai noturēšanai uz

vietas. Par drošu enkurvietu sauc tādu, kas aizsar-

gāta no vējiem un augstiem viļņiem. Bez tam šai

vietā jūras dibenam jābūt tādam, lai enkura nagi tur

labi ieķertos. Labas enkurvietas uz kartēm atzīmē

ar mazu enkuriņa zīmējumu. Ne visai drošas enkur-

vietas atzīmētas ar pusenkura zīmējumu. Sliktās en-

kurvietas vai arī. ja kuģim ilgi jāpaliek uz enkura,

izmet divus enkurus. Tādu noenkurošanu dēvē par

kuģa «piesiešanu".
Ja enkurs nespēj kuģi noturēt uz vietas un kuģis
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dreifē, vilkdams sev līdz pa juras dibenu enkuru, jūr-
nieki mēdz teikt, ka „kuģis stiepj savu enkuru".

Šāda enkura vilkšana, varam saprast, ir ļoti bīs-

tama lieta, it īpaši ūdeņos, kur norit dzīva satiksme.

Priekš dažiem gadiem neliels piekrastes tvaikonitis

kādā vētrainā nakti vilka savu enkuru pa Mersejas

(Mersev) upi. Bēguma straume un vējš dzina to virsū

citiem kuģiem, kas bija tuvumā noenkuroti. Un

kaut gan sardzes virsnieks izlaida garāku ķēdi, lai

dotu iespēju enkurnagiem labāk ieķerties upes di-

benā, tas nelīdzēja, un tvaikonis, sadurdamies ar ci-

tiem kuģiem, nodarīja bojājumus tiem, pats dabū-

dams sūci sānā, kuras dēļ nogrima, aizraudams līdz

nežēlīgā nāvē dažus no kuģa ļaudīm.
Virsnieki un citi komandas locekļi vienmēr stingri

raugās uz to, lai kuģis nevilktu enkuru. Vi ii cenšas

izvēlēties kuģa noenkurošanai tādas vietas, kur ūdens

ir piemērots kuģa noturēšanai, vai arī izlaiž papildus
ķēdes garumus jūras dibenā. Tiklīdz kuģis noenku-

rots un enkurs turas labi ūdens dibenā, uzmanīgs
virsnieks atzīmē kuģa vietu, nopeilējot divus redza-

mus priekšmetus. Uzraugot šos divus priekšmetus,
viņš var novērot kustību.

Noenkurots kuģis naktī paceļ gaišu baltu uguni
pie savas fokstagas vai kādā citā vietā, kur tā būtu

redzama no visām kuģa pusēm. Lieli kuģi paceļ di-

vas baltas ugunis, vienu priekš- un otru kuģa pakaļ-
galā. Dienas laikā noenkuroti kuģi paceļ kādā re-

dzamā vietā lielu melnu bumbu. Kuģis, kas velk

savu enkuru, paceļ bezpalīdzības signālu, kas pa-
stāv no divām melnām bumbām dienā un divām sar-

kanām ugunīm naktī. Šie signāli atrodas viens virs

otra, nevis viens otram blakus. Tie brīdina citus ku-

ģus, lai griež tam ceļu.

Enkurošanā lietojamie termini:

„Izmest" jeb „letgo". Jāatslābina bremze un jā-

laiž, lai enkurs krīt.
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„Enkurs tur."
—

Enkurs labi ieķēries jūras di-

benā.

«Pacelt enkuru." — Enkuru paceļ līdz kuģim, sa-

gatavojoties ceļam.

„Isi pacelt." — Paceļ enkurķēdi, kamēr enkurs

nostājas vertikāli zem kuģa priekšgala bez vaļējas

ķēdes.

„Enkurs ūdenī." — Enkurs karājas ķēdē tūliņ
/ cm ūdens līmeņa.

«Enkurs vietā."
—

Enkurs ievilkts cieši klīzēs.

«Enkura vilkšana."
—

Jau paskaidrota.
«Enkuru pacelt vietā pie sāna."

— Vecos laikos,

kad kuģi lietoja tikai šķieta enkurus un klīzes vēl ne-

pazina, tāpat neko nezināja par vinčām, kas ar tvaika

spēku paceļ enkurus, enkurķēdi cēla, vijot to ap

spilvi. Spilves tītni grieza cilvēki ar garu kātu jeb
rokturu palīdzību. Kad enkurs iznāca no ūdens, to

pacēla uz kuģa ar sevišķu celtni un trīša jeb taļļas pa-

līdzību. Šis devits jeb celtnis bija pazīstams ar no-

saukumu «kaķa galva". Kad enkurs bija dro.ši no-

vietots, mēdza teikt, ka tas ir ..fišēts"'. Uz moderniem

tvaikoņiem enkurus vairs «nekaķē".
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XV nodaļa

Mezgli un jūdzes

Ir ļoti svarīgi zināt, cik tālu un ar kādu ātrumu

iet kuģis. Attēlā redzēsim ierīci, kas atzīmē kuģa
noieto attālumu. To mēs pazīstam ar nosaukumu

„patentlaga".
Tā pastāv no pulksteņmēchanisma ar iedalni un

rādītāju. ledalnē atzīmētas jūdzes tādā pašā kārtā,

SMILŠU PULKSTENS

kā laiku rādītāja pulksteņa stundas un minūtes. No

šī pulksteņmēchanisma iet garas līnes galā piesiets
rotējošs ķermenis, kas ir nolaists kuģa pakaļgalā
ūdenī. Šo ķermeni velkot pa ūdeni, tas griezdamies
uztver līni jeb trosi. Trose, pie ierīces notīdamās,
iedarbina tās mēchanismu, kas pielāgots tā, lai zi-
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nāins skaits stieņa apgriezienu troses gala padzītu
ierīces rādītāju par vienu" iedalījumu uz priekšu, kas

tad nozīmē vienu jūdzi. Lielais ritenis, kuru redzam

attēlā troses galā, ir stabilizācijas rats, un tā uzde-

vums ir palīdzēt līnei jeb trosei notīties.

Še man jāpaskaidro, ka jūrā attālumus mērī ar

jūras jūdzēm, kas ir garākas par sauszemes jūdzēm.
Jūras jūdzes garums gan mainās sakarā ar ģeogrā-
fiskiem platuma grādiem, bet mūsu nolūkiem pie-
tiks, ja ievērosim, ka admiralitātes atzītā jūras jūdze

izmēģinājuma braucienos noieto attālumu izmēroša-

nai ir 6080 pēdu gara.

Mezgls nav mērīšanas vienība, bet tikai ātruma

apzīmējums. Kuģis var iet ar desmit mezglu ātrumu

stundā, bet tas vēl nenozīmē, ka tas šinī laikā arī

būtu nogājis desmit jūdzes savā ceļā. Centīsimies at-

šķirt mezglu no jūdzes. Attālumu uzdosim jū-
dzēs, bet runājot par ātrumu, ar kādu kuģis iet, ap-
zīmēsim to ar mezgliem.
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XVI nodala

Ceļa noteikumi jūrā

Ikvienam zināms, kādiem noteikumiem jāpado-
das ceļos uz sauszemes. Automobiļiem jāiededzina
priekšuguņi un sarkanā uguns pakaļgalā tūliņ pēc
saules rieta. Anglijā visiem satiksmes līdzekļiem un

gājējiem arvien jāturas pa kreisi. Ir jau vēl vai-

rāki citi noteikumi, kas apdomīgi sacerēti, lai no-

vērstu sadursmes uz ceļiem.
Noteikumi juras ceļos nepieciešami tieši tādam

pašam nolūkam, t. i., lai palīdzētu kuģiem izvairīties

no sadursmēm. Priekš daudz gadiem šādu notei-

kumu nebija, un daudz skaistu kuģu aizgāja bojā līdz

ar ļaudīm tikai tādēļ, ka virsnieks tumsā nebija laikā

saskatījis pretimnākošo kuģi, un kad to ieraudzīja, jau

bija par vēlu, lai varētu izvairīties no sadursmes. Bija
arī gadījumi, kad kuģi redzēja viens otru un tomēr

sadūrās, jo nebija cietu likumu, kas noteiktu, pa kuru

roku jāgriež ceļš; tādēļkuģi brauca viens otram virsū,

jo neviens no kuģu vadītājiem nezināja, ko darīs pre-

timnācējs. Tas bija ļoti muļķīgs un bīstams stāvoklis,
vai nē? Bet tad visu tautību kuģniecības speciālistu
kopējā apspriedē izstrādāja nepieciešamos likumus.

Visiem kuģiem jārāda zināmas atšķirības ugunis un

jāpadodas zināmiem noteikumiem, ja tie atrodas

viens otra tuvumā. Šie likumi uzrakstīti trīsdesmit

vienā paragrāfā jeb nodalījumā, un, pirms kādam ir

atļauts būt par kuģa virsnieku, tam jāiemācās šie no-

teikumi vārdu pa vārdam un pilnīgi jāizprot to no-

zīme. Šajā grāmatā nepietiek telpas, lai uzrakstītu

visus tos paragrāfus vārdu pa vārdam, bet tā vietā
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es mēģināšu tos paskaidrot, cik vien iespējams vien-

kārši. Manis lietotā numerācija nesakrīt, protams,

ar paragrāfu numerāciju likumu grāmatā.
I. Pirmais likums, kas jūrā jāiegaumē, ir: būsim

uzmanīgi un visu rūpīgi vērosim. Toms Greijs uz-

rakstījis pantiņu, kas nevienam vien jaunam jūrnie-
kam palīdzējis atminēt šo pirmo likumu uz jūras. Tas

skan:

Ir drošībā, ir šauboties

Arvienu jūrā uzmanies.

Šim pantiņam es no savas puses piemetinātu:

Ja dzīvības tev glābšanai,
Tad kuģa tilts nav snaušanai.

11. Buru kuģim braucot ir divas ugunis kuģa

rumpja priekšējā daļā, pa vienai katrā pusē. Krei-

sajā pusē uguns ir sarkana, bet labajā pusē zaļa. Šis

ugunis novietotas kuģa sānos speciāli šim nolūkam

ierīkotās vietās tādā kārtā, lai tās būtu redzamas no

kuģa priekšgala un pakaļgala, un no tās
puses, kurā

atrodas kuģis attiecībā pret pretimbraucošo kuģi. Tas

nozīmē: ja kāds kuģis tuvojas otram kuģim no krei-

sās puses, tas nevar redzēt uguni labajā pusē; ja tu-

vojas no labās, neredz uguni kreisajā pusē. Šāds ie-

kārtojums palīdz virsniekam noteikt, kādā virzienā

pretimnākošais kuģis iet. Šīm ugunīm jābūt saska-

tāmām skaidrā laikā divu jūdžu attālumā.

111. Tvaikonim ir tāpat divas krāsainas ugunis
kā buru kuģiem, bet tam vēl papildus ir viena gaiša
balta uguns, kas atrodas labi augstu virs klāja pie
kuģa priekšmasta jeb fokmasta. Šī baltā uguns no-

stādīta tā, ka tā redzama no abām pusēm un atrodas

dvarsā uz kuģa gareniskās ass. Tai jābūt saskatā-

mai piecu jūdžu attālumā.

Tvaikoņi, kas garāki par 600 pēdām, var uzvilkt

otru tādu pašu uguni arī savā pakaļējā mastā.

IV. Velkoņiem vai arī ikvienam kuģim, kas velk
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otru tauvā, ir tāpat abas sānu ugunis, bet priekš-
mastā tie uzvelk divas baltas ugunis vertikālā stā-

voklī, 6 pēdas augstu vienu virs otras. Ja viņu vilktā

peldošā līdzekļa garums pārsniedz 600 pēdu. tam jā-
paceļ vēl trešā baltā uguns pāri jau pieminētām di-

vām.

V. Visiem kuģiem jāizliek balta, gaiša uguns kuģa
pakaļgalā.

VI. Noenkurotam kuģim jāuzvelk labi augstu bal-

ta uguns (parasti to uzvelk pie fokstagas). Sai ugunij
jābūt redzamai no visām pusēm. Lielākā daļa noen-

kurotu kuģu paceļ divas šādas baltas ugunis, vienu

priekš- un otru pakaļgalā.
Dienas laikā noenkurotam kuģim jāpaceļ liela

melna bumba redzamā vietā.

VII. Kabeļu licēji kuģi, strādādami pie tele-

grāfa kabeļu izlikšanas, rāda trīs ugunis masta galā.

Virsējā uguns ir sarkana, vidējā balta un apakšējā
atkal sarkana. Jūrā peldošam kuģim, tāpat arī ka-

beļu likšanas darbā esošam jābūt apgādātam ar krā-

sainajām sānu ugunīm. Dienas laikā šie kuģi paceļ
masta galā trīs figūras uguns vietā. Virsējai figūrai
jābūt apaļai un sarkanā krāsā, vidējai četrstūrim,
baltā krāsā un apakšējai atkal apaļai, sarkanā krāsā.

VIII. Airu laivām un citiem ļoti maziem peldo-
šiem līdzekļiem jārāda balta uguns ar starplaikiem
vai tad, kad tie nonāk tuvāk citiem peldošiem līdzek-

ļiem.

IX. Loču kuģiem esot darbā, uzdodot vai noņe-

mot ločus no kuģiem, ir divas krāsainas sānu ugunis,

un mastā deg augšā balta un apakšā sarkana uguns.
Noteiktos starplaikos loču kuģi rāda baltus bliņķus

(baltu bliņķi jeb uzliesmojumu iegūst ar lāpu, kuru

aizdedzina uz dažām minūtēm).
Dienas laikā loču kuģi uzvelk speciālu flagu.
X. Zvejnieku kuģi, atrazdamies darbā, paceļ vie-

nu gaišu baltu uguni masta galā un otru baltu uguni
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zemāk pie ūdens tajā pusē, kurā izmesti tīkli vai

auklas.

Dienas laikā zvejas kuģi paceļ masta galā lielu

grozu.
XI. Kuģim, kas atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, jā-

paceļ cik iespējams augstu viena virs otras divas sar-

kanas ugunis. Ja šāds kuģis peld ūdenī uz priekšu,
tam arī jāiededz divas sānu ugunis. Dienas laikā

šādi kuģi paceļ divas melnas bumbas sarkano uguņu

vietā.

Miglas signāli.

Miglainā laikā visiem tvaikoņiem, kas brauc caur

miglu, jādod garš pūtiens ar tvaika svilpi ik pēc di-

vām minūtēm.

Noenkurotiem kuģiem piecas sekundes ik minūtē

jāzvana, dodot ātrus un spalgus piesitienus.

Kuģiem, kas kādu iemeslu dēļ nespētu miglā ci-

tiem kuģiem pagriezt ceļu, jādod ik divas minūtes ar

svilpi viens garš pūtiens, kam seko divi īsi pūtieni.

Noteikumi sadursmju novēršanai.

Kad esam iemācījušies pazīt ugunis, ar kādām

jābūt apgādātiem kuģiem, varēsim sekot ceļa notei-

kumu otram nodalījumam.
Vispirms es ieteicu izgatavot no koka vai papes

mazus kuģu modelīšus un tiem uzkrāsot krāsainus

punktus sānu un masta uguņu vietā. Sērkociņa ska-

liņš var noderēt par mastu. Kad lasīsim ceļa notei-

kumus, tos varēsim mācīties izprast ar kuģu mode-

līšu palīdzību. Vēlāk, kad būsim šos noteikumus iz-

mācījušies no galvas, varēsim nodoties spēlēm vai ro-

taļām, kādas es lieku priekšā īpašā rotaļu nodaļā šīs

grāmatas beigās.

Pārpratumu novēršanai paskaidrošu terminus, kā-

dus lieto jūrnieki, bet kas sauszemiešiem varētu būt

sveši.
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Termini.

„C eļ ā" jeb «peldot jū r ā". Tas nozīmē, ka

kuģis kustas ūdenī vai nu ar apstādinātām mašīnām,

vai arī tām darbojoties.
„D o d ceļ v". — Pretimnācējs dod ceļu jeb at-

brīvo ceļu.

„Paliek uz vieta s". — Pretimnācējs ne-

maina savu kursu vai ātrumu.

„I epa ka ļ". Tālāk uz kuģa pakaļgalu.

«Bezpalīdzīgā stāvoklī".
— Nespēj ap-

zinīgi vadīt kuģi.
„Tā 1 v p r o jā m".

—
Labi liels attālums starp

kuģi un kādu objektu vai otru kuģi.

Gadījumi, kas arvien jāatceras.

Ja kuģis nāk tieši uz mums, redzam reizē šī kuģa
sānu ugunis un masta ugunis. Tad saka: „taisni

virsū".

Viena pati gaiša balta uguns var piederēt sekojo-
šiem avotiem: bojai, noenkurotam kuģim, tā var būt

pakaļējā uguns, var piederēt mazai airu laiviņai, zve-

jas kuģim vai arī, ja esam zemes tuvumā, redzam

kādu uguni krastā. Vērosim to cītīgi, kamēr pār-

liecināsimies, no kurienes ieraudzītā gaisma nāk. pa-

gaidām turoties no tās tālu projām.
Ja redzam balto masta uguni un zaļo sāna uguni,

tas nozīmē, ka kuģis atrodas ar labajiem sāniem pret

mums. Tā varam zināt, kādā virzienā kuģis iet.

Rūpīgi vērosim to.

Ja redzam balto masta uguni un sarkano sāna

uguni, tas nozīmē, ka atrodamies šī kuģa kreisajā
pusē.

Noteikumi.

I. Tvaikonis vienmēr griež ceļu buru kuģim.
11. Visi kuģi griež ceļu noenkurotiem kuģiem,

kuģiem, kas atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, kabeļus li-



131

čējiem kuģiem, ja tie ir darba, un zvejnieku kuģiem,

kad tie ir nodarbināti ar zveju.

111. Panākošais kuģis griež ceļu panāktajam.

IV. Kad divi tvaikoņi tuvojas tieši viens pret

otru, abiem jāmaina kurss uz labo pusi, lai paietu
viens otram garām ar kreisajiem sāniem. Kādreiz

ir atļauts brīvi izvēlēties ceļa griešanas pusi. Bet tad

darīsim prātīgi, ja brīdināsim pretimnākošo kuģi ar

svilpes pūtieniem (viens pūtiens, ja brauksim pa labi;
divi pūtieni, ja brauksim pa kreisi). Nelaiķis Toms

Greijs to ietvēris pantā:

Ja gunis rāda: sāni abi,
Griez savu kuģi tad pa labi;
Sarkans — sarkans; zaļš pret zaļu —

Dod uz priekšu kuģim vaļu.

V. Ja divi tvaikoņi šķērso viens otra kursu, tad

kuģis, kam pretimnācējs ir labajos sānos, arvien griež
ceļu, turpretī otrs kuģis nemaina kursu. letverot

pantā, tas skanētu tā:

Pa labi sarkans parādās —

Dot ceļu tev tad pienākas.
Kā prāts tev liek: griez šā vai tā.

Ej atpakaļ vai apstājies.
Pa kreisi zaļu ieraugot,
Tu vari mierīgs paslinkot.
Tev nācējs kursu nešķērsos.
Jo zaļš no kreisās ceļu dos.

Piezīme: Parasti ir vislabāk, ja kursu mainot, lai

izvairītos no otra kuģa, apejam to no pakaļpuses.
Tomēr vislabāk jārīkojas tā, kā pašreizējos apstākļos
šķiet esam prātīgāk un drošāk.

Un beidzamais un labākais likums ir: «uzmanies
labi! 1' Neaizmirsīsim pantu:
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Vai drošībā, vai šauboties

Tu jūrā vienmēr uzmanies,

Ja briesmās nespēj pagriezties.

Ej atpakaļ vai apstājies.

Skaņas signāli.

Lai palīdzētu virsniekiem, kad tie šaubās par vir-

zienu, kādā pretimnākošais kuģis pagriezīsies, lieto

sekojošus signālus:
Viens īss pūtiens ar tvaika svilpi nozīmē: „Es

mainu kursu uz labo pusi (griežos pa labi)".
Divi īsi pūtieni nozīmē: „Es mainu kursu uz

kreiso pusi" (pagriežos pa kreisi).
Trīs īsi pūtieni: „Es eju atpakaļ."
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XVII nodaļa

Kā kuģi savā starpā
sarunājas

Lasot šo grāmatu, būsim atraduši, ka cilvēka

asprātība ir devusi kuģiem iespēju piepildīt visas va-

jadzības. Tērauda korpusam jeb rumpim dod dzī-

vību mašīnas. Kuģi disciplinē jeb vada stūres ierī-

ces. Cilvēks aizdod kuģim savas vērīgās acis un virs-

nieku un kuģu ļaužu veiklību, lai tas pats sevi ne-

sadragā, uzdurdamies briesmām, kas tam visapkārt
uzglūn. Man šķiet, ka kuģī vislabāk saskatāma cil-

vēka sadarbība ar mašīnu. Viens otram palīdz, un

viens otram kalpo. Šī sadarbība iemieso kalpošanu,
un kalpošana tuvākam ir viscildenākā īpašība pa-
saulē. Domāt par citiem! Strādāt citiem! Ja kād-

reiz nonāksim līdz tam pilnības stāvoklim, kad nebūs

vairs šausmīgo karu, ne greizsirdības un nenovīdības

vienam pret otru, ne arī patmīlīgās ēšanās un līšanas

pēc tā sauktajām sekmēm, tad to būsim aizsnieguši,
mācīdamies kalpot viens otram. Ja tas kādreiz no-

tiks, es ceru, ka gudrākie vīri izvēlēsies sev par pa-

raugu kuģi. Nekam, ko es pazīstu, nepiemīt tik pil-
nīgā mērā kalpošanas gara jēdziens.

Cilvēks atrada, ka kuģim vajadzīga balss. Kad

kuģis vēlējās plašajā jūrā apsveikt savu brāli, kad

briesmu brīdī vēlējās saukt pēc palīdzības, kad vēlē-

jās brīdināt citu kuģi par briesmām, kādas izdevies

saskatīt, visām šīm vajadzībām, tāpat kā cilvēkam,
arī kuģim bija nepieciešama balss, lai varētu runāt.

Cilvēks nāca palīgā un izgudroja signālu grāmatas
kuģu valodai. Kuģi sarunājās ar flagu plandīšanos,
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ar gaismas zibsnīšanu un ari ar maģisko radiotele-

grafiju.
Par radiotelegrafiju es neko nestāstīšu un nemācī-

šu. Radiotelegrafija ir speciālistu uzdevums. Uz katra

kuģa, kas dodas dziļos ūdeņos, atrodas radiotelegra-
fists. Radiotelegrafija neietilpst matrožu uzdevumos,

tālab es to atstāju speciālistiem, kopā ar jūrnieku pa-
teicību par to, ka radiotelegrafisti atrodas uz kuģa.

Bet citi runas veidi, kas noder kuģa sarunai ar

kuģi. vai ziņas došanai uz sauszemi, ietilpst jūrnieka
darbā. Mums tie jāzina. Te uzskaitīti tie sazināša-

nās līdzekļi, kādus lieto jūrā.
Signālu flagas. —

Lieto krāsainās flagas,
kas uzskaitītas Starptautiskajā signālflagu sarakstā

jeb kodā. Šo sarakstu grozīja 1931. gadā.
Semafors. — Signalizēšanu ar semoforu izdara

divējādi, vai nu mēchaniskā ceļā ar grozāmām rokām,
vai arī ar diviem nelieliem karodziņiem, ko signalizē-
tājs tur rokās.

Morzes lampa. — Signalizē ar īsu un garu

gaismas zibšņu palīdzību.
Attāluma signāli. — Signalizē ar dažādi

izveidotu priekšmetu pacelšanu, kurus var saredzēt

no liela tāluma.

Signalizēšana ar flagu pacelšanu.

Šis sazināšanās līdzeklis uz jūras sastāv no krā-

sainu flagu alfabēta un starptautiska signālu koda

jeb grāmatas, lai dažādu tautību kuģi varētu sarunā-

ties savā starpā bez grūtībām. Uz katra kuģa atro-

das starptautisko signālu grāmata, kur atzīmētas da-

žādas burtu grupas un izskaidrota to nozīme. Pats

par sevi saprotams, ka ietilpināt šai grāmatā visu

signālu kodu būtu neiespējami. Tā te būtu lieka pat

tad, ja lasītāji gribētu gūt izdevību iemācīties flagu
grupējumu nozīmes no galvas, kas, blakus minot,

nemaz nebūtu izdarāms. No kuģu virsniekiem prasa
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tikai to, lai viņi būtu pieraduši puslīdz veikli rīkoties

ar signālu grāmatu, t. i., lai tie zinātu, kur bez ka-

vēšanās grāmatā var atrast signāla nozīmi. Reizēm

gan no viņiem prasa, lai tie zina vissvarīgāko un vis-

vajadzīgāko signālu nozīmi. Dažus no tiem es še

minēšu.

Vienas flagas signāli.

Flagām, ja tās paceltas pa vienai, ir sekojoša no-

zīme:

A flaga— «Izmēģinu kuģa ātrumu".

B
„ — «leņemu (vai izkrauju) sprāgstvielu

kravu".

C
„

— „Jā" (kuģu valodā).
D

„
— «Grieziet man ceļu; es manevrēju ar grū-

tībām".

E
„ — «Es mainu kursu uz labo pusi".

F
„ — «Esmu bezpalīdzīgā stāvoklī; stājieties sa-

karos ar mani".

G
„

— «Man vajadzīgs locis".

H
„

— «Uz kuģa pašlaik ir locis".

I
„

— «Es mainu kursu uz kreiso pusi".
■I

«
— «Es signalizēšu ar semaforu".

X
„

— «Jums būtu nekavējoties jāaptur kuģis".
L

„
— «Man jums kas svarīgs jāpaziņo".

M
„

— «Man ir ārsts uz kuģa".
N

„
— „Nē".-

-0
„ — «Cilvēks pārkrita pār malu".

P
„ —

Zilai Pēteris
— (Ostā) «Es tūliņ atstāšu

ostu". (Jūrā). «Jūsu ugunis ir tumšas

vai izdzisušas".

Q „
— «Man ir tīra veselības apliecība".

R
„

— «Tālāk no mana kuģa ir braucams ceļš.
Jūs varat atrast ceļu man garām".

S
„

— «Es eju atpakaļ".
T

„
— «Neejiet man garām".

U
„

— «Jūs atrodaties briesmās".

V
„

— «Man vajadzīga palīdzība".
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W
„

— „Man vajadzīga ārsta palīdzība".
X

„
— „Neizvediet savu nodomu. Uzraugiet ma-

nus signālus".
V

„
— „Es vedu pastu".

Z
„

— Izsaukšanās signāls kuģiem, kas vēlas

runāt ar krasta stacijām.

Divflagu signāli ir steidzami un svarīgi signāli.

Trīsflagu signāli aptver katru priekšmetu, ko vien

var iedomāties. Četru flagu signāli ir kuģu vārdi

pēc signāla koda. Katrai nācijai ir savi, viens vai

divi. atšķirības burti; vienā acu uzmetienā ir nosa-

kāma kuģa nacionalitāte. Nacionālās atšķirības flagu

jeb burtu arvien paceļ flagu grupējuma augšējā galā.

Flagu signālu koda pilda divus biezus sējumus un ir

iekārtota līdzīgi vārdnīcām. Nolasot signālu, jāzina,
kādu burtu apzīmē pacelts flagu grupējums. Zinot

burtu, grāmatā var atrāsi signāla saturu.

Paņēmieni, kādus lieto signalizējot ar flagu

pacelšanu.

Kuģi, kas vēlas savā starpā sarunāties ar inter-

nacionālās flagu kodās palīdzību, rīkojas sekojoši:
Kuģis, kurš vēlas sākt sarunu vai sniegt kādu

ziņu, paceļ savu karogu kopā ar kodās flagu zem tā.

Otrs kuģis paceļ kodās flagu, bet ne pilnīgi. Tas

nozīmē: „Esmu gatavs saņemt jūsu ziņojumu".
Pirmais kuģis pēc tam paceļ savu signālu.
Uztvērējs kuģis tur savu kodās flagu puspaceltu,

kamēr ir izlasījis un sapratis doto signālu, un tad

paceļ flagu taisni uz augšu pret masta galotni. Tas

nozīmē: „Es jūs sapratu".
Sūtītājs kuģis tad nolaiž savu signālu.
Steidzamos un svarīgos signālus un vienas flagas

signālus, protams, apmaina bez kādām iepriekšējām
ceremonijām. Tos vienkārši paceļ cik iespējams ātri.

Kara flotē lieto citādu alfabētisko flagu sarakstu

un speciālas flagas. Ja redzam divus kara kuģus
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signalizējam savā starpā, tie katrā zinā lieto kara

signālu kodu. Kara kuģi lieto starptautisko signālu
kodu tikai sarunās ar tirdzniecības kuģiem. Tāpal
arī dažās ostās vienas flagas signālus dažreiz lieto tīri

vietējām vajadzībām. Signalizētāji amatieri darītu

labi, ja vienmēr pārliecinātos, vai kādā ostā lietotie

signāli nav tikai vietējie signāli.

Attāluma signāli

Attāluma signāli dod iespēju kuģiem sarunāties

savā starpā lielākos attālumos, kad krāsainu signālu
flagu atšķiršanā nevar būl lielas drošības. Šim saru-

nāšanās paņēmienam nepieciešami dažādi veidoti

melni priekšmeti un nekustīgs semafors.

Priekšmeti ir bumbas, koni, cilindri, četrstūrainās

flagas. vimpeļi un citi.

Mēchaniskais semafors sastāv no vertikāla staba,

kam pierikotas paceļamas rokas jeb rādītāji. Dzelz-

ceļa stacijās šādu ierīci lieto zīmnešiem. Katrs zīmju
stabs ir savā zinā pastāvīgs semafors. Zīmneša pa-

celtais rādītājs saka, ka vilciens var droši ieiet sta-

cijā.
Zinies un paceļamos simbolus numurē, un numu-

rus sakārto kodā. . Sekojošā tabulā parādīti tāluma

signāli un to skaitli.

Sagrupējot šos priekšmetus jeb simbolus pa
trim

un piešķirot katrai grupai kādu nozīmi, kuru ierak-

sta signālu grāmatā, var izveidot īpašu ziņu sūtīša-

nas paņēmienu.
Vētras signāli, kas jūrniekiem un citiem intere-

sentiem dod brīdinājumus par vētras tuvošanos, ir

viens no attāluma signālu veidiem. Vētras signālus
paceļ piekrastes stacijas signālmastā, lai brīdinātu

garāmejošos kuģus par slikta laika tuvošanos. Tie ir

sekojoši:
Dienvidu vētras brīdinājums. — Kons

ar tievgali uz leju. (Vētra gaidāma no kaut kura
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kompasa punkta jeb strēķa starp dienvidu austru

miem pāri dienvidiem līdz ziemeļrietumiem.)

LIELU ATTĀLUMU SIGNĀLI

Ziemeļvētras brīdinājums. — Kons

ar tievgali uz augšu. (Vētra gaidāma no ziemeļpuses.)
Nakts laikā lieto kona vietā vienādas krāsas ugu-

nis, vēlamas gan sarkanas, kas sakārtotas trīsstūri.

Semaforēšana ar rokas flagām.

Tas ir signalizēšanas veids, kuru zēni visbiežāte

pazīst. Tas pastāv no alfabēta, ko izveido ar flagām,

turot tās dažādos stāvokļos. Šo alfabētu var izmācī-

ties ilustrāciju tabulās. Pirmā lapas puse ir domāta,
lai no tās iemācītos signālu došanu; otrā domāta sig-
nālu nolasīšanai. Pirmajā lapas pusē parādīts signā-
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lists, kas nostājies ar muguru pret skatītāju un no-

raida ziņas. Otrajā lapas pusē parādīts signālists,
kas nostājies ar seju pret skatītāju, kurš ziņas uztver.

Es dodu padomu mācīties pēc šīs metodes. let gan
drusku lēnāk, nekā atceroties, ka tāds vai citāds

burts stāv pretim kādam otram burtam (A stāv pretī

G), bet kad esam iemācījušies pazīt burtu pašu par

sevi, nevis sakarībā ar citiem burtiem, arvien jū-
tam, ka esam krietni veiklāki signalizēšanas darbā.

legaumēsim, ka persona, kas signalizē mums kādu

ziņu, ir ar seju vērsusies pret mums; šīs personas labā

roka ir pretī mūsu kreisajai rokai, un viņas kreisā

roka ir pretī mūsu labai rokai. Lūkosim to labi

pārdomāt un iegaumēt, tad būsim pārvarējuši pirmās
signalizēšanas grūtības. Divas ilustrāciju lapas mums

nāks palīgā.
Es dotu padomu izgatavot krājumu signālkāršu

pašmācībai. Sagriezīsim papi gabalos, kas ir parastā

spēļu kāršu lielumā, un uz katras kārts uzzīmēsim

mazu figūriņu, kas atbilst kādam signāla burtam. Sa-

jauksim kārtis un tad izpētīsim un iegaumēsim tās

citu pēc citas. Pēc ilgākas praktizēšanās nebūs grūti
kārtis paturēt atmiņā. Rotaļu nodaļā aizrādu uz

dažām rotaļām, kas iespējamas, lietojot šādas kārtis.

Kad signalizēsim ar flagām, izstiepsim roku

taisni. Nedarīsim to par lēnu. Turēsim flagu uz

priekšu tā, lai roka un flaga atrastos taisnā līnijā.
Izveidojot burtu D, pacelsim roku ar flagu taisni

virs galvas. Nesvārstīsim to ap degunu, kā māca

daži skolotāji.

Uztvērējs signālists spriedīs par mūsu prasmi pēc

tā, cik ātri nosūtīsim signālu. Viņš atbildēs tādā

pašā ātrumā. Tādēļ, lai nenonāktu muļķīgā stāvoklī,

nesignalizēsim nekad ātrāk, kā paši spējam uztvert.

lesāksim katru signālu ar alfabētisko zīmi (J).
Beigsim katru ziņojumu ar burtiem V un E, izda-

rot to divās kustībās.

Skaitļus sāksim ar skaitļu zīmi. Ja esam izda-
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rijuši kļūdu, dosim svītrošanas jeb anulēšanas signālu
un sāksim signalizēšanu no jauna.

Ja vēlamies vērst tā uzmanību uz sevi. ar kuru

gribam apmainīties signāliem, izmetīsim flagas burta

J pozicijā un viegli paplandīsim tās. Ja redzēsim

kādu signalizējam, izveidojot burtu J, atbildēsim, tu-

rot flagu burta C izveidojumā. Neatbildēsim, pirms
nebūsim pārliecināti, ka esam skaidri saskatījuši sig-

nālu un to sapratusi.
Ja sastādām vārdus, sāksim tūliņ veidot burtus

citu pēc cita. Pēc katra vārda nobeigšanas, bet ne

agrāk, nolaidīsim veikli flagas un sakrustosim tās

kāju priekšā.
Trīs „A", kas strauji veidoti viens pēc otra. no-

zīmē — „punktu" vai teikuma beigas.

Signāli Morzes koda ar spuldzi.

Nakts laikā kuģi sarunājas savā starpā ar garu

un īsu gaismas zibšņu palīdzību, kas iegūti ar spul-
dzi. Šie īsie un garie zibšņi sakārtoti kodā un sa-

tur visus alfabēta burtus un citas speciālas zīmes. Šo

kodu sauc par Morzes kodu. Labākais paņēmiens, kā

var iemācīties šīs zīmes atminēt, ir to atkārtota rak-

stīšana uz papīra strēmelēm. Ņemsim reizē nedau-

dzus burtus un turpināsim tos rakstīt tik ilgi, kamēr

šos burtus atminēsim no galvas. Kad jutīsim, ka at-

minam visus koda burtus, tad veidosim no tiem vār-

dus un pārbaudīsim savu atmiņu. Daži skolotāji gan
saka. ka vislabāk varot Morzes kodu iemācīties, ja
mācoties vispirms visus burtus, kas pastāv tikai no

īsiem zibšņiem, un pēc tam tos burtus, kas pastāv

no garajiem zibšņiem, kā T. M un O. Citi turpretim
apgalvo, ka labāk paliekot atmiņā, ja mācoties bur-

tus sakārtot tā, lai tie, kuri viens no otra atšķiras

ar apgrieztām zīmēm, piemēram, A un N, vai ari F

ir apgriezts L. būtu blakus viens otram. Tomēr pēc
mana ieskata gan vislabāk ir. ja iemācāmies katru
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burtu atsevišķi. Mācīsimies pazīt A un zināsim, ka

tas pastāv no viena īsa un viena gara zibšņa. Var jau
būt, ka tāda mācīšanās aizņem vairāk laika, bet tad

būsim iemācījušies pamatīgāk. Lasot kādu ziņoju-
mu nekad nesajauksim N ar A, jo tiem mūsu atmiņā
nav nekāda sakara. Kad mācījāmies skolā parasto
alfabētu, skolotājs nemācīja atminēties, ka M ir ap-

griezts W. Viņš mācīja, ka M ir M un W ir W.

Es dodu lasītājiem padomu Morzes ābeci mācīties

tādā pašā ceļā. burtu pēc burta, jo galu galā tad iz-

veidosimies par labākiem signalizētājiem, nekā māco-

ties alfabētu ar citiem paņēmieniem.
Tāpat kā semaforējot, nekad nenoraidīsim zīmes

ātrāk, kā spējam tas uztvert. Turēsim spuldzi vērstu

tieši pret to personu, kurai signālu noraidām, un vei-

dosim burtus uzmanīgi un precīzi. Atdalīsim rū-

pīgi vārdus vienu no otra. Centīsimies neiebraukt

ar viena vārda burtu otrā vārdā un nesaplūdināsim
blakus burtus kopā.

Uztverot pārliecināsimies, vai esam pareizi izla-

sījuši doto vārdu, un tikai pēc tam atbildēsim ar

„lasīju" zīmi. Nekad neminēsim. Uzniinēšanas tiek-

sme ir daudzu signalizētāju ļauns netikums. Uztvē-

ruši pirmo burtu, viņi tiecas jau uzminēt visu vārdu,

bet visbiežāk to uzmin aplam.
Man prātā kāds gadījums kāja laikā, kad es kal-

poju par signalizētāju uz kādas torpēdu laivas Duv-

ras apsardzē. Tas rāda. kādas briesmas saistītas ar

šādu minēšanu.

Torpēdu laiva stāvēja piesieta pie krasta Duvras

ostā kopā ar citām torpēdu laivām, un es stāvēju
sardzē uz tiltiņa. Tad admirāļa signālstacijā pacēla
mūsu atšķirības signālu un zem tā divas koda flagas,

kuras nozīmēja: «Sagatavojieties ievilkt jūsu piesie-
namās troses". Es pacēlu atbildi masta galā, lai pa-

ziņotu admirāļa signālvīram, ka esam signālu sapra-

tuši, un tad skrēju zemē, lai šo ziņu pateiktu mūsu

kapteinim.
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Nedaudzu minūšu laikā mēs bijām gatavi ievilkt

savas piesienamās troses, un ikviens bija savā vietā.

Vecākais signālists uznāca uz tiltiņa un pieņēma no

manis sardzi. Bet drīz vien mūsu «numuru" atkal

pacēla signālstacijas mastā ar „semafora" flagu zem

tā. Mums bija jāpieņem ziņojums ar semafora paņē-
mienu. Vecākais signālists pacēla pie acīm savu tāl-

skati, un es stāvēju tam blakus ar signālu bloku un

zīmuli, gatavs uzrakstīt ziņojumu, ko tas skaņi no-

lasīs. Viņš ziņojumu lasīja šādi: „Duvras apsardzes
admirālis torpēdu laivai (tās vārds). Punkts. lerau-

dzīta zemūdene trīs jūdzes uz dienvidrietumiem no

Kn
..

." Še vecākais signālists sacīja kaut ko klusā

balsī, un es zināju, ka viņš palaidis garām pārējo
vārda dalu. Tad viņš izsaucās: „Uguns ..

." Viņš
atkal kaut ko nomurmināja un tad teica: „Es pazau-

dēju vārdu." Es atstāju starpu iztrūkstošajam vār-

dam un rakstīju tālāk to. ko viņš sacīja: „Ejiet un iz-

meklējiet ".

Beidzis signālu uztveršanu, vecākais signālists pa-

ņēma pārbaudīšanai manu bloku, kur bija uzrakstīts

sekojošais:
„Duvras apsardzes admirālis

—
leraudzīta zem-

ūdene trīs jūdzes uz dienvidrietumiem no Kn
...

Uguns... Ejiet un izmeklējiet."
Vecākais signālists nicīgi pavīpsnāja, jo viņam ne-

tikās, ka to noķer signālu sajaukšanā.
„Būs kāds uguns kuģis," viņš sacīja. „Man gri-

bētos zināt, kurš tas ir." Piepeši viņa ģīmis noskaid-

rojās. «Dabūju," viņš sacīja. „Tas ir Knoka uguns

kuģis." Viņš uzrakstīja uz papīra: „Knoka uguns ku-

ģis" un aiznesa šo ziņu kapteinim.

Kapteinis, lasot ziņu, neticīgi pasmaidīja.
„Knoka uguns kuģis," viņš teica. „Bet tas taču

nav mūsu apsardzes rajonā. Tas ir pie Temzas iete-

kas." Viņš pagriezās pret vecāko signālistu. „Vai
esat pārliecināti, ka tas ir Knoks?" viņš jautāja.

Vecākais signālists, baidīdamies atkāpties, apgal-
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voja, ka tas tā esot. Kara flotē pavēles izpilda bez

kādiem jautājumiem, pat tad, ja tās liek kapteinim
iet simtām jūdžu tālu uzmeklēt zemūdeni, neskato-

ties uz to, ka tuvumā ir desmitām citu torpēdlaivu.
Iziedami no ostas, mēs redzējām, ka vēl viens no

mūsu diviziona kuģiem pieņem signālu un seko

mums. Mēs pieņēmām, ka tas sūtīts ar to pašu uz-

devumu kā mēs.

Atstājuši ostu, mēs pagriezāmies uz ziemeļaustru-
miem, lai dotos gar piekrasti uz Temzas ieteku pie
Knoka uguns kuģa. Bet mēs bijām pārsteigti, kad

mūsu līdzgaitnieks nesekoja vis mums, bet pagriezās
uz dienvidrietumiem.

„Te kaut kas nav kārtībā," kapteinis sacīja.
«Klausieties, signālist, pajautājiet tam kuģim, uz

kurieni viņš iet."

Vecākais signālists uzkāpa pie staru metēja (staru
metēji saredzami lielos attālumos pat dienas laikā,

un tādēļ tos lieto kara flotē tālajiem signāliem) un

prasīja otram kuģim, kurp tas iet. Dabūjām sekojošu

ziņu: „Ejam uz poziciju trīs jūdzes uz dienvidrietu-

miem no Knukļa bākas uzmeklēt zemūdeni."

Knukļa bāka ir uz viļņlauža, kas aizsarga Duvras

ostu no jūras. Es negribu stāstīt, ko kapteinis teica

vecākajam signālistam, bet šis notikums rāda, cik

riskanti ir nodarboties ar signālu uzminēšanu.

Bet stāstīdams pastāstus, nevarēšu lasītājus iemā-

cīt signalizēt un lasīt signālus. Tādēļ turpināsim la-

bāk iesākto mācīšanās gaitu.
Ja kuģis vēlas dot signālu otram kuģim vai pie-

krastes signālstacijai, tas vērš uz sevi uzmanību, no-

raidīdams veselu sēriju A (.—.—.—, v. t. t.) ar Morzes

lampas palīdzību. Uztvērējs kuģis vai signālu sta-

cija atbild ar veselu sēriju T (gari zibšņi).
Baidītājs kuģis burto vārdu pa vārdam savu ziņo-

jumu, un uztvērējs kuģis atbild ar T pēc katra vārda

izlasīšanas. Ja pēc vārda noraidīšanas neatbild ar T
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(viens garš zibsnis), raidītājs kuģis atkārto savu pē-

dējo vārdu.

Nobeidzot ziņojumu, raidītājs kuģis noraida zī-

mes A R, ko uztvērējs kvitē ar dažiem A. Ja uz-

tvērējs kuģis nav sapratis ziņojumu, tas noraida IMI.

kas nozīmē: «lūdzu atkārtojiet".
Ja nodomāts noraidīt skaitli, tad vispirms to pa-

ziņo ar zīmēm FI. Beidzot skaitļu noraidīšanu, ja
nodomāts turpināt vārdu burtošanu, jādod zīme FF.

Dažiem burtiem, ja tos noraida atsevišķi, ir sevišķa
nozīme. Tie ir ļoti svarīgi signāli.

Atsevišķu burtu signāli.

liurts U. „Jūs esat briesmās."

„
V. „Man vajadzīga palīdzība. Palieciet pie

manis."

„
W. „Man vajadzīga medicīniskā palīdzība."

„
0. „Cilvēks pārkrita pār malu!"

„
P. „Jūsu ugunis izdzisušas (vai notīriet jūsu

ugunis)."
„

R. «Tālāk aiz mana kuģa ir ceļš. Jūs va-

rat atrast ceļu man garām."
„

L. «Apstājieties. Man ir kas svarīgs jums
paziņojams."

Signāli kuģiem, kas ir nelaimē.

Kad kuģis ir nelaime un tam vajadzīga palīdzība,
tas dod sekojošus signālus.

Dienas laikā:

1. Lielgabala šāviens vai cits eksplodējošs sig-
nāls, kuru atkārto katru minūti.

2. Liesmas, kas rodas sadedzinot darvas vai eļ-

ļas mucu, vai arī kādu citu gaiši liesmojošu priekŠ J

metu.

3. Nepārtraukti pūtieni ar tvaika svilpi vai miglas
tauri.
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4. Starptautiskie radiotelegrafa nelaimes signāli

(tie ir burti S. O. S.) vai ari starptautiskā flagu koda

nelaimes signāls.

Nakts laikā:

1. Tāpat šāvieni ar lielgabalu vai citāds troksnis.

2. Liesmas.

3. Pūtieni ar miglas tauri vai tvaika svilpi.

4. Radiotelegrafa nelaimes signāls.
5. Raķetes vai rokas granātas, kas izmet gaišas

dzirkstis visādās krāsās.
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XVIII nodaļa

Kā apzīmē upes un

piekrastes

I. Upes.

ledomāsimies upes kā dzīvas darbības pilnas jū-
ras ielas, ielas, kas pārpludinātas ar pasaules roman-

tiku. Tās ir izejas koridori, takas uz piedzīvojumiem.
Tās ir pēdējā aizsargātā saskaršanās ar zemi, kad ie-

sākam ceļojumu, un pirmā, iepriecinošā draudziba ar

zemi, kad ceļojumu beidzam. Jūrnieks kuģi brauc

lejup pa upi un sastop daudzus priekšmetus, kam bija

pieskāries īsajos atpūtas brīžos, laimīgi dzīvodams

mājā: pārdotavu logus, pārpildītas ietnes, pelēki bru-

ģētās ielas un dārziņus pie mājām. Vakarā viņš
redz ielu ugunis un kustīgu automobiļu gaismekļus,
kā arī karietēm līdzīgo tramvaju barus. Viņš norau-

gās uz šīm pazīstamajām lietām, dodamies lejup pa

upi, un sajūt, ka ceļojums ir sācies. Kad viņš at-

griežas no sava mēnešiem garā vientulīgā darba uz

jūras, skati upes krastos liecina par ceļojuma beigām
daudz noteiktāk nekā pati tiešā kuģa klāja atstā-

šana. Skaujošie upes krasti ietver kuģi un sarga to,

atvairīdami atklātus jūras draudus. Tie stāsta jūr-
niekam, ka viņš beidzot nu ir mājās. Aizbrauksim

no savām mājām uz ilgāku laiku. Kad atpakaļbrauk-
dami nokļūsim ielā, kur atrodas mūsu māja, lad sa-

pratīsim, ko jūrniekam nozīmē upe.

Kā sauszemietim, tā arī jūrniekam upes ir brī-

nišķīgi greznumi, kuros nevar vien beigt noskatīties.

Lieli balti līniju kuģi uzmanīgi lien augšup un lejup
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pa upi, aizvezdami mūsu tautiešus uz jaunām zemēm

vai atvezdami vecus draugus atpakaļ pie mums.

Skaisti izpriecas kuģi, kas iededz prieku ar mirdzo-

šām krāsām un zeltītu ierīci, plunčojas pa upi. Uz

klāja spēlē orķestris un plīvo karogi. Klāji pārpildīti

atpūtas meklētājiem, kas izbēguši no pilsētas pu-

tekļiem un karstuma. Impozanti preču kuģi paiet
garām cienīgā gaitā, slēpdami savu romantiku ar no-

pietna darbinieka ārieni. To tilpnēs ir krava no tik

tālām ostām kā Karači (Karachi) un Kalao (Callao).
Tur ir cukurs no Kubas, lielu koku stumbri no visas

pasaules mūža mežiem, zeltainā labība no mūsu kolo-

nijām, kopra no Jāvas, zemes rieksti no Sudānas vai

vienkārši ogles no Njukestles (Newcastle). Tas viss

nāk augšup pa upi kuģos, kurus vērojam. Ogles nonāk

tur, kur skan kuģu būvētavu veseru mūzika, kur grab
un kviec bagaru spaiņi, kur griezīgas vai aizsmakušas

tvaika svilpju balsis prasa brīvu ceļu. savam kuģim
un kur nevaļīgi kliedz mazie velkoņi, savilkdami

vilcējtauvas. Un kad kuģis nonāk piestātnēs un ostās,

mūsu tirdzniecība apmaina ogles pret mašīnām, au-

dumiem un simtiem dažādu lietu, kas savukārt dodas

lejup pa upi. Augšup un lejup pa upi soļo mūsu lab-

klājība. Tā neapstājas soļošanā ne dienu, ne nakti.

Tā ir mūsu nācijas un valsts dzīve, ko redzam, sēdē-

dami upes krastā, apvijuši rokas ceļgaliem.
Un acij. kas to redz, ir katrā garāmejošā kuģī

savs stāsts. Tas kuģis tur, kura spīdīgi baltā koku

materiālu krava paceļas augstu pāri klajam un kurš

ir nosvēries uz vieniem sāniem līdz pašai reliņa ma-

lai, kam gandrīz jau plūst pāri ūdens, ir sīvi cīnījies
par savu dzīvību. Tā ļaudis ir maz un nemierīgi
gulējuši naktis, jo tie juta kuģi nosveramies uz sā-

niem, kad ūdens šaltis skalojās pāri tā klājam.
Viņi skaitīja mirkļus, kamēr kuģis pacēlās atkal virs

viļņiem. Tie klausījās, pārkāruši vienu kāju pāri
kojas malai, gatavi lēkt laukā, tiklīdz kuģis neceltos

virs ūdens. Viņi skraidīja pa klāju un slēpās no viļ-
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ņii'm. kas skaloja jūra klaja kravu. Viņi redzēja pa-

visam tuvu garam ejam nāvi. To liecina baltu sāli

apšķaidītais skurstenis. Milzīgais vilnis, veldamies

pāri skurstenim, ir atstājis uz tā sāli, lai tā izžūsl

uz sakarsētā tērauda. Upe ir pilna aizraujošiem
stāstiem.

Upes ir ļaužu pilnas jūras ielas, tā gribas teikt,

bet šais ielās jūrniekiem, kas apkalpo kuģus, jābūt
sevišķi uzmanīgiem. Tās ir ielas ar asiem pagriezie-
niem, stiprām straumēm, smilšu un dubļu sēkļiem,

noenkurotiem kuģiem, lēni kustošamies buru kuģiem
un liellaivām. Visa šī upes darbīgā dzīve jāuzrauga
ļoti uzmanīgi, jo no katras tās daļas uzglūn briesmas,

no kurām jāizvairās. Tā ir iela, kura ļoti rūpīgi jā-

apgādā ar vajadzīgām zīmēm un kurā jāvalda liku-

miem, kas nav pārkāpjami, ne apstrīdami. Te ne-

drīkst būt nekādu kļūdu, ne arī kavēšanās. Te ne-

drīkst apstāties uh strīdēties.

Upes ir labi apzīmētas ielas. Droši kanāļi un

bīstamas vietas ir apzīmētas ar veselu boju sistēmu.

Tai jūrnieks seko savā ceļā. levērosim šīs bojas, kad

nākamreiz būsim uz upes. Mācīsimies tās atšķirt

citu no citas un ievērosim, cik rūpīgi kuģi klausa

boju brīdinājumiem.

Vispirms jāzina, ko upē sauc par „labo krastu"

un ko par „kreiso krastu". Par „labo" sauc to pusi.
kas ir pie labās rokas, kad braucam upē uz jūras

pusi, un „kreisā" puse tad ir pie kreisās rokas.

Bojas sadalās trīs galvenos tipos.
Koniskās bojas paceļas kona veidā ar tievo

galu uz augšu un apzīmē upes vai kanāla labo pusi.
Tām jābūt nokrāsotām visgarām vienādā krāsā.

Kannas bo ja ir plakanu virsu kannas veida

ķermenis, kas paceļas virs ūdens līmeņa un apzīmē

upju vai kanāļu kreiso pusi. Šīs bojas var krāsot

visgarām vienā krāsā, vai arī tās krāso tikai pa daļai.
Reizēm tās ir izkrāsotas līdzīgi šacha galdiņam. Ja
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tas krāso viena krasa, tad krasai jabut citādai neka

labās puses apzīmētājai bojai.
Sfēriskā boja ir kupolveidīgu virsu ķerme-

nis, kas paceļas virs ūdens līmeņa un apzīmē brau-

camā ceļā atrodošos galus, piemēram, saliņu, smilšu

v. c. sēkļu galus. Tā atšķiras ar savām baltajām
horizontālām svītrām.

Upes vai kanāļa pirmās un pēdējās bojas atšķiras
no citām ar to, ka to augšgalos iestiprinātas kārtis

vai kāti. Kāta galā uzspraustā bumba apzīmē bojas,
kas atrodas upes labajā pusē, bet kreisajā krastā bo-

jām kātā uzsprausts grozs.

To boju kātos, kas apzīmē sēkļu galus, uzsprauž

četrstūri, ja boja atrodas sēkļa jūras pusē, vai trīs-

stūri, ja tā atrodas sēkļa sauszemes pusē. Speciālas

bojas lieto sevišķi bīstamu punktu atzīmēšanai vai arī

speciāliem brīdinājumiem. Šīs speciālās bojas var

būt tornīšu vai arī no ūdens iznirušu mietu veidā.

Kur tas vajadzīgs kuģinieku labākai orientācijai,
bojās ir ierīkotas automātiskās zibšņu ugunis. Zibšņu
ierīce bojās var būt tā iekārtota, ka vienu boju no

otras var atšķirt vai nu ar zibšņu skaitu zināmā lai-

kā, vai arī ar zibšņu starplaika ilgumu. Attiecīgas
grāmatas ar datiem par šādām bojām atrodas uz ik-

viena kuģa.

Upēs un ostās ir ierīkotas bojas arī kuģu piesie-
šanai. Tās parasti ir lielas, melnas, sfēriskas bojas
un atšķiras ar smago piesienamo gredzenu virsotnē.

Kur ūdenī nogremdēti telegrāfa kabeli, tur ierīko-

tas sevišķas brīdinājuma bojas. Šīs bojas ir melnas.

Uz tām labi saredzamiem baltiem burtiem uzkrāsots

vārds «telegrāfs".
Upjukrastos bieži redzam dažāda veida koka celt-

nes, kas atgādina lielu trīsstūri vai apli. Tās sauc

par stoderēm. To uzdevums ir regulēt kuģu satiksmi

augšup un lejup pa upi. Tāpat vajadzīgās vietās upju
krastos ir izlikti brīdinājuma dēļi, kas aicina kuģi-
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niekus, lai viņi nepārsniedz zināmus ātrumus kuģu

gaitā.
Lai uzzinātu pilnīgi visu speciālo boju un sto-

deru patieso nozīmi kādā upē vai kanāli, tad rīkosi-

mies prātīgi, ja par to informēsimies pie kāda vietējā

bocmaņa vai loča. Pārraudzības iestādes bieži vien

uzstāda speciālus brīdinājumus, kuru paskaidrojumi

meklējami vai nu kuģniecības almanachos. vai arī

informējoties pie vietējiem darbiniekiem.

Zaļu krāsu lieto tikai kuģu vraku apzīmē-
šanai.

Vrakus apzīmētājas bojas ir vienmēr zaļā krāsā

ar uzrakstu «vraks", lai brīdinātu kuģiniekus no vra-

kiem, kas ir bīstami kuģiem.

Papildus zaļajām bojām vraku apzīmēšanai upju

grīvās vai piekrastes kanāļos lieto arī vēl mazus ku-

ģīšus vai laivas. Šie mazie peldošie līdzekļi ir iztu-

rīgi būvēti tāpat kā uguns kuģi. Dienas laikā tie pa-

ceļ zaļas bumbas masta šķēršos, bet nakts laikā zaļas

ugunis. Visi šie apzīmējumi būs labāk saprotami, ja
apskatīsim attēlus.

Kuģis, ieiedams upē vai iziedams no tās, parasti
ņem palīgā loci. Loči ir piedzīvojuši jūras virsnieki,

kas labi pazīst upes vietējos, īpatos apstākļus. Viņi
ziedo visu savu laiku upes pētīšanai un ir labi saga-

tavoti savam darbam. Pie ieejām upēs vai ostās vien-

mēr gaida speciāli loču kuģi, lai uzdotu ločus uz ku-

ģiem vai noņemtu viņus no tiem. ik reizi rīkojoties
pēc. vajadzības.

II. Krasti.

Jūrnieki, apbraukājot piekrasti, savā ceļā vadās

galvenā kārtā pēc bāku ugunīm. Tie slaidie, augstie

torņi ir pirksti, kas jūrniekam norāda ceļu uz dro-

šību vai ari viņu brīdina no briesmām. Tie stāv

sardzē pie katra zemes raga vai salas, kur to klāt-

būtne ir derīga, un kopā ar saviem brālēniem uguns
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kuģiem un bojām dara iespējamu piekrastes kuģnie-
cību.

Par daudzām bākām ir nostāsti, kas nesalīdzināmi

aizrautīgāki par ikvienu izdomātu romānu. Kā cil-

vēki tās uzcēluši uz niecīgiem ūdens apskalotiem
klinšu ragiem, kādi. piemēram, ir Bīskapa vai Vilka

ragi. Kā Edistona bāku divreiz sagrāva un vienreiz

pameta, pirms varēja uzcelt celtni, kas bija diezgan
stipra, lai pretotos briesmīgajām kanāla vētrām. Kā

milzīgos granīta klučus, no kādiem šīs celtnes būvē-

tas, nogādāja no cietzemes līdz celtnei un savienoja
tik cieši, ka pat visšausmīgākie viļņi nevar tos iz-

šķirt. Šo bāku būve bija tāds uzdevums, kas var lī-

dzināties ikvienam lielam uzdevumam pasaulē. Tās

stāv kā monumenti, kas apliecina cilvēka dzelžaino

gribu veikt savu uzdevumu. Šie monumenti ir cilde-

nāki par katru kara laika ieguvumu, jo tie celti kal-

pošanai cilvēcei, lai dzīvības glābtu un taupītu, nevis

lai iznicinātu. Raugieties, cik balti un lepni tās stāv

savos vētru plosītajos posteņos! Viņu uzdevums ir

cildens.

Pašas par sevi bākas ir dīvainas kolonas, kas pie-
bāztas ar dīvainām mašīnām. Bet šai grāmatā trūkst

telpas, lai varētu stāstīt par visām bāku brīnišķīga-
jām lietām. Šai grāmatā par kuģiem bākas tēlotas

vienīgi kā drošas ceļa atzīmētājas. Bet es dotu ik-

vienam padomu, lai apmeklē, ja vien iespējams, bāku.

Bāku uzraugi laipni uzņems apmeklētājus un būs ļoti
priecīgi, ja varēs parādīt un izskaidrot visu, kas at-

rodams augstajos torņos.
Nakts laikā bākas atšķiras ar savu zibšņu skaitu

un ilgumu. Piemēram: Vvrath'a raga bāka Skotijas zie-

meļaustrumu stūrī rāda pārmaiņus katru minūti baltus

un sarkanus- zibšņus, bet miglas laikā dod sešas se-

kundes ilgus pūtienus katras pusotras minūtes laikā.

Katrai bākai ir savs speciāls signāls, pēc kura to var

pazīt, ja tikai tās uguns atspīd pār ūdeni vai ir dzir-

dama tās sirēna jeb miglas taure.
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Ugunskuģus lieto, lai atzīmētu vietas, kur nepie-
ciešama stipra gaisma, bet kur pastāvīga bāka nav

uzceļama. Ugunskuģus būvē sevišķi stiprus, lai tie

izturētu vētras jūrā. Tāpat kā bākām un gāzes bo-

jām, ugunskugiem ir katram savs atšķirības signāls
jeb zīme. Bez tam tos vēl apzīmē ar vārdu, kādā

sauc piekrasti, kurā tie darbojas. Šis vārds ir uz-

krāsots lieliem burtiem uz abiem kuģa sāniem.

Visapkārt piekrastei izliktas bojas kanāla un

briesmu apzīmēšanai. Šo boju sistēma ir līdzīga upju
boju sistēmai, bet tās nozīmē galveno paisuma
straumi upes straumes vietā. Piekrastes boju apzī-

mējumā ceļa jeb kanāļa labā puse ir kuģinieka la-

bajā pusē, ja tas iet līdz ar galveno paisuma straumi.

Piemēram: cieši pie tās piekrastes daļas, kur atro-

das Jārmūta, kuģu ceļš jeb kanālis guļ starp krasta

līniju un ļoti bīstamu smilšu sēkli. Kanāli bieži lieto

mazi piekrastes tvaikonīši. Šai daļā paisuma strau-

me plūst uz ziemeļiem, un bojas austrumu pusē ir

koniskas (labā puse), bet rietumu pusē (kreisā puse)
kannas veidā. Kuģinieki turas starp šīm divām

boju līnijām un tā izvairās no smilšu sēkla un no

seklajām vietām piekrastē. Kur tas vajadzīgs, bojas
apgādātas ar gaismas ierīci vai zvaniem. Zvanus

parasti uzkar trijkājī bojas galvā, un tie skandina

brīdinājuma skaņas, kad boja šūpojas uz viļņiem.
Jūrā gandrīz vienmēr ūdens pietiekoši kustas, lai

zvani bojās skanētu. Aukstā, miglainā naktī uz kuģa,

kas lēnām lien uz krasta pusi, šis zvana skaņas var

likties drūmas, bet tās ir ļoti apsveicamas.
Bez šīm ceļa rādītājām ugunīm, sirēnām un mig-

las taurēm bākās, uguns kuģiem,un bojām modernā

kuģniecībā lieto arī radiotelegrafu. Visapkārt pie-
krastei ir izmētātas stacijas, kuras kuģis, kad tuvojas
krastam, var izsaukt ar savu radio un lūgt peilējumu.
Ar speciālu aparātu palīdzību šīs radio stacijas var

izdarīt kuģa pozicijas peilējumu, pat kuģi neredzot.

Šos peilējumus tam var paziņot pa telegrāfu.
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Lieto dažādus līdzekļus, lai bīstamās piekrastes
padarītu drošākas kuģniecībai. Tomēr vēl paliek
daudz briesmu. Jūrai ir tāda sevišķa īpašība, ka tā

spēj rādīt negaidīto, un nodrošinājums meklējams
vienīgi paša kuģinieka uzmanībā un briesmu respek-
tēšanā. Krietns jūrnieks pieņem katru palīdzību, bet

palaižas galvenā kārtā tikai uz sevi, savām zināša-

nām un kuģa ļaužu labo kvalifikāciju.
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XIX-nodaļa

Kompass

Nomagnetizēts stienītis nostāsies vienmēr ar vienu

no saviem galiem virzienā pret ziemeļpolu (magnē-

tisko), ja tikai kādi citi ārējie spēki neietekmēs to

citādi. Tas ir viss kompasa noslēpums. Kad senie

jūras braucēji novēroja šo parādību, viņi novietoja

magnetizētu adatu uz koka dēlīša un ielaida to trau-

kā ar eļļu. No tā laika jūrā braukšana jeb navigā-

cija pārstāja būt par laimes spēli vai mīklu minē-

šanu, bet izvērtās par to, kas tā ir šodien, par zinātni.

Šāda adata, kas vienmēr paliek noteiktā virzienā,

bija vecajiem jūrniekiem neatsverams palīgs, jo pirms
šīs adatas atrašanas viņiem bija jāpalaižas ceļa no-

teikšanā vienīgi uz zvaigznēm vai citiem debesu ķer-

meņiem. Tagad, kad bija peldošā adata, pat tad,

kad migla vai mākoņi aizklāja zvaigznes, mēnesi un

sauli, kuģinieki varēja būt droši pārliecināti par sava

brauciena taisnes virzienu. Bet viņiem bija cilvēku

prāts, un tie gudroja, kā lai uzlabo šo primitīvo kom-

pasu. Viņiem vajadzēja vairāk nekā vienkāršu no-

rādītāju; tiem gribējās iegūt rādītāju, kas rāda vis-

apkārt horizontam.

To panāca, nomagnetizētu adatu apvienojot ar

riņķveidīgu karti. Riņķveidīgā kompasa karte repre-

zentē horizontu un ir iedalīta grādos jeb «strēķos"

(trīsdesmit divos nodalījumos).
Lai panāktu šīs kartes absolūti netraucētu kustī-

bas iespēju, tā novietota sevišķā kausveidīgā trau-

kā uz precīzi izbalansēta pamata. Trauks ir diezgan
liels, lai pieļautu kartes netraucētas kustības, un tas
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izgatavots no misiņa vai cita nemagnētiska metāla.

Balansam ierīkots ciets akmens vai arī dārgakmens
misiņa ietverē zem kartes centra. Šis dārgakmens
balstās uz cieti rūdītas smailes, kas nostiprināta trau-

ka dibena centrā. Ja kādreiz gadās turēt rokā ka-

batas kompasu, pakratīsim to viegli; tad redzēsim,

cik precīzi tas balansējas. Trauku dažreiz piepilda
ar spirtu, lai novērstu šūpošanos vai vibrāciju, kad

kuģis trīc sadursmē ar lieliem viļņiem vai arī nokāda

cita piepeša trieciena. Spirtu lieto šim nolūkam tā-

dēļ, ka tas aukstā laikā nesasalst. No atmosfēras ie-

spaidiem karti traukā aizsarga ar stikla vāku. Lai

kompasu uzturētu horizontālā stāvoklī kuģim zval-

stoties un klanoties, kompasa trauku jeb katliņu no-

vieto īpatā balansējošā līknē jeb gredzenā. Un bei-

dzot katliņu līdz ar tā balansējošo gredzenu nostip-
rina binoklī jeb kompasnīcā, kas novietota kuģa
diametrālās plāksnes līnijā stūres rata priekšā. Kora-

pasnīcai ir misiņa galva ar lodziņiem un divām spul-
dzēm kompasa apgaismošanai nakts laikā.

Nu man vēl palikusi nepaskaidrota viena ļoti ma-

ziņa, bet ļoti svarīga daļiņa kuģinieku kompasā, kurai

es atļaušu šai grāmatā veselu nodalījumu vienai pa-

šai. Šī svarīgā kompasa daļiņa ir smalka melna lī-

nija, kas uzkrāsota kompasa katliņa iekšpusē. Šo lī-

niju sauc par kursa jeb Labera svītru, un tā iezīmē

kuģa priekšgalu. Līnija, kuru vilktu no kuģa priek-
šēja vadņa uz pakaļējo vadni tā. lai tā sakristu ar

kuģa ķīli. ietu caur kursa svītru. Uzmanot šo kursa

svītru, stūres vīrs var ieturēt taisnu kursu un tūliņ

redz, ja kuģis no tā novēršas. To es paskaidrošu
plašāk, kad mācīšu, kā jāstūrē pēc kompasa, bet pa-

gaidām jāiemācās kompass, t. i., jāpazīst kompasa
karte vai. kā to jūrnieki sauc. „kompasa roze" tik

pamatīgi, lai bez apdomāšanās varētu nosaukt visus

tās trīsdesmit divus nodalījumus jeb strēķus no gal-
vas, neraugoties uz kārtību, kādā tos prasa.

Visvieglāk varēsim iemācīties kompasu, ja labi ap-
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skatīsim rozes attēlu, pēc tam ņemsim apaļu papes

gabalu un uz tā uzzīmēsim paši savu rozi. Ja varam

atkārtot visus strēķus, sākot no ziemeļiem visapkārt
rozei pulksteņa rādītāja un pretējā virzienā, un at-

minam, kādi strēķi guļ viens otram tieši pretī, tad

esam veikuši kompasa noslēpumus. Kad to būsim

panākuši, uzspraudīsim rozi uz naglas vai adatas un

griezīsim to apkārt, tad pamēģināsim, cik ātri va-

ram pasacīt, kāds strēķis ir vistuvāk vestes pogai. Ja

varam atšķirt ik strēķi acu uzmetienā, tad varam sa-

cīt, ka pazīstam kompasa rozi. Vienīgi treniņš ved uz

pilnību. legaumēsim,ka N vienmēr apzīmē ziemeļus,
S dienvidus, E austrumus un W rietumus. Jūrnieki

izteic kompasa strēķus šādā kārtā:

Nord-pie-.West (vai Ost);
Nord-Nord-West (vai Ost);
Nord-West (vai Ost) v. t. t.

Stūrēšana pēc kompasa.

Stūres vīrs stāv aiz stūres rata un novēro kom-

pasa rozi pa lodziņu kompasnīcas galvā. Viņš redz

rozi un kursa svītru kompasa katliņa priekšpusē.
Sardzes virsnieks uzdod stūres vīram kursu, ar

kādu kuģis jāstūrē. Par kuģa kursu sauc kompasa
virzienu, pa kuru kuģim jāiet. Lai šī nodaļa būtu

skaidrāka, pieņemsim, ka stūrējamais kurss būtu zie-

meļi jeb „Nord".

Virsnieks, pagriezdamies pret stūres vīru, saka:

~Nord".
Stūres vīrs atbild, atkārtodams komandu:

„Nord".

Viņš, uzmetis acis kompasam, redz, ka kursa

svītra ir pret Nord-pie-Ost, t. i., kuģis iet vienu strēķi

pa labi no Nord. Viņš pagriež stūres ratu uz kreiso

pusi un vēro kursa svītru, ka tā griežas pret Nord.

Atgriezis ratu drusku apkārt uz otru pusi, viņš nosta-

bilizē kursa svītru pret Nord.
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Tas izklausās ļoti viegli, un patiesībā tur arī nav

nekādu grūtību, ja tikai iesācējs iegaumē dažas lietas.

Katrā ziņā jāiegaumē, ka kompasa roze nekustas.

levērosim, ka tā ir kursa svītra, kas, reprezentējot
kuģa priekšgalu, griežas. Ja kursa svītra ir pa kreisi

no uzdotā kursa, tad pagriezīsim stūres ratu uz labo

KOMPASA ROZE

KOMPASNĪVĀZEM VĀKA
REDZAMA KURSA SVĪTRA

pusi. Ja kursa svītra ir labā pusē no kursa, pagrie-
zīsim stūres ratu uz labo pusi. Ja kursa svītra ir

labā pusē no kursa, pagriezīsim ratu uz kreiso pusi.

Strādājot ar kompasu, jāievēro, ka roze reprezentē
horizontu un mēs stāvam riņķa centrā, ko saucam

par horizontu. Strādāsim ar kompasu vienmēr tā, it

kā mēs stāvētu tā centrā. Tad austrumi jeb Ost ir

pa labi no ziemeļiem jeb Norda, bet rietumi jeb
West pa kreisi no Norda. Austrumi jeb Ost. ir pa
kreisi no dienvidiem jeb Sīd, bet West pa labi no
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Sīd. Nord ir pa kreisi no Ost, Sīd pa labi no Ost.

Nord ir pa labi no West, bet Sīd pa kreisi no West.

To izlasījuši, nebēgsim ātri projām, bet lasīsim

lēnām, vērodami visu laiku kompasu, kamēr lasām.

legaumēsim, ka kompasa roze ir horizonts miniatūrā

un mēs slavām horizonta centrā.

Piedzīvojis stūres vīrs vienmēr ar vienu aci ska-

tās kompasa, bet ar otru novēro kuģa priekšgalu, le-

praklize jusies acs ieraudzīs kuģa priekšgala nosvēr-

šanos drīzāk nekā kursa svītras kustību pret rozes

Strēķi. Tas ir tādēļ, ka kursa svītra ir ļoti tuvu riņķa

centram, un mēs zinām, ka riņķa arējā perifērija
kustas ar lielāku loku nekā iekšēja. Uzmanīsim

kuģa priekšgalu un. redzēdami tā nosvēršanos. pa-

griezīsim ratu uz pretējo pusi, lai aizkavētu šo kus-

tību. Tā darīdami, mēs ieturēsim kursu labi. un laba

kursa ieturēšana ir katra īsla matroža lepnums.
Vēl viens apstāklis jāiegaumē, ja stūrējam pēc

kompasa. Ja pagriežam stūres ratu. tad liekam ku-

ģim nosvērties jeb griezties. Ja pārtrauksim rata

griešanu un turēsim stūri ar nelielu rata pagriezienu
11/ kuģa vidu, kuģa priekšgals luliņ nepaklausīs šai

kustībai un turpinās svārstīties. Kuģa nomierinā-

šana jāpanāk ar pāris spieķu pagriezieniem pretēja
virziena. Ja stūrējam pēc kompasa, apturēsim stutes

ratu drusciņ pirms tam, kad kuģa priekšgals nonāk

kompasa strēķī, pēc kura stūrējam. Tad apturēsim
pilnīgi sv arstīšanās kustību, viegli pagriezdami ratu

uz otru pusi. Tas liks kuģa priekšgalam apstāties
tieši uz kursa un aizkavēs kuģa novēršanos no ceļa,

pa kuru to vadām.

Rīkošanās pēc grādiem.

Kompass reprezentē horizontu, horizonts ir vien-

kāršs riņķis jeb aplis, un riņķi ir 360 grādu. Katra

jūrnieka kompasa rozes ārējā aploce iedalīta grādos

un strēķos. Uz katras jūras kartes, uz kuras jūrnieks
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noliek savukursu, ir redzama arī kompasa roze, ieda-

līta tikai grādos.

Lielu attālumu kursiem un gandrīz vai katra kuģ-

niecības darbā strēķi ir par daudz talu viens no otra.

lai pūtu pietiekoši precīzi kursa atzīmēšanai: tādē]

jūrnieki savus kursus izstrādā pēc peUejūmiehJi grā-

dos un lielāko dalu kursu uzdod arī grādos. Si ie-

mesla dē| ir jāprot lasīt kompass grādos un strēķos.

Juras karies attēlā atradīsim kompasa rozi,_kas
iedalīta grādos. Lai to pareizi nolasītu, jāiedomājas,

ka stāvam kompasa centrā.

Tagad ievērosim, ka Nord ir O grādi un no Nord
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līdz Ost attālums sadalīts 90 grādos. Ost ir 90 grādi.
Sīd ir atkal O grādi, un West ir 90 grādi, tāpat kā

Ost.

Kompasa virzienu grādos izsaka vienmēr ar Nord

vai Sīd punktu papriekšu, bet Ost un West ir bei-

dzamie punkti. Tādā kārtā: „Nord 20 grādi Ost" .(tas
nozīmē, ka jāatskaita 20 grādu no Nord uz Ost pusi)
vai „Sīd 20 grādu Ost" (tas nozīmē, ka jāatskaita
20 grādi no Sīd uz Ost pusi); tāpat „Nord 20 grādi
West" (nozīmē, ka jāatskaita 20 grādi no Nord uz

West pusi) vai „Sīd 20 grādi West" (nozīmē, kā jāat-
skaita 20 grādi no Sīd uz West pusi).

Starp kompasa strēķiem ir 11°15' (11 grādu 15 mi-

nūtes) .

Kompasa kļūdas.

Šīs nodaļas sākumā es paskaidroju, ka kompass
ir riņķveidīga karte, kas novietota uz vienas vai vai-

rākām nomagnetizētām adatām, kuras ar vienu galu
rāda vienmēr uz ziemeļiem (Nord). Varbūt lasītāji
būs ievērojuši, ka es pasvītroju „Nord" (magnētis-
kais).

Lasītāji zinās, es domāju, ka ir divi ziemeļpoli.
Viens ir īstais jeb ģeogrāfiskais ziemeļu pols un otrs

ir magnētiskais ziemeļu pols. Tie ir krietni tālu

viens no otra, kā būsim ievērojuši kartes atveidā.

Tagad zinām, ka kompass rāda uz magnētisko
ziemeļu polu, bet loti bieži kartes, uz kurām jūrnieki
noliek savus kursus un izdara peilējumus, lai noteiktu

kuģa poziciju, ir izstrādātas attiecībā pret ģeogrāfisko
Nord. Tādēļ navigātoram, pārliekot kursu uz kartes

no vienas pozicijas uz otru, jāpārvērš ģeogrāfiskais
kurss magnētiskajā. īsi sakot, viņam jāņem vērā

starpība starp īsto ziemeļpolu un magnētisko ziemeļ-
polu. Šo starpību sauc par variāciju un to koriģē ar

aprēķināšanu.
Kuģa kompasus ietekmē arī dažādi vietējie pie-
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magnēti, un tie iedarbojas paši uz saviem kompasiem.
Ja turēsim naža asmeni kompasa tuvumā, tad demon-

strēsim šādu lokālu pievilkšanu. To sauc par dc -

v i ā c i j v.

Navigātors noliek savu kursu uz kartes no vie-

nas pozicijas uz otru. Tā viņš atrod savu īsto kursu,
t. i., kursu, pēc kura viņš stūrētu, ja kompass rādītu

uz patieso (ģeogrāfisko) ziemeļpolu.
Bet viņa kompass tomēr nerāda uz īsto Nord.

Tas rāda uz magnētisko Nord un ir turklāt vēl dc-

viācijas ietekmēts. Tādēļ navigatoram vispirms jā-
pārvērš istais kurss magnētiskajā.

To viņš izdara, pielaikodams variāciju īsta-

jam kursam.

Variācija nav vienāda visā pasaulē, bet katras

vietas variācija ir pazīstama un atzīmēta uz kartēm.

Navigātor,s, ņemdams palīgā karti, atrod attiecīgās
vietas variāciju un tad to pielaiko savam kursam.

To izdarījis, navigātors zina savu magnētisko kur-

su, t. i., to kursu, kuru tas stūrētu, ja kompasu ne-

ietekmētu deviācija. Viņam tas jāņem vērā, lai iz-

labotu sava kompasa kļūdu, kas radusies vietējās pie-
vilkšanas dēļ.
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Lai to paskaidrotu pilnīgi, jāatgriežas pie pirmā
kuģa izmēģinājuma brauciena. Tieši tad kuģa virs-

nieki atrada, cik lielu kļūdu rada kompasā vietējās

pievilkšanas. Lai noteiktu šo k|ūdu. tie izdarīja pei-

lējumus priekšmetiem upē vai līci un. salīdzinādami

tos ar tiem peilējumiem, kādi bija īstenībā šiem

krasta priekšmetiem, viņi varēja noteikt sava kom-

pasa kļūdas lielumu.

Acīm redzot kļūda bija liela. Lai kompasa vir-

zienus padarītu pēc iespējas precīzākus, pieaicināja
īpašu speciālistu, deviātoru, kura uzdevums bija kom-

pasu nostādīt pareizi.
Viņš grozīja kuģi līcī vai upes grīvā un, brauk-

dams riņķos, izdarīja peilējumus dažādiem krasta

priekšmetiem, lai noteiktu kompasa kļūdu.
Kompasnīcā ierīkoti nelieli koka plauktiņi, uz. kū-

lieni nolikti tērauda stienīši. Savienojot šos stienī-

šus no viena plaukta uz. otru un mainot lielu, apaļu
ķeta bumbu stāvokli, kas atrodas abas puses kompas-

ftīcai, deviātors pievilka kompasa adatu gandrīz pre-

cīza peilējumā. Izkoriģejis pēc iespējas visas kompasa
k|iidas. deviātors uzrakstīja šis kļūdas attiecībā prel
katru strēķi, un šo sarakstu nodeva kuģa kapteinim.
Ikvienam kuģim ir šāda kompasa kļūdu karte jeb sa-

i āksts. Šo karti jeb sarakstu sauc par devia c i ļ a s

tabulu, un ar tās palīdzību navigātors koriģē sa\u

magnētisko kursu kompasa kursa. Kompasa kurss

ir tas kurss, kuru navigātors dod stūres vīram, kad

kursā izdarīti vajadzīgie koriģējumi.
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XX nodaļa

Jūŗas kartes

Šīs karies ir jūras dibena un tuvākās piekrāsies at-

tēls. Tur atzīmētas visas bīstamās vietas, kā klintis,

smilšu sēkļi un citi kuģniecību apdraudētāji apstākļi,
tāpat visas brīdinošās bākas, bojas un citi palīglī-
dzekļi, kuriem jūrnieki seko savā ceļā pāri jūrām.
Bez kartēm kuģi atrastos pilnīgi bezpalīdzīgā stā

voklī. Kartes reprezentē jūras dibenu miniatūrā,

lāpai ka ģeogrāfiskās kartes to dara ar zemi. Visas

pasaules juras atzīmētas kartē pēc tiem datiem un

informācijas, ko piegādā speciālie jūras pētīšanas
kuģi un citas iestādes, kuru darbs šai Virzienā nekad

neapstājas. Kaira jūras dibena savādība un visu

zemju piekrastes līnijas un viņu īpašības ir atzīme

tas kartē. Tur netrūkst neviena sīkuma, ja tam no-

zīme kuģniecība.
Pirms kuģis dodas jūra. tas apgādājās ar kartēm

no visām tātn okeāna daļām, kurām varētu pieskar-
ties nodomātajā braucienā, iepazinies ar šīm kar-

tēm, jūrnieks redz. kur las var virzīties uz priekšu
bez briesmām un no ka tam jāizvairās. Uz šīm pa-

šām kartēm viņš izmeklē savus kursus, noteic alta

lumus un sava kuģa poziciju ikvienā brīdī. Karšu

pazīšana ir absolūti nepieciešama katram jūras brau-

cējam Mācīdamies tās lasīt un saprast, jūrnieks var

interesanti pavadīt savus vaļas brīžus. Es vēlētos

sniegi mazu jēdzienu par
šim jūras kartēm.

Grāmatā redzam kādas kartes attēlu, kuru niaksli

nieks izstrādājis lasītāju vajadzībām. Tālāk iepazīsi-
mies ar visām tām zīmēm, kādas lieto uz šīm kartēm.
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Vispirms apskatiet grādos iedalīto apli kartes

apakšējā kreisajā stūrī. Šis aplis reprezentē kom-

pasu. Tas sadalīts ar līnijām četros ceturkšņos. Lī-

nija, kas. iet uz augšu un izrotāta ar šautriņu, ir zie-

meļu norādītāja. Jūras kartēs, tāpat kā ģeogrāfiskās
kartēs, ziemeļus zīmē vienmēr augšā. Tas jāiegaumē.
Kartēs vienmēr ziemeļi ir augšā. Tādēļ dienvidi ir

apakšā, austrumi pa labi un rietumi pa kreisi.

Kompass, kā redzam, iedalīts grādos. Visi kom-

pasi uz kartēm ir tā iedalīti, jo visas navigācijas

problēmas atrisina grādos. Ja esam aizmirsuši, kā

izdarāmi kompasa nolasījumi grādos, atgriezīsimies
vēlreiz pie nodaļas par kompasiem.

Gaŗuma un platuma grādi.

Tagad ievērosim kartē ievilktās līnijas, kas iet no

augšas uz apakšu un krusteniski no labās uz kreiso

pusi, kā arī iedalni visās četrās kartes malās. Šīs

līnijas ir meridiāni jeb garuma grādi un paralēles jeb
platuma grādi.

Šai grāmatainav jāmāca karšu projektēšanas un

zīmēšanas māksla. Bet man tomēr jāpaskaidro, ka.

izgatavojot kartes, globu iedomājas esam ar plakanu
virsmu. Līnijas uz kartes velk no augšas uz leju un

krustiski pāri pār visu tās virsmu. Tā izveido tiklu,

pēc kura var nosacīt ikviena punkta stāvokli uz ze-

mes virsas un nosaukt šo stāvokli noteiktās izmēri-

jumu vienībās. Varam iedomāties, cik liela nozīme

ii navigācijā iespējai noteikt kuģa poziciju.
Šis meridiānu un paralēļu līnijas sadala un (auj

izmērīt zemes virsmu no apakšas līdz augšai un no

vieniem sāniem līdz otriem. Platuma grādu līnijas

jeb paralēles sākas ar 0 grādu, ko saucam par ekva-

toru, t. i., par to lielo iedomāto loku. kas aptver ze-

mes lodi tās resnākajā vietā un ir vienādā attālumā

kā no ziemeļu, tā dienvidu (ģeogrāfiskiem) poliem.
Paralēles lasa no 0 līdz 90 grādiem uz ziemeļiem
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no ekvatora, tapai ari uz dienvidiem. Poli abos gadi

jumos ir 90 grādu punkti.
Garuma grādus mērī līdzīgā kārtā. Meridiāni

šķērso paralēles taisnā leņķī un savieno ziemeļu

polu ar dienvidu polu. Angļu kartēs ar 0 apzīmēts
tas meridiāns, kas iet «aur Grinviču Londonas tu-

vumā, un grādus skaita no šīs 0 (ko sauc gan arī

par pirmo meridiānu). Uz austrumiem ir 180 grādu,
un tikpat daudz grādu ir uz rietumiem. Aplūkodami
karti, ievērosim, ka platuma grādu skaits pieaug uz

augšu ziemeļu puslodē un uz leju dienvidu puslodē,
turpretī garuma grādi pieaug pa labi austrumu pus-

lode un pa kreisi rietumu puslodē. Ja to rūpīgi ie-

gaumēsim, tad vienā skata uzmetienā varēsim pa-

teikt, kurai puslodei karte pieder.
Tāpat neaizmirsīsim, ka platuma grādus skaita un

mērī kartes sānos, turpretī garuma grādus kartes aug-

šējā un apakšējā malā.

Tagad varam apzīmēt katru poziciju uz kartes,

garuma un platuma grādu sakarības valodā. Lai šo

poziciju noteiktu un apzīmētu, līnijāls jāvada pār
karti uz augšu vai leju, kamēr tā mala skar to po-

ziciju jeb vielu, kuru gribam noteikt. Tur, kur šī

mala skar ledaini karies augš- vai apakšmalā (līnijā-
lam jāstāv taisni, lai līnijāla malas abi gali skar vienu

un to pašu grādu), varēsim nolasīt meridiānu jeb
garuma grādu. Ja tas ir pa labi (uz austrumu pusi)
no 0 jeb pirmā meridiāna, tad sacīsim, ka punkts at-

rodas ..tik un tik daudz grādu uz austrumiem". Ja

tas ir pa kreisi no 0 līnijas, tad jāsaka, ka punkts at-

rodas -tik un tik daudz grādu uz rietumiem".

Kad esam dabūjuši zināt meridiānu jeb garuma

grādu, līnijāls jāpagriež šķērsām pār karti tā. lai

tā mala skartu punktu jeb poziciju un iedalni uz

karies sānmalām. kur nolasīsim grādu skaitu. Ja

punkts ir ziemeļu puslodē, tad sacīsim, ka tas ir zie-

meļu platumā, bet ja dienvidu puslodē, tad. sapro-

tams, dienvidu platumā.
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Piemēra deļ sameklēsim karte Hardtaka (Hard-
lace) uguns kuģa garuma un platuma grādu.

Man jāsaka, ka ģeogrāfiskās kartēs, kur lielas pa-

saules platības parādītas uz vienas papīra lapas, kā

tas ir atlantos, meridiāni un paralēles parādītas ar

līnijām, kas novilktas pēc katriem 10 vai 20 gadiem.
Kartēs, kas zīmētas lielākā mērogā un kur redzamas

tikai nelielas platības, bieži vien līnijas velk pēc katra

grāda, kā tas ir arī šīs grāmatas kartē.

Kā kartes lasa.

Ja esam tikuši pāri grūtībām ar vietas pozici-

jas atrašanu pēc garuma un platuma grādu meto

des, tad karšu lasīšana nekādas grūtības vairs nesa-

gādās. Jāiegaumē vienīgi tās zīmes, kas apzīmē da-

žādus priekšmetus.
Grāmatas attēlos atradīsim visas tās zīmes, ko

lieto karšu zīmēšanā. Lielākā daļa no tām jau pa-

šas par sevi saprotamas bez tālākiem paskaidroju-
miem. Uz kartes redzēsim, kā tās pielieto karšu uz-

ņemšanā jeb zīmēšanā.

Pēc šo zīmju saraksta varēsim arī paši sev uzzī-

mēt karti. Tai nav jābūt diezcik precīzai, jo pre-

cīzu karšu zīmēšana ir ļoti nopietna zinātne. Bet

varēsim zīmēt atpūtas brīžos dažādu jūras vai pie-
krastes daļu kartes. Ar tām varēsim ilustrēt ari kādu

izdomātu stāstu. Varēsim sastādīt kādas iedomātas sa-

las karti, kā to darīja R. L. Stevensons savā «Bagā-
tību salā", un tad ar iedomātu kuģi apceļot šīs salas

piekrastes. Varēsim uzzīmēt kāda neizpētda arktiskā

apgabala karti un iedomāties, ka to pētījam. Tikpat
labi varēsim nokopēt no skolas atlasa kāda krasta lī-

niju un uzzīmēt tai pieguļošās jūras karti.

Es dotu padomu nokopēt šīs grāmatas kartes at-

tēlu, un kad praktizēsimies karšu darbā, par ko būs

runa šīs nodaļas nākošajā nodalījumā, tad varēsim
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lietot šo kopiju, lai pasargātu no nolietošanas karti

grāmatā.

Stājoties pie kartes zīmēšanas, mūs var samul-

sināt paralēles un meridiāni. Es ieteiktu vispirms
atrast to vietu, kuru gribam kartēt, un tad sameklēt

skolas atlantā šīs vietas platuma un garuma grā-

dus. Varam pārveidot grādu desmitus atlantā par

vienkāršiem grādiem savā kartē, kā to ir darījis māk-

slinieks, zīmēdams šīs grāmatas karti, un tad šos

grādus iedalīt minūtēs.

Lasītāji, protams, zinās, ka vienā grādā ir (50 mi-

nūtes un vienā minūtē 60 sekundes. Tad, iezīmējuši
platuma paralēles un gājuma meridiānus un iedalī-

juši ārējās līnijas minūtēs, varēsim sākt zīmēt pie-
krastes līniju, kā arī dziļumus ūdenī apzīmēt ar tām

figūriņām, kādas parādītas grāmatas kartē. Jūdžu

izmērīšanas skāla atrodas uz platuma grādu malas

skalas. Viena nautiskā jeb jūras jūdze ir viena pla-
tuma grāda sešdesmitā daļa. Jūdzes mērīsim ar cir-

kuli uz kartes malas. Ja mērīsim attālumus šādā vei-

dā, tad mērīšanu izdarīsim abās pusēs vidus platuma

grādam, nevis kartes augš- vai apakšmalā.

Magnētiskās kartes.

Kad nokļūsim pie nodaļas par rotaļām, tad da-

būsim tālākus aizrādījumus par kursu nolikšanu un

par tām rotaļām, kādas iespējamas, darbojoties ar

kartēm. Lai izvairītos no pārpratumiem, es ieteiktu,

uzņemot kursus un kompasa peilējumus, lietot kom-

pasa attēla iekšējo loku. Šis iekšējais loks rāda magnē-
tiskā kompasa mērījumus. Pēc viņa aplēstais kurss

ir tas, kuru dabū pēc tam, kad ir izlabota starpība
starp patieso (ģeogrāfisko) un magnētisko kursu.

Ārējais loks rāda kompasa patieso virzienu.

Tā tad strādāsim ar kartes kompasa iekšējo loku.

Grādu pārvēršanu kompasa strēķos varēsim darīt

paši. Katrs strēķis satur 11 grādu 15 minūtes. Paša
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atrasts atrisinājums ir tikpat vērts kā ducis gatavu
atbilžu. Tajos karšu darbos, kurus veiks lasītājs, es

ieteiktu neinteresēties par deviāciju. Biju gan nodo-

mājis pamācīt, kā pielietojamas deviācijas aplēses
karšu darbā, bet tad man ienāca prātā, ka maniem

lasītājiem skolā ir tik daudz aritmētikas un mate-

mātikas darbu, ka būtu netaisni, ja es viņus apgrūti-
nātu ar jauniem aplēšu uzdevumiem. Zēni, kas pa-
tiesi gribētu kaut ko iemācīties navigācijā, var to

panākt, lietodami kādu no daudzajām grāmatām,kas

uzrakstītas par šo priekšmetu. Ja kāds man atrak-

stītu, es ar prieku aizrādītu uz grāmatām,kuras de-

rīgas šim nolūkam. Vēstules jāadresē sekojoši:
Mr. Lennox Kerr, c/o Messrs. A. M. Heath and Co..

Ltd., 51 Piccadilly, London. W. I.

Vēlreiz gribu uzsvērt jau teikto: ja, vingrināda-
mies karšu darbos, izmantosim šīs grāmatas karti,

tad neaizmirsīsim, ka aplēsēm jālieto kompasa attēla

iekšējais loks; rezultātā iegūsim kursus un peilē-
jumus, kas būs izteikti grādos.
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XXI nodaļa

Rotaļas

Šai nodaļā esmu sakopojis ierosinājumus rota-

ļām, kādām varētu nodoties lasītāji, lai labāk iegau-

mētu tas zināšanas, kuras cenšas sniegt šī grāmata.
Es te aizrādu tikai uz dažām rotaļām, kas man paš-
laik iekrīt prātā, bet rotaļu iespējas ir ļoti plašas.
Lasītāji viegli varēs izdomāt simtiem dažādu rotaļu

par kuģiem un kuģniecību. Labprāt atstāju rotaļu
izdomāšanu pašu lasītāju ziņā, bet šai nodaļā gribu
tikai norādīt uz. dažam rotaļu iespējamībām.

I. Ar ko kuģis nodarbināts.

Šī rotaļa noder atmiņas pārbaudei. Savāksim no

laikrakstiem un žurnāliem dažāda veida kuģu attē-

lus un lūgsim kādu no draugiem, kas ari interesējas

par kuģiem un kuģniecību, lai pasaka, kādam tipam
katrs no attēlā redzamiem kuģiem pieskaitāms. Pa-

rādīsim viņam attēlu, bet paslēpsim iespiesto tekstu

zem attēliem, no kura varētu izlobīt atbildi. Prasī-

sim, lai draugs pasaka, vai kuģis pieder pie velko-

ņiem, vai pie pasažieru, preču, piekrastes vai citu

tipu kuģiem.
Ja lasītāji dzīvo kādā ostas pilsētā vai vismaz ap-

meklē brīvlaikā kādu piejūras pilsētu, šo rotaļu var

izvest ar īstiem kuģiem, apstaigājot ostmalu, ap-
skatot kuģus un lūkojot noteikt to tipus. Tā pēc
kāda laika varēsim vienā acu uzmetienā pazīt kuģa

tipu un zināt tā uzdevumus. Tas mācīs jūs pazīt
kuģi un skata uzmetienā noteikt tā nodarbināšanas

veidu.
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Tāpat varam vingrināt atmiņu, mēģinādami atce-

rēties, kādai kuģu sabiedrībai pieder katrs kuģis. At-

cerēsimies kuģa skursteņu krāsas un citas īpašas zī-

mes. Lūkosim saskaitīt, cik dažādu kuģu sabiedrību

pazīstam, reizē atcerēdamies arī to simbolus.

Varam sarīkot sacensību ar draugiem, atzīmēdami

un novērtēdami katra zināšanas un novērošanas spē

jas pēc punktiem.

II. Kas tas ir?

Norādīsim uz kādu kuģa daļu vai kuģa piede-
rumu, kā: slīdragiem, vantīm v. t. t. un lūgsim, lai

draugs nosauc to un paskaidro tā nozīmi. Saskaitī-

sim pareizās atbildes un novērtēsim, kurš no drau-

giem šo uzdevumu vislabāk veicis.

Ja nebūs pieejams reāls kuģis, tad nokopēsim ar

caurspīdni šīs grāmatas attēlus, izlaizdami nosauku-

mus un aprakstus.

III. Stūrēšanas rotaļa.

Šo rotaļu izved vairāki zeni kopa; vajadzīgs ari

šķīrējtiesnesis.

Ņemsim palielu papes gabalu un izgriezīsim no tā

stūres rata modeli. Atzīmēsim vienu no tā spie-
ķiem par „vidus spieķi". Tad uzmauksim pašu ga-

tavoto ratu uz horizontāla stieņa. Tas ļoti viegli iz-

darāms, ņemot ne visai resnu nūju, piesienot to pie
galda tā, ka lai rats karājas pār galda malu.

Viens no rotaļniekiem ir stūres vīrs jeb kvarter-

masters; otrs — sardzes virsnieks un kāds cits
— no-

vērotājs.

Rotaļa sākas ar to, ka novērotājs paziņo kuģus un

citus kavēkļus, kas atrodas tā kuģa ceļā, kuru rotaļ-
nieki iedomājas vadām. Katru trīs minūšu laikā

novērotājs var sniegt tikai vienu ziņojumu (to pār-
bauda šķīrējtiesnesis).
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Sardzes virsnieks dod stūres vīram pareizo pavēli
jeb rīkojumu, kā jāizvairās no šķēršļa.

Stūres vīram jāpagriež stūres rats pareizā vir-

zienā, saskaņā ar saņemto virsnieka pavēli.
Ja kāds no rotaļniekiem kļūdās, tad tam jāizstā-

jas no rotaļas un jālaiž cits vietā, bet ja rotaļnieku
ir tikai 3. tad tas. kas kļūdījies, maina savu vietu ar

novērotāju. Novērotāja aizrādījumiem jalmt īsiem un

ietērptiem vienkāršos un viegli saprotamos vārdos.

Tie jāizrunā sadzirdami un skaidri. Daži piemēri:
„Kugis pa labi no priekšas". „pllsenis priekšā". „klints

pa kreisi no priekšas".
To pašu rotaļu var izvest ari pēc grāmatā atroda-

ma attēla ar četriem kuģiem, kas satiekas jūrā.
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IV. Noteikumi kuģu sadursmju novēršanai.

Vislabāk būs, ja paši izstrādāsim uzdevumus un

jautājumus šai rotaļai, jo tādu var atrast simtiem.

Jāizgatavo no koka mazi kuģu modelīši. Tie var

būt vienkārši, nelieli koka gabaliņi, kas apgraizīti tā,

lai smailākais gals atgādinātu kuģa priekšgalu un

plakanais pakaļgalu. Ja nav cita pie rokas, tad ie-

sprausts sērkociņš var noderēt par mastu. Uztriep-
sim sarkanu punktu kuģīša kreisajā sānā, zaļu labajā
un baltu pie masta. Tā būsim izveidojuši navigācijas
ugunis. Bez tam uztriepsim baltu punktu kuģa pa-

kaļgalā. Tas apzīmē kuģa pakaļējo uguni. Krāsas

traipu vietā var lietot attiecīgu krāsu papīra ripiņas
vai krāsainas pērlītes.

Tagad sastādīsim uzdevumu. Viens no rotaļnie-
kiem sakārto modeļus. Otrs ņem vienu no mode-

ļiem, kas tam jāizvada cauri pārējiem, ievērojot no-

teikumus par kuģu sadursmju novēršanu.

Šai rotaļā var piedalīties lielāks skaits rotaļnieku.
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Var arī viens rotaļnieks pats sev uzstādīt uzdevumus

un pārbaudīt savas noteikumu zināšanas.

Bāku modeļus, bojas un citas zīmes var ievest

rotaļā kā papildinājumus, ja to dalībnieki vēlas. Bo-

taļas dažādām iespējamībām nav robežu, un tādēļ
šī rotaļa izvēršas par aizrautīgu sportu.

Šai grāmatā atrodamā poziciju diagramā var dot

ierosinājumu rotaļas sākumam.

V. Kompasa rotaļa.

Tā ir rotaļa, kas noder zināšanu pārbaudīšanai

kompasa izpratnē. Tajā var piedalīties divi vai vai-

rāki rotaļnieki, un to var izvest tikpat labi istabā, kā

laukā.

Uzzīmēsim lielu kompasu uz grīdas vai zemes.

Uz grīdas to varam izdarīt ar krītu, bet zemē līnijas
varam ievilkt ar nūjiņu. Bet taisīsim kompasu pēc

iespējas lielāku izmēros. Izvedot rotaļu, četros gal-
venajos punktos varētu iespraust mietiņus: Nord, Sīd,
Ost un West. Atzīmēsim, ja iespējatns pēc atmiņas,
visus trīsdesmit divus strēķus, kā tas ir uz kuģa kom-

pasa.

Botaļnieki nostājas kompasa centrā. Viens no

rotaļniekiem izsauc kādu kompasa virzienu un tad

skaita līdz 10 sekundēm, kā to dara tiesneši boksa

sac kstēs. Ja pretspēlētājs tai laikā nav atradis va-

jadzīgo kompasa punktu, tas zaudē vienu punktu.
Protams, rotaļnieki paši var vienoties par punktu
skaitīšanu, to skaitu palielinot vai samazinot. Ja

spēlē piedalās lielāks skaits rotaļnieku, viņi var sa-

dalīties grupās jeb vienībās, un tad punktus skaita

grupām, tāpat kā to dara sporta sacīkstēs, kur pieda-
lās vienības.

VI. Semafora rotaļa.

Pagatavosim vienu kavu karšu. Uz katras kārts

uzzīmēsim vienu alfabēta burtu ar semafora zīmi.
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Šādas kārtis var nopirkt, bet nav vērts izdot naudu,

ja tās paši viegli varam pagatavot. Šim nolūkam var

noderēt katrs plāns papes gabaliņš, un zīmēm uz

kārtīm nav jābūt portretiem vai gleznām. Dažām

līnijām zīmēts cilvēks, kas tur rokā divas fladziņas.
šim nolūkam pietiekoši labs. Trīs līnijas var izpil-
dīt zīmējuma vietu, vienīgi karodziņa stāvoklis jāat-
zīmē cik iespējams rūpīgi.

Divi rotaļnieki sadala kārtis savā starpā vienlī-

dzīgi. Rotaļnieki izmet pēc kārtas pa vienai kārtij,
un kad viens izmetis kārti, otram tūliņ jānosauc
burts, kas šai kārtī uzzīmēts. Ja viņš to izdarījis

pareizi, tad nosaukto kārti atstāj uz galda un tai

virsū noliek jaunu, kuras burta nozīme tagad jāno-
sauc pirmajam rotaļniekam. Ja viens no rotaļnie-
kiem kļūdās kādā burtā vai nezina to nosaukt, tad

otrs rotaļnieks paņem visas tās kārtis, kas izmestas

uz galda, un pievieno savām. Rotaļnieks, kas pir-
mais pazaudējis visas savas kārtis, protams, ir zau-

dējis arī spēli.

VII. Signālflagu rotaļa.

Šī rotaļa ir pilnīgi līdzīga semafora rotaļai, tikai

uz kārtīm figūru vai līniju vietā uzzīmētas flagas pēc
starptautiskā signālu koda. Flagu atveidi atrodami

šai grāmatā.

VIII. Signalizēšana uz lauka.

Aizrautīgu nodarbošanos var sagādāt runāšana ar

signālu koda palīdzību. Kad izvedam rotaļas vai

esam kādu gabalu projām no drauga, kas mācījies

signalizēt, varam ar viņu sarunāties semafora kodā.

Nelieliem attālumiem nemaz nav vajadzīgas flagas.
Zīmes varam izveidot ar rokām. Tā vingrinādamies
drīz vien izveidosimies par labiem signalizētāiiem.
Tikpat labi varam trenēties arī Morzes kodā. bungājot
ar pirkstiem uz skārda vai cita skanoša priekšmeta.
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Nemaz nav jābūt skautos vai kādā citā organizācijā,
lai mācītos signalizēt. Neaizmirsīsim tikai, ka, signa-
lizējot ar semaforu lielākos attālumos, jānostājas
tādā vietā, no kuras mūs var labi saredzēt. Tas

vislabāk panākams, ja mūsu stāvs iezīmējas pret de-

besīm vai ja esam nostājušies pret baltu sienu. Sig-
nalizēšanai ar Morzes alfabētu varam izgatavot paši

signāllampu. Ikviena elektriskā kabatas spuldzīte

noder šim nolūkam, bet. pieliekot nelielu izdomu,

varam pārveidot ikvienu gaismas avotu signalizēša-
nai noderīgā ierīcē. Noderīgus aizrādījumus un pa-

mācību atradīsim grāmatā „Zēna vadonis" (The

Boy's Guide), kuru sarakstījis Arčibalds Viljams (Ar-

chibald Williams).

IX. Mezglu siešana.

[esiesim vairākus dažāda veida mezglus kadā

auklā vai virvē un uzaicināsim draugu, lai viņš tos

pareizi nosauc. Vingrināsimies mezglu siešanā, tu-

rot rokas ar auklu aiz muguras. Tāpat varam mēģi-
nāt to darīt ar aizvērtām acīm. Uzmeklēsim zēnu.

kur-š interesējas par mezglu siešanu, un uzstādīsim

viens otram jautājumus. Kāda vijuma virve šī ir?

Kāds ir gala apmetums? Kas ir atšpleise? Kas ir

pusstēka? Šiem līdzīgi jautājumi ļoti labi noder ving-

rinājumiem. Nekad nemēģināsim siet citādus kā

tikai pareizus mezglus, arī tad. ja ko iesaiņosim ar

auklas palīdzību.

X. Jūrnieku izteicienu rotaļa

Uzstādīsim viens otram jautājumus no ta, ko

esam iegaumējuši lasot dažādus jūrnieku stāstus vai

arī mācības grāmatas par jūrniecību. Sākumā ņem-
sim tos izteicienus un apzīmējumus, ko atrodam šajā

grāmata, piemirām: Ar cik glasēm sākas pirmā suņu

vakts? Ko jūrnieks sauc par priekšpusdienas sai-

dzi? v. t. t. Rotaļnieki pārmaiņus jautā viens otram

desmit jautājumus un saskaita pareizās atbildes.
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XI. Modeļu gatavošana.

Kuģu modeļus varētu arī pagatavot pēc tiem ap-

rakstiem, ko atradām šajā grāmatā, kaut gan grāmata
nav rakstīta šādam nolūkam. Ir daudz speciālu grā-
matu, kurās modeļa gatavošana pamatīgi aprakstīta,
bet vienkāršus modeļus var pagatavot arī pēc tām pa-

mācībām, ko sniedz šī grāmata.

Varam pagatavot upes un piekrastes boju sistē-

mas modeļus. Tāpat varam arī izveidot sauszemi un

sēkļus no tepes jeb plastiņa, ja spēlējam telpā, un

no īstām smiltīm, ja spēlējam laukā. Brīvdienās jūr-
malā varam rotaļāties liedagā. Bojas varam izgriezt
no mīksta koka. Apaļās bojas izveidosim ar plakanu
dibenu, lai tās turētos taisni uz cietas virsmas un iz-

skatītos it kā pa pusei iegremdētas ūdenī. Varam

bojas izkrāsot pareizās krāsās un izveidot katrai savu

pareizo, īpatnējo formu, t. i., varam pagatavot labās

puses bojas, kreisās puses bojas, sēkļu vidus bojas
v. t. t. Mazliet mīksta koka, drusku krāsas un maza

drusciņa izdomas var sagādāt aizraujošu rotaļu. Es

tālāk lasītājus neapgrūtināšu ar pamācībām modeļu
gatavošanā. Ja esam izlasījuši šo grāmatu, tad zi-

nām pietiekoši daudz par to, kāds veids modeļiem

dodams, kā tie novietojami upēs v. t. t. Atliek tikai

ķerties pie darba, vispirms pagatavojot upes modeli.

Ja ir iespējams upes modeli ievietot lielā kastē,
tad esam ieguvuši pastāvīgu rotaļlietu. Tajā varam

novietot kuģu modeļus un pārbaudīt savu atmiņu

jūras ceļu noteikumos. Ar rokas kompasa palīdzību
varam ķerties pie vienkāršu navigācijas problēmu jeb
uzdevumu atrisināšanas. Botaļu izdomāšanas iespē-

jai te nav robežu, un šāds modelis var izvērsties par

ļoti interesantu nodarbošanās priekšmetu. Stāstot

par kādu modeli, man rodas vēlēšanās to pagatavot
pašam priekš sevis. To es izdarīšu. Man ir prieks
par to, ka šāda doma manī ir iedegusies. Ja kāds

gribētu stāties ar mani sakaros šajā jautājumā, tad
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mana adrese vairs nav jāmeklē. Es labprāt dalīšos

ar lasītājiem priekos un bēdās modeļus gatavojot.
Es pagatavošu bākas, bojas, nogrimušu kuģu apzīmē-

jumus un veselu rindu norādījumu un brīdinājumu

zīmju. Tad varēsim salīdzināt, kurš no mums izga-

tavojis labāko upes
modeli.

XII. Rotaļas uz juŗas kartēm.

Ir tik daudz rotaļu, kuras varētu izvest ar jūras
kartēm un uz jūras kartēm, ka nav ko sapņot par

to uzskaitīšanu un aprakstīšanu. Tādēļ šai grāmatā

došu par tām tikai dažus vispārējus norādījumus.

Vispirms vajadzētu iegādāties karti, varbūt pat

vairākas, jo tās nolietosies. Es vēlreiz dodu pado-
mu: nestrādāsim uz tās kartes, kas ir grāmatā, bet

nokopēsim to. Tā darīdami, saglabāsim kartes pa-

raugu jeb modeli turpmākajām kopijām, pārklādami
to ar caurspīdīgu papīru un apvilkdami visas līnijas
ar mīkstu zīmuli. Tad uzklāsim caurspīdīgo loksni

uz biezāka papīra, kam ir cieta virsma, un uz tā

pārvilksim karti, ko lietosim rotaļām. Uz caurspldņa
no kartes jāatzīmē tikai pašas svarīgākās daļas, pie-
mēram, krasta līnijas, garuma un platuma līnijas un

uguņu pozicijas. Pārējo varam iezīmēt pēc vajadzī-
bas, un sīkumiem nemaz nav jābūt pilnīgā saskaņā

ar oriģinālu.

Kursa nolikšana ir viena no šīm rotaļām.
Stūrēsim savu iedomāto kuģi no vienas vietas uz

otru uz šīs vai kādas citas pašu pagatavotas kartes.

Noliekot kursu, jāizlemj, no kurienes un uz ku-

rieni gribam braukt. Varētu minēt piemēru: varam

braukt no Hardtaka uguns kuģa uz Hūka gala uguni.
Uzliksim līnijālu tā, lai tā šķautne skartu šos di-

vus punktus, un novilksim ar zīmuli tikko redzamu

līniiu starp tiem.

Tad virzīsim līniiālu uz kompasu kartes stūrī, uz-

manoties, lai tas paliktu tādā pašā virzienā, kādā tas
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bija, skarot divus minētos punktus. Kad līnijāls aiz-

sniedz kompasa centru, pieturēsim to un nolasīsim

grādu skaitu, kādu atzīmē līnijāla šķautne tajā vir-

zienā, uz kurieni kuģim jāiet. Grādu skaits apzīmē

kuģa kursu.

Šim nolūkam visnoderīgākais ir tā dēvētais para-

lēllīnijāls, kas pastāv patiesībā no diviem līnijāliem,
kuri savā starpā savienoti ar metāla virām. Tās šiem

līnijāliem ļauj palikt vienmēr precīzi paralēlā stā-

voklī vienam pret otru. Ja šāda līnijāla nav, tad

jāizpalīdzas kaut kā ar vienkāršu līnijālu. Bet tad

būsim uzmanīgi bīdot to pār papīru.

Tagad pazīstam paņēmienu kursa atrašanai uz

kartes, kas ir pietiekami precīzs rotaļu nolūkiem.

Protams, tas navpietiekams, lai patiesībā vadītu kuģi.
jo vēl neesam iemācījušies rīkoties ar jēdzieniem par

paisumu un bēgumu, deviāciju, vēju vai citiem trau-

cējumiem kuģa kursa aprēķināšanā. Līdz šim iegū-
tās zināšanas sniedz visu, kas vajadzīgs rotaļām. Va-

ram nokopēt no grāmatas karti uz kāda cita papīra
gabala vai arī pagatavot pašu izgudrotu karti un

vadīt savu iedomāto kuģi pa to. Es tikai aizrādu, ka

vispirms jāizvēlas iziešanas un pienākšanas punkti.
Varam izvēlēties šos punktus pēc garuma un platuma

grādiem (šo paņēmienu jau zinām) un tad nolikt kur-

su starp tiem.

Te būs pāris punktu, kas jāuzmeklē šīs grāmatas
kartē:

a) Atradīsim platumu 40 grādu 3 minūtes Nord

un garumu 20 grādu 10 minūtes Westl

b) Noliksim kuršu no platuma 40 grādu 10 minū-

tes Nord un garuma 21 grādu 50 minūtes West uz

Spitragu!

c) Atradīsim vietu 10 jūdžu uz lielumiem no

Hūka gala!

d) Kāds ir kompasa peilējums un attālums Hard-

taka uguns kuģim no Longholma virsējās uguns?
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c) Kada platuma un garuma ir Hardtaka uguns

kuģis, Hūka gals un Hardtaka bāka.

f) Ja braucam gar kartē parādīto piekrasti un

kompasa peilējums Longholma virsējai ugunij ir

Nord 10 grādu West, un Hardtaka uguns kuģa peilē-
jums ir Nord 70 grādu West. kāda ir māsu pozicija
platuma un garuma grādos?

Cik jūdžu tālu atrodamies no Hardtaka uguns

kuģa?

Tie bija tikai daži no tiem uzdevumiem, ko va-

ram atrisināt paši vai arī uzdot saviem draugiem.
Tie dos ierosinājumus citām rotaļām, tāpat kā stāsts

par apraktu mantu ierosina jaunu stāstu. Un stāstu

par apraktu mantu var patiesi ņemt par rotaļas

priekšmetu. Manta varētu būt bijusi aprakta kādā

salā (kuru paši varam apzīmēt uz savas kartes), un

mums būtu jābrauc uz šo salu no kāda cita krasta

(arī pašu izvēlēts kartē). Varam novietot ceļā da-

žādus bīstamus šķēršļus, kā korāļu klintis, sēkļus

v. t. t., starp kuriem jāizvada kuģis līdz salai ar ap-

rakto mantu. Izgudrojot šādas rotaļas patiesībā ne-

atradīsim mantu zelta un dārgakmeņu veidā, bet gan

atradīsim mantu tajās zināšanās, ko rotaļās iegūsim.
Turklāt būsim interesanti pavadījuši savu brīvo laiku.
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XXII nodaļa

Mans pirmais kuģis

Patiess stāsts.

Vairāk par visu citu es gribētu, lai lasītāji pazīst

kuģus. lepriekšējās nodaļās apskatīju gabalu pa

gabalam kuģus un kuģniecību un centos izskaidrot

daudzus jautājumus un lietas. Bet es apzinos, ka

neesmu pateicis ne simto daļu no tā, kas būtu sa-

kāms. Var jau būt, ka esmu sabojājis lasītāja ieska-

tus par kuģi, pievezdams tik tuvu pie tā un mēģinā-
dams to izskaidrot visos sīkumos. Un tur ir palicis
daudz neskaidrību. Nav iespējams uzrakstīt grāmatu,
kas attēlotu jūras dzīvi un kuģus visā pilnībā. Pie

tam, ja grāmata ir techniska vai ari tikai pa pusei
techniska kā šī, attēls zaudē ļoti daudz no īstās reāli-

tātes. Tās lielākais trūkums ir tas, ka nejūtam tajā
dzīvības. Tā ir līdzīga cilvēka ķermenim bez dvē-

seles, telpai bez grāmatām vai kuģim bez kuģa ļau-
dīm. Es negribētu lasītājus atstāt šādas tukšas aina-

vas priekšā.
Es nevaru lasītājus aizvest uz kuģa klāja, nevaru

atdzīvināt šīs lapas puses, nevaru iedvest tām dzī-

vību. Es varu darīt tikai to labāko no iespējamā:
varu atvērt dažas lapas manā dienasgrāmatā, kurās

izlasīsim šo to par jūrnieka dzīves intimajiem sīku-

miem. Ne par kuģa bojā eju, nedz ari kādām bries-

mām, kas liktu matiem uz galvas sacelties, tur nebūs

rakstīts. Slavenais ziemeļu pētnieks Stefensens kād-

reiz teicis, ka ārkārtīgi piedzīvojumi esot nemākulī-

bas pazīme. Kaut gan man šis definējums šķiet drus-

ciņ par asu, tomēr daudzējādā ziņā man tam jā-
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piekrīt. Labākais jūrnieks, labākais virsnieks un

labākais cilvēks vispār, ja viņa uzdevums ir izvairī-

ties no dažādām briesmām un traucētājiem apstāk-
ļiem, ir tas, kurš nav pieredzējis ārkārtīgus piedzīvo-
jumus, tādus piedzīvojumus, kuru aprakstus lasot

mati ceļas stāvus. Bet ja visu vienkāršo, dabīgo dzīvi

uzskatām par vienu vienīgu lielu piedzīvojumu, tad

nav vajadzīgi asiņaini un kliedzoši satricinājumi. Mēs

gribam dzīvot siltu, dzīvas elpas pilnu, centīgu dzīvi,

kur cilvēki veic uzliktos pienākumus krietni un braši.

Es šo stāstu nosaucu par „Manu pirmo kuģi" tā-

dēļ, ka tur aprakstītas nedaudzas pirmās dienas kal-

pojot uz jauna kuģa, man tas bija pirmais kuģis —

jaunas kuģa komandas sastādīšana un tās gaidas, lai

redzētu kuģa kristības un tā pārbaudi jūrā. Tas ir

mūžam jauns piedzīvojums jūrnieka dzīvē: iepazīša-
nas ar savu kuģi. Kamēr kuģis nav pārbaudīts jūrā
un kamēr las ar godu nav nācis no šis pārbaudes,
neviens jūrnieks neuzticas svešam kuģim. Mīlestība

vai naids, ko jūrnieks sajūt pret savu kuģi, nāk tikai

pēc tam. kad viņš to redzējis cīnāmies. Jūrnieks ne-

jūtas mājīgi uz kuģa. kamēr šis pārbaudījums nav

galā. Ar savu uzvešanos gadu tūkstošiem vecajā cīņā.
kādu izcīna kuģis un jūra, kuģis izpelnās savu ļaužu
mīlestību vai nicināšanu.

Kad sāku savu pirmo ceļojumu, man bija 17 gadu

Mans pirmais kuģis.
No „i esacc j a" dienas grāmatas.

Otrdien, 12. decembrī, Sunderlandē. Šodien es

piemunsturējos par matrozi braucienam uz S. S. Nan-

tevvas. Es uzkāpu uz tā šodien agri no rīta un ru-

nāju ar pirmo stūrmani. Viņš stāvēja uz klāja un

pārraudzīja ogļu iekraušanu tilpnēs, izkliegdams ogļu
krāvējiem savus norādījumus par ogļu iekraušanu.

Viņš ir ļoti jauns vēl, lai rīkotu šo 10000 tonnu lielo

tvaikoni, ne vairāk kā 25 gadi vecs. bet viņš tomēr



192

izskatās kā virs. kurš ikvienam jārespektē. Es jutos

ļoti uztraukts, kad viņš ievēroja mani stāvam sev bla-

kus un uzprasīja, ko es gribot. Uz manu jautājumu,
vai nevajadzētu kāda matroža, viņš uzprasīja, vai man

esot «grāmatiņa". Viņš ar to saprata braukšanas grā-

matiņu, kurā būtu atzīmēti mani līdzšinējie braucieni.

Man bija viņam jāsaka, ka līdz šim vēl nekad ne-

esmubijis jūļā, un viņa izturēšanās lika man nojaust,

ka viņš grib mani noraidīt. Bet man šķiet, viņš ie-

vēroja manu vilšanās izmisumu, jo es patiesi būtu

sācis raudāt, ja mani nepieņemtu. Šā vai tā, bet

viņš uzlūkoja mani no galvas līdz kājām ar savu aso

skatu un noteica īsi: „Cik vecs jūs esat?" Es viņam

teicu, ka man ir septiņpadsmit gadi. „Vai jūsu ve-

cāki zina. ka jūs mēģināt tikt uz jūras?" viņš uz

prasīja. Es pamāju ar galvu un teicu: „Jā, stūrmaņa
kungs." Viņš vēroja mani atkal un likās bija iz-

šķīries. „Labi, dēls," viņš sacīja. «Atnāc kantorī

2-os pēc pusdienas."
Pirmā momentā es nemaz nevarēju aptvert, ka

visi mani sapņi uzreiz tik ātri piepildās un ka bei-

dzot esmu atradis darbu uz kuģa. Es blisināju acis

vai veselu minūti un tad pagriezos un devos projām

pa klāju, cik ātri vien varēdams. Man šķita, ka va-

jadzētu sviest cepuri gaisā un sajūsmā kliegt. Es

biju atradis kuģi!
Es mieloju savas acis gar kuģa sāniem, stāvēdams

uz muliņa. Tobrīd šis kuģis man likās esam vis-

skaistākā lieta pasaulē. Es tomēr zināju, ka tas ir

gluži vienkāršs preču tvaikonis. Tas tomēr izskatījās
ļoti stiprs. Tā gali ir tik neasi, ka tie drīzāk ir apaļi
nekā smaili. Tam būs viļņi jāsamin zem sevis, ne-

vis jālaužas tiem cauri. Tas ir trīsciļņu tipa kuģis,
t. i., tam ir paaugstināta baka, paaugstināta pūpe un

paaugstināta vidus daļa. Tā vidus uzbūvē stiepjas
gara tērauda celtne augstāk par klāju, nosedzot kuri-

nātavas un mašīntelpu. Šīs celtnes pakaļējā galā ie-

rīkota virtuve. Šai yirtuvē es atradu veco sargu, kas



193

man pateica, ka es varētu atrast darbu, ja atnāktu

šurp labi agri no rīta. Es nosēdēju vairākas stundas

virtuves uguns priekšā, kad pagājušo nakti klausījos
vecā sarga interesantajos stāstos par piedzīvojumiem
uz kuģiem, uz kuriem viņš senāk braucis. Katru no-

stāstu viņš arvien nobeidza ar vārdiem: „Bet nu man

ir diezgan, dēls. Tagad esmu tikai vecs gliemeža
vāks, nekam citam vairs nederu kā vienīgi virtuves

uguns uzraudzīšanai." To viņš sacīja bēdīgā balsi,
lūkodamies ugunī, it kā tur redzētu visu savu dzīvi

slīdam garām. Viņa māla pipīte bieži izdzisa, un

viņš to aizpīpēja par jaunu, iespiezdams ar pirkstiem
sarkanu ogli no pelnu kuldas pīpltes galvā. Viņa
roku ādai jābūt kā ragam.

„Nantewas'am" ir divi masti. Es atliecu kaklu,
lai tos apskatītu nokrastmalas. Es ievēroju tur veblī-

nes starp vantīm un priecājos par to. Es kāpšu gaisā

pa veblīnēm un ne pa tērauda kāpnēm pie masta.

Es nezinu, vai man nebūs bail, kad būšu pusceļā no

masta gala?

Kuģa skurstenis ir melns ar krāsainiem gredze-
niem augšgalā. Es zinu, ka katrai rēderējai ir sava

zīme uz skursteņa un sava mājas flaga. Pa to laiku,
kamēr atrodos še, esmu iemācījies vairākas no tām

pazīt. Jūrnieki, kas klaiņo pa ostmalu, pazīst visas

tās. Tie, novērodami kuģi ienākam ostā, mēdz sacīt:

«Tas ir tā un tā kuģis; bijis Frisko (San-Francisko)."
Viņi pazīst visas rēderēju zīmes un zina par ikvienu

kuģi, vai tas jūrniekiem labs, vai slikts. Kuģus, uz

kuriem pārtika ir slikta, jūrnieki sauc par «izsalku-
šiem" kuģiem. Labus kuģus tie godina par «laimī-

giem" kuģiem. Dažus kuģus tie ienīst. «Es ne-

brauktu uz tā ne par kādu naudu," tie saka, «tas ir

nelaimīgs kuģis". Tad tie stāsta briesmu stāstus, kā

ļaudis nogalināti vai sakropļoti uz šiem kuģiem. Un

no veida, kā viņi to stāsta, liekas, it kā kuģis pats
tīšām izdarījis šīs slepkavības. Šos «nelaimīgos" ku-
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ģus sauc arī par ~.Jonasa" kuģiem vai ari par peldu
šiem zārkiem.

Es minu. vai „Nante\vas" pieder pie labiem, vai

pie sliktiem kuģiem?
Jau laikus ierados kuģu kantorī. Tur jau kāds

lāga zēns gaidīja. Viņš mani uzrunāja un izstāstīja,
ka esot virtuves zēns uz „Nantewas" un šis būšot jau

viņa otrais brauciens jūrā. Viņš lielījās ar to. ka

bijis jūrā, un es biju drusku greizsirdīgs uz viņu.
Viņš stāstīja, ka esot redzējis lidojošas zivis Atlanti-

jas okeāna dienvidos. Viņš teica, tās izšaujoties no

ūdens tāpat kā apelsīnu sula no apelsīna, ja to sa-

spiež. Kamēr viņš man tā stāstīja par lidojošām
zivīm, ienāca vēl divi vidēja vecuma vīri un. nostāju-
šies mums aiz muguras, saka klausīties. Viens no

tiem, glīts, laipns vīrs ar sarkanu seju un platiem
pleciem, pameta man ar acīm. pāri virtuves zēna ple-
cam.

„Ko tu te stāsti tādas pasakas?" viņš piepeši uz-

prasīja virtuves zēnam. „kā gan zivis var lidot?" Otrs

vīrs bija gaļa auguma, sauss un nodedzis kā brūns

rieksts. Viņš pavīpsnāja, atplēzdams muti un parā-
dīdams baltus, stiprus zobus, un jautri mirkšķināja
acis.

„Tas pareizi, biedri." viņš sacīja. «Kas to bulu

dzirdējis, ka zivis lido?"

Virtuves zēns nosarka līdz ausīm un apgalvoja, ka

zivis varot lidot. Viņš esot redzējis tādas. Tie divi

jūrnieki sāka sirsnīgi smieties un māja man. ..Netici

viņam, dēls," teica tas resnākais. «Lidojoša zivs ir

tikai iedoma."

„Bet es esmu tas redzējis," izsaucās virtuves Zēns

gandrīz ar asarām. ..tās izlec no jūras tāpat kā pla-
kans akmens, kad jiīs to sviežat pa ūdeni".

Abi jūrnieki izlikās, it kā viņi to lietu ]oti nopietni

pārdomātu, un resnākais no tiem svinīgi pagrozīja

galvu.

„Cik tālu tad tās var laisties?" viņš prasīja.
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..Veselām asīm un vēl vairāk," atbildēja virtuves

zēns.

Garais vīrs uzsita virtuves zēnam labsirdīgi uz

pleca.
„Tu labi stāsti pasakas," viņš lēni noteica. „bet

mēs ar Billi tos jokus jau agrāk esam dzirdējuši.
Mes esam bijuši trīsdesmit gadu jūrā, abi esam mek-

lējuši lidojošās zivis visu mūžu, bet nevienas neesam

redzējuši. Vai nav tā, Bili?"

Kesnītis piekrizdams tikpat nopietni palocīja gal-

vu. „Tas pilnīgi pareizi, biedri," viņš sacīja. „Mums
acis ir sākušas sāpēt, tās meklējot." Viņš pagriezās

pret virtuves zēnu un sāka jocīgi bolīt acis. „Kādas
tu saki. biedri, tās zivis izskatījās?" viņš vaicāja.

Zēns bija nosarcis uztraukumā un dusmās. Tas

redzēja, ka viņu grib padarīt par meli, un gribēja
pierādīt tiem vīriem, ka viņš tomēr tādas zivis ir

redzējis.
„Tās ir sešas collas garas, un tām ir garas spuras,

kas līdzīgas spārniem, ja tās izpleš. Tās lec uz klāja

pa naktīm, kad ierauga uguni, un mēs vilkām tās

laukā no notekām."

Jūrnieki uzlūkoja viens otru un tad vērās zēnā

ar izsmiekla pilnu apbrīnošanu. „Lum, es vēlētos,
lai man būtu tādas spējas pasaku stāstīšanā," sacīja
resnais garajam: „es kļūtu bagāts, rakstīdams grā-
matas."

Es biju tā aizrāvies, novērodams abus jūrniekus
un nespēdams izprast, kas tiem nodomā, ka pavisam
nemanīju, ka ap mums bija salasījies vesels pūlis cil-

vēku. Skaļš smieklu rēciens mani iztraucēja, un es

ieraudzīju ļaužu pūli. Tikai tad es nopratu, ka jūr-
nieki nabaga virtuves zēnu vazā aiz deguna. Zēns

īgni norūca: „Lai būtu kā būdams, lidojošas zivis

tomēr ir."

Abi jūrnieki aizgriezās nost no zēna un sāka smie-

ties un runāt ar kādu citu vīru, kas pa to starpu bija
pienācis klāt. Šis atnācējs bija ļoti komisks tips.
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Tik komisku cilvēku es redzēju pirmo reizi. Augumā
viņš nebija lielāks par apmēram 16 gadu vecu zēnu.

Tas bija slaids kā meitene, bet viņa vaigi bija izva-

goti vecuma grumbām un brūni kā valrieksti. Viņam
bija milzīgas, matiem apaugušas rokas. Līdzīgi visu

vecu jūrnieku rokām, tās bija pa pusei sažņaugtas

pat tad, kad bija nolaistas gar sāniem, it kā turētu

saķertu virvi. Aprakstot vecus jūrniekus, saka, ka

viņu pirksti esot līdzīgi mālšpikam un mati kā zē-

ģeļdiegi. Šī mazā vīra rokas bija pietiekami stipras,
lai tās aprakstītu šādā veidā. Bet par viņa apģērbu
man bija jāsmaida. Viņš izskatījās kā klauns savā

balti un melni krustotā uzvalkā ar šaurām biksēm

un apstieptu vidu. Galvā viņam bija katliņš (cieta,
apaja filca cepure), bet pati galva izskatījās kā brūns,

spīdošs poda dibens, jo uz tās nebija saskatāms ne-

viens matiņš. Ap kaklu viņam bija vairāk kā divas

collas augsta apkakle, ap kuru vijās gaiši zaļa saite.

No viņa augsti uzrautiem bikšu galiem spīdēja visspilg-
tāko krāsu zeķes, kam bija sarkanas un dzeltenas

strīpas. Viņa kurpes bija gaiši dzeltenā krāsā, aug-

stiem papēžiem un platām auklām kā meitenei. Es

nevarēju izprast, kas viņš varētu būt, un beidzot mi-

nēju, vai tas varbūt nav pavārs. Pavāriem, kā esmu

novērojis dzīvodams jūrnieku mājās, ir vājība uz

švaukstīgu ģērbšanos un smalku uzvešanos. Mani

tā interesēja šis mazais vīriņš, ka es jautāju virtuves

zēnam, kas viņš tāds ir, un tas man pasacīja: „Tas
ir boča."

Boča! Es nevarēju savām ausīm ticēt. Bocmaņus ar-

vien iedomājos lielus, resnus vīrus, platiem pleciem,
kas spējīgi katrā mirklī cilvēku nosist gar zemi, bet

šis mazais vīriņš taču nespētu pat bērnu apgāzt. Es

šaubījos, vai man gribētos braukt uz kuģa, kur ir tāds

bocmanis. Ja kaut kas notiktu, ko tad šāds vīriņš
var darīt?

Pārējie jūrnieki likās esam pieklājīgi ļaudis. Vini

visi bija ģērbušies zilos ševiota uzvalkos un valkāja
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žokeja cepures. Dažiem no viņiem bija mīkstas ap-

kakles, bet lielākai daļai ap kaklu bija aptīti melni

zīda lakatiņi. Kurinātāji bija nostājušies atsevišķā
grupā. Viņi arī bija ģērbušies zilos uzvalkos un žo-

kejcepurēs. Ap kaklu tiem bija tādi paši lakatiņi,

bet viņu ādas krāsa bija balta un to rokas kalsnējas
un baltas. Izņemot vienu vai divus vecākus vīrus,

visi pārējie bija apmēram 30 gadu Veci. Tur bija
septiņi vecākie matroži un viens jaunākais (tas biju
es) un apmēram desmit kurinātāju, ieskaitot donki-

menu.

Kad uz durvīm iznāca kāds kantorists un sauca:

„Nantewas'a ļaudis", mēs visi sagājām iekšā un no-

stājāmies gaitenī rindās. Tad nāca pirmais stūrnlß-

nis un saskaitīja mūs. Man jau sāka mesties bail,
ka tik viņš nav pārdomājis un nesūta mani projām,
bet viņš tikai noprasīja manu vārdu un turpināja
savu skaitīšanu.

Tad mūs iesauca kādā citā telpā, kur mums pa-

vēlēja izģērbties līdz vidum veselības pārbaudei.
Kads ārsts izklausīja krūtis un pārbaudīja zobus. Tad

lika apģērbties un ieiet citās telpās. Nacionālās jūr-
nieku un kurinātāju savienības pārstāvis pārbaudīja
savienības grāmatiņas un iedeva katram veidlapu, kas

bija jānodod vietu apgādāšanas iestādes pārstāvim.
Man bija jāsamaksā viens šiliņš iemaksas par uzņem-
šanu savienībā, jo citādi man nebūtu tiesības pie-
munsturēties. Visiem jūrniekiem jābūt „trade
union'a" locekļiem. Kad savienības pārstāvis bija
savas darīšanas beidzis, mums bija jāiet vietu apgā-
dāšanas kantorī, kur nolasīja attiecīgus likumu un

noteikumu pantus. Šie noteikumi ir līgums starp
jūrniekiem un kuģu īpašniekiem. Tur uzrādīti visi

pienākumi, kas mums jādara, pārtikas daudzums un

atalgojums, kādu mēs saņemsim, un arī līguma il-

gums. Es dabūju zināt, ka mums jābrauc uz Neapoli
ar oglēm un no turienes uz kolonijām pēc labībās.

Pēc šo nosacījumu nolasīšanas mēs visi tos pa-
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rakstījām, un pēc tam mums izdeva avansa zīmīti, ar

kuru varējām iekasēt naudu pie ikviena veikalnieka.

Avansa zīmīte sedza mūsu pusmēneša algu, ja mēs

gribējām tik daudz ņemt. Jūrnieki šīs zīmītes iekasē

veikalos, kas atrodas viņu piestātņu tuvumā, parasti
zaudēdami 10—20% par labu naudas kārīgajiem
tautiešiem. Naudu par šīm zīmītēm kuģu kantoros

var saņemt tikai pēc tam, kad kuģis atstājis ostu un

vīrs, kam šī zīmīte izrakstīta, aizbraucis kuģī. bet ja

attiecīgais cilvēks kuģi ir pametis, tad kuģu īpašnieki
liedzas izmaksāt naudu pret šīm zīmītēm.

Kad visas šīs piemunsturēšanas lielas bija galā.
pirmais stūrmanis pavēlēja ierasties uz kuģa vienu

irftnuti pēc pusnakts. Viņš sacīja, ka kuģis atstāšot

ostu ar rīta paisumu. Mēs visi aizgājām no kuģu
kantopa un katrs uz savu pusi. Tie, kas dzīvoja
Sunderlandē. steidzās uz māju, lai beidzamo dienu uz

krasta pavadītu savas ģimenēs,bet citi gāja iepirkties,
izlietodami avansa zīmītes. Es gāju uz jūrnieku na-

mu, kurā biju piemeties, un iesaiņoju sava zeģeļdrē-
bes maisā jūras zābakus, eļļas drēbes, darba virsval-

ku, rezerves veļu. stingru kabatas nazi. skārda šķīvi,
tādu pašu krūzīti un nazi ar dakšiņu, kā arī daudz

un dažādas citas lietas, kuras biju apgādājis. Tad

aizgāju pie jūrnieku apgādnieka un nopirku salmiem

pildītu gultas maisu, ko jūrnieki sauc par „ēzeļa bro-

kastīm", spilvenu un divas biezas segas. Uz angļu
kuģiem jāņem uz kuģa līdz pašam savi gultas un

galda piederumi. Vislabākie ir emaljētie skārda šķīvji
un krūzītes, jo tie neplīst, ja nokrīt no galda, kad

kuģis šūpojas.
Pilnīgi sagatavojies, es labprāt nogulētu nedaudz

stundas, bet biju par daudz satraukts no visiem šīs-

dienas notikumiem un pārdzīvojumiem. Aizgāju uz

krastmalu un novēroju „Nantewas", kā tas grima ar-

vien dziļāk un dziļāk ūdenī, kad tā tilpnes pildījās
oglēm. Es redzēju pirmo stūrmani vairāk reižu no-

staigājam gar kuģa sāniem un pārbaudām skaitļus
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kuģa priekš- un pakaļgalā. Kad kuģis bija pie-
krauts ta. ka ta Plimsona līnija sāka grimi ūdeni,

stūrmanis izsaucās: «Pietiek." Ogles pārstāja birt

kuģa tilpnēs. Garās tērauda piltuves noņēma no lū-

kām, un strādnieki nāca zeme pa trepēm ar lāpstām

par pleciem, slaucīdami sviedrus no pierēm. Kad

visi bija aizgājuši, smagie putekļu mākoņi, kas visu

dienu bija ieslēguši kuģi. izgaisa, un dziļš klusums

valdīja visapkārt. Es stāvēju un vienmēr vēl rau-

dzījos uz kuģi. domādams, ka tas gaida, lai mēs nā-

kam un vedam to projām no šīs netīrās piestātnes.
Mēs nomazgāsim ogļu netīrumus no tā klājiem un pa-

darīsim to spodru. Es nezināju, vai šo kuģi iemī-

lošu, un vai tas pieder ipe „labiem" kuģiem. Tad

pametu ostu un beidzamo vakaru uz krasta pavadīju
kinematogrāfā.

Trešdien, 13. decembrī. Jāja. Tā bija darbīga
diena, bet arī ļoti uztraucoša. Tagad mēs esam laukā

no miglas, kas mus aizturēja, kad atstājām Sunder-

landi, un mašīnas klaudzina pilnā gaitā. Mūsu la-

bajā pusē redzama kāda bāka. Gaismas stars it kā

slaucīdams apmet lielu loku, pārgriezdams nakts tum-

šumu kā ar naža asmeni. Bills Barnets. tas matrozis,
kurš vakar āzēja virtuves zēnu, man pastāstīja, ka

ta esot Elāmboro augšējā bāka. Viņš teica, ka visi

kuģi. kas peldot gar
šo piekrasti, ejot te garām un

noliekot savus kursus no šīs bākas. Šo bāku vaja-
dzējis ieraudzīt dažas stundas agrāk, bet migla mus

aizturējusi. Bet nu esmu sācis stāstīt šīs dienas no-

tikumus no nepareizā gala. Man jāiet alpakaļ pie
sakuma.

Šī diena sākās ar ļaužu uznākšanu uz kuģa. Es

uznācu uz tā pusvienpadsmitos vakarā un nosēdos

pie vecā sardzes vīra virtuvē. Viņš gan teica, ka man

vajadzētu atgulties, bet es negribēju zaudēt nevienas

minūtes no šīs dienas. Es aizsnaudos. kamēr viņš
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runāja savā vienmuļīgajā balsī, un viņš bija atstājis
mani guļam turpat, kur es biju. Troksnis, ko sacēla

nākošie ļaudis, pamodināja mani, un vispirms es

ieraudzīju Billu Barnetu un garo Tompsonu (to garo,

sauso matrozi). Abi sildīja rokas pie uguns. Vīp-
snādami viņi prasīja, kālab es neejot lejā. Tad pie-
nāca vīd citi vīri, un mēs visi gājām uz priekšgalu
rufē.

Rufe bija tumsā, kad mēs tur iegājām, izložņājuši
starp dažādiem atkritumiem un krāmiem, kas bija
izsvaidīti uz klāja. Mēs klupām uz lūkām priekš-
klāja un pināmies pa trosēm un virvju galiem uz

katra soļa. Ikviens no mums rūca un šķendējās, jo

nebija jau nieka lieta izrāpties cauri visai šai nekār-

tībai ar smagiem jūras maisiem un guļas piederu-
miem uz pleciem. Kad bijām rufē un atradām to

tumsā, mūsu šķendēšanās pieņēmās. Daži dzīrās iet

pie pirmā stūrmaņa un prasīt gaismu. Būtu ari lā

izdarījuši, ja Bills ar Slinimu (Tievo) nebūtu no sa-

viem maisiem izvilkuši pa svecei. Tad mums pietika
gaismas, lai nolīstu kairs savā kojā.

Rufē nebija diezcik jauks skals. Tā bija gaļa.

trīsstūraiņa telpa ar kojām ābās puses un diviem

koka soliem. Grīda bija mitra un pārklāta ogļu pu-

tekļiem. Kad staigājām, ogļu smalkumi knirkšēja
zem kājām. Šis drūmais skals mani stipri aizkāra,

un es, stāvēdams telpas vidu. jutos diezgan nelaimīgs.
Visi pārējie bija aizņemti ar koju izvēli un nepie-
grieza man nekādu vērību. Lielākā daļa no viņiem
tūliņ svieda gultas maisus un segas kojas, bez kavē-

šanās vilka nost virsdrēbes un līda zem segām. Bet

Bills un Slimms rūpīgi izsaiņoja savus maisus un

glīti uzposa savas guļas vietas. Es kādu laiciņu viņus

vēroju un tad sāku raudzīties, kura būs mana koja.
Vienīgā koja, kas vēl bija atlikusi, atradās apakšā
pie pašām durvīm. Es attinu salmu maisu, izklāju
to uz dzelzs režģa un noliku tam virsū spilvenu ar

segām. Bills. ievērojis manu apjukumu, nāca man



201

palīga. Viņš labsirdīgi smējās par mani un teica: ka

kādreiz no manis iznākšot gan jūrnieks, ja tikai man

nepietrūkšot pacietības. Viņa vārdi aizdzina manu

gļ fltsirdību. Es noģērbos un palīdu zem segas. Bills

uzsita man uz pleca, teikdams, ka gan jau es palēnām
iejutīšoties. Es sajutu lielu pateicību par viņa vien-

kāršo līdzjūtību pret mani.

Pirms apgulšanās Bills izpūta sveci. Tumsa kļuva
tik bieza, ka man gandrīz vai iesāpējās acis no tās.

Ks nevarēju iemigt ilgu laiku. Es klausījos biedru

elpošanā un krākšanā un dzirdēju, kad ieradās citi

matroži un kurinātāji. Kurinātāju dzīvojamās telpas
bija otrā pusē ietnei, kas rufi sadalīja divos nodalī-

jumos.

Lielākais pārsteigums nāca, kad es atvēru acis.

Bocmanis mus sauca, kaut gan no sākuma es viņu
nepazinu. Bija grūti iedomāties, ka viena un tā pati

persona var pieņemt divus tik dažādus izskatus. Va-

kar kuģu kantori redzēju mazu. švaukst īgu klaunu:

šodien turpretī ieraudzīju mazu. niknu pirātu.

Viņš slavēja uz grīdas rufes vidū, vicinādams

rokā savu vētras lukturi un kliegdams skarbā, rupjā
balsī, kas uzreiz ietrieca mūsos dzīvību: „Nāciet šurp,
zēni! Šurp. dēli. Dodieties man rokā. tūliņ rokā!

Ko teicāt? Kā — ko? Nu, parādiet stilbus, radiet

šurp! Vēlieties laukā, zēni! Saule dedzina acis. Nu.

puiši, stilbus, rādiet stilbus!" Visu to viņš izkliedza

vienmulīgi viļņojoša balsi, kas sīca galvā un pasar-

gāja no atkalieniigšanas. Viņa balss nerima rufē un

mocīja mūsu ausis ta. ka gribot negribot bija jāceļas,
lai reiz rimtu uzbudinātājs troksņis. Neviens zvans,

ne šāviens nebūtu varējis atstāt tādu iespaidu kā šis

savādais, vienmuļīgais, viļņojošais sauciens. Viņa
balss pakāpeniski pieauga līdz asai pavēlei. „Oho.

mīlulīši, ko jus sakal ? Negribat celties? Nu. āra no

šejienes!"

Kad bijam pacēlušies sēdus kojās un berzējām
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miegu no acīm. mazais boča ņirgājās. „Mums darba

ir kaudzēm." viņš sacīja piesmakušā balsī, „un jo
ātrāk to paveiksim, jo drīzāk liksim atpūtā. Nu le-

ciet laukā, zēni."

Viņa balss un izskats mani pārsteidza. Šorīt viņš
vairs nebija švauksts. Kājas viņam bija vecas, tau-

kainas bikses. Bikšu gali bija ielocīti īsajos jūrnieku
adas zābaku stttlmos. Mugurā tam bija vecs. noplīsis
zils kamzolis, kas bija kļuvis stīvs no netīrumiem un

traipiem. Ap kailo galvu bija aptīts netīrs sarkans

lakatiņš. Viņa izžuvušā brūnā seja veidoja smailu

ķīli. Kad viņš atvēra muti, tur nevarēja saskatīt ne-

viena zoba. Viņš bija izņēmis mākslīgos zobus, un

iespaids bija drausmīgs. Ausis karājās divi tievi zelta

gredzeni. Ar sarkano lakalu. kas bija aplīts ap kailo

galvu. ViņŠ varēja droši kāpt lauka no ikviena pirātu
kuģa. Un šodien es pārliecinājos, ka viņš patiesi ir

tas cietais rieksts, kādu es to rītā redzēju. Viņš strā-

dā vairāk par visiem uz kuģa. un viņš ir savu darbu

jau veicis, kur citi vēl tikai doma. kā lai darbu sāk.

Desmitām reižu šodien redzēju viņa izmanību un

speķu, kas liekas tīri neiespējams šādā niecīga cil-

vēka. Viņa līkie pirksti ir kā skrūvspailes. un viņš

var uzrāpties mastā veikli kā mērkaķis. Pat pirmais
stui manis prasa padomu bocmanim, kā lai vada kuģi.

un arī visi pārējie ļaudis izrāda viņam bīdu cieņu,
kādu negūst pat kuģa kapteinis. Es iztaujāju Rillu

par viņu. un Bills man teica, ka tas esot labākais jūr-
nieks no visiem tiem. ar kuriem viņš līdz šim esot

braucis uz kuģa. Kad atceros komisko ainu, kādu

redzēju vakar, nevaru vien nobrīnīties par lielo star-

pību, kāda redzama šodien.

Bija vēl tumšs, kad iznācām uz klāja, lai sāktu

darbu. Mūsu pirmais uzdevums bija pievākt un no-

tīrīt visus izmētātos krāmus un netīrumus uz klāja
un aiztaisīt lūkas. No sākuma biju pilnīgi lieks, un

bocmanis teica, lai es vācoties pie malas, un lika man

turēt vēja lukturi, kura gaisma pārējie strādāja. Rū-
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pīgi vēroju darbus. Lai dri/ak tos iemācītos pats strā-

dāt.

Mus izsauca pulksten četros uz klāja. Pulksten

septiņos bijām to jau puslīdz sakopuši. Bija noseg-

tas arī lūkas ar smagajiem koka pārklājiem. Ap
pulksten deviņiem bijām apseguši arī pakaļējās tilp-
nes lūkas, un kuģis izskatījās daudz kaitīgāks. Laiks

bija ļoti auksts, un kad sāka svīst gaismiņa, es no-

liku savu lukturi un palīdzēju vīriem celt smagos lūku

pārklājus. Darbā drīz sasildījos un strādāju ar pa-

tiku. Pus desmitos lika pārtraukt darbus. Kuģi iz-

vadījām jūrā.
..Tur nāk migla." Teica Slinims. kad mēs bijām

nostājušies pie bakas starpsienas un trīcējām mitrajā

aukstumā. ~Ksmu ar mieru derēt, ka ara migla ir

tik bieza kā zirņu zupa." It kā gribēdams apstiprināt
Slimma vārdus, no lielāka attāluma atskanēja drūms

kuģa sirēnas kauciens, un Slimms tikai gudri palo-
cīja galvu. Paskatījies atpakaļ ostā. ievēroju, ka

likko varu vēl saskatīt ostas otru malu un tur pie-
sietos kuģus. To masti un skursteņi vēl pacēlās virs

miglas, bet pakāpeniski zaudēja savu izskatu un vei-

du. Visās biedru sejas ātplaiksnījās nepatikšana un

gaidas. Pirmo reizi sapratu naidu, ko jūrnieki sajūt

pret miglu. Viņi kurnēja un teica, ka kuģim ne-

vajadzētu šādā miglā iet laukā no ostas. Viens no

jūrniekiem atcerējās, ka šodien ir trīspadsmitais da-

tums. Ja izbraucot jūrā piektdienas vai trīspadsmi-
tajā datumā, tad jūrniekus sagaidot nelaime.

Kuģa priekšgala parādījās pirmais stūrmanis un

lika ievilkt visas piesienamās troses, izņemot galveno
tauvu. Kāds no ostas vīriem atbrīvoja troses galu

no aizkabes krasta, un tad trosi ievilka uz kuģa ar

vinčas palīdzību. Divi matroži to satina uz klāja gre-

dzenā. Tērauda troses uztina uz Spolēm, griežot
grieztuvi ar kloķiem. Tas bija smags darbs, kas

rada stīvumu un sāpes mugurā, un mēs bijām par

daudz aizņemti darbā, lai vēl par kaul ko kurnētu.
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Kad visas troses bijām salocījuši gredzenos jeb koilēs

un uzvijuši spolēs, izstaipījām stīvās muguras un pār-
liecinājāmies, ka migla patiesi bija kļuvusi bieza kā

zirņu zupa.
Kādu nelāgu sajūtu rada migla! Man izlikās, it

kā vesels miljons ledaini aukstu spoku ložņātu mums

apkārt, padarīdami mūs aklus un tiekdamies mūs

iznīcināt. No pelēkās miglas atskanēja sirēnu skaļie
kliedzieni un mazo velkoņu asi svilpieni. Migla kļuva
tik bieza, ka no baka tik ar grūtībām varēja sare-

dzēt mūsu kuģa komandas tiltiņu. Tas izskatījās kā

melns plankums, kas ir cietāks par pelēko miglu,
un balsis ar pavēlēm un rīkojumiem skanēja no tā kā

atbalss mežā. Tāds stāvoklis bija ļoti uztraucošs un

reizē baismīgs. Es redzēju, ka mani biedri ienīst

miglu un baidās no miglas, jo viņi nesmējās, nejokoja
viens ar otru, bet drūmi noraudzījās pāri kuģa sā-

niem.

Pēc kāda laiciņa mūs nosūtīja zemē brokastīs.

Bills man stāstīja, ka kapteinis gribot nogaidīt, vai

migla neizklīdīs. Viņš gan teica, ka kuģis jūrā iz-

braukšot katrā ziņā, vienalga, vai migla palikšot,
vai izklīdīšot. Vēl bija atlikušas divas stundas laika

līdz ostas vārtu slēgšanai, iestājoties bēgumam.
Rufe bija siltāka un daudz patīkamāka, nekā likās

pagājuša vakarā. Kāds bija iekurinājis ugunis apa-

ļajā krāsni, kura stāvēja rufes vidū uz grīdasunkuras

skurstenis sniecās augšup caur griestiem. Krāsns ir

sānos ieplīsusi un nešpetni laiž cauri dūmus, bet dod

siltumu. Šai aukstajā, miglainajā rītā bija vērts pa-
ciest mazliet dūmu siltuma dēļ. Bills lika man iet

uz virtuvi līdz kādam citam jaunam matrozim. Pa-

vārs mums izsniedza lielu skārda trauku, pilnu ar

biezputru. Otrā skārda traukā bija ceptas ga|as ga-

bali, četri klaipi maizes un liela kanna ar melnu ka-

fiju. Kad atnācām atpakaļ rufē, es ievēroju, ka vēl

kāds ir bijis pie stuarta un atnesis cukuru, pienu un

sviestu. Pirms sēdāmies pie brokastu galda, Slimms
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ar Billu, kas bija pārņēmuši rufes vadību, sadalīja

pārtiku astoņās, vienlīdzīgās devās. Katrs no mums

paņēma savu daļu, un es dabūju zināt, ka no mazās

piena bundžiņas man jāiztiek trīs nedēļas, bet mār-

ciņa cukura un sviesta pika ir vienai nedēļai. Man

paskaidroja, ka uz kuģiem lielāko tiesu kuģa ļaudis
paši rūpējas par savu pārtikas daļu zināmam laika

sprīdim.
Brokastis bija ļoti patīkamas pēc grūtā rīta darba

un pārciestā aukstuma. Karstā kafija atkausēja rīk-

les un atdzīvināja iekšas, bet putra ar gaļas gabali-

ņiem aizdzina rūpes un īgnumu. Tad nosēdāmies ap

sarkani sakarsēto krāsni, matroži aizsmēķēja pīpes,
un sākās runa par miglu. Mēs vēl vienmēr varējām
dzirdēt sirēnu kaucienus, un šis troksnis lika ciešāk

saspiesties ap silto krāsni. Izvadīt kuģi jūrā šādā

laikā nav pa jokam.
Mūsu patīkamo atpūtas brīdi pārtrauca enerģiskais

mazais boča ar savu bargo izskatu, kas, nostādamies

rufes durvīs, dziedāja: „Nāciet laukā, zēni! Esiet ga-
tavībā kuģa priekš- un pakaļgalā!" Pīpes iztīrīja ar

sitienu pret krāsns sāniem, un mēs apvilkām biezos

kamzoļus un pāri tiem pārvilkām darba virsvalkus.

Tik biezu miglu vēl ne reizi nebiju redzējis. Tā

vēlās mums pāri, kad iznācām uz priekšklāja. Tā

ietvēra vienā mirklī mūs savos ledainos apkampienos.
Uz visa kuģa pilēja auksts drēgnums, un mēs drebi-

nādamies kāpām uz baka, lai ievilktu atlikušo tau-

vu. Mazs, drukns velkonītis lien ārā no miglas un

prasa velkamo tauvu. Bills, pacēlis no klāja ķer-
līnes kaili, to veikli pasviež vīram, kas stāv velkoņa
priekšgalā. Tad viņš piestiprina līni tauvas galam, un

velkoņa ļaudis pārvelk tauvu pāri uz sava tvaikonīša.

Tauvas aci uzmetuši milzīgajam dzelzs kāsim, kas

atrodas aiz kuģa skursteņa, tie dziedoši sauc „Viss
ciet".

Beidzamo tauvu no krasta nodeva mums. un mēs

sākām savu braucienu. Kā lielu, bezpalīdzīgu, aklu
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radījumu velkonis mus izstiepa caur ostas vārtiem

lipē. Tur velkonis nosvieda tauvas galu un vēlreiz

pazuda pelēkajā migla. Mēs matroži ievilkām tau-

vas galu uz kuģa un novietojām to pieliekamajā telpā

zem baka. Nākamas stundās bijām par daudz aiz-

ņemti ar tauvu un trošu novietošanu glabātuvēs un

kuģa piekopšanu, lai piegrieztu vērību tam, kas no-

tika mūsu apkārtnē. Dīvaina kustēšanās sajūta mani

pārliecināja par to. ka līdz ar kuģi peldu ūdenī, bet

pirmajās stundās es nesajūtu nekāda prieka. Migla
to sagandēja.

Mēs kustējāmies satrauktā, nemierīgā gaitā, it kā

kaut kam gribētu tikt garām. Šis kaut kas, ko tajā
bridi dīvaini sajūtām, bija briesmu apziņa, kas drau-

dēja no miglas. Cieta darbā mēģinājām aizmirst no-

spiedošās, drēgnās grīztes, kas kā saplosīti viļņi vai

blīvas bangas vēlās pāri mūsu kuģim. Bet tikt pavi-
sam vaļā no nepatīkamās sajūtas mēs nevarējām. Mū-

su sirēna izvaidēja savus garos, piesmakušos brīdi-

nājuma pūtienus pēc katrām divām minūtēm, un mēs

dzirdējām arī citus kuģus lēnām lienam ostā vai

arī rāpjamies projām no tas. Nav uztraucošāka

trokšņa pasaulē, kas tā gultos uz. nerviem, kā kuģa
sirēnas vaidi miglā. Tie veļas cauri galvai, sasprin-
dzina nervus ka stigas, un nav iespējams atturēties

no baiļu pilnas lūkošanās apkārt, lai mēģinātu ie-

spiesties miglas noslēpumos. Aiz ši pelēkā vaļņa

var slēpties tik daudz briesmu. Neapdomīgs kuģis

var izlauzties tam cauri un bez kāda brīdinājuma
saberzt mūsu kuģi pīšļos. Ūdens šļaksti pret kuģa
sāniem liekas esam izsalkušas skaņas, un pastāvīgā
kuģa ātruma maiņa vēl vairāk sasprindzina nemierīgo
gaisotni. Miglas drēgnums bez apstājas sūcas drēbēs

un lēnos pilienos veļas uz leju. To vēl var piemirst
darba, bel dzirdot sirēnas vaidus, visa mūsu apziņa
ir atkal nomodā un pievērsta miglai.

Divus vīrus no mums aizsauca, lai palīdz locim

tikt pāri pār kuģa malu. Viņš nolaidās lejā pa virves
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kāpnītēm neliela laiva, kas acumirkli nozuda miglā.
Kādu citu vīru aizsauca pie stūres rata. un vienu

nolika uz baka novērošanas posteni, bet pārējie bo-

ēas vadībā devāmies no viena darba pie otra. Boča

bija tik veikls kā mērkaķis.

Pavisam stīvos, gandrīz sasalušos buru audekla

darvotos brezeliņus iznesa uz klāja tilpņu lūku ap-

klašanai. To malas ieknieba dzelzs spīles kommingsu
apmalēs, un tad ar vadžiem nostiprināja attiecīgās
vietās. Koka vadžus iedzina spīlēs kuģa galdnieks,
un brezeliņus nosēja cieši ar curiņu palīdzību koin-

mingsos ietaisītos gredzenos. Ikviens piegrieza vis-

lielāko uzmanību šim darbam, jo lūkas ir katra kuģa

visvārīgākā vieta un tās jāaiztaisa tā. lai vislielākie

viļņi nevarētu aizskalot brezeliņus.
Tad bija jānotīra no klāja ogļu putekļi un smal-

kumi, kas tur bija sakrājušies veselam tonnām. Es

jutu sāpes mugurā, kad vēl diena nebijabeigusies, bet

tomēr jutos laimīgs. Es tīrīju kuģi. manu pirmo
kuģi. un nedomāju par to, cik grūti jāstrādā. Es

jutu klaja savādo drebēšanu zem kājām, kas ceļas

no mašīnu darbības, un aukstais vējš traucās man

pretim, kad es pagriezos pret to. Te bija dzīvība

zem kājām, un es varēju sajust tas Irisas caur zā-

baku zolēm.

liet mēs braucām tikai pusgailā. Ap pusdienas
laiku migla kļuva plānāka, bet tā tomēr vēl vienmēr

guļas mums virsu. Bija saredzama šaura udens josla

Starp mums un pelēko miglas valni, bet augsti pār
mums karājās nespodra dzeltena ripa. kas bija saule.

Tā mēģināja izlauzties caur miglu. Pulksten divos

pēc pusdienas ripa bija pārvērtusies sarkanā kā asins,

spīdošā bumbā, un migla bija atkāpusies apmēram
vienu kuģa garumu tālāk projām. Jūrnieku sejas
sāka noskaidroties, un tie viens otram uzsauca, ka

drīz tikšot saulainajos dienvidos. Bocmanis, uz kuru

migla likās neatstāja ne mazākā iespaida, vadīja mūs

jaunos darbos, un vīri labsirdīgi jokojās un mēļoja.



Bija skaidri redzams, ka tiem nekas ļauns nav prātā.
Viņi bija priecīgi, jo migla sāka atkāpties.

Ap pulksten pieciem bijām notīrījuši klāju, un tas

izskatījās mājīgs. Bocmanis nodziedāja: „Tā lieta iet,
mani zēni!" Mums atļāva iet uz rufi. Mēs devāmies

turp un noguruši nosēdāmies uz soliem. Bijām tik

noguruši, ka neviens nedomāja iet uz virtuvi pēc tē-

jas tikmēr, kamēr nebijām izsmēķējuši savas pīpītes
un nokratījuši drēgnumu no miesas. Kad jutāmies
drusku omulīgāk, atnesām tēju un vienā mirklī iz-

dzērām veselu trauku karstās viras. Nekad ēdiens

nebija garšojis tik labi. Nekad atpūta nav mūs tā

apmierinājusi kā brauciena pirmās dienas pirmajā
atpūtas stundā. Sēdot ap galdu rufē, sadzirdējām
mašīnas sitienu pāatrināšanos, un arī ūdens šļakstē-
šana gar kuģa sāniem kļuva skaļāka. Ikviens pa-
meta priecīgāku skatu uz augšu, un likās, it kā kāds

smagums būtu noņemts nokuģa.

„Migla ir projām!" viens iesaucās.

„Lai iet pie joda," otrs jautri tam atbildēja. Bet

vislielāko slogu no apziņas noņēma sirēnas vaidu ap-
klušana. Visu dienu šis troksnis spiedās smadzenēs

un plosīja nervus. Mēs to sajūtām kā draudīga
trieciena gaidas. Katru reizi troksnim atkārtojoties,
noliecām galvas, it kā gribēdami izbēgt no tā vai pa-

slēpties. Daži izsaucās: „Turi muti!" Viņu acīs

plaiksnījās skats, kas rādīja, cik kaisli viņi šo troksni

nīda. Tagad es saprotu, cik briesmīga ir migla. Šo-

vakar, sēdēdams klusumā un rakstīdams par miglu,

jūtu aukstu mitrumu lodājam visgarām ķermenim.
Bet es arī dzirdu mašīnu vienmērīgo gaitu un ūdens

skalošanos gar kuģa sāniem. Tā ir miera apdvesta,
un man tā patīk.

Ceturtdien, 14. decembrī. Tā bija darba pilna un

interesanta diena. Pūš vēsa, svaiga brīze. Kuģis to-

mēr ir tik liels, ka vējš uz to neatstāj lielu iespaidu.
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Mēs šodien pagājām cieši garām mazam piekrastes
kuģītim un redzējām, kā tas rakās viļņos un zvalstī-

jās, bel mēs gājām stingri kā pa muliņu.

Mēs visu šo dienu esam pavadījuši starp krasta

kuģiem. Ejot apkārt Ziemeļu priekšragam, kas ir

pie Temzas ietekas dienvidu atzarojuma, mēs atra-

dāmies ļoti dzīvā satiksmes ceļā. Mēs satikām trīs

lielus līniju kuģus. Tie brauca garām un atstāja

garu dūmu asti aiz sevis. Aiz tiem brauca desmiti

tādu pašu preču kuģu kā mēs, gan piekrauti, gan

..balastā". Satikām arī dažus piekrastes tvaikonīšus,
kas laiku un jūru šodien sajuta daudz stiprāk nekā

mēs. lielākie kuģi. Mēs to tikko varējām manīt.

Mums garam pagāja arī skaists zēģelnieks jeb buri-

nieks. Kad kuģi pienāca pavisam tuvu mums,

matroži apstājās darbā, lai pamestu skatu uz tiem.

Arvien kāds zināja garāmejošā kuģa vēsturi. Mi-

nēja kuģa vārdu. īpašnieku, nodarbību, un arvien

stāstu papildināja ar kuģa raksturojumu. Daži bija
„netīra cūka", citi bija „labi jūras kuģi", kādus reti

varēja atrast. Dažam bija par daudz „smiņķa" virsū

[par daudz baltas krāsas un pulējamā misiņa), cits

stūrēja kā „muca". Par mazajiem piekrastniekiem
maniem biedriem bija vienmēr nebeidzams spriedumu
krājums. Kādam biedram darbs uz tiem šķita Sibi-

rija. «Miniet man vēl kādu kuģi, kas naktis guļ!"
teica kāds cits. (Plašo jūru braucēji ķircina piekrast-
niekus, sacīdami, ka tie jau pa naktīm nemaz nebāžot

degunus no ostām laukā, kas, protams, nav taisnība).

„Ko, biedri, vai gribi krastnieku pamēģināt?" at-

saucās cits. «Tad kāp vien steidzīgi turp."
Un vīrs stāstīja garu stāstu par kādu piekrast-

nieku, uz kura braucis
no Liverpūles uz Bristoles

kanāli.

„Tas bija balastā," viņš teica. „Un kad tikām

apkārt Skerrī ragam, mēs iekļuvām dienvidrietumu

vētrā, kas lika palikt uz vietas. Pagāja veselas četras
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stundas, kamēr apgājām apkāri līdz Holichendai, kur

kapteinis iegāja patverties.
Bet viņš bija īsts urķis un nevarēja mierīgi pa-

likt uz vietas. Pēc stundas viņš līda atkal laukā, ne-

skatoties uz. to. ka pat īru kuģi neriskēja tovakar

doties jūrā. Mēs izbraucām no ostas un sākām rak-

ties viļņos. Patiesībā te nevar runai par rakšanos!

Vecā kaste klanījās un dauzījās visādi, tikai neap-

metās otrādi. Mēs netikām pāri uz rufi, un ja arī

būtu tur tikuši, tad gulēt nevarētu. Kuģis valstījās
pa viļņiem tā. it kā gribētu pats sevi saskaldīt ga-
balos."

...Mes netikām visu četru stundu laika gandrīz ne-

vienu soli uz priekšu," matrozis turpināja, „un par

st vi ešanu jau nemaz nebija ko runāt. Kuģis grozījās

uz visām pusēm un reiz pat pagriezās ar priekšgalu

atpakaļ uz Liverpūli. Kapteinis nevarēja teikt ne

vārda par stūrēšanu, jo katram muļķim bija skaidrs,
ka neviens te nekā nevar darīt. Nevajadzēja būt jūrā.
Vajadzēja redzēt, kas tā bija par jūru! Viļņibija tik

augsti kā mūsu masti, un nevarēja sarunāties lielās

aukas dēļ.
Tad palika dungans (miglains), un mēs pazaudē-

jām arī zemi no redzes loka. Vecais vīrs tad sāka

drusku baidīties."

Matrozis, kas bija teicis, ka piekraslnieks nekam

nederot, smējās. „Te nu bija," viņš sauca. „Piekrast-
nieks ir beigts kā muša, tiklīdz pazaudē zemi no

acīm."

„Jā, dziļūdeņnieks dabū vēju galvā, tiklīdz ierau-

ga zemi," atrūca stāstītājs. „Pagaidiet, kamēr es pa-

beidzu, biedri, un tad redzēsiet, kā jāspriež par pie-
krastniekiem." Savu stāstu viņš mēģināja atdzīvināt,

ņemdams palīgā pirkstu kustības. „Mēs zemi toreiz

netikām redzējuši veselas trīs dienas," viņš paskaid-
roja. „Jūs gan domājat, ka es te niekus melšu,

visu to stāstīdams, bet lai es neviena kuģa vairs acis

neredzētu, ja tas nav taisnība. Mazajam piekrastnie-
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kam piederēja vienam visa jūra, jo mēs veselas trīs

dienas neredzējām neviena kuģa, nedz zemes. Laiks

neuzlabojās, un dūmaka turējās virs ūdens. Nevarē-

jām ne jūdzi uz priekšu redzēt. Mēs nezinājām, kur

esam. Varējām būt kurā katrā vietā, Karnarvona

līcī vai arī atpakaļ Mersejā. To mēs nezinājām. Pa-

tentlaga rādija apmēram divus mezglus, un tas bija
viss, ko zinājām."

„Jā, kas tad notika, biedri." kāds ievaicājās, jo
mēs visi bijām nopietni ieinteresējušies par šo pie-
kraslnicku.

„Kas notika?" izsaucās stāstītājs. „Mēs turpinā-

jām rakņāties pa viļņiem un stingri vērojām, vai kaut

ko nesaredzēsim. Trešā naktī domājām redzam kādu

uguni, bet nebijām par to pārliecināti. Tā varēja būt

kāda pliseņa baltā galva, kas, kā zinām, izskatās kā

uguns, ja uz to
raugās nogurušām acīm. Un mūsu

acis bija nogurušas. Mēs gulējāmuz kurinātavas ka-

pes, jo nevarējām tikt uz priekšgalu ūdens dēļ, kas

vēlās kuģim pāri. un bez tam rufe bija pilnīgi slapja

un no tās nebūtu bijis nekāda labuma. Mūsu pārtika
sāka iet uz beigām, jo bijām iepirkušies tikai pāris
dienām, lai nokļūtu līdz Bristoles kanālim. Pie-

krastnieki rūpējas ļoti maz par pārtikas rezervēm."

(Tikai vēlāk es dabūju zināt, ka uz piekrastes ku-

ģiem ļaudis neēdina kuģa vadība, bet tiem jāgādā

pašiem par savu pārtiku. Tie saņem lielāku naudas

sumu nekā dziļūdens jūrnieki vai mēnešnieki.)
„Bet kad tad jūs dabūjāt zināt, kur atrodaties?"

kāds ieprasījās.
Stāstītājs uzlūkoja mūs katru atsevišķi, it kā iz-

aicinādams, lai runājam viņam pretī. Tad viņš no-

sacīja svinīgā un noteiktā balsī: „Mēs dabūjām zināt

ceturtajā dienā, ka esam pie Duglasa stūra Vira salas

piekrastē, un tā bija beidzamā vieta, ko redzējām no

zemes turpmākajās septiņās dienās."

«Nemuldi, biedri! Drusku lēnāk," protestēja kāds

cits no matrožiem. „Tu taču negribēsi teikt, ka
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atrādāties Iru jūrā veselu nedēļu un ne reizes ne-

ieraudzljāt zemi?"

„Tas ir taisnība, draugs, tici vai netici," stāstītājs

atbildēja. ~Mēs ne reizes netikām redzējuši zemi sep-

tiņu dienu laikā, un kad to atkal atradām, tad tā

bija Īrijas piekraste."
„Un tad jūs pazaudējāt zemi atkal un nedabūjāt

to redzēt vēl veselas desmit dienas!" kāds cits nikni

uzkliedza.

Stāstītājs pat nepasmīnēja. Viņš tikai svinīgi lo-

cīja galvu.
„Nē, ne desmit, bet piecpadsmit dienu, draugs!

Un tas bija. kur jūs domājat?"
„Pie labās Cerības raga!"
„Horna raga!"
„Pie ieejas Sidnejā!"
„Jūs maldāties, visi jūs maldāties," stāstītājs at-

bildēja nopietni. „Tā bija ieejas uguns Liverpūles
upē."

„Un tad jūs pazaudējāt zemi atkal!"

Vēl svinīgāk kā iepriekš stāstītājs palocīja galvu.

„Jā, draugs! Ne mirkli mēs vairs to neredzējām tā-

lākās divdesmit dienās."

„Un ko tad jūs ēdāt pa to laiku?" es prasīju, to-

mēr nebūdams pārliecināts, vai viss tas ir tikai joks,
vai arī šim vīram patiesībā ir gadījies tāds piedzīvo-
jums. Stāstītājs pagriezās un stīvi nolūkojās manī un

tad zemā, piesmakušā balsī nočukstēja: „Mēs ķērā-
mies pie kuģa kaķa, bērns," un, briesmīgu skatu vēr-

damies apkārt, viņš turpināja čukstēt — „es biju
vienīgais, kas šai braucienā paliku dzīvs, mans bērns!

Bet par to ne vārda, nevienai dzīvai dvēselei nestāsti

par to ne vārda."

„Nu, nāciet, zēni, nāciet! Vēl darba diezgan! Ne-

tērē tik daudz laika, Mak." Uznāca mazais bocmanis,

un vīri piegriezās atkal savam darbam, atstādami

mani sarkstam par to. ka biju ļāvies tik viegli no-
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ķert. Man butu bijis jāzina, ka viss tas stāsts ir tikai

joks.
Buru kuģim gaļām ejot, darbs uz pāris minūtēm

apstājās. Mēs stāvējām un vērojām to, kā tas iznira

no dūmakas, kas pārklāja ūdeni. Tas likās mums

kā spokaina, pelēka parādība no citas pasaules. Vi-

sas tā zēģeles jeb buras bija saceltas. Tās cēlās kā

torņi augstu pāri slaidajam baltajam rumpim un

likās esam par smagām šim glītajam ķermenim. Tas

gāja tik lēni, ka viņa tikko saredzamās kustības ra-

dīja dīvainu pārsteiguma sajūtu.
„Tas ir īsts skaistulis." kāds apbrīnodams iz-

saucās.

„Un tas ir viss, ko par viņu var teikt." Slimms pie-
zīmēja. „Cik man zināms, tie sagādāja elles mocības

cilvēkiem, kam uz tiem bija jāstrādā."
Vīri klusēdami piegriezās atkal savam darbam.

Neviens nevarēja apstrīdēt Slimmu. jo ikviens zināja,
ka viņam ir taisnība. Bet jūrnieks nespēj lūkoties

buru kuģi bez asas nožēlas par aizejošo skaistumu.

Buru kuģi pazuda, ka visam nevajadzīgam jāpazūd,
bet tie bija skaisti. Es stāvēju un raudzījos tā lie-

lajās, pelēkajās buras, kā tās plandīdamas izgaisa

pelēkajā miglā. Tas bija atstājis pavisam v ieglu sliedi

aiz sevis ūdenī, kuru viļņi izdzēsa. Buru kuģis bija

pazudis. Tas bija pazudis, un jūra bez žēlastības iz-

dzēsa la pēdas. Jūrai, es jūtu, nav dvēseles, ne arī

līdzcietības. Es jutu, ja es būtu jūras vietā, es at-

stātu kuģa pēdas neizdzēstas. Tās būtu līdzīgas ta-

kai un atgādinātu skaistos kuģus, kas savā laikā tik

braši cīnījās ar jūru. Bet jūra ir radījums, kam nav

jūtu. Tā izdzēš zīmes, ko atstājuši tie. kas lai gājuši
pāri. Tā nicina ikvienu atmiņu. Tā ir gatava ik

brīdi uzņemt jaunu nācēju. Atcerēsimies, ka tur, kur

šodien iel pāri preču tvaikonis, liela Armāda izcīnīja
savu ciņu. holandieši atburāja un nostājās kaujas
ierindā pret mūsu seno kara floti, liela pasaules kara
laikā gremdēja kuģus un viņu ļaudis, bet šodien tur
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neredz ne mazākās rētas, lai gan jūra, spirdzinoša
vēja rosināta, pastāvīgi viļņo. Jūra ir briesmīgs ne-

zvērs, un man metas bail no tās, rakstot šīs rindiņas.

Lielais, lepnais līniju kuģis, kas tik stalti pagāja ga-

rām, var kļūt tās upuris, tāpat kā mazais zvejnieku
kuģītis, kuru sastapām priekš stundas Jūra apsegs

tos abus, neatstādama ne mazākās zīmes uz sava

līmeņa virsmas. Jūra ir līdzīga izsalkušam milzim,

kuram nekad nav diezgan ēsmas. Tā tīši nemēģina
mūs iznīcināt, bet tā spēj mūs iznīcināt ar bezrūpīgu

vieglumu, tāpat kā muļķīgais ķenguru nosit suni'ar

astes triecienu.

Bet tam nav nekā kopēja ar maniem šīs dienas

piedzīvojumiem uz ~Nantewas'a". Mēs šorīt, drīz

pee brokastīm, pagājām garām Duvrai. Es varēju
redzēt baltās klintis, par kurām tik daudz biju dzir-

dējis. Pelēkajā, miglainajā laikā to baltums izlikās

netīrs. Tagad ejam pa kursu, kas ved lejup uz ka-

nāla vidu, un zemi mēs vairs neredzam. Vēja stip-
rums pieaug, un Bills domā, ka tas ~uzstrādāsies* līdz

pūtienam. Kad šovakar sēdējām ap krāsni, vīri sprie-
di lēja par to, kā mūsu kuģis turēšoties pretī aukai.

Bills šinīs spriedelēuimos netērē daudz vārdu. Viņš

sēd, sūc pīpīti un lāpa zeķes. Es, viņu vērodams,

jūtos drošs. Es nojaušu, ka Billam patīk šis kuģis

un viņš tam uzticas. Es ticu viņa spriedumam. Un

tomēr, es gribētu zināt, kā mūsu kuģis izturēsies

sliktā laikā!

Šodien mēs strādājām tīrīšanas darbus. Šie darbi

nav visai romantiski, bet man tomēr patika berzt ne-

tīrumus ar slotu, kad boča laida no šļūtenes uz tīrā-

miem priekšmetiem stipru ūdens strūklu. Tagad klājs
ir tīrs no ogļu putekļiem un citiem gružiem, un baltā

krāsa virsbūvju sienās ir atkal spodra. Šī tīrīšana

aizņēma veselu dienu, un veselu stundu pēc tam mēs

tīrījāmiespaši. Es dabūju nopavāra spaini ūdens un

nomazgājos pa krietnam. Pie rufes ir neliela maz-

gātava, kur kuģa ļaudis var mazgāties, bet tur ir jā-
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stāv kailām kājām uz aukstas cementa grīdas ar

ūdens spaini rokā. Tagad visi esam tīri un apģērbu-
šies tīrās drēbēs. Visi sēdam uz soliem, kas novie-

toti visapkārt krāsnij, smēķējam un labojam ar adatu

un diegu savus apģērba gabalus. Kule ir patīkami
silta, un ikviens liekas esam apmierināts. Man jāiel
paklausīties, par ko viņi runā.

Vel ak. Mēs dabūšot vēju. Bills sauc to par

..šņācienu". Viņš saka. ka ceļoties stingrs ziemeļ-
rietumu vējš un ka mums būšot „jāpašķobās". Biju
īsu laiciņu uz klāja un varēju sajust krietni aso vēju.
Migla izgaisusi pavisam, bet padebeši ir melni un

smagi. Gaisa karājas dīvaina, nospiedoša jutoņa, it

kā milzīgs spēks spiestos mums virsu. Tas liek jus-
ties nelabi un nemierīgi.

Atī citi to izjūt tāpat. Viņi šovakar runāja par

kuģiem, uz kuriem tie braukuši. Viņi stāstīja ari.

ko esot dzirdējuši par „Nantewas'u". Tam esot laba

jūras kuģa reputācija, bet tas esot netīrs. Ar vārdu

~netīrs" viņi apzīmē to. ka kuģi vētras laikā smejoties

daudz ūdens. Pagājušā braucienā uz. tā nosities cil-

vēks. Tas nests ar vilni pāri klājam un triekts pret
lūkas kommingsu. Viri tam ne visai uzticas. Viņi
saka. ka uz tā jāuzmanoties. kaut gan ir vienis prā-
tis par to. ka nosistais vīrs bijis vieglprātīgs. Bocma-

nis nonāca rufē un izmeklēja sardzes. Billu, kādu

jaunu matrozi vārdā Duglasu un mani iedalīja dieni-

niekos un pārējos sadalīja divās sardzēs. Man jāiet
uz tiltiņa katru vakaru „suņa vaktī" un jāmācās stū-

rēt. Kad iemācīšos stūrēt, tad mani ieskaitīs sardzē.

Viri. kam jāiet uz klāja pulkstens astoņos, apģērbj
eļļas drēbes un jūras zābakus. Vējš sāk svilpot take-

lāžā, un kuģis paliek nemierīgs. Tas viegli šūpojas,
un es rakstot jūtu. ka brīžiem mani cieši piespiež pie

galda, bet tad atkal velk no tā nost. Bills stāv rufes

vidū un apskata zeķes, kas viņam rokā. Viņa ķer-
menis liecas kuģim līdz, kad kuģis nosveras uz vienu

vai otru pusi. Man patīk BiHs. Viņš ir vienmēr
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laipns pret mani un ierāda man, kā jādara darbi.

Rufe šodien liekas patīkami silta. Krāsns ir kvēlo-

joši sarkana, un dzeltenā lampas gaisma piedod vi-

sam siltu un mājīgu izskatu. Tagad ir pusdeviņi,
un visi ir aizmiguši, izņemot Billu un mani. Es

dzirdu vienīgi gulošu cilvēku smago elpošanu, garo,

dobjo ūdens šņākšanu, kad to šķeļ mūsu kuģa priekš-
vadnis, attālo soļu klabēšanu novērošanas postenī
un mīksto mašīnu dunkāšanu. Tikko ar skaļu trok-

sni apgāzās sols. Pirmā mirkli es brīnījos, kas to

būtu gāzis, bet tagad saprotu, ka tas noticis kuģim
/.valstoties. Bills piesien ar tievu aukliņu solus pie
aizkaru stieņiem. No zvaltsīšanās man reibst galva,
un es līdīšu kojā. Jūtos noguris, bet esmu laimīgs.
Tikai brīžiem man drusku bailes no vēja. Bet Bills

smaidīja nesen un teica man: „Tas ir labs vecs

kungs." Viņš, saprotams, domāja kuģi, un es zinu,
Bills tam uzticas.

Piektdien, 15. decembri. Pagājušo nakti

gulēju kā bluķis. Atceros, kā apgūlies vēroju gries-
tus. Tie liecās arvien slīpāk un slīpāk, un es jutu.

ka šūpojos v/ gultas maisa. Šūpošanās mani iemi-

dzināja.

Viens no sardzes pusseptiņos mani modināja.

Viņš bija tērpies jūras zābakos un eļļas drēbēs. Eļ-

ļas drēbes spīdēja no ūdens, kas pilēja uz grīdas un

veidoja peļķi. Viņa seja bija sārta un spirgta. Tas

bija vēja darbs. Viņš ņirdzīgi raudzījās manī un

čukstēja: „NāC ārā. dēls!" Bills jau sēdēja uz sola

ar pīpili zobos un vilka bikses kājās. Duglass, otrs

dieninieks, sēdēja savā kojā un kaut ko rūca.

Kuģis zvalstījās stiprāk kā nakti, un gaisu pildīja

vēju rūcienu troksnis. Tai brīdī, kad es rāpos lauka

no kojas, kuģis sadūrās ar kādu vilni un ūdens sa-

bruka uz klāja, kas atradās virs mūsu galvām. Kuģis
notrīcēja nositiena, un man bija jāpieķeras pie kojas
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malas, lai mani neizmestu uz grīdas. Ks nogūlos uz

īsu brīdi un klausījos, kā ūdens šļāksi pāri bakām

un pēc tam aizplūst uz priekšklāju. Matrozis, kas

mūs sauca, jautri smaidīja.
„Tas ņem drusciņ par stipru," viņš sacīja. „Uz-

velc labāk jūreniekus un eļļas drebēs!"

Apģērbjoties man bija grūti noturēt līdzsvaru.

Beidzot man bija jānosēstas un sēdot jāapģērbjas. Es

turēju ausis vaļā, lai dzirdētu troksni, un es nejutos
visai labi, kad dzirdēju ūdeni šļācam un vēju svilpo-
jam pāri kuģim. Ja es būtu viens pats, būtu tie-

šām nobijies, bet Bills sēdēja tik vienaldzīgs, un tad

es zināju, ka viss ir kārtībā. Likās, ka viņš sēd ērtā

atzveltņu krēslā sauszemē, tik ļoti bezrūpīga bija
viņa izturēšanās. Viņš sēdēja uz sola ar kūpošu ka-

fijas krūzi vienā un ar pīpīti otrā rokā. Vienīgi viņa
ķermeņa vieglā šūpošanās norādīja uz to, ka viņš
tomēr apzinājās esam uz viļņu mētāta kuģa.

Uzmaucu gumijas juras zābakus kā jas un uzvilku

mugura eļļotos svārkus, tad pacēlos un aizgāju uz

ēdamistabu, piepildīju krūzi ar kafiju no kannas,

kuru sardzes Vīrs bija atnesis no virtuves. Viņš to

bija iespiedis slarp divām kārbām, lai ta neapgāz-
tos kuģim šūpojoties. Man ar vienu roku bija jā-
pieturas, lai neapgāztos, un otrā rokā bija jātur
krūzīte. Tomēr arī šī piesardzība nelīdzēja: mani

pārsvieda pāri gaitenim, un krūzīte nokrita uz grī-
das. Bills nāca raudzīties, kas te īsti notiek, un pa-

smaidīja, kad ieraudzīja mani. ...Šodien dod kuģim
vienu roku un otru paturi pats sev." viņš brīdināja.

„Tas druscītiņ palēkāsies." Lēkās? — es domāju.
Kā viņš lo sacīja? Es grīļojos kā piedzēries un bai-

dījos atlaisties vaļā no tā. kam pieķēros, lai noturē-

tos kājas. Es atteicos no vēlēšanas dzert kafiju un

nosēdos uz sola. lai noklausītos vēja grāvienu troksni

un ūdens šļācienos uz klāja.

Septiņos bocmanis pienāca pie rufes durvīm un
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izsauca mus lauka. Viņš izskatījās bargāks kā jeb-
kad. Vi"a seia bi>'a iuitm. To klāia sājais jūras
ūdens. Viņam mugurā bija vecs. nolietots eļļas mē-

telis bez pogām, kas biia apsiets ar auklu ap vēderu

un piedurknēm. Jūrnieki to s;iuc par „miesas un dvē-

seles salasišanu". Šīs saites pasarga eļļas drēbes no

padošanās vēja rāvieniem un pašu valkātāju dažkārt

no iepūšanas jūrā. Bočam galvā bija veca platmale
(sautvestera) jūrnieku eļļas cepures vietā. Platmales

mala bija noļumusi lejā. un ūdens pa to pilēja btz

mitēšanās uz grīdas.
Mūsu pirmais uzdevums bija nodrošināt ar papil-

du apsējumiem lūku brezelbuis un kravkokus no-

turēt viņu vielās ar papildus lašinām. Strādājot klāja
dobumos, ūdens nepārtraukti šķieda mums pāri, un

asais vējš to smidzināta sejā. Sākumā tas bija stin-

dzinoši auksts, bet darbs mās sasildīia. un kad asto-

ņos sauca brokastīs, es biiu kūpoši silis un jutos la-

bāk kā jebkad. Pie brokastīm bija stingri jātur
rokās šķīvii un krūzes, jo citādi tie drīz vien aiz-

veltos proiām. Reiz kāds milzīgs vilnis brāzās pāri
kuģa priekšgalam un sašķieba kui'i tā. ka visi šķīvji,
kārbas, krūzes un citi vaļīgie priekšmeti uz galda,
plauktiem un skapīšiem sarīkoia īstu sacensību skrie-

šanā pāri klātam, pie tam skali šķindēdami. Kāds

no jaunaiiem matrožiem sāka kliegt, jo viņa konser-

vētā piena bundžiņa bija apgāzusies plauktā, aplie-
damā cukuru, ziepes un tabaku, saiaukdama visu to

vienā jūklī. Citi kir''a ļaudis par vinu smējās.
Debesis bija netīri pelēkas, pārklātas melniem,

bieziem mākoņiem, kas lielā ātruma traucās uz dien-

vidrietumiem. Vējš pūta un vēl vienmēr pu.š tieši

mums sejā. Tas kviec un svelpj mums ausis. Jūra
ir tumši zaļā krāsā, izraibota baltām putu svītrām,

kas. lēkdamas no viļņa uz vilni, sašķīst smalkā miglā.

Vējš miglas kūlīšus dzenā pa viļņu galotnēm, ka sē-

jējs seklas saujas izmet birzēs. Viļņi veļas mums

virsu vienādās rindās, tā nelauzīdamies, kā to darīja
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Ziemeļjūrā. Kuģis laužas tiem braši cauri, nepadoda-

mies, bet samaldams los. Bills teica: „īstā auka viņš
būs netīrs," un man jātic, ka tagad vēl ir tikai sā-

kums. Man gan šķita, ka jau tagad mēs pārdzīvo-
jam briesmīgu vētru.

Es šodien turējos vienmēr Billa linumā. Ja es to

nebūtu darījis, man būtu bail. Pārējie matroži liekas

tādi pasmagi un saīguši. Tie lādas par kuģi un saka,

ka tas neesot labs. Bills paliek lads pat kā vienmēr

un nepiegriež nekādas Vērības citu matrožu kurnēša-

nai. Viņš man deva padomu, kā jārīkojas: vienmēr

jārauga palikt novēja pusē uz klāja un jāizvairās oo

atklātām vietām uz. tā. Nudien, ja nebūtu Billa, man

būtu bail no viļņiem!
MēS nogājām garām vairākiem kuģiem. Tie. kas

gāja pretējā virzienā, brauca tik mierīgi, it kā at-

rastos gludā jūrā. Viļņi tos pacēla augstu, bet ļāva
tiem gludi noslīdēt lejup. Mēs pagājām garām kā-

dam mazam piekrastes tvaikonītim, kas gāja tādā

pal virzienā kā mēs. Tam veicās slikti, un es brī-

nījos, ka tas palicis vispār vēl dzīvs tādā vētrā. Pusi

laika las pavadīja ūdenī, un kad tas iegrima viļņa
ielokā, vienīgi masta gali palika redzami. Salīdzinot

ar to, mums vēl bija tīrās sveiku dienas, bet redzot

to,'es saprātu, kas mūs vēl var gaidīt. Mēs attālinā-

jāmies no tā, jo tas gandrīz nemaz netika uz priekšu
lielajos viļņos.

Pēcpusdienā laiks izvērtās tik slikts, ka bija jā

pārtrauc visi darbi uz klāja, un mums atļāva iet lejā.

Izņemot vīrus, kas bija sardzē, visi salasījās rufē un

likās savās kojās. Kāds vilnis, veldamies pāri skur-

stenim, bija pielējis mūsu krāsni, tādēļ nebija ne-

kādas nozīmes mēģināt to aizkurināt. Mēs aizbāzām

vēdināšanas cauruli ar lupatām, lai novērstu ūdens

ieplūšanu rufē pa to. Ar visu to rufes grīda bija
pārklāta ar ūdeni. Tas sakrājās peļķē pie izejas
durvīm, jo grīda iet slīpi no kuģa priekšgala, bet

kuģim zvalstoties, ūdens plūda pa grīdu no vienas
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puses uz otru. Tagad kuģis bija pilns dažādiem

trokšņiem. Triecoties pret viļņiem, kuģis satrīcējās,
tā stagas sacēla sausu, kaulainu troksni, bet piesietie
priekšmeti lēkāja un dauzījās. Viļņu augstumam
pieņemoties, kuģa pakaļgals lēca laukā no ūdens, un

tā dzinējskrūve, milzīgā ātrumā kuldama gaisu, sa-

tricināja kuģi tā, ka likās, it kā kāds milzis būtu to

pacēlis un visā spēkā kratītu. Kad kuģis atsitās pret
kādu sevišķi lielu vilni, trieciens bija sajūtams tā.

ka likās, it kā sadurtos divi kuģi. Kuģis pacēlās

augstu gaisa un tad drāzās leja ar milzīgu spēku, ap-

rakdams savu priekšgalu nākama viļņa sakultajās
putas.

Pirms katra liela trieciena es jutu. ka kuģis it kā

sastingst kādu mirkli pilnīgā miera un tad dzinēj-
skrūve dzen to atkal uz priekšu. Pēc kāda trieciena,

kas māli šķita ļaunāks par visiem, es biju pārlieci-
nāts, ka kuģis jau grimst. Sajutu, kā tas gāja uz

leju. uz leju. uz leju, — atstādams mani grābstāmies
gaisa. Briesmīgas bailes es sagrabu savas kojas ma-

las, un kuģim paceļoties atpakaļ, mani gandrīz izmeta

no kojas. Es to Vairs nevarēju izturēt. Palikt ne-

tīru tvaiku un drēgnumapiepildītā rufē likās sliktāk

par pašu nāvi. Ks gribēju iet uz. klāja. Sēdēt rufē

man likās tikpat kā sēdēj slazda. Iz kuģa viss pel-

dēja ūdenī. Es varēju sadzirdēt ūdeni skalojamies
pa klaju un sašķīstam pret rufes durvīm. l'acelos

sēdus un biju gatavs vienā leciena izlēkt uz klāja,
l'n tad izdzirdēju Billu sūcam pīpīti. Viņš aizdedzi-

nāja sērkociņu. Šis troksnis bija tik vienkārši ik-

dienišķs, ka es paliku brīnumā un pārsteigumā at-

plestu muti. Bills vāļājās pa savu koju ar tik vien-

aldzīgu seju. it kā ārā nekas nenotiktu. Viņš aiz

mela sērkociņu un sakrustoja rokas aiz pakauša. Viņš

redzēja, ka es viņu vēroju, un jautri man uzsmaidīja.
...šak jau just," viņš piezīmēja. ..Liekas, ka vētra

drīz norims."

Pēc tam man bija jāpaliek turpat, kur biju. Billa
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vienaldzība mani uzmundrināja. Ja jau tur nebija
nekā tāda, no kā jābaidās, tad būšu arī es vienal-

dzīgs tāpat kā citi. Es mēģināju aizmigt un pārvilku
segu pāri galvai, lai apklusinātu nepatīkamos trok-

šņus. Bet man jāatzīstas, ka es gulēju un trīcēju
katru reizi, kad kuģis sadūrās ar lielu vilni.

Vispārsteidzošākais ir tas. ka mani kuģa biedri

turpina visus parastos darbus, par spīti sliktajam lai-

kam. Protams, es jau atzīstu, ka darbu nevar ne-

darīt, bet tomēr mani tas ta savadi pārsteidz. Ratus

griež, novērotājs stāv savā vietā, kaut gan tagad uz

tilta, nevis uz baka. Maltītes nes galda un aped. pat
spīti visām neērtībām. Protams, nekur nav nekādas

ērtības tādā vētrā. Kule pil no drēgnuma. Visas

mūsu drānas ir nepatīkami mitras. Odens pil no

griestiem lieliem, pilieniem un atņem siltumu segām.

Nemitīgā svārstīšanās un klanīšanas padara ķermeni

stīvu un sāpīgu visas malas. Atbrīvojies no sardzes,

ikviens liekas savā kojā un atpūšas. Miegs ir līdzīgs
nāvei. Kuģa zvalstīšanās, šķiet, apdullina smadzenes

tā, ka guļam ka nozaļoti. Ja esam nomoda un tura-

mies pie koju malām, mūsu domas un jutekļi ir smagi
un truli. Vismaz ar mani tas ir tā, un es vēroju pēc
biedru miglainajām acīm un flegmātiskajām kustī-

bām, ka vētra atstāj tādu pašu iespaidu arī uz vi-

ņiem. Tikai Bills ar Slimmu ir tādi paši kā vien-

mēr. Bills šodien izmazgāja savu savalkāto kreklu.

Turēdams ūdens spaini starp ceļiem, viņš berza

kreklu, svārstīdamies līdzi kuģim.
Uz ārējā klāja dzird nepārtrauktu ūdens burbuļo-

šanu. Viļņi brāžas pāri pār kuģa sāniem pēc kat-

rām pāris minūtēm un, saskaldīdamies pret lūku

paaugstinājumiem, izšķīst baltās putās. Pats kuģis
lēkā no viļņa uz vilni, it kā mēģinādams• attaisnot

savu «netīrā kuģa"" reputāciju.
Bet parasto darbu izpilda visi, kaut gan ir spē-

cīga vētra. Glases atzīmē stundas, un sardzes mai-

nās pēc katrām četrām stundām bez traucējumiem
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un kavēšanas. Katrā sardzē ir pa trīs vīri. Tie stāv

pa divām stundām pie stūres rata. un pārējās četras

stundas novērotāja posteni sadala savā starpā. Vienā

sardze, kreisas puses sardzē, ietilpst Slimtus un divi

jaunāki viri. bet otrā sardzē ir divi matroži un viens

skolnieks.

Es uzgāju uz tiltiņa, lai uzņemtos beidzamo „suņa

vakti" un sāktu mācīties stūrēšanu, bet pirmais stūr-

manis teica. ka laiks esot par daudz slikts, lai iesā-

cējs ņemtu stūres ratu rokā. Viņš sacīja, ka es va-

rētu stāties blakus Slimniam. kas stāvēja pie stūres

rata. un vērot, ka Sliīnms rīkojas ap ratu vētras laikā.

Slinims apsveica mani jautri smaidīdams, kad pie-
vienojos tam stūres mājā. Stūres māja ir neliela

telpa logotām sienām komandas tiltiņa vidū, un tur

novietots stūres rats, kompass un neliels galds. Uz

galda nolikts klāja žurnāls un zīmuļi. Sad un tad

sardzes virsnieks ienāk no tiltiņa un pārliecinās, vai

kuģi tur pareiza kursa.

Slimma veiksme kuģa stūrēšanā mani ārkārtīgi

ieinteresēja. Viņš visu laiku vēroja kuģa strupo

priekšgalu, tikai šad un tad uzmezdams skatu kom-

pasam.

«Pieraugi kuģa snuķi. Zēn," viņš pamācīja mani

stūrēdams. „Turi savu aci vaļā uz kādu zvaigzni,
ja tāda ir, vai arī uz kādu mākonīti vai citu ko. un

kad tu redzi, ka priekšgals sāk griezties, tad griez
tūliņ ratu. Kuģa snuķis griežas vienmēr kompasam
pa priekšu. Tev viņš jānoķer, kad tas sāk kustēties.

„Šinī darbā tik sliktā laikā snaust nevari," viņš

turpināja, kamēr viņa rokas rīkojās ap spieķiem.
„Ne|auj tam nosvērties uz sāniem. Tas drīz tev var

apvelties apkārt. Uzraugi to visu laiku. Viņš nav

slikts, šis vecais kuģis, bet tas grib, lai viņu pie-
skata

... re, šā!"

Kuģis bija uzkāpis uz kāda augsta viļņa, kamēr es

skatījos uz leju, uz priekšklāju. kuram pāri brāzās

ūdens. Tā priekšgals sāka strauji griezties ar lielu
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likumu, bet Slimms apturēja to ar stūres rata pagrie-
zienu. Tiklīdz kuģis sāka velties atpakaļ* viņš [āva

ari ratam griezties atpakaļ un tad pieturēja puspa-

griezienā uz pretējo pusi, tā gādādams, lai kuģis
nenosvērtos par tālu. Pie tam viņš visu to izdarīja

nesteigdamies. Viņš ari nemēģināja kuģi nolamāt.

..Tas ir smags." Slimms saeija. «Tas vienmēr taisās

uz velšanos, un vislabākais ir, ja to noķer, kamēr tas

nav sācis velties."

Ks vērtēju Slimma veiksmi vēl augstāk pēc tam.

kad viņu nomainījakāds no jaunāka jā m matrožiem.

Šis puisis grozīja ratu visu laiku, bet nevarēja no-

stabilizēt kuģi la. kā Slimms lo izdarīja. Kuģa priekš-
gals grozījās visapkārt horizontam, un stūrmanis

bieži nāca stūres mājā, lai brīdinātu no tik neuzma-

nīgas rīcības ar ratu. Virs lādēja kuģi un lamāda-

mies grieza ratu te vienā, te otrā virzienā. Es re-

dzēju, ka viņš satricināja kuģi, un kā tas mežonīgi

mētājās no viena augsta viļņa uz otru. Viņš to ap-

dullināja tāpal kā pats sevi. Man rokas niezēja

ķerties spieķos un paraudzīt, vai es nevarētu labāk

vadīt kuģi.
Ar astoņām glasēm es atstāju stūres māju un gāju

lejā. Vējš dzina mani pa klāju, un es biju bez elpas,
kad sasniedzu patvērumu pie virtuves sienas. Vīrs,

kuru apmainīja sardzē, bija saritinājies tur uz sola.

Es sēdēju kādu laiciņu un runājos ar viņu, bet viņš
visu laiku šķendējās par kuģi un sabojāja manu gara

stāvokli. Viņš lamāja kuģi par vecu ogļu kasti. Ja

būtu zinājis, kāds šis kuģis esot, nebūtu kāpis uz

tā arī tad, ja viņam maksātu miljonu mārciņu. Es

viņu pametu vienu, kaut gan man būtu paticis pasē-
dēt virtuvē. Tur bija silti, un šinī daļā kuģis zval-

stījās mazāk. Priekšgalā zvalstīšanos sajūtām vai-

rāk. Kad gāju pa klaju, kads kurinātājs mani pa-

sauca pie ieejas gaiteņa, un es apstājos pie viņa pa-
runāties. Mēs nostājāmies aiz durvīm uz grētiņa
(režģota grīda mašīntelpā). Paskatījies lejup, es ie-
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raudzīju zem sevis garas tērauda kāpnes, kas stiepās
kurinātavā, un tur spīdošas ugunis. Kad atvēra kā-

das degtuves durvis, rūsgana gaisma izplatījās pa visu

kurinātavu, kura spocīgi atspīdēja kurinātāju ķer-

meņi. Lāpstu pakaļ lāpstai viņi meta ogles degtuvju
liesmojošās, izsalkušajās mutes, un liesmas rūkda-

mas dziedāja cauri kailiem un dūmvadiem. Pat augšā
uz grētiņa vēl mūs smacēja degošo Ogļu serainie iz-

garojumi, un karstums kaltēja mušu miesu, it kā

ugunis apakša gribētu ari mus uzsūkt līdz ar oglēm.
Tomēr tur bija silti. Kad kurinātājs teica, lai lie-

koties gulēt, es nometos uz. kāda netīru maisu blāķa
uz grētiņa un aizvēru acis. bet iemigt nevarēju. Pēc

kairām pāris minūtēm dūmi lika man klepot, un kad

karstos pelnus un gruzdošas pirkstis sāka aplaistīt ar

ūdeni, es vairs nevarēju paciest smacējošās gāzes.
Es piegāju pie durvīm un nostājos tur. turēdamies pie
tērauda platēm, un dziļos vilcienos kāri ieelpoju
auksto nakts gaisu.

Stāvēdams ieejas durvju patverē ar galvu ārpusē

un pārējo ķermeni no kurinātavas izplūstošā siltumā,

es saklausīju četru glasu sitienu. Matrozis, kura
kārta bija stāties pie stūres rata, nogāja man garām

pa klāju un skriešus devās augša pa tiltiņa kāpnēm.
Balta putu rīkste skara viņa muguru, kad viņš trau-

cās augša pa kāpnēm, un pāris beidzamos pakāpienus
viņš veica vienā lēcienā, it kā sitiena ķerts. Viļņiem
vajag būt stipri augstiem, es domāju, ja tie jau nāk

pāri pār kuģa augstāko daļu. Es vēroju baltgalvai-
nos viļņus, kā tie vēlās gaļām manai paslēptuvei.
Vētras sakultā jūra ir divkārt bīstama tumsā. Viļņi
ceļ kuģi augstu gaisā. Reizēm tas šķiet karājamies
tumsā. Briesmīga vientulības sajūta pārņēma mani,
kad es stāvēju un vēroju satrakotos elementus. Es

sapratu, cik niecīgs ir šis kuģis ar visām tā desmit

tūkstoš tonnām. Še atklātā jūrā tam nebija lielā-

kas nozīmes kā kuram katram koka kuģītim. To

svieda augstu gaisā un atpakaļ dziļi lejā starp vil-
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ņiem, bet tas neatstāja ne mazākās pēdas uz ūdens

virsmas. Vienīgi neapturamās mašīnas spieda to iet

uz priekšu, nepielūdzami spieda iet uz priekšu. Kas

gan notiktu, ja viņa rumpis neizturētu ilgstošo cīņu

starp viļņiem un mašīnām? Jūra taču ir tik neiedo-

mājami spēcīga šinī cīņā. Viļņi veļas un veļas pāri
kuģim bez žēlastības un bez naida. Viļņu galvas jūra

sakuļ bargā, verdošā straumē. Viļņi aug un aug,

līdz tie izaugs daudz augstāk par „Nantewas'a" klāju.

Kuģis te tiem padodas, te kāpj uz to mugurām, ka-

mēr mašīnas to spiež uz priekšu. Tad atkal tas no-

veļas starp viļņu zaļajām sienām, lai laistu sev pāri
kaucošās un visu ārdošās ūdens straumes. Jūra ne-

maz nemēģina kuģi iznīcināt, bet viņa tam arī ne-

palīdz. Kuģim jācīnās ar milzi, kas viņu vienkārši

neievēro.

Ks vēroju milzīgu ūdens masu, kā tā pacēlās
pāri reliņam un izšķīda putās pret tiltiņa būvi. Tā

saplaka un izlaistījās pa klāju. Tumsā ūdens strau-

mes šķita kā tūkstoš čūsku, kas lodā pa visām ma-

lām. Tās traucās pāri vietai, kur es stāvēju, līdamas

pāri ieejas durvju augstajam tērauda slieksnim. Tās

piespieda mani bailēs atlēkt atpakaļ un gāzās virsū

puskailajam kurinātājam, kas rīkojās apakšā pie deg-
tuvēm. Es uzsaucu, lai piesargās, bet ūdens nonāca

lejā ātrāk par manu brīdinājuma kliedzienu. Kuri-

nātāji vispirms iekliedzās izbailēs, bet pēc tam la-

māja ūdeni. Ūdens apslacīja sakarsētos katlu sā-

nus un šņākdams atsprāga no tiem. Biezs tvaika mā-

konis cēlās no lejas augšā, ko es sāpīgi sajutu sa-

vās acīs.

Kad tvaiks izklīda, es paskatījos atkal lejup un

redzēju kurinātājus bradājam pa ūdeni, kas bija sa-

maisījies ar pelniem biezā putrā un vēlās pāri grīdai
no vienas puses uz otru. atkarībā no kuģa zvalstīša-

nās. Bet kurinātāji nepārstāja apkalpot savas ugunis

pēc pirmā izbaiļu mirkļa. Kaut gan ūdens mutuļoja
ap viņu kājām un apslacīja tos līdz vidum, viņi tomēr
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turpināja bērt ogles degtuvcs. tīril un uzrakņāt ugu-

nis. Tā ir varonība, kas nav mazāka par karavīra

varonību. Šie vīri cīnījās ar spokaino milzi, kas plo-

sījās ārpusē. Milzis viņus svaidīja no vienas puses

uz otru. mocīja, apšļākdams ar aukstu ūdeni, zaga

viņiem beidzamo atpūtas brītiņu, un tomēr viņi nepa-

devās, bet pildīja savu pienākumu bez kavēšanas.

Milzis varēja nodarīt viņiem sāpes, bet apturēt viņ.š
tos nevarēja. Man gribējās aplaudēt vīriem, kas at-

radās kurinātavā, bet arī milzenim man gribējās rā-

dīt mēli. smieties par to. vīstīt dūres pret viņu un

lepoties ar vīriem, kas ar to cīnījās.
„Nantewas'u"" jūra nevarēja uzvarēt. Viņu varēja

mētāt, viņu varēja gandrīz pabāzi zem ūdens, bet tas

tomēr turpināja iet uz priekšu. Tie vīri, kas bija

apakšā pie ugunīm, pie mašīnām un augšā uz tiltiņa,

palīdzēs tam tiki visam cauri. Man piepeši uznāca

v elēšanās aplūkot mašīnu. Es biju tik lepns par savu

kuģi, ka man gribējās apskatīt katru tā daļu, kā tā

pilda savu pienākumu šai nakts cīņā.
Es pametu kurinātavas ieeju un skriešus devos

pa klāju uz mašīntelpas durvīm. Ūdens samērcēja

man kājas, pirms ielēcu gaiteni. Tas atsitās pret

augsto slieksni un atšlāca atpakaļ, lai straumēs note-

cētu pa kuģa sāniem.

Mašīna strādāja vienmērīgos sitienos ar mīkstu,

eļļainu atskaņu. Tās virzuļi slīdēja un cēlās cilindros

un grieza dzinējskrūves vārpsti. Viens no mēchani-

ķiem stāvēja pie blietvārstuļa sviras, un. kuģa priekš-
galam sveroties uz zemi. tas zināja, ka tā pakaļgals
iznirst no ūdens un dzinējskrūve sāks nesamērīgi ātri

griezties. Lai to novērstu, viņš ar sviru pievēra vār-

stuli. Kad priekšgals izcēlās no ūdens, viņš vārstuli

atkal atvēra pilnīgi vaļā, un tā dzinējskrūve dzina

kuģi uz. priekšu vienmērīgā gaitā. Mašīntelpās auku

pārvarēja ar veiklību. Ar veiklību un nekad neatslāb-

stošu uzmanību tas mazais stāvs, kas atradās blakus

kustošai tērauda masai, cīnījās un uzvarēja visus jū-
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ras spēkus. ledomājieties šo mazo stāvu — lejā, ma-

šīntelpā. Viņš izskatās kā nevarīgs bērns blakus mil-

zīgai mašīnai. Tomēr viņš ir tas spēks, kas vada

mašīnu darbību. Augšā uz komandas tiltiņa kaptei-

nis, virsnieks un stūres vīrs uzmana jūru. kā bok-

seris uzmana savu pretinieku. Viņu acis ir trenētas

simtkārtīgi šādās cīņās. Tās paredz katru triecienu

un izvairās no tā. Tie zina, kad jādod un kad jā-

saņem sitiens. Stūres vīrs uzmana vilni, kas veļas,

un atļauj kuģim uz mirkli it kā padoties tam, bet tad

liek aizvelt to atpakaļ. Virsnieks, apsvērdams kali

reizējo jūras spēku, zina. cik tālu var riskēt.

Šovakar pulksten vienpadsmitos kuģis apstājās,
.lēņa tā trakoja, ka būtu ārprāts dzīties tajā iekšā.

„Nantewas" bija gan apturēts, bet ne uzvarēts. Ma-

šīnas turpināja strādāt lēnā gaitā, un stūres vīrs stū-

rēja kuģi tieši vētrai pretī. Kuģis cēlās nu krita ar

katru vilni. Tas padevās likai tik daudz, lai sa

lauztu ūdens sparu, bel pavisam padoties neļāvās.
Vēl vienmēr tas bija valdnieks, un cīņas ierosme nr

bija izslīdējusi no tā rokām.

Palēninot mašīnu gaitu, spiediens uz kuģi sama

zinājās. Tas vienmēr vēl cēlās un krita, bet Ūdens

nešļācās tam pāri. Apmierināts ar šādu stāvokli, es

aizgāju uz priekšu. Rufe ļodzījās un svārstījās tāpat
kā agrāk, bet kustības šķita mierīgākas un lēnākas.

Es nolikos guļus un iemigu.

Sestdien. I<>. decembri. Tas ir skaists ku-

ģis. Ks nekad vairs nebaidīšos no jūras, kamēr būšu

uz tā. Mēs, ta ļaudis, tā kungi un kalpi, redzējām tā

cīņu ar jūru, un tagad mēs tam uzticamies. Auka

ir patiesībā jau pāri, un mūsu kuģis traucas uz

priekšu atkal pilna gaitā. Tas kāpelē pa klusajiem

viļņiem, kas vēl palikuši pāri no aukas. Jfira ir ta-

gad piekususi. Tās virsma vēl cilājas smagās, zaļās
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grīztēs, bet viļņošanā nav vairs milzīgā spēka. Tā ir

uzvarēta cīkstoņa raustīšanās. Triumfējošais „Nan-

tewas" kāpelē pa viļņiem, mīda tos zem kājām un

dodas tiem pāri, lai nonāktu pie mērķa. Tas ir lie-

lisks.

Pagājušā naktī es gulēju. Izlasījis vakarējo pie-

zīmju beidzamo teikumu „es nolikos guļus un ie-

migu", brīnos pats par sevi. Kā gan varēju gulēt

bangu un plīstošo viļņu troksnī! Nudien, cilvēks ir

stipri pašpārliecināts mazs radījums. Viņš uzbūvē
savādu ķermeni no tērauda un piepilda to ar tērauda

dzinējiem, ielaiž šo ķermeni ūdenī un dodas uz tā

ceļā. lai veiktu dažādus uzdevumus. Jūra svaida šo

rotaļu lietiņu, met augšup un lejup, stumj to atpakaļ
un vazā pa mežonīgi satrakotu elementu jūkli. Un

mazais vīriņš, kas to uzbūvējis un pats dzīvo tajā.
liek galvu uz spilvena un mierīgi guļ. Kāds izaici-

nājums vareniem elementiem!

Bet varbūt tas tā tikai liekas, varbūt īstenībā tā

nemaz nav. Miegs ir daļa no cīņas starp kuģi un

jūru. Vieni guļ, kamēr otri cīnās. Gulētāji sagatavo-

jas savai cīņas daļai Visiem jābūt svaigiem un stip-
riem, kad apmainīs draugus. Tādēļ tie liekas guļus

un iemieg.
Es pagājušo nakti vairākas reizes pamodos. Smagā

zvalstīšanās, ūdens šļakstēšana virs galvas, paklusie
lāsti, kurus izteica vīri, kas tikko bija ienākuši no

sardzes un mēģināja izģērbties uz šūpojošās grīdas,
simts dažādie trokšņi, kas rodas kuģim ejot, traucēja
mani. Biju priecīgs, kad bocmanis nonāca lejā un

miglainajā gaismā sāka modināt mūs, dieniniekus.

Viņš nekliedza, jo vīri, kas bija pārnākuši no sar-

dzēs, iemiguši gulēja. Viņš pienāca pie kojām un

pakratīja mūs. Mēs pacēlāmies sēdus un gaidījām,
lai galvas noskaidrojas un varam atvērt miegā salipu-
šās acis. Kuģis pašreiz cēlās uz kāda viļņa. Es ju-
tos līdzi pacelts. Klājs sasvērās, un priekšgals uz-

slējās augstu gaisā. Tas cēlās vienmēr augstāk un
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augstāk, un klājs kļuva arvien slīpāks. Es satvēru

dzelzs stieni kojas malā un tā izvairījos no kritiena.

Bet kuģis vēl vienmēr cēlās, kāpdams ar savādu,

draudīgu vieglumu, līdzīgi korķim, kas iznirst no

ūdens. Es jutu, ka kliegšu, ja šī kustība uz augšu
neapstāsies.

Tā apstājās . . . Piepeši, un tad klājs gāzās uz

priekšu, un kuģis vēlās lejā. Trach! Te nu bij. Sa-

dursme bija briesmīga. „Nantewas'u" apturēja, it kā

kāda milzīga dūre būtu atsitusies pret to. Uz mirkli

iestājās nāves klusums. Es varēju sadzirdēt sāpīgu
kuģa iekrakšķēšanos. Tad saspīlējums pārtrūka, un

ūdens pārplūdināja kuģi. Troksnis un posts klājās
pār mums, salauzdams visu, kas atradās uz klāja
virs mūsu galvām. Briesmīga dūkšana nemitējās ne

mirkli. Ūdens, balti putodams, šļāca pa rufes dur-

vīm. Tas plūda zemē pa ventilātora ca,uruli un

krāsns skursteni; tas atsitās pret sānlogiem. Kuģis

smagi nosvērās uz vieniem sāniem. Visi priekšmeti
sāka lidot projām no savām vietām. Ūdens gāzās

putodams pāri klājam ārpusē, plīsdams pret šķēr-

šļiem un atplūzdams atpakaļ jūrā. Smagā ūdens masa

tā nospieda kuģi, ka tas ilgi turējās uz vieniem sā-

niem, un tad tas atkal pēkšņi pats nostājās līdzsvarā.

Es gandrīz jutu, ka masti raksta loku padebešos.

„Lauka no šejienes! Kustieties, zeni! Viens bre-

zeliņš ir projām!"
Es biju par apdullušu, lai būtu ko vairāk ievēro-

jis kā tikai to, ka matrozis Duglass izplēstām acīm

vērās manī pāri rufei. Bet bocmaņa balss uzmodi-

nāja mani ar savu nepacietības pieskaņu. Briesmas!

Viņa balss bija piesātināta ar šo briesmīgo ziņu. Le-

ciet augšā! Jūsu dzīvības ir briesmās!

Mēs uzrāvām savus jūras zābakus basās kājās.
Mēs aptinām eļļas drēbes tieši uz veļas un traucāmies

uz durvīm. Bocmanis jau tur gaidīja. Kāpot uz re-

liņa pa baka kāpnēm, viņa eļļas mēteļa aste draus-
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migi plivinājās vēja. Viņš mani uzlūkoja ar nepa-
cietību.

„Jūs pagaidiet še," viņš pavēlēja, „jūs, Bili, kopa
ar Duglasu nostipriniet brezeliņu. Labāk paņemiet
coriņus un vadžus."

Es biju par jaunu un nepiedzīvojušu. Es to zi-

nāju un atkāpos, lai palaistu Billu un Duglasu sev ga-

rām. Es turējos pie durvju stenderes un vēroju trīs

vīrus aizskrienam pa priekšklāju. Ūdens šķīda uz

visām pusēm.

Visi nostājās grupā, cieši viens pie otra, zem til-

tiņa un sāka vilkt vaļējo brezeliņu. Šis smagais, dar-

votais buru audekla pārvelkamais bija norauts no

nostiprinājumiem. Tas bija jāpiestiprina par jaunu
tūliņ, vai tā atlikušā daļa tiktu vaļā un to ieskalotu

jūrā. Pēc tam ūdens pa lūkām pieplūdinātu tilpnes,
un mums būtu beigas. Trīs vīri strādāja pārcilvēcīgi.
Viņiem pievienojās pirmais stūrmanis. Kuģis atkal

pacēlās gaisā un gāzās lejā, lai ūdens tam veltos pāri.
Četri vīri gandrīz pazuda baltajās putās. Kad viņi
atkal parādījās, es ieraudzīju pirmo stūrmani. Viņš

bija satvēris Duglasu pie pleca, kamēr Bills ar boc-

mani gulēja šķērsām pār lūkas stūri, turēdamies

cieši pie brezeliņa vaļējā gala. Es gribēju kliegt no

prieka.

Brezeliņa malas pabāza zem dzelzs slīpam un jau
DUS vadžus sadzina aizturos. Divreiz, vīrus pārplūdi-
nāja ūdens, bet beigās viņi uzvarēja. Brezcliņš bija at-

kal nodrošināts, un vīri steidzas uz priekšu. Ūdens pi
lēja no visām viņu drēbju vīlēm.

„Dabu kafiju, zēn," bocmanis man uzsauca. „Tas

bija auksts darbs.'

Es taču varēju ko darīt. Es nogaidīju, kamēr

klajš atbrīvojās gandrīz no visa ūdens, un tad es

skrēju, cik jaudāju, pāri priekšklājam un uzlēcu uz

tērauda kāpnēm. Ūdens šalts nošķieda man muguru,

kad uzkāpu uz vidus klāja, bet es smējos par to.
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Man nemaz nebija tagad bail. Es jutu. ka mes varam

uzvarēt jūru.

Pavārs bija sliktā omā. jo nekas neturējās savā

vietā, nedz ari uz virtuves plīts. Uz grīdas bija
ūdens, un pavārs tani stāvēja līdz ceļgaliem, bet viņš
tomēr, visam par spīti, gatavoja brokastis. Jā, kas lai

šos vīrus apturētu? Kas gan gribētu šodien ēst bro-

kastis, es domāju. Bet mēs ēdām. Šķīvji bija jātur
rokā. un ēsma uz tiem bija jāglābj, lai tā nenovel-

tos pie kāda dziļāka nosvēriena. Bel mes edām.

Pēc brokastīm bija jāiet pie pakaļtilpnes lūkām

un jāuzliek tām papildu nostiprinājumi. Tad nosē-

dāmies pie ieejām un gaidījām rīkojumus. Mēs ne-

varējām nekā darīt šādā laikā. Siltums bija tīkams

un vēlams. Bills stāvēja atspiedies pret durvīm un

smēķēja, bet mēs ar Duglasu sēdējām iekšpuse pie

skursteņa un dziedājām pazīstamās dziesmiņas. Es

sajutu spīti un gribēju kliegt pilnā balsī.

Ap pusdienas laiku vējš kļuva lēnāks. Šī pār-
maiņa izlikās kā smaga sloga noņemšana no pleciem.
Kāds kurinātājs, izkāpis no kurinātavas, stāstīja, ka

mašīnas ejot atkal pilnā gaitā. Es piegāju pie dur-

vīm un paskatījos laukā. Debesis sāka noskaidroties.

Pelēkā tumsa sāka izšķirties, un netīru vīstolu starpā

paspīdēja zila debess.

„Tā zila pietiktu veselam jūrnieku biksēm." Bills

smaidīdams piezīmēja. ..Kad to ieraugi, zēn. tad

gaidilabu laiku."

Mes aiznesām savus pārtikas krājumus uz rufi

un likāmies sirsnīgi klāt. Kuģis gan vēl zvalstījās,
bet jau krietni mierīgāk. Ūdens vel v ienmēr vēlās

pāri bakām, bet ne vairs ar lādu speķu.

Tagad tas bija pāri . . . „Nantewas" parādīja sevi.

„Tas ir vecs. netīrs cūka," kāds matrozis teica.

~Esniu bijis uz sliktāka kuģa." kads cits atbildēja.
Es dabūju lupatu un spaini un uzslaucīju rufē

grīdu.
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Duglass aizkurināja krāsnis. Bills tikko iztīrījis
spuldzes stiklu, un gaisma tagad ir vienmērīga un

skaidra. lešu nomazgāties. Tā otrā mazgāšanās,

kopš mēs esam atstājuši ostu! Un tad gribu pār-
ģērbties sausās drēbēs. Mēs visi savas mitrās segas
aiznesām uz kurinātavas grētii.ia izžāvēt. Šonakt gu-
lēsim mierīgi un silti.

«Neticu, vai Ziemassvētkos tiksim Neapole?" Dug-
lass iesaucās.

„Kuģis to veiks."

Mes visi ticam,ka musu kuģis to veiks. Nav neka

tāda, ko tas nevarētu veikt.

«Pagājušos Ziemassvētkos es biju Rio," kads pie-
zīmēja.

«Neesmu Ziemassvētkus mājā pavadījis veselus

desmit gadus."
Nu sakas «diega šķetināšana" (stāstu stāstīšana).

lešu tos klausīties.

Svētdien, 17. deCmbrī. Šodien nestrādā-

jam. Svētdiena. Sardzes vīri. kam jākārtojas sar-

dzēs, joko par slinkuma lāpīšanu. Mēs, dieninieki,
smaidām un ierīkojamies ērti. Mums bija brokastīs

olas ar šķiņķi, tādēļ ka šodien ir svētdiena, un pus-
dienā būs saldais ēdiens!

Kuģis turas viļņos tik mierīgi kā māja. Viļņošana
gandrīz apstājusies, un saules stari pulē ūdens virsmu
silti zeltainā zilumā. Debess ir dzidri zila. un tikai

viens vienīgs mazs balts mākonītis karājas pāri mūsu

galvām. Saule ir tik karsta, ka man pleci sūrst no

sēdēšanas un gulēšanas uz lūkas šo pēcpusdienu. Mēs

visi valstījāmies pa lūkas virsu, tā matroži, kā kuri-

nātāji.
Viens no kurinātājiem ļoti patīkami spēlē pūšamo

akordeonu, un viņš sarīkoja koncertu. Pavāra zēns

arī atnāca uz priekšu pie mums, un mēs apprasījā-
mies viņam, vai viņš nav redzējis kādu lidojošu zivi.
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Kuģis spīd saules staros, un šis skaistās dienas miers

un prieks mani ir apreibinājis. Es apprasījos Bil-

lam, kur mēs pašreiz atrodamies, un viņš man stās-

tīja, ka esot jau krietni pāri Biskajas līcim . .. Ak,

es esmu par daudz apmierināts un slinks, lai rakstītu

tālāk. lešu labāk uz klāja paskatīties jūru.
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nav
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ūdens
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kartes

stāv
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Juras (
NB. Lietu vārdus sāk

libeina raksturs

ar lielu un īpašības vārdus ar

burtuīazu

Angļu valoda Angļu valodā

b. (blue) zils b

M

br

bk

I. llarge) liels 1

Lv

lt

M

blk. (black) melns lv. (lava) lāva

br. (brown) brūns lt. (light) gaišs

brk. (broken) drumstalots m. (raud) dūņas

c. (coarse) drazgains c mad. (madrepore)korāļu

nogulšņi (angļu un

itāļu vai.)
cal- (calcareous) kaļķains ca

£kchk. (chalk) krīts
Md

choc. (chocolate) šokolā-
man. (manganese) man-

des krasā

cin. (cinders) pelni

cl. (clay) māli

ck

Cn

£y
Co

d

gāns (angļu u. fr. v.)

ml. (marl) merģelis

mus. (mussels) gliemeži

Mn

51
Ms

0y

Oz

P

crl. (coral) korāļi
oys. (oysters. austeri

d. (dark) tumšs oz. (ooze) dubļains

di. (diaton) diatomak- peb. (pebbles) kizelakm.

mens

f. (Jine) smalks

Di

f

pt. (pteropod) jūras sen-

faunas nogulšņi (ang-
ļu un sengrieķu v.)

for tforaminifera) jūras
senfaunas nogulšņi

(foraminiferas)

Pt

pum. (pumice) berzak-

Pra
Fr

mens

g. (gravel) grants
pol. (polyzoa) jūras sen-

faunas nogulšņi (ang-

ļu un sengrieķu v.)
gl. (globigerina) olvei-

dīgi akmeņi Gl
Po

gn. (green) zaļš gn

Gd

qrtz. (quurtz) kvarcs

(angļu un vācu v.)

Rgrd. (ground) grunts
r. (rock) klints

gy. (gray) pelēks rad. (radiolaria) radio-

larijas (angļu un la-glac. (glacial) glaciāls

_hh. (hard) ciets tiņu vai.) Rd
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(Turpinājums)

Vispārējie saīsinājumi.
A. (Air). Upe (malaju valodā)

A. (Agios). Svētais (grieķu vai.)

ab.' (about). Ap (angļu v.l

Anch® (anchorage). Enkura vieta

(angļu v.)

Anc 1
(ancient). Senais (angļu v.)

Approx. (approximato). Apmē-

ram (angļu v.)

Arch" (archipelago).Archipelags

(angļu v.)

B. (bay, black). Licis, melns

(angļu v.)

B. (Basse). Sēklis (franču v.)

B
a
.(Bana). Rags,stūris(japāņu v.)

Bat ? (battery). Batereja (angļuv.)

B s. (Berg). Kalni (vācu vai ho-

landiešu v.)

B*, Bk.
s

(bank, banks). Sēklis

(angļu v.)

B. M. (bench mark). Līmeņa

zīme (bulta) (angļu v.)

B", Bn
.
s (beacvn, beacons). Sto-

dere, stoderes (angļu v.)

Jūras dibei

NB. Lietu vārdus sāk ar 1

mazu

na raksturs

lielu un īpašības vārdus ar

burtu

Angļu valodā Angļu valodā

rd. (red) sarkans rd

S. (sand) smilts S

st. (stones) akmeņi St

stī (stiff) ciets sf

SC. (scoriae) rupja smilts

(angļuu. sengrieķu v.) Sc

stk. (sticku) lipīgs sy

sft. (soft) mīksts so

t. (tufa) tufakmens

(angļu, itāļu un la-

tiņu vai.) Tsh. (shells) gliemežu
vāki Sh

shin. (shingle) zvirgzdi Sn

sm. (small) mazs sm

sp. (sponge) sūklis Sp

Spk. (specks, speckled)

plankumains sk

vol. (volcanic) vulkā-

nisks (angļuun la-

tiņu vai.) v

W. (zuhite) balts W

wd. (weed) jūras zāles : Wd

y. (uellom) dzeltens y
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80. (Bogha). Klints ūdenī (gailu

vai.)

W. (Besar). Liels (malaju v.)

Br. (bridge). Tilts (angļu v.)

Bf (Bukit). Uzkalns (malaju v.)

C. (cape). Zemes rags (angļu v.)

Cas. (castle) Pils (angļu v.)

Cath. (cathodral). Katedrāle

(angļu v.)

CG. (coast guard). Krasta sar-

dze (angļu v.)

Ch. (church or chapel). Baznīca

vai kapliča (angļu v.)

Chan.fcAanne/).Kanālis (angļu v.)

Ch y.(chimneg). Skurstenis

(angļu v.)

Conspic (conspicuous). Aizdo-

mīgi (angļu v.)

Cov. (covers, covertd). Sega,

apsegts (angļu v.)

Cr. (creek). Mazs līcītis (strau-

tiņš) (angļu v.)

D. (doubt/ul). Apšaubāmi

(angļu v.)

dist- (distant).Attālums(angļu v.)

Dr., Dr. (driet). Izžuvumi

(angļu v.)

D" (Dake). Kalns (japāņu v.)

D? (dofohin). Delfīns (angļu v.) j
E. , E" 1

„„_ " ļ (Eilean). Salas (gailu v.)
Eil" \

ED. (existence doubt/ul). Esa-

mība apšaubāma (angļu v.)

(Ensenada). Līcis (spāņu v.)

Estab* (establishment). lerīko-

jums (angļu v.)

Est° (Estero). leteka (spāņu v.)

F. (Fiume). Upe (itāļu v.)

ļ
~

\(Fjord)\
F • \(Fjard)\

Fi°rds (skandin. v )

Fl. (Flu). Klints ūdenī (norv. v.)

Flns (Fluene).Klintis (norvēģu v )

ļF
m

,l
ms

(fathom, fathoms). Ass

asis (angļu v.)

:F. S. (flagstaff). Flagas kāts

(angļu v.)

f
4

ft. (foot or feet). Pēda jeb pē-

das (angļu v.)

IF? (fort). Cietoksnis (angļu v.J

Fog Sig. (fog iignal). Miglas

signāls (angļu v.)

G, Geb. (Gebel). Kalns (arābu v.)

G. (gulf). Jūras līcis (angļu v.)

G
a.(Gava). Upe (japāņu v.)

G*! GAf(Grand).Lielais (franču v.

jGov* (govemment). Valdības

(angļu v.)

ļGrA. (Grund). Sēklis (vācu un

norvēģu v.)

G? Grf (great). Lielais (angļu v.)
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G. T S. (Crtat Trigonometrical

Survey Station). Lielā trigo-

nometriskā stacija (Indijā)

(angļu v)

a. hrs. (hour, hours). Stunda,

stundas (anļjļu v.)

H
a
. (Hana). Zemes stūris (ja-

pāņu vai.)

Hc! (head). Galva (augšējais)

(angļu v.)

II"?(Holm). Sala (skandināvu v.)

H
ns

(Holinene). Sdlas (norv. v.)

H" (haven). Osta (angļu v.)

Ho. (house). Māja (angļu v.)

Hr (harbour, Osta, aug-

stāk (ang|u v.)

I, l! (island, islet). Sala, saliņa

(angļu v.)

I
s. (islands, islets). Salas, sali-

ņas (angju v.)

m. (indies). Collas (angļu v.)

J, Jab., Jeb. (jabal.jebel). Kalns

(arābu v.)

Ja. (Jima). Salas ijapāņu v.) i
Jez1

(Jezitat). Salas (arābu v) :
X? (Kampong). Sādža (malajuv.)

X? (Karanļ). Korāļu klints (ma-

laiu v.)

X! (Kechil). Mazs (malaju v.)

K
a (Katua). Upe (ļapāņu v.)

K
la

(Ķuala). Upes ieteka (mal, v.) ļ

L. (lake, loch, lough). Ezeri, lī"

cīši Skotijā (angju v.)

.
ULilla) ,

\(Lille) \ Mazais (skandi-

Lit.

' c

\ navu v->

L. i

L* (Lagūna) ' LaBUna (ita'U
v

Lag
"n angju v.)

Lat. (latitude). Platuma grādi

(angļu v.)

L. B. (tife boat). Glābšanas

laiva (angļu v.)

L. B. S. (li/c boat station). Glāb-

šanas laivu stacija (angļu v.)

L**? [leading (lights or bracons)]

[landing (place)J. Vadošā

uguns vai stodere. Malā iz-

celšanās vieta (angļu v.)

U, L
e

.
s

(ledge, ledger). Slānis,

slāņi (angļu v.)

Long (longitude). Garuma grādi

(angļu v.)

U.,(lower). Apakšējais,zemākais

(angļu v.)

L. S S. (li/c sawing station)- Dzī-

vības glābš. stacija (angļu v.)

L* Ves. (ligthouse). Ugunskuģis

(angļu v.)

m. (miles, minūtes). Jūdzes, mi-

nūtes (angļu v.)

Mag. (magnetic). Magnētiskais

(angļu v.)
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Mag* (magazine). Noliktava

(angļu v.)

Mid (middk). Vidējais (angļu v.)ļ
Mon! (monument). Monuments

(angļu v.)

MonY (monastery). Klosteris

(angļu v.)

M!, M*.s (mountain, montē). Kalni

(angļu v. itāļu v.)

M11? (mouth). Mute (angļu v.)

M
a

(Mura). Sādža (japāņu v.)

M
a

(Muara) leeja upēfmalajuv.)

M? (Machi). Pilsēta (japāņu v.)

M
k

(Misaki). Riigs (japāņu v.)

N? (number). Skaitlis, numurs

(angļu v.)

Obs" Spot. (observation spot).

Novērošanas vieta (angļu v.) ļ
Obs7 (observatortļ). Observato-

rija (angļu v.)

Occas! (accusional). Dažos ga-

dījumos (angļu v.)

Olf. (office). Kantoris, iestāde I

(angļu v.)

Ord. (ordinary). Vienkāršs '

(angļu v.)

Obst? (obstruction). Kavēklis

(angļu v.) 1

P. Pto

(port,porto,puerto). Osta 1
(angļu, itāļu v. spāņu v.)

IPag. (pagoda). Pagoda (ķīn.

! templis) (angļu v.)

Pass. (passage). Kuģu ceļš

(angļu v.)

P. D. (position doubl/ul). Vieta

apšaubāma (angļu v.)

Pen
la

(Peninsula). Pussala

(angļu v.)

P
k

(Peak). Kalna galotne

(angļu v,)

P° (Pulo) | „

> Sa a (malaju v.)
Pu (Pulau) ļ ■ 1 '

P. 0. (post office). Pasta kan-

toris (angļu v.)

Pos" (position). Vieta, pozicija

(angļu v.)

PromY (promontonļ). Kalni, kal-

nains (angļu v. latiņu v.)

Prov! (provisional). Pagaidām

(angļu v.)

Pf, P
ta, P*.6 (point.punta.pointe).

Zemes rags (angļu, itāļu v.

franču v.)

P. A. (positionapproximate). Vieta

jeb pozicija apmēram(angļu v.)

R. (river). Upe (angļu v.)

R. C. (roman catholic). Romas

katoļu (angļu v.)

r! (reef). Asa klints (angļu v.)

R"?, Rd.
s

(road, roads). Ceļš, ceļi

(angļu v.)
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Rem. b.le (remarkable). levērojams

(ang|u v.)

R
k, R

ks
(rock, rocks). Klints,

klintis (angju v.)

R. S. (rotket station). Raķešu sta-

cija (angļu v.)

Ru. (Rudha). Zemes rags

(gailu v.)

Ru. (ruin). Drupas (angju v.) i

RY (railwag). Dzelzcejš (angjuv.)

R T. (Wireless ttlephonestation).

Radiotelefona stacija(angļuv.)

Rep*? (reported). Ziņots (angļuv.)

Refl. (reflector). Reflektors (angļu

v. lātiņu v.)

s. (seconds). Sekundes (angļu v.)

S, S", S° ļ (saint). Svētais

G
t' Ma oto (angļu, franču,

a» s >a- | itāļuv.spāņu v.l

a \ (SimaorShima) Sala (jap. v)

.' (SerraorSierra).Kalni(spāņ.v.)

S? (sound). Nepārtraukts

(angļu v.)

Sem. (semaphore). Semafors

(angļu v. sengrieķu v.)

Sg., Sg
r

(Sgeir). Klints, klintis

(gailu v.)

Sh. (shoal). Sēklis (angļu v.) i

MSidi) Kaps (arābu v.)

)(Sungi) ļS'Uņ^|Upe V0
l(Saki) Zemes rags (jap. v.)|

Sig- (signal). Signāls (angļu v.j

igk
ne| (Skiereno) Klintis,

' ) (Skjarene) klipas
) Klints

Skr \ (Skar orSkier) i (s kand.
"

i (Skjaer) ļ vai.)

St. (Stor). Liels, ceļš (norv. v.)

St" (station). Stacija (angļu v.)

Str. (strait). Jūras šaurums

(angļu v.)

S.F. B. (submarine fogbell). Zem-

ūdens miglaszvans(elektr. ie-

darb. no krasta (angļu v.)

,S. B. (submarine bell). Zem-

ūdens zvansiedarb- no krasta

(angļu v.)

,S? (san). Kalns (jap. v.)

Sub. Fog. Sig. (submarine fog

signal). Zemūdens miglassig-
nāls (angļu v.)

Sub. Bell (submarine bell). Zem-

ūdens zvans (angļu v.)

Tel. (telegraph). Telegrāfs (angļu

v sengrieķu v.)

TempY (temporaly, temporarilu).

Pagaidām (angļu v.)

iT? (Tanjong). Rags, punkts

(malaju v.)

T
k

(Telok). Līcis (mal. v.)

| Ty, Tre (lower). Tornis (angļuv.)

ļT? (Takt). Kalns (jap, v.)

! Uj? (Ujong). Zemes rags vai

punkts (mal. v.)
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UncOV. (uncovery, uncovered).

Paliek sauss (angļu v)

V
a

(Villa). Māja vai pilsēta.

(latiņu v.)

Var? (variation). Variācija

Vel. (velocitg). Ātrums (angļu v.)

Vil. (village). Sādža (angļu v.

franču v.)

Vol. (volcano). Vulkāns (itaļuļv )

\ (Waz). Upe (mal. v.i

I (Wadi). Upe (arābu v.)

Whf (wharf). Piekrastes kuģu

izkraušanai (angļu v)

ļW/T. (V/irebess Telegraph Sta-

tion). Radio telegrāfa stacija

(angļu v.)

W/ r. D F- (Wire'ess Televraph

Direction Finding Stl). Radio

teb-gr. virziena uzmeklēšanas

j stari a (angļu v )

YY (Yama). Kalns (jap. v.)

; VY
d*

(yards). Jardi (garuma mērs)

(angļu v.j

Z! (Zaķi) Zemes rags (jap. v.)

Z" (Zan). Kalns (jap. v.)

Grāmatas 257. I. p.

Miglas signāli : Radio stacijas.

•Kur ūdpns dzi|ums virs kāda vraka pārsi iedz astoņu" asis, vai

arī vraku uzskata par bīstamu, atticcigo apzīmējumu parasti lieto tikai

uz lielāka
mēroga

kartēm.

Miglas signāli.
Gaisa signāli:

Nav to (nautophone). Nautofons (angļu v. sengrieķu v.)

Siren. (siren). Sireni* (angļu v. latiņu v.)

Dia. (diaphone). Diafons (angļu v. sengrieķu v.)

Reed. (reed). Taure (angļu v.)

Oun. (guni Lielgabals (angļu v.)

Explos. (exp'osive). Sprādzieni (angļu v.)

Wh'S. (othistle). Svilpe (angļu v.)

Bell. (bell). Zvans (angļu v.)

fiong. (gon?). Gongs (malaju v.)
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Zemūdens signāli:

S. 0. (oscillator). Oscilators (angļu v. latiņu v.)

S. B. (bell). Zvans (angļu v.)

Radio signāli:

W/T. (Wireless Telegraph). Radio telegrāfs (angļu v.(

Grāmatas 256. 1. p.

(paskaidrojumi zem zīmējumiem).

Uguns kuģa, bojas vai stoderes vieta jeb pozicija ir bāzes

centrā, un parasti to apzīmē ar nelielu apli.

Augstumi, atzīmēti pret stoderēm un , zīmēm, piem-,

OB" (35) Q ChT (156) nozīmē augstumu no priekšmeta

virsas līdz ūdens līmenim sizigijas laikā vai jūfās, kur nav

paisuma.

Grāmatas 256. I p.

Bojas un stoderes : Kompass.

8., Blk. (black). Melns (angļu v.)

Cheq.(cAe7uere^.Rutains(angluv.)

C9(green). Zaļš (angļu v.

Qy. (gray). Pelēks (angļu v.)

H. S. (horizonta! stripes). Hori-

zontālas svītras (angļu v.)

N? (number). Numurs (angļu v.

R. (red). Sarkans (angļu v.)

S. B. (submarine bell). Zem-

ūdens zvans, iedarbināts ar

vilni (angļu v.)

S. F. B. (submarine fog bell).

Zemūdens miglas zvans,

mech. iedarbināms (angļu v.)

V. S. (vertical stripes). Vertikā-

las svītras (angļu v.)

V. (yellow). Dzeltens (angļu v.)

W., Wh.(white). Balts (angļuv.)

(Refl.) (reflector). Reflektors

(angļu v. latiņu v.)
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Kompasa paraugs (kas izgatavoti līdz 1911. g. jūnijam)

zīmēts pec magnētiska meridiāna.

Skaitļi iekavās priekš jeb pec variācijas apzīmē gadu,

kādam tie doti. Visi peilējumi ir pēc magnētiskā meridiāna,

izņemot gadījumus, kur tas citādi .ziņots.
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Grāmatas 161. 1. p

Kompass : Ugunis.

legaumējiet. Kad šī parauga kompass ir parādīts uz

kartes, tad peilējumi doti .pec patiesa meridiāna, piem., 298°,

ja tas citādi nav atzīmēts kartes galvā. Skaitļi iekavās ir pec

variācijas gadiem, kādi uzrādīti.
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Grāmatas 127. 1. p.

Ugunis.

L.\ L'f (Hght, lighls) uguns, ugunis (angļu v.)

*L.( Alt. Alt. (Ughl alternating) mainošās ugunis „

Lf F. F. (ligkt Jixed) pa. tāvlga uguns

L.' Fl. FI- (light Jlashing) zibšņu uguns

LJOcc Occ. (occulting) aizklātas ugunis [ļ|n|'uv)
L? F. Fl. F. Fl. (fixed and Jlashing) pastāvīgi un

zibšņu uguns (angļu v.)

**L?Gp. Fl. (3i Gp. Fl. (3) (group flashing) grupu zibšņu

uguns (angļu v.)

■*L?F.Gp.F1.(4) F. Gp. Fl.(4) (fixedandgroupflashmg)pastāvīga

un grupu zibšņu uguns (angļu v.)

:S *LfGp.Occ. (2) Gp. Occ.(2) (group occulting) grupas apseg-

tas (angļu v.)

BL (bluei zils (angļu v.)

G, G" G. (green) zaļš ,

Vi. (violet or purple) violeta jebpurpura krāsa (angļu v.)

Or. (orange) oranžs (angļu v.)

W., Wh. W_ (mhite) balts

R. R. (red) sarkans
»

*Alt. (alternating) mainošies
„

cv. (everiļ) katrs

fl. fl
s

(flach, flaches) zibšņi

Gp. (group) grupa

* Alt.(Alternating) nozīmē,ka uguns maina krāsas.

** Skaitlis iekavās pēc grupas zibšņu vai grupas apklātu uguņu

apraksta nozīmē zibšņu vai starplaiku skaitu katrā grupā.
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hor! (horizontal) horizontāls (uguns novietota ho-

rizontāli) (angļu v.)

irreg. (irregular) nevienmērīgi (angļu un latiņuv.)

m. (miles) jūdzes (angļu v.)

min. (minūte, minūtes) minūtes
„

(obscured) aptumšots „

*OCCas! (occasional) gadījuma „

Sēc (second or seconds) sekundes
„

(U) (unmatched) neuzraudzīts
~

vert! (vertical) vertikāls (uguns novietota verti-

kāli) (angļu un latiņuv.)

vis. (visible) redzami (angļu v.)

Paisumi un paisuma straumes.

H. W. F. &C. IX1! 25
m

(High Water Full and Change. The hours

are expressed m Roman Figurēs, except 21} ) Augstūdens
pilns un maiņa. Stundas apzīm rom. skaitļos, izņemot

2Ī1 (angļu v.)

L. W. F. & C (Low Water etc). Zemā ūdens pilns un maiņa.

Stundas apzīm. rom. skaitļos, izņemot 21.1 (angļu v.).
Equin! (equinoctial) Ekvinoktikālais (ang|u v. lat.v.)

Fl., H. {flood) Straume (angļu v.)

H. W. (high water) Augsts ūdens

H. W. 0. S. (HighWaterOrdi-

nāri) Springs) Vienkāršais paisums

h. (hour, hours) Stundas
„

* Gadījuma uguns jeb miglas signāls ir tāds signāls, kurn dod

tikai tad, ja sagaida kādu kuģi, vai arī atbildot kāda kuģa signālam, vai

citos nenoteiktoslaikos.

Augstums parādīts pret uguni Ir uguns
fokus virs ūdens līmeņa

sizigijas laikā vai jūrās bez paisuma.

Uguns redzamība dota jūras jūdzēs, pieņemotacu augstumu 15pēdas

virs ūdenslīmeņa. Uguns peilējumi doti no jūras puses.
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kn. (knot, knots) Mezgli (angļu v.)

L. W. (loto water) Zemais ūdens
~

L. W. O. S. (Low Water Ordi-

nāru Springs) Vienkāršais bēgums „

M. H. W. S. (Meau High Wa-

ter Springs) Vidējais paisums „

M. L. W. S. (MeanLow Water

Springs) Vidējais bēgums „

M. T. L. or M. L. (Mean TideLevel). Paisuma līmenis „

m. (minūtes) Minūtes
„

Np. (Neap Tides) Krītošie paisumi „

ord. (ordināri/) Parastie „ „

Qr (ouarter) Ceturksnis „

Sp. Spr. (Spring Tides) Augstūdeņa paisumi

Viļņota līnija ar šautriņu labajā galā vai taisne ar šautriņu

turpat un paplašinātu kreiso galu nozīme straumi.

(Current, angļu v.)

Taisne ar šautriņu labajā galā un paplašinātu uz apakšu

kreisajā — paisuma straume. (Flood stream, angļu v.)

Taisne ar šautriņu labajā galā — paisuma straume. (Ebb.

stream, angļu V.)

* Sīs zīmes nelieto uz kartēm, kas izdotas pēc IAI4. gada jūnija

Paisuma un bēguma laiku, kiifā straumes plūst ar bultiņu norādītā vir-

zienā, apzīmē sekojoši:

(1) l
s ! Qr. 2nl*Qr ,v.l. t. katram paisuma ceturksnim

< 2nd Qr. 2nd Qr — >

)2) lh , ll n , lII
n

v. 1.1.apzīmē 1., 2. un 3. stundupēc paisuma vai bēguma

llh mh >-

(3) Melni punkti uz bultiņām apzime itunduSKaitupēc pais. vai bēguma.

3 stundas pēc paisuma apzīmē ar � � >

4
„ ,

bēguma , , -<-����

Straumju ātrumu novērtē mezglos (knots.) un izteic sekojoši:

1 km 5 km

== bb � � �'•»'>

Paisuma straumes paceļas augstāk par kartē atzīmētiem dziļumiem.

Skait|i, kas apzīmē dziļumus, ir aplēsti apmēram tādam ūdens stāvoklim,

kāds ir vidējā bēgumā.

L S. L. W. (IndianSpring Low Water) Indijas okeāna bēgums (angļu v.)
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KONVENCIONĀLIE APZĪMĒJUMI

NOZĪMĒ I ASSOZil UMAlīni 111
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• - m'tiuiitiiritur^'U
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100
* ._

-
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KLINT.S REDZAMA KARTE UZRADĪTĀ LAIKA

KUNTS AR MAZĀK KĀ 6 PĒDU
ŪDENS VIRSTĀS KARTI APZĪMĒTĀ

LAIKĀ.

KLINIIS ARATZĪMĒTU (*~~?. *'V
pieejas Līviju

.

KLINTIS JĒB JEKLI KURU
,-. fy

VIETA APiAUBAMA Ct.;PD V*/ RD

UZRĀDĪTAS KLINTIS UN SĒKĻI Q D

KURU ESAMĪBA APŠAUBĀMA (� ED (")ED

PIEKRASTES VIVŅJ-AUi/
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KONVENCIONĀLIE APZĪMĒJUMI

POLĀR KARTĒS

MUTUĻOŠANA PAISUMĀ

ŪDENS viRPULI

JŪRAS Z.ALES

JŪRAS MĒSLU KAUDZES

NOZĪMĒ, KA DIBENS NAV
ATRASTS UZRĀDĪTĀ DZIĻUMA

l7rrt

ZUEJNiECĪBAS MIETI

ENKURVIETAS LIELiEM KU<ME.M

MAIiEMKUeiEM

VRAKI RE OŽAMiVIR.S ŪDENS

VRAKI, KURU DZIĻUMS ZINĀMS fftom,.*,
BĒGUMA LAiKĀ ' \&wreck

Bīstams vraks ar nezināmu

dziļumu bēguma laika

vraki kaj nav bīstami
it

VRAKU ATLIEKAS KAS NAV BĪSTAMAS
EJOiiEM KUĢIEM

OFoul

.SENS ARZ-ĪHĒJUMS VRAKIEM

NOGRIMUŠiEM VAĪ PA DALAi REDZAMIEM

BĪSTAMS VRAKS AR NEZINĀMU

DZIĻUMU SEGUMA LAIKA
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KLINŠAINA KRASTA LĪNUA

STĀVI KRASTI

SMILŠAINS KRASTS

AKMEŅAINS KRASTS

KRŪMI

iEKAVOTie SKAITĻI APZĪMĒTI PĒDĀS

VIRS VIDĒJĀ ŪDENSLĪMEŅA jizIGUAS

LAiKĀ,JEB JŪRĀS BEZ PAISUMA.

PILSĒTAS,SĀDŽAS VM MĀJAS
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ceLi < .
\

TAKAS UN KĀJCELIŅI . .

DZELZSCEĻI
—

lELU OZELTSCEĻS —— ■

BAZNĪCAS UN KAPLIČAS +

TEMPĻI ļļļ &

VĒJA DziRfNAVAS *

TRIANGULACijAS ZĪMES A

.STODERES, SKURSTEŅI VAI ļ
ciri priekšmeti I

UGUNIS -fr * .

* KLINŠAINA izROBOTA
KRASTMALE VAI ATSEVIŠĶAS
KLINTIS, LAUKĀ NO ŪDENS

KARTĒS UZDOTOS LAIKOS '

• SMILŠAINI UČi UN SĒKĻI I
SAUJI ZEMĀ ŪDENI LAIKĀ
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AKMEŅi,OLI VAI GRANTS V.

REDZAMI KARTĒ APZĪMĒTOS

LAIKOS

DŪŅAINi KRASTI

SAUSI KARTĒS APZĪMēīM

LAIKOS

*
SMILTIS UN GRANTS JEB

AKMEŅI, SAUSIKARTĒS

APZ.ĪMETOS LAIKOS

smiltis un dūnas,

sausi kartēs apzīmētos laikos

SKAITLI APZĪMĒ TO PACELŠANOS PĒDAS

ZEMA ŪDENS LAIKĀ

KORĀĻU KLINTIS
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KOKI

KULTIVĒTA zeME

PURVI JEB SŪNAINA ZEME

JMILS'u KALNIVAI KĀPAS

KONVENCIONĀLIE APZĪMĒJUMI
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UGUNS BOJAS & ijl .Q

ZVANU BOJAS
* JKATOTi«f*cv«MA>

,w a m

KANNAS BOJAS \ & m *
HS VS Cbeq

[4d 4 4
.-B W R G

KONISKAS 80JAS {

| 4 A
lIS VS

SFĒRISKĀS BOJAS Q

BOJAS AR KĀTU ZĪMĒM
<S ' A 1

PĀĻU BOJAS
J. 1 A.

PIEJĀJAMĀS BCUAJ
A J*. 4

-- - . f. • i liti
PASTĀVĪGAS JE6 I
PeLOOŠĀS STODERES ļ 1 I f ! t \

PĒLDOIAi ÜbUNii

BOJAS UN STODERES
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Gontf Goru} I I

TELEGRĀFA JEBTELEFONA KĀiBFĻi

VADI,KĀBEL/l --

AO€SrspßAiaur«lA KABEĻI. fr„„

RADIO STACUA

N.B .LIETOTI TIKAIUZ TELEGRĀFA KARTĒM

likAl MDIOTELEGRĀFA STACIJA

TIKAI VIRZIENAil ACI JA J»

RADIO UN viftziĒNA JTACUA "t"

PEILeJĻIMiEft, T

VIRZIENA STAc/jA KAļ* T

PATC PEiLĒ. *

RĀDI 0 UN VIRZIENA STACIJA T

KAS PATC PglLg.

RADIO TELEFONA STACIJA
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SATURA RADĪTĀJS

Lapp.

Kālab ši grāmata rakstīta 3

I. Pirmais jūrnieks 5

11. Kuģi un to uzdevumi 12

Līniju kuģi 12

Preču kuģi 13

Piekrastes kuģi 16

Tanku kuģi ' . . . 18

Valzivju kuģi 19

Traleri 22

Glābšanas kuģi 25

Kabeļu kuģi 26

Glābšanas laivas 27

Un citi kuģi 30

111. Karogi (flagas) un skursteņi. . ...
33

IV. Kuģa atsevišķas daļas 35

V. Kas griež ratus 46

VI. Tvaikoņa takelāža 53

VII. Mezgli, spleises un citi tauvu darbi
....

56

Troses galu aptišana 63

AApaka] — jeb atspleise 63

Valgu darba lietojamie termini
....

68

VIII. Zīmes uz kuģiem 69

Tonnāža 72

IX. Kuģa glābšanas laivas 73

..Visi pie glābšanas laivām" 80

X. Kuģa dienests un pakāpes 84

XI. Sardzes zvani jeb .glases" . .
...

94

XII. Stūrēšana 98

XIII. Dziļuma mērīšana 105

Mērīšana ar rokas loti 107



Lapp.

Dziļūdeņu lote 109

Patentētie dziļuma mērišanas aparāti 114

XIV. Enkuri 116

XV. Mezgli un jūdzes 122

XVI. Ceļa noteikumi jura 125

Miglas signāli 129

Noteikumi sadursmju novēršanai 129

Termini 130

Gadījumi, kas arvien jāatceras .... 130
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