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Vispasaules Skautu Šefs Sir Robert Baden-

Powell.

Skautisma radītājs angļu ģenerālis sir's Roberts Baden-Po-

vvell's, dzimis Londonā 1857. gadā, 22. februāri, kā ļoti Inteliģentu
vecāku bērns. Savu bērnibu tas pavadīja tagadējo skautu garā.
1871. g viņš lestājās skoiā, kuru beidza 1876. g., kā eksterns priekš-

zīmīgi izturēja virsnieka pārbaudijumu un tani pašā gadātika aizko-

mandēts uz Indiju, kur nokalpo 8 gadus, lidz 1884. g., kad viņu
pārcēla uz Dienvld-Rfriku, kur komandēdams 5. Gvardijas dragūnu



4

pulku, un 13. Muzaru pulku caur praktiķu ar saviem kareivjiem nonāk

pie skautisma principu deklarēšanas caur grāmatiņu „FUds to Scou-

ting". 1894. g. viņš pavada Londonā.Rngļu-būru karš (1899.-1900.g.)

sastop viņu, kā Mefeklng'as pilsētiņas komendantu. Lai nostiprinātu
fronti tika turp sūtiti aizmugures dienestā esošie karēivji un to vietā

stājās zēni, kurus 8.-P. ar lorda Sesija palidzibu bija noorganizē-
jis uz skautisma principiem. Par nopelniem pilsētas aizstāvēšanā

8.-P. tika paaugstināts par ģenerāli. 1907. g. viņš nāk uz domām no-

organizēt nometni priekš zēniem skautu garā, Kas ari notiek uz

Braunsi salas, sniedzot pārsteidzošus rezultātus. Pamatojoties uz

to tajā pašā gadā, rudenī, sāka viens pēc otra dibināties skautu

pulciņi. 1908. g. 8.-P. Izlaiž klajā „Skouting for Boys", kura ār-

kārtīgi veicināja skautisma izplātīšanos visā pasaulē. 1909. g. no-

tiek pirmā parāde Anglijā — ar 14.000 sk. 1910. g. janvāri 8.-P.

atstāj skautisma labā kara dienestu. 1913. g. apmeklēja Rmerlku

1920. g. notika Londonā vispasaules skautu sapulce, kur 8.-P. tika

izsaukts par Vispasaules, Skautu Šefu. Viņš Ir kā Šefs apm.

2.000.000 skautiem.



Priekšvārds tulkojumam.
Audzināt veselus, derigus un laimigus pilsoņus —

iekš ta viss skautisma mērķis un būtiba. Šī grāmata
rāda praktisko ceļu, kurš ved skautus pie viņu mērķa.
Nav vajadzigs pastrīpot skautisma mērķu svarigumu, jo

pēc Šiem mērķiem dzenās visa cilvēce, bet izlaižot šo

grāmatu latviešu valodā pirmā izdevumā, ir derigi atzi-

mēt, ka viņa 17 gadu laikā ir jau tulkota vairāk kā 40

valodās, pie kam, daudz tulkojumi ir parādījušies jau
vairākos izdevumos. Tas apstāklis liecina, ka šis grā-

matas slavenā autora ierāditais praktiskais audzināšanas

ceļš, ir iemantojis vispārēju atzinību, kas savukārt at-

ļauj mums dāvāt zināmu uzticību, grāmatā rekomendē-

tām metodēm un paņēmieniem, ka ari izsargā pašu grā-
matu no vieglprātīgas viņas kritikas. Ir daudz skaistu

teoriju par to, kādas īpašības ieaudzināt bērnos un

jaunatnē, bet kur ir tās praktiskās metodes, ar kuru

palidzību iemiesot Šis teorijas dzivē. Pēdējo ir tik maz,

kā viņas iespējams uz pirkstiem uzskaitīt, pie kam

vēl dažas no viņām ir izrādījušās par nemaz nepie-
mērotām dzīves uzstādītām prasībām. Skautisma au-

dzināšanas metodē ir sakopoti un zistematizēti tādi prin-

cipi, kuri ir jau pārbauditi dažādos laikmetos un ir ne-

suši svētību tautām un sabiedrībām, bet ar saviem ori-

ģināliem audzināšanas ārējiem paņēmieniem, ši metode

atbaida no sevis daudzus bērnu vecākus. Lai tas ne-

notiktu, pēdējiem ir nepieciešami iepazities ar skautismu

ne tikai pēc šis grāmatas, bet ari pēc citiem Sir Robert

Baden Povvella darbiem, kuri satur skautisma ideolo-

ģiju, — tad skaidra top ari dažādu ārēju paņēmienu
īstā nozīme. (Latv. valodā ir grāmatiņa „Skautmasters").
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Grāmata „Skauti" kā to aizrāda pats autors savā

priekšvārdā, dod tikai virzienus un principus, ka ari au-

dzināšanas paņēmienu paraugus, kurus ir iespējams pa-

pildināt un paplašināt, piemērojoties katras tautas ipat-
nibām. Sakarā ar to grāmatas IX nodaļa ir pilnigi pār-
strādāta un piemērota Latvijas apstākļiem, ka ari visa

grāmata saskaņota ar L. S. C. organizācijā pieņemtiem
noteikumiem.

šis grāmatas izdošana latv. valodā sakrit ar tādu

laiku Latvijas skautu dzīvē, kad skautisma ideju sāk

izmantot dažādu tautas Šķiru vai slāņu intresēs. Skauti,

kas noslēdzās kautkādas šķiras rāmjos, nevar justies
brāļi visiem citiem skautiem. Cerēsim, ka grāmatas

saturs dos jaunu pārliecibu par to, ka skautisma audzi-

nāšanas metode ir vienāda visai jaunatnei un

katra novirzīšanās no viņas principiem, jau mazina pa-

šas metodes nozimi.

Latvijas Sk. Centr. Organizācijas pulciņu vaditāji
iemantojot ar Šis grāmatas izdošanu svarigu jaunu at-

balstu savā darbibā, ar gandarijumu atcerēsies sava bi-

jušā biedra nelaiķa apakšskautmastera Neļķes pašaizlie,
dzigās pūles grāmatas tulkošanā.

Ģenerālis: K. GOPPERS.

L. S. C. O. Prezidents



Autora priekšvārds devitam angļu
izdevumam.

Mani dārgie brāļi - skauti!

Karš bija skautisma kustibas dzivibas spējām uz-

stādijis vislielāko pārbaudijumu, tāpat kā viņš ir uzrā-

dijis mūsu audzināšanas metodes rezultātus.

Visur, armijā un flotē, kara laikā vecie angļu skauti

vispārīgi atšķirušies pārākuma ziņā un kļuvuši slaveni,

pateicoties savai iepriekšējai sagatavošanai.
Mūsu rakstura, kā krietnu pilsoņu pamata, izvei-

došanas principi ir tikpat labi piemērojāmi teicamu kara-

vīru jeb jūrnieku sagatavošanā.
Mūsu kustība ir kautkas priekš valsts, un viņa

arvienu iet uz priekšu kā plašumā, tā dziļumā. Tas ir

apmierinājums tiem, kas par viņu interesējas.
Bez apstājas mums tiek pieprasīts sagatavot zē-

nus pēc mūsu metodes. Mēs nevaram pat pietiekoši
visus apmierināt.

Tas ir liels gandarījums jums, kas esat darījuši šo

darbu, atskatoties atpakaļ un izjūtot, kā jūsu pūliņi nav

zuduši pie neaugliga darba, kā jūsu pūliņi brīži ir at-

maksājušies.
Bet tuvākā nākotne mūs sagaida vēl lielāks darbs

un lielāka izdevība.

Mūsu sociālās sistēmas attīstiba un pārveidošana
tiek sagatavota, bet neviens nevar vēl noteikt kādas būs

kara sekas.

Mēs visi zinām, ka šodiena nelidzinājās vakar-

dienai.

Viens ir skaidrs, ka lai sasniegtu ar sekmēm nā-

kotni, mūsu tautai ir vajadzīgi, vairāk kā nekad, pilsoņi

ar raksturu, kuri droši varētu raudzites krīzēm acis, ar
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mierigu drosmi, gaišu skatu un stiprām pienākuma jūtam

pret Dievu un dzimteni.

Ja mēs varam sagatavot sekmigi savus zēnus Šim uz-

devumam — un es domāju, ka mēs to varam — mēs būsim

izdarijuši tādu darbu, kam būtu liela nacionāla vērtiba.

Tādēļ mums reizē vajaga censties attistit skau-

tismu plašumā un dziļumā.
Mūsu kustibas nozaru, jauniem un vecākiem, ne-

senā noorganizēšana jau tagad ir liels izpaligs.
Kas attiecās uz zināšanu pavairošanu, jūs redzēsiet,

ja paskatisaties X. nodaļā, kā es jo sevišķi no jauna
uzsveru dzives brivā gaitā un dabas zinibu svarīgumu,
kuri ir vieni no audzināšanas pirmiem faktoriem.

Es nedomāju, ka agrāk šo faktoru novērtēšanai ir

bijuši pietiekoši reāli panākumi.
Tomēr šie faktori ir galvenās pakāpes sekmju sa-

sniegšanai skautu darbā. Šīs zināšanas pašlaik ir no

vēl lielāka svara, jo zēnu ieplūšana dažādās pilsētu iestā-

dēs un darbnicās arvienu pieņēmās, un viņi tiek atrauti

no dabas.

Mēs gribam likt zēnam sajust, ka viņš ir jauns
pioniers, dabas bērns un nevis kareivja imitācija — vēl

mazāk, kaut kas bezvērtīgs, ar kuru nav jarēķinājās.

Ceremoniju romantika, kopu emblēmas un saucieni,

mums pieaugušiem un pārcivilizētiem var izlikties kā

„nieki". Bet zēniem patīk, un vēl vairāk — visam tam

ir audzinoša vērtiba, ja tas tiek pareizi nostādīts.

Viss tas, bez Šaubām, ir primitīvi, tomēr dabiski

un saprotami un piemēroti ne tikai angļu zēniem, bet

savā universalismā, tikai vienā vai otrā veidā, jau

sastopams pie visu rāsu un cilšu zēniem.

Viņu sauciens ir: «Atgriezīsimies atpakaļ pie Da-

bas", uz kuru atsauksimies ari mēs un būsim vislabāki

darijuši Šajā materiālisma laikmetā, modinot mīlestību

uz dabu, kas jau zināmā mērā ir iedzimta katrā zēnā,

mēs varam viņos iepotēt novērošanas Spējas un sapra-

tibu, labuma novērtēšanu, augstāku domu gaitu attīsti-
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šanu un plašāku interesi, pareizu bioloģisku un dzimuma

jautājumu un tiešu Dieva-Raditāja iemiesošanas izpratni.

Tādēļ lūdzu ņemat vērā X. nodaļas aizrādijumus,
kas patiesībā ir tikai pamatvilcieni, kurus attīstīt vajaga
atkaribā no vietējiem apstākļiem.

Esmu praktīkā atradis, uzrakstot „Scouting for

Boys", ka bieži vien pats aizmirstu, kas viņā ir, un es

atrodu par nepieciešamu viņu pārlasit, lai atjaunotu savu

atmiņu.
Tas notiek ar manim — kurš to sarakstijis. Cik

daudz vairāk tas var atgadīties ar tiem, kuri to tikai

izlasījuši.

Tādēļ gribu jūs, kas strādā pie šo lapu pašu sa-

tura, lūgt darit to pašu, kā es, un izlasit viņu vismaz

reizi gadā.
Es pat ieteicu šī soda izpildīšanai iegaumēt sevišķi,

piem. skautu patrona Sv. Jura dienu (23. aprili).

Tad jūs atradīsiet, kur esiet novērsušies no no-

spraustām oriģinālām līnijām — varbūt pat uz labo pusi.
Jā tā, es ceru, jūs man darisiet šo zināmu, jo mūsu

sistēma, jo tāļāk mēs ejam, prasa pārlabojumus.

Šādā veida mes pakāpeniski tuvosimies pilnībai.

Vilcēni. — Mazgadejo noziegumu pieaugšana
starp 10—12 gadu veciem zēniem rāda, ka instinkti iz-

veidojās jau šinī vecumā un tādēļ viņu raksturs jāsāk
veidot jau agrāki, nekā skauta vecumā. Tādēļ ir radita

vilcēnu nozare jaunākiem zēniem. Šis, lai gan nesens

ievedums ir attīstījies milzu soļiem un mazie ir ļoti cī-

tigi un sajūsmināti.
Vilcēnu bari sagatavo viņiem ceļu. lai tie varētu

kļūt par labiem skautiem, kad viņu vecums un attistiba

tos atļaus paaugstināt par istiem skautiem.

Vilcēnu audzināšanas programa ir dibināta uz tiem

pašiem principiem, kā skautu, tikai ar saviem sīkumiem,

piemērotiem jaunāku zēnu psicholoģijai.

Tuvāk par viņiem ir teikts „Wolf Cubs Handbook'ā"
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Vecākie skauti (rover-skauti). — Jau ilgāku
laiku mūsu programā bij izjūtams trūkums, un proti
tur nebij aizrādijuma, kā paturēt vecākos zēnus zem

mūsu kustibas labā iespaida viņu dzives kritiskākā laik-

metā kad no viņiem šķirās bērniba un tos sagaida jau-

nekļa kārdinājumi.
Uz to mēs esam centušies atbildēt ievedot vecāko

skautu (roveru) nozari. Šeit mēs vēl pieturam galvenos
skautu kustibas principus un metodes, bet ar pārlabo-

jumiem, piemērotiem jaunekļu psicholoģijai, kas va-

rētu viņus noteiktāki sagatavot dzives karjeras uzsāk-

šanā. Tādēļ viņi var izvēlēties starp vairākām, daudz

pilnigākām, arodzimēm, no kurām ikkatra var palidzēt,

meklējot izglitibu augstākās un techniskās skolās, un

tā kvalificēt labākam darbam un stāvoklim.

ši organizācija nedomā atvilkt zēnus no sava pul-

ciņa, bet drīzāki viņus tur saista, dodot tiem labāku

stāvokli atkarībā no vecuma un spējām un nostāda at-

bildibas priekšā, palidzēt vaditājam.

Viņiem tajā pašā laikā ir satiksme ar labiem bie-

driem, kuri cieši saistiti savā starpā un viens otru uzmu-

dina veselīgā darbibā un atpūtā.

šīs nozares galvenais nolūks — noslēgt vilcēnu

un skautu pakāpenisko audzināšanu, izlaižot viņus par

krietniem pilsoņiem.

Viņas principi atrodami sevišķas brožurās, publi
cētās no Nacionālā Galvenā štāba (Anglijā).

Little Minthurst Form,

Surrey.

R. B.-P.

1918. g. aprīlī



Skauta svinīgais solijums.

flr goda vardu solos, kā visiem speķiem
centišos:

1) izpildit savus pienākumus pret Dievu un

Latvijas valsti,

2) palidzēt līdzcilvēkiem katra laika,

3) izpildīt skauta likumus.

Skauta likumi.

1) Skauts ir uzticīgs un taisns.

2) Skauts izpilda savus pienākumus pret
Dzimteni.

3) Skauts palidz tuvākam.

4) Skauts ir draugs visiem citiem skautiem.

5) Skauts bez pretrunas izpilda savu ve-

cāku un priekšnieku pavēles.

6) Skauts tīrs domas, vārdos un darbos.

7) Skauts ir mošs ari grūtībās.

8) Skauts ir pieklajigs.

9) Skauts nav izšķērdīgs.

10) Skauts ir kustoņu draugs.



Kas ir skautisms.

(skat ari X nodaļu.)

N. B. — Viss, kas grāmatā iespiests
ar pustrekniem burtiem, ir domāts va-

dītājiem.

Zem vārda „skautisms," ir jāsaprot mežu strād-

nieku, dabas pētnieku, pionieru un ceļotāju īpašības
un šo īpašību piesavināšanās paņēmieni.

lepazīstinot zēnus ar skautisma elementiem, mēs

viņiem sniedzam rotaļu un vingrinājumu sistēmu, kas

atbilst viņu prasībām un tieksmēm un tani pašā laikā

ir audzinoša. No zēnu redzes stāvokļa skatoties skau-

tisms, iedalot viņus brālīgās grupās, ir dabisks viņu

organizācijas veids, kā rotaļās, tā ari sirojumos,,

savstarpējos jokos un priekos.

Skautisms sniedz zēniem drošu isturešanos un

glītu tērpu, nāk pretī viņu fantāzijai un romantiskām

tieksmēm tin nodarbina tos aktīvā dzīvē brīvā gaisā

No vecāku redzes stāvokļa skautisms sola zē-

niem veselību un fizisku attīstību, rada enerģiju, ap-

ķērību pieradina pie darba, iepotē disciplīnu, drosmi,

bruņinieciskas jūtas un tēvijas mīlestību.

Ar vārdu sakot, skautisms attīsta ~raksturu," kas

zēna dzīves karjerai ir vairāk nepieciešams, nekā

viss cits.

Skautisma princips — uzzināt katra zēna īpašī-
bas un tieksmes un ierosināt viņā pašdarbību.

Šie principi saskan ar moderniem audzināšanas

principiem. Skautisms ir cienīgs turpinājums audzinā-

šanai bērnu dārzos un pēc Montessori metodes.
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Vilcēni, zēni no B—l28—12 gadiem, cenšās attīstīt

sevi, kā indivīdus, garīgi un miesīgi.

Skauti, zeni no 12—18 gadiem, attīsta rak-

sturu un izpalīdzības jūtas.

Vecie skauti (roveri), jaunekļi, vecāki par

18 gadiem, grib paturēt skautu ideālus savās pilsoņa

gaitās.

No nacionāli -valstiskā redzes stāvokļa mūsu vie-

nīgais mērķis ir izveidot augošo paaudzi par krietniem

pilsoņiem. Izņemot kara gadījumu, citādi nav pielaiža-

ma militārā apmācība, aiz X nodaļā norādītiem iemes-

liem. Ja gribiet pārliecināties par šīs audzināšanas

vērtību, pietiek iepazīties ar virsnieku atsauksmēm par

bijušiem skautiem, kuri atradās kara dienestā, jeb pain-
tresēties par neskaitāmiem pakalpojumiem, kurus skauti

izdarījuši savai tautai un tēvijai pasaules kara laikā,

izpildot piekrastes sargu ugunsdzēsēju, dzelzsceļa un

telegrāfa līniju uzraugu, policijas vai kara slimniču iz-

palīgu, jeb rezerves spēku pienākumus.

Mēs neiejaucamies zēna reliģiskos uzskatos, kā-

di tie nebūtu, bet mēs uzmudinām viņus ievērot un

izpildīt savas ticības prasības.

Musu audzināšana sadaļas četrās daļas:
1. Individuēla, rakstura audzināšana

apķērībā, novērošanā, pašpaļāvībā skautu nozīmes

iegūšanai.

2. Rokdarbi jeb sīki amati, par kuriem iz-

sniedzam arodzīmes un kuri palīdz zēnam viņa dzīves

ceļā;

3. Kalpošana tēvijai kā ugunsdzēsēji,
sanitāri, kurjeri, jūrnieki, dzīvības glābēji vai cits kāds

kopīgs pulciņa sabiedrisks pienākums.

4, Fiziska veselība, uzmudinot zēnu

daudz vingrot un kopt savu miesu.
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Skautisms intresē visu sabiedrisku šķiru zēnus

un izvedams tikpat labi pilsētā, kā uz laukiem.

Kad vadītājam nav pietiekoši plašas zināšanas

kādā no priekšmetiem, tad viņš uzaicina kādu pazi-

ņu, kurš Šinī jautājumā kompetents, lai tas nāk un no-

tur attiecīgas pulciņa apmācības.

Līdzekļus skautiem vajaga iegūt pašiem ar šāvu

darbu un nevis ziedojumus vācot. Šinī grāmatā tālāk

ir uzrādīti vairāki līdzekļu iegūšanas veidi.

Skautisms ir piemērojams jau pastāvošām orga-

nizācijām, kā jaunatnes savienībām, klubiem, skolām

v. c. Pieprasījumi par pulciņu iekārtu, dibināšanu un

t. t, kā ari visādi jautājumi adresējami: Latvijas
Skautu Priekšniekam, Rigā, Skolas ielā Nh 1.

(Skautu štābā.)



I. nodaļa.

Skauta māksla.

Vaditāju ievērībai.

Apmācīšanai skautu mākslā jānotiek cik vien

iespējams, ar vingrināšanu, rotaļām un Sacensībām.

Rotaļas galvenā kārtā jānoorganizē un jāizved
sacīkšu veidā starp grupām, kuras sastādās no ķopiem,
un katram skautam jāņem rotaļās aktīva dalība.

Jāprasa vienmēr rotaļu noteikumu stingru ievē-

rošanu, kādā kārtā skauti vislabāk pierod pie disci-

plīnas.
Šajā grāmatā pievestos noteikumus vadītāji var

grozīt, ja to prasa vietējie apstākļi.

Šeit izteiktās domas ir uzskatamas vienīgi kā

ierosinājumi no vadītājiem, tādēļ tiek sagaidīts, kā

viņi, no tiem vadoties, izstrādās jaunas rotaļas, sacen-

sības un vingrinājumus.

mēs še dodam darba plānu pirmajai nedēļai.

Ņemot vērā, kā tas ir tikai paraugs, pie kura obli-

gatoriski nav japieturās,
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Neaizmirstiet, kā zēniem, kuri nāk pie mums,

ir vēlēšanās tūliņ nodoties skautismam; neatvēsiniet

viņu sajūsmu ar pārmērīgiem iepriekšējiem izskaidro-

jumiem. Sniedziet viņiem rotaļas un vingrinājumus,
kuri būtu piemēroti viņu tieksmēm; sīkumi nāks pama-

zām, turpmākā darbā.

N. B. Šis padoms no daudziem vadītājiem ne-

tiek ievērots, ko darot vadītāji izsargātos, no daudzām

neveiksmēm.

Pirmais vakars.

Telpā.

Pastāstiet zēniem, kas ir skautisms, un dodiet

viņiem ~šīs mākslas" vispārīgu darbības plānu, papil-
dinot savus paskaidrojumus, pēc iespējas, ar gaismas
bildēm v. c.

Sastādāt kopus, izsniedzat kopu atšķiras.

Nākošā diena.

Praktiska nodarbošanās, ja iespējams lauka:

(Izvēlaties piemērotu programu, skatoties pēc tā kur

apmācibas notiek — pilsētās, vai uz laukiem, telpā jeb
svaigā gaisā).

Rīts.

Parāde. Karoga uzvilkšana un apsveikšana.
Skautu rotaļa, piem.: Skauts sastop skautu".

Vingrināšanās sveicināšanā, slepenās zīmes, kopa
kliedzienā, dziedāšanā v. c.

Vingrināšanās ceļu zimju zīmēšanā uz zemes ar

nūju, vai uz sienām, ar krītu (Pēc tam tās jānodzēš).

Mezglu siešana.

Ceļa somu, ādas pogu, un c. pagatavošana.
Fiziski vingrinājumi.
lerinda.
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Liekiet katram skautam izmērīt savu pēdu, elkoni,

pirkstu garumu, savu soli, un c.

Izsūtiet skautus, atsevišķi, vai pāriem, izdarīt „la-

bus darbus," un pēc atgriešanās sniegt par to ziņo-
jumus.

Izejiet ar kopu izpētīt apkārtni.
Virzienu noteikšana pēc kompasa, vēja, saules,

zvaigznēm v. t. t.

Jautājiet viņiem par ieraudzītiem sīkumiem, pa-

skaidrojiet tiem, kas ir ..apkārtnes apzīmējums" un c.

~Skautu soļa" vingrināšana.
Attālumu noteikšana.

Pēcpusdiena.

Garākas skautu rotaļas izvešana.

Ja ārā līst, tad telpā: džu-džitsu, „skautu kara

dejas, ' bokss, dziedāšana, sapulcēšanas zignāli un c.

Vakars.

Skautu ugunskuru stāsti iz šīs, vai citām grā-
matām.

Sagatavojiet kadu skautu uzvedumu, vai izvediet

Kima rotaļu, sarīkojiet debates v. c.

Kopi turpina šos vingriāajumus visu nedēlu at-

sevišķi, vai vaditāja vadībā, ar noslēdzošu rotaļu vai

vingrinājumiem nākošās sestdienas pēcpusdienā.
Ja kopa rīcibā ir vairāki brīvi vakari nedēļā, tad

ikvakans var sīkāki nodoties katram priekšmetam.

Pirmais ugunskura stāsts.

Skautu darbība.

Miera skauti. — „X i m's". — Mafe ki n g'a.

Miera skauti

Es domāju, ka katris zēns, vienā vaj otrā ziņa

gribēs palidzēt savai dzimtenei.
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Ir viens ceļš, ka viņš to visvieglaki var panākt un

tas ir — palikt par skautu.

Kā jūs ziniet, vārds „skauts" scout — angliski
nozīmē „izlūks." F\r šo vārdu parasti apzimē karaviru,

kurš no citiem atšķirās ar savu saprātību un drosmi,

un kara laikā atrodās armijas priekšgalā, lai uzzinātu, kur

uzturās ienaidnieks un par visu ziņo savam priekšniekam.

Bet bez Šiem kara izlūkiem — war scouts, ir vē

miera izlūki — peace scouts, istie skauti, t. i. ļaudis
kuri miera laikā nododās tādai darbibai, kura prasa tāda

paša veida izveicibu. Ziemeļamerikas „trapperi", Cen-

tralafrikas mednieki, pionieri, pētnieki un misionāri visās

tās pasaules neapdzīvotās daļās, sevišķi Āzijā, Austrā-

lijas mežu iemītnieki un lopu dzinēji, Ziemeļrietrumu
Kanādas un Dienvidafrikas policisti — tie visi ir mie-

a

izlūki — skauti, viri pilnā, ši vārda nozimē un pilngi
skautu mākslā, t. i. viņi prot dzivot džungļos, viņi visur

prot atrast sev ceļu, ir spējigi no niecīgākām pazimĒm

un pēdām kautko salasīt; tāļu projām no visiem ārstēm

viņi prot uzturēt savu veselibu, ir spēcīgi un vīrišķīgi,
prot spitēt draudošām briesmām un arvienu gatavi \iens

otram palidzēt. Bez vilcināšanās viņi gatavi savas dzi-

vības atdot, kad ar to var palidzēt dzimtenei. Viii at-

sakās no visām personīgām ērtibām un iegribām, iai tik

varētu izpildit savu uzdevumu. Viņi to nedara, Iči tiem

būtu laika kavēklis, bet tādēļ, kā tas ir viņu pienākums

pret dzimteni, līdzpilsoņiem vai darba devējiem.

Piemēram, Anglijas valsts vēsturi, kopš gadusim-

teņiem un līdz šim laikam, ir veidojuši angļu Diedzīvo-

jumu meklētāji un pētnieki, šis nācijas skauti.

Karaļa Artūra, Richard'a Lauvas-Sirds bruņinieki,

un krustkarotāji izplātija angļu bruņinieciskumj diezgan

tāļu pasaulē.

Roleigh's Drake's ūn kapt. John's Smth's, kara-

lienes Elizābetes laikmeta karevji un jūrniek' nebijās no

svešu jūru briesmām, tāpat ari no spēcigiem ienaidnie-
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kiem, lai iegūtu un uzglabātu jaunas zemes savas mazas

valstiņas palielināšanai.

Kapteinis Cook's Austrālijā un lords Clive Indijā
atrada jaunas zemes; Speke, Baker's un Livingstone's

bija devušies cauri Āfrikas tuksnešiem un mežiem;

Dāvis, Franklin's un Ross bija pārvārējuši Arktiska ap-

gabala ledus un sniegus; un neilgi atpakaļ kapteiņi —

Scott's un Oates atdeva savas dzīvibas Antarktikas iz-

pētišanai.

Tie ir tikai daži vārdi iz angļu nācijas izlūku sim-

tiem, kuri visu laiku, lidz pat mūsu dienām, visās pa-

saules daļās ir izplātījuši Anglijas slavu un varenību.

Un angļu dzimtenei ir bijušas ari sievietes, kuras

darijušas skauta darbu, tādas piem. ir Grace Darling,
kura riskejuse ar savu dzīvību, lai izglābtu bojā ejoša

kuģa ļaudis, Florence Nightingale, kūra kopa ievainotos

karavīrus Krimas karā; miss Kingslev, Āfrikas pēt-
niece; ledi Lugard, Āfrikas un Aļaskas pētniece; un

daučz citas pašaizliedzīgas misionāres un žēlsirdigās
māsas visās valsts daļās. Viņas ir pierādijušas, kā jau-
nām meitenēm tāpat kā zēniem ieteicams mācities skau-

tismu, lai vēlāk, kad būs izaugušas lielas, varētu būt

spējīgas darīt pasaulē derīgus darbus.

Tā ir lielišķa dzīve, bet katrs, kuram viņa patiktu,

nevar uz reizi tai nodoties, kamēr viņš nebūs uz to jau
iepriekš sevi sagatavojis.

Skautisms ir ļoti noderigs visādos dzives veidos,
kādu jūs neuzsāktu, vai tas būtu kara dienests vai pat
tirdzniecība pilsētā. Lielais fiziķis sir's VVilliam's Crook.es

saka, ka skautisms ir ļoti noderīgs cilvēkam, kas no-

darbojās ar zinātni izpētot šikas lietas attiecibā uz

gaisu, gaism j un t .t. Un sir's Louder's Bruntai's at-

rod kā skaufsms ari nepieciešams ārstam, lai ievērotu

sīkumus, kā skauti to dara, un zinātu viņu nozimi.

Tādēļ gnbu jums pastāstit, kā jūs variet iemācīties

skauta mākslu un to uz vietas izlietot.



20

lemācities var ļoti viegli, un kad jūs būsiet viņu

piesavinājušies, tā pastāvigi jūs interesēs. Vislabāki jūs
to panāksiet iestājoties skautu pulciņā.

..Kim's"

Labs paraugs, ko skauts spej darit, ir atrodams

Redvard'a Kipling'a stāstā „Kim's."

„Kims", jeb kā viņu patiesibā sauca, Kimball's

O'Hara, bija kāda iru, Indijā stāvoša pulka, seržanta

dēls. Viņam vēl mazam esot, bija miruši tēvs un māte,

un viņš tika pieņemts no kādas krustmātes, kas dzivoja

turpat Indijā vidējos apstākļos.

Visi viņa rotaļu biedri bija iedzimtie, tā viņš iemā-

cījās viņu valodu un piesavinājās viņu parašas labāki

par kuru katru eiropieti. Viņš noslēdza ciešu drau-

dzibu ar kādu Indijas ceļojošu sludinātāju, ar kuru kopā

apceļoja Indijas ziemeļus. Beidzot viņam reiz izdevās

sastapties ar tēva veco' pulku, kurš bija ceļā uz citu

vietu, un ta nometni apmeklējot, viņš tika apcieti-

nāts, jo bija noturēts par zagli. Pie viņa tika atrasta

dzimšanas aplieciba un citi dokumenti, un tā pulks, da-

būjis zināt, kas viņš ir, pieņēma viņu un sāka rūpēties

par audzināšanu. Bet katru reizi, kad pienāca brīvdie-

nas, viņš apģērba indusa drēbes un devās atpakaļ pie
iedzimtiem.

Pēc kāda laika viņš iepazinās ar kādu vērts- un

vecu lietu tirgotāju, Mr. Lurgan'u, kurš būdams indiešu

parašu pazinējs, sastāvēja kā valdibas izlūkošaias punkta
loceklis.

šis, redzēdams, kā Kimam ir plašas zriāšanas par

iedzimto parašām un tikumiem, saprata, kā no Kima iz-

nāktu teicams valdibas izlūkošanas darba aģents, t. i.

slepenpolicists starp iedzimtiem. Bet pirms pieņemšanas
dienestā, viņam bija jāiztur daži pārbaudījumi, lai re-

dzētu vai tam ir pietiekošs daudzums drosmes un

gribas spēka.
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Lai spriestu par Kima gribas spēku, Lurgans mē-

ģināja viņu hipnotizēt, tas ir, padot viņa domas savām

domām. Cilvēks ar stipru gribu var to panākt pie cil-

vēkiem ar vājāku gribas spēku. Šini gadijumā Lurgans
nometa zemē krūzi ar ūdeni, tā kā viņa saplīsa smal-

kos gabalos un centās piespiest Kimu iedomāties, kā krūze

atkal 'pate kļuvusi vesela. Bet cik tas ari nepūlējās sa-

vas domas pārraidīt zēna smadzenēs, viņam tas neizde-

vās. Kims arvien, redzēja kā krūze ir saplīsuse un nevarēja
iēdomāties to atkal veselu, kaut gan ari vienu bridi tas

gandrīz vai paklausija, jo viņam izlikās, kā krūze itkā

būtu vesela tikusi, taču šis iedomas atkal izzuda.

Viņa vietā daudzi zēni būtu ļāvuši savām domām

un skatiem apkārt klist un nebūtu vairs spējīgi tos sais-

tit pie viena priekšmeta, kādēļ viņus viegli varētu hip-
notizēt.

Lurgans, pārliecinājies par Kima gribas spēku un

apķērību, sāka to apmācīt visādu sikumu novērošanā un

atmiņu stiprināšanā, kas ari ir ļoti svarīgs punkts skautu

audzināšanā. Visu to Kimam, pie katras izdevibas, cauru

dienu, bija jāmācās, jāvingrina. Lurgans iesāka Kima

apmācīšanu ar to, kā parādija viņam paplāti pilnu ar

dažādiem dārgakmeņiem, atļaudams tos aplūkot tikai

vienu minūti, un pēc tam apsedza tos ar drānu, un jau-

tāja, cik tur bijis dārgakmeņu un kādi. Sākumā Kims

varēja atcerēties tikai dažus, un pat nevarēja tos no-

teikti aprakstīt, bet pēc dažiem vingrinājumiem, diezgan
labi jau varēja visus atcerēties. Un tāpat tas bija ari ar

dašādiem citiem priekšmetiem, kurus viņam tādā pašā
kārtā parādija.

Pēctam Kims kopā ar kādu vecu, gudru afganieti

zirgu tirgotāju, kuram viņš ļoti pieķērās un kurš arī bija
izlūkošanas nodaļas aģents, apceļoja Indijas lielāko daļu.
Kādu reizi Kimam radās izdeviba izdarit viņam pakal-

pojumu, atnesot tam slepeni kādu svarīgu ziņojumu; un

citā reizē viņš izglāba tam dzivibu, dabūjis zināt dažu

iedzimto nodomu to nogalināt, kad tam bija garām iet.
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Kims sākumā izlikās guļam, bet tad itkā nelabu sapņu

mocīts, viņš pārmainīja stāvokli un tā neuzkritoši varē-

dams aizkļūt prom, vēl priekšlaikus paspēja brīdināt sa-

vu draugu.
Beidzot Kimu uzņēma par izlūkošanas nodaļas

locekli un izsniedza viņam slepeno pazišanas zīmi —

kaklā nēsājamu nozimi, kā arī pateica parolei līdzīgo
teikumu, pēc kura, to zināmā kārtā izrunājot, aģenti

varēja pazit cits citu. Parasti arī skautiem ir slepenas

zimes, ar kuru palidzibu viņi var savā starpā sazināties.

Izlūkošanas nodaļas locekļu Indijā bija ļoti daudz;

tie viens otru pēc izskata nepazina un tādēļ tāda slepe-
na zīme bija nepieciešama, lai varētu viens otru uzzināt

starp pārējiem ļaudīm, kuri varētu būt viņu ienaidnieki.

Reiz braukdams vilcienā, Kims sastapa kādu citu

locekli, kuru viņš nepazina. Tas bija kāds iedzimtais,

kurš iekāpis vagonā izlikās ļoti uztraukts un ļoti stipri
ievainots galvā un rokās. Tas citiem braucējiem paskai-
droja, kā uz staciju braucot viņam ar ratiem notikuse

nelaime, bet Kims, būdams labs skauts, ievēroja, kā

viņa ievainojumi nav nospraukti, kā tas parasti ir pie

kritieniem, bet gan Šauri iegriezumi un tāpēc neticēja
tam. Kamēr šis vīrietis apsēja savu galvu, Kims ierau-

dzīja, ka tam kaklā karājās tāda pat nozime kā viņam;
tāpēc viņš mēģināja to parādīt otram. Tikko ceļa bie-

dris to ieraudzīja, tas sarunās iepina dažus slepenus
vārdus un Kims atbildēja tam tāpat. Svešais izaicināja
Kimu kādā kaktā un pastāstija, kā ispildīdams kādu

slepenpolicijas uzdevumu, viņš ticis atklāts un vajāts no

dažiem valdibas ienaidniekiem, kuri gandriz viņu noga-

linājuši. Viņi droši vien tagad zināja, kā tas atrodās

vilcienā un tādēļ būs telegrafējuši par viņa braucienu

saviem līdzzinātajiem pa visu līniju. Viņš gribēja savu

ziņojumu nogādāt kādam policijas virsniekam, pirms to

neatņem ienaidnieki, bet nezināja ko lai iesāk, ja tie

būs brīdināti par viņa braucienu. Kimam radās doma

pārģērbt viņu.
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Indijā ir daudz svētu apkārtceļojošu übagu. Viņi

staigā gandriz kaili, nosmērējušies ar pelniem un izkrā-

sojuši sejas dažādiem zīmējumiem. Tauta, kas cienīja

viņu svētumu, ziedoja tiem pārtiku un naudu. Kims pa-

gatavoja kādu maisījumu no miltiem un pelniem, dabū-

tiem iz kāda iedzimtnieka pipa, izģērba savu biedri, un

ar to nosmērēja viņu, un beidzot izkrāsoja viņa seju ar

krāsām, kuras tam bija klātu mazā kastitē. Viņa ie-

vainojumus tas ieberzēja ar miltiem un pelniem, pa

daļai lai tie sadzītu, un ari lai nebūtu redzami, Tā-

ļāk viņš sajauca tam matus, lai piedotu istu mežonīga

übaga izskatu un iepurināja tajos putekļus, tā, kā viņa

pate māte nevarēja vairs to pazīt. Drizi pēc tam viņi

piebrauca pie kādas lielākas stacijas, kurā uz platformas

ieraudzīja to virsnieku, kuram ziņojums bija jānodod.
Viltus übags pagrūda to un tika no virsnieka angliski
izlamāts; übags atbildēja viņam ar veselu rindu lama

vārdu indusu valodā, iepinot tajos slepenos vārdus.

Policijas virsnieks izlikās nesaprotam Šo valodu, bet pa-

tiesībā saprata gluži pareizi un tūliņ zināja, kā šis übags

ir aģents, un tādēļ izlikās to apcietinām un aizvedam uz

policijas biroju, kur tie varēja izrunāties. Vis tas notika

tā, ka neviens nevarēja iedomāties, ka tie viens otru

bija sapratuši un ka Šis indusu übags bija slepens
aģents.

Beidzot Kims iepazinās ar kādu citu aģentu —

izglītotu jeb Babu, kā tos Indijā mēdz saukt un izrādī-

jās viņam ļoti noderigs, palīdzot sagūstīt divus krievu

virsniekus, kuri nodarbojās ar spiegošanu Indijas
ziemeļrietumu robežās.

Babu lika virsniekiem iedomāties, kā viņš ir kāda

vietējā, angļus neieredzoša, pringa ierēdnis; tas ceļoja
ar viņiem ilgāku laiku kopā, kā Šī prinča priekšstāvis.
Šādā ceļā tas dabūja zināt, kur viņi glabā savus sle-

penos papirus. Beidzot tas panāca to, kā virsnieki sa-

ķildojās ar kādu svētu priesteri un to piekāva; tas sa-

cēla starp iedzimtiem lielu uztraukumu, kuri atņēma
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viņiem bagāžu un pazuda tumsā. Kims, kurš bija starp

iedzimtiem, izmeklēja bagāžu un atrada slepenos papi-

rus, izņēma tos ūn nogādāja galvenam štābam.

Šos un citus Kima piedzīvojumus ir vērts izlasit,

tādēļ ka viņi norāda, cik vērtiga var būt skauta darbība

priekš dzimtenes, ja viņš pietiekoši audzināts un pietie-
koši saprātigs.

Mafeking'as zēni — skauti

Cik zēni — skauti var būt noderīgi kara diena-

stam, rāda mums Mafeking'as aplenkšanas laikā, 1899.

un 1900. g. sastādītā zēnu nodaļa.

Mafeking'a, ka jau ziniet, ir veca parasta pilsētiņa
lielā Dienvidafrikas klajumā.

Neviens nekad nedomāja, kā viņai varētu uzbrukt

ienaidnieks.

Bet tas tieši jums rāda, kā kara laikā vajaga bū*

arvienu modriem uz to kas iespējams, un ne tikai,

kas paredzams, tādēļ mums jābūt gataviem stāties

pretim ienaidniekiem, ja tie piepeži uzbruktu; tas, var-

būt, nav paredzams, bet tikpat iespējams, kā tas notika

pie Mafeking'as, un katram mūsu zēnam jābūt gatavam,

ņemt dalibu aizstāvēšanā, kā to darīja Mafeking'ā.

Kad redzējām, kā Mafeking'ai tiks izdarits uzbru-

kums, mēs sadalījām savu garnizonu pa vietām, kuras

tam vajadzēja aizstāvēt — tas bija apmērām 700 ap-

mācītu viru, policistu un brīvprātīgo, liels. Un pēc tam

apbruņoja pilsētniekus, kuru salasījās apmērām 300 viru.

Daži no viņiem bij veci robežsargi un ātri iegāja savās

lomās; bet daudzi no pārējiem, jauni veikalnieki, ierēdņi
un citi, kas nekad pirms tam nebija šauteni redzējuši
un nekad nebij mācījušies ne ierindai ne Šaušanai, tā-

dēļ sākumā ar viņiem bija tīrais posts. Nav nekāds

joks stāties pretim ienaidniekam, kas nedomā jūs taupit,
kad neesat nekad mācījušies Šaut.
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Galu galā, tomēr, mums bij apmēram kāds tūk-

stots viru, lai aizstāvētu rajonu, kurā bija 600 baltās

sievietes un bērni, un apmērām 7000 iedzimto, un kura

caurmērs bij apmēram 8 kilometri.

Katrs cilvēks bija no svara un tā kā viņu skaits

pakāpeniski samazinājās, jo bija kritušu un ievainotu,

ciņās un apsargāšanas pienākumi arvienu smagāki gulās

uz atlikušiem. Tad lords Edward's Cecil's, štāba priekš-

nieks, sapulcināja

kopā pilsētas zēnus,

noorganizēja viņus
kadetu nodaļā, ap-

ģērba formas apģēr-
bā un sāka apmācit
tos ierindai; tā bija

izveiciga un noderīga

nodaļa. Lidz šim

mums bij jāizlieto
daudzipieaugušie kā

ziņņeši, kār-tibas uz-

turētāji, izlūki v. t. t.

Visi Šie pienākumi

Lords Edvards Cecils un

zēns-skauts Mafekingā.

pārgāja uz kadetiem un pieaugušos karavirus va-

rēja izlietot kaujas linijas pastiprināšanai.

Kadeti, sava virseržanta, ari zēna, Goodvear'a va-

dībā, veica tiešam teicamus darbus un pilnigi bija izpel-
nījušies tos apbalvojumus, kas kara beigās tika viņiem

izsniegti. Daudziem no viņiem bija divriteņi, un mums

tādēļ bija iespējams ierīkot pastu, caur ko pilsētā pali-
kušie varēja nosūtīt saviem draugiem, uz dažādiem ap-

cietinājumiem, vēstules, bez kādas vajadzibas pašiem
rādīties kaujas līnijā. Priekš ši pasta tika pagatavotas

īpašas pastmarkas, uz kurām bija attēlots ar riteni brau-

cošs kadets.

Es reiz teicu kādam no viņiem, kad tas steidzās

garām diezgan stipri apšaudītai vietai: „Jūs kādu dienu

noklapēs, ja jūs tā braukāsiet, kad granātas lido." Bet
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viņš atbildēja: „Es braucu, ser, tik ātri, kā viņas ne-

kad mani nenoķers." šiem zēniem nebija bailes no

lodēm ; viņi arvienu bija gatavi izpildit pavēles, kautgan
tas bija saistits ar dzivības risku.

Vai kāds no jums to varētu izdarīt ? Ja ienaid-

nieks apšauditu Šo ielu un ja es uzdotu kādam no jums
aiznest ziņojumu uz to māju, pāri ielai, vai jūs to da-

ritu? Es ticu, kā ja. Bet varbūt tas nevisai jums

patiks.

Bet priekš tā jums vajaga sagatavoties priekšlai-
kus. Tas ir tāpat, kā mesties uz galvas iekšā aukstā

ūdeni; jauneklis, kurš pieradis peldēties, daudz pie tam

nedomās; viņš varēs arvienu to izdarīt no jauna, bet

liekat priekšā to izdarīt kādam, kurš nekad nav to izmē-

ģinājis, viņš par to nobīsies.

Tāpat ar zēnu, kurš pieradis izpildīt pavēles tūliņ

neraugoties uz to, vai tas nāktos viegli, vai grūti; tajā;

brīdī, kad jūs uzdosiet tam izpildit kādu kara pavēli, lai

cik lielas nebūtu briesmas priekš viņa, viņš tomēr to iz-

izpildis, kamēr kāds cits zeņķis, kurš nekad nav mācī-

jies pakļausit, trīcētu, un pat no saviem draugiem tiktu

uzskatits, kā bailīgs.

Bet jums nav nemaz jāgaida karš, lvi būtu node-

rigi, kā skauti. Kā miera skautam jums arvienu būs

daudz ko darīt, kur jūs ari neatrastos.

Otrais ugunskura stāsts.

Skautu apmācības kursa īss pārskats.

Ja jus esiet jaunāki par 12 gadiem, iestājaties ka

vilcēns, ja vecāks par 12 gadiem — kā skauts.

lestājaties savas dzīves vietas tuvumā pastāvošā

kopā vai pulciņā, uzrādot viņa vaditajam rakstisku at-

ļauju no vecākiem.
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Cik vien iespējams, viena kopa zēniem vajaga būt

vienāda vecuma. Viens zēns tiek izraudzits kā kopa

vaditājs, un viņš saucās par „kopnieku". Tas izvēlās

kādu citu zēnu, kā savu palīgu, par „apakškopnieku".
Jau divi kopi kopā var izveidot ~pulciņu", zem vaditāja,

..skautmastera", vadibas. Ja jūsu apkārtnē nav skautu,

jūs variet palikt par „skautu-vientuli" un gluži viens,

nodoties skautismam.

Pēc apmācišanas par trešās šķiras skautu, jūs va-

riet nodot skauta solijumu, t. i. apsolities ar savu goda
vārdu censties.

1. Izpildit savus pienākumus pret Dievu un Lat-

vijas valsti.

2. Palidzēt lidzcilvēkiem katrā laika.

3. Izpildīt skautu likumus.

Katrs kops tiek nosaukts kāda dzīvnieka vārdā un

katram viņa skautam ir jāprot ši dzīvnieka kliedziens,

lai varētu sazināties ar saviem biedriem, sevišķi nakti.

Tā tad jūs variet būt „Vilki", „Medņi". „Vanagi", vai

„Sērmuļi un c, kā paši gribiet. Bet nekad neesat

„Pērtiķu kops", t. i. tāds kops, kas tikai rotaļājās, bet

viņā nav disciplinas un skauti neiegūst Šķiru atšķiras.
Neviens skauts nekad nelieto cita kopa kliedzienu.

Skautu likumi nosaka jums būt uzticīgiem, labvēlīgiem,
paklausigiem un priecīgiem. Pēc tam jūsu darbs pa
lielākai daļai pastāv skautu rotaļās un vingrinājumos,
caur ko jūs iegūstiet skautu ipašības. Kad jūs bū-

siet pietiekoši iemācijušies un varēsiet izturēt tālākos

pārbaudijumus, iegūsiet otrās un pirmās Šķiras skauta

atšķiras un vēlāk pat «Dzimtenes skauta" nosaukumu.

Otras šķiras skauta atšķira sastāv no

skautu nozimes (lilijas) izšuvuma ar zaļiem
diegiem uz aizsarga krāsas drēbes ovāla.

Pirmās šķiras skauta atšķira sastāv no

skautu nozimes (lilijas) un lentites, ar devizi:

„Esi modrs", izšuvumu uz aizsarga krāsas

drēbes ovāla ar zaļiem diegiem. Skautu
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nozime ir bultas gals, ietērpts lilijas ziedlapiņās, kas uz

kartēm vai kompasiem norāda ziemeļus, ši ir ari kara

izlūku nozime angļu armijā, jo viņa rāda ceļu; tāpat
ari miera skautiem viņa rāda ceļu pienākumu izpildīšanai
un izpalīdzēšanai citiem.

Skautu devize ir:

„Es i modrs!"

kas nozīmē, ka skautiem arvien jābūt modriem izpildit
katrā laikā savu pienākumu un raudzities briesmām acis,

lai palīdzētu saviem lidzcilvēkiem. Lentitei, uz kuras Ši

devize uzrakstita, ir augšup uzliekti gali, tāpat kā skauta

mutei, jo viņš izdara savus pienākumus ar smaidu un

patikšanu. Lentitē iesietais mezgliņš atgādina skautam

izdarit katru dienu kādam labu darbu.

Devizes nozime ir tāda, ka skautam vajaga sevi

sagatavot caur iepriekšēju pārdomāšanu un vingrināšanos,
kā rīkoties, ja piepeši gluži negaiditi atgadās kāda ne-

laime, lai netiktu nekad pārsteigts; viņš noteikti zinās,

kas jādara, ja kaut kas negaidīts atgadīsies.

Lai izturētu skauta pārbaudījumus, jums vajaga

apmēram zināt sekošo:

Dabas zināšana. Zināt visu par dzivniekiem,

kas tik iespējams izzināt sekojot viņiem pa pēdām un

pielienot tiem nemanīti klāt, lai viņus novērotu dabiskā

stāvokli un iepazitos ar viņu dažādām sugām un ierā-

šām. Nogaliniet viņus tikai tad, ja tie vajadzigi baribai;
bet neviens skauts, savas patikas dēļ tos nenogalinā, ja
tik tie nav kaitīgi.

Pastavigi novērojot dzīvniekus viņu dabiska stā-

voklī pāriet pat patikšana viņus nogalināt.

Viss dzīvnieku medišanas sports pastāv iekš māk-

slas pielavities viņiem, nevis paša nogalināšanā.

Pie dabas zināšanas nepietiek tikai ar pedu un

citu sikumu apskatišanu, bet jāprot izlasit viņu nozīmi,
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kā piem.: kādos soļos dzivnieks ir gājis, vai viņš
nav ticis izbiedēts, vai gājis mierigi v. t. t. Dabas zi-

nāšana palidz arī medniekiem atrast ceļu cauri džung-

ļiem un tuksnešiem; tā māca viņiem, kādi meža augļi,

saknes, un c. vislabāki var noderēt pārtikai, vai ari,

kāda veida bariba tiek cienita no dzivniekiem un tādēļ
iespējams viņus pievilināt. *

Tādā pašā kārtā pie skautisma civilizētās zemēs

lasiet cilvēku, zirgu, divriteņu un c. pēdas, un no viņām
cenšaties izzināt kas Šeit noticis; ievērojot niecīgas pa-

zīmes, kā piem, putna piepeša pacelšanās norāda

kā tuvumā kāds atrodās, • lai gan nevariet viņu
redzēt.

levērojot sīkas lietas zemē, jūs bieži vien atradī-

siet pazaudētus priekšmetus, kurus jūs pēc tam varat

atdot viņu īpašniekiem.

levērojot pajūga sikumus v. t. t. jūs bieži varēsiet

pasargāt zirgu no mokām, kuras tam dara pajūga ne-

pareizibaš.

levērojot ļaužu izturēšanos un apģērbus, un ap-

sverot vienu un otru, jūs dažreiz varēsiet nākt uz do-

mām, kā viņiem ir kaut kas ļauns padomā un caur to

varēsiet novērst noziegumus, vai arī jūs bieži varēsiet

saprast, kā viņi ir grūtos apstākļos un tiem nepieciešama

palīdzība vai līdzjūtība — un tad jūs varēsiet izdarīt

vienu no skauta galveniem pienākumiem, un proti, pali-
dzēt tiem, cik vien iespējams.

Atceraties, ka priekš skauta tas ir kauns, ja bū-

dams kopā ar citiem ļaudim, no kuriem kāds ieraudzī-

jis kaut ko lielu vai mazu, tūvu vai tāļu, augstu vai

zemu, pirms viņš to nav ievērojis pats.

Nometnes dzīve. Skautiem, saprotams, va-

jaga prast dzivot svaigā gaisā; celt pajumtus ±m teltis;
salikt un aizdedzināt ugunskuru; mācēt medit, pagatavot

uzturu; sasiet kopā kokus, lai pagatavotu plostus un

tiltus; atrast nepazistamā apvidū sev ceļu kā dienā, kā

nakti v. t. t.



30

Bet ir daudz ļaužu, kas šis lietas nemācās un ne-

izlieto, kamēr viņi dzivo civilizētos apstākļos, jo viņiem
ir ērtas mājas un gultas; viņu ēdienus pagatavo kal-

potāji, un kad vajaga atrast ceļu kur nebūt, viņi pēc
tā «apjautājas policistam."

Labi, bet kad Šādi ļaudis nokļūst kolonijās vai

mēģina nodoties skautismam, viņi jūtās pilnīgi bez-

spēcigi.

Ņemiet pat kādu sportsmeni un aizsūtiet to uz

Āfrikas dienvidiem, lai tur pamēģina dzivot. Viņa māk-

slas un baltais sporta apģērbs tam neko nepalidzēs.

Viņš tur ir vienigi «jaunulis", par kuru visi pastāvigi zo-

bosies, kamēr viņš cik necik būs iegājis skauta lomā.

Un skauta zināšanas, ticat, var noderēt visādās dzi-

ves gaitās, kādu jūs neuzsāksiet.

(Liekat skautiem salikt un aizdedzināt ugunskuru
kā viņi prot. Pēc kļūdīšanās, parādiet viņiem pareizo
veidu (t. i. saliekiet sausas skaidas un malku piramid-

veidīgi) un liekat viņiem izmēģināt no jauna. Tāpat
arī māciet viņus sasiet mezglus. Sk 111. nodaļu).

Bruņnieciskums. — Bruņinieki agrākos
laikos bija sava laikmeta skauti un viņu noteikumi ir

gandriz tādi paši, ka mūsu tagadējie skautu likumi, un

ļoti līdzigi tiem, kas vēl tagad pastāv pie japāņiem. Mēs

esam viņu pēcteci un mums jacenšās uzturēt viņu laba

slava un jāstaigā viņu pēdās.

Viņi uzskatīja godu par vissvētāko lietu; viņi nekad

neielaidās negodīgās lietās, kādas p. p. ir melošana

vaj zagšana, tie' labāk, mira, nekā to darīja. Viņi ar-

vienu bija gatavi cīnīties un mirt, lai aizstāvētu sayu

dzimteni, savu ticību un savu godu. Tūkstošiem viņu
devās uz Palestinu (Svēto zemi), lai aizstāvētu kristīgo
ticibu pret muhamedāņiem.

Katram bruņiniekam bija mazs pavadoņu pulciņš,
sastāvošs no ieroču nesēja un dažiem karavīriem, taisni

tāpat, kā mūsu kopniekam ir savs apakškopnieks un

daži skauti.
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Bruņinieka pavadoņi bija gatavi sekot tam caur

uguni un ūdeni un viņiem visiem bija tādi paši centieni,
kā viņu vadoņiem — un proti:

Viņu gods bija svēts.

Viņi bija uzticīgi Dievam, karalim un dzimtenei.

Viņi bija sevišķi uzmanigi un pieklājigi pret sievie-

tēm, bērniem un nespējniekiem.

Viņi bija izpalidzigi ikkatram.

Viņi izdalīja naudu un maizi tiem, kam tās nebija,
un bija taupigi, lāi to varētu darīt.

Viņi vingrinājās ieroču lietošana, lai varētu aizstā-

vēt savu ticību ūn dzimteni pret ienaidniekiem.

Viņi attīstīja sevi spēcīgus, veselīgus un rosīgus,
lai būtu spējigi savus pienākumus teicami veikt.

Jūs skauti nekā teicamāko nevariet izdarit, kā se-

kot savu priekšteču, bruņinieku, piemēram.

Viņu noteikumos jo sevišķi bija uzsvērts, ka katru

dienu tiem bija jāizdara kādam kāds pakalpojums un

tas ari ir viens no mūsu noteikumiem. Rītos pieceļoties

atceraties, kā šodien jums jāizdara kāds labs darbs;

iesieniet mezglu savā kabatas drānā, vai kaklautā un

ļaujat tam karāties svārku ārpusē, lai tas jums atgādi-
nātu jūsu pienākumu, un kad vakarā ejiet gulēt, tad

pārdomājiet, kam jūs esāt izdarījuši pakalpojumus.

Ja jūs, gadijumā atrodiet, kā esiet aizmirsuši to

izdarit, nākošā dienā jums jāizdara divi labi darbi. At-

ceraties, kā savā skauta solījumā ar savu goda vār-

ti v apsolijaties to darit.

Labs darbs var būt pavisam niecīgs;
tas būs labs darbs, ja jūs iemetiet nabaga

upuru traukā piecus santīmus, ja palīdzē-
siet pāriet ielu kādai vecenītei, ja atdosiet

tramvajā, vilcienā savu vietu kādam citam,

ja padzirdisiet izslāpušu zirgu, ja nogādā-
siet no trotuāra apelsina mizu, uz kuras

kāds var paslīdēt v t. t. Bet vienu no vi-

ņiem vajaga izdarit katru dienu, un tasSkauta kaklauts
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vienīgi skaitās labs darbs, ja par viņu neesiet saņē-
muši atalgojumu.

(Liekat katram skautam iesiet kaklautā mezglu,
lai tas viņam atgādinātu izdarit nākošā dienā labu darbu.)

Dzivības glābšana. — Jūs visi būsiet dzir-

dējuši par ordeņiem, ar kuriem apbalvo karavīrus, kuri

jo sevišķi izcēluši sevi ar savu darbību zem ienaidnieka

uguns. Bet dažām organizācijām un iestādēm ir vēl

ari citi apbalvojumi, ar kuriem tās apbalvo ari ne-kara-

virus, kuri izcēluši sevi ar dzīvibas glābšanu.
Un es domāju, kā cilvēks, kurš iegūvis tādu ap-

balvojumu, izglābdams dzivibu otram cilvēkam nelaimes

gadijumos, kas tik bieži notiek lielpilsētās, kalnraktuvēs

un fabrikās, ikdienišķā dzivē, nav mazāks varonis, kā

karavirs, kas metās cīņas virpulī, lai glābtu kādu savu

biedri.

Kopš skautu dibināšanas, (1907) pagājuši vairāk

kā desmit gadi, 800 no viņiem apbalvoti ar medāli par
dzīvibas glābšanu, (Latvijā skauti pastāv no 1918 g., ar

medāli par dzīsibas glābšanu apbalvoti 30 skauti,) un

es ceru, kā vēl daudzi daris to pašu.

Ļoti var gadities, kā daudziem no jums vienā vai

otrā bridi radisies izdeviba izglābt dzivību, ja jūs būsiet

sagatavoti izlietot šo gadījumu. Tas ir, jumš uz to va-

jaga būt modriem; jums vajaga zināt, kas jādara,

ja nāktu priekšā kāds nelaimes gadijums — un jādara

nekavējoši, tūliņ.

Nepietiek par to izlasit grāmatās un domāt, kā

tagad ziniet kas jādara, — nē, jums vajaga bieži vin-

grināties nepieciešamiem paņēmieniem; piemēram: kā

aizsegt savu muti un degunu ar slapju drānu, lai neno-

slāptu dūmos, kā saplēst palagu strēmelēs un pagatavot

no tā virvi, lai nolaistos iz degoša nama, kā pacelt

un nest bez samaņas esošu cilvēku, kā apķert, glābt un

atdzivināt slikoni, un t. t.

Kad būsiet visas šīs lietas iemācījušies, jums radi-

sies paļaušanās uz sevi un kad notiks nelaimes gadijums,
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un visi būs apjukuši, nezinādami, ko iesākt, jūs
varēsiet mierigi iet un darit, kas darāms.

Atceraties gadījumu Hampstead'a ezerā, kur da-

žus gadus atpakaļ noslīka gluži seklā ūdeni kāda sie-

viete, ko noskatījās liels viriešu pūlis, kuri vairāk nekā

nedarija, kā vienīgi kliedza. Tas ir kauns visai

angļu tautai, kā tur starp viņiem nebija neviena īsta

vīrieša. Skautam tas būtu bijis izdevīgs gadijums, ja

viņš tur atrastos tuvumā, mesties iekšā un izvilkt viņu
arā.

Man ir prieks pārlasīt, kā zēni-skauti dažos gadi-

jumos izglābuši dzivības, kad pārējie ļaudis baidījās to

darit.

(lemāciet skautiem, kā nest bez samaņas esošu

cilvēku. Tāpat arī, kā to izvilkt caur dūmiem, gāzēm,
v. t. t. Tāpat arī, kā apsegt degunu un muti ar slapju
kabatas drānu. Sadalāt viņus pāros, un liekat katram pēc
kārtas izpildīt bezsamaņā esošu cilvēku, kurš tiek

izglābts no sava biedra).

Iz tu r_i ba
.

— Lai pareizi izpildītu visus savus

skauta pienākumus un darbus, jauneklim jābūt spēcī-

gam, veselīgam un izveicīgam. Un to viņš var panākt,

ja pats drusku papūlēsies.
Šim nolūkam vajadzigs ļoti daudz vingrinājumu, kā

rotaļas, skriešanas, soļošana, riteņbraukšana un t. t.

Skautam ļoti bieži gadās pavadit naktis svaigā

gaisā un zēns kurš pieradis gulēt pie aizvērtiem logiem,

mēģinot pirmās reizes pavadīt naktis ārā, cietis no da-

būtām iesnām un reimatisma, kas parasti atgadās ar

jaunekļiem. Jūs nekad nedabūsiet iesnas, ja gulēsiet
arvienu, vasarā un ziemā, pie atvērta loga. Es perso-

nigi nevaru gulēt pie aizvērta loga vai nolaistiem aiz-

kariem un kad dzīvoju uz laukiem, es arvienu, tāpat kā

vasarā, tā ziemā, guļu ārā. Mīksta gulta un ļoti daudz

segu izsauc zēnam sliktus sapņus, kas viņu nogurdina.
Rītos un vakaros drusku zviedru vai džu-džitsu

vingrinājumu, ir no liela svara spēka uzturēšanai, — ne
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tik daudz muskuļu attistišanai, kā iekšēju orgānu dar-

bibas veicināšanai (Izskaidrojat), un pareizas asins riņ-

ķošanai visās miesas daļās.

Gadijienā, ja nav iespējams dabūt vannu, nober-

zējat ikdienas, visu miesu ar slapju dvieli ko katrs ists

skauts dara un kas ir no liela svara.

Skauti elpo caur degunu, nevis caur muti; tas iz-

sargā viņus no slāpēm un viņi tik ātri neaizelšās; un

neieelpo visāda veida mikrobus un slimību dīgļus, kas

atrodās gaisā; viņi naktis nekrāc un tādēļ neizdod sevi

ienaidniekam.

„Dziļās elpošanas" vingrinājumiem ir liela nozime

plaušu attīstišanai un svaiga gaisa (skābekļa) pie-

gādāšanai asinis. Tos vajaga izvest svaigā gaisā un

nepārkāpt mēru, kas citādi var slikti atsaukties uz sirds-

darbību, un c. Pie
Hdziļas elpošanas jāelpo lēnām un

dziļi caur degunu, nevis caur muti, iekams plaušas var

uzņemt gaisu t. i. kamēr ribas izplēstos cik iespējams;

pēc isa briža vajaga lēnām un nepārtraukti izelpot.
Bet visteicamāk, kā dziļā elpošana rodās dabiski pēc
vaiiāķiem skriešanas vingrinājumiem.

Tagad ir atzits, kā alkohols ir pavisam nederigs
veselībai un ja viņu lieto ļoti daudz, tad tas ir īsta

ģifts. Cilvēks, kurš ikdienas pieradis dzērt lielā vai-

rumā alu, viņus un liķierus, ir pilnigi nederigs skautismam.

Tāpat arī ir ar cilvēku, kurš daudz smēķē. La-

bākie kara izlūki nesmēķē, jo tas novājina viņu redzes

spējas; dažreiz tas padara viņus nervozus; tas vājina
ošanas spējas (kas no liela svara nakti), un viņu pipes

uguns vai pat tabakas dūmi nakts laikā izdod viņus ne-

redzamam ienaidniekam. Viņi nav tādi muļķi, lai smē-

ķētu. Neviens zēns nav sācis smēķēt tādēļ, kā tas vi-

ņam patiktu, bet tādēļ, kā iedomājās tūlīt kļuvis liels

cilvēks. Patiesībā tas parasti piedod viņam maza ēze-

līša izskatu.
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(Parādāt džu-džitsu vai zviedru vingrošanas pa-

ņēmienus — sākumā tikai vienu vai divus. Arī dzijo

elpošanu).

Tēvijas milestiba*). Jūs piederat pie lielās Bri-

tānijas valsts, vienas no lielākām, kādas ir pastāvējušas

pasaulē. (Parādiet Latvijas karti). »

Pie mazās Lielbritānijas saliņas tikušas pievienotas

kolonijas visā pasaulē: Austrālija, Jaunzēlande, Dienvid-

fifrika, Indija, Kanāda.

Visas pasaules daļas un gandriz no visām rāsām,

melnie, baltie, dzeltenie, ir angļu karāļa pavalstnieki.

ši plašā valsts nav radusies caur neko; tas ir

angļu priekšteču darbs, kas veikts grūtiem pūliņiem un

grūtu ciņu, pat ar dzivibu samaksāti milējot dziļi savu

tēviju.

Ir ļaudis, kuri saka, kā mums vairs tagad neesot

tēvijas mīlestības un kā tādēļ mūsu lielvalsts sabrukšot,

kā tas noticis ar Romas lielvalsti, kuras pilsoņi palika

patmīlīgi un slinki un vienīgi domāja par izpriecām. Es

neticu, kā tas notiks. Es ticu, kā ja jūs, zēni, gribēsiet
turēt tēvijas labklājību pirmā vietā pāri visam citam,

tad viss būs labi, bet ja jūs to nedarīsiet, viņai draud

briesmas.

Tādēļ, ko jūs nedarītu, neaizmirstiet, kā vispirms
jādomā par savu dzimteni — valsti; netērējat visu savu

laiku un savu naudu priekš rotaļām un gārdumiem, lai

sevi uzjautrinātu, bet vispirms padomājiet, kā jūs varētu

būt noderīgi, lai palīdzētu savai valstij, un kad būsiet to

izdarijuši, varēsiet pilntiesīgi un ar godu atpūsties un iz-

priecāties, kā vien patīk. Varbūt jūs neziniet, kā

mazs zēns varētu noderēt valstij; bet paliekot par skautu

un ievērojot skautu likumus, ikkatrs zēns ir noderigs.
Un kara laikā no skautiem veiktie redzamie darbi pil-

nigi to pierādija.

*) Domāts angļu skautiem.
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„Dzimtene vispirms, pēc tam es pats," vajaga būt

jūsu devīzei. Ja jūs to sirsnigi pārdomāsiet, varbūt, kā

lidz šim tas būs bijis pavisam otrādi.

Ja tas tā ir, es ceru, no šī briža jūs sāksiet pa-

reizi staigāt un arvienu tā turpināsiet. Vispirms patriots,

pēc tam sportists. Nedariet, kā to romieši darija un tagad
ari daži ļaudis dara, t. i. nealgojiet ļaudis, kas jūms

gūtu uzvārās. Dariet kaut ko paši, lai palīdzētu mūsu

karogam stalti plivināties.

Ja jūs nodosaties skautismam šādā garā, jūs ar

to jau būsiet ko nebūt darījuši; nododaties, netikai lai

sevi uzjautrinātu, bet lai varētu šajā virzienā kļūt par

izpalīgu dzimtenei. Tad jūsos ieviesisies īstais tēvijas
mīlestības gars, bez kura zēns nekam nav vērts.

(Paradiet nacionālo karogu. Izskaidrojiet viņa
vēsturi un sadalījumus. Skat. IX. nodaļu.)

Elsdon'as slepkavība.

Piezīme: Šis stāsts, visumā patiess, ir ka paraugs

tiem stāstiem, kādus vadītājam parasti

vajaga sniegt, ilustrējot skauta pienākumus.

Dažus gadus atpakaļ Rnglijas ziemeļos bija izda-

rīta šausmīga slepkavība un slepkava tika noķerts, un

notiesāts uz nāvi pateicoties, galvenā kārtā, kāda ganu

zēna skauta zināšanām.

Dabas pazišana. Kāds zēns, Roberts Hind-

marsh's Dija apraudzījis savas aitas, kas ganijās kādā

purvainā vietā un atgriezās mājās pa kādu vientuļu vietu,

kur nebija nekādu ceļu, un pagāja garam kādam klai-

donim, kurš sēdēja zemē, kājas izstiepis, kaut ko ēzdams.

Novērošana. Zēns garām iedams novēroja viņa
izskatu un, jo sevišķi, savādas naglas viņa apavu zolēs.

Noslēpumainība. Viņš neapstājās un to ne-

apskatīja, bet savus novērojumus izdarīja ar acu uzme-
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tienu, garāmejot, caur ko nepievilka cilvēka sevišķu uz-

manību, kurš viņu kā parastu zēnu nemaz neievēroja.

Secinājums. Kad viņš, nogājis astoņus vai

deviņus kilometrus, tuvojās mājām, tas ieraudzīja daudz

ļaužu stāvam apkārt mājiņai, kuras iemītniece, Marga-
ret'e Crozier, bija atrasta nogalināta. Tika visādi sprie-

delēts, kas to izdarījis un aizdomas krita, galvenā kārtā,

uz kādu nelielu Čigānu grupu, kas izdarīja apkārtnē lau-

pīšanas un bija piedraudējusi izrēķināties ar katru, kurš

tos nodotu.

Zēns visu to

dzirdēja, bet te

viņš ieraudzija pie

mājiņas esošā

dārziņā savādus

pēdu nospiedu-
mus ; naglu zimes

pilnīgi sakrita ar

tām, kuras viņš

bija ieraudzījis

klaidoņa zābakos

un viņam no visa

tā radās dabisks

secinājums, kā Slepkavas apavu novērošana

Šim cilvēkam ir sakari ar izdarito noziegumu

Bruņiniecisms. Gadijums, kā upuris ir bijis
bezspēcīga vecenīte, pamodināja zēna bruņinieciskas jūtas

un sašutumu pret slepkavu, kas to bija izdarijis.

Drosme _un pašdisciplīna, gatavība.

Laļ gan viņš zināja, kā slepkavas biedri viņu var noga-
lināt, ja viņš kaut ko teiks, taču zēns atmeta visas bai-

les un tūliņ devās pie policista, izstāstīja tam par pēdu
nospiedumiem dārzā, un ari kur atrodams cilvēks, kam

tie pieder — ja tas tūliņ dzisies viņam pakaļ.

Veselība un spēks. Klaidonis, no noziegu-
ma vietas tiktāļu purvā aizgājis, ne no viena neredzēts
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(izņemot mazo zēnu) skaitija sevi drošibā un nevarēja

iedomāties, ka šis zēns aizies lidz nozieguma vietai un

pēc tam atgriezisies atpakaļ kā viņš to tagad darija kopā

ar policiju. Tāpēc noziedznieks nemaz nedomāja uz-

manities.

Bet zēns bija spēcigs, veseligs kalnu zēns un ātri

un viegli nogāja visu gabalu, un tā izdevās atrast klai-

doni un bez grūtibām to sagūstit.

šis cilvēks bija čigāns VVillie VVinter's.

Viņš tika tiesāts, atzits par vainigu un pakārts New-

Castle'ē. Viņa liķis pēc tam tika atvests nozieguma vietā

un pakārts pie karātavām, kas vēl tagad redzamas. Divi

Čigāni, viņa lidzdaljbnieki, tika drizi ari atrasti, līdz ar

daļu no nolaupitām mantām j ari viņi tika līdzigi sodīti.

Žēlsirdība. Bet kad zēns ieraudzīja slepkavas

līķi pie karātavām, viņš jutās ļoti apbēdināts, kā bija vei-

cinājis līdzcilvēka nāvi.

Dzīvības glābšana. Taču tiesnesis ataicināja

viņu pie sevis un uzslavēja par to, kā saviem līdzpilsoņiem

viņš atnesis labumu — varbūt pat izglābis vairākas dzī-

vības, atsvabinot pasauli no bīstama noziedznieka.

Pienākums. Viņš tam teica: „Jūs izpildījāt

savu pienākumu neskatoties uz to, ka jums pašiem drau-

dēja briesmas un liels posts. Bet jums par to nevajaga
domāt — jūsu pienākums pret dzimteni ir — palīdzēt at-

rast vainīgo un pienākums arvienu ir jāpilda, neraugoties

uz to, cik dārgi tas jums maksātu, pat ja būtu jāziedo
sava dzīvība."

Piemērs. Tā tad Šis zēns izpildīja visus skauta

pienākumus, kaut gan pat nebija uz to nemaz mācīts.

Viņš pierādīja:

Dabas (apkārtnes) pazīšanu.

Novērošanas spējas, sevi neizdodot.

Slēdzienu taisīšanu.

Bruninieciskumu.
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Pienākuma aprēķinu.
Izturibu.

Žēlsirdību.

Viņš laikam i nedomāja, kā viņa labprātīga ricība

pēc gadiem noderēs par piemēru citiem zēniem, kā iz-

pildāms pienākums. Tāpat ari jums nevajaga aizmirst,
kā jūsu darbus var uzskatīt kā piemērus citiem, kas

būs pēc jums. Tāpēc cenšaties vienmēr pareizi izpildit
savus pienākumus.

Trešais ugunskura stāsts.

Skautu organizacija.

Sākumā nedomāja, kā skautiem būtu vajadzīga

atsevišķa organizācija, bet gan, kā zēni varētu piederēt
pie kādas, jau pastāvošas organizācijas, kā skolām, sporta

biedribām, savienibām, militārām iestādēm, kadetu kor-

pusiem, telegrāfa iestādēm un c, uzņemot tur skauti-

smu, kā papildinājumu savas darbibas programā. Taču

skautu kustiba attistijās tik tāļu, ka radās nepiecieša-
mība sastādīt noteiktu reglamentu priekš skautiem, kurš

Latvijā publicēts no L. S. C. 0. zem nosaukuma „Lat-

vijas Skauti."

Pakāpes*)

Skautu organizācijas skauti un vadītāji sadalās se-

košās attīstības pakāpēs: ~Skauti — jaunulis, 111. Šķi-
ras skauts, 11. Šķiras skauts, I. šķiras skauts, „Dzim-

tenes Skauts"; apakškopnieks, kopnieks un virskopnieks;

vaditaji— intruktors, apakšskautmasters, skautma-

sters un virsskautmasters.

Vadītāju amati ir sekoši: pulciņa priekšnieka palīgs,

pulciņa priekšnieks, novada inspektors, štāba nozares

*) Pec Latv. Skautu Centrālās organizācijas noteikumiem.
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inspektors, Latvijas skautu priekšnieks. Citu, militāra

rakstura nosaukumus, nav ieteicams lietot.

Kopnieka pakāpe dod priekšrocības, kādas nav pā-

rējiem skautiem.

Skautmasters un kopnieki, jeb kur darbojās tikai

viens kops — kopnieks un apakškopnieks, sastāda pul-

ciņa goda tiesu, kura izšķir jautājumus par apbalvoju-
miem, pakāpēm, sodiem, un c.

Skauta Svinigais Solijums.

Pirms zens tiek uzņemts par pilntiesīgu skautu,

viņam jādod sekošs svinīgs solijums-.

„fir savu goda vardu solos, ka visiem

spēkiem centīšos:

1) Izpildit savus pienākumus pret Dievu un Lat-

vijas valsti.

2) Palidzēt līdzcilvēkiem katrā laika.

3) Izpildit skauta likumus.

Skautu šķiras.

Jaunulis. Skautu pulciņā var iestāties zēni

no 12—18 gadiem, kur viņus pulciņa priekšnieks ie-

dala kopas 1) lai zēni kopnieka vadibā iepazitos ar

skautu likumiem, skautu dzīvi un pienākumiem un 2) lai

ari kopnieks, kurš zēnus sagatavo par skautiem, varētu

ar tiem iepazities un vēlāk pielaist pie sviniga solijuma.
Pie iestāšanās skautu pulciņā jaunulim jāuzrāda vecāku

atļauja.

Trešās šķiras skauts. Lai iegūtu tiesibas

nesāt skautu formas apģērbu un nozimi jaunulim ir jā-
nodod skautu svinigais solijums, pie kura viņš tiek pie-
laists pēc 3 mēnešu ilga pārbaudīšanas laika, pie kam

jāiztur sekošs pārbaudijums:



41

1. Skautu likumi: a) viņu izskaidro-

šana ar piemēriem no dzives, b) likumu

nozime skautu dzivē.

2. Skauta svinigais solijums: a) for-

mulējums, b) izskaidrošana, c) nozime

skautu dzivē, d) ceremoniāls.

3. Skautu devize: a) formulējums,

b) izskaidrošana un nozime skautu dzivē.

• 4. Skautu lūgšanas: a) rita un va-

kara lūgšana, b) „Mūsu Tēvs debesis". .
~

c) lūgšanas nozime skautu dzivē.

Skautu ģerbons

(augšējā daļa -
nozīme, apakšē-

jā - devize)

5. Skauta pienākumi: a) pret vecākiem, b) skolu

c) savu pulciņu (skautismu), d) sabiedribu, c) valsti.

6. Ar ko atšķirās skauts no neskauta: a) morā-

liska (tikumības) atšķirība, b) fiziska atšķirība, c) skauta

praktiskās zināšanas, d) skauts un neskauts skolā, mājā
un sabiedrībā.

7. Skautu ģerbonis: izskats, izcelšanas un ģer-

boņa alegoriskā nozīme.

8. Organizācijas un pulciņa karogi; skautu priekš-
nieka, pulciņa priekšnieka un kopnieku karodziņi, un kā

ar viņiem jāapietas.

9. Apsveice: a) kad un ka lietojama apsveice, b)

apsveices zimboliskā nozīme, c) apsveices nozīme dzīvē.

10. Skautu svētki un teika par Sv. Juri: a) Jura

diena, b) organizācijas svētki, c)
„
Mātes diena" un šīs

dienas nozime. d) pulciņa svētki, c) Baden-Povvell'a

dzimšanas diena, f) Svinīga Solījuma diena, g) teika par

Sv. Juri.

11. Formas apģērbs, atšķiras un apbalvojumi:
a) vispārējie formas apģērba noteikumi, b) vaditāju un

skautu pakāpes, un atšķiras, c) amatu personas atšķiras,
d) vilcēnu, roveru un jūras skautu forma un atšķiras,
c) arodzīmes un to nēsāšanas noteikumi, f) apbalvojumi

(medāli, „Pelēkais Vilks," „Svastika," goda steks v. c.)
to izskats un piešķiršanas noteikumi.
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12. Pulciņa iekšējā iekārta: a) sastāvs un sada-

lijums, b) pulciņa Goda Tiesa un tās uzdevums.

13. Kops, kopa dzivnieks, kopnieks: a) kopa sa-

stāvs kopa skautu adreses, b) kopa dzivnieka siluets

un dzīves veids, c) kopu krāsas.

14. 6 mezgli un viņu praktiskā izlietošana: a) rifa,

zvejnieku, baļķa, policijas, nāves un slīdošais, b) parei-
zas mezglu sasiešanas nozīme.

15. Ceļu zimes: a) ar akmeņiem, zāli, zariem,

skaņām, pieņemtām zīmēm ar kritu, mājieniem, b) šādu

zīmju lietošanas noteikumi uņ nozīme.

16. lerinda: a) ierindas nozime un cik daudz tā

ir vajadziga skautiem, b) prast izpildīt nepieciešamās
komandas, c) mācība ar nūju d) svilpes, tauru zignāli

17. Vingrošana un higiēnas pamatlikumi: a) da-

Šādi vingrošanas veidi, b) skauta ikdienišķa vingrošana

c). vingrošanas nozime dzīvē, d) personiga higiēna (roku

kāju, ģīmja, zobu tiriba) un viņas nozime ikviena cilvē-

ka veselības kopšanā.

18. Adreses un tālruņu N°: a) Organizācijas pre-

zidenta, skautu priekšnieka, organizācijas Štāba, pulciņa

pr-ka, sava pulciņa kopnieku un sava kopa skautu, b)

ārsta, aptiekas, slimnicas, ugunsgrēka zignāla, ugunsdzē-

zēju depo, pastkastites, policijas iecirkņa, policijas po-

steņa, ātrās palīdzības, pārtikas veikala, kurpnieka, drēb-

nieka v. t. t. tuvākā pie savas dzives vietas un pulciņa
kluba, c) vietējo pulciņu adreses.

19. Dzimtenes māciba: a) valsts karogs un teika

par viņa izcelšanos, b) valsts ģērbonis un viņa apraksts,

c) Valsts himna.

Pēc sviniga solījuma jaunulis saņem skauta no-

zīmi ar lecošo sauli — tā ir viņa „dziviba," kuru ne-

drikst zaudēt, vai citam atdod, un kaklautu — „Skauta

godu," kurš skautam jāsargā izpildot doto solījumu.
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Otrās Šķiras skauts. — Lai iegūtu otrās

šķiras skauta atšķiri, trešās šķiras skautam par tādu jā-
būt 6 mēneši un jāiztur pārbaudījums pēc sekošas pro-

gramas.

1. Vispārīgs jēdziens par pirmās palidzibas sniegša-
nu nelaimes gadijumos, pārsējumi un cietušā transpor-

tēšana: a) vispārējie noteikumi pie pirmās palidzibas
sniegšanas, b) dažādi nelaimes gadijumi: asiņošana,

apdegumi, galvas un vēdera sāpes, saaukstēšanās, lūzu-

mi, triecieni, ugunsgrēks, slikonis, panika v. t. t.; c) da-

žādi galvas, rokas, kājas, rumpja pārsējumi ar, pie ro-

kas esošiem, lidzekļiem un bindēm, pārsējuma pareiza

uzlikšana, mainišana un noņemšana; pareizi cietušā tran-

sportēšanas veidi (uz rokām, nestuvēs, automobili v. 1.1.)
un pareizas transportēšanas nozime.

2. Morzes zignalizācija: (15 burti minūtē) a) no-

došana, pieņemšana un pierakstīšana, b) karodziņu pa-

gatavošana, c) kā zignalizēt, kad pie rokas nav karo-

dziņu.

3. Kima rotaļa (1 min. laika no 24 priekšmetiem
atcerēties vismaz 16).

4. Ugunskura sakraušana un aizdedzināšana, izlie-

tojot ne vairāk par 2 sērkociņiem.

5. Ēdiena pagatavošana: a) pagatavot 2 ēdienus

no: gaļas (zivim), saknēm un putraimiem; b) tējas, ka-

fijas un piena vārišana; c) olu cepšana un vārišana,- d)
maizes cepšana ar nometnē esošiem lidzekļiem, c) jē-

dziens par putnu cepšanu ar nometnē esošiem lidze-

kļiem; f) sēņu vārīšana un cepšana.

6. Apkārtnes zināšana. — Palielinātā mērogā uz-

ņemt apkārtnes plānu 1 klm. rādiusā ap savu dzives

vietu un visos sīkumos pārzināt šo apvidu.

7. Debessdaļu atrašana: a) uzzīmēt palielinātā veidā

kompasu ar 16 iedalījumiem un paskaidrot kompasa
lietošanu; b) debessdaļu atrašana pēc kompasa, kartes;

saules, zvaigznēm, pulksteņa un vietējiem priekšmetiem,

c) pareizas debessdaļu atrašanas nozime.
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8. Apģērba uzturēšana kārtībā: a) skautam ir pa-

stāvīgi kārtigs apģērbs, b) viņš prot pareizi pogu un āki

piešūt, ielāpu uzlikt un sašūt plisumu, kā ari pareizi sa-

šūt un salāpit zeķes un cimdus.

9. Taupiba. — Personigi nopelnito naudu jāno-

gulda pulciņa jeb valsts kasē, un attiecīgas zimes jāuz-
rāda pulciņa priekšniekam. Taupības nozime dzivē.

10. Sagatavot jaunuli 3. Šķirai.

11. Pazit 6 putnu sugas, stādus vai zvērus (Lat-

vijas) un zināt viņu dzīves veidu.

12. Pamatziņas par armiju. Pazit kara ministri

un armijas virspavēlnieku, ieroču Šķiras un viņu pamat-
krāsas; karavīru dienesta pakāpes un viņu zimotnes.

13. Mezgli: 3. šķiras mezgli ar aizvērtām acīm;
dubulta nāves cilpa; nāves cilpa ar vienu roku, virves

saīsināšanas paņēmieni.

14. Nometnes guļas vietas pagatavošana: a) vie-

tas izvēle un noteikumi; b) guļas vietas pagatavo-
šana no skujām, lapām un cita parociga materiāla; no-

drošināšana pret dažādiem dabas apstākļiem ; c) parei-
zas guļas vietas ierikošanas nozime.

15. Kas jāņem sev lidz nometnē: vienas dienas

nometnē, nometnē ar naktsguļu, nedēļas nometnē un

ceļojošā nometnē.

16. Skautu piezimju grāmatiņa ar apmierinošu
saturu. Svarīgākais no 3. un 2. šķirām ; piezīmes no

visa lasītā, dzirdētā, nevērotā un piedzīvotā. Vilcienu un

kuģišu saraksti, valsts iestādes. Tādu piezīmju liet-

derība.

17. Attāluma, platuma, augstuma, svara, garuma,

daudzuma, labuma noteikšana dažādos apstākļos, ar

kļūdu ne vairāk par 25%.

18. Pagatavot priekšmetu pulciņa kopējām vaja-

dzibām, vai nometnes modeli, kuru nodot pulciņa mu-

zejam.



45

19. Skautu dziesmas. Zināt vismaz 10 skautu

dziesmas, tani skaitā Visoasaules skautu maršu un Lat-

vijas Skautu maršu. Dziesmu nozime dzivē.

20. Uzzimēt kaimiņu valsts karogus un pazit to

ģerboņus.

21. Ka rikoties ar cirvi un nazi.

22. Skautu solis, t. i, būt spējigam noiet 1 klm.

taisni 8 minūtēs. Dažādi kustibas veidi, viņu labās un

ļaunās ipašibas. Skautu solis kā laika raditājs un kā

vispraktiskākais pārvietošanās veids.

Izturējušam Šo pārbaudijumu skautam tiesības nē-

sāt uz kreisās piedurknes, zem pulc. Nr., aizsarga krā-

sas drēbes ovālu (3 reiz 5 cm, caurmēra) ar izšūtu,

tumši zaļiem diegiem, skautu nozīmi.

Pirmās Šķiras skauts. Lai iegūtu pirmās

šķiras skauta atšķiri, otrās šķiras skautam, kā tādam

jābūt seši mēneši un jāiztur pārbaudījums pēc sekošas

programas:

(Pamats: Nostiprināt skautā skautisma ideālus un

praktiskas zināšanas. Dzīvot pēc skautu likumiem, iera-

šām un baušļiem. Patstāvība un personīgs piemērs jau-

nuļu un jaunāko skautu apmācibā, izlietojot savus pie-

dzīvojumus un praktiskas zināšanas)

1. Zignalizācija: — a) nodot un pieņemt depešu,

pēc Morzes un semafora technikas (pēc Morzes-20

burt. minūtē, pēc semafora - 30); b) visi zignāli ar dū-

miem, liesmu, skaņām, nūju un rokām.

2. Elementāra topogrāfija: a) topogrāfijas kāršu

lasišanas un orientēšanās nozīme skautu dzivē; b) pie-
ņemtās topogrāfijas zimes; c) pareizi orientēt un lasit

plānu, karti; d) uzņemt apvidu 2X2 klm. ar mērogu —

250 asis collā; jeb IXI klm. ar mērogu 50 asis collā;

jeb maršruta (ceļa) uzņēmums uz 5 klm. (mērogs 250

asis collā) ar leģendu.
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3. Attāluma, platuma, augstuma, svara, garuma,

daudzuma, labuma noteikšana dažādos apstākļos, ar

kļūdu ne vairāk par 10°/°-

4. Izlūkošana, novērošana, pielišana un piemēro-
šanās visur un visos apstākļos (izvedama praktiski rota-

ļās, nometnē vai ekskursijā).

5. Vienu nedēļu nepārtraukti nodzīvot nomet,lē.

6. Apkārtnes zināšana uz 15 klm. rādiusā ap

savu dzīves vietu: a) dzelzsceļi, ūdensceļi, zemesceļi: b)
tuvākie miesti, upes, ezeri, skolas apkārtnē; c) vēsturiskās

vietas; d) nometnei derigas vietas; c) visu augšā minēto

uzzīmēt uz plāna un nodot pulciņa rīcībā.

7. Dzives vietas vēsture, (brivs stāsts 10 min.

laikā): a) vēsturiskas ēkas, baznīcas, pieminēkļi, vietas;

b) vēsturiski notikumi; c) teikas un nostāsti sakarā ar

dažiem raksturigiem nosaukumiem.

8. Mācēt braukt ar divriteni. — Brivi braukt ar

divriteni un izdarit nepieciešamo remontu, kas var gadi-
ties ceļā.

9. Sastādīt kolekcijas — akmeņu, stādu, derīgu
grāmatu, kukaiņu, tauriņu (kuri atrodami Latvijā): a) ar

attiecigiem uzrakstiem sastādit vismaz 2 no minētām ko-

lekcijām, sastāvošām vismaz no 24 ekzemplāriem katrā;

b) kolekcijas sastādīšanas nozime.

10. Nometnes jeb skauta personīgas dzives vaja-
dzibām pašrocīgi izgatavots priekšmets, jeb tā modelis.

11. Praktiski uzdevumi, piemērojot 12 mezglus-

12. Praktiska nometnes ierikošāna, telšu un būdu

celšana un tiltu modeļi: a) vieta, derīga nometnes ieri-

košanai; nometnes ierīkošana; uzcelt 3 paraugu teltis un

būdas, (izlietojot teltij koka zarus, sienu vaj salmus);

b) 3 tiltu modeļi (uz ūdens, uz steķiem, ar striķiem.)

13. Gaidāma lāika noteikšana pēc dabas parādī-

bām, dzīvniekiem un instrumentiem.
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14. Peldēšana: a) nopeldēt 50 metrus uz krūtim,

muguras un sāniem; b) niršana no 2 metr. augstuma.

Peldot skautu apģērbā — izģērbties.

Piezīme. — Ja peldēšana no ārsta atzīta

veselībai kaitīga, tad peldēšanās vietā pieprasa sekošo:

Patstāvīga ekskursija uz 20 klm.: a) atstāstīt par

visu redzēto, ieraudzīto, novēroto; b) noietā ceļa topo-

grāfiskais uzņēmums.

15. Pierakstīt jaunuli pulciņā un sagatavot to uz

3. Šķiru, jeb sagatavot uz 3. šķiru jaunuli pēc pulciņa

priekšnieka izvēles.

16. Ziņas par armiju: a) Latvijas armijas uzde-

vums un karavīru pienākumi (pēc iekārtas rgl. § 1 un 2;)

b) armijas organizācijas pamati; c) latvju strēlnieki un

viņu nozime pasaules karā; d) Nacionālās armijas vēs-

ture un viņas varoņi.
17. Sava pulciņa vēsture.

18. lerinda un komandēšana: a) prast pareizi iz-

pildit un dot vajadzīgās komandas, kā ar balsi, tā arī

ar zignāliem, b) ierinda, viņas nozime un vajadzība
skautiem.

19. 35 rotaļas: a) 10 skautu, 10 sabiedriskas, 10

sporta un 5 nometnes, b) Votaļu nozime skautu dzīvē

21. Kā pārgulēt nakti mežā ar līdzpaņemtiem pie-

derumiem, kā ari bez tiem. — Brīvs, sīks atstāstījums

apm. 10 min. laikā, uzrādot modeļus un zīmējumus.

22. Kā noiet lielākus attālumus: a) kādā laikā

izdarāms pārgājiens, b) kustības ātrums, c) apstātnes
un atpūta,_ d) apavi un kāju kopšana, c) elpošana un

mazgāšanās, f) ēdiens un dzēriens.

23. Izlasīt visas pieejamās grāmatas par skauti-

smu: a) lasitā saturs, b) piezīmes no lasītā.

24. Piedalīties 2 lielās rotaļas, kuras izpildāmas

pulciņa sastāvā.

25. Piedalīties 2 pulciņa darbos (parādēs, eks-

kursijās, izrīkojumā, komandējumā).
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26. Sava pulciņa kopnieku un 1. šķiras skautu

labas atsauksmes.

Izturējušam šo pārbaudijumu, skautam tiesiba nēsāt

uz kreisās piedurknes zem pulc. N° aizsarga krāsā drē-

bes ovālu 4 reiz 6 cm, caurmērā) ar izšūtu tumši zaļiem
diegiem skautu ģērboni.

~Dzimtenes skauts"

Ši goda nosaukuma iegūšanai skautam

jāizpilda sekošas prasibas: 1) jābūt I. šķiras
skautam, 2) no pirmās klases arodzimēm

iegūt 10, proti no katras grupas pa vienai,

3) 7 dienas nepārtraukti dzivot nometnē,

4) 3 gadi sastāvēt Latvijas skautu organi-

zacijā, 5) laba skautu pienākumu izpildīšana,
teicama uzvešanās (atsauksmes no pulciņa
goda tiesas) un labas skolas liecibas.

Dzimtenes

skauts.

Šo nosaukumu rudeni, nometnes laikam beidzoties,

piešķir novada inspektors.

Atšķira: uz kreisās rokas piedurknes virs elkoņa
uz zaļa trisstūra zeltita lecoša saule, zem kuras goda
zimes piešķiršanas dātums.

Skautu pakāpes.

flpakškopnieks — tiek nozimēts ka paligs kop-

niekam un pēdējam iztrūkstot ieņem tā vietu ka pul-

ciņa vai kopa apmācībās, ta ari citos gadijumos kur

piedalās kops savā sastāvā.

Atšķira: uz kreisās krūšu kabatas labajā pusē ver-

tikāli uzšūta 112ll2 cm. plata un 8 cm. gara sudraba svitra.

Svilpe pie zaļas šņores, šī atšķira zūd, tiko apakškop-
nieks tiek atcelts no Šī amata.

Kopnieks — ir sava kopa tiešais priekšnieks un

vadonis visās apmācibās, sacikstēs, rotaļās, nometnēs u.t.t.

Lai taptu par kopnieku jāvada kops un jāizpilda seko-
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šas prasības: 1) būt I. Šķiras skautam, 2) sekmīgi iz-

turēt pārbaudījumu pēc kopnieku kursu programas, 4) ar

savu kopu nodzīvot 1 nedēļu nometnē. Kopnieku izvēl

pulciņa priekšnieks, ši pakāpe zūd, tiko kopnieks vairs

nevada kopu un nepiedalās aktīvi pulciņa darbā un dzivē.

Atšķira: uz virskrekla kreisās krūšu kabatas 2

sudraba svītras.

Virskopnieks — Par virskopnieku novada inspek-

tors ieceļ labāko pulciņa kopnieku ne jaunāku par 15

gadiem. Viņš ir pulciņa priekšnieka jaunākais paligs un

izpilda uzdevumu pēc tā ieskatiem. Parasti virskopnieks

kopu nevada, bet sevišķos gadijumos viņam var būt ari

savs kops. šī pakāpe zūd tiko virskopnieks vairs ne-

piedalās aktīvi pulciņa darbā un dzivē.

Atšķira: Uz kaklauta malas 3 cm. plata zaļa strīpa
1 cm. no malas uz kreisās krūšu kabatas 3 sudraba

svītras.



Skautu arodzimes.

Vispārējie noteikumi.

Zēna — skauta dzive veidojās divējādi: a) ide-

jiski — šķiru iegūšanā un b) praktiski — ārodzimju

iegūšanā lidztekus šķirām.

Ārodzimju uzdevums ir:

a) saistit skautu ar dzivi,

b) paplašināt skautu zināšanas un

c) skautus praktiski iepazīstināt ar ārodiem un

pieradināt darbam.

Visas ārodzimes iedalītas divās klasēs: I. klasē —

tās ārodzīmes, kuru iegūšana dod skautam tiesibas uz

..Dzimtenes skauta" nosaukuma iegūšanu un 11. klasē —

visas pārējās ārodzimes.

Ārodzimju iegūšanas kartība.

111. šķiras skautam nav tiesibas iegūt ārodzimes,

jo viņa speciālais uzdevums ir jo tūvāk iepazīties ar

skautismu, to pēc iespējas labāk izvest savā dzivē un

pierādīt, ka no viņa iznāks teicams skauts.

11. šķiras skautam (un jūras skautam) ir tiesība

iegūt tikai 11. klases ārodzimes.

I. šķiras skautam (un jūras skautam) ir tiesība ie-

gūt ārodzimes no visām klasēm.

Ārodzimju iegūšana pēc īpaša pārbaudījuma iztu-

rēšanas (skat. noteikumus katrai ārodzimei) dod tiesību

I. un 11. klases skautam nēsāt attiecigas nozimes.
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I. klases ārodzime ir sarkaniem diegiem izšūtaap-
loce (3 cm. caurmērā), kuras vidū uz aizsarga krāsas

drēbes krāsainiem diegiem izšūta attiecigas ārodzimes

emblēma.

11. klases ārodzime ir zaļa aploce (3 cm. caur-

mērā), kuras vidū uz aizsarga krāsas pamata zaļiem

diegiem izšūta attiecigas ārodzīmes emblēma.

Piezime: Jūras skautiem emblēmas uzšujamas uz

tumši zila pamata.

Ārodzimes nēsājamas uzšūtas uz labās rokas pie-
durknes 3 rindās: augšā I. klases emblēmas, zem

tām — 11. klases.

11. klases ārodzimes var pārbaudit katrs vaditājs —

pulciņa priekšnieks viena asistenta (vēlams speciālista)
klātbūtnē.

I. klases ārodzimes var pārbaudit tikai skautmas-

ters vai novada inspektors; vēlams speciālista vai pul-

ciņa goda tiesas klātbūtnē.

I. klases ārodzīmes jāpārbauda katru gadu, bet

11. klases ārodzimju ikgadēja pārbaudīšana ir vēlama.

Pie ārodzimju pārbaudīšanas (atkārtotas) prasibas

ikgadus ir jāpalielina piemērojoties zēna — skauta ve-

cumam un individuālām spējām.

I. klases ārodzīmes, kuru iegūšana dod tie-

sibas Skautam uz „Dzimtenes skauta" goda nosaukumu.

legūt 10 arodzimes pa vienai no katras grupas pēc sa-

vas izvēles, (atzīmētās ar zvaigznīti).

1. Sanitārs vai slimo kopējs.

2. Ugunsdzēsējs, glābējs uz ūdeņiem, higiēnists —

vai kustoņu draugs.

3. Tautsaimnieks vai lauksaimnieks.

4. Ceļa vadonis vai locis.

5. Vingrotājs, strēlnieks, aizsargs vai peldonis.
6. Meža dēls, nometnes rīkotājs, pioniers vai

jūrnieks.
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7. Topogrāfs vai izlūks.

8. Tulks, signalists vai jūras signalists.
9. Jātnieks, auto vadonis vai elektrotechniķis.

10. Pavārs vai vispusigs amatnieks

Airētājs. 1. Prast airēt ar vienu un

abām airēm, stumt laivu ar- vienu garu airi

vai ķeksi, airēt ar vienu isu airi no laivas

pakaļējās daļas.
2. Prast stūrēt, novadit laivu garām-

ejošam kuģim, piebraukt krastam un pie-
stātnei.

3. Prast izsviest krasta laivas tauvu un piesiet lai

vu pie krasta.

4. Prast orientēties uz ūdeņa ar un bez kartes.

5. Prast peldēt (prasibas kā I. šķiras skautam),
mesties no laivas ūdeni un ielist laivā no ūdens.

6. Prast izsmelt ūdeni no laivas un izdarit nelie-

lus laivas remontus.

7. Zināt upes signālus.
*Aizsargs. 1. Vispārējos vilcienos zināt

un demonstrēt boksa, paukošanos, aizsargā-
šanos ar nūju, džiu-džitsu un laušanas pa-

ņēmienus.
2 Prast pamatīgi 2 no augšminētiem

cīņas veidiem.

Aktiers. 1. Deklamēt monologu, dzeju,
vai prozu komiska vai nopietna satura 15

min. laikā.

2. Uzstāties publikas priekšā trijās

pretējās lomās: komēdijā, prozā, dzejā, pan-

tomina, skautu lugā.

3. Pēc personiga plāna iekārtot skatuvi ar deko-

rācijām, priekškaru un apgaismošanu.
4. Zināt aizsarga lidzekļus pret ugunsgrēka izcel-

šanos un prast rikoties ugunsgrēka gadijumā izrādes

laikā zālē.
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5. Prast grimēties un izvēlēties apģērbus pēc

lomas.

6. Zināt amatieru, mākslas v. c. teātru darbību,

prast sastādīt reklāmas.

7. Zināt vispārējos vilcienos teātra vēsturi un te-

ātra nozīmi, kā audzinātāju.
8. Prast zuflēt.

Astronoms. 1. Jābūt vispārējam jēdzie-
nam par saules kustibu starp planētām un

par mūsu saules zistēmu. Jābūt vispārē-

jam jēdzienam par zemes kustibu un saules,

mēneša un zemes savstarpējiem stāvokļiem;

par planētu kustibu un dabu, (zvaigznes, ko-

mētas, meteori).

2. Jāparāda un jānosauc 6 pazistamākie zvaigžņāji-
3. Jāatrod pēc mēneša un zvaigznēm pasaules

daļas.

4. Jabut spejigam noteikt nakti laiku pēc mēneša

vai zvaigznēm.

5. Zināt isi astronomijas vēsturi un pirmos astro-

nomus.

6. Zināt astronomijas nepieciešamību dzīvē

Atslēdznieks. 1. Pazit dažādu atslēgu ie~

rici: vienkāršas, priekškaramās, šnepera un

amerikāņu.
2. Prast atmūķēt durvis bez atslēgas

bojājumiem.
3. Nosaukt visus atslēdznieka darba

rikus un zināt viņu lietošanu, zināt, no ka atkarājās šo

riku forma (veids).

4. Prast salodēt ar cinku vai kaparu divus dzelzs

gabalus.

5. Prast norūdīt tērauda gabalus un piešķirt tam

vēlamu nokrāsu.

6. Prast uztrit atslēdznieka, galdnieka un citus

darba rikus.
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7. Prast izlabot priekškaramo atslēgu, parasto at-

slēgu v. t. t. un savārīt nolaustās daļas, kā ari pažrocīgi
tās pagatavot no jauna.

8. Pagatavot pec dota parauga atslēgu.
Audējs. 1. Nosaukt visus aušanas un

vērpšanas materiālus un viņu ipašības.
2. Elementāras zināšanas tekstilrūp-

niecībā.

3. Prast aust un vērpt.

*Auto vadonis. 1. Prast pielaist motoru

un paskaidrot, kādos gadijumos lietojami'
drošibas lidzēkļi.

2. Prast uzlikt un noņemt pneimatiskas
riepas.

3. Zināt 2 tipu sajūgus, viņu uzbūvi un darbibu,

pazīt karboratorL, vārstoņus, magnetu, sveces, diferenci-

ālu, 2 dažādu tipu pārnesumu un paskaidrot, uz ko griest

sevišķu vēribu šo daļu kopdarbībā ; paskaidrot starpibu

starp 2-taktigo un 4-taktigo motoriem.

4. Zināt, ka nodzēst degošu bencinu vai eļļu.
5. Izturēt auto vadoņa parbaudijumu pēc notei-

kumiem, kādi pastāv pilsētā, kur skauts dzivo.

Biškopis. 1. Pazit bišu saimes sastāvu.

Prast atšķirt bišu māti, tranu un darba biti.

2. Zināt bišu saimes attīstības gaitu, at-

šķirt medus kanniņas, bišu mātes olu krā-

tiņus, kāpurus.

3. Pazīt bišu darbibu un darba iedalījumu; zināt

kādi augi dod bitēm vislabāko barību; pazit Šūnas un

tās aprakstit.

4. Pazit biškopība lietojamos rīkus, prašt ar tiem

rikoties un šūt segas.

5. Uzrādit apliecibu, ka praktiski izpildijis sekošus

darbus: a) izslaucijis stropu, b) palīdzējis kopt bišu sai-

mi t. i. piedalijies viņu aplenkšanā, salasišanā un kop-

šanā, c) pratis atrast bišu māti, d) palidzējis pārbaudit
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stropa stāvokli un pratis to atzimēt dravas kronikā, c) pa-

lidzējis izņemt medu, vasku tecinājis un medu atdalijis

no vaska, f) palīdzējis pagatavot stropu ziemai, g) papil-
dus un ziemas baribas sagatavošanā.

6. Prast aizsargāt bites no „kara" un zagšanas.
Zināt pretlidzekļu lietošanu pret bišu ienaidniekiem.

Botāniķis. 1. Jāizaudzina no sēklas

stāds lidz augļu nešanai un jāuzrāda ši stāda

dienas grāmata, jeb jāizdara kāda stāda

dzīves posma novērojumi (pumpurošana, zie-

dēšana, apaugļošanās v. t. t.) pievienojot

attiecīgu herbāriju un zīmējumus

2. Jāuzrada daba augošu stādu herbārijs
ar augšanas vietas un tautiska nosaukuma norādījumiem.

3. Uzrādīt, apzīmējot atrašanas laiku: a) 30 koku

vai krūmu lapu krājumu, b) 15 koku vai krūmu pum-

puru krājumu, c) 30 dabā augošu puķu krājumu, d) 20

augļu vai sēklu kolekciju, c) pēc iespējas pilnīgus pa-

paržu, zāļu, ūdens zāļu, sūnu v. t. t. krājumu, f) 20

puķu, paparžu vai zāļu zīmējumus dabiskās krāsās. Reizē

ar pabeigtiem zimējumiem jāuzrāda ari uzmetumi.

4. Japazist un jānosauc pie mums augošās labi-

bas Jtiruma, saknes, kokus, augļus, krūmus, ka ari vis-

biežāk sastopamos vietējos augus, sevišķu vērību pie-
griežot baribai derīgiem un nederīgiem augiem.

Bultraidis. 1. Pagatavot stopu, ar kuru

var aizšaut vismaz lidz 50 metriem, 3 bul-

tas un maksti bultu ielikšanai.

2. Mērķi, kura caurmērs ir 1 metrs,

no 50 metru attāluma no 60 šāvieniem ie-

gūt 120 punktus.

3. Tadā pat mērķī no 30 metru attāluma no 60

šāvieniem iegūt 200 punktus.

4. Izšaut gaisa pēc kārtas 3 bultas, iekams iz-

šautās vēl nav nokritušas.
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Burtlicis. 1. Pazit dažādus papīra vei-

dus, drukas un spiestuves krāsas.

2. Prast salikt tekstu un sadalīt burtus

„
kasēs."

3. Pazīt rokas spiestuves un moder-

nās automātiskās spiestuves iekārtu un darbibu.

4. Salikt un iespiest afišu v. t. t.

5. Pazit korektūras zimes.

6. Prast ielaust salikumu.

7. Zināt rokrakstu sadališanu darbam spiestuvē.

8. Zināt vispārējos vilcienos drukāta vārda izcel-

šanos.

*Ceļa vadons. a) uz laukiem.

1. Mācēt būt par ceļa vadoni pazīstamā

apvidū 5 kilom. rādiusā, kādam nolūkam jā-
zin: a) ceļi, tekas, izejas, stigas un tilti, uzēju
krasti, sēkļi v. t. t. b) zemes virspuse (meži,

upes, kalni, purvi v. t. t.) un sava apgabala raksturīgākās
vietas, c) apdzivotas vietas, viņu nosaukumus un vietē-

jos nosaukumus, iedzivotāju nodarbošanos, sabiedriskās

iestādes, viesnicas, iebraucamās vietas, smēdes v. t. t.

d) vietējās valsts iestādes, zināt, kur atrodās ārsti, ap-

tiekas, slimnicas v. t. t. c) uzrādīt, kur dabūjama pār-
tika vienam cilvēkam vai vienam kopām, uzrādīt piemē-

rotu vietu kopa ekskursijai un nometnei, f) parādit sava

apgabala vēsturiskās vietas.

2. Uzzīmēt no atmiņas ceļa uzmetumu lidz no-

teiktai vietai.

3. Zināt vispārējos vilcienos apkārtni ne mazāk

kā 10 klm. rādiusā. Uzrādīt tūvākas pilsētas un satik-

smes ceļus (dzelzsceļus, ūdensceļus, šosejas un lauku

ceļus, pastu, telegrāfu, vilcienu sarakstu v. t. t.

3. Zināt tuvākus skautu klubus un vaditāju dzi-

ves vietas.
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b) pilsētā.

1. Zināt pilsētas ģeogrāfisko vietu, iedzivotāju

skaitu, pilsētas isu vēsturi.

2. Zināt pilsētas vēsturiskās vietas, pavadit viesus

pilsētā un pilsētas apkārtnēs un dot tiem paškaidro-

jumus.

3. Mācēt vadīt no ikvienas pilsētas vietas par vis-

tūvāko ceļu norādīta vietā.

4. Siki zināt sava pulciņa un kluba apkārtni (Rigā

172 klm. rādiusā, citās pilsētās 3 klm. rādiusā) uzrā-

dit, kur atrodās galvenās baznicas, valsts iestādes,

skolas, muzeji, pasts, telegrāfs, slimnicas, viesnicas; zi-

nāt pilsētas satiksmes ceļus, dzelzsceļu stacijas, tram-

vaju un auto linījas, kuģišu piestātnes, gālvenās bankas,

lētas virtuves, tirgus, avižu redakcijas, lielākas fabrikas

un tirdzniecības uzņēmumus, skautu pulciņu klubus un

organizācijas Štābu.

5. Vispārējos vilcienos zināt pilsētas apkārtni 10

klm. rādiusā.

6. Uzrādīt tūvākas pilsētas un satiksmes lidzekļus.
7. Mācēt izlietot tālruni, izsaukt ugunsdzēsējus,

ātro palīdzību, policiju.

Dārznieks, a) puķu dārznieks.

1. Apstādīt 3—6 kv. metru lielu ze-

mes gabalu, iedalit to dobēs, iesēt vai ie-

stādīt un izaudzēt puķes, tās sakārtojot tā,
lai no pavasara lidz rudenim dobēs arvien

būtu ziedošās puķes (pārstādīšana pielaižama), vai ap-

strādāt 3—6 metru lielu zemes gabaiu un izaudzēt puķes,

no kurām no pavasara lidz rudenim arvien būtu iespē-

jams piegādāt ziedus, vai kopt dažādus ziedošus stādus

(kokus vai krūmājus) un tos izsargāt no kaitēkļiem (ku-

kaiņiem), vai izaudzēt podos 6 stādus (ilggadigus, 2 si-

polstādus un 2 viengadīgus).
2. Prast izstādīt stādu no podiem dobē un otrādi

un pārstādīt istabas puķes.
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3. Prast ilggadigus stādus sagatavot ziemai.

4. Uzrādit personigi salasītas sēklas (15 paraugus),

nogriest ziedus bez stāda bojāšanas, sakārtot ziedu

pušķus un tos ielikt vāzēs vai iesaiņot sūtišanai.

5. ledalīt puķu dārziņu dobēs, tajos ierīkojot ce-

liņus un tos uzturēt kārtībā vai pagatavot puķu kastes

un grozus un dekorēt balkonu vai logu.
6. Labi pazit 20 puķu stādu dzīvi un viņu kop-

šanu.

b) augļu dārznieks.

1. Prast pareizos attālumos destit kokus un krū-

mājus un sagatavot dobes zemeņu dēstīšanai.

2. lestadit un izaudzēt 3 augļu kokus, 3 krūmā-

jus un 2—3 dobes zemeņu un tos kopt vismaz 1 gadu.
3. Zināt koku un krūmāju ienaidniekus un pret-

lidzekļus pret tiem.

4. Uzradīt personigi izaudzinātus augļus.
5. Izžāvēt augļus, pagatavot ievārījumus, konzer-

vēt augļus, ievārit augļu sulu, uzglabāt ziemai augļus.
6. Labi pazīt 5 dažādus augļu un ogu veidus.

7. Uzmest augļu dārza skici.

8. Zināt, kādi koki un krūmi ir noderīgi iestādī-

šanai gar ceļiem.

c) sakņu dārznieks.

1. Apstādit 3—6 kv. metru lielu zemes gabalu,
iestādīt vai iesēt un izaudzēt pa vienam stādam no se-

košām grupām: kartupeļus vai kāpostus, redisus, rutkus

vai salātus; pupas vai zirņus; kāļus vai rāceņus; dilles,

sīpolus, pētersīļus vai burkānus.

2. Pagatavot ēdienu no paša pagatavotiem dār-

zājiem.
3. Izžāvēt dārzājus (ziemai), konzervēt dārzājus,

sagatavot ziemai kartupeļus, burkānus, kāļus, ieskābēt

vismaz 4 galviņas kāpostu vai gurķus.
4. Uzrādit personigi savāktas 15 paraugu sēklas

un prast ierīkot lecektes.
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Drēbnieks. 1. Prast noņemt mēru, izgriest

piemērot un sašūt skautu bikses un kreklu;

prast uzvalkā ielikt oderi un kabatas.

2. Prast salāpit zeķes, un likt abģēr-
bam ielāpus, piešūt pogas.

3, Prast uzglabāt vilnas drēbas vasa-

ra un pasargāt tas no kukaiņiem.
4. Prast gliti izšūt drēbnieka arodzimi

*Elektrotechniķis. 1. Pamatzināšanas

elektrotechnikā: strāva, dzinēji, parastas ba-

terijas, akumulātori, zvani, tālrunis, telegrāfs,
radio, elektriskās spuldzes v. t. t.

2. levest un izlabot elektriskos zva-

nus, spuldzes, tālruni v, t. t.

3.Pašrocigi pagatavot 2 no sekošiem priekšmetiem:

galvanisko elementu, elektromagneto, mikrofonu, telegrā-

fa atslēgu, izolātoru, strāvas pārtraucēju, indukcijas spoli,
elektrisko zvanu, kondensātoru v. t. t.

4. Prast sniegt pirmo palidzibu nelaimes gadījuma

no elektriskās strāvas cietušām, prast izvest māksligo

elpošanu.

Fotogrāfs. 1 Uzrādīt personīgi uzņem-

tus, attīstītus un kopētus uzņēmumus: 3_ ģi-

metnes, 3 uzņēmumus telpās, 6 dažādus

skatus, 6 dabas skatus un 6 nometnes uzņē-

mumus no kustošiem priekšmetiem.
2. Pazīt linzu īpašības (objektīvs, stik-

li) un to lietošanu

3. Pazit filmu un platu īpašības un derīgumu.
4. Pazit foto aparātu ierīci, prast pietiekoši orien-

tēties katrā aparāta un pielietot to darba.

5. Pazit fotogrāfija lietojamas ķimiskās vielas, zi-

nāt viņu darbibu un ipašibas.
6. Prast fotografēt ar magnēziju.

7. Prast uzstādīt foto aparātu fotografēšanai da-

žādos dabas apstākļos, ar un bez stativa.



60

Galdnieks. 1. Salīmēt 2 divpēdu ga-

rus dēļus un tos labi nogludināt.
2. Uztrit kaltus, ģindeni un zāģi.
3. Pagatavot aizslēdzamo kasti, stū-

ros „ķetnā" vai gludu, galdu, beņķiti, krēslu

vai grāmatplauktu.

4. Pazit koka materiālus un nosaukt galdnieka
darba rikus un zināt viņu lietošanu darbā.

rim pielikt siku aprakstu

paņēmienus, pēc Šefera metodes.

Ģeologs. 1. Zināt vispārējos vilcienos

zemes virsmas tapšanu un viņas izveidoša-

nos dažādos laikmetos.

2. Sastādīt kolekciju no 20 dažādiem

minerāliem, viņu dabīgā veidā un 10 pār-

akmeņojumus, katram kolekcijas ekzemplā-

* Glābējs uz ūdeņiem. 1. Prast labi

peldēt un nirt.

2. Demonstrēt 4 glābšanas paņēmie-
nus un 3 atsvabināšanās paņēmienus, nopel-
dēt ar slīkoni 10 metr.

3. Demonstrēt slikoņa atdzivināšānas

4. Demonstrēt virves un citu glābšanas riku izlie

tošanu.

5. Prast izlekt no laivas un tanī atkal ierāpties.
6. Zināt peldēšanas higiēnas noteikumus.

Grāmatsējējs. 1. lesiet 5 dažāda lie-

luma grāmatas, no tām 2 kartonāža sējumā,
audekla pasakni un stūriem.

2. Izgatavot portfeli, vai rakstu vākus,

1 bloku un kastīti.

3. Pagatavot vienkāršo un galdnieka
ļimi.

4. Prast izvēlēties attiecīgus materiālus un zināt,
kur tos visizdevigāki iepirkties.

5. Zināt darba rikus un viņu pielietošanu darba.
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* higiēnists. T. Zināt vispārējus higiē-
nas likumus: svaiga gaisa, saules gaismas,

un ūciensārstniecibas iespaidu uz cilvēka

ķermeni.

2. Izskaidrot, kāpēc vajadzigs uzturēt

labā stāvokli sirdi, plaušas, ādu, zobus, acis,

ausis, degunu un ka tas sasniedzams

3. Izskaidrot galvenos higiēnas noteikumus par

elpošanu, ēšanu, miegu, ķermeņa tirību.

4. Izskaidrot smēķēšanas un alkohola kaitīgumu

uz organizmu.
5. Zināt lipigu slimību ļaunumu, izskaidrot, ka vi-

ņas tiek izplatītas un norādīt pretlīdzekļus.
6. Pierādit, ka lieto dušu un praktizē ikrītus vin-

grošanu vismaz 4 mēnešu laikā.

7. Pieradīt, ka 6 mēnešu laikā nav iztrūcis skola

vai darbā caur higiēnas noteikumu neievērošanu.

8. Paskaidrot, kādas sekas rodās no pārmērigas
nodarbošanās ar sportu un kādēļ ķermeņa vispārīga at-

tīstība ir nepieciešama.

* Izlūks. 1. Uzrādit dažādu pēdu 5 fo-

togrāfijas un 10 personīgi izdarītus zīmē-

jumus.

2. Pēc ekzamenētāja norādījumiem,

pazīt dažādos apstākļos atstātus vezuma,

cilvēka, zvēru un putnu pēdas mežā vai

pļavā un prast no tām taisit sakarīgus slēdzienus.

3. Sekot uz V 2 klm. pēc pēdām, vai atstātām zi-

mēm un taisīt pareizus slēdzienus par pedu atstājēja
rīcību.

4. Pec atmiņas uzzimet savu pēdu un tās ap-

mērus.

5. Nepamanits izlīst 2 stundās nakts laikā caur

25 soļos, nostādītu sargu ķēdi.
6. Uzzimet un paskaidrot skautu un indiāņu pie-

ņemtās zimes.
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7. Prast ātri un veikli rāpties kokos un no tiem

norāpties.
"Jātnieks. 1. Pastāstīt, kā uzturēt zir-

gu stalli un kā ar viņu apieties: barot, dzir-

dit, tīrīt, piesiet zirgu sietnei, pieiet un zi-

nāt, kad var zirgu dzirdīt un barot, lai tas

neatstātu ļaunu iespaidu uz viņa veselibu.

2. Prast apseglot zirgu un uzlikt

iemauktus ar laužņiem, pareizi sēdēt zirgā, prast jāt da-

žādās gaitās: soļos, rikšos un lēkšos, pārlekt barjēru —

150 cm. platu grāvi un 50 cm. augstu valni vai žogu,

prast iejūgt zirgu un zināt, kādas sekas rodās no zirga

nepareizas iejūgšanas, vadit divjūga pajūgu un prast pa-

jūgā nokritušo zirgu pacelt.
3. Zināt zirga klibuma iemeslus, kā tos novērst

un sniegt palidzibu.
4. Zināt zirgu sugas un katras sugas ipašibas

*Jūras signālist. 1. Prast pieņemt- un

nodot signālus pēc starptautiskās signāl-

grāmatas.
2. Pazit galvenos briesmu (palīdzidas)

signālus.
3. Prast nodod un pieņemt ziņojumus

pec Morzes, semafora un tāluma signālu zistemas.

4. Pazīt Latvijas un lielāku valšķu tirdzniecības

karogus.

Jūrnieks. 1. Prast lietot virves un stri-

ķus, siet mezglus un cilpas.
2. Pazīt laivu un kuģu tipus, zināt

kuģu mechanisma galvenās sastāvdaļas.
3. Prast rīkoties ar vienkāršo airē-

jamo laivu, zveinieku un būru laivām, prast

pielāgot būras un ar tām rīkoties

4. Patstāvīgi isvest buru laiva viendienas ekskursiju.
5. Zināt upes braukšanas signālus un noteikumus,

pēc pazimem noteikt seklus un dziļumus un tos iz-

mērit ar „mastiķi", zināt baku ugunis,
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6. Prast lietot parastos kuģošanas instrumentus:

busoli chronometri, kartes v. t. t.

7. Prast labi peldēt un nirt un rikoties ar glābša

nas rikiem.

8. Zināt isu jūrniecības vēsturi Latvijā.

Kalējs. 1. Saliekt 2,5 cm. platu dzel-

zi un sakalt kopā viņa galus.
2. Pagatavot pakavu, uzstiept riepu

ritenim, apkalt zirgam 2 kājas.
3. Zināt dzelzs un tērauda sakalša-

nas paņēmienus.
4. Pazit darba rikus un zināt viņu lietošanu

Kantorists 1. Prast pareizi un skaidri

lasit un gliti rakstit.

2. Prast uzrakstit vēstuli uz rakstām-

mašīnas.

3. Prast rīkoties ar šapirogrāfu, no-

rakstit un pavairot kādu rakstu.

4. Sastādīt tirdzniecības vēstules un prast sastā-

dīt atbildes uz tām, piem. pasūtijumus, lūgumrakstus,
darba piedāvājumus, dzives aprakstu, orderčeku, tele-

gramu v. t. t.

5. Labi pazīt LSCO rakstvedības noteikumus.-

rakstu sastādišanu, grāmatvedību, kanclejas iekārtu v. 1.1.

un prast noorganizēt un vadit pulciņa kancleju un pul-

ciņa kases grāmātu.

6. Nodot telegramas, vēstules, naudas pārvedu-
mus un dažādas paciņas un zināt pasta sūtijumu taksi.

7. Prast apieties ar tālruni, pieņemt un nodod te-

lefonogramas.

Ķimiķis. 1. Vispārējos vilcienos zināt

ķimijas likumus, neorganisko ķimiju, orga-

nisko ķimiju un rūpniecības ķimiju.
2. Norādit kādos apstākļos atrodamas

ogles un kā viņas ražo. Zināt kokog-

les, gāzes, cementa pagatavošanu.



64

3. Dot raksturojumus par skabekļiem, ūdeņradi,

slāpekli, kloru un ogļskābi.

4. Minēt starpību starp kvantitativo un kvalitatīvo

analīzi, zināt ātoma svara nozīmi ķimiskās reakcijās un

analizēs. Prast aprēķināt saliktās vielas sastāvdaļu pro-

centibu, no kurām sastādīt formulu un zināt šo sastādā-

mo vielu svaru.

5. Norādit uguni slapējošas gāzes un ka viņas

darbojas, kā ari viņu lietošanu.

6. Apstrādāt korķi, pārgriest maza diametra stikla

trūbiņu, pareizi apvīlēt malas un locot, pagatavot trūbiņu,
vienkāršo savienojumu v. c. Uzstādit vienkāršo aparātu

un likt tam darboties.

7. Uzrādīt 5 vielas tīrā stāvokli, pagatavotas un

sadalitas. Aprakstīt mēģinājuma gaitu un šo vielu gal-
venās īpatnības.

8. Aprakstīt pēc personīgiem novērojumiem kādu

ķimiskās rūpniecības nozari, norādit, ja iespējams, reak-

ciju attiecibas un šemātiski, parādīt pagatavošanu un

aparātus.

Kanditors. 1. levārīt ogu sulu, vienu

veidu marmelādes vai želē no augļiem un

cukurotu ievārijumu.
2. Pagatavot pec savas izvelēs: pa vie-

nam cepumam no zemāk minētām grupām:

a) pīrāgs, baltmaize, āboļkūka, apcukuroti sausiņi, b) torte

biskvitkūkas, piparkūka, c) pumperniķels, smilšu kūkas,

tējas cepumi.

3. Pagatavot 2 veidu konfekšu

4. Izvārīt kafiju, šokolādi vai kakao, pagatavot

saldējumu vai krēmu.

5. Aprēķināt pagatavoto saldumu cenas.

6. Pagatavot rudzu un saldskābu maizi.
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Krāsotājs. 1. Sagatavot lietošanai no

sausām krāsām limes un eļļas krāsas.

2. Prast nokrāsot koka, metāla, māla

un akmeņa priekšmetus.
3. Izgatavot nobeicētu, saķitetu koka,

metāla un akmeņa priekšmetu paraugus

4. Prast izvēlēties attiecīgu pindzeli atkarībā no

krāsas un krāsojamā priekšmeta.

5. Pagatavot pēc personīga zīmējuma 3 šablonus

un tos pielietot.

6. Prast lakot un pulierēt priekšmetus

Kreisā roka. 1. Uzrādit ar kreiso roku

glīti un skaidri uzrakstitu dzejoļu krājumu,
ar kreiso roku prast tik pat gliti un ātri

rakstīt, kā ar labo roku; pagatavot zīmēju-
mu ar kreiso roku

2. Prast ar kreiso roku tikpat labi zāģēt, skaldīt,
cirst kokus un griest ar nazi, kā ar labo roku.

Kurpnieks. 1. Prast noņemt mēru un

pēc tā pašrocīgi pagatavot vienu pāri apavu.

2. Prast gliti un labi salāpit apavus (pa-

zoles, papēži, ielāpi) un pielāgot papēžiem
pakavas un gumijas.

3. Pazit dažādas adu zortes. Pazit kurpnieka
darba rikus un prast ar tiem rīkoties.

Kurvpinis. 1. Pazit pinumu un kurvju

pišanai derigus materiālus, zināt, kur tos

atrast un kā tos sagatavot darbam.

2. Pagatavot no sloksnēm vai zariem

2 kurvjus (vienu ar, — otru bez vāka) un 1

rokas kurvīti.

3. Pagatavot kāju slauķi un madraci no meldriemj

jūras zāles vai salmiem.
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*Kustoņu draugs. 1. Jābūtvienam drau-

gam no dzivnieku valsts, kurš dzivo brīvībā.

Zināt dzīvnieku izsargāšanas veidus

no kukaiņiem un parazītiem, pagatavot per-

sonīgi suņu būdu, baložu mājiņu vai putnu
būriti.

3. Prast kustoņiem sniegt palīdzību pārpūlēšanās,

saspiešanas, klibošanas, lūzuma vai mežģijumu gadīju-
mos un pārsiet ievainojumus. Pazit ādu slimības un

prast tās ārstēt.

4. Prast izlabot nepareizi uzliktus sedlus un aiz-

jūgu.

5. Nomazgāt suni, notīrīt zirgu vai citu dzivnieku

un zināt, kur dzivo tuvākais veterinārārsts.

6. Būt par biedri „Kustoņu aizsardzības biedrība",

ja tāda atrodās tuvākā apkārtnē. Zināt medību likumus

un termiņus

* Lauksaimnieks. 1. Uzart un noecēt

vismaz 10kv. mtr. lielu zemes gabalu. Prast

iesēt labību, stādīt kartupeļus, pļaut un ie-

vākt ražu, siet kūļus, kraut sienu kaudzēs,

pļaut un grābt sienu.

2. Prast atšķirt dažāda labuma labību, zināt kad

un kādā daudzumā tā iesējama un kādā daudzumā sa-

gaidāma raža. Zināt labibas tirgus cenas.

3. Zināt, kad un kādā daudzumā dodama barība

lopiem un kā uzturēt kārtībā kūtis, staļļus v. t. t. No

acu uzmetiena prast atšķirt slimus lopus no veseliem,

pareizi iejūgt un izjūgt zirgus.

4. Zināt lauksaimnieka darbu kartibu.

5. Pagatavot žogu (aploku), grābekli un rokturus

darba rīkiem.

6. Pazīt zemes susināšanas paņēmienus un darbus.
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Lidonis. 1. Teorētiski pazīt aeroplānu,

gaiskuģu un parašutu konstrukcijas.
2. Jābūt jēdzienam par dzinējiem avi-

ācijā un viņa darbibu.

3. Teorētiski pazit aeroplānu pacelšanas
un nolaišanas noteikumus un praktiskus paņēmienus.

4. Pazit un nosaukt aeroplāna un gaiskuģa sa-

stāvdaļas, ierici un piederumus.

5. Pastāstīt par aeroplānu un gaiskuģu darbību

kara un miera laikā.

6. Pagatavot modeli, kurš butu spējīgs nolidot

gaisā ne mazāk par 25 metriem.

* Locis. 1. Zināt kādas ostas vai upes

braucamo ceļu, visus sēkļus un dziļumus.
2. Dienas kā ari nakts laikā izvest pa

pareizo ceļu laivu vai kuģi.
3. Zināt ceļa došanas likumus un no-

teikumus par izturēšanos miglainā laika.

4. Zināt ostas fārvateri un kuģu galvenās ugunis.

Mākslinieks. 1. Ar zīmuli uzmest skici

no kustoša cilvēka vai kustoņa.
2. Pagatavot ar krasam gleznu: port-

reju vai dabas skatu (kopiju vai oriģināldarbu).
3. Zināt krāsu un perspektives teoriju.

4. Pagatavot pulciņa klubam 3 plakātus no pul-

ciņa dzīves un piedalīties ar zīmējumiem pulciņa žur-

nāli, ja tāds iznāk.

Mašinrakstitajs. 1. Labi zināt savas

valodas pareizrakstību.
2. Prast ātri un saprotami ar roku rak-

stīt diktātu.

3. Prast lietot papīra loksnes un rakstu

veidus atkarībā no rakstu satura un svarīguma.
4. Pārrakstīt uzdoto tekstu ar ātrumu 100 sitie-

nu minūtē (pielaižamas trīs kļūdas).
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5. Uzrakstīt diktēto ar ātrumu 125 sitienu mi-

nūtē (pielaižamas 3 kļūdas). •

6. Labi pārzināt vienas sistēmas rakstammašinas

sastāvdaļas, prast to iztīrīt, iesmērēt, pārmainīt lenti u.t.t.

Mechaniķiš. 1. Zināt tvaika dzinēju,
motoru un turbinu mechanisma pamatprin-

cipus.

2. Nosaukt šo dzinēju sastāvdaļas un

zināt viņu kopdarbibu; prast to laist darbā,

vadīt, barot (kurināt), apturēt un iesmērēt.

3. Zināt petrolejas un gāzes ķēķa, ŠujmaŠinas,

rakstammašinas, divriteņa, ūdenssūcēja ierīces un prast

ar tām rīkoties.

4. Uzmest projektu un pec tā pagatavot kādu

vienkāršu mechanismu (peļu slazdu, ventilatoru v. t. t.)

5. Zināt dažādu materiālu stiprumu. Vismaz 3

mēnešu laikā darboties atslēdznieka mācekļa amatā

Meteorologs. 1. Vest 2 mēnešus me-

teoroloģiskas piezimes.
2. Zināt pamatjēdzienus par meteoro-

loģiju.
3. Prast apieties ar galveniem meteo-

roloģiskiem instrumentiem un lasit meteoroloģiskas kartes

*Meža dēls. 1. Nodzivot bez pārtrau-
kuma mežā 10 dienas ar vienu vai diviem

draugiem (visu laiku nodzivot zem klajas

debess), izsargāties no slimībām, iepazities
ar apkārtējo mežu, ar viņa dzivnieku un

augu valsti.

2. Uzrādit „meža dienas grāmatu" (intresantākie

novērojumi, iespaidi, fotogrāfijas, zimējumi v. t. t.

3, Izgatavot sev mājokli un meža dzīvei nepie-
ciešamākās lietas, ievērojot pie tam higiēnu, ērtumu un

skaistumu.

4. Uzrādīt dzīvnieku tekas, ēšanas vietas un mā-

jokļus.
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5. Mācēt orientēties mežā un uzņemt zimējumu
no tās daļas, kur atrodās mitne.

6, Uzmeklēt ēšanai derīgus augus, (brīvā dabā

augušus) un pagatavot no tiem ēdienu, (sēnes, augļus,
zāles, ogas, saknes v. t. t.)

7. Pagatavot dzērienu no meža augiem.
8. Uzrādit noķertu un nogalinātu medījumu, ku-

ru pagatavot ēšanai.

9. Salasīt ārstniecibas augus un zināt viņu lie-

tošanu.

10. Zināt, kas darāms pie Čūsku un ģiftigu ku-

kaiņu kodieniem.

11. Prast rāpties kokos, zināt, kā iet pa pļavām,

purvājiem v. t. t.

Mežkopis. 1. Prast lietot cirvi, uzasi-

nāt, uzglabāt, nest un rikoties mežā.

2. Pareizi cirst ar cirvi Vajadzigā vir-

zienā, prast lietot zāģi un cirvi lielu koku

nogāšanai.
3. Prast noteikt 25 koku un krūmu

sugas un zināt viņu lietošanu

4. Noteikt koku apmērus, nosaukt dažādu dēļu
un malkas šķirtnes un zināt viņu apmērus.

5. Žāvēt, izcelt un sakraut grēdās kokus, saga-

tavot šķilas, žagarus, prast lietot ķīļus malkas skaldīšanai.

6. lerīkot mazu koku skolu, vai koka sugu her-

bāriju ar sēklām, lapām, augļiem, mizām, stumbru šķērs-
griezumu, kaitīgiem kukaiņiem v. c.

7. Zināt par mežu apsargāšanu un izciršanu, rin-

došanu, stādišanu vecā mežā, mežkopības likumus, meža

lomu klimatā, ūdens tiribu un meža vairošanos.

8. Zināt, ka cīnīties pret meža degšanu
Modernieks. 1. Prast slaukt govis un

zināt piena higiēnu.
2. Prast uzglabāt pilnpienu un jaunpienu.
3. Pazit jaunsaimniecībā lietojamus pie-

derumus un traukus un prast rikoties ar

centrafūgu.
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4. Pagatavot saldu un skābu krējumu, rūgušu
pienu, sviestu, biezpienu un sieru pēc paša izvēles.

Mūrnieks. I. Prast sajaukt kaļķus vai

cemfentu ar ūdeni.

2. Prast rikoties ar lodi, kārti, Šņori,
un ķelli.

3. Uzbūvēt 1 mtr augstu mūri ar tais-

nu stūri.

4. Konstruēt maizes krāsni ejamo celiņu no

platiem akmeņiem, mazu būdiņu mājas kustoņiem,
vai šķūniti v. c.

5. Sagatavot ūdens izturīgu cementu un kostruet

baseina vai ūdens necaurlaižamu bedri.

Muziķis. 1. Nodziedāt un nospēlēt uz

kaut kāda mūzikas instrumenta skautu him-

nas (Latvijas un starptautisko), 10 skautu

dziesmas un 15 tautu dziesmas.

2. Nospēlēt uz kaut kada instrumenta,
tautiskas un sabiedriskas dejas.

3. Bez iepriekšējas sagatavošanas, vismaz apmie

rinoši nospēlēt uzdoto mūzikas gabalu.
4. Apmācit savu kopu dziedāt tautiskās dziesmas,

sadalot dziedoņus 2 balsīs un uzstāties ar tiem publi-
kas priekšā.

5> Skautu sapulcēs, izrīkojumos, vai pie uguns-

kura uzstāties ar savām dziesmām un mūzikas gabaliem.
6. Pazīt notis un prast tas rakstit.

* Nometnes rīkotājs. 1. Nepārtraukti no-

dzivot vienu nedēļu nometnē vai 3 reizes

piedalities divu dienu ekskursijas ar nakts

guļu teltis.

2. Prast atrast nometnei derīgas vietas,

un zināt nometnes vietas noteikumus..

3. Prast uzcelt būdu vai telti, zināt, kas darāms

ar telšu striķiem lietainā laikā, pagatavot nometnē ērtu

gultu, madraci un nometnei nepieciešamus praktiskus
piederumus.
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4. Uzmeklēt mežā telts vai būdas skeletam pie-
mērotus materiālus un tos izlietot, pagatavot 4 „siļķites".

5. Uzbūvēt, atkarībā no nometnes vietas, derigu
nometnes virtuvi un tur pagatavot pusdienas no 2 ēdie-

niem; uzbūvēt pārtikas noliktavu un ateju.

6, Uzkurt lietainā laikā ugunskuru un to uzturēt

pa visu nometnes laiku; pēc nometnes slēgšanas nodzēst

un iznicināt ugunskura pēdas. Atrast un piegādāt no-

metnē tiru dzeramo ūdeni un prast ūdeni filtrēt.

7. Zināt nometnes higiēnu un prast uzturēt tiribu

nometnē. Prast apsargāt nometni.

8. Sastādit nometnes dienas programas un darba

sadalījumus un vest nometnes dienas grāmatu.

*Pavārs. 1. Prast kopām izdevigi iepirkt
pārtiku 3 dienu ekskursijai.

2. Ātri atrast izdevigu vietu nometnes

virtuves ierikošanai un ierikot pastāvigas
vai ceļojošas nometnes virtuvi.

3. leturēt tiribu nometnes un dzivokļa
virtuvē un ar gaumi pagatavot garšigus ēdienus un tos

prast pareizi pasniegt. Prast rīkoties ar petrolejas un

gāzes virtuvēm.

4. Pagatavot nometnes vai mājas virtuvē: 5 pus-

dienas no 3 ēdieniem katru, tēju, pienu, kafiju, kakao,

putru, klimpas, riss, olas, ceptas un vārītas, izcept,
vārīt un uzcept kartupeļus, pagatavot ķīsēli un pankūkas.

5. Prast sagriest gaļu un maizi un tos sadalit

porcijās, ieturēt kārtibu virtuvē un uzglabāt pārtikas
vielas.

*Peldonis. 1. Nopeldēt uz krūtim, bez

abģērba 100 metru un, nelietojot rokas, uz

muguras 50 metru.

2. Nopeldēt abģērbā 50 metru un no-

gulties ūdeni.

3. Mesties ūdeni no 3 metru augstuma,
nirt 2 metri dziļā ūdeni un izcelt smiltis vai oliņas.
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4. Zināt 3 paņēmienus, ka atsvabināties no slīkoņa,

5. Uzturēties uz ūdeņa 20 min.

*Pioniers. Zināt personigus [rokas, so-

ļa v. c. garumus], prast vienkāršiem paņē-
mieniem, izmērit augstumu, garumu un

platumu.
2. Zināt 24 mezglus un prast tos prak-

tiski izlietot; prast nocirst kokus un zarus

ne resnākus par 10 cm., noasināt mieta galu, iesišanai

zemē, uztrit cirvi, sagatavot malku ugunskuram, iesist

naglas dēli un tās atliekt otrā pusē, prast zāģēt kokus

un malku, izrakt 1 metru dziļu bedri un griezt velēnas,

prast iztrit un ieliekt zāģi, ielikt lāpstai un cirvim kātus.

3. Noradita vietā uzbūvēt tiltiņu un pagatavot 2

tiltu modeļus.

4. Uzbūvēt 4 dažādu paraugu nometnes virtuves,

uzcelt būdu 3 cilvēkiem un telti kopām ar visām ērtī-

bām, uzcelt no nūjām skautu signāltorni 2 cilvēkiem un

no skautu nūjām pagatavot mastu.

5. Prast nopeldēt 30 mtr. bez abģērba.

6. Pagatavot kada udenstransporta līdzekļa modeli

Riteņbraucējs. 1. Prast labi braukt uz

divriteņa, būt spējīgam nobraukt riņķi 2 mtr.

caurmērā un apturēt divriteni uz vietas un

prast uzkāpt un nokāpt no divriteņa kā

braucot, tā ari stāvot.

2. Prast izjaukt, iztīrīt un salikt divri-

Teni un izdarīt nepieciešamus remontus

3. Prast orientēties apkārtnē ar un bez kartes

un aprēķināt braucienam un zināmu uzdevumu veikša-

nai, nepieciešamo laiku.

4. Zināt riteņbraucēja higiēnu un riteņbraucēja

obligatoriskus noteikumus.
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Zoologs. 1. Uzrādīt personigi uzau-

dzinātu dzivnieku, jeb personigi ierīkotu un

uzturētu akvāriju, vai kaut ko tamlīdzīgu.
2. Uzrādit 8 personīgu uzņemtas un

pagatavotas fotogrāfijas, no mežu dzivnieku,
vai putnu dzīves dabā, kukaiņu kolekciju,

putnu ligzdu, olu v. t. I. raksturīgu priekšmetu kolekciju.
3. Prast imitēt 10 dzivnieku un putnu balsīm un

pazit 15 dzivnieku un putnu pēdas.

4. Pazīt un nosaukt visus vietējos, kā māju, tā

ari meža dzīvniekus, 50 priekšstāvjus, no dzīvnieku

valsts: zīdītājiem, putniem, rāpuļiem, zivim, kukaiņiem
v. t. t., griežot sevišķu vērību uz ģiftigiem un kaitīgiem
dzivniekiem.

5. Pastāstīt, intresantus, personīgus novērojumus

par kādu dzīvnieku, [pēc eksamenētāja izvēles].

Zvejnieks. 1. Pazit Latvijas ūdeņos

dzīvojošo zivju sugas un viņu zvejošanas
veidus, uzrādīt vietas, kur vislabāk ķērās
zivis un zināt zivju baribu.

2. Prast zvejot zivis: ar pludiņu, makš-

ķeri, nakts auklu, tikliem, murdu un vizuli.

3. Prast sazvejotās zivis uzglabāt, žavet un sālīt.

4. Prast vēžot.

Žurnālists. 1. Prast stenografēt.
2. Aprakstīt kadu ievērojamu notikumu:

svētki, parāde, ekskursijas, nometnes v. 1.1.

3. Uzrakstīt pec paša izvēles kadu po-

lemiska vai kritiska satura rakstu.

4. Piedalīties skautu žurnālā ar saviem rakstiem

5. Koriģēt vienu drukas loksni.

* Sanitārs. 1. Zināt vispārējos vilcienos

cilvēka anatomiju un fizioloģiju.
2. Prast sniegt pirmo palīdzību sekošos

nelaimes gadījumos: asiņošana (iekšēja un

ārēja), zināt galveno artēriju nosaukumus

un viņu atrašanās vietas; ģibonis, aizsmakums, apde
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gurni (ar uguni, skābēm un sārmiem), apsaldējumi, sa-

spiedumi, izmežģijumi un lūzumi; saģiftēšanās (ar gāzēm,

ģiftigām vielām, kustoņiem, augļiem, uzturu); saules un

siltuma dūrieniem un kritamā kaite.

3. Prast izvest māksligas elpošanas paņēmienus

pēc Šefera sistēmas un iznest cilvēku no dūmiem pil-
dītas telpas.

4. Prast rikoties un sniegt pirmo palidzibu piepē-
žos saslimšanas gadijumos un prast izsargāties no lipī-

gām slimibām.

5. Izdarīt dažādus pārsējumus (galvas, kāju, rumpja,

rokas) ar saiti un lakatiņu; pazit aseptiskus un antisep-
tiskus pārsiešanas veidus un dezinfekcijas vielas.

6. Prast pagatavot nestuves, zināt cietušā uzcel-

šanas un pārnešanas paņēmienus, prast vadīt cietušā

transportēšanu.

7. Prast sastadit pulciņa aptieku, pārzināt to un

lietot tur esošās zāles un piederumus.

8. Prast sniegt palīdzību ugunsgrēka, slīkšanas,
ledus ielūšanas, pašnāvības, trako suņu, satrakota zirga

v. c. gadijumos.

9. Zināt vispārējus veselības kopšanas likumus un

nometnes higiēnu.

Sēņotājs. 1. Zināt, kādas sēnes aug

sava apvidū, prast tas lasit.

2. Pazit 15 ēšanai derīgu sēņu sugas,

prast atšķirt ēdamas no viņām lidzigām
ēšanai nederigām sēnēm; pazīt visbiežāk

sastopamu senu sugas savā apkārtnē

3. Prast žāvēt veselas un sagrieztas sēnes, kon-

zervēt kā ari sagatavot tūlitejai ēšanai.

4. Prast sniegt pirmo palidzibu saģiftēšanās gadī-

jumā ar sēnēm.
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* Signalists. 1. Prast pieņemt un no-

sūtit ziņojumus pēc Morzes alfabēta (ar 1

vai 2 karodziņiem) ar ātrumu 24 burtu

minūtē un pēc semafora 36 burtu minūtē.

2, Prast nodot un pieņemt signālus: ar

tauri, svilpi, balsi, dūmiem, uguni, gaismu v. t. t.

3. Zināt noteiktus skautu signālusar tauri, svilpi,
roku un nūju.

4. Prast sastādīt īsu un skaidru ziņojumu.
5. Pazit zemes un ūdens ceļu signālus.
6. Pazit indiāņu zīmes un zināt šifrus.

Slidskrējējs. 1. Prast ar parastām sli-

dām labi un pareizi skriet: uz priekšu, at-

muguriski un lokveidigi. Būt spējigam no-

skriet 2 kilom. & minut.

2. Prast labi izpildīt 3 daiļskriešanas

figūras: „spirali," «trijnieku" un Jekavas" vai „dubult-
trij nieku."

3. Zināt slidskrējēja higiēnu.
4. Prast sniegt pirmo palidzibu sekošos nelaimes

gadijumos: pie ielūšanas ledū, trieciena, izmežģījumiem,
asiņošanas un apsaldēšanās.

5. Savas slidas arvien turēt kārtībā.

Slimokopejs. 1. Zināt kā apieties ar

slimnieku un ko darit līdz ārsta atnākšanai.

2. Mācēt iekārtot slimniekam istabu,
vēdināt to, zināt, kādai jābūt slimnieka ista-

bas temperatūrai.

3. Uztaisīt un apklāt slimnieka gultu, pārmainīt

gultu un veļu ; mazgāt un ēdināt slimnieku ; prast palī-
dzēt slimniekam trauku lietošanā. Mācēt vadīt slimnieka

pārnešanu no vienas gultas otrā.

4. Prast mērīt temperatūru, skaitīt pulsu un elpo-
šanu, vest T° ļisti, likt „bankas," kompreses aukstas un

siltas. Zināt, kā izsargāt slimnieka miesu no nogulēšanas.
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5. Zināt, kas darāms pie nezināmam slimibām un

epidēmijām.

6. Prast izdarit trauku, veļas un atkritumu de-

zinfekciju.

7. ' Zināt pirmās palidzibas somiņas saturu un prast
ar to rīkoties.

8. Prast pagatavot slimniekam pec ārsta norādī-

jumiem ēdienu un dzērienu.

9. Jābūt zināmai praksei slimo kopšana (vēlams

slimnicā.)

Slēpotājs. 1. Prast labi iet uz slēpēm

pa līdzenām un nelīdzenām vietām, prast

uz slēpēm kāpt kalnos-, a) taisni, b) trep-

veidigi, c) skrūvveidīgi; prast nolaisties no

kalna: vienkārši, ar pagriezieniem, prast

bremzēt.

2. Zināt, kā pagatavojamas slēpes un slēpju koki,

kādiem jābūt apaviem un apģērbam, kā slēpes piesti-

prinājamas pie kājām, kā slēpes uzglabāt un turēt kārtībā

kā vasarā tā ari ziemā un kā tās izlabot vajadzibas

gadijumos.

%

3. Prast sniegt pirmo palīdzību pie ielūšanas ledū,

apsaldēšanās, mežģījumiem un kaulu lūzumiem un zināt

slēpotāju higiēnu.

Stenogrāfs. 1. Pārvaldīt pantografijas

teoriju.
2, Uzrakstīt kaligrafiskū darbu dubultas

rakstnicas lapas lielumā, uz vienas lapas pu-

ses parastā rakstā, uz otras attiecīgi pretim

tas pats pantografija.

3. Rakstit diktātu ne lēnāk par 50 zilbēm minūtē.

4. Stenografēt kādu referātu vai sarunu.

5. Prast lasīt savas stenogramas un tās diktēt

mašīnrakstītājām.
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* Strēlnieks. Pie pārbaudijuma pielaižami
zēni, ne jaunāki par 16 gadiem.

1. Zināt, kā apieties ar ieročiem.

2. Praktiski pazit armijā lietojamās

pistoles un Šautenes, zināt daļu nosaukumus

ka ari prast tās tīrīt, izjaukt un salikt.

3. Vispārējos vilcienos zināt Šaušanas teoriju,
ārējo un iekšējo balistiku. Zināt obligatoriskus šaušanas

noteikumus.

4. Noteikt attālumus no 50—500 metriem ar

kļūdu ne lielāku par 25°/o.
5. Mācēt apieties ar mednieku bisi

Taurētājs. 1. Prast pareizi iztaurēt skau-

tu signālus, obligatoriskus un pulciņā pie-
ņemtus.

2. Iztaurēt pareizi skautu maršu stāvot

uz vietas un soļojot.
3. Pazit signāltaures notis un prast

tās rakstit.

4. lemācit taurēt kadu skautu

* Tautsaimnieks. 1. Zināt Latvijas vēs-

turisko attīstību, viņas robežas un vispārējo

ģeogrāfiju, labi pārzināt Latvijas pilsētas,

ūdeņus, zemes un dzelzsceļus. Zināt valsts

administratīvo sadalījumu.
2. Uzradīt kādas vietas aprakstu, kuru

personigi apmeklējis, papildinot to ar personigi uzņem-

tām fotogrāfijām un atzīmējot aprakstā: iedzivotājus, au-

gus, dzīvniekus, upes un ezerus, klimatu, zemes bagā-

tību, iedzīvotāju galveno nodarbošanos, mājsaimniecibu
un zemkopību, tirdzniecibu un rūpniecību v. t. t.

3. Ņemt dalibu ekskursija pa dzimteni ka kores-

pondentam, fotogrāfam, kolekcionieram v. t, I.

4. Ņemt dalibu ekskursijās (ne īsākus par 3 die-

nām) un iesniegt rakstisku aprakstu.
5. Apmeklēt vismaz 2 Latvijas lielākās " pilsētas

un aprākstit visu svarigāko.
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6. Prast būt par ceļa vadoni reiz apmeklētā ap-

gabalā un zināt, uz ko vērst sevišķu uzmanibu eks-

kursijā.

Telegrāfists, i. Pazit telegrāfa vadus,

aparātus un tā sastāvdaļas, elektriskos trans-

formātorus un elektromagnētus.
2. Pazit Juza un radio telegrāfa uz-

būvi, un darbibu.

3. Paskaidrot Morze telegrāfa aparāta
darbibu un prast izpildit vienkāršus, Ši aparāta remontus.

4. Nodot un pieņemt uz Morze aparāta telegra-
mas ar ātrumu 30 burtu minūtē.

5. Pagatavot kādu telegrafijā lietojamu piederumu:

atslēgu, pieņemšanas stacijas elektromagnētu v. t. L

6. Vispārējos vilcienos pazit dzelzsceļa kustības

dienestu.

Topogrāfs. 1. Zināt topogrāfijā lieto-

jamos mērogus: grafisko, skaitlisko un soļu.
Pazit topogrāfijā pieņemtās zīmes un ho-

rizontāles.

2. Pazit kompasa uzbūvi un prast at-

rast debesspuses, pēc: kompasa, pulksteņa,
saules, mēneša, zvaigznēm un vietējiem priekšmetiem

3. Prast orientēties un lasīt topogrāfiskas, kartes

un plānus, prast tās kopēt un palielināt.

4, Prast atrast vietējos priekšmetus uz kartes

un plāna un otrādi, noteikt viņu virzienus un attālumus

no savas stāvvietas.

5. Uzņemt uz plāna apvidu un tani atrodošos

nometnes vietu, ar piederošām ērtibām, un sargu vietām.

6. Uzņemt acumēra uzņēmumu 1 klm. rādiusā.

7. Uzņemt maršruta (ceļa) uzņēmumu uz 5 klm.

un tam pievienot leģendu.
8. Pagatavot perspektives zimejumu.
9. Noteikt attālumus ar kļūdu ne vairāk, par 10° o,

noteikt vietējo priekšmetu augstumu ar kļūdu ne vai-

rāk par 10°/o.
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10. Prast izvest vietas izlūkošanu, (rekognosciju).
* Tulks. 1. Prast sarunāties kādā svešā

valodā, atri tulkot sarunu latviešu valoda un

otrādi.

2. Tekoši lasit svešvalodu grāmatas un

laikrakstus bez vārdnicas palidzibas, bet

speciālās grāmatas (zinātniskas, techniskas

v. t. I.) ar vārdnicas palidzibu

3. Sastādīt pēc eksaminētajā ieskatiem rakstiskus

tulkojumus no kādas valodas latviešu valodā,

4. Uzrakstīt privāta un oficiāla satura vēstuli, zināt

svešvalodas pieklājības izteicienus un vēstules adre-

sēju mus.

* Ugunsdzēsējs.
Pie pārbaudījumiem pielaižami zeni,

ne jaunāki par 16 gadiem.
1 Prast uzstādit ugunsdzēsēju trepes

un pareizi pa tām kāpt, zināt, kā rikoties

uguni un dūmos, prast pielietot glābšanas
darbos karabini. Zināt striķa piemērošanu, tā atraisī-

šanu un satīšanu. Mācēt iznest samaņu zaudējušus un

zināt cilvēku, dzīvnieku un mantu glābšanas paņēmienus.

2. Prast apieties ar šļirci, sagatavot to darbībai

un izdarit gadījuma remontus. Prast izstiept šļūteņu
vadu un likt ielāpus un stutes. Zināt priekšējā uguns-

dzēsēja pienākumus. Prast rikoties ar ugunsdzēsēja
darba rikiem un „Minimaks" aparātu. Pazīt ugunsdzē-
sēju praksi un vispārējus paņēmienus.

3. Zināt, kā piegādāt ūdeni ar mucām un spai-

ņiem „ūdens ķēdē" un prast to noorganizēt. Prast iz-

lietot dabiskas un māksligas ūdens krātuves.

4. Zināt, kā nostādīt ķēdi ap ugunsgrēka vietu

un kā apsargāt mantas. Demonstrēt māksligas elpoša-
nas paņēmienus, zināt līdzekļus samaņas atdabūšanai

un asins apturēšanai. Zināt, kā paziņot par ugunsgrēku
ugunsdzēsējiem, iedzīvotājiem un policijai.
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5. Jabut zināmai praksei ugunsdzēšanas darbos.

6. Prast rikoties pie meža degšanas.

Veļas mazgātājs. 1. Prast sadalit veļu
mazgāšanai.

2._ Prast mikstinat ūdeni, slapināt veļu,
mazgāt, skalot, stērķelēt, zilināt, žāvēt, sa-

locit, rullēt un gludināt.
3. Prast mazgāt krāsainus, vilnas un

flaneļa drānas

4. Prast gludināt stērķelētu veļu (krekli, apkak-
lītes, aproces.)

5. Zināt mājas lidzekļus un paņēmienus traipu
iznicināšanai

�Vingrotājs
Pie pārbaudījumiem pielaižami zē-

ni, ne jaunāki par 15 gad., pie kam

tiem 1 gadu sistemātiski jāvingro kada vin

grotāju grupā.
1. Labi izpildīt pa vienam vingroju-

mam no katras vingrojumu grupas (pēc Fizīsk. audz.

reglamenta), griežot sevišķu vērību uz pareizu elpošānu,

pamata stāvokļiem un izskaidrot dažādu vingrojumu
nozimi.

2. Labi līst pa kārti un virvi un lekt 1 metru

augstumā un 2,5 metru platumā.

3. Nometnēs ar kopu izvest rīta vingrošanu visas

nometnes laikā.

4. Izvest ar kopu 15 sporta rotaļas.

5. Pareizi iedalit vingrotājus grupas un pēc da-

žādiem paņēmieniem sastādit kolonas.

6. Zināt aizsargāšanās paņēmienus vingrojot uz

rīkiem.

7. Prast masēt un zināt vingrošanas higiēnu.
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* Vispusīgs amatnieks. 1. Prast iesist

naglas un āķus sienā tieši un ar ķīlīšiem,
ieskrūvēt skrūves, atmūķēt durvis un atslē-

gas, iesmērēt atslēgas un viras.

2. Uztrit nažus un šķēres uz galo-
das, izlabot caurus katlus, prast rikoties ar

cirvi, nazi, zāģi, gludeni un prast noregulēt šujmašīnas.
3. Pielāgot logus un durvis ziemai, izkrāsot grīdu,

durvis un logus, uzkārt logu priekškarus un portjeras.
4. Izdarīt vienkāršus mēbeļu, atsperu madraču

labojumus, iztīrīt apģērbus, pasargājot tos vasarā no ko-

diem, prast lāpit apģērbus, apavus un veļu.
5. Salimēt porcelāna un māla traukus, ietīt grā-

matas aploksnē un uzlīmēt zimites, pagatavot vienkāršo

un galdnieka līmi.

6. Pagatavot bērniem rotaļlietas, iepakot lietas

ceļam, iesaiņot mantas un kurvjus.
7. lelikt logu rāmjos stiklus, ierāmēt bildes un

fotogrāfijas.
8. lelikt degļus kvēllampas, izlabot spirta un pet-

rolejas virtuves.

9. Pir gaumi iekārtot dzīvokli, uzkārt bildes, pīt

grozus.

10. Izbalsināt sienas un griestus, tapsēt istabas.

11. Izlabot ūdensvadus, kanalizāciju, pastiprināt un

apmainīt zvanu baterijas, apmainit elektriskās strāvas

aizsargus.

Apbalvojumi.

„Svastika" ir skautu pateicības zime,

kuru uz Centrālās Pārvaldes lēmuma pamata

piešķir biedriem-veicinātājiem un skautu

draugiem par pakalpojumiem organizācijai
un skautu kustībai. „Svastikas" īpašniekam
ir tiesiba prasīt no skautiem pakalpojumus
Ja skauts sastop kādu personu ar „Svas-katra laika.
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tiku", viņam tūliņ jāpieiet tam klāt, jāsveicina un jāpie-
dāvā savi pakalpojumi.

~Latvijas Pelēkā Vilka ordenis" ir

augstākais apbalvojums vaditajam par

sevišķiem nopelniem skautisma ku-

stibā. Šis ordenis sastāv no

sudraba vilka tēla, pie tumši zaļas len-

tes ar nacionālām krāsām un nēsā-

jams ap kaklu. Ordeni piešķir C. P.

uz sevišķu statūtu pamata.

.Baltās Lilijas ordenis" ir apbalvo-

jums skautu vaditājiem un vecākiem skau-

tiem par lielu centibu un idejiskiem nopel-
niem skautu kustibā. Šo ordeni piešķir
C. P. uz sevišķu statūtu pamata.

„l šķiras medalis par dzivības glābšanu". — Tiek

piešķirts vaditājiem un skautiem, kuri ar risku savai

dzivibai izglābuši lidzcilvēku no acīm redzamām viņu
dzivibai draudošām briesmām. Medalis ir sudraba,

apaļš ar skautu ģerboni vienā pusē un numuru ar īpaš-
nieka vārdu otrā pusē. Medaļa lente brūna, ar divām

dzeltēnām stripām gar malām, nēsājams virs kreisās

krūšu kabatas.

„ll Šķiras medalis par dzīvības glābšanu,,. — Tiek

piešķirts vaditājiem un skautiem, kuri bez riska savai

dzivibai izglābuši līdzcilvēku no viņa dzīvībai draudošām

briesmām. Medalis ir oksidēts, apaļš, ar skautu ģērboni
vienā pusē un numuru un ipāšnieka vārdu otrā pusē.

Medaļa lente tumši zila ar 2 baltām stripām gar malām

un nēsājama virs kreisās krūšu kabatas.

Priekšā stādišana apbalvošanai notiek uz pulciņa

goda tiesas lēmuma pamata, ar pulciņa priekšnieka at-

sauksmi. Piešķir Centrālā Pārvalde un izsniedz Valsts

Prezidents vai Organizācijas Prezidents Jura dienas

parādē.
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Skauta paraksts. — Skauts, kurš oficiāli paraksta

savu vārdu uz vēstulēm vai dokumentiem, attiecībā uz

skautiem kā tituli, var pamazinātā veidā, pievienot tam galā,
ka to atšķirību zīmes, kuras viņš ir ieguvis,

Piemēram: ja viņš ir pirmās Šķiras skauts ar sig-
nālista un jūrnieka arodzimēm, tad viņš, pēc sava uz-

vārda, zīmē — skautu ģērboni un attiecigas arodzimes.

Pakāpju atšķires un c.

Jaunulis. — Nav nekādas atšķires.

Apakškopnieks. — Uz kreisās krūšu kabatas vie-

na vertikāla sudraba lentīte, IV2 cm. plata un 8 cm. gara.

Kopnieks. — Divas sudraba lentītes uz kreisās

krūšu kabatas un zaļa svilpes šņore.

Virskopnieks — Trisas sudraba lentites uz krei-

sās krūšu kabatas ap kaklautu 3 cm. plata zaļa Švitra

1 cm. no malas un svilpe pie zaļas šņores.

Vadītajs-kandidats. — Nekādas atšķires.
Skautinstruktors. — Vadītāja formas apģērbs, se-

višķa nozime, sastāvoša no skauta nozimes aploce, ku-

ru nēsā pie kreisās krūšu kabatas un platmales priekšā.

Apakšskautmasters. — Līdziga nozime, bet ar

burtu „A" augšmalā.
Skautmasters. — Līdziga nozime, bet ar burtu

„S" augšmalā.
Virsskautmasters. — Lidzīga nozīme, bet ar bur-

tu „V" augšmalā.

Pulciņa priekšnieka palīgs. — Uz kreisās rokas

piedurknes 1 leņķis un skautu nozīme zaļā krāsā.

Pulciņa priekšnieks. — Tas pats, tikai 2 leņķi.
Inspektora palīgs. — Uz kreisās rokas piedurknes,

izšūts 1 dzeltens leņķis un skautu ģērbonis.

Inspektors un Centrālās Pārvaldes loceklis. — Tas

pats, tikai divi dzelteni leņķi.
Skautu preikšnieks. — Tas pats, tikai 3 leņķi.

Organizācijas Prezidents. — Zelta krāsā skautu

ģērbonis zem kura krustoti 2 ozola zari ar trim lapām
katrs.
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Formas apģērbs.
Skauta formas apģērbs.

Nozīme. Skautu nozīme tiek izsniegta uz pul-

ciņa priekšnieka pieprasījumu kantinē un ir divējādas:
sudraba nozīme ar uzrakstu „Latvija" un nēsājama pie
skautu galvas segas un otra — ar lēcošu sauli un nē-

sājama pie formas apģērba uz kreisās krūšu kabatas

sķērslocijuma. Šo nozimi saņem katrs pilntiesīgs skauts

pie svinīgā solījuma došanas un tāda katram skautam

var būt tikai viena. Skautu nozime pierāda, ka viņas

īpašnieks ir skauts. Nozime nēsājama obligatoriski ari

pie privātapģērba.
Formas apģērbs. Vasarā. Filca platmale aiz-

sargu krāsā vai tādā pašā krāsā audekla cepurite (lai-

viņa) tumši sarkanu (kaklauta krāsā) krustu uz cepures

dibena. Aizsargu krāsā virskreklis

ar brīvu vaļēju kaklu, divām (15X
12 cm.) platām krūšu kabatām katrā

pusē un angļu parauga uzplečiem

(virsotne 2 cm., pamatā 4 cm.).
Krūšu kabatas Šķērslocijums ieņem
1/s no visas kabatas platuma. Ap

kaklu virs apkakles kaklauts (90 kv.

cm.) tumši sarkanā krāsā ar vienā

galā iesietu „laba darba" mezglu.
Tumši zilas biksites 2 pirkstu pla-
tumā virs ceļiem, atstājot tos kailus.

Biksitēs top iebāzta virskrekla apak-

šējā daļa. Brūna ādas josta ar

metāla sprādzi uz kuras skautu

nozime un iniciāli „L. S. C. O."

un 2 riņķiem ar karabinēm katrā

pusē. Melni Šņorzābaki vai kur-

pes. Melnas garas sporta zeķes ar

divām 1 cm. platām baltām strīpām.

Nūja (nometnē). Aizsargu krāsā ceļa

soma. Lietus (putekļu) mētelis.
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Ziemā. Kaklauts nēsājams zem atlrektas ap-

kakles un isu biksišu vietā vienkāršas virsbikses (ne

„galifē") ar sānu kabatām un uz tām uzvilktām zeķēm.

Pārējā forma tāda pat kā vasarā.

Kopa trīsstūris. Katram kopa loceklim ir uz virs-

krekla kreisās piedurknes zem uzpleča uzšūts drēbes

trīsstūris ar krāsām. Trisstūra lielums 5X5X5 cm. pie

kam gaišais trīsstūris liekams uz tumšo. Zem kopa tris-

stūra ir pulciņa numurs melnā krāsā izšūts vai no

melāla.

Neko citu pie formas apģērba nedrīkst nēsāt. Vi-

sas pārējās lietas nēsājamas mugursomā. Skauta drē-

bēm jābūt, ja vien iespējams, no flaneļa vai vilnas; kok-

vilnas veļu nevajaga lietot, jebšu viņa neuzņem sviedrus

un tādēļ var rasties drudzis.

Skautu vadītāju formas

apģērbs.

Filca platmale aizsarga krāsā

ar dzeltēnu ādas siksniņu. Frencis

aizsarga krāsā ar vaļējo krūts izgrie-

zumu, (nometnē — skautu virskrek-

lis). Kaklauts zaļā krāsā. Virs-

bikses (galifē) aizsarga krāsā (no-
metnē isās skautu biksites). Aizsargu
krāsā zeķes ar 2 zaļām stripām ap-

lokos, stilbu tinamie, getras v t. I.

Brūna 54 m /m plata ādas josta (no-
metnē — skautu josta). Šņorzābaki
vai kurpes. Steks vai spieķis. Lie-

tus (putekļu) mētelis. Svilpe pie
baltas vai vītas ādas šņores.

Augšminēto formu, nozimes, pakā-

pes v. 1.1. ir tiesiba nēsāt tikai pie L.S.C.O.

piederošiem skautiem un vaditājiem. (lekš-
lietu Ministra rikojums Nš 3031 no 1923. g.

15. decembra, publ. n

V. V." Nš 286).
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Karogi.

Organizācijas karogs — labā pusē, uz balta pa-

mata, lielais valsts ģērbonis, virs kura uzraksts „Latvijas
Skautu Centrāla Organizācija". Zem ģērboņa ~1918

2. IX 1923". Kreisā pusē pamatā ir valsts karogs, uz

kura skautu ģērbonis. Karoga kāta galā metālā skautu

nozime, zem kuras piesietas nacionālās krāsās auklas ar

2 pušķiem. Karogu organizācijai dāvājis 2. IX 23 g.

nezināmais skautu labvēlis.

Skautu pulciņa karogs — ir baltā kura

vidū skautu ģērboņa konturs. Karoga kreisajā augšējā
stūri taisnstūris valsts krāsās, zem kura var uzšūt tās

biedribas vai iestādes nozimi, pie kuras pastāv pulciņš.

Karoga kāta galā metāla skautu nozime, zem tās, zeltī-

tas auklas ar pušķiem. Pulciņa N izšūts karoga labajā
apakšējā stūrī. Karoga lielums 100X130 cm. Pulci-

ņam, ja tas pastāv vismaz vienu gadu un ir izvedis vis-

maz vienu gadu vasaras nometni, karogu pasniedz Jura

dienas parādē Valsts Prezidents.

Skautu Priekšnieka karodziņš — balts, trisstūra

veidā, ar valsts ka oga krāsu lenti, gareniski pāri tam un

vidū zelta skautu ģērbonis.

Pulciņa Priekšnieka karodziņš — balts, trisstūra

veidā, ar zaļiem diegiem izšūtu skautu ģērboni aplocē,

un pulciņa numuru brivā stūri.

Kopnieka karodziņš — balts, trisstūra veidā, ar

melnu kopa dzīvnieka siluetu vidū un pulciņa numuru

brivā stūri. Lielums 26X42 cm.

Sīkāki par visu citu, paskaidrots oficiāla regla-
mentā ~Latvijas Skauti."

Zēna uzņemšana skautu pulciņā.

Ceremoniāls, jaunuļa uzņemšanai par skautu.

Pulciņš nostājās puslokā, pulciņa priekšn. ar pal. vidū.

Jaunulis kopā ar savu kopnieku nostājās vidū,

pretim pulciņa priekšniekam. Viņa paligs tura rokā jau-

nuļa cepuri un nūju. Pēc skautmastera uzaicinājuma,

kopnieks pieved viņam klāt jaunuli.
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Skautmasters tam jauta: „Vai tu zini, kas ir skauta

gods un ko nozimē dot goda vārdu"?

Jaunulis atbild: „Jā. Tas nozimē, kā skauts arvien

runā patiesibu un kā uz viņa godigumu un uzticību var

katris paļauties". (Vai citi zimīgi vārdi).

„Vai tu zini skautu likumus?" — „Ja.„

„Vai varu paļauties uz tevi, uz tavu godu, kā:,,iz-
pildīsi savus pienākumus pret Dievu un Latvijas valsti.

palīdzēsi līdzcilvēkiem katrā laikā

izpildisi skautu likumus"?

Jaunulis sveicina (to dara ari vis pulciņš,) un dod

svinīgo solījumu:

„Ar goda vardu solos, kā visiem speķiem centišos

izpildīt savus pienākumus pret Dievu un Latvijas
valsti, palidzēt lidzcilvekiem katrā laikā, izpildit
skauta likumus."

Vaditājs:

„Es paļaujos uz tevi, uz tavu godu, kā izpildisi
doto solījumu. No Ši brīža tu piederi pie vispa-

saules skautu brālības un tu esi Latvijas skauts".

Viņa palīgs uzliek jaunam skautam galvā platmali,
iedod tam nūju un apliecību.

Pulciņa priekšnieks spiež viņa kreišo roku.

Jaunais skauts pagriežās pret pulciņu un sveicina

to. Pulciņš atb.ld ar sveicienu.

Skauta apsvei-
ce un slepenā

zīme.

„Sava vieta, marš ! Jaunais skauts

ar kopnieku ieņem vietu savā kopā.

Skautu apsveice un slepenā zīme.

Kad roka ir pacelta pleca agstu-
mā — tā ir „pusapsveice."

Kad roka ir pacelta lidz plat-
malei — tā ir „pilna apsveice."

Kad roka ir pacelta slipi uz

augšu — tā ir Ir „lielā apsveice."
Skauta

vientuļa
apsveice.
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Trisi izstieptie pirksti, (kā trisi skauta nozimes gali)

atgādina viņam par trisiem apsolījumiem skauta solijumā:

1. Izpildīt savus pienākumus pret Dievu un Lat-

vijas valsti.

2. Palīdzēt līdzcilvēkiem katra laika.

3. Izpildīt skauta likumus.

Kad skauts sastop kādu citu skautu, biedri vai

svešnieku, pirmo reizi dienā, viņš to sveicina ar slepeno
zirni.

Savus priekšniekus, vadītājus un kopniekus skauts

sveicina arvien. Tāpat viņš sveicina nacionālo karogu, kara

pulku karogus, valsts himnu izpildot un bēru gājienos.

Apsveici ar roku skauts lieto tikai tad, kad tam

nav nūjas.

Kad viņš iet ar nūju, tad tas sveicina turot nūju
vertikāli labā rokā un kreiso pieliekot pie tās krūšu

augstumā.

Reiz kāds cilvēks man teica, ka viņš esot anglis
un esot tikpat labs kā kurš katrs, un kā lai viņu labāk

nositot, ja viņš kādu reizi paceltu pirkstu, lai sveicinātu

tā saucamos „pārākos"; viņš neesot nekāds viņu vērgs,
lai mestos viņu priekšā ceļos!" un t. t. Tas ir tiešam

vērdzisks gars, kāds ir bieži sastopams pie jaunekļiem,
kuri nav uzņemti skautu vidū.

Es negribēju ar viņu strideties, bet es varēju viņam

pateikt, kā viņam ir nepareizas domas par sveicināšanu.

Apsveice ir tikai zime starp ļaudim, kuri ieņem
zināmu stāvokli. Ar skautu apsveici sasveicināties ir

tiesība tikai skautiem. Tā ir priekšrocība.

Agrākos laikos brivcilvēki nēsāja ieročus un kad

kāds no viņiem sastapa otru, tas pacēla labo roku,
lai parādītu, kā tajā nav ieroči, un kā viņi sastopās
kā draugi. Tas pats tika darīts, kad sastapa kādu* ne-

aizsargātu personu vai sievieti.

Vergi jeb dzimtscilvēki nedrīkstēja ieročus nēsāt

un tamdēļ viņiem vajadzēja paiet pilsonim garam nerādot

nekādas zimes.
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Tagad ļaudis nenēsā ieročus; bet tie, kas to agrāk
drīkstēja darit, kā bruņinieki, ieroču nesēji un karaviri,

un citi ļaudis, kuriem bija ipašums un pelnija sev

uzturu, turpina sasveicināties, tāpat kā agrāk, paceļot
roku pie savas cepures vai to noņemot.

„Liekēžiem" nav tiesības sveicināt un tādēļ tiem

jāpaiet garām nesveicinot, ko ari viņi parasti dara, ne-

griežot nekādu vērību uz brīviem ļaudīm.

Apsveice vienkārši norada, kā jūs esiet kārtīgs
cilvēks un vēliet citiem labu ; tur nav nekā vērdziska.

Ja kāds svešnieks jūs sveicina ar skautu zīmi,

jums vajaga atbildēt tūliņ ar to pašu un pēc tam sniegt

viņam kreiso roku. Ja pēc tam viņš parādīs jums
savu skauta nozīmi vai pierādīs kā viņš ir skauts, jums
vajaga izturēties pret viņu, kā brāli-skautu, un ok vien

iespējams tam izpalīdzēt.

Skautu kara dziesmas.

1. Skautu koris.

Dziedama marša takti, vai ka ovacija rotaļās, ap-

mācībās, v. c. Dziedot stingri jāietur takts.

Vaditajs: In gonjama — gonjama.
Koris: Invubū. Jā bo! Jā bo ! Invubū.

Tas nozīme:

Vadītājs: „Viņš ir lauva!"

Koris: „Ja! Viņš ir pārāks par lauvu;

viņš ir hipopotāms."
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2. Skautu sapulcināšana

Noder kā apsveikums rotaļa vai citur.

Vadītājs : Esi modrs !

Koris: Zing -a - zing
Bom i Bom !

Pie „Bom! Bom!" piesists ar kautko.

3. Skautu aicinājums. •

(Šis mūzikas atmiņai ieteicams atcerēties sekošu

tekstu : ..Skautiem visiem ātri sapulcēties").

Vadītāju ievērībai.

Kaut gan kara dziesmas un dejas pirmā acumir-

klī izliekās tīrais buldurējums — sevišķi tiem, kuri

nekad nav daudz strādājuši ar zēniem — taču tām

piemīt zināma vērtība pašapziņas uzturēšanai.

Ja jūs, piemērām, starp saviem zēniem gribēsiet

panākt disciplīnu, tas nozīmē, lai viņi pastāvīgi iekrātu

enerģiju, kurai vajadzīga izdevīga izeja vai drošības

vārstonis (ventīls) —kara deja ir šāda izeja, bet tomēr

zināmā disciplinētā veidā.

Tāpat arī viņām ir zināms pievilkšanas spēks

prieks dažām mežonīgām dabām, kas nekad negrib

pievienoties mierīgo zēnu baram.
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Kāds anglis Tomlin's, kurš nodarbojās ar paš-
puiku labošanu, saisti un labo savus ~audzēkņus"

vienīgi ar enerģisku dziedāšanu un uzstāšanos korī.

Daudzām angļu skolām un koledžām ir savas

„Ra-ra-ra" dziesmas, no kurām „Zing-a-zing, bom! bom!"

ir tipiska.

Kopa zīmes (atšķires).
Katram pulciņam ir savs nosaukums un tās bie-

dribas, skolas vai iestādes nosaukums, pie kuras tas dar-

bojās, piem. „L. S. C. O. 1. skautu pulciņš pie Latvijas
Sarkanā Krusta." Katrs kops pulciņā nosaucās kādā

dzīvnieka vārdā. Tā, piemēram, pulciņam var būt pieci

kopi, kuri sadalās „Vilka," „Kraukļa," „lrbes," „Vērša"

un „Pūces" kopos.

Katram skautam kopā ir savs pastāvīgs numurs ;

kopniekam ir N° 1, apakškopniekam N° 2, un pārējiem
skautiem numuri pēc kārtas. Skauti darbojās pāros,
biedris ar biedri, Ns 3 ar N° 4, N° 5 ar Ns 6 un N° 7

ar N° 8.

Katrs kops izvēlās savu devizi, kurai parasti sa-

kars ar kopā dzīvnieku.

Katram kopa skautam jāprot imitēt sava kopa dziv-

nieka kliedzienu — tā piem. visiem „Kraukļa" kopa
skautiem jāprot pakaļdarināt kraukļa kārkšanai. Tā ir

zīme ar kuras palīdzību viena kopa skauti var savā

starpā sazināties, slēpjoties nakti. Nevienam skau-

tam nav atļauts pakaļdarināt citu kopu kliedzienus. Kop-
nieks katrā laikā var sasaukt savu kopu dodot svilpienu

un izkliedzot kopa kliedzienu.

Tāpat arī, ja kāds skauts atstāj uz zemes zīmes

citiem, viņš atzīmē pie tām sava kopa dzīvnieka galvu.
Piemēram, ja viņš grib aizrādīt, kā Šo ceļu nevajaga
iet, viņš Šķērsam tam pāri uzzimē zīmi, kas saka: „šeit
neiet" un pievieno tai klāt sava kopa dzīvnieka galvu,
lai pierādītu kāds kops ir atklājis, kā tas ceļš nav de-

rīgs, un ari savu numuru pa kreisi no galvas, lai pierā-

dītu, kurš skauts to atklājis.
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Katram kopniekam pie nūjas
ir neliels balts karodziņš ar sava

kopa dzivnieka galvu abās pusēs
un pulciņa numuru.

skautiem jāprot zimēt sava

kopa dzīvnieka siluetu.

(Vingrināties ar kritu uz sienām vai grīdu, vai ar

spieķi smiltīs vai dubjos).

Kopu silueti.

Vilks

Melns-dzeltens

Vāvere

Pelēks-dzeltens

Briedis

Melns-violets

Bezdelīga
Zils-sarkans

Ezis

Brūns-gaiši
zils

Lācis

Melns-brūns

Meža pīle
Brūns-zaļš

Pūce

Melns-zils

Lapsa
Zaļš-dzeltens

Lūsis

Zalš-sarkans

Dzenis

Vlolets-zalš

Starķis
Sarkans-balts
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Mednis

Melns-sarkans

Vārna

Melns-pelēks

Ķīvīte

Zaļš-balts
Kaķis

Brūns-dzeltens

Meža cūka

Sarkans-pelēks
Suns

Brūns-sarkans

Zīlite

Zils-sarkans

Ērglis
Zils-zaļš

Cauna

Brūns-balts

Dzeguze
Violets-pelēks

Balodis

Zaļš-pelēks

Āpsis

Brūns-pelēks

Cielaviņa
Zils-pelēks

Sikspārnis

Melns-gaiši zils

Skautu ceļa zimes uz zemes, vai sienam v. c. zī-

mējamas arvienu ceļa labā pusē t. i. pa labo roku.

—� Pa šo ceļu jāiet.
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0 |3|—� Vēstule paslēpta bultas virzienā,

triju solu attālumā no šis vietas.
�

X Pa šo ceļu neejiet.

jd. (•) „Es aizgāju mājā."

Nakti šo zimju vietā, viņas tiek apzimētas
55EH ar akmeņiem vai sasietiem zāles kūlišiem tādā

l~j veidā, lai tos varētu sataustit ar roku.

(Izmēģiniet šo).

Ceturtais ugunskura stāsts.

Skautu likumi.

Skautiem visā pasaulē ir savi nerakstiti likumi, kuri

tāpat noteikti jāizpilda, kā ja viņi būtu iespiesti melns

uz balta.

Tos mēs esam mantojuši iz seniem laikiem.

Japāņiem ir savs Bushido jeb veco Samurāju-ka-

rotāju likumi, tāpat kā Eiropā bija vidus laiku bruņinieku
noteikumi. Amerikas indiāniešiem ir savi goda likumi;

zulusiem, Indijas iedzimtniekiem, Eiropas tautām - visiem

ir savi veci likumi.

Tālāk būs pievesti noteikumi, kuri pieņemti skau-

tiem un kurus jūs svinīgi apsolījāties izpildit, kad

tikāt uzņemti par skautu, tāpēc jums viņus vajaga labi

zināt.

Skautu devīze ir:

Esi modrs!

Tas nozīmē, ka jabut modriem garīgi un miesīgi,
lai būtu spējīgs veikt savus pienākumus.

Esi modrs garā, disciplinējot sevi pakļausit
ikkatrai pavēlei un tāpat apdomājat priekšlaikā visus ne-

laimes gadījumus vai stāvokļus, kas varētu atgadīties,
lai zinātu, kas īstā brīdi jādara un varētu to darīt.
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Esi modrs fiz izki, padarot sevi spēcigu, iz-

veicīgu un spējīgu īstā brīdi darīt un veikt to, kas

jāveic.

Skautu likumj.

1. Skauts ir uzticīgs un taisns.

Ja skauts saka: „Ar savu godu apliecinu, ka tas

tā ir," tas nozīmē, kā tas tiešam tā ir, līdzīgi tam, ja

viņš būtu to apliecinājis ar vissvinīgāko zvērastu.

Tāpat ari, ja vadītājs saka skautam: „Es paļaujos
uz tavu godu, kā tas tiks izpildīts," tad skauts ir saistīts

izpildīt dabūto pavēli pēc iespējas labāki, neapstājoties
ne pie kādiem šķēršļiem.

Ja skauts ir aptraipījis savu godu, melodams vai

neizpildīdams pavēli kā vajadzīgs, kas bija tam uzdota,

paļaujoties uz viņa godu, viņam vajaga atdot atpakaļ
savu skauta nozīmi un nekad vairs to nenēsāt. Tāpat

viņu var izslēgt par to no skautu vidus.

2. Skauts izpilda savus pienākumus
pret Dzimteni.

Skauts ir uzticīgs savai dzimtenei, valdībai, saviem

priekšniekiem un darba devējiem. Viņam vajaga visiem

spēkiem aizstāvēt tos pret ienaidniekiem vai cilvēkiem,
kas par viņiem slikti atsaucās.

3. Skauts palīdz tuvākam.

Viņš izpilda savus pienākumus pirms visa cita,

pat ja priekš tam būtu jāziedo savas izpriecas, ērtibas

vai drošība. Ja no divām lietam Ir grūti izvēlēties, kas

patiesībā būtu darāms, viņam vajaga sev jautāt: „Kas
ir mans pienākums,?" tas ir: „Kas būtu labāki priekš

citiem?" —

un viņš darīs to. Viņam vajaga būt modram

katrā laikā glābt dzīvību, vai palīdzēt cietušiem cilvēkiem

un viņam jācenšās izdarīt ikdienas vismaz

vienu labu darbu, kā pakalpojumu.

4. Skauts ir draugs visiem citiem

skautiem.
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Ja skauts sastop kādu citu skautu, pat viņam glūži

nepazistamu, viņam vajaga to uzrunāt un palidzēt tam

vai nu paēdinot viņu, vai apgādājot ar visu vajadzigo, ja
tas iespējams. Skauts nedrikst nekad būt snobis, t. i.

uzpūtigs, iedomigs. Snobis ir tāds cilvēks, kurš uzskata

nabadzigus par zemākiem, vai ari tāds, kas ienist otru,

tāpēc, kā tas ir bagātāks. Skauts uzskata katru cilvēku

sev lidzigu un vēl katram to labāko.

Indusi Kimu bija saukuši par „visas pasaules mazo

draugu" un šādu nosaukumu vajaga katram skautam

izpelnīties.

5. Skauts bezpretruņas izpilda savu

vecāku un priekšnieku pavēles.
Pat ja viņš saņem pavēli, kura tam nepatīk, tā ir

jāizpilda, tāpat kā to dara karaviri, tādēļ kā tas ir

viņa pienākums; un pēc izpildīšanas, viņš, var nākt

un celt savus iebildumus bet pavēle ir tūliņ jāizpilda.
Ta ir disciplīna.

6. Skauts ir tirs domās, vārdos un

darbos.

Viņš negriež vēribu uz muļķiem, kuri runā rupjibas
un neielaižās nekādā ziņā kārdināšanā domāt, runāt vai

darīt kaut ko zemu.

7. Skauts ir možs ari grutibās.
Kad viņš saņem kādu pavēli, ta viņam jāizpilda ar

prieku un gatavību, nevis laiski un itkā negribot.

Skauts nekad nežēlojās par grūtibām, nezobojās

par otru, nedz lādās, ja kas tam nav paticis, bet iet tā-

lāk svilpodams un smaididams.

Kad jums gadās nokavēt vilcienu, vai kāds uzmin

uz jūsu miļākās varžacs — kaut gan skautam nedrikst

būt tādas lietas, kā varžacis, vai citos apgrūtinošos ap-

stākļos, skautam vajaga sevi piespiest tūliņ pasmaidit un

pēc tam uzsvilpo kādu meldiņu un viss būs atkal labi.

Sods par lādēšanos vai nepieklājigu izrunāšanās, ir

krūze auksta ūdens, kas tiek ielieta vainīgam
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skautiem aiz vainīga piedurknes, šo .soda veidu trisi

simti gadu atpakaļ ievedis angļu kapteinis John's Smith's.

8. Skauts ir pieklājīgs.

Viņš ir laipnis pret visiem — bet it sevišķi, pret
sievietēm un bērniem, veciem ļaudīm, nešpējniekiem un

kropļiem un c. Par savu izpalidzibu un pieklājību,

viņš nedrikst saņemt atalgojumu.

9. Skauts nav izšķērdigs.

Viņš ietaupa katru santimu, ko tik var un noglabā

viņu krājkasē, lai būtu uzturas līdzekļi, kad gadijienā
vairs nebūtu darbs un lai nekļūtu citiem par nastu; vai

arī, lai varētu aizdot savu naudu citiem, kad tā tiem ne-

pieciešami vajadziga.

10. Sjkauts ir kustoņu draugs.

Viņam tos vajaga, cik vien iespējams, paglābt no

ciešanām un censties bez vajadzības nenogalināt dzīv-

nieku, jo katris no viņiem ir Dieva radiba. Kaitigus
vai barībai vajadzīgus dzīvniekus var nogalināt.

Skautu rotaļas.

Skauts sastop skautu.

Pilsēta vai uz laukiem.

Atsevišķi skauti, vai visi kopi, vai skauti pāriem
tiek izsūtīti uz divām vietām, triju kilometru atstatuma

un abām pretējām pusēm tad jānāk viena otrai pretim,
vai nu pa ceļu, vai uz kādu nozīmētu vietu pretinieka

aizmugurē, kā, augstu kalnu vai koku. Tas kops uzvā-

rējis kas pirmais ieraudzijis pretinieku, pats nepamanīts,
šinī gadījumā, kopnieks paceļ savu karodziņu, lai vadī-

tājs šo varētu redzēt un dod svilpes zignālu. Kopām

nevajaga būt vienkopus, bet kopa uzvaras labād, lai tū-

liņ varētu pacelt karodziņu, kad kāds ieraudzijis preti-

nieku, skautiem jāuztur sakari ar savu kopnieku ar

zignālu, saucieniem vai citādi.
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Skauti var pēc patikšanas izlietot visādas viltības,
kā uzkāpt kdkos, apslēpties ratos, v. t. t., bet bez se-

višķas norunas viņi nedrikst pārģērbties.
šo rotaļu var izvest ari nakti.

Vēstneši.

Skiiutam tiek uzdots aiznest kādu vēsti uz vispār-

pazistamu vietu, kā piem. uz kaimiņu pilsētiņas, vai

iecirkņa pasta kantori. Viņam tur vajaga palūgt zimitei

uzspiest zīmogu un atgriesties atpakaļ. Pārējie skauti

tiek no sava kopnieka nostādīti tādā veidā, lai varētu

pārredzēt visus ceļus un celiņus un neļaut vēstnešam

nokļūt lidz pastam, bet viņi nedrikst atrasties tuvāki

kantorim, par divisimti metriem. Vēstnesis var visādi

pārģērbties un izlietot visādus satiksmes lidzekļus, kādi

tik tam ienāk prātā.
Ari uz laukiem var Šo rotaļu izvest, tad skautu

nosūta uz kādu zināmu māju vai citu apzimētu vietu.

Kima rotaļa.

Novietojat uz paplātes, uz galda vai gridas, div-

desmit vai trisdesmit dažādus nelielus priekšmetus, kā

piem.: divu vai triju veidu pogas, zimuļus, korķus, lupa-
tas, riekstus, akmeņus, nažus, auklas, fotogrāfijas —

visu, kas gadās pie rokas un pārsedziet tiem pāri kādu

segu vai svārkus.

Sastādāt lietu sarakstu un lidzās tam atstājat katra

zēna atbildēm savu sleju, kā še parādits.

Saraksts
Vec-

ozols

Le-

jlņš

Pūpē-
dis

Vis- Pil- Var-

miers kauvs gods

Rieksts . .
. .

Poga
Melna poga . . .
Sarkana lupatiņa .
Dzeltena „

Nazis

Sarkans zimulis

Melns

Korķis
Ruklas mezgls .
Aukla

Zila krelle . . .



99

Pēc tam atsedzat šos priekšmetus tikai uz vienu

minūti pēc pulksteņa, vai kamēr saskaitīts lidz simtsdiv-

desmit. Pēc tam tos atkal apsedzat.

Ņemat katru zēnu atsevišķi un liekat viņam jums
iečukstēt, kādus viņi priekšmetus atcerējušies un atzī-

mējat viņa atbildes sarakstā.

Tas zēns uzvarējis rotaļā, kurš atcerējies visvai-

rāk priekšmetus.

Morgana rotaļa.

(Izvesta 21. Dublinas skautu pulciņā).

Skautiem tiek uzdots aizskriet lidz kādai sludinā-

jumu stabam, kur jau priekšā atrodās tiesnesis. Katris

drīkst apskatit sludinājumu vienas minūtes laikā un pēc
tam jāskrien atpakaļ uz klubu un jāziņo vaditajam par

visiem sludinājumiem, kas bijuši uz staba.

Debates, tiesas sēdes un c.

Teicams vingrinājums ziemas vakaros klubā ir dc"

bāšu sarīkošana par jautājumiem, kam vispārēja interese-

Vaditajs šajos gadijumos prezidē. Viņam vajaga parū-

pēties, lai kāds runātājs jau priekšlaikus būtu sagatavots
apskatīt jautājumu tikai no viena redzes stāvokļa un lai

otris runātājs būtu sagatavots to atspēkot no otra re-

dzes stāvokļa. Pie tam, kad viņi abi izteikušies, viņš
uzaicina pārējos klātesošos pēc kārtas izteikt savus uz-

skatus. Beidzot viņš šos uzskatus liek uz balsošanu.

Sākuma zēni ir ļoti kautrīgi runātāji, kamēr vadi-

tāja izraudzītais jautājums tiešām sāk saistīt viņu interesi.

Pēc vienām vai divām debatēm, viņi jau iegūst

paļāvibu un spēj sakarīgi izteikties. Caur to viņi pie-

mērojās pareizai, publisku sapulču gaitai, kā piem. uz-

tur priekšlikumus, iesniedz pārlabojumus, padodās

priekšsēdētāja aizrādījumiem, balso, izsaka prezidijam
pateicību un t. t.

.
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Debatu vieta var noturēt dažādības deļ, pec viņu

parauga ari tiesas sēdes.

Ka tiesāšanas materiāls, piemēram, var noderēt

agrāk pievestais stāsts par slepkavibu.
Vadītājs var uzņemties tiesas priekšsēdētaja pie-

nākumus un sadalīt zēniem sekošas lomas:

Apsūdzētais: Jānis Zariņš.
Liecinieki: Kārlis Dzirkals. (ganu zēns).

Miesta iemītnieks.

Vecenīte, (upura draudzene).

Apsūdzētā aizstāvis.

Zvērināto tiesa.

Cik vien iespējams tuvinājāties īsto tiesu sēžu pro-

cedūrai. Ļaujat katram sastādīt savu liecību, runu, vai

jautājumus, atkarībā no savas iedomas un saprašanas,

izsargājoties iziet ārpus stāsta robežām, bet ieejot sīku-

mos. Nav vajadzīgs atrast apsūdzēto par vainigu, ka-

mēr prokuroram neizdodās zvērinātos pārliecināt.

Gala slēdzienā aizrādāt uz to, kā ganuzēns (Kārlis

Dzirkals) ir izpildījis, visus skauta pienākumus, lai zē-

niem tas būtu ka saprotams paraugs.

Nesagatavotas lugas.
Pastāstāt kādas vienkāršas un īsas ludziņas vis-

pārēju saturu un izdalāt lomas, aizrādot katram, kas tam

vispārīgi jādara un jārunā.
Un pēc tam ļaujat viņiem spēlēt un atrast piemē-

rotas sarunas.

Tas attīsta atmiņu, fantāziju un spēju isteikties un

ir vērtīgs audzināšanas līdzeklis.

Sākumā nevajaga cerēt uz patmilibas apmierinā-
šanu ar spēles gaitu un neprasīt no viena vai diviem

aktieriem vairāk, kā pieturēšanos pie dotā sižeta, izlie-

tojot savus vārdus un kustības.

Skautu kara deja.

Skauti nostājas viena rindā, ar vadītāju priekša, tu-

rot nūju labā rokā un kreiso uzliekot uz kaimiņa pleca.
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Vaditājs sāk dziedāt Ingonja-
ma dziesmu. Skauti dzied pie-
dziedājumu un tajā laikā taisa

dažus soļus uz priekšu, piedau-
zot pie garākām notīm.

Atkārtojot piedziedājumu otru

reizi viņi tāpat atkāpjās.

Pie trešās reizes pagriežās
pa kreisi un pieturoties ar krei-

so roku pie kaimiņa pleca, iz-

veido lielu riņķi, visu laiku dzie-

dot, kamēr riņķis gatavs.

Pēc tam riņķa vidū ieiet viens

no viņiem un izpilda kara deju,
attēlojošu, kā viņš sekojis pa

pēdām ienaidniekam un ar to

cinijies. Ciņa tiek attēlota ar vi-

sām attiecigām kustibām un se-

jas izteiksmēm, kamēr iedomā-

tais pretinieks beidzot tiek noga-
lināts. Visu to laiku skauti tur-

pina Ingonjamas dziedāšanu un

dejo katris savā vietā. Tikko

ciņa ir beigusies, vaditājs uz-

sāk „Esi modrs" dziesmu,

kuru viņi atkārto tris reizes par godu, dejojošam
skautam.

Pēc tam viņi atkal sāk dziedāt Ingonjamu un kāds

cits ieiet riņķa vidū, lai attēlotu kā viņš pielavījies meža

vērsim un to nogalinājis. Kāmēr viņš rāda, kā tas pie-

lavījies zvēram, visi skauti notupās un dzied klusām

savu dziesmu, un kad viņš uzbrūk zvēram, visi uzlec

stāvus un sāk diet un dziedāt pilnā balsi. Kad dzivnieks

nogalināts, vaditājs no jauna uzsāk „Esi modris" dzie-

smu, viņam par godu, kas tiek atkārtota trīsas reizes:

skauti pie Bom! Bom! piesit pie zemes ar savām nūjām.
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Trešā atkārtojuma beigās, „Bom! Bom!" tiek at-

kārtots vēl reizi.

Pēc tam riņķis sašaurinājās, atkal pagriežās pa kreisi,

uzliek kreisās rokas uz kaimiņu pleciem un aiziet dzie-

dādami Ingonjama, vai, ja nav vairs tas vajadzīgs, iz-

klīst pēc beidzamā „Bom! Bom!".
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Ingonjama dziedama ar sajūsmu, un nevis kā kā-

da gaudu dziesma.

Ziemā uz laukiem.

Ceļojums uz ziemeļpolu.

Katris kops pagatavo ragaviņas un pajūgu no val-

giem priekš diviem, ko vilkt, (vai ari suņiem, jā
tādi ir iemāciti šim uzdevumam). Divi skauti iet

apmēram kilometru pa priekšu un pārējie ar ragaviņām
seko tiem pa pēdām, vai no viņiem atstātām ceļa zi-

mem sniegā. Visas, pa ceļam sastaptās zimes, ir jāiz-
pēta, jāatzīmē un jāiztulko. Uz ragaviņām salieka-

mas pārtikas vielas, katliņi un. c.

Ceļat sniega būdas. Viņām nevajaga būt platākām,

par nūju garumu, jo uz tām jāatbalstās jumtam. Pēdējo
var pagatavot no zariem un pārklāt ar sniegu.

Sniega cietoksnis.

Šādu cietoksni ar lodziņiem, var uzcelt kāds kops,
cik nu viņam ir jēdziens par šādu cietokšņa būvi. Kad

cietoksnis gatavs, tam uzbrūk kads cits kops, islieto-

dams sniega pikas lādiņu vietā. Katris, sniega pikas
trāpīts skauts, skaitās kā kritis. Uzbrucēju vajaga vis-

maz divtikdaudz, cik aizstāvju.

Cilvēka medības Sibirijā.

Kāds skauts kā bēglis dodās skriešus projām pa

sniegu pašizraudzitā virzienā, kamēr viņš atrod labu pa-

slēptuvi un tur paslēpjās. Divdesmit minušu vēlāk, pā-
rējie dzenās tam pakaļ pa pēdām. Kad tie nonākuši

līdz viņa paslēptuvei, viņš tos apšauda sniega pikām un

katris, kuru viņš trāpa, skaitās kā nošauts. Bēgli vaja-

ga trāpīt trīs reizes, lai viņu varētu skaitīt par nošautu.

Pilsētas.

Ziemu, sniega laikā, skauts var būt visai node-

rigs, strādājot kopnieka vadībā pie sniega tīrīšanas nb

trotuāriem, jumtiem, ielu dzelzceļu sliedēm un t. t.
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To viņi var darit, kā „labu darbu", vai ari lai izpelnitu
naudu kopigai kasei.

Kads vārds kopniekiem.

Karš ir devis jums, kopniekiem, izdevibu darboties pat-

stāvīgi un daudzos gadījumos jūs to esat izmantojuši.

Vadītāji tika aicināti kalpot Tēvijai projām no saviem

pulciņiem un ļoti daudzos gadījumos kopnieki paši sa-

stādīja Goda tiesu un vadija pulciņu vaditāju prom-

būtnē. Gandrīz katrā pulciņā kopnieki bija teicami

vadījuši savus kopus, veicinājuši viņu attīstību un ar sa-

vu kopu veikuši publiskus pakalpojumus ar lielu atzinību.

Es arvien esmu uzskatījis kopu, kā svarīgāko vie-

nību skautu kustibā, bet kopš kara sākuma kopi jo se-

višķi pierādīja, kā viņiem var uzticēties, jo savus pienā-
kumus viņi veic kārtigi.

Es vēlētos, lai jūs kopnieki tāpat turpinātu savu

darbu un uz priekšu vadītu savus kopus vienīgi paši, jo
tad jūs varēsiet saturēt savās rokās katru savu skautu

un izveidot no tiem brašus jaunekļus. To jūs nepanāk-

siet; ja kopā būs divi debešķīgi zēni un pārējie nekur

nederīgi. Jums jācenšās, lai viņi visi būtu pienācigā

augstumā. Vis_svarigākais Šeit ir jusu pašu pie-

mērs, jo kā jūs paši darīsiet, tā daris ari

jūsu skauti. Rādāt viņiem, kā jūs vārāt paklausīt visām

pavēlēm, mutiskām, vai rakstiskām un kā jūs viņas iz-

pildāt, viena alga, vai vadītājā klāt-vai prombūtnē. Rā-

dāt viņiem, kā jūs varat iegūt • dažādas arodzimes un bez

liekas runāšanas jūsu skauti daris to pašu.

Nekad neaizmirstiet, ka jums zēni jāved sev līdz»

bet nav jāstumj sev pa priekšu. Tā tas bija vācu un

angļu armijas pasaules karā.

Tā bija starpība starp angļu un vācu armijām, kad

vācu virsnieki teica saviem kareivjiem: „Ejat"! un raidija
tds ciņā, bet angju virsnieki teica: „lesim!" un veda sa-

vējus uzvarai. Un jums savus skautus apmācot, vajaga
darit tāpat.
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Un skautiem es gribu teikt: jūs esiet redzējuši Ši-

nī karā, kā gūt uzvaras, kad kareivji paklausa Un seko

savam virsniekam, kaut vai nāvē ejot. Bet viņi to dara

zinādami, ka ja visi paklausis un visi kā viens izpildis
savu uzdevumu, uzvara būs droša. Tāpat ari ir skau-

tismā. Paklausāt saviem kopniekiem, sekojat viņu va-

dībai un jūsu kopām nebūs cita lidziga.

II. nodaļa.

Piektais ugunskura stāsts.

Lauku dzīve.

Dzīve brīvā dabā.

Uz laukiem. — Pētišana. — Ceļošana laivā. — Laika

noteikšana. — Kalnos kāpšana. — Kopa kustība.

Nakts darbi. Ziemeļu atrašana.

Dienvidafrikas iedzimto zulusu un svazi cilšu zē-

niem, pirms viņus uzņem pieaugušu cilvēki kārtā, jāie-
mācās būt par skautu — izlūku. Uzņemšana notiek tā :

Kad zēns sasniedzis piecpadsmit vai sešpadsmit

gadus, viņa šādžas viri izģērbj to gluži kailu un izkrāso

viņu no galvas lidz kājām baltā krāsā un iedod vairogu
un isu šķēpu; pēc tam viņi to izved ārā no sādžas un

saka, kā viņš tiks nogalināts, ja kāds to uzies, kāmēr

viņš vēl ir baltā krāsā. Tā tad zēnam neatliek nekas

cits, kā doties iekšā džungļos un kālnos un slēpties no
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citiem cilvēkiem tik ilgi, kamēr baltā krāsa nebūs no-

gājuse no miesas, kas parasti notiek tikai pēc mēneša.

Visu Šo laiku viņam jārūpējās par sevi, jānogalina dziv-

nieki barībai, lietojot kā ieroci savu šķēpu, jādabū uguns

koku berzējot, uz kura Šo gaļu varētu izcept; viņam
jāprot pagatavot sev apģērbs no dzīvnieku ādām un

jāzin, kādas meža saknes, ogas, lapas derigas ēšanai.

Ja viņš visu to veikt nebūs spējigs, būs badā jānomirst
vai meža zvēri to nogalinās. Ja viņam izdodās sevi uz-

turēt pie dzivibas un atrast ceļu uz savu sādžu, kur

tas var atgriesties pēc krāsas noiešanas, tad viņš tiek

no saviem draugiem un radiem uzņemts ar lielām ga-

vilēm un ieskaitits par cilts kareivi, jo viņš ir pierādījis,
kā ir spējīgs rūpēties par sevi.

Dienvidamerikā, Patagonijas (ugunszemes) aukstos

un lietainos apgabalos Jaghanu cilts zēni nemaz ne-

valkā drēbes; pirms viņu uzņemšanas pieaugušo kārtā

tiem jāiztur tā saucamo drosmes pārbaudījumu; zēnam

pašam jāiedzen šķēps dziļi gūžā un visu laiku, neska-

toties uz sāpēm, jāsmaida.

Tas ir nežēlīgs pārbaudījums, bet tas rāda, kā

mežoņi ir sapratuši, kā zēnus jāmāca būt virišķīgiem
un kā nevar ļaut tiem izaugt par nožēlojamiem liekēžiem,

kuri tikai skatās, kā citi strādā.

Mūsu zēnus, pirms viņus uzskata par pieaugušiem,

vajadzētu tamlīdzigi audzināt; tā audzināšana, kuru mēs

izvedam pie skautiem ir domāta ši roba piepildīšanai

iespējamos apmēros. Ja katrs zēns strādātu dūšigi šini

virzienā un patiesi iemācītos visu to, ko mēs cenšamies

tiem iemācit, viņam šis mācības beidzot, būtu tiesības

saukties par skautu un vīrieti, un ja viņš vēlāk iestātos

kara dienestā, kādā citā dienestā vai dotos ceļojumā,
rūpes par sevi tam nedaritu nekādas grūtības un tas

būtu patiesi noderīgs savai dzimtenei.

Es zinu kadu vecu kanādieti, skautu-izlūku un

traperi, kuram tagad būs vairāk kā 80 gadu, kurš vēl
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arvien turpina savu trapera nodarbošanos. Viņa vārds

ir Bill's Hamilton's. Kādā grāmatā ~SeŠdesmit gadi prē-

rijās," kuru viņš nesen sarakstijis, tas apraksta savus

piedzivojumu pilnos dzives briesmu brižus. Visbistamāki

esot nokļūt indiāņu rokās. „Krist viņu gūstā -- nozī-

mē mirt tādā nāvē, kādu neviens nevēlētos piedzīvot.

Sadedzināšana uz lēnas uguns ir visžēlsirdīgākais no ne-

žēlīgiem paņēmieniem. Man bieži jautā, kāpēc mēs do-

damies tādās briesmās? Es arvien atbildēju, kā skautu

dzīvei, zem klajas debess, piemīt zināms burvīgums, no

kura nevar atsvabināties, ja reizi tas ir baudīts. Parā-

diet man cilvēku, kurš ir izaudzis starp lielām dabas

parādībām ! Viņš ciena patiesību, neatkarību un pašpa-

ļāvību ; viņam ir augstsirdīgas tieksmes, viņš ir uzticigs
saviem draugiem un savas dzimtenes karogam."

Es pilnīgi piekrītu tam, ko teicis šis vecais skauts

un it sevišķi uzsveru, kā tie ļaudis, kuri pārnāk no tālām

zemēm un dzīvojuši tādos apstākļos, kurus mēs saucam

par grūtiem un mežonīgiem — ir starp mums tie vis-

augstsirdīgākie bruņinieciskākie, sevišķi pret sievietēm

un nespējniekiem. Pateicoties saviem sakariem ar isto

Dabu, viņi palikuši „dženteļmeņi".

Amerikas skautu organizācijas viceprezidents Ro-

osevelt's ir viens no tiem, kas tic brivas dabas dzives

svētigumam. Pēc atgriešanās no medībām Rietumāfrikā,

viņš iepazinās ar Londonas skautiem un bija lieliski par

tiem sajūsmināts. Viņš rakstija :

„Es cienu rotaļas svaigā gaisā un tas man ir gluži

vienalga, ka šīs rotaļas dažreiz ir rupjas vai saistītas ar

varbūtējiem nelaimes gadījumiem. Es nejūtu līdzi zēna

audzināšanai pārspilēti-jūtelīgā garā, kas itka zēnu ievista

vatē. Brīvas dabas cilvēks dzives ciņās arvienu būs*

piemērotāks. Kad jūs rotaļājaties — rotaļājaties dūšīgi

un kad jūs strādājat — strādājat dūšigi. Bet neļaujat
savām rotaļām un savam sportam traucēt skolas mācības.

Es pazinu kādu vecu būru, kurš karam beidzoties

teica, kā viņš nevarot dzivot dzimtenē kopā ar angļiem
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tādēļ, kā viņu zemē tie izrādijās tik lieli muļķi, ka ne-

prata klajumos dzīvot, nedz ierīkoties ērti savās no-

metnēs, nedz nogalināt lopus un pagatavot barību, un

pastāvīgi nomaldijās biezokņos. Viņš aizrādīja, kā pēc
sešiem mēnešiem daudzi jau bija iemācījušies rū-

pēties par sevi, lai varētu savu dzīvi turpināt, bet daudzi

tomēr nomira un tas bieži notika viņu nemākulības un

muļķības dēļ.

Taisnība, kā civilizēto zemju ļaudis, kareivji un citi

nav mācējuši rūpēties par sevi dabas dzīvē, un rezul-

tātā viņi ilgāku laiku šādai dzīvei izrādās pilnigi bezspē-

cīgi un tiem jāpārvār visādas grūtības un bēdas, kuras

pavisam nebūtu, ja viņi jau no mazotnes būtu māciju-
šies kā nometnē, tā gājienos, par sevi rūpēties. Viņi
nav nekas vairāk, kā vienkārši Jaunuļi".

Viņi nekad nav kūruši ugunskuru un gatavojuši
sev ēdienu: tas arvien viņiem pasniegts gatavā veidā.

Ja mājās tiem ievajagās ūdens, pietiek tikai pagriest
krānu, bet tiem nav nekādas jēgas, kā atrast ūdeni tuks-

nešainā vietā, meklējot zāli un krūmus, vai ari rokot

smilti tiktāļu, kāmēr jūt mitrumu; un ja viņi nomaldās

vai grib zināt laiku, tiem atliek to „uzprasīt policistam".

Viņiem arvienu ir mājas, kur patvērties un gultas, kur

izgulēties. Viņi tos nekad nav pagatavojuši paši, kā

ari neprot gatavot sev apavus un apģērbus. Lūk, kādēļ

Jaunulis" runā par „grūtu dzīvi nometnē;" bet dzīvo-

šana nometnē skautam, kurš zin kā jādara, nav „grūta."

Viņš zin tūkstošu sīku paņēmienu, kā ērti nometnē

ierīkoties, un' pēc tam, kad tas atgriežās atpakaļ civili-

zētā dzīvē, viņām redzot lielo starpību, tā izliekās daudz

cienīgāka, un pat šeit viņš var darit daudz vairāk priekš
sevis, nekā parastais mirstīgais, kurš nekad patiesībā

nav mācījies paredzēt savas vajadzības. Cilvēks, kurš

pieradis likt rokas pie visādiem darbiem, tāpat kā skauts

nometnē, atgriezies pie civilizācijas, ierauga, kā viņam
daudz vieglāki atrast nodarbošanos, jo viņš var pielikt
savas rokas pie ikkatra darba, kāds tam nāktu priekšā
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Pētīšana.

Labs skautu nodarbošanās veids mūsu zemē var

būt pētīšanas ceļojumi kopu sastāvā, vai ari tikai pāriem,
kā to senatnē ceļojošie bruņinieki darija, dodamies svēt-

ceļojumos un palidzot ļaudīm, kam palidziba vajadziga.

Ceļot var uz divriteņa vai ziemā ar slēpēm.

Ja iespējams, skautiem pa šādu ceļojuma laiku

nevajaga pārgulēt naktis zem jumta — tas ir, lai viņi
skaistās naktīs gulētu brīvā gaisā, kādā vietā tie ari ne-

atrastos; vienīgi sliktā laikā var pārgulēt siena Šķūni.

Jums vajaga visos gadijumos turēt pie sevis karti

un cik vien tas iespējams, vienīgi pēc viņas atrast va-

jadzīgo ceļu, izsargājoties pēc tā apjautāties pie pretim-
nācējiem. Jums saprotams vajaga izdarīt savu ikdie-

nišķo „labo darbu", kur tik rastos izdevība, bet bez tam

neaizmirstat izdarit pakalpojumus tiem, kuri atļāvuši jums
izlietot naktsguļai savus šķūņus, kā pateicību par vtņu

pretimnākšanu.

Visām Šajām ekskursijām vajaga būt kādam mēr-

ķim; tā piem., ja esat pilsētnieku zēnu kops, jūs varat

iziet uz laukiem ar nolūku iepazīties un izpētīt kādu zi-

nāmu apvidu, piem. kādu kalnu, ezeru, kādu vecu pili,

kaujas lauku vēsturiskas vietas, vai jūras līci. Pa ceļam
varat arī apciemot kādu lielāku nometni.

Ja turpretim, kops sastāv no laucinieku zēniem,

jūs varat doties apmeklēt kādu lielpilsētu, ar nolūku

iepazīties ar viņas pieminēkļiem, ēkām zoloģisko dārzu,

cirku, muzeijem un c. Un jums vajaga ievērot visu, kas

jums gadās ceļā un atceraties, cik vien iespējams, visu

savu ceļojumu, lai pie gadijuma varētu dot citiem aiz-

rādījumus, kuri gribētu vēlāk doties pa to pašu ceļu.

Uzzīmējiet attiecīgu karti. Saprotams, kā ceļotājiem jā-
ved dienas grāmata, kurā sniedz īsu pārskatu par ka-

tras dienas iespaidiem, pievienodami pārskatam fotogrā-

fijas un zīmējumus no visām interesantām vietām un

lietām.
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Ceļojums laiva.

lešanas vai riteņbraukšanas vietā ļoti teicams vin-

grinājums kopām ir ceļojums laivā, jā Šādu var dabūt,

bet pie šāda ceļojuma pielaižami tikai labi peldētāji, jo
bieži var atgadities nelaimes gadijumi un jā visi prot

peldēt, tas nenes nekādu ļaunumu — bet patiesibā ir

pamācošs atgadijums.

Es reiz izdarīju sādu ceļojumu kopā ar diviem sa-

viem brāļiem. Mēs paņēmām nelielu saliekamu zēģel-
laivu un devāmies augšup pa Temzi cik tālu vien bija

iespējams, kamēr viņa tur palika tik šaura un sekla, ka

mums pastāvīgi vajadzēja izkāpt ārā un pārvilkt savu

laivu pāri iekritušiem kokiem un citiem aizsprostojumiem.
Pēc tam mēs devāmies ar savu laivu uz Avoi'u netālu

no Temzas iztekas, bet tek pretējā virzienā un turpinā-

jām savu ceļu upes virzienā. Tā mēs pabraucām ga-
rām Batl'ei un Bristol'ei tālāk lidz Severn'ai. Pēc tam

pāri Severn'ai un augšā pa Vije uz VVales'u. Mēs ve-

dām lidzi savas teltis, pārtiku un virtuves piederumus,
tā kā gluži neatkarigi varējām dzīvot arā visu laiku.

Skaistāka brauciena nevaru iedomāties un ari izdevumi

bija ļoti niecīgi.

Kalnos kāpšana.

Kalnos kāpšana ari ir intresants sports, kur ir iz-

devība izlietot savas skauta zināšanas, atrodot sev ceļu
un ērti ierīkojoties nometnē.

Saprotams, kā jūs pastāvīgi zaudēsat virzienu, jo

uzkāpjot un nokāpjot dziļās kalna aizās, jūs pazaudēsiet
no redzes aploka izcilus punktus, pēc kuriem vadījāties,
tādēļ virziena kontrolēšānai jāizlieto orientēšanas spējas
pēc kompasa, saules un t. t.

Jūs var ari aplenkt migla, kura sajauc visus aprē-

ķinus pat tādiem cilvēkiem, kuri pazīst katru vietējo ze-

mes stūriti. Tamlīdzīgs gadījums man bij reiz japiedzivo
Skotijā, kad kopā ar kādu kalninieku, labu apvidus pa-
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zinēju, rnes miglā apmaldijamies. Bet paļaudamies uz

viņa apkārtnes pazīšanas spējām, es uzticīgi sekoju viņa
vadibai. Pēc kāda lāika es atradu par vajadzīgu vi-

ņam aizrādīt, kā vējš piepēži mainījies, jo pie iziešanas

tas pūta uz mums no kreisās puses un tagad spēcigi
no labās. Tomēr viņš neuztraucās un gāja tālāk Pie-

pēži es ievēroju, kā vējš sāk pūst no muguras, tā tad.

vai nu vējs, vai kalns, vai mēs paši riņķojam. Un bei-

dzot izrādījās, kā man taisniba: tas nebija ne vējš, ne

kalns, kas riņķoja, bet mēs paši, jo bijām apgājuši kal-

nam pilnigi apkārt un nonākuši atpakaļ tajā vietā, no

kurienes izgājām stundu atpakaļ.
Kalnainā apgabalā skautu darbība var pastāvēt iekš

vingrināšanās sasieties kopā ar virvi, kā to dara kalnos

kāpēji, lai izsargātos lietū un sniegā no iekrišanas aizās

un atslidēšanas atpakaļ, šādā veidā sasienoties, gadījumā

ja kāds pakrit, pārējie ar savu svaru varēs atturēt viņa
nogāšanos lejā.

Savienoties kopā, starp diviem cilvēkiem jābūt ap-

mēram 5 metru liela atstate. Virve jāapsien ap jostas
vietu cilpā, lai mezgls atrastos kreisos sānos. Katram

cilvēkam vajaga no otra atrasties tādā attālumā, lai virve

arvienu būtu stingri savilkta; tādā gadijumā, jā kāds pa-
krit vai paslīd, pārējie, ar visu savu spēku savelk

virvi un tura to tā, kamēr pakritušais nostājās uz

kājām. Cilpas sasiešanai ir vajadzīgs apmēram pus-
otra metra virves. Galējie apsien ap sevi „nāves cilpu",
bet vidējie „vidusviru" cilpu (mezgls Ns 27.)

Kopu kustība.

Parasti skauti iet izlūkos divatā, vai dažreiz pa vie-

nam, ja iziet vairāki, tad tiek pieņemta kopa iekārta.

Pie izlūkošanas reti kad vis kops paliek vienkopus; skauti

izklīst tā, lai varētu apraudzit lielāku apvidu un ja pre-

tinieks gribēs viņus sagūstīt, vai ievilkt lamatās, tam ne-

izdosies visus sagūstit, jo kāds taču paspēs dot briesmu

signālu. Kops, sešu skautu sastāvā, nodarbojoties klajā
laukā, iet šāda veida kārtībā, ar kopnieku vidū;
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Kops klajā laukā.

Kops uz ielas vai ceļa.

ejot pa ielu jeb ceļu, kops
var ieturēt tādu pašu kārtibu,

tikai malējie skāuti turās

sienu vai sētu tuvumā. Skauts

N° 2 iet pa priekšu, N° 3

un N° 4 pa labi un pa krei-

si, N° 5 — beigās un Ns 6 ar kopnieku (N° 1) pa vidu

Ejot pa atklātu vietu

kur kopu varētu ierau

dzit pretinieks vai dziv

nieki, kopām vajag
kustēties uz priekšu

cik ātri vien iespējams, t. i. skautu soļos, pārmaiņus
soļos un skriešus, no vienas paslēptuves līdz otrai. Tik-

ko skauti būs nonākuši paslēptuvē, tie var atpūsties un

apraudzīties apkārt. Jā jūs, ejot kopa priekšgalā pazū-
dat no viņa redzes aploka, jums garām ejot krūmiem

un c. jāaplauž zināmā attālumā zarus vai augu stublājus,

pagriežot galus kustibas virzienā. Šādā kārtā jūs arvienu

varēsiet atrast ceļu atpakaļ, vai ari kops, vai kāds cits,

kas seko jums, varēs viegli to darit un pēc nomīditās

zālas svaiguma spriest par pēdu atstāšanas laiku. letei-

cams tādās vietās, kur tas būtu pieļauts ar cirvi vai nazi

atzimet ceļa zimes pie kokiem, vai uzzīmējot ar kritu

uz sienām, jeb zīmējot ceļa zīmes tieši uz zemes, vai

salikt tās no akmeņiem.

Kad kāds pulciņš visā Savā sastāvā soļo pa ceļu,
tad ieteicams „sadalīties", t. i. gar katru ceļa malu iet

sava rinda skautu. Tādā kārtā viņi nesacels putekļus,
necietis no tiem un ari netraucēs satiksmi.

Nakts darbi.

Skautiem ir jābūt spējigiem atrast ceļu tikpat labi

naktī, kā dienā. Patiesībā kara izlūki, lai būtu apslēpti,
strādā tikai naktis. Dienā viņi parasti izguļas.

Bet ja visam tam neesat pietiekoši vingrinājušies,

jūs varat viegli nakti apmaldīties, jo naktī attālumi izlie-
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kās lielāki un apkārtne grūti saredzama. Tāpat ari jums
vieglāki sacelt lielāku troksni, uzminot uz nesaredza-

miem zariem, paklūpot uz akmeņiem un t. t.

Izlūkojot pretinieku nakti, jums jāpaļaujās vairāk

uz savām ausim, nekā acim un tāpat ari uz savu de-

gunu, jo skauts, kurš labi ievingrinājies saost un nav

samaitājis savu ožu caur smēķēšanu, bieži var saost

pretinieku no liela attāluma. Es tā bieži esmu darijis

un tas man labi ir noderējis.

Nakti skautiem vajaga turēties kopā tuvāki nekā

dienā; sevišķi tumšās vietās kā mezā un c; viņiem
ieteicams turēties pie sava kaimiņa nūjas gala.

Kad skauts darbojās gluži viens viņa nūja tam ir

ļoti noderiga ceļa taustišanai nakti, zaru un c. atliekšanai

no ceļa un t. t.

Skautiem, kuri nakti darbojās izklaidētā kārtibā,

derigi sazināties savā starpā, imitējot sava kopa dzīv-

nieka kliedzieniem. Pretiniekam tas necels nekādas

aizdomas.

Visiem skautiem jāprot atrast ceļu nakti pēc

zvaigznēm.

Ceļa atrašana.
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Starp indiāņu izlūkiem tas, kas teicami prot atrast

ceļu gluži svešā zemē, tiek apzimēts par „Pathfinder'u"

(izlūks), kas ir viens no cienīgākiem nosaukumiem, jo
izlūks, kurš neprot atrast ceļu, nav nekur derīgs.

Daudzi Jaunekļi" ir nomaldījušies klajumos un

mežos un nekad vairs nav redzēti tikai tādēļ, kā ma-

zotnē nemaz nav mācijušies izlūkot, jeb kā mēdz teikt

„neprot skatīties". Es pats zinu daudz tādu gadījumu.

Reiz kāds vīrs, kas devās caur Matabeļu zemi

(Āfrikā), tikai uz dažām minūtēm, kamēr mūļi tika pār-

jūgti, izkāpa no omnibusa. Viņš izgāja tikai dažus met-

rus attālu krūmājos un kad omnibus bija gatavs doties

tālāk, sāka viņu saukt un izmeklēt, bet viss veltīgi; beidzot

nevarēdams viņu sagaidīt, omnibus devās ceļā. Vietējie

iedzīvotāji sarīkoja viņa meklēšanu; pa viņa pēdām se-

koja cik tāļu vien varēja Ši apgabala grūtos apstākļos,
bet nozudušo vīru izdevās atrast tikai dažas nedēļas
vēlāk. Viņa līķi uzgāja gandrīz divdesmitpiecu kilometru

attālumā no tās vietas, kur viņš bija izgājis krūmājā un

gandrīz pie paša ceļa.
Bieži jums var gadīties ejot vienam caur mežu

vai pat pilsētā, jūs pašiem nezinot mainiet virzienu, ape-

jot nokritušos kokus, kādu klinti vai citus Šķēršļus. Ka-

tram cilvēkam ir tieksme cik necik novērsties uz labo

pusi un tādēļ, domādami, kā ejiet pavisam taisni, jūs

patiesībā to nemaz nedarāt, vienīgi, ja pārliecināsaties

pēc saules, kompasa vai apkārtnes izcilus vietām, jūs
redzēsiet, kā gluži īsā lāikā būsat apmetuši lielu likumu.

Parasti, šādā gadijumā Jaunulis" piepeši ievēro,

ka neiet pa īsto ceļu un pie tam, ja ir gluži viens mežā,
vai tuksnesi, tūliņ zaudē savu galvu, uztraucās un sāk

skriet, kad vajadzētu palikt aukstasinīgam un iesākt ko

nebūt derīgāku, piem. iet atpakaļ pa savām pēdām; vai,

ja tas nav iespējams, salasīt žagarus un iekurināt signal-

uguni savas atrašanās vietas norādīšanai tiem, kas jūs
meklētu.
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Galvenais — nezaudēt pirmā bridi dušu.

Ikkatris vecs skauts, ritos iziedams vispirms ievēro,

no kuras puses pūš vējš.

Kad izejat pastaigāties vai izlūkot, jums jāievēro
pēc kompasa, kadā virzienā jūs sākat iet un ari, no kā-

das puses pūš vējš, kas būtu no liela svara, šī virziena

turpināšanai, sevišķi, jā jums nav kompasa vai saule ir

aiz mākoņiem.

Bez tam jums ir jāievēro visi izcilus priekšmeti
apkārtnē, lai varētu pēc tiem atrast savu ceļu, piem.:

augstus torņus, kalnus, savādus kokus, klintis, tiltus un

t. t.; visu, kas varētu palīdzēt atrast ceļu atpakaļ, jeb
pēc kuriem jūs varētu kādam sniegt aizrādījumus, ja*

viņš vēlāk gribētu iet pa to pašu ceļu. Ja jūs, uz

priekšu ejot, ievērosāt šos izcilus priekšmetus, jūs ar-

vienu atradīsiet ceļu atpakaļ, tādēļ jums laiku pa laikam

jāatskatās atpakaļ, lai tos, nākot atpakaļ no otras puses,

varētu pazit.

To pašu ievērojat, kad esat svešā pilsētā, jeb ie-

braucat tajā pa dzelzsceļu; izejot no stacijas, ievērojat,
kādā pusē ir saule vai uz kurieni virzās skursteņa dūmi.

Tāpat ari ievērojat izcilus punktus, ka ēkas, baznīcas,
fabriku skursteņi, ielu un veikalu nosaukumus un t. t.,
lai apstaigājuši daudzas ielas, jūs bez kādām grūtībām
varētu atgriesties atpakaļ uz staciju.

Viss tas iespējams ārkārtīgi viegli, ja būsiet tikai

drusku ievingrinājušies; tomēr daudzi nomaldās svešā

pilsētā, apejot tikai dažus ielu stūrus.

Vēja virziena noteikšanai, pat ja tas būtu ļoti vājš,

'vajaga pasviest gaisā drusku sausu zāļu, jeb paņemt
saujā putekļus un birdināt uz leju, jeb arī apslapēt pirk-
stu no visām pusēm un pacelt to gaisā; sajūtamais vē-

sums norādīs no kuras puses pūš vējš. Kad izpildot pulciņa
izlūka lomu, ir jāatrod ceļš, jums pilnīgi jānododas sa-

vam uzdevumam, jo ir jāievēro vissīkākos nieciņus, ku-

rus sarunādamies savā starpā, vai domādami par citām
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lietām, jūs viņas palaidisiet garām neievērojuši. Veci

skauti — izlūki, parasti ir ļoti klusi ļaudis tāpēc, kā vi-

ņi pieraduši vērst savu uzmanību uz to, kas viņiem jā-
dara. Sākumā jums bieži būs iespējams novērot Jau-

nuli," kurš redzēdams, kā vadošais skauts iet gluši viens,

tuvojās tam un uzsāk ar viņu sarunas, kamēr skauts

viņam, vienā vai otrā veidā neliek manīt, kā viņa klāt-

būtne nav Šeit vēlama. Uz Temzas kuģiem jūs variet

redzēt uzrakstu: „Nesarunājaties ar stūres viru", un tas

pats attiecināms uz skautu, kurš ved pulciņu. Kad iz-

pildāt izlūka lomu, jums jāsakopo visas savas domas

vienā lietā, ka to darija Kims, kad Lurgans viņu gribēja
hipnotizēt.

Laika stāvokļi

Laiks. Katram skautam jāprot noteikt laiku stā-

voklis, sevišķi kalnos kāpjot, braucot ar laivu, kā ari jāprot
lasīt barometru.

Skauts lai atcerās:

Sarkanas debesis vakara — ganam liels prieks

(t. i. nākošā dienā būs skaists laiks.)
Sarkanas debesis rītā — brīdinājums ganam (t. I.

būs lietus).
Dzeltens saules riets — būs vējš.
Gaiši-dzeltens saules riets — būs lietus.

Rasa un migla agra rīta — būs skaists laiks.

Skaidras tāles — lietus vai bija, vai būs.

Sarkana pievakare — būs skaists laiks, tāpat ari

zema ausma.

Augsta ausma ir tad, kad saule pacēlās iz māko-

ņiem ; ja tas notiek augsti virs apvārkšņa — būs vējs.

Viegli mākoņi — skaists laiks.

Mākoņi ar asām malām — vējš.
Saraustīti vai robaini mākoņi — stiprs vējš.

Ziemeļu atrašana.

Ikviens kuģa puika zin kompasa punktus kā savus

piecus pirkstus un tas jāzin ari skautiem. Es jau tiku
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daudz runājis par ziemeļiem un jūs būsiet sapratuši, kā

skautiem no- liela svara ceļa zināšanai zināt ziemeļu vir-

zienu, i

Ja jums nav kompasa,
saule var pateikt, kur atrodas

ziemeļi un mēnenis un zvaigz-
nes to pašu nakti.

Vasarā pulksten sešos no

rita saule ir tieši austrumos

pulkstens deviņos viņa ir dien

vid-austrumos, pusdienā viņa
ir dienvidos un pulkst. sešos

vak. viņa ir taisni rietrumos

Ziemā viņa noriet jau pirms
sešiem, bet tad viņa ari nav vēl sasnieguse rietrumus

Feniķieši, kuri senatnē braukājuši gar Āfrikas piekra

sti, ievēroja kā viņiem izbraucot saule uzlēca kreisā pusē

viņi brauca uz dienvidiem. Bet svešā zemē aizbraukuši, tie

redzēja, ka saule uzlēca pavisam no otras puses, proti —

labās, Patiesibā tie bija apbraukuši apkārt Labās Cc

ribās ragam un brauca tagad uz ziemeļiem gar Rfrikas

austrumkrastu.

Orientēšanās pēc kompasa.
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Lai atrastu diena dienvidu pēc saules — turat

savu pulksteni guļus, ar skaitļu pusi augšup. Pagrieža
to ar mazo rādītāju pret sauli un negrozot pulksten
noliekat papira gabaliņa malu vai zimuli pulkstenim pā
centram. Dabūto leņķi starp skaitli XII un mazo rād

tāju, sadalāt uz pusēm, zimuļa virziens norādīs dien

vidu un ziemeļu virzienus. Šis paņēmiens derīgs tika

ziemeļu puslodē. Dienvidu puslodē prēt sauli jāpaprie
nevis rādītājs, bet skaitlis XII, ziemeļu un dienvidu vir

zieni atrodami tāpat, kā jau aprakstīts.

(Liekat katram zēnam pēc pulksteņa atrās

dienvidu).

Zvaigznes nakti

itkā apraksta loku pār
mums, bet patiesībā
mūsu zeme griežās
zem tām.

Viņas redzamas da-

žādās grupās, kurām

katrai savs cilvēka,

dzīvnieka vai lietu

vārds, skatoties pē<|
tā attēla, jeb „debesu zīmes", kuru viņa rāda.

~Arkls" ir ļoti viegli atrodams, pateicoties viņ
lielai līdzībai ar arklu. Un to vajaga katram skautam

atrast, tāpēc ka tas, ziemeļu puslodē, noteikti var parā
dit ziemeļus. Arkls tiek ari saukts par „Lielo Lāci

(Greizie Rati"). Viņa Četru zvaigžņu loks izveido ast

Divas zvaigznes, kas Arklā norāda ziemeļus, je

polārzvaigzni sauc par „Rādītājiem". Visas tās zvaigz
nes un zvaigznāji naktī, kā jau teicu, kustas, bet po

larzvaigzne paliek nekustoši ziemeļos. „Lielā Lāča

tuvumā atrodas „Mazais Lācis" un beidzamo zvaigzn

šajā zvaigznājā sauc ..Polārzvaigzne".
Debesis var salīdzināt ar atvērtu lietus sargu vir

mūsu galvām. Polārzvaigzne atrodas tur, kur spieķi
iziet cauri drēbei.
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Tāds lietus sargs ir ari izgatavots ar visām zvai-

gznēm viņu attiecigās vietās. Ja jūs nostāsaties zem

viņa un griezisiet to lēnām apkārt, jūs redzēsiet, no-

teikti, ka zvaigznes maina savas vietas, bet polārzvai-

gzne paliks pastāvīgi vidū.

Ir vēl ari cita zvaigžņu grupa, kura attēlo cilvēku,

jostu ap vidu un zobenu pie sāniem. Tas ir „Oriona"

zvaigznājs. Viņu tūliņ var pazīt pēc trijām zvaigznēm
vienā līnijā, kas izveido jostu un trijām mazākām zvaigz-
nēm citā I īriijā, izveidojošām Šķēpu, Bez tam, divas

zvaigznes zemāk pa labi un pa kreisi no šķēpa, ir viņa

kājas, divas citas, augšpus jostas ir pleci un starp viņām
grupa no trim nelielām zvaigznēm — galva.

Pazīt Orionu no liela svara ir tādēļ,
ka pēc viņa jūs arvien varēsiet atrast zie-

meļus vai polārzvaigzni, un viņš ir re-

dzams kā ziemeļu, tā dienvidu puslodē.
Lielais Lācis ir redzams tikai ziemeļu pus-

lodē un Dienvidu Krusts vienīgi dienvidu

puslodē.

Ja jūs turēsiet savu nūju pret de-

besim un vilksiet līniju caur Oriona jostas
vidējo zvaigzni un galvas grupas vidējo

zvaigzni, un iedomāsaties Šo liniju caur

divām lielām zvaigznēm līdz kādai trešai,

šī pēdējā būs Ziemeļu jeb Polārzvaigzne.
Tā tad Oriona zobens — trīs nelie-

lās zvaigznes — norāda uz ziemeļiem.

Zulusu izlūki sauc Oriona jostu un zobenu par

~lngolubu", jeb „trijām, no trim suņiem dzītām cūkām",
Austrumafrikas massajieši saka, ka jostas trīs zvaigznes
esot „trīs vecpuiši, kuriem sekojot trīs vecas meitas".

Jūs redzat, ka skauti - izlūki pazīst Orionu, tikai dažādi

to nosaucot.

Dienvidu puslodē — Dienvidafrikā, Austrālijā —

Arklis jeb Lielais Lācis nav redzams, bet tajā vietā ir
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Dienvidu Krusts. Dienvidu Krusts ir labs paligs dien-

vidpola pareizai atrašanai un viņš tur spēlē tādu pašu

lomu, kā Lielais Lācis ziemeļu puslodē.

Aizrādījumi vadītajiem.

lemācat savus zēnus atrast Lielo Lāci, "polārzvai-

gzni un Orionu; noteikt laiku pēc saules, atrast dienvi-

du pēc pulksteņa. Vingrināties karšu lasišanā un ceļa
atrašanā pēc viņām un ceļa zimju atstāšanā, nolaužot

zarus un .zimējot uz zemes zimes.

Ja gribiet noteikt kādas upes platumu, otrā krastā

ir jāizvēlās kādu priekšmetu R, kā piem. kādu akmeni

vai koku; izejat zem taisna stūra no vietas B un no-

noejat gar

krastmalu,

piemēram,
sešdesmit

metrus; no-

gājuši Šos

sešdesmit

metrus, ie-

spraužat ze-

mē nūju vai

noliekat ak-

meni C; no-

nākot vietā

E, trīsdes-

mit metrus

tālāk, pagriežaties zem taisna stūra un soļus skaitīdamļ
ejat projām no upes, kamēr no jums atstatā zīme šaja
krastā nāks ar zirnī otrā krastā — šajā gadījumā koku

— viena līnija; soļu škaits no E līdz D dos jums pus-

atstatumu no A lidz B.

Lai uzzinātu kada priekšmeta, piem. koka vai

mājas augstumu, noejat no tā kādu attālumu, piemē-

ram deviņus metrus un šeit, vidū iespraužat nūju, pie-
mēram divu metru garumā; pēc tam ejat vēl tiktālu, ka-
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mēr noguļoties
zemē, jūs varat

saredzēt vienā li-

nijā nūjas un ko-

ka galotnes. Ko-

pigais attālums

no H B attiecas

pret koka augstu-

mu H, tāpat, kā

attālums A B at-

tiecās uz koka augstumu. Tā tad, ja kopīgais attā-

lums MB ir 12 metri un attālums AB — trīs metri

(nūja ir 2 metri gara), koks ir 8 metri augsts.
HB : HX = flB : AZ; 12 : HX = 3 : 2 ; 3HX =

24; HX =8.

Orientēšanas rotaļas.

Vaditājs ar ceļojuma karti pie rokas, aizved kopu
uz kādu svešu pilsētu vai svešu apvidu. Pēc tam, kad

viņš pateicot tālākā ceļa virzienu, viņš uzdod, katram

Skautam pēc kārtas vadit kopu, piem. septiņas minūtes

katram, ja kops uz divriteņiem, — piecpadsmit minūtes.

Vadoņiem pēc kārtas jāatrod ceļš, un viņa kartes lasī-

šanas spējas novērtējamas ar punktiem.

Izlūkošana kalnos.

šī rotaļa lidziga rotaļai „Zirnēklis un muša". Die-

nai austot tiek izsūtīti trīs „zaķi" ar noteikumu noslēp-
ties kaut kur kalnos; pēc brokastīm „suņu" bars dodās

viņus meklēt. Tas viņiem jāizdara lidz kādam noteik-

tam laikam, piem. lidz pīkst. 12. Ja viņi zaķus ierauga,

pat ar tālskatu, tie skaitās kā atrasti, tikai atradējam va-

jaga uzrādīt noteiktu vietu, kur tie bijuši. Vajaga noteikt

zināmā apvida robežas, kuras nav brīv pāriet, pretējā

gadijumā pārgājējs skaitās kā izslēgts no rotaļas.

Ziemeļu atrašana. Skauti tiek nostādīti trīs-

desmit metrus viens no otra un katrs no viņiem noliek
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zemē savu nūju tādā virzienā, kādā pēc viņa domām

vajaga atrasties ziemeļiem (vai dienvidiem), neizlietojot

pie tam nekādus instrumentus, to izdarijis skauts atkā-

pjas no savas nūjas tris soļus atpakaļ. Vaditājs salī-

dzina ikkatras nūjas virzienu ar kompasu un tas uzva-

rējis, kurš nūju novietojis vispareizāki. šī rotaļa deriga

izvešanai ari nakti, apmākušās dienās, tikpat labi kā

saulainās.

Aizrādījumi vadītājiem

Vingrinājumi.

Vingrinājāties skautu sasiešanā vienā virvē kā

tas vajadzīgs kalnā kāpjot. Vingrināties (ja dabūjama

laiva) piebraukšanā pie steķa, laivas piesiešanā pie
krasta, airēšanā, stūrēšanā ar kārti, airu novietošanā,

virves sviešana, laivas vadīšanā, barometra lasīšanā v c

Lauka dzīves rotaļas.

Izlūkošana naktī.

Pieradināt skautus klausīties un raudzities nakti,
izstādot vairākus sargu posteņus, kuri var stāvēt vai

staigāt apkārt, apbruņotus ar pistolēm un tukšiem lādi-

ņiem, vai vienkārši ar svilpēm. Citiem skautiem, kuri

spēlē pretinieku, vajaga viņiem pielavities klātu un tos

savaņģot. Ja kāds sargs sadzird troksni, viņš izšauj,

uzsauc, vai uzsvilpj. Uzbrucējiem tūliņ jāapstājāš un jā-

paliek mierā. Vadītājs ierodās pie sarga un apjautājās,
kur viņš dzirdējis troksni un, ja pareizi, tad sargs skai-

tās uzvarējis. Ja pretiniekam izdodās nepamanītam pie-

kļūt sargam tuvāk par 10 metriem, viņš atstāj zemē

kādu priekšmetu, piem. kabatas drānu un atgriežās at-

pakaļ. Pēc tam viņš ar nodomu saceļ troksni, lai sargs

izšautu un kad ieradīsies vaditājs, viņš tam paskaidro,
ko izdarijis. To pašu var izdarīt ari dienā, bet tad sar-

giem jāaizsien acis.
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Sestais ugunskura stāsts.

Jūras skauti.

Vecie jūras vilki. — Drake's un Nelson's. — Dzivibas

glābēji. — Dzive uz ūdens. — Jūras rotaļas.

Vecie juras vilki.

Pirms četriem gadu simteņiem, karalienes Eliza-

betes laikā, Spānijas, Anglijas, Holandes un Portugālijas

jūrnieki kļuva slaveni ar saviem pārdrošiem ceļojumiem
mazos būreniekos pa gluži svešiem okeāniem jaunu

zemju atrašanas nolūkos visās pasaules malās priekš
savas dzimtenes.

Uz kāda piekrastes kuģa Lamanša kanāli bija kāds

mazs kuģa puika, kurš ilgojās kļūt par tādu atradēju,
bet kad iepazinās ar apstākļiem tūvāk, viņam likās gluži

neiespējami, kā viņš, mazs nabaga zēns, varētu kādreiz

pasaulē pacelties pāri tam stāvoklim, kādu tagad viņš

ieņēma uz Ši niecigā piekrastes kuģa, pāri Šai grūtai dzi-

vei, pastāvigi pusbadā un saņemot, kā jau parasts, vairāk

sitienus, nekā santīmus.

Bet izrādās, kā katrs zēns, cik nabadzīgs viņš
nebūtu, var tikt uz priekšu ja visiem spēkiem pēc tā

cenšās. Jaunais Drake's — tāds bija viņa vārds — ātri

izvirzijās, neskatoties uz neskaitāmām grūtibām: viņš

dūšīgi veica savus pienākumus, ko virsnieki redzēja -un

pastāvīgi viņu paaugstināja, lidz beidzot viņš jau bija

divu nelielu, septiņdesmit un trisdesmit tonu, kuģu kap-
teinis. Rr Šiem kuģiem viņš devās pāri okeānam uz

Centrālameriku, lai karotu ar angļu toreizējiem ienaid-

niekiem — spāniešiem. Viņš ne tikai tos sakāva, bet

tam pat izdevās saņemt gūstā dažus no viņu kuģiem un

daudz vērtīga kara laupijuma viņu pilsētās. Pēc atgrie-
šanās dzimtenē, viņam tika uzdots vadit svarjgu ekspe-

dīciju, sastāvošu no pieciem kuģiem, no kuriem lielākais
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bija tikai simts tonu un mazākais — piecpadsmit tonu

liels. Tajā laikā tie bija skaisti kuģi, bet nebija lielāki

par tagadējiem piekrastes vai zveju kuģiem.

(Paradiet pasaules karti).

Ar Šiem kuģiem viņš zēģelēja gar Āfrikas rietrumu

piekrasti, pēc tam pāri uz Braziliju, tad gar Dienvid-

amerikas piekrasti cauri bistamam un grūtam Magellāna

jūras šaurumam, iekšā Klusā okeānā. Tagad viņš brauca

gar Amerikas rietrumkrastu lidz Kalifornijai un tad pāri
uz Indiju un no turienes gar labās Ceribas Ragu uz

Angliju, šis viņa ceļojums ieilga gandriz trisus gadus.

Viņa labākais kuģis ~Golden Hind" (Zelta stirna), kaut

gan sašauts un sabojāts kaujās un vētras, tika sagaidīts
Deptford'ā ar lielu godu. Pate karaliene ieradās uz

kuģa un savu apmierinājumu par Drake'a teicamo dar-

bību pierādīdama, iecēla viņu bruņinieku kārtā, pasnieg-
dama viņa paša izroboto zobenu.

Drīz pēc tam Spānijas karālis Vīlips ķērās pie lie-

las flotes sagatavošanas, un kaut gan viņš karalienei Eli-

zabetei apsolījās, kā tā neesot domāta pret Angliju, ser's

Francis Drake's, kurs tagad komandēja nelielu angļu
karakuģu floti, saprata, ka tā tomēr domāta tikai tam

nolūkam. Drīz pēc tam nāca rokās kāda slepena vēstule,

kas apstiprināja viņa aizdomas. Drake's devās ar floti

ceļā un braukāja gar Spānijas krastiem, iznicinādams

viņu kuģus un noliktavas, kur tik tās atrada, un tādā

kārtā apgrūtināja Spānijas gatavošanos uz karu. Tā viņš

bija nogremdējis vai sadedzinājis kuģus koptilpumā kā-

dus 12000 tonas. Savā ziņojumā viņš aprakstīja, kā

esot ..apsvilinājis Spānijas karālim bārzdu."

Beidzot 1588. gadā liela spāniešu flote „Armāda"
bija sagatavota un devās ūz Angliju. Bet šeit viņus
jau sagaida liels skaits angļu adrrrraļu un jūrnieku. Starp
tiem bija ģeneraladmirālis lords Charles Hovvard of Ef-

fingham, tāpat ari Frobisher's un Dāvis, VValter's Ra-

leigh's un Francis Drake.



125

Patiesibā viņiem bija tikai 67 kuģi, kurus varēja
stādīt pretim spāniešu 130 kuģiem, bet viņi izdarija spā-
niešiem piepešu uzbrukumu, pirms tie bija sagatavojušies
uz kauju un iedzina tos Dunkirk'ā. Šeit spānieši jutās
drošibā un negribēja izbraukt ārā, kamēr kādā nakti

angļi izsūtīja kaujas kuģus, kuri piespieda viņus izbraukt

jūrā. Notika briesmiga jūras kauja, kuru vadija Drakes

uz „Revenge" (Atriebējs). Kauja vilkās cauru dienu.

Rēca lielgabali. Grima kuģi.

Beidzot spānieši atkāpās Ziemeļu jūrā. Tā bija
vienigā izeja. Ar sašautiem kuģiem un vētru svaiditi

viņi apbrauca apkārt Skotijas un Īrijas ziemeļiem un no

cildinātās 130 kuģu lielās flotes atgriezās tikai 53 kuģi,
un no 30.000 viriem tikai apmēram 9000.

„Spānijas lepnumus apklājās ar putekļiem, un An-

glija uzreizi ieņēma pirmo vietu starp pasaules tautām"

(E. Protherve).
Ir jau krietni sen atpakaļ, kad angļi cmijās ar fran-

čiem pie T rafalgar'as, un tāpat ari pret krieviem un

dāņiem Baltijas jūrā. Tās dienas ir aizgājušas un kopš
tā laika angļiem nav klājies slikti.

Caur grūtām cīņām viņi mācijāš cienit viens otru.

Tagad skauti lielā skaitā ir visās šajās zemēs un dod

mums iemeslu būt nākotnē vēl labākiem draugiem.

Nelsons.

Divsimts gadus pēc Drake'a radās Nelson's. Viņš

bija kāda Norfolk'as mācītāja dēls — slimīgs jauneklis
un kādu laiku kalpoja uz tirdzniecības kuģiem. Viņa

pirmie soļi pretim slavai apzimējami ar to dienu, kad

kuģis, uz kura viņš kalpoja, sagūstīja kādu ienaidnieka

kuģi, uz kura, sekojot pavēlei ar dažiem cilvēkiem bija

jādodās vecākam leitenantam.

Bet jūra tik ļoti trakoja, kā virsnieks atteicās braukt.

Tad Nelson's, līdzīgs īstam skautam, iznāca uz priekšu
un piedāvājās to izdarīt. Tas viņam izdevās un no tā

laika viņš skaitijās kā teicams virsnieks.
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Katrs zēns zin, kā Nelsons pēc sava uzvaru spožā
dzives ceļa par slavu Anglijai, beidzot ieguva lielu uzvāru

par franču un spāniešu flotēm jūras kaujā pie Trafal-

gar'as, bet pats uzvārās stundā no ievainojumiem nomira.

Nelsona un citu lielo jūras kapteiņu — viņu laika

biedru un pēcteču darbs pabeidza nodrošināt angļu jūr-
nieku pārākumu, kam Drake's un viņa laikmeta vecie

jūras vilki bija likuši pamatu. lenaidnieku jūrnieki pil-

nigi tika izdziti iz jūrām un viņu tirdzniecības kuģi ne-

drikstēja uzsākt ceļojumu, iekams viņu zemes nebija

panākušas miera attiecības ar Lielbritāniju.

šis pārspēks uz jūras atļāva angļiem neilgi atpakaļ
darit galu zemai vērgu tirdzniecībai, kas notika Āfrikas

piekrastē, tas palidzēja Anglijai atrast jaunas zemes un

izplatīt civilizāciju starp mežoņiem tālās pasaules maJās.

Angļu tirdzniecibas kuģu uzņēmiba ir veicinājusi viņu
tirdzniecības sekmigu izplatišanos visā pasaulē un nodro-

šinājuši dzimtenes un aizjūru apgabalu iedzīvotāju lab-

klājību.

Jūrnieka dzive ir varena, jo viņš pastāvigi apciemo
svešas un intresantas zemes un ar savu labo kuģi ap-

braukā tālās jūras, vedot pastāvīgu ciņu ar viļņiem un

vējiem. Briva un veselīga dzīve svaigā gaisā veicinā

labu garu stāvokli, drosmi un izveicibu, kādēļ mūsu jūr-
nieki tiešām izpelnās vispārēju cienību — un visu laiku

viņi pie tam strādā tēvijas labā.

Atkal no jauna Šajā karā, kas angļiem iepotēja ap-

ziņu par viņu pārākumu uz jūras — izglāba tēviju. Viņu
flote turēja ienaidniekus iesprostotus viņu ostās un kad

kāds karakuģis uzdrošinājās izlīst no paslēptuves un uz-

brukt, viņš tika iznicināts. Sekas bija tās, kā angļi va-

rēja transportēt savus karapulkus un munīciju pāri jūrām
visos virzienos, gandrīz no ienaidniekiem netraucēti. Pat

zemūdens laivas, ar kurām tie cerēja iznicināt angļu
floti, ir maz ko spējušas un pa lielākai daļai tikušas sa-

gūstītas vai nogremdētas no angļu kuģiem.
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Skauti ir sekmigi palīdzējuši jūrniekiem, izpildot

krastsargu pienākumus un tā atbrīvodami daudz viru

kara dienestam flotē.

Mūsu dzīvības glābēji.

Mēs esam daudz dzirdējuši par ikdienišķas dzives

varoņiem, bet laikam lielāku varoņu un patiesu „skautu"
nebūs, kā tie jūrnieki, kas braukā ar glābšanas laivām

gar Lielbritānijas piekrasti. Viņiem jābūt „arvienu
modriem'" doties jūrā, kur trako vētra, glābt citu dzīvī-

bas. Viņi to dara tik bieži un tik mierīgi, kādēļ mēs

to esam pieraduši uzskatīt par visai ikdienišķigu darbu, bet

patiesībā viņu darbs ir ārkārtigs, un pelna mūsu ap-

brīnošanu.

Es priecājos, kā ir tikdaudz skautu, kuri grib no-

darboties ar „jūras skautismu". Mācoties vadit laivu, un

vispār jūrniecibu, viņi lidz ar to mācās izpildīt savus

pienākumus pret dzimteni, kā jūrnieki uz kara vai uz

tirdzniecības kuģiem, vai ari kā dzivibu glābēji mūsu pie-
krastē.

Kuģis dažreiz var būt tirā paradīze un tīrā elle;
tas atkarājās pilnīgi no viņa ekipāža. Ja tas sastāv no

rupjiem, ķildīgiem un netīrīgiem ļaudīm, tad tā ir bēdīga
kuģa kompānija. Ja viņi, lidzīgi skautiem, ņem dzīvi

kāda viņa ir, ievēro sev apkārt tīrību un kārtibu, tad tā

ir laimīga ģimene, kur rit priecīga dzive.

Dzīve uz ūdens.

Skautam katrā ziņā ir jāprot

peldēt, jo var gadities, kā tam jā-

pārpeld pāri kādai upei, peldus jā-

glābj sava dziviba vai jāmetās ūdeni

glābt kādu līdzcilvēku no noslīkša-

nas. Tādēļ tiem nojums, kuri vēl

neprot peldēt, jāuzskata par savu pie-
nākumu to tūliņ iemācīties; tas nav

visai grūti.
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Tāpat ari, katram skautam jāprot vadit laivu, pa-

reizi piebraukt pie kuģa vai steķiem, tas ir, vai nu ai-

rējot vai izstūrējot lielu likumu, tā kā laivas gals būtu

tajā pašā virzienā, kā kuģa ķilis vai ari pret straumi.

Jums jāprot airēt ar vienu airi, vienā takti ar pārējiem

airētājiem, vai parasti ar divām airēm, vai dzit laivu uz

priekšu, iroties ar vienu airi stūres galā. Airējot izgro-
zāt savu airi virs ūdeņa ar lāpstu gulteniski, lai izsar-

gātos no vēja pretestības, kas varētu mainīt laivas gaitas
ātrumu. Jums jāprot sviest virves galu, lai tas aizķertu
kādu citu laivu vai pāli, vai ari saķert un nostiprināt jums
sviesto galu. Tāpat ari jums jāzin, kā no visādiem ma-

teriāliem, kā dēļiem, baļķiem, mucām, salmu maisiem

un t. t., pagatavot plostu, jo bieži vien jūs vēlēsaties

pārkļūt pāri upei ar savu pārtiku un bagāžu, kad tuvu-

mā nebūs laivas, vai ari uz bojā ejoša kuģa atrodoties,

paši ļaudis neprastu pagatavot plostu un glābties. Bez

tam, jums jāzin, kā sviest slīkstošam cilvēkam glābša-

nas riņķi. Visu šo var iemācities izdarot praktiskus
vingrinājumus. Kā skautiem, jums jāprot ari zvejot, jo
citādi var gadities, kā nonākat bezizejas stāvokli vai pat
badā pie upes pilnu ar baribu priekš jums, kuru jūs
neprotat saņemt.

Juras skautu vingrinājumi.

Laivas vadišana: airēt vai stūrēt ar vienu airi vie-

nam vai kopā ar citiem ; stūrēt, zēģelēt, peldēt un t. t.

Mezglu siešana un galu savienošana.

Būvēt, izlabot, pakuļot un nokrāsot laivu.

Galvenās ziņas par tvaika mašinām un tvaika jeb
hidrauliskiem krāniem, un t. t. Dažādu tipu zēģeļkuģu
takelāžas un karakuģu zināšana.

Buru un savu drēbju izgriešana un sašušana.

Jūrnieku dziesmas un signāli.

Kokos kāpšana.
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Rotaļa.

Valzivs medibas

Valzivs tiek pagatavota no resna baļķa ar izcirstu

galvu un asti. Parasti valzivs medibās ņem dalibu divas

laivas, katrā savs kops — kopnieks rīkojās kā kapteinis,

apakškopnieks — kā šķēpraidis jeb harpunsviedējs, pā-

rējie no kopa — kā airētāji. Katra laiva iziet no savas

ostas; starp abām ostām apm. 1 klm. attālums. Ties-

nesis novieto valzivi lidzigā atstatumā no abām_ ostām

un pēc dotā signāla abas laivas dodās iekšā jūrā, katra

Valzivs medības.

censdamies nokļūt pie valzivs kā pirmā. Tas no har-

punsviedējiem, kurš tur nokļūst pirmais, iedzen tajā savu

harpūnu, pēc tam laiva steigšus apgriežās apkārt un mē-

ģina aizvilkt valzivi uz savu ostu. Otra laiva dzenās tai

pakaļ un to panākuse ari iedzen harpūnu valzivi, grie-
žās apkārt un cenšas vilkt uz savas ostas pusi. Tādā

kārtā starp laivām notiek stīvēšanās un beidzot spēci-
gākā laiva aizvelk valzivi, un dažreiz pat ari pašu pre-

tinieku laivu uz savu ostu. šeit redzams, kā disciplīna,

pilnīgs miers un kapteiņa pavēļu izpildīšana ir no liela

svara lai gūtu uzvāru, ši rotaļa par visām lietām rāda

disciplinas nozimi.

Jūras skautu rotaļas: Izpētišana, Valzivs medibas,

Kuģa bojā iešana, Vērgu tirgotāji, Kontrabandisti, Kuģa
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bojā iešanas uzvedums, un c. (Sk. Baden-Povvell'a grā-
matu „Skouting Games").

Aizrādījumi vaditājiem.

Ja iespējams, apciemojat kara kuģus, okeāna

tvaikoņus un kuģu būvētavas.

Septītais ugunskura stāsts.

Signali un komandas.

Sazināšanas ar signāliem. — Slepeni ziņojumi. — Sig-
nāluguņi. — Komandas. — Svilpes un karogu signāli

Skautiem jāprot ļoti veikli padot no vienas vietas

uz otru slepenā veidā visādas ziņas vai signalizēt viens

otram, un ja ienaidnieks uzbruktu mūsu zemei, skauti

piesavinājušies šo mākslu, būtu ļoti noderigi.

Pirms Mafeking'as aplenkšanas es saņēmu no kāda

nepazistama drauga Transvalē slepenu ziņojumu, kurā

bij aizrādits uz jauniem būru plāniem pret šo pilsētu, kā

ari viņu viru, zirgu un lielgabalu skaits. Sīs ziņas no-

kļuva pie manim uz mazas zimites, kura bija saritināta

mazā bumbiņā un ielikta vienkāršā spieķi izurbtā cauru-
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miņā un aizlipināta tur ar vasku, šis spieķis bija iedots

kādam iedzimtam, kuram bij uzdots šo spieķi aiznest

uz Mafeking'u un pasniegt man kā dāvanu. Protams,

saņemot šo spieķi un dzirdot, kā to sūta kāds balts cil-

vēks, es nešaubijos, ka tani ir kautkas apslēpts. Tuvāk

apskatot šo spieķi es atradu tani šo svarigo vēstuliti.

Tāpat es reiz saņēmu kādu citu vēstuli no drauga,
kurš to bija uzrakstījis indusu valodā, bet ar angļu bur-

tiem. Katrs, kurš mēģinātu šo vēstuli izlasīt būtu ļoti

pārsteigts, nezinādams kādā valodā viņa ir uzrakstīta,

bet man viss tas bija tikpat skaidrs, kā diena.

Kad mēs sūtījām iz Mafeking'as vēstules, tās tika

iedotas iedzimtiem, kuri varēja izlīst cauri būru sargu

ķēdei un kad tas tiem bija izdevies, tad būri tos notu-

rēja parasti par saviem iedzimtiem un negrieza uz tiem

nekādu vērību. Viņi šīs vēstules iznesa šādā ceļā.
Vēstules .tika uzrakstītas uz plāna papiriša un ieliktas

maziņās aploksnēs, un apmēram pusducis šādu vēstuļu
tika saritinātas un savienotas kopā mazā bumbiņā, kuru

ietina svina papīri, kādā parasti ietin tēju.

Šādas mazas bumbiņas iedzimto izlūki nesa rokās

vai pakārtas diegā ap kaklu. Ja kāds manīja, kā būri

to domā sagūstīt, tas ļāva bumbiņām nokrist zemē, kur

tās izskatījās pēc akmeņiem, pie kam orientēšanās dēļ
ievēroja kādus divus—trīs izcilus punktus, lai varētu at-

kal atrast zināmo vietu, kur bumbiņas nokritušas; pēc
tam tas atkal droši devās uz priekšu, kur būri aizturē-

juši un pārmeklējuši nekā aizdomīga neatrastu. Viņi

gaidīja dienu, pat divas, kamēr visas briesmas bija ga-
rām un tad atgriezās atpakaļ uzmeklēt savas vēstules,
kas nenācās grūti, pateicoties ievērotiem izcilus punktiem
apkārtnē.

Jzcilus punkti", neaizmirstiet, ir tādi priekšmeti —

kā koki, kalni, lieli akmeņi v. c, kas savu stāvokli ne-

maina un skautam kas tos ievēro un atceras, noder kā

ceļa rāditāji.
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Signalizācija.

Kapteinis John's Smith's ir pirmais, kas trisi simts

gadus atpakaļ izlietojis signālus, lai izteiktu ar tiem ve-

selus vārdus un teikumus. Toreiz viņš karoja kopā ar

austriešiem pret turkiem, kurus starp kristigājiem, ja
vien tos varēja izbēgt, viņš uzskatīja par grēku, bet viņš
palidzēja katram kristigajam, ari svešniekam, karot pret

pagāniem, tādēļ viņš ari pievienojās austriešiem karā

pret turkiem.

Viņš izgudroja kādu gaismas signālu sistēmu, pēc
kuras nakti rādija lāpas, kuras novietotas zināmā stā-

vokli, nozimēja zināmus vārdus.

Vairāki austriešu karaspēka virsnieki saka vingri-
nāties Šajos signālos kamēr tos iemācījās.

Reiz viens no Šiem virsniekiem tika ielenkts no

turkiem. John's Smith's devās uz karapulku viņam pa-

līgā un nakti nonāca uz kāda kalna aplenktās pilsētas
tūvumā. Tur viņš ar savām lāpām deva vairākus sig-

nālus, kurus ielenktais virsnieks pareizi izlasīja, tie viņam

pateica, kas jādara, kad Smith's apies ienaidnieku no

mugurpuses, un deva garnizonam iespēju izdarīt sek-

mīgu uzbrukumu.

Signalizāciju nevar iemācīties vienā dienā. Tādēļ

armijai un flotei šī kara sākumā ļoti noderēja tas lielais

skautu skaits, kuri, jau iepriekš sagatavoti, varēja izpildīt
savus pienākumus kā signalisti.

Augšā minētie angļu skauti, mācīdamies signali-
zāciju, kura ietilpst skautu programā, nemaz nevarēja
iedomāties, kā tā tik ļoti noderēs dzimtenei. Karam sā-

koties viņi, būdami „arvienu modri", ari signalizācijā pie-

rādīja, kā ir īsti skauti.

Signāluguņi.

Visu zemju skauti mēdz signalizācijas nolūkiem iz-

lietot ari ugunskurus — dūmu ugunskurus dienā,
liesmas — nakti.
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Dūmu signāli. Tris lieli dūmu mutuļi raidīti

viens pēc otra nozimē: «Turpināt!" Vesela rinda ne-

lielu mutuļu nozimē: «Sapulcēties!" Pamīšus mazi un

lieli mutuļi nozimē:
„

Draud briesmas!"

Lai uzkurinātu dūmu ugunskuru — aizdedziniet

parasto ugunskuru un, kad tas krietni iededzies, ap-

klājiet to ar zaļām lapām, zāli, jeb slapju sienu.

Apsedziet ugunskuru ar slapju segu; paceliet nost

segu, ļaujot dūmu mutulim pacelties un pārklājiet atkal.

Mutuļa lielums atkarāsies no tam, uz cik ilgu laiku no-

ņemsiet segu. Priekš maza mutuļa noņemiet segu tik

ilgi, kamēr saskaitiet lidz divi un tūliņ pēc tam uzklājat
un saskaitāt lidz astoņi, pēc tam atkal noņemiet, kamēr

saskaitiet lidz divi v. t. t.

Priekš lieliem mutuļiem noņemiet segu uz sešām

sekundēm.

Gaismas signāli. — Naktī gariem un īsiem

uzliesmojumiem ir tāda pat nozime, kā dūmu signāliem
dienā.

šim nolūkam sakuriniet ugunskuru no malkas un

sausiem zariem, lai rastos, cik vien iespējams, liela

liesma.

Divi skauti nostājas pret ugunskuru, t. i. starp

viņu un tiem, kuriem jūs signalizējat, tura segu, lai

jūsu biedri redzētu liesmu tikai tad, kad gribat, lai to

redzētu. Pēc tam jūs nolaižiet segu, kamēr saskaitāt

lidz divi, priekš isa uzliesmojuma, vai lidz seši —

priekš gara. Starpbrīdis starp uzliesmojumiem — četras

sekundes.

Skaņu signāli.

Pilsoņu karā Amerikā — izlūku priekšnieks kap-

teinis Clowry gribēja bridināt savu armiju, ka ienaid-

nieks taisās tai naktī piepeši uzbrukt, bet viņam nebija

iespējams pie savējiem nokļūt, jo traucēja pārplūduse

upe, kurai nekā nerarēja tikt pāri un pie tam ari sāka

briesmīgi lit.

Ko jūs daritu viņa vietā?
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Viņam iešāvās galvā Jaba ideja. Viņš izlietoja
kādu vecu lokomotivi, iekurināja krāsni un sadzina

tvaiku un ar lokomotives svilpieniem — īsiem un gariem,
deva signālus pēc Morzes ābeces. Drīz vien viņa
draugi Šos signālus sadzirdēja un saprata un atbildēja
tam ar tauri. Viņš tiem nodiktēja bridinošu ziņojumu,
kuru tie izlasija un sāka attiecīgi rikoties. Caur to

20.000 viru liela armija izglābās no gūsta.

Leitnants Boyd Alexander's savā grāmatā: „No

Nigeras līdz Nīlai" raksta, ka kāda Centralafrikas ie-

dzimto cilts signalizējot ar bungu sitieniem. Un es

Āfrikas rietumpiekrastē ari zināju ciltis, kas darīja

tāpat.

Katram skautam jāiemācās signalizēt „ar punktiem
un strīpiņām" pēc Morzes sistēmas, kas ļoti noderīga
ikreizes, kad grib nosūtit ziņojumus ar karodziņiem uz

kādu attālāku vietu un var ari noderēt telegrāfista amatam.

Viņu iemācīties nav grūti, ja jūs ķersaties pie
lietas ar labu gribu. Tā man izrādījās ļoti noderīga
būru karā. Mana kolona mēģināja tikt garām kādai

būru karaspēka daļai, kura bija ieņēmuse kādu kalna

aizu. Pārliecinājušies, ka būru ir daudz vairāk nekā

mūsējo, mēs gaidījām vakaru un sakūruši daudz ugunis,
itkā paliktu nometnē, patiesibā apgājām paātrinātā gaitā
pa nakti kalnus un nākošā rītā atradāmies viņiem aiz-

mugurē, ko tie nemaz nevarēja iedomāties. Mēs tur

atradām telegrāfa vadu, kas bez šaubām savienoja tos

ar viņu galveno Štābu, astoņdesmit kilometru attālumā.

Mēs pievienojām pie sī vada savu nelielo vadu un uz-

ķērām visus ziņojumus, kurus tie sūtīja viens otram un

tā mēs iegūvām ļoti vērtīgas ziņas. Bet mēs nebūtu

varējuši to panākt, ja daži no izlūkiem neprastu Morzes

ābeci.

Morzes ābeces zīmes.

Morzes ābeces zīmes sastādās no punktiem un

strīpiņām noteiktā kārtībā, kurus var nodot ar vienu vai
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diviem karodziņiem (vai ar svilpi, tauri, ugunsliesmām
v. t. t.)

Lai tās vieglāk varētu iemācīties, ieteicams atcerē-

ties vārdus, kuri iespiesti blakus burtu apzīmējumiem.
Zilbes ar patskani „a" dod punktu, bet zilbes pārējiem

patskaņiem — strīpu.

A A-vots

B — Bez-sa-ma-ņas
C — - Ce-la šo-ma

Č

D Diž-ga-bals
E -

F Fan-ta-zi-ja
H

I - - i

X — - — Ku-kai-nis

L - — - - La-si-ta-va

M Mē-ness

N Nū-ja
O O-ri-ons

P Pa-de-vi-ba

R Rā-di-tājs
S - - - Sa-la-ka

Š- - -

T — Telts

U

V Va-ra-kļa-ni
Z Zu-Šu sa-la

ž

Beigas - — - — -

Punkts -

Komats
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Pirms skaitļu raidīšanas, parādīt burtu „S".

Skaitļi:

16—--
-

-

3 8

4- 9

5 0

Pēc katra burta vai skaitļa, ar karodziņu pret ze-

mi vicināt vienu reizi; pēc katra vārda — divas reizes.

Semafora signalizācijas ābece.

Lietojot Šo sistēmu ir iespējams visātrāk nodot

ziņojumus. Signalizācijai lietojami divi karodziņi

(50 cm. X 50 cm.) — viens sarkans — labā rokā, otrs

— balts kreisā rokā, vai divi vienādi — balti — sarkani.

Karodziņi turami zināmā skaidri redzamā leņķi attiecibā

pret ķermeni, jo citādi pieņemšana ir ļoti grūta.
Nosūtitājam arvienu jāatrodas ar seju pret pieņēmē-

jiem. Ja pieņem kādu burtu, kuram nav nekādas nozimes,
tad pieraks t ī tā j s saka : „nav" un lasītā-

ja m tūliņ vajaga apstādināt raidošo staciju paceļot
horicontāli abas rokas (burts R). Saprotot šo pieprasī-

jumu, raidošā stacija nosūta burtu „J". Ziņojumu pie-

ņēmis signalists, pēc tam atkārto beidzamo vārdu, kuru

viņš izlasijis pareizi, pēc kam nosūtītājs turpina ziņo-

jumu no ii vārda.

Ja jūs gribāt nosūtīt ziņojumu, kuru vairums ļaužu
nevarētu izlasīt, izlietojat parasto ābeces burtu vietā

Morzes vai semafora zimes. Viņas viegli sapratis jūsu

draugi, ja viņi pratis signalizēt.

Tāpat, jā jūs gribiet ievest savā kopā slepenu va-

lodu, ieteicams iemācīties „esperanto". ši valoda nav

grūta un viņa ietilpst nelielā grāmatiņā, kurā nemaksā

dārgi. Šo valodu sāk lietot visās zemēs, ta ka ceļojot
svešumā jums būs viegli sarunāties ar citas valsts iedzī-

votājiem.
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Komandas un signāli.
Katram kopniekam ir arvien klāt svilpe pie zaļas

Šņores. Zemāk minētas komandas un signālus jums

jāzin katrā laikā un jāprot nekavējoši izpildīt, tiko esat

tās sadzirdējuši:

Komandas.

«Stāties" (nostāties rindā), „mierā" (palikt neku-

stoši), „brivi", «sēsties" „izklīst", «uz labo" vai «uz krei-

so", (katris skauts pagriežās atsevišķi), „labo (kreiso)

plecu uz priekšu" visa rinda virzās ar labo (kreiso) plecu

uz priekšu V* riņķa, «Skautu soļos" (25 soļ. soļos, 25

soļ. skriešus), «Soļos marš", (iet braši, sākot ar kreiso

kāju), «Skriešus marš" (skriet maziem soļiem, rokas

brivi vicinot), „Stāt" (visiem apstāties), „skauti", (visi pa-

liek mierā savās vietās un uzmanās.)

Signāli un zīmes.

Kad vaditājs grib sapulcināt savu pulciņu, viņš liek

taurēt «Sapulcēties." (Sk. 90 I. p.).

Pēc šī signāla kopnieki sapulcina savus skautus

ar svilpju signāliem un kopu dzivnieku kliedzieniem un

skriešus dodās pie vaditāja.

Svilpju signāli ir sekoši:

— (viens garš svilpiens) „Skauti!", «Uzmanību!", «Mierā!",

«Uzklausi nākošos signālus!"

(vairāki gari svilpieni) .Turpināt!", „let tālāk!

«Izvērsties ķēdē!", „Izklīst!"

(vairāki īsi svilpieni) «Sapulcēties!", „Slēgties!",

«Stāties!"

nozīmē: «Trauksme!", „Uzmanitiesl",

„Esi modrs!"

— «Kopnieki Šurp!"

- - — „Vadītāji šurp!"
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- - - - - - „Kur tu esi!". „Es esmu šeit!"

— — «Nāc šurp!"

- (stāvot uz vietas) «Soļos marš!" vai (kustoties) „Stāt!",

«Kustibu sākt!" vai «kustibu beigt!"

«Skriešus marš!", „Kustibu paātrināt!"

- - «Uz labo !", „Virzities pa labi!"

«Uz kreiso!", „Virzities pa kreisi!"

«Apkārt griezties!", «Atpakaļ!"

Visi svilpju signāli, tiko tie ir dzirdēti, ir jāizpilda

nekavējoties un skriešus, neraugoties uz to, ar ko jūs
tani acumirkli nebūtu nodarbināti.

Roku signālus — kopnieki var padot ar

rokām vai ar kopu karodziņiem,
Vicināt roku vairākas reizes sejas augstumā no

vienas puses uz otru, vai to pašu darit ar karodziņu,
nozimē: „Nē!" „Nekas svarigs!" „Atlikt!"

Pacelt roku vai karodziņu uz augšu un lēnām vi-

cināt no vienas puses uz otru, nozimē: „Izklīst!" «Tā-
lāk!" «Ķēdē!"

Pacelt roku vai karodziņu uz augšu un vicināt

ātri no vienas puses uz otru, nozimē: «Atgriezties!"

«Sapulcēties!" «Nākat šurp!"
Norādīt ar roku vai karodziņu kādu virzienu, no-

zimē : «Ejat turp I"

Turēt roku vai karodziņu taisni virs galvas, no-

zimē: «Stāt!"

Kad kāds vaditājs vai kopnieks kādam attālāk

stāvošam skautam dod kādu pavēli jeb ziņu, pēdējam

viņu sadzirdot, vajaga turēt roku visu laiku galvas aug-

stumā. Ja viņš nekā nedzird, tad paliek mierigi
stāvot. Tad kopniekam jāatkārto skaļāki vai jāpieaicina
skauts tuvāki.

Ja skauts ir izsūtits kā izlūks un atrodās kopa
redzes aplokā, viņš var ar nūju padot sekošus signālus:
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Turēt nūju abas rokas limeniski virs galvas no-

zimē: „Daži pretinieki ir redzami!"

Tas pats, lēnām paceļot un nolaižot nūju, nozimē:

«Tālumā redzami daudz pretinieku".
Tas pats, nūju ātri paceļot un nolaižot, nozimē:

«Netālu redzami daudz pretinieku".
Turēt nūju stāvus virs galvas, nozimē: «Pretinieks

nav redzams".

Vingrinājumi signalizācijā.

Vingrinājāties salikt, aizkurt ugunskurus un tos iz-

lietot liesmu un dūmu šignalu raidišanai.

Vingrināties komandu un svilpju signālu padošana

un izpildīšanā.
lemācaties Morze un semafora ābeces; tāpat ari,

ja iespējams, Esperanto valodu.

Sarikojat sacensības ziņojumu apslēpšanā pie sevis

un to pārnešanā pāri robežai.

Aizrādījumi vaditājiem.

Visas rotaļas un sacensības jāizved, cik vien

iespējams, tā, ka tajās varētu ņemt dalību visi skauti,

jo mēs nedomājam redzēt vienu — divus izcilus dalīb-

niekus un pārējos nekā nedarot. Tā visiem jāvin-
grinājas, lai sasniegtu apmierinošus rezultātus. Pie

sacensībām, piem. skriešanās sacīkstēs, jaujat turpi-
nāt skriešanu vājākiem un nevis spējīgākiem, kā to

parasti mēdz darīt un cenšaties atrast vājākos un ne-

vis spējīgākos, jo labākie centīsies arvienu tāpat kā

agrāk. Šāda veida sacensībām ir tā priekšrocība, ka

viņas sagādās mazāk veikliem vairāk vingrojumu un

izdevību parādīt sevi.

Skrējiens ar ziņojumu.
Kādam skautam iedod ziņojumu, kuru tam jāno-

nes aplenktās pilsētas štābā, (var būt pilsēta, sādža,

lauku mājas vai nams), un no turienes tam jāatgriežās
ar attiecigu parakstu par ziņojuma nodošanu. Ziņnesis



141

piesprauž pie pleca 60 cm. garu lenti. Viņam jāiziet
no vietas, kura atrodās 6 klm. attālumā no pilsētas, kurp

tam jādodās. Aplencēji, kuriem vajaga to notvert, var

novietoties pēc savas patīkas, bet ne tuvāki pilsētai par

300 metriem (vislabāki norādīt zināmas robežas, kuras

tie pazist vai varētu izšķirt). Katrš, kurš būtu pārgājis
šai robežai, tiek no rotaļas izslēgts un skaitās kā noga-
lināts no štāba aizstāvjiem. Depešas nesējs var izlietot

pēc savas patikšanas visādus paņēmienus un viltības, iz-

ņemot pārģērbšanos par sievieti; krāsainai lentei jābūt
arvien pie pleca redzamā vietā. Viņu saķerot preti-
niekiem jāatņem tam krāsaina lente, šīs rotaļas izvešanai

ziņnesim dod apm. s—lo5—10 stundas, par kuru laiku tam

jānokļūst štābā un jāatgrležās izejas vietā ar parakstu

par ziņojuma nodošanu štābā. Katrs pretinieks iegūst
trisus punktus, ja viņš ziņnesi notvers un turpretim zaudē

trisus punktus, ja ziņnesis nenotverts uzdevumu veicis.

Lidzigu rotaļu var izvest pilsētā, bet tad vajadzīgi daži

grozijumi noteikumos atkaribā no vietējiem apstākļiem.
Siro jums. — Uzsākot sirojumu caur „Central-

flfriku", katrs skauts virs savas galvas nes sasietā pau-
nā savas drēbes un pārtiku. Ejot vienā rindā, ar kop-
nieku — kā izlūku priekšgalā 200 metru attālumā un mek-

lējot ceļu pēc skautu ceļa zimēm, kurus atstājis izlūks;

taisāt tiltu pāri upītei vai pagatavojat plostu ezera pār-
braukšanai; ceļu no žagariem, atstājat ceļa zīmes vai

piezīmes tiem, kuri varētu jums sekot, kā dienā,
ta nakti.

Lai iemācitu skautus patstāvīgi aprēķināt laiku un

attālumus, izsūtāt viņus, katru savā virziena, piem. ar

sekošu uzdevumu:
„
Iziet trisus klm. ziemeļu - ziemeļau-

strumu virzienā, uzrakstīt ziņojumu, tani apzīmējot no-

ieto ceļu un pieliekot tam ari klāt plānu. Atnesat atpakaļ

savu ziņojumu cik ātri vien iespējams"

Pēc tam pārbaudāt pēc kārtas, vai citādi — cik tā-

lu sakrīt viņa noietais attālums un virziens ar doto.

Izsūtāt skautus pa divi, lai katris pāris sacenstos
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ar citiem. Katrs pāris iziet pa dažādiem ceļiem u
z

vienu un to pašu punktu, meklējot ceļu uz turieni pēc
kartes. Katram pārim jācenšās sasniegt mērķi, citiem

nemanot.

Tas attīsta kartes lasišanas un orientēšanas spējas,

apkārtnes novērošanu, slēpšanos, uzmanibu un t. t.

Laika noteikšanai izsūtāt skautus dažādos virzienos

dodot katram papiriti, uz kura uzrakstīs laiks, pēc kura

tam jaatgriežās — piem. vienam septiņas minūtes, otram

desmit un t. t.

Atzīmējat noteikti viņu iziešanas un atgriešanās
laiku. Skauti ar goda vārdu apsolās, kā nelietos pulk-

steņus un taml.

N. B. — Daudzas no Šim rotaļām, tikpat labi var

izvest kā pilsētā, tā uz laukiem.

Skautu skriešanās. — Vaditājs apm. 300

—1200 mtr. attālumā nostāda trīsas personas, vai gru-

pas, katra grupa pēc iespējas dažādā apģērbā un tura

rokās dažādus priekšmetus, (piem. spieķus, aizsaiņus,
laikrakstus un t. t.) Ja apkārtnē ir citi cilvēki, tad Šīm

grupām nomesties uz viena ceļa, vai citādi censties at-

šķirties no garam gājējiem. Vaditājs, sacīkstes dalīb-

niekiem norāda skriešanas ceļu caur trijiem nozīmētiem

punktiem, pie tam, ja iespējams, ar vairākiem šķērš-

ļiem, kuri jāpārvar.

Dalībnieki skriešus dodās uz pirmo punktu. Tur

tiesnesis viņiem norāda, kādā virzienā pēc kompasa atro-

dās grupa par kuru viņiem jāsniedz ziņas. Katram sa-

cīkstes dalibniekam, grupu ieraugot, savā ziņojumā
atzīmēt:

1. Cik grupā cilvēku?

2. Kā viņi ģērbušies un viņu sevišķās pazimes?
3. Izcilus priekšmeti apkārtnē, kurā grupa at-

rodas?

4. Kāda āttālumā no novērotāja atrodās grupa?
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šo piezīmējis, viņam jāskrien lidz nākošam punk-
tam un jāatkārto tas pats attiecibā uz otro grupu un

t. t., beidzot noskrienot lidz gala mērķim.
Atzimes. (Punkti.) — Par katras grupas pilnī-

gu un pareizu aprakstu tiek ieskaititi 5 punkti, t. i. par
visu skrējienu kopā 15 punkti.

Viens punkts tiek atskaitīts par katrām 10 minut.

nokavēšanos pēc pirmā skauta atgriešanos izejas vietā.

Skautu nometne.

Nometnes dzīve.

Astotais ugunskura stāsts.

Pioniermāksla.

Mezglu siešana. — Būdu celšana. — Koku cirša-

na. — Tiltu taisīšana. — PaŠizmērojumi. — Augstumu
un attālumu noteikšana.
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Mezglu siešana.

Pionieri ir tādi ļaudis, kuri dodās citiem pa

priekšu, lai sagatavotu tiem ceļu džungļos, vai citās ne-

pieejamās vietās.

Kad es dienēju Āfrikas rietrumu piekrastē, man

bija jākomandē krietns iedzimto izlūku pulks un, kā visi

izlūki, mēs centāmies visādi būt noderigi savai armijai,
kura sekoja aiz mums. Tādēļ mēs neapmierinājāmies
vien ar ienaidnieku izlūkošanu, bet centāmies ari, kur

vien bija iespējams, uzlabot mūsu karaspēkam ceļu, kas

bija tikai Šaura stiga caur džungļiem un purviem. Tā

tad mēs bijām reizē izlūki un pionieri. Pa mūsu gā-

jiena laiku mēs uztaisijām no baļķiem, pāri dažādām

upēm, ap divisimts tiltu. Kad taisijām pirmo tiltu, es

redzēju, ka no visa tūkstoša, daudzi neprata rikoties ar

c/rvi kokus nocērtot un izņemot vienu nodaļu no seš-

desmit cilvēkiem, neviens pat neprata sasiet vienkāršus

mesglus. Tādēļ viņi visi bija nederigi pie tiltu būves,

kurus taisija sasienot baļķus kopā.

Apmācība mezglu siešanā.

Tāpēc katram skautam jāprot siet mesglus.

Mezglu siešana izliekās vienkārša lieta un tomēr

ir pareizi un nepareizi sasiešanas veidi un skautiem jā-

prot pareizais veids. Bieži var gadities, kā no pareizi
sasieta mezgla atkarājās cilvēka dziviba.
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Pareizi sasiets mezgls ii tāds, kas iztur kuru kat-

ru svaru un kuru var viegli atraisīt.
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Nepareizs mezgls, kuru dēvē par „penteri", ir tāds,
kas atraisās, ja viņu stingrāki savelk, vai ari savelkas

tā, kā jūs to nevarat atraisīt.

lepriekšējā lapas pusē atrodās derīgi mezgli, kurus,
katram skautam jāprot sasiet un izlietot, ja tam jāsa-
sien auklas, striķi un t. t.

Mums Rietumāfrikā nebija līdzi striķu, tāpēc mēs

viņu vietā izlietojam izturīgus viteņu augus un tievas,

garas rīkstes, kurus mēs pataisījām lokanākus, turot

vienu galu zem kājas un otru galu griežot un vijot ar

rokām. Labākais koks priekš klūgām ir kārklis un

legzda. Viņus lieto žagaru un koku sasiešanai. Jūs ar

klūgu nevarēsat visus mezglus tik labi sasiet, kā ar

auklu, bet koku sasiešanai tie ir visai derīgi.

Budu celšana.

Lai varētu ērti justies nometnē, skautam jāzin, ka

uzcelt pajumti nakts-guļai, vai arī būdu, ja viņš domā

nometnē pavadīt ilgāku laiku.

Apvida un laika apstākļi, noteic kadu pajumtu jāceļ

Taisot jumtu no egļu za-

riem, zālēm, vai niedrēm,

un c, liekat viņus tā, kā

jūs gribētu likt dakstiņus vai

Šindeļus, t. i. sākot no apak-
šas uz augšu, lai augšējie

gabali apsegtu zemāko augš-
daļu un tad nekad ūdens

netecēs cauri.

levērojat, no kuras puses parasti pūš vējš un ce-

ļat savu pajumti tā, lai viņa būtu ar ieeju un ugunskuru

pa vējam.



147

Visvienkāršākā pajumte

ceļama — iespraužot divus

dakšveidigus mietus stingri
zemē, un pārliekot tiem pā-
ri šķērskoku, kā spāru mu-

guru. Pēc tam pieslienot pret

viņu citus mietus, vai rikšu

pinumus un apsedziet to vi-

su ar zāli un c.

Otrs labs un ātrāks veids

ir tāds, kā viens miets tiek

piesliets pie koka un pie tā

tiek piesiets viņa gals; pēc
tam apklāj viņu ar zariem

vai žagariem un t. t.

Kur jūs nevarat dabūt

piemērotas kārtis, jūs vārāt

darīt tāpat, ka Dienvidafri-

kas iedzimtie — sakraujat
labi daudz žagarus, rugājus
un c. puslokveidīgā nelielā

sieniņā, lai tur varētu pasar-

gāties no auksta vēja un va-

ļējā pusē uzkurināt uguns-

kuru.

Ja jūsu telts, vai būda saulē tiek ļoti sakarsēta, tad

apsedziet viņu ar segām, salmiem un c. Jo jumts būs

biezāks, jo telts būs vēsāka. Ja viņā ir ļoti vēsi, pa-
taisāt sienas ārējo apakšpusi biezāku, vai ari uzceļat ap-

kārt sienai no velēnām apm. 30 cm. augstu mūri. Ne-

aizmirstat nekad izrakt būdai apkārt krietnu grāvīti, lai

tas novadītu ūdeni, ja nakti sāktu lit lietus; citādi tas

var applūdināt būdas iekšieni.
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Zulusi ceļ savas būdas iespraužot zemē vese

riņķi garu lokanu kāršu, kuru galus saliec un sasien ko

pā, pēc tam viņi starp kārtim iepin klūdziņas, kamēr iz

nāk kautkas, lidzigs apaļam putnu būrim. Tad viņi t

apklāj ar salmu deķiem, vai zaļumiem, vai ari iepi

starp kārtim salmus. Dažreiz galotnē, kur saietās kop
kāršu gali, tiek atstāts neliels caurums dūmu novadišana

Indiāņi pagatavo savas „Ti-pi", sasienot kopā vairaka

kārtis piramīdes veidā un apklājot tās no ārpuses ar bre

zenta gabaliem, vai ādām, kādēļ tās no tālienes izskatā

pēc zvana. Koku ciršana.

Kā rīkoties ar nazi un cirvi.

Kā cirst un nolaist kokus.
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SKautam jāprot rikoties ar cirvi, lai varētu nocirst

nelielus kokus un zarus.

Lai nocirstu koku, vispirms vajaga aizcirst viņu

tajā pusē, uz kuru domāts viņu nogāzt; pēc tam otrā

pusē dažus cm. augstāki kokus tikmēr cirst, kamēr

viņš nogāžās zemē. Vingrinoties, varat kļūt par malkas

cirtēju, bet sākumā uzmanāties, lai cērtot nekļūditos un

koka vietā nenocērtat pats savu kāju.
Ka taisīt tiltus. Kā es jau teicu,

mani izlūki Ashanti-

zemē nodarbināti kā

pionieri, uzcēla tuvu

pie divsimts tiltu iz-

lietodami materiālus,

kādi atrodami uz

vietas.

Kā pagatavot V-veidīgu tiltu.
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Tiltus var taisīt dažādigi. Armijā parasti taisa no

kopā sasistiem baļķiem. Indijā, Himalaju kalnu iedzim-

tie taisa tiltus no trijām, pāri upei pārvilktām virvēm,

kuras satur dažu metru attāluma viena no otras piesie-
tas V - veidigās nūjas, tā kā viena virve izpilda kājceli-

ņu, pārejās divas virves abās pusēs — margas. Tāds

tilts krietni ligojās, kad pa viņu iet, bet tomēr pāri pār-
tikt var un viņš viegli pagatavojams.

Visvienkāršākais tilta pagatavošanas veids pāri šau-

rai un dziļai upei — nocērtot vienu vai divus kokus li-

dzās uz krasta, lai viņi pārgāstos pāri upei uz otru kra-

stu. Notēšat virspusi līdzenu, piestipriniet margas un

jums būs teicams tilts.

Arī plosti var noderēt. Būvējat savu plostu tie-

ši tik garu, cik upe plata, ja ūdens nav dziļš — tieši

ūdeni, ja dziļš — tad uz krasta. Kad tas ir pabeigts,

pieturat viņu pie apakšējā gala, atgrūžat otru no krasta

nost un ļaujat straumei viņu iegriest šķērsām pāri upei.

Pēc klātpieliktā zimējuma pagata-
vojiet 2 rāmjus un novietojiet tos ka-

tru savā krastā, salaižat tos kopā vie-

nu pret otru, nostipriniet un jums būs

teicams tilts. Lai tas būtu izturīgāks,
sienat rāmju kokus sekošiem paņē-
mieniem:
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Kā uzcelt telti. — Skautu telts
_

uzceļama
no audekla telteņu gabaliem un skautu nūjām, kā to

redzat no klātpieliktiem zīmējumiem:

Zīm. 1. Kvadrāts audekla gabals, sašūts pa diagonali, pie
1,80mtr. platuma dod patversmi vienam cilvēkam, pie 2,50 m.

platuma — diviem cilvēkiem. Striķis piesienams (sk. zīm.) pie
viena stūra. Vienkāršības dēļ šī telts Ir ļoti Izturīga un aizsargā
no vēja.

Zīm. 2. Taisnstūris no 2 kvadrātiem veido, kā redzams

no zīmējuma, siltu un ērtu pajumtu.



152

Zīm.

3-4.

Katra
no

šīm

teltīm

sastāv
no

viena

taisnstūra

audekla,
kuru

malas

apzīmētas

zīmējumā
ar

"a"

dod

labu

paklāju.

Zīm.

5-6.

Abas

teltis
ir

pilnīgi

aizklātas.

Izeja

rodās

at-

stājot,

vienu

priekšējo
daļu

vaļā.

Abos

paraugos

audekļa

stūris

veido

iekšpusē

paklāju.

Vispirms

uzstādams
telts

vidū

masts
un

pēc

tam

tas

apvelkams
ar

audeklu.

Var

arī

abos

paraugos
ma-

sta

vietā

telti

pacelt
ar

šņorēm.

Zīm.

7-8.

Šādu

paraugu
telts

apakšējās
daļas

stādamas

vertikali.

Telts

muguras
puse

tiek

uzstiepta
ar

2

striķiem.
Priek-

šā

Ir

trīsstūrveidīga
ieeja,

kuru

var

pilnīgi

noslēgt,
ja

pēc

zīm.

1

teltij

piesien

attiecīgu

audekla
galu.

Zīm. 9. Šāda telts uzbūvējama no 3 kvadrātveidīgiem
audekla gabaliem. Viņas Izeju var pilnīgi noslēgt.
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šada parauga teltis ir vienkārši un atri uzceļamas
un viegli pārnesamas.

Ilgstošas nometnes ir ieteicams lietot sekošu paraugu

teltis, kurās var novietoties vesels kops, (Zim. 10 un 11).
Kā ar kārti pagatavot trepes. — Pie-

stipriniet šķērsām kārtij pakāpienu vietā nūjas, zaru, vai

velēnu saiņus. Kārtis var pagatavot, sasienot kopā vai-

rākas skautu nūjas.
N. B. — lekams pagatavojat kādu lietu, kā piem.

telti, laivu, vai citu ko, kam vajadzīgi noteikti samēri,
ieteicams vispirms pagatavot nelielā mērogā modeli.

Rotaļa. — Uzturs. Nosaucat divpadsmit dažā-

dus medijumus un dabā augošas baribvielas, kuras sa-

stopamas mūsu zemē, iedomājaties kā jums nebūtu pie-

ejami ne maiznieki, miesnieki, nedz pārtikas un sakņu

tirgotāji. N. B. — Zivis uzskata kā vienu baribas vielu.

Sacensība ugunskuršanā. — Savākt,
salikt un aizkurināt ugunskuru, kamēr tiesneša dotā Šķi-
la nesāk liesmot.

Kā pagatavot valgu. — Katrs skauts no-

ņem savu kaklautu un sasien cieši abus galus kopā.
Pēc tam visas Šis cilpas sastiprina ķēdē, vienu iekš

otras. Tā var noderēt ka valgs jeb valga trepes.

Ka pagatavot laivu.

Ņemat divus, 360 cm. garus, 55 cm. platus un 2

cm. biezus dēļus A un B. Izzāģējat tos, kā parādits
1. zimējumā.

Starp viņiem vidū pienaglojat dēli (c), kas viņus
uzturētu pastāvigā vajadzīgā stāvokli, un otru lidzigu dēli

zemāki.

Izzāģējat no koka krietnu kluci (D), kas noderēs

kā laivas priekšgals, un 60 cm. garu un 25 cm. platu

pakaļgala dēli.

Savienojat abu dēļu (A un B) priekšgalus pieskrū-

vējot tos pie kluča D.

Savienojat abus pakaļējos galus pieskrūvējot pie

pakaļgala dēļa, katru savā galā un piestiprināt ari pie-
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skrūvējot pakaļējo sēdekli (E) pie abam maļam un pa-

kaļgala dēļa.

Apgriežat laivu otrādi un pieškrūvējat dēlīšus F F,
kā laivas dibenu. Aizbāžat šķirbas ar pakulām, iedze-

not tās ar mazu kaltu un ja nepieciešams, apdarvojat,
lai laivā nesūktos ūdens. Atzīmējat kur pienāktos sē-

dekļi GG; pienaglojat dēļus tur ar naglām pie laivas

malām 15—20 cm. attālumā no dibena, kas noderēs kā

sēdekļu stutes. Uzliekat uz tiem sēdekļus un pieskrū-

vējat viņus pie laivas malām. Pieskrūvējat pie katras

malas divus izturīgus koka mietiņus (M H), kas izpildīs
dullu lomu. Izsitat ārā dēli C un jūsu laiva ir gatava.
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Pašizmērojumi.

Katram pionierim jāzin savi personigi mēri: (šeit
es pievedu vidēja auguma cilvēka samērus):

Rād. pirksta nagdaļa vai ikšķa platums 2V2 cm.

IkŠķa un rādītāja pirksta spriža platums 20

ikšķa un mazā pirkstiņa spriža platums 22*/2 „

Attālums no plaukstas lidz elkonim .
.

25

(Tas pats norāda ari uz jūsu pēdas garumu).
Attālums no elkoņa lidz rād. pirksta galam 43 cm.

Attālums no ceļkaula lidz zemei
. .

. 457a
„

Izstieptu roku garums no pirkstu līdz pirkstu

galiem tiek saukts par asi un gandrīz līdzīgs jusu
augumam.

°uls sit apm. 75 reizes minūtē ; katrs sitiens ir

drusku īsāks par vienu zekundi.

Solis: Solis ir apm. 80 cm. garš: apmēram 125

soļi līdzinājās 100 metriem. Ātri ejot soļi ir īsāki nekā

lēni ejot.

Atri ejot jūs varat noiet kilometru 1C minūtes,

jeb gandrīz sešus kilometrus stundā.

Skauts arvien ir vispusīgs.

Pioniers arvien ir vispusīgs cilvēks. Armijā pulku
pionieri ir tādi ļaudis, kuri kara laikā ceļ tiltus un

dzelzsceļus, pa kuriem karaspēks varētu doties tālāk.

Viņi iznicina ienaidnieka tiltus un dzelzsceļus, lai tie

nevarētu atkāpties, viņi uzspridzina to apcietinājumus,
lai pārējais karaspēks varētu tajos iekļūt un tos ieņemt,
un t. t. Miera laikā pionieri veic kazarmās dažādus

derīgus darbus, kā kurpnieki, skārdnieki, krāsotāji, mūr-

nieki vai atslēdznieki, viņi pagatavo krēslus, galdus, ska-

pjus un t. t. Ari skautiem jāmācās visi šie amati, ja

viņi grib būt vispusīgi pionieri; tie viņiem noderēs ari

turpmākā dzwē.

Tāpat skautam jāprot izlabot un pat izgatavot sa-

vas drēbes un apavus, jebšu „džungļos" nebūs atro-
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dami ne drēbnieki, ne kurpnieki. Es pats esmu pa-

gatavojis šev zābakus un kurpes no visāda veida mate-

terialiem, un pie tam es nožēloju, ka mazotnē nebiju
šo to pamācijies pie kurpnieka.

Augstumu un attālumu noteikšana.

Ikvienam skautam jāprot noteikt attālumus no 1

cm. lidz 1 kilometram un vairāk. Vispirms jums no-

teikti jāTzzin savas izplēstas plaukstas un ikšķa platumu,
attālumu no plaukstas lidz elkonim, starp savām iz-

plēstām rokām un ari pēdas garumu; ja jūs visu to

pareizi atcerēsaties, tas viss jums ļoti palīdzēs pie priekš-
metu izmērošanas. Tāpat ļoti derigi iegriest savā nūjā

atzimes, norādošas 1 cm., 1 dcm. un 1 m. Jūs tās uz

savas nūjas varat iezimēt pēc pareiza mēra.

Noteikt attālumus var iemācīties tikai caur vingri-
nāšanos un noietus atstatumus parasti var noteikt, ņe-
mot vērā, cik daudz jūs esat nogājuši un ar kādu āt-

rumu, ta piem., pieņemot, ka jūs noejiet stundā sešus

kilometrus un esiet gājuši pusotras stundas, jūs būsiet

nogājuši apm. deviņus kilometrus.

Attālumu var noteikt ari pēc skaņas; tas ir, ja jūs
redzat lielgabalu izšaujam un saskaitāt zekundes starp
šāviena liesmas ieraudzišanu un skaņas sadzirdēšanu,

tad varēsiet noteikt, uz kādu attālumu ar lielgabalu ir

Šauts.

Skaņa zekundē noiet 330 metr.

Skautam jāprot ari noteikt augstumus, sākot no

dažiem santimetriem, līdz 1000 metriem un vairāk; tā

piem. viņam jāprot noteikt sienas augstumu, gravas dzi-

ļumu, ostmalas, ēkas, koka, torņa, uzkalna, kalna, un c.

augstumus. To var viegli panākt, ja jūs praksē būsat

drusku vingrinājušies.

Jums ari jāprot noteikt svars: vēstulēm, lidz 250

gr. kartupeļiem, lidz 1 klg. un tāpat ari pēc* cilvēka ārie-

nes noteikt viņa svaru — tas viss bez šaubām piesavi-
nāms caur vingrināšanos un tas jums, ka skautam, ir
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jāiemācās pašam.

Tāpat ari jums jāprot noteikt daudzums, tā piem.

jums ar acu uzmetienu jāprot apmēram, noteikt cik

daudz ļaužu ir kādā norāditā grupā, autobusā vai pat

pūli, cik daudz aitu ir ganāmpulkā, cik uz paplātes

bumbiņu un t. t.

Visam tam jūs varat vingrināties katra laikā uz

ielas vai laukā.

Vācu armijā ir sekoši aizrādijumi attālumu noteik-

šanai:

Uz piecdesmit mtr. skaidri saredzama pretinieka
mute un acis. Uz 100 mtr. acis izliekas ka punkti; uz

200 mtr. vēl var saredzēt formas pogas un sikumus, uz

300 m. var saredzēt seju; uz 400 m. var saredzēt kāju

kustības, uz 500 m. var saredzēt formas abģērba krāsu.

Pie lielākiem attālumiem cenšaties izraudzīt kādu

priekšmetu, kas atrastos pusceļā. Apsverat cik tas tālu

varētu būt no jums un to divkāršojot, dabūsat attiecigo
attālumu.

Priekšmeti izliekās tuvāki, nekā viņi patiesībā ir:

kad viņi ir labi apgaismoti un otrkārt, kad viņi atrodās

aiz ūdeņa vai sniega, augstāk vai zemāk. Priekšmeti

izliekās tālāki, kad viņu aizmugure ir tādā pašā krāsā,
kad novērotājs ir nogūlies zemē vai nometies ceļos, kad

virs zemes pastāv tveice.

Attāluma noteikšana, — Ņemat vienu kopu
un izsūtāt skautus dažādos virzienos un ar dažādu aiz-

muguri, saskaņotu ar viņu apģērba krāsu; pēc tam lie-

kat otram kopām noteikt attālumus lidz šiem skautiem.

Divus skautus nosūtīt pēc kārtas uz trīsiem dažādiem

punktiem. Pirmā punktā viņiem tiek vienigi pateikts
kādā virzienā pēc kompasa atrodās nākošais punkts,

piem. 300 metru attālumā, un t. t. Skautu pāris katrā

punktā atzīmē, apskatot pretiniekus, pirmkārt, cik daudz

viņu redzams; otrkārt, kādā attālumā; treškārt, kādā

virzienā pēc kompasa ;kā tie apģērbti, v. t. t. Uzvār-
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tas pāris, .kurš atbildes iesniedz noteiktā laikā. Laiks

tiek dots priekš novērošanas katrā apstātnē viena minūte

un priekš aizskriešanas lidz nākošai — pusminūte.

Aizrādījumi vadītajiem.

Sarīkojat galdniecības, elektrotechnikas, skārd-

nieku vai elementāras mechanikas un c. kursus, lai ie-

mācītu zēnus tādiem amatiem, kuri viņiem nākotnē

varētu tiešam noderēt. Jā jūs paši to nevarat, tad

palūdzat kādu draugu atnākt un dažos vakaros sniegt

attiecīgus paskaidrojumus, parādīt paraugus un demon-

strēt rīkus.

Apskatāt ar skautiem fabrikas, lai iepazītos ar

mašīnām.

lemācat zēnus zāģēt un skaldīt malku, to sasiet

riņķos un t. t. Ar to viņi varēs iegūt līdzekļus

kopējai kasei.

iemācat tos pagatavot dažādas mechaniskas koka

rotaļlietas. Caur to zēni iepazīsies ar mechanikas

pamatiem un pieradīs rīkoties ar darba rīkiem.

Vingrinājumi.

Mezglu siešanu derētu iemācities sarīkojot sacen-

sības grupām, kur zaudējušais sacenšas no jauna ar nā-

košo, kamēr nenoskaidrosies vistūļīgākais, šādas sacen-

sibas var piemērot ari citās apmācības nozarēs, jo caur

to rodās izdeviba vājākiem sagādāt vingrinājumu.

Sacensibas mezglu siešanā ieteicams sarīkot ari

tumsā, vadītājs uz dažām zekundēm nodzēš uguni un

nosauc sasienamo mezglu, vai ari aizsienot acis sacīk-

stes dalībniekiem.

Pagatavojat pinumus, iespraužot zemē viena rindā

vairākus mietus un iepinot tajos rīkstes.

Pagatavojat tiltu modeļus no skautu nūjām, val-

giem un nederīgu kastu dēļiem.
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Devītais ugunskura stāsts.

Nometne.

Ērtības nometnē. — Vieta. — Nometnes piederumi

Tīrība. — Aizrādījumi vadītājiem. — Nometnes rīkojumi

Vingrinājumi.

Ērtības nometne.

Daži cilvēki daudz runā par „neērtibām" nometnē,

šie cilvēki parasti ir tikai „jaunuļi", vecs mežu nomet-

nes cienītājs nepazist grūtības, viņš prot teicami ierīko-

ties un zin tūk-

stošu siku paņē-
mienu, kā justies
ērti nometnē.

Piemēram, ja vi-

ņam nav telts,

viņš nesēdās dre-

bēdams no auk-

stuma un nekur-

nēs, bet tūliņ ķer-
sies pie pajumta
vai būdas celša-

nas. Priekš tam flpķeriba pie laba darba veikšanas,

viņam jāizraugās laba vieta, kuru nevarētu appludināt
lietus un pagatavos sev ērtu guļas vietu no siena un

salmiem. Vecs skauts ir apķērīgs, t. i. viņš prot atrāst

izeju no visām grūtībām vai neērtībām. Viņš ir tikpat

apķērīgs, kā šis zēns mūsu zīmējumā, kuram vajadzēja
piezvanīt pie durvim, bet nevarēja aizsniegt zvanu. Viņš
izrādijās apķērigs.

Vieta.

Vispirms jums jāpadomā, kur jūs gribiet savu

nometni uzstādīt un kādā veidā to uzcelt.

Jo tuvāki tada vieta atradīsies jūsu mājokļiem, jo
lētāki izmaksās jums ceļojums un pate nometne.
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Pēc manām domām labākā nometnes vieta ir tāda,
kura atrodās meža tuvumā, un kurā jūs variet atrast

malku un uzcelt būdas, ja to meža ipašnieks atļauj. Ja,

gadijienā, jums ir pazistams kaimiņos kāds meža ipaš-

nieks, kas jums dotu atļauju izlietot kādu meža stūri,

tad tas ir labi. Lietainā laikā mežā iekšienē jūs variet

saslimt, tādēļ vajag uzmanīties. Ja protiet uztaisit labas

būdas, jūs variet pilnīgi iztikt bez teltim.

Jūrmalā ari var atrast labas nometņu vietas, kur

iespējams braukāt ar laivu un peldēties. Dažreiz var

gadīties, kā dabūjiet atļauju izlietot kādu liellaivu vai ari

vecu kuģi kura telpās var ierikot guļas vietas.

Neaizmirstiet parūpēties par labu dzeramo ūdeni

un malku.

Dodoties kalnos, ganībās vai gar upmali dabūjiet

atļauju uzcelt nometni. Bet izraugoties vietu arvien pa-

domājiet kas notiktu, ja uznāktu lietains un vējains laiks,

un tādēļ izraugaties pēc iespējas sausu, aizvējainu vietu,

netālu no dzeramā ūdeņa vietas.

Ceļojošas nometnes.

Daži skauti pastāvīgu nometņu vietā ciena „cēļo-

jošas nometnes".

Saprotams, kā daudz patīkamāki arvienu redzēt

jaunus apvidus, bet teicamas ceļojošas nometnes izve-

šanai vajadzīgs skaists laiks.

Pirms iesākiet ceļojumu izraugaties un labi izpē-
tiet apvidu, kuru gribiet apceļot un apzimējiet uz kartes

vietas, kur jūs gribiet pavadīt naktis. Jūs redzēsiet, kā

nevarēsiet vienā dienā noiet vairāk par 8 klm.

Pagatavojiet ratiņus mantu nešanai uz kuriem va-

riet nest savas teltis, segas, mēteļus v. c. Dienas ce-

ļojuma beigās izprasiet zemes īpašniekam atļauju uzstā-

dīt viņa īpašuma robežās savu nometni, vai ari, sevišķi

ja laiks ir slikts, pārgulēt nakti siena šķūni.
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Ceļojumi laivā.

Cits patikams nometnes dzives veids ir — ceļot laivā,
izpētot kādu upi, vietu v. t. t., pavadot naktis kā

ceļojošā nometnē. Bet šini gadijumā visiem kopa lo-

cekļiem jāprot peldēt. Bieži vien iespējams uzstādīt

savu telti pa nakti pašā laivā.

Teltis

Visam Šim nomētnem no liela svara ir telšu veida

izraudzišana, kas atkarājās no nometnes veida.

Priekš pastāvigas nometnes visērtākās ir zvanu

teltis, vai ari variet uzcelt būdas. Zvanu teltis iespē-

jams, par dažiem latiem nedēļā, noirēt vai pat pie iz-

devības nopirkt. Jūs variet viņas piem. dot citu kopu
lietošanā, kad paši nelietojat un tādā kārtā atgūsiet

atpakaļ savu, par viņām izdoto, naudu.

Skautu kopa teltis ir ļoti praktiskas nometnē, bet

priekš viņām jums jārezervē nūjas vai mietus, ja jūs
izejot izlūkošanā negribesat izjaukt teltis.

Teltis, ziemas mēnešos — jūs variet ari paši pa-
gatavot un tas būtu izdevīgāk un lētāk izmaksās. Pa-

gatavojot kādu telti vairāk, tās varēsiet ar labu peļņu
pārdot.

Nometnes piederumi.

Kad esat nolēmuši, kur un kāda veida nometni

ierīkot, iegādājaties nometnes inventāru: spaiņus, trau-

kus, cirvjus un t. t. Šeit pievedu mazu sarakstu in-

ventāram, kāds vajadzīgs pastāvīgā nometnē, bet nav

nepieciešams ceļojošā.

Telts vajadzībām: spainis, lukturis vai sveces,

sērkociņi, āmurs, bleķa bļoda, lāpsta, cirvis, kaplis, auk-

las un karodziņš.

Virtuves vajadzībām: cepešpanna, podiņš, cepša-
nas restes, sērkociņi, spainis, gaļas nazis, zupas karote,

lupatas, tukšas pudeles priekš piena, kartupeļu maisi,

un c.
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Katra skauta vajadzībām: paklājs, divas segas,

aukla vai siksna viņu sasiešanai, salmu matracis, (pa-

gatavojams nometnē), produktu maisiņi, (viens cukuram

un tējai, otrs — pipariem un šālim, trešais — miltiem

un cepjamā pulvera).

Apģērbs: Katram skautam bez ta, kas tam

mugurā, vēl jāpaņem līdzi nometnē sekošas lietas: (ce-

ļojošās nometnēs vienīgi tas, kas apzimētas ar *.)
Veci virssvārki vai lietus mētelis, flaneļa kreklis,

rezerves flaneļa kreklis, pāris apašbikšu, *divi pāri ze-

ķu, flaneļa vai nakts veļa, pāris izturīgu zābaku vai

kurpju, *pāris brezenta zābaku, sviters vai vecs kam-

zolis, peldbiksītes, matu suseklis, *ziepes un dvielis,
*zobu birstīte, *divas kabatdrānas.

Personigi piederumi: Mugursoma, kat-

liņš, nūja, nazis, karote un dakšiņas, sērkociņi, svilpe.
Pārtika. Pārtikas iegādāšanā bieži rodās Šķēršļi-

Cik tas .Jaunulim" neizliktos savādi, skauts zin, kā ne

maize, nedz gaļa nav pilnīgi nepieciešami uzturam. Es

personigi ļoti reti ēdu kā vienu, tā otru, biskvīti ir tei-

cama barība nometnē un viegli novietojama kabatās vai

mugursomā.
Labākā nometnes maize, kādu lieto būri un daudzi

Dienvidafrikas mednieki, ir Jūrnieku sausiņi". Viņus
var ļoti viegli pagatavot. Nopērkat pie maiznieka par

puscenu kukuli sakaltušas maizes, sagriežat viņu biezās

Šķēlēs vai „kumosos" un izcepiniet viņus cepešu krāsni,

vai sagrauzdējat pie uguns, kāmēr tie paliek cieti kā

biskviti. Viņus var uzglabāt somā vai maisā un viņi
pilnīgi izpilda maizes vietu. Svaiga maize nometnē drizi

sapelē, saskābst un sadrūp.

Gaļas konzervi, olas, riss un žāvētas saknes ir

visvieglāki uzglabājami un uzvārāmi, nekā svaiga gaļa,
un ir laba bariba. Augļi ir viegli uzcepami un ari ir laba

barība, šokolāde nometnē un ceļošanas laikā ir ļoti

noderīga. Es bieži esmu vairākas dienas izticis vienīgi
ar kareivju brokastīm un šokolādi.
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Baribas daudzums, kāds vajadzigs katram zēnam

vienā dienā, uzrādits tabelē. Pareizinot šos skaitļus uz

zēnu daudzumu, jūs dabūsiet uzturas vielu daudzumu

visām nometnes dienām. Visnepieciešamākais ap-

zimēts ar *.

* Auzu milti, riss vai makaroni — 70 gr. vai kar-

tupeļi — 225 gr., sīpoli 40 gr.
* Biskviti, maize vai

sausiņi — 225 gr.
* šokolāde un cukurs — 60 gr.

Augļi — 125 gr.; ievārijums vai siraps — 50 gr. Ka-

kao — 15 gr. Gaļa — 225 gr., vai zivis 180 gr., vai

siers 45 gr.
* Piens — 1 litrs. Sviests — 30 gr.

Bez tam vajadzigs sāls, pipari, rozines, milti, tauki un

t. t. Es neminēju tēju, jo viņa nav zēniem veseliga
un dārgi maksā.

Nometnes ierīkošana.

Kad vieta priekš nometnes ir izraudzita, uzstādiet

savu telti ar ieeju aizvējā. Izrokat tai apkārt apm. 10

cm. dziļu grāvīti, lai tā lietainā laikā netiktu pieplūdi-
nāta. Izrokat pie telts nūju pamata nelielu bedriti, tējas
tases lielumā, lai lietainā laikā tanī iestumtu nūju, caur

ko varētu vienmērigi savilkt visas virves, kad tās sa-

briedis.

Skautu nometnēs teltis nav uzstādamas rindās, kā

to dara karaspēka nometnēs, bet nostādamas puslokā
50—100 m. viena no otras. Vaditāja telts un baznīci-

ņas telts, ja tāda ir, atrodas vidū. Caur to katrs kops
uztur savu pastāvīgu vienību.

Ūdens. — Ja nometnes tuvumā atrodās kāds

avots vai strautiņš, tad labākā vieta stingri jāuztur tīra

un skaidra priekš dzeramā ūdens. Lejpusē var noda-

līt vietu priekš peldēšanās, mazgāšanās un t. t. Skau-

tiem visvairāk jārūpējas, lai dzeramais ūdens būtu ļoti
tīrs, pretējā gadījumā var saslimt.

Ikkatrā ūdeni ir ļoti daudz sīku būtņu, ļoti sīciņu,
kurus var vienīgi saredzēt ar mikroskopu. No šim būt-

nēm vienas ir kaitīgas, otras ne; jūs nevarat zināt, vai
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Šajā ūdeni ir kaitigas būtnes, vai nav, tāpēc visdrošāki

nogalināt viņas visas ūdeni uzvārot, kas pirms dzerša-

nas atvēsināms. Ūdeni uzvārit nenozimē uzlikt to uz

uguns un gaidit, kāmēr tas sāks tvaikot un tad to no-

ņemt — nē, bet tam jāļauj vēl vārities vismaz stundas

ceturksni. Šim mazām būtnēm, jeb kā viņas sauc —

mikrobiem, ir siksta dziviba un tādēļ krietni ilgi jāvāra,

pirms viņas var nogalināt.
Pavārds! — Pavārdi ierīkojami aizvējā, lai vējš

nepūstu dūmus un dzirksteles virsū teltīm. Pavārdu

ugunskuri aprakstiti tālāk.

Veci skauti arvien rūpējās par savu pavārdu se-

višķu tiribu, jo ja tam apkārt sakrātos visādi atkritumi,
tad tur sarastos mušas un izplātitos smaka, kas saģif-
tētu ļoti viegli pagatavotos ēdienus un būtu par cēloni

skautu saslimšanām.

Tādēļ pastāvīgi uzturat nometnes pavārdu un viņa

apkārtni tīrībā.

Izrokat pavārda tuvumā apm. 60 cm. dziļu bedri

un sametāt tajā visus atkritumus, ko jūs nevarat sade-

dzināt un katru vakaru apberiet ar zemēm.

Ateja. — Priekš skautu veselības vēl no liela

svara ir ierīkot ateju, izrokot priekš tam grāvi.
Nonākot nometnes vietā, pirmais darbs — ierī-

kot ateju, neviens skauts nedrīkst to piemirst. Grāvim
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jābūt 60—100 cm. dziļam un ne platākam, par 30 cm.

lai būtu iespējams notupties, uzliekot katru kāju uz sa-

vu malu. Pēc izlietošanas vajaga iebērt krietnu šķip-

snu smiltis un pēc dažām dienām grāvis galīgi jāaizrok.
Katrā ziņā vajadzīgas starpsienas pāri grāvim, to prasa

pieklājība, par ko skauti arvienu rūpējās.

Sāds atejas grāvis jāizrok pat vienas nakts nomet-

nēs; atrodoties tālāk no nometnes, skautiem vajadzības

gadījumā jāizrok maza, dažus cm. dziļa bedrīte, kuru

pēc izlietošanas atkal aizrakt.

To neievērojot, ne tikai tiek saģiftēta apkārtne,
bet ari pamudina lauciniekus, neatļaut savā īpašuma ro-

bežās uzcelt nometnes, vai noturēt apmācības. To skau-

ti neaizmirstat!

Nometnes dienas kartība.

Es esmu saņēmis ļoti daudz jautājumu, kā vaja-

dzīgs iedalīt nometnes dienu; es nevarēju uz viņiem la-

bāki atbildēt, kā aizrādīt uz to, kas tika darīts manā

Humshaugh'as nometnē 1908 gadā:

7.—7.30 Lūgšana un vingrošana, kafija un bis-

kviti.

7.30 Telšu sakārtošana un mazgāšanās.
8.00 Brokastis.

9.00 Skautu vingrinājumi.
11.00 Biskvīti un piens.
11.—13.30 Skautu rotaļas.
13.30 Pusdiena.

14.—15. Atpūta (obligatoriska). Aizliegts nometnē

sarunāties un staigāt.
15.—17,30 Skautu rotaļas apkārtnē.
17.30 Tēja.
18.—19.30 Uzjautrinājumi, nometnes rotaļas.
19.30—21. Nometnes ugunskurs, vai no 20.—21.

nakts vingrinājumi.
21. Biskvīti un piens; gulētiešana.
21.30 UgunsnodzēŠana.
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Nakts darbība, nakts uzbrukumi vai sarga pienā-
kumi nedrikst vilkties ilgāki par pīkst. 23.30.

Peldēšanas.

Pa nometnes laiku peldēšanās ir viens no jūsu

priekiem un viens no jūsu pienākumiem, prieks tādēļ,
ka varat izdraiskoties ūdenī, pienākums tādēļ, kā ne-

viens skauts nevar sevi uzskatīt par īstu skautu, kamēr

viņš neprot peldēt un glābt slīkstošu dzīvības.

Pie peldēšanas tomēr var atgadīties nelaimes, uz

ko katram prātīgam skautam jābūt modram.

Vispirms jābīstas no krampjiem. Tie bieži uznāk

ilgi paliekot ūdenī. Ūdenī drīkst palikt 5, lielākais 10

minūtes.

Ja jūs peldēsaties pirms IV2 st. pēc ēšanas, kad

barība vēl nav sagremota, tad krampjus noķert var ļoti
ātri. Krampji jums padara ārkārtīgas sāpes, tā kā jūs
nevarat vairs pakustināt ne savas rokas ne kājas, jūs
sākat iet dibinā un noslīkstat.

Pa peldēšanās laiku jānorīko peldoņu posteni no

diviem labiem peldētājiem, kuri paši nepeldās, bet atro-

dās izģērbušies, vienigi mēteļos, gatavi katru brīdi mes-

ties ūdeni un palīdzēt peldētājiem, kad tie nokļūtu grū-
tībās.
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Ikvasaras ir noslikuši vairāki zēni, kuri nav ievēro-

juši šos noteikumus.

Nometnes vietas tīrīšana.

Nekad neaizmirstat, ka atstāta nometnes vieta no-

rāda, vai tur bijušais kops vai pulciņš ir kārtīgs vai ne.

Tie nav skauta vārda cienīgi, kuri atstāj nometnes vietu

netīru
;

skauti to izslauka un visus atkritumus sadedzina

vai aprok. To karaspēks dara tāpēc, lai nedotu ienaid-

niekam norādijumus par sevi.

Tā piem., iedomājaties, ka jūs būtu atstājuši zemē

kādu vecu pārsienamā gabalu, dažas svārku pogas, ve-

cas pārtikas vielas un c, caur to ienaidnieks dabūtu

zināt, kāds pulks Šeit bijis, ka ir bijuši ievainotie un

kādas pārtikas vielas lietotas.

Tāpat no svara ari miera laikā nometnē pierast iztīrīt

nometnes vietu, pirms to atstājat, lai īpašniekiem pēc

jūsu aiziešanas nebūtu pašiem jāpūlās ar tīrīšanu. Viņi
ari labprāt atļaus ari nākošo reiz sarīkot nometni uz

viņu zemes.

Atlīdzība.

Vēl atceraties to, ka par izlietoto zemes stūri jums
tā īpašniekam ir jāatlīdzina. Ja jums tas nav pa spē-
kam naudas ziņā, jūs varat to izdarīt citādā veidā. Jūs

varat, un netikai varat, bet jums vajaga izdarīt viņam
noderīgus darbus. Jūs varat izlabot viņam žogus, vār-

tus, vai uzraudzit lopus, vai izravēt dobes un t. t.

Jums vajaga izdarīt pastāvīgi labus darbus zemes īpaš-
niekam un citiem nometnes tuvumā dzīvojošiem ļaudim,
lai viņi būtu priecīgi par jūsu klātbūtni.

Svešu apvidu pāriešana.

Sevišķi parūpējaties dabūt no zemes īpašniekiem

atļauju, pirms dodaties cauri viņu īpašumiem. Jums

nav nekādas tiesības iet caur viņu laukiem bez atļau-
jas, bet to jūs arvienu dabūsiet, ja teiksiet kas esat un

ko domājiet darīt.
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Ejot caur laukiem, katrā ziņā atceraties, ka:

1. Jāaiztaisa aiz sevim visi vārti.

2. Pēc iespējas netraucēt lopus un putnus.

3. Nekaitēt žogiem, tirumiem un kokiem.

Ja jums vajadzigs kurināmais, tad arvienu jums

jādabū atļauja viņu salasīt.

„Dienas zagļi" nometne.

Nometnes vieta ir plašs laukums, bet tajā nav vie-

tas sliņķiem, tas ir tādiem tipiem, kuri izvairās no ši-

kiem darbiem, kādi nometnē gadās; tur nav vietas

priekš Šmaucējiem un ņurgām — patiesibā viņiem

vispār nav vietas skautu vidū, un jo sevišķi nometnē.

Katram jauneklim vajaga palīdzēt, un palidzēt ar

prieku, lai rastos ērtibas visu labā. šādā ceļā aug

draudzība. Piem.* ja kara dienestā kāds biedris nakti

stāvot uz posteņa būtu samircis lidz kauliem, tad kāds

no tiem, kas atrodas teltis, neaizmirst pagatavot viņam
tasi siltas tējas, lai pārnākot tam būtu ko iebaudit un

tā pat ari skautiem jādomā un jādara.

Vecāku ievērībai.

Nometnes dzivei ir svariga nozime skautismā; tā

saista zēnu un dod tam iespējamību ieaudzināt sevi

pašpaļāvību un apķērību, nemaz jau nerunājot par vese-

lību un fizisku attīstību.

Daudzi vecāki, kuriem nav nekādu piedzīvojumu
nometnes dzīvē, ar bailēm uzskata to ka grūtu un ris-

kantu priekš sava zēna; bet kad viņi ierauga tos atgrie-
žamies ar teicamu izskatu, ārkārtīgi priecigus un morā-

liski atspirgušus praktiskās vīrišķības un draudzības zi-

ņā, viņi nevar noliegt svaigā gaisā pavadīto brīžu labos

iespaidus.
Es sirsnīgi ceru, ka no viņu puses zēniem netiks

likti šķēršļi, lai viņi varētu pavadīt savas brīvdienas bri-

vā dabā.



169

Nometnes gultas.

Ērtas nometnes gultas pagatavošanai ir vairāki

veidi, bet arvienu vajaga, ja iespējams dabūt kādu pa-

klāju, kas atdala jūsu ķermeni no zemes, sevišķi mitrā

laikā. Siens, salmi vai niedres, paklātas biezā kārtā, ir

teicams gultas materiāls, bet ja jūs nevarat dabūt ne-

vienu no tiem un jums jāguļ uz kailas zemes, tad ne-

aizmirstat guļas vietā iztaisīt mazu, tējas tases lielumā,
bedriti un taisni tajā vietā, kur guļot uz sāniem atrodās

gūžas kauls; tas nepieciešams priekš ērtākas gulēšanas.
Kanādā tiek pagatavotas gultas, gandrīz līdzīgas atsperu

matračiem, no lielā skaitā sagrīestiem egļu zariem, kurus

sasprauž stāvus zemē, ļoti cieši vienu pie otra, tik bieži

ka sarus birstē; uzguļoties uz tās, jums būs ērta un at-

speriga gulta.

legaumējat, kā siltas gulēšanas noslēpums nomet-

nē pastāv iekš tā, kā jums apakšā vajaga būt tikpat

daudz Segām, kā virsū. Ja jūsu kops guļ pie uguns-

kura, jums janoguļās ar kājām pret ugunskuru, kā ra-

ta spieķiem. Ja jūsu segas nav visai siltas, apsedziet

sevi ar salmiem, sienu vai avizēm, ja tas jums būtu.

Ja jūs aukstā laikā neesāt pietiekoši silti apģērbu-

šies, tad paliekat zem svārkiem vai vestes gar muguru

un apkārt ķermenim avizes, tas tikpat labi sildis jūs, ka

kažoks.

Gultas pagatavošanai nocērtat četras kārtis: divas

— divi mtr. darās, divas vienu mtr., novietojat viņas
zemē rāmveidigi.

Nocērtat četrus mietus, 60 cm. garumā, noasināt

galus, un iedzenat zemē Četros rāma stūros, lai noturē-

tu kārtis savās vietās.

Nocērtat kādu egli, apcērtat visus zarus un novie-

tojat tos rāmī vienu uz otra, kā dakstiņus uz jumta,
kamēr guļas vieta gatava; mālejās skujas atrodās zem

kārtim. Apsedzat tās ar segu.

Lai pagatavotu matraci, vispirms jāuzstāda auža-

mās stelles aprakstitas Ši stāsta beigās, jāizauž 180 cm.
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garu un 90 cm. platu matraci no niedrēm, sunam, za-

ļumiem vai zālēm un t. t.

Uz šīm pašām stellēm jūs varat pagatavot segas

no siena vai zaļumiem, telšu uzcelšanai, pajumtiem, sie-

nām, paklājiem un c.

Nometnes svečturus var pagatavot sagriežot drāts

gabalu spirālveidīgi; vai ari izlietojot sienā iespraustu

spīli • vai ari iespraužot sveci stāvus māla pikā vai lielā

kartupeli; vai ari pagatavojat stikla svečturi nogriežot

pudelei dibenu un iespraužot tievo galu zemē, ar

sveci kakla.
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Pudelei dibenu var nogriest, ja tajā ielēj drusku,

3—4 cm, ūdeņa un pēc tam uzliek uz karstām oglēm,
kamēr tā sakarst un pārsprāgst ūdeņa limeņa līnijā. Vai

ari aptiniet ap pudeli stipru auklu un velkiet to ātri uz

vienu un otru pusi, lai auklas linija sakarsētu pudeli, kas

pēc iam pie pirmā sitiena vai ielikta aukstā ūdeni ļoti
labi pārplīst tajā vietā.

Nometnes dakšiņas var pagatavot no drāts ar no-

asinātiem galiem.
Nav vienaldzigi zināt, kā apsēsties mitrā vietā.

Jums tas jāizdara notupjoties. Indijas iedzimtie tup uz

saviem papēžiem, bet ja jūs no mazotnes neesiet pie
tā pieraduši, tas ļoti nogurdinās. Lai tāda sēdēšana būtu

vieglāka, pabāžiet zem saviem papēžiem akmeni vai

koka kili.

Buri un citi nometņu iemītnieki tup uz viena pa-

pēža. Tas sākumā izliekās nogurdinoši.

Nometnē arvienu zūd pogas, un jūsu pašu ērtības

labad ieteicams prast tās pagatavot no auklas vai zābak-

šņores. Tas ir tālāk parādīts. Skautiem jāprot pagata-
vot pogas ari no koka, kaula vai raga.

Labs līdzeklis ērtai gulēšanai nometnē ir 60 cm.

garš un 30 cm. plats audekla maisiņš, kurā jūs varat

šo un to uzglabāt — vai nest tukšu, bet vakarā piebā-
žat to ar zāli vai dienas veļu, lai būtu galvas maiss.

Ugunskuri. Viņu pareizie kuršanas veidi.

Pirms jūs savu ugunskuru aizdedziniet, neaizmir-

stat izdarīt arvienu to, ko dara ikviens mežsargs, un

proti — izgriežat vai izdedziniet visapkārt ugunskura vietai

zarus, zāli un c, lai izsargātos no apkārtējās zāles vai

krūmu aizdegšanās. Daudzām mežu degšanām par cē-

loni ir bijis, kā jaunuļi rotaļājās ar uguni mēģinādami
uzkurt ugunskuru. Tādēļ izdedzinot zāli, nededzināt visu

uz reizi, bet pamazām un turat gatavibā vecus maisus

vai zarus, lai tūliņ apdzēstu uguni gadijumā, ja tas iz-

vērstos liels.
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Skautiem jābūt arvienu gataviem katrā laikā steig-
ties dzēst nejauši aizdegušos mežus, tas būs ists „labs
darbs" viņu īpašniekiem un visiem ļaudim, kuriem ar to

tiek apdraudēti lopi vai tirumi.

Ugunskuršanu nevar iemācītes pēc nostāstiem, vie-

nīgais ceļš — ievērot visus aizrādījumus, kas jums tiek

doti un tad vingrināties pašiem ugunskura salikšanā un

aizdedzināšanā.
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legaumējat, kā jums ugunskuru vajaga iekurināt vis-

pirms ar nedaudz ļoti maziem iekuriem : p. p. ļoti sau-

siem zariem, viegli sakrautiem kaudzitē, lidz ar nedaudz

salmiem vai papira, lai labāki iedegtos; tam virsū vajaga
salikt nelielus malkas gabalus piramides veidā un pēc tam

pāri tiem jau lielākus ar galiem uz augšu. Kad uguns

labi iedegusies, tam var likt virsu lielus gabalus un bei-

dzot veselas Šķilas. Priekš pavārda ugunskura no liela

svara uzturēt kvēlošas ogles un ja jūs izlietojat tris lielas

šķilas, tad tās jāsaliek zvaigžņveidīgi uz zemes, kā riteņa

spieķus, ar galiem ugunskurā. Tāda

veida ugunskurs degs ļoti ilgi; kad gali

nodeguši, jums jāgrūž šķilas uz uguns-

kura vidu, pateicoties kam arvienu

jums būs ogles, šis ir labs pavārda

ugunskurs un bez tam viņš
dod nelielu liesmu un maz dūmus, kāpēc ienaidnieks

no attāluma to nevar ievērot.

Lai uzturētu ugunskuru naktī, aprušiniet viņu

ar pelnu kārtu un tur viņš kvēlos visu nakti, un būs no

rita gatavs lietošanai; vajadzēs tikai uzpūst.

Ja jūs gribat uzturēt liesmu visu

nakti, lai būtu siltums vai gaisma, saliekat

pagales zvaigžņveidīgi galiem kopā un

vienu no tām tik garu, kā jūs to varat aiz-

sniegt ar roku un laiku pa laikam nepie-

ceļoties to pagrūst uz vidu.

Ja jums majā pietrūkst ogles vai malka, tad tei

cams kurināmais materiāls ir veci, novalkāti apavi.

Jūs ziemā vecenitēm varat izdarit labu darbu,
savācot vecus apavus un aiznesot tos viņām sa-

dedzināšanai,

nmerikā tiek lietots cits labs pavarda ugunsk. veids.

Sadzenāt zemē apm. 120 cm. attālumā vienu no

otra divus resnus mietus tā, lai viņi drusku būtu izliekti

ar augšgaliem atpakaļ. Nocērtat nelielu, vismaz 4,5 metri
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garu un 25 cm. resnu koku, sacērtat

viņu 1,5 metru garos gabalos; saliekat

Šis tris Šķilas vienu uz otru, pieslienot

pie abiem mietiem. Tā būs jūsu

ugunskura pavēja puse. Divas isākas

Šķilas pietam ir jānovieto kā uguns-
kura sāni un viena šķila tām šķērsām pretim no-

slēdz ugunskura priekšpusi. Šo „treliņu vidū jums va-

jaga iekurināt piramidveidigo ugunskuru, kas pēc tam

dos lielu siltumu. Saprotams kā treliņi jāceļ tā, lai vējš
pūstu tiem virsū.

Priekš nometnes ugunskura ļoti derigas ir ogļu
knaiblis un viņu var pagatavot no viksnas vai cita siksta

koka atvases, apm. 120 cm. garumā un 2—3 cm. re-

snumā. Izgriežat vidū apm. pusi no viņa resnuma un

ieliekat so daļu uz dažiem brižiem karstās oglēs un pēc
tam saliecat atvasi galiem kopā. Pēc tam iztaisāt abu

galu iekšpuses plakanas, lai varētu labāki saņemt — un

lūk — jums knaiblis rokā.

Lai uzturētu nometni tīribā, priekš tam ir vajadziga
slota. Viņu var viegli pagatavot no dažiem bērza zari-

ņiem, piesienot tos pie nūjas.

Drēbju žāvēšana.

Jums bieži kara gaitās gadisies samirkt un jūs re-

dzēsiet jaunekļus paliekam ar slapjām drēbēm, kamēr

tās pašas neizžūst viņiem mugurā. Vecs skauts to ne-

kad nedaris, jo caur to viegli var dabūt drudzi un sa-

slimt. Ja esat samirkuši, pie pirmās izdevibas novelkat

slapjās drēbes un izžāvējat tās, pat ja jums cits vairāk

neka nav ko uzvilkt pa to laiku, kā tas man bieži gadi-

jās. Es esmu gluži kails tupējis zem ratiem, kamēr

gaidīju savas drēbes izžūstam pie ugunskura. Lai iz-

žāvētu drēbes pie ugunskura, sagrābjat kaudzē karstas

ogles un virs tām uzceļat uz zariem lielu stropveidigu
būri un visapkārt tam saklājat virsū drēbes un tā viņas
diezgan ātri izžūs. nri karstā laika ir kaitīgi palikt sa-
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svidušās drēbēs. Rietumāfrikā man arvienu bija līdzi

pārmaiņas krekls, kuru es nesu uz muguras, piedurknes

apsējis ap kaklu; ikkatrā apstātnē es novilku savu

sasvīdušo kreklu un uzvilku to, kas bija saulē izžūvis

man uz muguras. Pateicoties tam man ļoti reti nomo-

ca drudzis, kamēr tas mocija gandriz visus pārējos.

Kartība.

Nometnes vietu arvien jāuztur tiribā un kārtibā ne

tikai tādēļ (ko es jau aizrādiju), lai nebūtu mušas, bet

ari tāpēc, ja jūs dotos uz citurieni, un atstātu vietu ne-

piekoptu, jūs pretniekam nodosiet rokās ļoti daudz no-

rādījumu par sevi. Tādēļ skauti arvien ir pieraduši būt

kārtigi, kā nometnē, tā citur. Ja jūs neesiet kārtīgs
mājā, jūs nometnē ari tāds nebūsiet; ja jums nebūs

kārtība nometnē, jūs neesat nekāds skauts, bet tikai

jaunulis.

Skauts ievēro kārtību savā telti, kajitē vai istabā,

jo viņu piepeši var aicināt negaidīts briesmu vai salasi-

Šanās signāls; ja viņš nezinās noteikti, kur atrodās katra

no viņa lietām, viņam vajadzēs daudz laika priekš sa-

kārtošanās, sevišķi, ja tiek izsaukts nakts vidū. Tādēļ,
gulēt ejot pat savā mājā, iepotējiet sev parašu, salocīt

savas drēbes un nolikt tā, kā jūs uzreizi tās varētu

tumsā atrast un ātri uzģērbt.

Skauts pat savas apavu auklas sasien kārtigi; pa-

tiesībā nemaz nesasien, bet izver auklu caur caurumi-

ņiem no augšas uz leju un tādejādi nemaz nevajag siet.

Skautu kurpes sašņorešanas veids

Zābakšņores viens gals tiek sa-

siets mezglā zem viena no apakšē-

jiem caurumiem,un šņore tiek izvilkta

uz āru pāri uz otru caurumiņu u.t.t.

uz augšu. Sastrīpotā šņores daļa
ārpusē nav redzama.



176

Aizrādījumi vadītajiem.

Nometnes rīkojumi.

Nometnē izejot jāizdod nometnes noteikumi un

rīkojumi, kurus, ja tas vajadzīgs, laiku pa laikam var

papildināt. Šos rīkojumus rūpīgi izskaidrot kopniekiem,
kuri pēc tam ir atbildīgi par viņu pareizu izpildīšanu
no saviem skautiem.

Piemēram, rīkojumā var būt minēts, kā katrs kops

ceļ savas teltis atsevišķi no citiem un kā viņas tiks

salīdzinātas savā starpā, telšu un apkārtējās vietas tī-

rības un kārtības ziņā.
Parasti katram kopām ir sava telts zināmā attā-

lumā no citām, bet tā, kā var dzirdēt balsi no skautu

vadītāja telts. Kopnieks var pagatavot nelielu būdiņu
vai pajumti netāļu no savu skautu telts.

Dienas vidū pusotras stundas ilga atpūta.
Peldēšanas noteikta laika un tikai zem stingras

uzraudzības, Sai nenotiktu nelaimes gadījumi.
Peldēšanas laikā norīkojama sardze no diviem

labākiem peldoņiem, kuriem nelaimes gadījumos neka-

vējoties doties palīgā. Viņiem jāatrodās laivā (izģērb-

tiem) ar mēteļiem uz pleciem. Viņi var peldēties ti-

kai tad, kad vispārējā peldēšanās beigusies un pēdējais

peldētājs izkāpis no ūdens. levērojot šo noteikumu,

ir novērsti vairāki nelaimes gadījumi ar skautiem.

Rīkojumi par to, kas jādara ugunsgrēka gadījuma.

Aizrādījumi par nometnes robežām, žogu nebo-

jašanu, dzeramo ūdeni v. t. t.

Vingrinājumi.

Kā pagatavot nometnes aužamās* stel-

les. — ledzeniet zemē vienā rindā piecus, 75 cm. ga-

rus mietus, tiem pretim 2 metru attālumā iedzenat ze-

mē vēl divus mietus ar Šķērskoku. Piestiprināt pie ka-

tra pirmās rindas mieta gala stipru auklu un pārvelkat
to pāri, līdz otrās rindas Šķērskokam un piestiprināt pie

tā, pēc tam pārstiepjat auklas turpinājumu atpakaļ lidz
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pirmās rindas mietiem

un pagarinājāt vēl par

IV2 metriem un tad

piestiprināt auklu ga-

lus pie brīvas kārts,

(„meteņa"), ar tādiem

pat atstatumiem starp

auklām, kādi ir starp
mietiem. Viens skauts

šo meteni cilā uz aug-

šu un uz leju, ar ga-

Nometnes aužamas stelles segu un

matraču pagatavošanai.

riem starpbrižiem, kamēr pārējie pārmaiņus kaisa sienu,

salmu, vai c. kušķus virs un zem izstieptām auklām; ar

brivās auklas pacelšanu vai nolaišanu kušķi tiek sastip-
rināti kopā un veido matraci.

Ja esat nometnē, vingrināties dažādu guļas vietu

pagatavošanā.

Ja esat telpās, pagatavojat nometnes svečturus,

lampas, dakšiņas, knaibļus, pogas, slotas un c.

Ja esat laukā, vingrināties ugunskura salikšanā un

aizdedzināšanā.

Liekat skautiem kārtigi sasiet apavus pēc augšā
minētā aizrādījuma.

Skautu būda kalna nogāzē
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Desmitais ugunskura stāsts.

Ēdienu pagatavošana nometnē.

Ēdienu pagatavošana. — Maizes cepšana. — Lopu
dzišana. — TiriOa. — Aizrādījumi. — Nometnes rotaļas.

Ēdienu pagatavošana.

Katram skautam, saprotams, pašam jāprot izvārīt

gaļu un saknes, izcept sev maizi bez parastiem virtuves

piederumiem. Priekš ūdeņa uzvārīšanas skautiem pa-

rasti ir katliņš un tajā var vārīt ari saknes un sutināt

gaļu, bet bieži viņam katliņš vajadzigs priekš dzērieniem

un tādēļ viņam jāgatavo gaļa citādā veidā. Piemēram:

viņš to var uzdurt uz noasinātas nūjas un pakārt pie

ugunskura, kamēr tā tur izcepās, vai ari kā cepešu pan-

nu var izlietot vecas biskvītu kastes vāku. Uzliekat tau-

kus vai uzlejat ūdeni, lai gaļa cepjoties nesadegtu.

Gaļu var ietīt dažās slapjās papīra loksnēs, vai ap-

klāt ar māliem un ielikt kvēlošās oglēs, kur viņa pate

izcepsies. Putnus un zivis var izcept tāpat lietojot priekš
tam mālus, tad putnus pavisam nevajaga noplucināt, jo

spalvas paliks no karstuma sacietējušos mālos un kad
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jūs pārlauzisiet viņus pušu, varēsiet izņemt no tiem iz-

ceptu putnu, bez spalvām, kā kodolu iz rieksta Čau-

malām.

Putnu var izcept vēl sekošā kārtā: izņemat iekšas,

uzmeklējat attieciga lieluma akmeni un nokarsējat to sar-

kanu, pēc tam ieliekat to putnā iekšā un pašu putnu
tad novietojat uz restēm vai koka iesmu virs ugunskura.

Putnu visvieglaki noplucināt tūliņ pēc nokaušanas-

Nedarāt nekad tā kā es, kad biju vēl īsts jaunu-
lis. Kad bija mana reize gatavot ēdienu, es nodomāju
dažādināt mūsu pusdienu izvārot zupu. Man bija daudz

zirņu miltu, es tos samaisiju ar ūdeni, uzvāriju un pa-
sniedzu kā zirņu zupu, es nebiju pielicis klāt ne piparus,
nedz gaļas sulu (buljonu). Nezināju ka tas ir vajadzigs
un nodomāju, ka to ari neievēros. Bet to tūliņ ievēroja,
manu zupu nosauca: „par Šķistu zirņu pudiņu" un ietei-

ca man pašam to apēst — un ne tikai ieteica, bet pie-
spieda to izdarit. Pēc tam es nekad vairs nedariju tā-

das kļūdas

Lai uzvārītu ūdeni savā katliņā vai nometnes katlā,
jūs varat viņu uzlikt tieši uz malkas (bet ja to nepietura,
tas bieži vien apgāžās), vai ari nolikt to zemē starp kvē-

lojošām oglēm, vai pagatavot no trijām zaļām nūjām virs

ugunskura trijkāji, savienot viņu galus kopā un pakarot
pie tā ar drāti vai ķēdi. Veci skauti nekad neņem priekš

tam apses koku, jo
tas viegli lūst un veci

māņticīgi izlūki domā,
kā viņi atnes pie vā-

rišanas nelaimi. Visi

pārējie koki noder mi-

nētam nolūkam ļoti
labi.

Šis ir viens no la-

bākiem nometnes pa-
FIG. 35.

vārda veidiem: viņš tiek ierīkots no divām sienam no

velēnām, lielām šķilām, plakaniem akmeņiem, apm. 175
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cm. garumā, pie kam vienā galā viņu atstarpe ir 10 cm.

un otrā — 20 cm. liela — platākais gals atrodās pret

vēju. (Sk. zim. uz 172 I. p.).

Kad gadijienā ir jāvāra vairākos katliņos uz reizi,

viņus saliek divās rindās dažus cm. vienu no otra, ar

vienu galu pret vēju. lekurināt ugunskuru no neliela

kurināmā gabaliem vidū starp abam rindām un uzliekat

trešo rindu virs abām pirmām rindām — lai katliņi iz-

veidotu mazu tuneli. Kuriniet uguni vēja pusē. Gaisa

straume vilks liesmu tunelim cauri un tā sakarsēs visus

katliņus. Uguni uzturēt vajaga ar nelielām šķilām.

Vārot uz uguns katliņā ūdeni, neaiztaisāt nekad

pavisam cieti vāku, jo katliņā radisies tvaiki, kuriem va-

jadzīga izeja, citādi viņi var pārplēst katliņu.

Lai uzzinātu, vai ūdens vārās, nav vajadzigs no-

ņemt vāku un apraudzit, bet pietiek pielikt nūjas vai naža

galu, vai c, pie katliņa, un ja ūdens vārīsies, jūs jutī-
siet drebēšanu.

Šašliks.

Sagriežat gaļu
iVa — 2 cm.

biezās Šķēli-
tēs; sagriežat
tās vēl 3—4

cm. platās
strēmelēs.

Uzdurat daļu
no šiem gabaliņiem uz dzelzes vai koka iesma un ie-

spraužat to pie ugunskura vai pakariet virs kvēlojošām

oglēm un atstājat Šādā stāvokli dažas minūtes, kamēr

gaļa izcepusies.

Mednieku ragu. Sagriežat gaļu 3—4 cm.

lielos, kantainos gabaliņos.

Notirat un sagriežat visādus saknajus, ka kartupe-

ļus, burkānus, sipolus, un c. un visu to saliekat katliņā.
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Samaisāt kopa miltus, sāli un piparus, saviļinajat

kopā ar gaļu,
un saliekat visu

to katliņā.
Ūdeni uzliet

tikdaudz, lai

pilnīgi apsegtu

katliņa saturu,

un ne vairāk.

Uzliekat katliņu uz oglēm un ļaujat tam varities

apm. stundu un ceturksni.

Visilgāk vārami kartupeļi. Kad tos palūkojot ar

dakšiņu, tie noslid no tām, tad tie un ari viss pārējais
ir gatavs.

Maizes cepšana.

Lai izceptu maizi, priekš tam skautam ir parasts
novilkt svārkus, noklāt tos zemē ar iekšpusi uz āru (caur
to atkal viņus uzģērbjot nebūs redzami nekādi plankumi).
Pēc tam viņš rūpīgi nomazgā savas rokas. Tad uzber

uz svārkiem kaudzīti miltu un vidū iztaisa bedriti ūde-

nim kuru pēc tam tur ielej; tad viņš pieliek tur klāt

vinu-divas Šķipsnas sāli, raugu, un mīca, un maisa, kamēr

dabū piku labi samicitas mīklas. Pēc tam apkaisot dru-

sku savas rokas ar svaigiem miltiem, lai mikla nepie-
liptu pie tām, viņš to izveido vienā lielā kukuli, vai vai-

rākos mazākos.

Pēc tam viņš tos novieto uz restēm virs karstiem

pelniem, vai ari nogrūž pie malas daļu no sava uguns-
kura un viņa vietā uz karsta klona noliek savu miklu,
sadzen tai visapkārt riņķī karstus pelnus un ļauj tai pa-

šai cepties.

šāda ceļa var izcept tikai nelielus klaipus.

Ja gribat izcept īstu maizi, tad jāuzceļ kaut-kas

lidzigs maizes krāsnij, izlietojot priekš tam kādu vecu
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māla podu, vai

ari pagatavo-

jat maizes krā-

sni no māliem

kurā iekurina

uguni; kad tā

pietiekoši sa-

Karsuse, no

tās izgrābj ārā

uguni un ie-

liek iekšā mi-

klu; pēc tam ieeju cieši aiztaisa, kamēr maize nav iz-

cepusies.

Var ari nogriest resnu nūju, noasināt galu un sasildīt

to uz uguņa. Pagatavojuši garu lenti no miklas, 7 cm.

platumā un IV2 cm. biezumā, aptinat viņu Čūskveidigi

ap nūju, p(ēc tam iespraužat nūju ugunskura tuvumā un

ļaujat miklai cepties, pēc vajadzības pagriežot nūju uz

vienu un otru pusi.

Porciju maisiņi. — Ļoti bieži jums var ga-

dities kara laikā maizes vai biskvitu vietā saņemt pāra

saujas miltu, gabaliņu gaļas, pa karotei sāls, cukura, pi-

paru, cepjamā pulvera, sauju kafijas vai tējas. Arkār-

tigi smieklīgi noraudzīties uz jaunuli, kad tas saņem sa-

vas porcijas un mēģina aizgādāt tās lidz savai teltij.
Ko jūs daritu?

Bez šaubām, jūs varat iebērt piparus vienā kaba-

tā, šāli otrā, cukuru — trešā, miltus platmalē un nest

to vienā rokā, gaļas gabalu — otrā, un kafiju — trešā.

Ja jūs būsat tikai virskreklā, kā parasti, tad jums
nebūs tikdaudz kabatu, un jā jums, kā visiem ļaudim,
būs tikai divas rokas, tā ir diezgan grūta lieta.

Tādēļ veciem ceļotājiem arvien ir līdzi savi trisi

„porciju maisiņi" — mazi maisiņi, kurus tas var pagatavot

pats no vecu kreklu strēmelēm, kabatas lakatiņiem, vai

Citiem atlikumiem; vienā viņš saber miltus un cepjamo
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pulveri, otrā — savu kafiju un cukuru, trešā — sāli un

piparus.
Mums bieži gadijās, ka tiko saņēmuši savas por-

cijas, vajadzēja doties ceļā. Kā jūs domājiet, ko mēs

darijām, lai pārvērstu vienā minūtē miltus par maizi?

Mēs tos vienkārši iemaisījām krūzitē ar ūdeni un

izdzērām to! Beigās mēs pie tā pilnigi pieradām.

Lopu dzīšana un kaušana.

Lai izceptu zaķi, vispirms tas jānoķer. Tāpat
ir ar aitu vai liellopu gaļu; jums vajaga aitu vai vērsi

atvest tajā vietā, kur jūs to vēlaties. Pēc tam viņu jā-

nokauj un jāsagriež, lai varētu vārit un ēst.

Skautiem jāzin, kā jādzen aitas, liellopus un zir-

gus. Jaunuļi arvienu aizmirst izsūtit kādu uz priekšu,
kas vestu lopu baru. .

Aitām ir tieksme saspiesties cieši vienai pie otras,
tā kā tās, kas atrodās bara vidū, ir gandriz nosmaku-

šas no putekļiem un karstuma un beidzot nogurušas —

pakrit. Tapec ieteicams arvien kādam dzinējam atra-

sties bara vidū, lai ar savu ricibu ļautu tur piekļūt vai-

rāk gaisam un tad ari viss bars ies labāki. Ja jūs ar

aitām nonākat pie kāda šķēršļa, kā piem.: sienas vai žo-

ga, pārnēsāt vienu vai divas pāri tam un pārejās tūliņ

pašas pāries tam pāri, taču nevajaga viņas pārlieku
skubināt.

Skautiem tāpat ari jāprot nokaut liellopus un tos

sagriest gabalos.

Liellopus parasti nokauj ar cirvja sitienu pa galvu,
iešauj lodi vai skrotēs galvā, vai iedur asu nazi pa-

kausi, tūliņ aiz ragiem; pie kam, dzīvnieka galvu vajaga

stingri piesiet pie ratu riteņa vai staba.

Aitas parasti nokauj noguldinot viņas uz vieniem

sāniem un atvelkot galvu krietni atpakaļ, pārgriežot
kaklu ar asu nazi, vai ari iešaujot ar revolveri vai Šau-

teni pierē lodi.
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Ja jūs esiet vēl iesācējs lopu kaušanā ar nazi,
dažreiz pirms nokaušanas lopu noderigi apdulināt ar

spēcigu smagu āmura vai cirvja sitienu pa pieri.
Kad lops ir nokauts, tas jāuzšķērž, lai izņemtu

iekšas, atstājot vienigi nieres un aknas.

Lai nodirātu nokauto lopu, noliekiet viņu uz mu-

guras un ar asu nazi visgarām krūtim, vēderam un kāju

iekšpusēm pārgriežat ādu pušu un novelkiet ādu, izpa-
lidzot ar nazi tur, kur tā piestājusies pie ķērmeņa, pa

priekšu vienu pusi lidz mugurkaulam, pēc tam otru.

Gadijienā, ja nokautais lops ir aita, pakariet viņu
aiz pakaļkājām un apgriežiet ādu ar nazi apkārt kaklam,

kājām un gareniski pa vidu; viņu varēs viegli novilkt,
kā svārkus.

Ja lops ir liels, viņu vispirms pārcērt uz pusēm ;

ari aitas pārcērt uz pusēm, un abas puses sadala

vēl tālāk.

Skautam jāprot slaukt govi vai kazu, citādi viņš
varēs mocities no slāpēm, kad iespējams dabūt pienu.
Kazu nav tik viegli slaukt, kā jūs to domājiet, nr vienu

roku jums vajadzēs turēt tai galvu, ar otru — pakaļkāju,
un ar trešo, ja tāda jums būtu, slaukt. ledzimtie ie-

manijušies saturēt aitas pakaļkājas starp savas kājas

ikšķi un otru pirkstu, un caur to viņiem atliek viena

roka priekš slaukšanas.

Tīrība.

Viena lieta, ko jums nevajag aizmirst nometnē, ir

tā, kā ja jūs saslimsiet, jūs ka skauts nebūsiet vairs

nekam derigs un būsiet citiem tikai par nastu, kas gal-
venā kārtā notiks tikai jūsu paša vainas dēļ. Piem., jūs
nepārmainiet drēbes, kad esiet samirkuši, vai savārtiet

ēdienu, vai dzeriet nederigu ūdeni.

Tādēļ pagatavojot sev ēdienus arvien papūlāties
uzturēt savus traukus, katliņus v. c, priekšzīmīgi tirus.

Mušas ir ļoti kaitīgas, jo viņas uz savām kājiņām
iznēsā apkārt slimibas digļus, un caur to uzmetoties uz

jūsu baribu, viņas tur ļoti bieži atstāj ģifti, un jūs to
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apēdiet, bet pēc tam brīnāties, kā tas nāk, kā esiet sa-

slimuši. Mušas parasti dzivo tur, kur ir netirumi un

ēdienu atliekas.

Tāpēc jums jāuztur nometne augstākā mērā tira,

lai tur neraktos mušas. Visas samazgas un atliekas jā-
novieto sevišķā bedrē, kurā tās var aprakt un nekādā

ziņā nedrikst izmētāt apkārt. Kopniekiem jāraugās, lai

tas stingri tiktu izpildits.
Aiz tā paša iemesla ir šaubigi dzert tieši no upes un

sevišķi no diķiem, lai apmierinātu slāpes; caur to jūs
bieži ieņemiet iekšā ģifti. Ja dīķis ir vienigais jūsu

ūdeņa avots, tad ieteicamāki izrakt nelielu, metru dziļu
bedri, apm. tris mtr. attālumā no krasta, ūdens iesūk-

sies tajā iekšā un būs dzeršanai veselīgāks.
To pašu mēs darījām Mafeking'a, kad būri pār-

trauca mūsu parastā ūdeņa piekļūšanu un tādēļ mums

nebija saslimšanas gadījumu no slikta ūdeņa.
Dienvidamerikā diķu un ezeru ūdeņus dezinficē,

pieliekot tiem uz vienu daļu ūdens vienu miliona daļu
vara zulfita.

Aizrādījumi vadītajiem.

Mācat skautus mīcīt miklu un cept maizi, tas no-

derēs. Ja iespējams, palūdzat kādu maiznieku sniegt

aizrādījumus. Bet ļaujat katram skautam pašam ie-

jaukt mīklu, pielējāt miltiem tikdaudz ūdeņa, cik pēc

viņa domām būtu vajadzīgs. Ļaujat viņiem kļūdīties,
un mācīties no paša piedzīvojumiem.

Zēniem ieteicams apmeklēt lopu kautuvi un skār-

ni, lai tie redzētu kā jāgriež gaļa.
Liekat skautiem pašiem pagatavot porciju maisi-

ņus.

Izdalāt jēlas porcijas un ļaujat ikkatram skau-

tam uzkurināt ugunskuru un pagatavot sev ēdienu.

Nometnes rotaļas.

Hokejs, futbols, basketbols, kas ir pēc būtības tas

pats futbols, tikai spēlējams vienīgi ar rokām un vārtu
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vietā ir kurvji 220 cm. augstumā no zemes, šai rota*

lai pietiek neliels laukums, vai pagalms, vai liela telpa-
Lāča sišana. — Kāds lielāks zēns tēlo lāci,

un viņam ir tris vietas, kur tas varētu atrast patvērumu.

Viņam pie muguras piestiprina nelielu gaisa balonu

(pūsli). Pārējie zēni apbruņoti ar savitu salmu vicām,
cenšās pārsist pūsli, kamēr lācis atrodās ārpus patvēr-

smēm. Lācim ir līdziga vica, ar kuru tas cenšās nosviest

medniekiem cepures. Cepures tēlo mednieka dzivibu.

šī rotaļa ieteicama svešu un kautrigu zēnu tuvināšanai.

Pie nometnes ugunskura var uzvest dziesmas,

stāstus, ludziņas un c, un ikvienam skautam jāņem da-

lību programā, vai viņš sevi turētu vai neturētu par ak-

tieri. Ikkatram kopām pēc kārtas jāuzstājās ar saviem

priekšnesumiem pie ugunskura, uz to viņi var jau

prekšlaikus sagatavoties.

IV. nodaļa.

Pēdu dzīšana.

Aizrādījumi vadītajiem.
Grāmatās grūti dot pamācības novērošanas un

slēdzienu taisīšanas mākslā. Viņa iegūstama caur
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praktiķu. Ir iespējams dot tikai dažus piemērus un

padomus, pārējais atkarājas no jūsu domāšanas spē-

jām un vietējiem apstākļiem.
Novērot un taisīt slēdzienus ir no liela svara

jauniem pilsoņiem. Bērni ir ārkārtīgi veikli novēro-

tāji, bet vecāki topot viņi šīs spējas zaudē; pirmie

iespaidi saista viņu uzmanību, kas pie šo iespaidu
atkārtošanās vairs nenotiek.

Novērošana patiesībā ir paraša, kura katrā

ziņā ir zēniem jāiepotē. Pēdu dzīšana ir inte-

resants solis uz to. Slēdzienu taisīšana ir

māksla pareizi spriest pēc iegūtiem faktiem un viņu
nozīmes izdibināšana.

Liels solis ir sperts zēna rakstura attīstībā, kad

novērošana nn slēdzienu taisīšana ir palikuši par

parašu.

Skautu audzināšanas programā ietilpstošo pēdu
dzīšanas vingrinājumu un rotaļu nozīme nekad nevar

būt novērtēta diezgan augsti. Un pēdu dzīšana nav

nemaz tik grūta, kā to daži ļaudis iedomājas. Visos

skautu pulciņos ir jāieved vairāk vingrjnājumu pēdu

dzīšanā, kā laukā, tā ari klubā un lekcijām par

pēdām.

Vienpadsmitais ugunskura stāsts.

Pazimju novērošana.

„Pazimju" ievērošana. — Raksturīgas cilvēku pa-

zinies. Pazimes slepkavibas vietā. — Raksturīgas pa-

zinies uz laukiem. — Redzes, dzirdes un ožas lietošana.

Ceļa atrašana nakti.

"Pazīmju" ievērošana.

Zem vārda „pazimes" skauti saprot visādus nie-

cīgus sikumus, kā pēdas, nolauztus zarus, nomīdītu zāli,
ēdiena atliekas, asiņu pilienus, spalvas v. t. t. — visu,

kas varētu dot skautiem vajadzīgās ziņas.
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VValter Smithson kundze ceļodama pa Kašmiru

dzina ar dažiem vietējiem indusu medniekiem pēdas pan-

terām, kas bija nokodis un aiznesis jaunu stimiņu.
Zvērs bij gājis pāri platam kailam klinšu laukumām, uz

kura, saprotams, viņa mikstās ķepas nebija atstājušas
nekādas pēdas. Pēdu zinējs tūliņ tieši gāja pāri lauku-

mam uz asu klinšu grēdu, apslapināja savu pirkstu un

vilka ar to gar grēdu, kamēr pie tā nebija pielipušas
dažas stirnas spalvas. Tās viņam norādija kur panters,
velkot lidzi savu laupijumu, bij pārgājis pāri grēdai, šis

dažas spalviņas ir tas, ko skauti sauc par „pazimēm".

Smithson kundzes pēdu dzinējs tāpat ievērodams

šikas „pazimes", ari atrada lāčus. Reiz viņš ievēroja
koka mizā svaigu ieskrambājumu, ko, bez šaubām, bija
izdarījuši lāča nagi, bet koka otrā pusē viņš atrada

vienu atsevišķu spalviņu, kas viņam norādīja, kā lācis

Šeit gar to bija berzējies.

Viena no svarīgākām lietām, ko skautam vajag
mācities, ir uzmaniba. Nekas tam nedrikst paslīdēt ga-

ram, skautam jāredz mazākais nieks un jāizdibina viņa
nozīmi, bet lai to sasniegtu ir daudz jāvingrinās, vēlāk

viņa uzmaniba kļūs par parašu. Uzmanibā vingrināties
un to iegūt var, tiklab pilsētā, kā uz laukiem.

Tādā pat kārtā jums jāievēro katru savādu troksni,

katru īpašu smaržu un jāpadomā, uz ko tie norāda. Ja

jūs neievingrināsāties ievērot „pazīmes", jums būs maz

dātu slēdzienu taisīšanai un tad kā skauts būsiet nede-

rīgs. Visur nepieciešama prakse.

Atceraties, kā skauts arvien uzskata par lielu kaunu

to, kad kāds svešnieks ierauga tālumā vai zem savām

kājām kaut ko, ko viņš skauts, vēl nav ieraudzijis.
Pastaigājoties ar piedzīvojušu skautu, jūs redzē-

siet, kā viņa acis pastāvīgi raugās Šurp un turp, ievēro-

damas visu, kas sastopams. Viņš to nedara, lai parā-
ditu, kā viņš visu novēro; tas ir tikai viņa paradums.

Es kadu dienu pastaigājos pa Londonas Hyde
Parku ar vienu skautu. Piepeši viņš man teica: „Tas
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zirgs drusku klibo." Tuvumā nebija neviena zirga, bet

es sapratu, ka viņš to ievērojis lielākā attālumā pāri

upei. Nākošā bridi viņš noliecās, lai paceltu uz celiņa
esošu savādu pogu. Kā redziet, viņa acis raudzījās
reize tāļu un pavisam tūvu.

Svešas pilsētas ielās skauts ievēro savu ceļu pēc
galvenām ēkām un šķērsielām, ievēros tos veikalus, kuri

atrodās viņam pa ceļam un kas izlikts Šo veikalu logos;
tāpat ari ratus, kas pabraukuši viņam garam, vēl vairāk,
ari to — vai pajūgs un pakavi viņu zirgiem ir kārtibā,

un sevišķi — kādi ļaudis pagājuši tam garām, kādas

izskatījušās viņu sejas, apavi, kāda viņu gaita, lai gadi-

jienā, ja policists jums jautātu: „Vai neesiet jūs redzē-

juši vīrieti ejam pa ielu lielām tumšām uzacim, zilā ap-

ģērbā?" Jūs varētu tam atbildēt gandrīz sekoši: „Ja,

viņš drusku klibo ar labo kāju, nes ārzemju izstrādā-

juma zābakus un tura rokā aizsaini — viņš iegriezās
tris minūtes atpakaļ Kaļķa ielā t. i. otrā šķērsielā no

Šejienes."
Tādi paskaidrojumi bieži ir bijuši ļoti vērtigi pie

noziedznieku gūstišanas, bet ir daudz ļaužu, kas iet ar

atvērtām acim, bet nekad neko neredz.

Radvard's Kipling's piemin divus zēnus, kuri mā-

cijušies „novērot" lai varētu kļūt par slepenpolicistiem,

jeb izlūkiem
; mācijušies ar rotaļas palīdzību, kura pa-

stāvējuse iekš tam, kā uz vienu minūti parādīta paplāte
ar sīkiem priekšmetiem, pēc tam tie tikuši apsegti un

zēniem bijis jāapraksta, pēc atmiņas, redzētie priekšmeti.
Mums ari ir Ši rotaļa, jo tā ir teicams vingrinājums

skautiem.

Agrāk Itālijā bija revolucionāru biedriba „Kamora",
kuras biedri vingrinājās ātri ievērot un atcerēties visādas

lietas. Pastaigājoties pa pilsētas ielām kamorists piepeši

apstājās un jautāja savam zēnam: „Kā bija tērpusies
tā sieviete, kura stāvēja ceturtās mājas durvis iepriekšējā

ielā, pa labi?", vai ari: „Par ko runāja divi vīrieši,

kurus mēs sastapām uz stūra divas šķērsielas at-
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pakaļ?" — „Kurp bij uzdots važonim braukt un kāds

bija viņa numurs?" — „Cik augsta ir ši māja un cik

plats augšējā stāva logs ?" v. t. t. Līdzigā kārtā bērnibā

bija vingrinājies lielais ceļotājs un, izlūks-skauts kapteinis
Kuks un tāpat ari lielais burvju mākslinieks Hudins.

Katram pilsētas skautam, saprotams, jāzin, kur at-

rodās vistūvākā aptieka (gadījumā, ja notiek nelaime),

policijas postenis, iecirknis, slimnica, ugunsgrēka signāls,

tālrunis, ambulance, ātrās palidzibas punkts v. c.

Skautam tik pat daudz jānovēro apkārtne, ka ari tā

vieta, kur viņš atrodās. Es bieži esmu atradis vērtigas pa-

zaudētas lietiņas, kurām pagājuši garam daudz ļaužu tās ne-

ievērodami

Raksturīgas cilvēku pazīmes.
Kad jūs braucat vilcienā vai tramvajā, arvienu ievēro-

jat visādus sikumus pie saviem ceļa biedriem, ievērojat

viņu sejas, apģērbus, runāšanas veidu v. 1.1., lai vēlāk jūs
varētu visu siki aprakstit; cenšaties pēc viņu ārienes un iz-

turēšanās izdibināt, vai tie ir bagāti, vai nabagi (visbiežāki

uz to norādā viņu apavi), kāda viņu nodarbošanās, vai viņi

slimi, vai veseli, vai nav vajadzīga palidziba v. t. t.

To darot jūs nedrikstat rādit, kā jūs tos novērojat, ci-

tādi viņi uzmanīsies, atceraties ganu zēnu, kurš novēroja

klaidoņa apavus, nesaistot pie sevīm klaidoņa uzmanibu.

No liela svara

liel- un siktirdznie-

cibā ir prast novē-

rot ļaudis un izdibi-

nāt viņu raksturus,

sevišķi pārdevējiem
kuriem nākās pār-
liecināt pircējus, vai

atklāt blēžus.

Mēdz teikt, ka

ļaužu raksturus var

noteikt pēc viņu ce-

pures nēsāšanas vei-

da. Ja tā esot dru-

Kā izteicās raksturi, caur cepures nēsā-

šanas veidu.
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sku uz sāniem, tad nēsātājs esot labsirdīgs; ja pavisam
uz sāniem, tas esot āksts; ja uz pakauša, tad tas esot

kūtrs parādu maksātājs j ja pavisam taisni, tas varbūt

esot uzticams, bet ļoti truls.

Pēc cilvēka gaitas labi var spriest par viņa rak-

sturu. Paskatāties uz rosiga, maza auguma cilvēka sī-

kiem solīšiem un lielo roku vicināšanu
; nervozu ļaužu

steigšanos lieliem soļiem; „dienas zagļu" gauso iešanu;
skauta viegliem, ātriem un klusiem soļiem, un t. t.

Man reiz pārmeta, kā es neieredzot ļaudis nopo-

mādētām ūsām. Tiešam, tā zināmā mērā ir patiesiba.

Viņas bieži liecina par uzpūtību un dažreiz par žūpības

piekopšanu.
Matu cirtas, ko puikas bieži nesā uz pieres, bez

Šaubām ir muļķības pazimes. Sejas izskats ir labs cil-

vēka rakstura norāditājs.

Varbūt jūs va-

rat pateikt Šo džen-

telmeņu raksturus.

Vingrināšanās novērošanā.

Kads ievērojams slepenpolicists apraksta, kā pēc.
zināmiem vingrinājumiem cilvēka raksturu var noteikt

pēc viņa apģērba.

No visa apģērba apavi ir visraksturīgākā pazīme.
Es kadu dienu pastaigājos ar kādu dāmu uz laukiem

un mums pa priekšu gāja kāda jauna sieviete. „Es
gribētu zināt, kas viņa ir?" intresejās mana dāma. „Tie-
Šam", es atbildēju, „es ari gribētu zināt kam viņa ir par
kalponi?". Jaunava bij smalki ģērbusies, bet apskatot
viņas apavus es nācu pie pārliecības, kā uzvalks

bija jau piederējis citai, bija atdāvināts un viņa to pate
priekš sevim pārtaisījuse; kas attiecās uz kurpēm, tad
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savas pašas kurpes viņa bija atraduse ērtākas. Viņa ie-

gāja tajā pašā mājā, kur mēs bijām apmetušies — bet

pa ķēķa durvim — un mēs vēlāk dabūjām zināt, kā

viņa tiešām ir kādas, šeit dzīvojušas kundzes kalpone.
Patikams laika kavēklis braucot dzelzsceļa vai tram-

vaja vagonā, ir — novērot braucēju apavus un censties

uzminēt, kam tās varētu piederēt: veciem vai jauniem,

bagātiem vai nabagiem, resniem vai tieviem, un t. t., un

pēc tam apskatit cilvēku un pārliecināties, vai jūsu do-

mas bijušas pareizas.

Amerikāņu aktieris Nats Gudvins man stāstīja, kā

viņš bija gājis skatities gaiskuģa pacelšanos gaisā taisni

tad, kad tam ļoti sāpējis kakls. Viņš varējis skatities

vienigi zemē un redzēt apkārtesošo ļaužu kājas. Starp
Šim kājām viņš izraudzijis vienu pāri, kas pēc viņa do-

mām varētu piederēt laipnam un labsirdīgam cilvēkam,

kuru varētu lūgt pastāstit, kas notiek ar gaisa kuģi.

Man reiz bij izdevība pakalpot kādai dāmai, kura

atradās spaidīgos apstākļos, ko es izdibināju viņu novē-

rojot, jo ejot aiz viņas, es ievēroju, kā neskatoties uz

dāmas hbo apģērbu, viņas kurpju zoles bija galīgi no-

plisušas. Es nedomāju, kā viņa kādreiz varētu uzminēt,

Kādā ceļā es uzzināju par viņas grūtiem apstākļiem.
Tiri apbrinojami, cik daudz jūs varat redzēt apavu

zoles, pa priekšu ejošai personai un tikpat apdrinojami,
cik daudz jūs pēc tām varat spriest. Mēdz teikt,
kā ja zole un papēdis tiekot vienmērigi novalkāti,
tas norādot uz īpašnieka veikalnieciskām spējām un go-

dīgumu; ja pāpēdi novalkā vairāk ārmalā, tas norāda

sapņotāju un piedzīvojumu milētāju; bet vairāk iekšpusē
noplēsts papēdis liecina rakstura nenosvērtibu un vājibu,
un ši beidzamā pazime ir vairāk pareiza pie vīriešiem,

nekā pie sievietēm.

Slepenpolicists šerlok Holms reiz sastapa vīrieti,

kurš likās diezgan pārticis, valkāja jaunu apģērbu ar

sēru lenti ap piedurkni, tam bij kareiviska stāja un

matroža iešanas gaita, nodedzis brūns, ar tetovētām zi-
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mēm uz rokas un rokā sainis ar bērnu rotaļlietām. Ko

jūs par viņu spriestu? šerloks Holms gluži pareizi uz-

minēja, kā tas ir neilgi atpakaļ demobilizējies jūras ser-

žants, kā tam bij nomiruše sieva un mājā mazi bērni.

Skauti, kas neuzkrītoši prot novērot ļaudis, var būt

ļoti noderigi kara laikā pie spiegu atklāšanas.

Pazīmes slepkavības vieta.

Var gadities, kā kāds no jums pirmais atrod kādu

nogalinātu cilvēku, šini gadijumā atceraties, kā jūsu

pienākums ir pārlūkot un atzīmēt vissīkākās pazimes,
ko jūs ieraugāt, pirms līķis tiek izkustināts vai zeme vis-

apkārt samidita. Bez līķa stāvokļa ievērošanas (kuru
pēc iespējas vajaga nofotografēt), vēl ļoti rūpigi jāizpēta

apkārtne, sargājoties pie tam pašam to samidit. Ja variet,

uzmetat ar zīmuli liķa stāvokli un apkārtesošās pazimes.
Tas var ļoti noderēt.

Neilgi atpakaļ tika divas reizes atrasti liķi. Sāku-

mā domāja, kā notikuse pašnāvība, bet. izpētot apkārtni,
vienā gadijumā nolausti zari un nomīdīta zāle, un otrā

gadijumā — saburzita grīdsega, liecināja, kā notikuse

slepkaviba, un kā ķermeņi ir pakārti pēc nāves iestā-

šanās, lai novirzitu domas uz pašslepkavibu.

Sevišķi rūpigi jāmeklē pēc pirkstu nospiedumiem
uz dažādām lietām un ja viņi neizrādīsies piederam
upurim, tad tie var piederēt noziedzniekam, par ko var

vēlāk pārliecināties, salīdzinot tos ar noziedznieka pirkstu
nospiedumiem. Tāds gadījums notika Indijā, kur tika

atrasts nogalināts cilvēks ar asiņainiem pirkstu nospie-
dumiem uz drēbēm, šo nospiedumu ipašnieku atrada

un notiesāja.

Dr. Gross stāsta par kadu zinātnieku, kuru atrada

beigtu savā guļamistabā ar ievainojumu pierē un deniņā.

Bieži gadās, ka slepkava pirms aiziešanas ar sa-

vam asiņainām rokām satver durvju kliņķi vai ūdens

krūzi, lai nomazgātu savas rokas.
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šini reizē uz galda gulošas avizes bija redzami

triju asiņainu pirkstu nospiedumi.
Sakarā ar to aizdomas krita uz nogalinātā dēlu,

kuru policija apcietināja. Bet uzmanīgi aplūkojot istabu

un nospiedumus, izrādījās, ka vecais kungs bija nakti

slikti juties un piecēlies no gultas, lai ieņemtu zāles, bet

nonākot lidz galdam, viņš ticis nomākts no jauna ar

krampjiem un pakritis, pie kam pret galda stūri sasitis

galvu — ievainojums kreisos deniņos tieši sakrita ar šo

stūri. Censdamies piecelties viņš bija pieķēries pie

galda tajā vietā, kur atradās avize un atstājis uz tās

asiņainu pirkstu nospiedumus. Pēc tam viņš bija atkal

pakritis sadauzot galvu otrreiz pret gultas kāju. Atra-

stie pirkstu nospiedumi pilnigi sakrita ar viņa paša pirk-
stu nospiedumiem. Patiesi, jūs nevarat atrast stārp
64.000.000.000.000cilvēkiem divus, kuriem būta vienā-

das pirkstu ādas rieviņas. Tā tika izdibināts, ka slep-
kaviba šeit nav notikuse un mirušā dēls ir nevainīgs.

Pēterpili atrada kādu nogalinātu baņķieri. Liķa
tuvumā atrada cigāru etviju un īpatnēju dzintara mutekli,

kurš mutē varēja atrasties vienmēr vienā un tajā pašā
stāvokli un tāpēc uz ta bija palikušas zimes no diviem

zobiem. Šis zimes norādija, ka zobi nav vienādā ga-
rumā.

Nogalinātā zobi visi bija vienāda garuma, tā tad

muteklis nevarēja but viņa. Bet kādam viņa brāļa
dēlam bija taisni tādi zobi, kādus lika domāt muteklis,

tādēļ viņu apcietināja. Tālāka izmeklēšana pierādīja, ka

viņš patiesi bija baņķieri nogalinājis.

Raksturīgas pazīmes uz laukiem.

Ja jūs esiet uz laukiem, jums jāievēro izcilus

priekšmeti, kas noderētu jums ceļa atrašanai un neļautu
nomaldities, kā piem, kalni, baznīču torņi, raksturīgas
ēkas, koki vārti, akmeņi un c.

levērojot Šos pieturas punktus atceraties, ka vēlāk

šie novērojumi var noderēt, palīdzot citiem atrast ceļu,
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tādēļ jo sevišķi labi jums visu jāievēro, lai bez kļūdām
un attiecīgā kārtībā tos aprakstit. Jums jāievēro un

jāatceras ikkatru krustceļu un kājceliņu.

Bez tam jums jāvērš uzmaniba ari uz sīkākām

pazimēm, piem. uz piepešu putnu pacelšanos un aislai-

Šanos, kas norāda, ka tur atrodas kāds cilvēks vai dzīv-

nieks ; ari putekļi norāda, ka tur kustās vai nu dzīv-

nieki, cilvēki vai rati.

Saprotams, ka pjrfsētā, tāpat, kā ārpus tās, jums

rūpigi jāievēro visi garāmgājēji: — kā tie tērpušies,
kādas tiem sejas un gaita un kādas tie atstāj pēdas —

iezīmējat tās piezīmju grāmatiņās, lai jūs vēlāk šīs pē-
das atrastu (kā piem. mazais ganuzēns šis grāmatas sāku-

mā ievietotā stāstā).

lovērojat visas pēdās — tas ir, ļaužu, dzivnieku,

putnu, riteņu un c. nospiedumus, no kuriem jūs varētu

iegūt svarīgus norādijumus.

Pēdu lasišanas māksla ir tik svarīga, ka par to

es veltīšu vēl veselu ugunskura stāstu.

Atveriet savas acis.

Neļaujiet ne mazākam nieciņam paiet garam jūsu
ievērībai: poga, sērkociņš, cigāra pelni, spalva vai lapi-
ņa var daudz ko nozimēt.

fltcerāties, kā ir diezgan daudz ļaužu, kuri nes

skautu pateicības zirni un tas būtu priekš skauta liels

kauns, ja viņš ļautu kādam no šiem ļaudim paiet ga-

rām, to neievērojis un neapjautājies, vai tam nav vajadzigi

pakalpojumi. Skautam jāraugās ne tikai uz priekšu, bet

ari uz sāniem un atpakaļ, viņam jābūt, kā mēdz teikt,

..acim pakausi."

Piepeši atskatoties atpakaļ, jums izdosies ieraudzīt

pretinieka izlūku vai ari zagli, kurš sevi tad parāda tā,
kā to viņš nekad nedarītu, ja zinātu, kā jus viņu
ieraudzītu.
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Fenimoram Kuperam ir interesants stāsts
w
Pēdu

dzinējs", kurā aprakstita kāda indiāņu izlūku darbiba.

Tam tiešam bijušas „pakausī acis", un, jau pagājis ga-

rām vairākiem krūmāju puduriem, viņš ievērojis, kā

starp svaigām lapām dažas ir novitušas, kas sacēla viņā

aizdomas, kā šis lapas uzliktas lai labāki aizmaskotu

paslēptuvi, un, tiešām, tā viņam izdevās atrast tur pa-

slēpušos bēgļus. -

Izlūkošana naktī.

Skautam jāprot nakti tikpat labi kā dienā ievērot

šikas pazīmes; to viņš var panākt ar klausišanos, daž-

reiz ar taustišanu un ošanu.

Nakts klusumā skaņas izplatās daudz tālāki, nekā

dienā. Ja jūs pieliksiet ausi pie zemes vai pie . nūjas,

jūs varēsiet sadzirdēt no liela attāluma zirgu skriešanu

vai cilvēku soļus. Vēl labāki jūs to sadzirdēsiet, ja at-

taisisiet nazim abos galos asmiņus, iespraudīsiet vienu

gaļu zemē un otru turēsiet zobos. Cilvēka balss, pat

ja tiek runāts ļoti klusu, ir sadzirdama lielā attālumā.

Es bieži tiku nakti izgājis cauri ienaidnieku sargu

ķēdēm pēc tam, kad biju uzgājis sardzes atrašanas vietu,

noklausoties kareivju klusās sarunas, vai gulošo krākšanu.

Ai radījumi vadītajiem.

Kā skautus mācīt novērot.

Pilsētās: Ejot pa ielu vingriniet savus zēnus

ievērot sastopamos veikalus, atcerēties viņu nosauku-

mus un logu saturu pēc divu minušu ilgas apskatīša-

nas. Vēlāk laiku samaziniet.

Tāpat zēniem ari jāievēro atsevišķas redzamas

ēkas, kas varētu noderēt kā pieturas punkti; ejot pa kādu

ielu jāskaita šķērsielas un citu ielu nosaukumus; ga-

rāmbraucošo zirgu un ratu raksturīgās iezīmes un jo

sevišķi ļaužu apģērbu, seju un iešanas raksturīgus sī-

kumus ; auto, policistu v. c. numurus.
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Pastaigājoties parādiet, kā tas jādara, pēc tam

izsūtiet viņus vienus pašus un pēc viņu atgriešanās

izprašņājiet tos.

Uzdodiet skautiem uzmeklēt un atcerēties tuvā-

kās aptiekas, ugunsgrēku signālus, policistu posteņus,
ambulances v. c.

Uz laukiem: Pastaigājoties ar kopu, iemāciet

savus skautus ievērot apkārtnē izcilus priekšmetus,

piem.: īpatnējas ēkas, kokus, akmeņus, vārtus, krust-

ceļus vai celiņus, žogus, tīrumus, dažādas dzīvnieku

un putnu pēdas, tāpat ari ļaudis, ratus v. c, augu,

dzīvnieku, mēslu v. c. smaržu.

Pēc tam izsūtiet viņus pastaigāties, un pēc at-

griešanās liekiet viņiem atbildēt mutiski vai rakstiski

uz sešiem dažādiem jautājumiem par novērotiem

priekšmetiem.
Šim vingrinājumam būs lielāka nozīme, ja jūs jau

iepriekš būsiet atstājuši dažas sīkas zīmes, jeb izmē-

tājuši pogas vai sērkociņus v. c, lai zēni tās ievērotu

vai salasītu un atnestu jums; tas vajadzīgs, lai piera-
dinātu zēnus raudzīties tūvu un tālu.

Rakstura noteikšana: Uzdodiet skautiem

pusstundas laikā uzmeklēt, piem., brutālu tīpu, godī-
gus nabagus v. t. I.

Pēc atgriešanās skautam sīki jāapraksta novēro-

tus tīpus un jāuzrāda iemesls, kādēļ tas spriedis par
šīs personas raksturu.

Tāpat ari viņiem jāizstāsta, kādas citas personas

tie sastapuši pa ceļam, piem.: muļķīgus, labsirdīgus,

viltīgus, lielīgus, pļāpīgus v. c, spriežot pēc viņu se-

jas pantiem, gaitas, apaviem, cepures, apģērba v. 1.1.

Novērošanas rotaļas.

Uzpirkstņa meklēšana.

Izsūtāt kopu no istabas.

Paņemat uzpirksteni, gredzenu, naudas vai papira

gabalu, jeb citu nelielu priekšmetu un novietojat to kāda
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vietā, kur tas būtu pilnigi redzams, bet gandriz nebūtu

ievērojams. Liekat kopām ienākt iekšā uz uzmeklēt Šo

priekšmetu. Ja kāds to ieraudzījis, tas atiet sāņus ne-

sakot citiem, kur viņš priekšmetu ieraudzijis.
Pēc kāda laika liekat viņam to parādit tiem, kas

vēl nebūtu to atraduši.

(Tas noradīs, vai viņš tiešam priekšmetu ieraudzijis).

Veikalu skatu logi (Pilsēta).

Tiesnesis uzdod kopām novērot 6 veikalu skatu

logus, ļaujot katru logu apskatit 30 zekundes. Aizvedot

viņus tālāk, viņš iedod katram zēnam zimuli un papiriti,

uz. kura tiem jāatzimē atsevišķu logu saturs. Uzvar tas,

kas pareizi uzrādījis visvairāk priekšmetu, šo rotaļu tei-

cami izvest sacensības veidā starp diviem zēniem, pie
kam vājākais atkārto to pašu ar nākošo un t. t. kāmēr

netiek uzzināts visvājākais. Caur to mazāk spējīgiem
skautiem ir dota iespēja vairāk vingrināties.

Lidziga rotaļa (Telpa).

lesūtāt pēc kārtas zēnus uz pusminūti istabā ; kad

tas iznāk atpakaļ, atzīmējat sarakstā, ko viņš istabā

ievērojis. Tas uzvarējis, kas uzskaitījis visvairāk priekš-

metu.

Apvida noteikšana (Telpā).

Parādiet skautiem redzētu priekšmetu fotogrāfijas
vai zīmējumus, piem.: krustceļš, savāds logs, vēja rādī-

tājs, koks, atspoguļojums ūdeni un uzdodiet noteikt,

kur viņš tās redzējis. Ja skauti vēlās, viņi var sarīkot

savā starpā sacikstes.

Sekošana pa pēdām.

Izsūtāt kājām vai uz divriteņa kādu lidz ar

maisiņu, pildītu ar graudiem, riekstu Čaumalām, konfetti,

vai pogām, v. t. t., un liekat tam vienā otrā vietā tos

izkaisīt, lai rastos pēdas, pa kurām kops varētu sekot;

vai ari ar krītu zīmējot kopa ceļa zīmes uz sienām, sta-

biem, vārtiem, trotuāriem, kokiem un c, un liekat ko-
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pam pa šim zīmēm sekot. Paejot garām Šim ceļa zi-

mēm, skautiem kārtības dēļ viņas jānodzēš, un ari lai

tās viņus nenomaldinātu citās dienās, kad šis vingrinā-
jums tiek atkārtots.

Skautu oža (Telpa).

Sagatavojat vairākas vienādas papira kulites, un

ieliekat katrā īpatnēji smaržīgu vielu, kā piem.: vienā —

saberztus sipolus, otrā — egļu mizu, rožu ziedus, ādas

gabalu, apelsina mizas, vijolišu pūderi, un c. Noliekat

šis kulites vienā rindā, 60 cm. attālumā vienu no otras,

un liekat katram skautam apostit katru maisiņu 5 ze-

kunžu laikā. Beigās vienas minūtes laikā ikkatram jā-

apraksta vai jānosauc tiesnesim pēc atmiņas smaržojo-
šos priekšmetus pareizā kārtibā.

Tuvu un tāļu (Pilsēta un uz laukiem).

Tiesnesis ved kopu pa kādu ceļu vai noteiktā vir-

zienā caur laukiem. Viņam lidzi ir atzimju lapiņa ar

skautu vārdiem

Katrs skauts cenšas saskatīt sīkus, jau ispriekš
noteiktus priekšmetus un tikko kādu ieraudzijis, viņš
skriešus dodās pie tiesneša un ziņo vai ari atnes pašu
priekšmetu, ja viņš to atradis. Tiesnesis taisa attiecīgu
atzīmi pret viņa vārdu. Uzvarējis tas skauts, kas ieguvis
visvairāk atzīmju.

Lai attistitu skauta novērošanas spējas un pieradi-
nātu viņu raudzities tuvu un tāļu, augšup un lejup, un

t. t., vajaga izvēlēties dažāda veida priekšmetus.

Priekšmetus (8—10 gab.) ikreizes jāmaina:

Par katru atrastu sērkociņu 1 punkts.
Par katru atrastu pogu 1

Par putnu pēdām 2

Par ievērotu ielāpu svešn. apģērbā vai apavos 2

Par sirmu zirgu 2

Lidojošs balodis 2

Sēdošs zvirbulis 1
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Kļava 2

Sadrupis skurstenis 2

Izdauzīts logs .
1

Divpadsmitais ugunskura stāsts.

Pēdu lasīšana.

Cilvēku pēdas. — Dzivnieku pēdas. — Ka macities la-

sīt pēdas.

Cilvēku pēdas.

Amerikāņu armijas ģenerālis Dodge's stāsta, kā

viņš dzinies pakaļ indiāņu baram, kuri bija nogalinājuši
vairākus cilvēkus.

Slepkavas bija gandriz nedēļas ceļu priekšā, un

viņi visi bija jāšus. Bet ģenerālis Dodge's uzaicināja

paligā kādu teicamu pēdu izlūku — Espinosa. Indiāņu

zirgi nebij apkalti, izņemot vienu un pēc tam, kad Es-

pinoza sadzina tiem pēdas vairāku kilometru tālumā,

viņš piepeši nolēca no zirga un izvilka no klinšu plaisas
četras pakavas. Indiāņi bija tās noplēsuši, lai neatstātu

pēdas.
Sešas dienas viņi sekoja bandai, kura nebija at-

stājuse nekādas redzamas pēdas. Nojājuši apm. 200

klm. viņi piepeši pārsteidza un sagūstija visu indiāņu
bandu, pateicoties Espinosas teicamai pēdu dzišanas

mākslai.

Pēdu dzišana jeb sekošana pēdām, ir galvenais
līdzeklis, ar kuru izlūks var iegūt norādijumus un med-

nieki atrast medijumu. Lai kļūtu labs pēdu dzinējs,
jums jāsāk vingrināties pastaigājoties, kā pilsētā, tā uz

laukiem. Pastāvigi to darot, jūs redzēsiet, kā drīz viss

tas ieies paradumā un ļoti noderēs, padarot interesantu

jūsu vienmuļīgo ceļojumu.
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Kad mednieki meklē medijumu, viņi vispirms cen-

šās uziet pēdas, vecas un jaunas, lai redzētu, vai ap-
kārtnē mājo dzīvnieki; pēc tam viņi izpēta svaigākos

nospiedumus, lai zinātu kur dzīvnieki slēpjas; pēc tam atra-

duši svaigas pēdas, viņi tām seko, kamēr neatrod un neno-

galina medijumu; un bieži vien viņiem pēc savām pēdām

jāmeklē ceļš, lai varētu atgriesties atpakaļ nometnē. To

pašu dara ari kara izlūki izlūkojot ienaidnieku.

Vispirms iemācāties atšķirt cilvēku un dzīvnieku

pēdu nospiedumus: pēc apmēra, izskata, naglām v. c.

Pēc cilvēka pēdām, t. i. pēc viņa pēdas samēriem

un soļa garuma, jūs variet pat noteikt viņa augumu.

Pēdas izpētīšanai uzmeklējiet labi saredzamu no-

spiedumu un atzīmējiet tās ap-

mērus un sīkums kā blakus

norādīts:

Tāpat izmēriet soļa garumu

no vienas kājas purna līdz ot-

ras kājas papēdim.

Vadītāju ievērībai

Liekiet katram skautam novilkt savu zābaku un

uzmest uz papīra zoles skici, atzīmējiet visas naglas
un citas pazīmes. Vai ari lauka iedodiet katram skau-

tam kāda zābaka pēdas skici un liekat viņam atrast

nospiedumu (vai izveidot to pašam) un papildiniet to

ar naglu zīmēm v. c. Liekiet vēl viņiem ievērot soļa
garumu un cik daudz kāju pēdas izgriezušās uz āru

no virziena līnijas.

Reiz kādā upē atrada slīkoni. Domāja, kā ar viņu
notikuse nelaime un kā ievainojumi galvā tam cēlusies

krītot no krasta. Bet kāds izdarīja uzmetumu no viņa
apaviem un pēc rūpīgas upmalas pārmeklēšanas viņš
uzgāja pēdas, kas noveda līdz kādai vietai, kur, droši

vien, bija norisinājusies ciņa, jo visapkārt zeme bija no-

mīdīta un krūmi līdz pat upei aplauzīti; turpat bija ari

vēl citu divu cilvēku pēdas. Lai gan Šos cilvēkus ne-

atrada, tomēr bija skaidrs, kā Šeit notikuse slepkavība.
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Skautam jāiemācās ar pirmo acu uzmetienu izšķirt

pēc nospiedumiem, kādā gaitā gājis viņu īpašnieks.

Ejot cilvēks liek visu pēdu uz zemes, apm. 75 cm.

atstātumā vienu no otras. Skrejot purngals iespiežās

dziļāki zemē, pie kam atstātums starp abām pēdām ir

lielāks.

Dažreiz ļaudis iet atmuguriski, gribēdami maldināt

tos, kas tiem seko, bet labs skauts tās uz reizi var at-

šķirt, jo solis tad ir isāks, purngali pagriesti uz iekšu un

papēdis iespiedies dziļāki.

Dzivniekiem, ātri kustoties, viņu kāju purni iespie-
žās dziļāki zemē, zeme tiek atsviesta atpakaļ un solis

ir garāks, nekā ejot lēnām.

Jums jāprot noteikt pec pēdām, kādā gaitā ku-

stējies zirgs.

Soļojot zirgs atstāj divus pēdu pārus — kreisās

pakaļējās kājas pēda ir drusku priekšā kreisai priekšē-

jās kājas pēdai, un tāpat ari — labās pakaļējās kājas
pēda priekšā labai priekšējai.

Rikšojot — pēdas ir lidzigas, bet soļi ir garāki.

Pakaļējo kāju pēdas parasti ir garākas un platā-

kas, neka priekšējo kāju pēdas.

ledzimto pēdu dzinēji lielās, kā pēc pēdām neti-

kai varot noteikt personas dzimumu un vecumu, bet ari

viņa raksturu. Viņi saka, kā ļaudis, kas ejot — ļoti

izgriež uz ārieni savu kāju purngalus, esot „meļi".

Senie lielceļu laupitāji un zirgu zagļi izlietoja viltibas

paņēmienu, apkaļot savus zirgus ar otrādi apgriestiem
pakaviem, lai maldinātu pakaļdzīšanos, bet labā pēdu dzi-

nēju ar to nevar pievilt. Lidzigā kārtā zagļi mēdz iet

ačgārni, taču piedzīvojis pēdu dzinējs ļoti ātri atklāj viltību.
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Zirga pēdas.

Klibojoša zirga pēdas. Uz kādu kāju klibo?

Šīs ir divu putnu pēdas uz zemes. Viens no putniem dzīvo pa-

rasti kokos, otrs- uz zemes. Kādiem putniem pieder ku-

ras pēdas?

Mācāties pazit ari riteņu pēdas, lai varētu atšķirt
lielgabala, rata, ores, auto vai divriteņa pēdas un brauk-

šanas virzienu.
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Divriteņa pēdas.

Bez pēdu ātruma un gaitas pazīšanas jums jāprot
noteikt, kad pēdas atstātas. Tas ir no liela svara un

prasa no jums krietni daudz vingrināšanos un pie-
dzīvojumu.

3. Akmens, kuru

ritenis pagrūda uz

priekšu un vēlāk at-

svieda atpakaļ. Ne-

liels iedobums; rie-

pas izplētušās no trie-

ciena.

Ļoti daudz atkarājās no vietas un laika stāvokļiem.
Ja jūs sekojiet, pēdām, teiksim, sausā un vējainā laikā,

jūs redzēsiet, kā sausā un smilšainā vietā pēdas ātri

novecojās. Tas notiek tāpēc, kā apakšējās mitrās smil-

tīs ātri izžūst un pieņem virsējās kārtas krāsu un asās

pēdu šķautnes noapaļojās no vēja. Turpretim mitrā

vietā pašas pēdas izskatās daudz svaigākas, jo saule tik

pa daļai izžāvē izkarpito zemi un vējš tādēļ nevar iz-

dzēst nospieduma asās malas. Mitrā muklainā zemē,
koku enā, vai taml., kur saules stari neiespiezās, pē-
das izskatās ilgi svaigas.

Bez šaubām pēdu vecuma noteikšanai lielu lomu

spēlē uz viņām uzkritušās lietus lāses (ja ziniet, kad

lietus lijis), uzpūsti putekļi un sēkliņas (ja esiet ievēro-

juši, kad vējš pūtis), citu pēdu krustojumu pāri vecām,

vai, ja nomitita zāle. tad viņas novišana. Sekojot zirga
pēdām, par viņu vecumu var spriest pēc mēslu svai-
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gurna, ņemot vērā saules, lieta, putnu vai c, iespaidus
uz tiem.

Kad esiet iemācijušies noteikt pēdu virzienu un

vecumu, jums jāmācās sekot tām dažādos apvidos. Tas

ir tāds vingrinājums, kuru jūs varēsiet turpināt visu

mūžu, un arvien jums būs ko mācīties un papildināties.

Ari daudz slēdzienus variet taisīt no ugunskuru

pelniem — vai tie vēl ir silti, vai auksti; no ēdienu at-

liekam, kas norāda kada veida baribu lietojuši ļaudis,
vai tie dzivojuši pārpilnibā vai trūkumā.

Jums netikai uzmanigi jāraugās pēc jūsu pašu, bet

ari svešu izlūku ceļa zīmēm, kuriem ir savas ceļa zimes,

tāpat ari klaidoņiem, šeit pievestas dažas viņu ceļa
zimes, kuras sastopamas uz sienām un sētām to māju

tūvumā, kuras tie apmeklē; ar tām viņi bridinā citus

savas šķiras „brāļus"
.

Q Ļoti slikti: nodod policijai

A Šeit bijuši daudz klaidoņu.

X Nekā laba nav.

M Slikti ļaudis.

Ļoti teicami iedzimto pēdu dzinēji ir Sudānā un

Egiptē, un es esmu redzējis dažus no viņiem darbā.

Kādam ēģiptiešu kavalerijas pulkvedim no viņa mā-

jas bija izzagtas dažas mantas. Viņš ataicināja kādu

iedzimto pēdu dzinēju. Tas ātri nozimēja zagļa pēdas
un atrada tālu tuksnesi vietu, kur apraktas nozagtās

mantas; zagļa pēdas atgriezās atpakaļ kazarmēs. Visam

pulkam pavēlēja iet basām kājām gar pēdu dzinēju, lai

tas varētu tās apskatit un zagli uzzīmēt. Kad visi pa-

gāja garam, viņš teica: „Nē, zagļa šeit nav." šini bridi

pie pulkveža pienāca viņa apkalpotājs ar kādu ziņojumu.
Pēdu dzinējs, kurš turpat stāvēja, teica pulkvedim: „Lūk,
kur cilvēks, kas apraka zagtās mantas".

Apkalpotājs pārsteigts no tā, kā viņu pazinuši, at-

zinās, kā nozadzis saimnieka lietas, domādams, kā uz

viņu aizdomas nekritīs.
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Austrālijas bij. ministru prezidents Deakin's man

stāstija, kā tam reiz gadijies braukt uz kuģa kopā ar

dažiem Austrālijas iedzimtiem, kuri pirmo reiz brauca

kuģi.

Kad kuģis bij izgājis jūrā, viņš ievēroja, kā visi

šie iedzimtie gulēja kuģa priekšgalā uz deķa, pārkāruši

galvas pāri kuģa malai, rūpigi skatidamies ūdeni kuģa

priekšā. Viņi bija tā aizņemti, kā pat neatbildēja sāku-

mā, uz viņa jautājumiem. Beidzot viens no viņiem at-

bildēja: „Mēs nekādā veidā nevaram saprast, ka kuģis
var atrast ceļu jūrā, mēs neredzam pēdas, kurām tas

seko; mūsu acis uz sauszemes ir diezgan labas un

mums bieži gadijies vest baltos pa pēdām, kuras, tie

saka, nevarot saredzēt, bet kuras mums ir ļoti skaidras.

Viņiem ir citādas acis, nekā mums. Bet Šeit, jūrā angļu
jūrnieki atkal savukārt var redzēt sev priekšā pēdas, ci-

tādi viņi nevarētu atrast ceļu, pa kuru jābrauc kuģim,
bet mēs, kas tik labi redzam uz sauszemes, nevaram

saskatīt ūdeni nevienu pēdu, nedz pazimi".

Vecs izlūks, uzgājis ļoti svaigas cilvēka vai zvēra

pēdas, parasti izsargājās tieši sekot tām, jo dzivnieks,
kuram seko, var piepeši atskatities, vai viņam neseko,

Tādēļ pēdu dzinējs taisa lielu riņķi un iznācis uz pēdām,

viņš taisa tālāk uz priekšu riņķus, kāmēr beidzot pēdas
vairs neuziet. Tad viņš apiet pilnu riņķi un zin, ka dziv-

nieks atrodās ši riņķa iekšienē, un turpina iet tam ap-
kārt arvienu sašaurinādams riņķi, kāmer to neatrod, ņe-
mot, saprotams, vērā, kā nedrikst atrasties pa vējam uz

dzivnieka pusi zināmā attālumā, kad tas varētu jau saost

tuvošanos.

Aizrādījumi pēdu lasīšana.

Vairāki Scinde's pēdu dzinēji sekoja nozagtā ka-

mieļa pēdām apm. 200 klm. pa smiltim un kailām klin-

tīm. Zagļi, gribēdami maldināt pakaļdzinējus, bija vadā-

juši kamieli pa kustibas pilnām ielām, lai samaisitu viņa
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pēdas ar citām, bet pēdu dzinēji to paredzēdami, apgāja

pilsētu un atrada otrā pusē izejošas pēdas, pa kurām

viņi sekmīgi sekoja tālāk.

Kad pie pēdu dzīšanas tās top grūti saredzamas,

piem. uz cietas zemes, vai zālē, tad atzimejat beidzamā

saredzamā pēdu nospieduma virzienu, pēc tam skatāties

Šajā virzienā, zināmā attālumā piem. 15—20 metrus uz

priekšu, un parasti zālē varēsat ieraudzit momīdītu zāli, un

uz cietas zemes izkārpītus vai ieskrambātus akmeņus un

c, sīkas pazimes, kuras būs redzamas vienā līnijā, izveidos

pēdas, kas citādi nav saredzamas. Man reiz gadījās

atrast divriteņa pēdas uz asfalta ceļa, kas tur patiesībā
neatstāj nekādas pēdas, bet raugoties tāļu uz priekšu

pret uzlecošu sauli, varēja skaidri uz ceļa saredzēt, gan-

drīz nemanāmā rasas kārtā, liniju. Apstājoties un ska-

toties lejup sev pie kājām, es galigi nekā neredzēju.
Ja pēdas ir grūti saskatāmas, tad ieteicams raudzīties

pret sauli — katrs mazākais paaugstinājums metis ēnu.

Ja jūs esat pazaudējuši pēdas, tad lai viņas atra-

stu, rīkojaties sekoši: Noliekat savu kabatas drānu, nūju,
vai citu ko, tajā vietā, kur atrodās beidzamais pēdu no-

spiedums, pēc tam ap Šo vietu aprakstāt lielu riņķi —

30, 50 vai pat 100 metru attālumā no centra, izvēloties

priekš tā vislabvēlīgāko apvidu; ja iespējams mikstuzemi.

Ja jūs esat kopā ar savu kopu, tad vislabāki liekat tiem

apstāties un tikai viena vai divu skautu pavadībā turpi-
niet meklēšanu. Ja visi sāks mēklēt pēdas, tie sajauks
tās kopā ar savām. Izdarot meklēšanu, apsveriet, kādā

virzienā ienaidnieks varētu aiziet un meklējiet šinī virzienā.

Es atceros kādas mežcūku medibas, kas

labi varētu ilustrēt to, ko es teicu. Mežcūka visu laiku

skrēja pa applūdinātiem tīrumiem un tai sekot nebija

grūti, kamēr tā nenogriezās uz cietu un akmeņainu ap-

gabalu, kur viņas pēdas nebij saredzamas. Pēdu dzinējs

apskatījās visapkārt un, iedomājoties sevi meža cūkas

vietā, jautāja: „Kādā virzienā es būtu gājis?". Priekša

atradās garš dzeloņaino kaktusu krūmu žogs, taja bija
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divi caurumi. Pēdu dzinējs, ieturēdams mežcūkas pē-

dējo pēdu virzienu, devās pie viena, tūvākā no šiem

caurumiem, šeit zeme bija tāpat ļoti cieta un nekādas

pēdas nebija saredzamas bet uz kādas kaktusa lapas
pie cauruma atrada slapju dubļu piku. Tas biju norā-

dījums, jo visapkārt nekur šeit nebija dubļu, tā tad vi-

ņus, kā redzams, atnesuse mežcūka pie savām kājām
no muklāja, pa kuru tā iepriekš skrēja. Šī vienīgā mazā

pazīme atļāva pēdu dzinējiem sekot zvēram pareizā vir-

zienā, atrodot pēc tam arvienu jaunas pazimes, kāmēr

pēdas sāka iet pa daudz izdevigāku apvidu un galu

galā tika atrasta mežcūkas paslēptuve.

Es Sudāna redzēju pēdu dzinēju sekojam pa pē-
dām tad, kad viņas parastam cilvēkam nebija vairs sa-

redzamas. Kamēr pēdas bija skaidri redzamas, viņš

saskaņoja savu soli ar pēdām un gāja soli pēc soļa pie
katra nospieduma piesisdams pie zemes ar savu nūju.

Kad pēdas izzuda, viņš turpināja iet tikpat atri,

piesisdams ar nūju tājā vietā, kur pēdām vajadzētu būt.

Dažreiz viņam izdevās ieraudzīt kādu vieglu no-

spiedumu, vai zīmi, kas norādīja, kā tur ir likta kāja un

tādēļ viņš zināja, kā atrodās uz īstām pēdām.

Jaunulim visas kailu kaju pēdas izliekas līdzīgas

viņ i atrod, kā to nospiedumus ir ļoti grūti izšķirt.
Liekat priekšā jūsu skautiem atstāt savas kailas

kājas nospiedumu un jūs redzēsiet cik liela starpība ir

starp viņiem, ja to salīdzina, pēc kāju pirkstu linījām.

Aizrādījumi vadītajiem

Vingrinājumi pēdu dzīšanā

1. Uzdodiet saviem zēniem sagatavot norulētu vai

nolīdzinātu laukumu (apm. 10—15 mtr. kradratā), ku-

ram viena puse sausa, bet otra itkā pēc lietus. Lie-

kat kādam skautam pāriet pāri, tad pārskriet un pēc
tam pārbraukt ar divriteni.
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Izskaidrojiet starpību starp pēdām, lai skauti va-

rētu tūliņ redzēt, vai cilvēks gājis soļos, vai skrējis.
Ja iespējams nākošā dienā līdzās vecām pēdām

atstājiet svaigas, lai skauti mācītos spriest par pēdu
vecumu. Pēc tam sakrustojat dažāda veida pēdas vie-

nas ar otram, piem.: riteņbraucēja pēdas ar kājnieka
un liekat skautiem izskaidrot vinu nozīmi.

2. Izsūtāt kadu zenu ar „pedu
dzelzīm" pie kājām un liekat kopām
dzīties tam pakaļ, ievērojat arī visas

citas ļaužu un dzīvnieku pēdas, kas

krusto sekojamās pēdas, izdibinot

kam tās pieder.
N. B. — „Pēdu dzelzis* ir Thompson-Seton'a

Izgudrojums un piestiprlnājamas pie skautu apavu zo-

lēm (kā slidas); viņam ejot, tās atstāj ļoti raksturīgus

nospiedumus. Pēdu dzelžu vietā jūs varat ari iesist

vairākas īpatnējas naglas savu apavu zolēs vai papēžos,
vai ari savas nūjas galā, lai varētu atstāt nesamaina

mas pēdas.

Vingrinājumi un rotaļas pēdu — lasīšanā.

Pēdu atcerēšanās. — Liekat dažiem zē-

niem atsēsties un pacelt kājas, lai citi skauti, piem. 3

min. laikā varētu apskatit viņu pazoles. Pēc tam, vie-

nam no viņiem liekat atstāt vairākus pēdu nospiedumus
uz zemes. Ataiciniet skautus pa vienam un liekat tiem

apskatit pēdas un pateikt, kurš tos atstājis.
Pēdu zimešana. — Parādiet skautiem labi

saredzamas kāju pēdas, uzdodat tās nozimēt. Piesprie-
žat punktus tam skautam, kurš vispareizāki būs uzzī-

mējis kādu no šo pēdu nospiedumiem.

Uzrādiet zagli.
Palūdzat kādu svešinieku, skautiem neredzot at-

stāt savas pēdas. Liekat skautiem iepazīties ar šim pē-
dām, lai tās vēlāk labi varētu pazit.

Pēc tam iemaisāt savu svešinieku starp 8 vai 10

citiem, kurus visus palūdzat pa vienam noiet kopām ga-
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rām, atstājot pēdas. Katrs skauts pēc tam pasaka ties-

nesim pie auss, kurš no viņiem ir iezimēto pēdu ipaš-
nieks. Katrs svešinieks apzimēts ar savu kārtējo numuru.

Uzvar tas skauts, kurš pateicis pareizi; ja viņu ir

vairāk, tad tas, kurš pēc atmiņās vislabāki uzzimēs šo

pēdu nospiedumu.

Kontrabandisti.

Par „robežu" var noderēt kāds ceļš, stiga v. t. t.

apm. 400 metru garumā, uz kura varētu labi saredzēt

pēdas. Viens kops sargā robežu, izstādot sargus visga-
rām ceļam un novieto pat palīgspēkus pusceļā starp

„robežu" un „pilsētu". „Pilsētai", apzīmētai ar koku,

māju, karogu vajaga atrasties apm. 800 metru attālumā

no robežas. Pretinieku kops — kontrabandisti — sala-

sās viņpus robežas, apm. 800 mtr. attālumā. Tiem jā-
pāriet pāri robežai kā tie vēlās — atsevišķi, kopā, vai

ķēdē un jāsasniedz „pilsēta" — soļos, skriešus vai skau-

tu soļos. Tikai viens no viņiem spēlē kontrabandu un

tam pie kājām ir pēdu dzelzis.

Sargi staigā Šurp un turp pa robežu (viņiem pirms

trauksmes nav tiesības skriet), gaidot kontrabandista pē-
das. Tikko kāds sargs ierauga pēdas, tas dod trauks-

mes signālu palīgspēkiem un pats dodās pa pēdām pa-

kaļ cik ātri vien iespējams. Tam palīgā dodās palīg-

spēki un cenšās noķert kontrabandu pirms tas sasnie-

dzis pilsētu. Ja tas iekļuvis pilsētas robežās, tad viņš
ir izglābies un uzvarējis.

„Ķer zagli"!

Nometnē vai telpā tiek no rīta izkārta sarkana lu-

pata. Tiesnesis, kamēr skauti strādā vai rotaļājās, pēc
kārtas pieiet katram klātu un iečukst ausī: „Nometnē ir

zaglis", bet vienam viņš iečukst: „Nometnē ir zaglis un

tas esi tu. — Marmora vārti", vai kādas citas, kilometra

attālumā esošas, labi pazistamas vietas nosaukumu.

Tad skauts zin, ka viņam jānozog triju stundu laikā lv-



211

pata un ar to jāaizskrien līdz Marmora vārtiem. Ne-

viens nezin, kurš no viņiem ir zaglis, kur tam jāskrien
un kad tas nozags lupatu. Tikko kāds ierauga, kā sar-

kanā lupata ir nozagta, tas dod trauksmi, pēc kam visi

atstādami savu nodarbošanos, dodās pakaļ zaglim.
Skauts kurš atņem zaglim lupatu, vai tikai daļu no

tās, skaitās kā uzvarējis. Ja nevienam tas nav izdevies,
tad uzvar zaglis. Viņam jānes lupatu apsietu ap roku

un nevis paslēptu kabatā.

Trīspadsmitais ugunskura stāsts.

"Pazīmju" lasīšana jeb slēdzienu taisīšana.

Satura izlobīšana. — Slēdzienu taisīšanas piemēri.

Kad skauts iemācījies ievērot „pazīmes", viņam
atliek vēl iemācities tos apvienošana, lai no redzētā izlo-

bītu kādu saturu. To sauc par „slēdziena taisīšanu".

Šeit būs kāds piemērs, no kura varēsim redzēt, kā jauns
skauts, ja tik viņš ir vingrinājies, var uzminēt

nozīmi.

Kāds jātnieks bija nomaldījies un viņa biedri, to

meklējot apkārtnē, sastapa kādu vietējo zēnu, kuram ap-

jautājās vai neesot redzējis pazudušo. „Vai tas ir tas

pats garais kareivis, kurš jāj uz sirma, drusku klibojoša

zirga?" — zēns jautāja.
Tie teica: „Ja, tas pats ir. Kur tu viņu redzēji?"
Zēns atbildēja: „Es neesmu viņu redzējis.ļbet zinu

kurp tas jājis".
Zēnu nopratinot izrādijās, kā tas savus slēdzienus

dibinājis vienīgi pēc redzētām pēdām un pazīmēm.
Zēns uzrādīja meklētājiem vietu, kur pazimes lie-

cināja, kā šeit pazudušais jātnieks atpūties. Pie koka

mizas pielipušās spalvas liecināja, ka zirgs šeit berzē-

jies un kā tam bij sirma spalva. Pēc zirga pēdām viņš

zināja, ka zirgs klibo, jo viena pēda nebij iespiedusies
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zemē tik dziļi, kā citas un kā šīs kājas solis ir isaks.

Pēc cilvēka pēdām viņš zināja, ka tas ir kareivis, jo

atstātās pēdas bij no armijas parauga zābaka.

Zēnu jautāja: „Bet kāpēc tu domā, kā kareivis bij
liela auguma?" uz ko viņš norādijā uz koku, no kura

cilvēks bij nolauzis zaru. Tikai liela auguma cilvēks va-

rēja šo zaru sasniegt. Tā izrādījās, ka zēns lasija pa-

zīmes, ka mēs grāmatu.

Zēns, kurš nekad nav mācijies lasīt, redzot, ka

citi lasa grāmatu, varētu jūs jautāt: „kā jūs to dariet?"

Bet jūs tam paskaidrotu, kā mazās zimītes grāmatā ap-

zīmē burtus, kuri, saliekot tos kopā zināmā kārtībā, vei-

do vārdus, veselus teikumus un jēdzienus.

Tāpat piedzīvojs izlūks, redzot pēdas un pazimes,
tos savieno savā prātā un dabū jēdzienu, ko cilvēks pa-

rasti nav spējigs darīt. No pastāvīgas vingrināšanās tas

taps spējigs uzreiz saprast redzēto, lidzigi tam, kā lasot

grāmatu, jūs neapstājaties pie atsevišķiem burtiem vai

zilbēm.

Karojot Dienvidafrikā man gadījās vest izlūkošanu

kopā ar kādu iedzimto. Mums bij jāpāriet liela atklāta

pļava. Piepeši uzdūramies uz visai svaigām pēdām, jo
nospiestā zāle bij vēl svaiga un noliekta visa vienā vir-

zienā kas norādija pēdu virzienu, kurām sekojot mēs

nonācām lidz kādam smilšainam laukumam. Šeit pēdas

bij labi saredzamas, tās bij sieviešu pēdas (mazas kājas
ar taisnām malām un īsi soļi) un bērnu pēdas (mazas

kājas ar apaļām malām un drusku garākiem soļiem) ku-

ras veda kalnu virzienā, apm. 5 klm. no mums un kur

pēc mūsu aprēķina mitinājās ienaidnieks. Mēs ierau-

dzijām kādu lapiņu soļus 10 sāņus no pēdu linijas. Jū-

dzēm tāļu apkārtnē nebij neviena koka. bet mēs zinā-

jām, kā koki ar tādām lapām aug tajā ciemā, no kurienes

nāca pēdas. Tā tad bij iespējams, kā sievietes, ejot kalnu

virzienā, lapiņu nesa lidz. Paceļot šo lapu, mēs atradām,

kā tā ir valgana un smaržo pēc iedzimto alus. īsie soļi

norādija kā sievietes ir nesušas nastas. Mēs nācām pie
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slēdziena, kā viņas bij nesušas alus traukus, aizbāstus

ar lapām. Viena no lapām bij izkrituse, bet mēs to

atradām 10 soļus sāņus no pēdām, kas norāda, kā tās

krišanas brīdi ir pūtis vējs. Tagad (pl. 7 ) nebij vēja,
bet tas pūta apm. 2 stundas iepriekš. Tā tad mēs nā-

cām pie slēdziena, kā sievietes ar alus traukiem gājušas

pēc pl. 6.

Droši vien ļaudis ķersies pie alus dzeršanas tūliņ,

jo tas pēc dažām stundām sarūgst un ap to laiku, kad

mēs tur nonāksim, tie būs apmiegojušies, tāpat ari sardze

nebūs modra, kāpēc mums būs izdevīgi izzināt un no-

vērot viņu pozīcijas.

Mēs sekojām sieviešu pēdām, atradām pretinieku,

izdarījām vajadzīgos novērojumus un bez kādām grūtī-
bām atgriezāmies savā nometnē.

Visu to mēs panācām pateicoties vienai lapiņai.
Redziet, ko nozimē sīku pazīmju ievērošana.

Slēdzienu taisīšanas piemēri.

Hopkins apraksta kadā grāmata, kā slepenpolicisti,
ievērodami šikas pazīmes, atklājuši noziegumus.

Reiz nozieguma vietā atrada mēteli, kurš nedeva

nekādus norādījumus par viņa īpašnieku. Mēteli ielika

maisā un izdauzija putekļus, kurus savāca un izpētija

zem vairojamā stikla. Izrādijās, kā viņos ir sīkas zāģu

skaidiņas, tā tad mētelis varēja piederēt vai nu namda-

rim, galdniekam, vai malkas zāģerim. Izpētot tuvāk at-

rada, kā putekļi satur ari dažas želatina un līmes daļi-

ņas. Namdari un zāģeri šādas vielas nelieto, tā tad

mētelis pieder kādam galdniekam. Patiesi, pēc Šim pa-

zīmēm policijai izdevās noziedznieku sagūstīt.

Putekļi kabatās vai kabatas nažu šķirbās, un c,

ja viņus rūpigi izpēta, dod daudz norādījumu.
Reiz Dr. Bells slimnicā studentiem rādīja, kā iz-

meklēt slimniekus. lenāca pacients klibodams; dakters

studentiem jautāja:
„Kas šim cilvēkam kaiš?"
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Studenti atbildēja: „Nezinam. Neesam viņu ap-

skatījuši."

„Tas nemaz nav jāapskata. Jums jāredz ari pa-

šiem. Dacients ievainojis savu labo celi, tādēļ klibo ar

Šo kāju ; viņš to apdedzinājis, skatāties, kā bikses ceļ-
galā izdegušas, šodien ir pirmdienas rīts. Vakar bija
skaista diena; sestdienā lija lietus un bij dubļi. Šim

cilvēkam bikses aptašķītas dubļiem. Viņš sestdienas

vakarā pakritis dubļos."

Pagriezies pret vīrieti ārsts teica: „Jūs saņēmāt

nopelnīto algu sestdienā un piedzēraties, un mēģinādami
izžāvēt savas drēbes pie uguns, jūs iekritat ugunī un

apdedzinājāt celi. Vai nav tā?"

„Ja, kungs," vīrietis atbildēja.

Es reiz lasīju kādā laikrakstā par kādu tiesas pro-

cesu, pie kam tiesnesis bij cilvēks, spējigs „ievērot

sīkumus" un „tos sakārtot". Viņš tiesāja kādu parād-
nieku.

Apsūdzētais aizbildinājās, ka tam neesot darba

un nevarot atrast nodarbošanos.

Tiesnesis jautajā: „Ko jus dariet ar to zimuli,

kas jums aiz auss, ja nav nodarbošanās?"

Apsūdzētājs bija spiests atzīties, kā viņš palīdz

savai sievai viņas veikalā, kurš izrādījās diezgan ienesīgs
un tādēļ tiesnesis piesprieda viņam — samaksāt parādu.

Dr. Reiss, policijas zinātnes lektors Lozannas uni-

versitātē apraksta, kā policisti lasa pēdas.

Kādā mājā bij izdarīta zādzība ar ielaušanos un

dārzā atrada zagļa pēdas. Tās, kas veda uz māju, bij

seklākas un Šaurākas par tām, kas izgāja no mājas.
No tā policijā sprieda, kā zaglis izgājis no mājas
ar smagu nastu, kādēļ tas gājis mazākiem soļiem un

zem nastas smaguma, apavi atstājuši dziļākus nospie-

dumus.
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Izlūku piedzīvojumi.

Kapteinis Stigands kādā savā grāmatā apraksta
vairākus gadījumus, kā izlūki no šikām pazīmēm dabū-

jusi zināt svarīgas ziņas.
Kādā rītā, apstaigājot savu nometni, viņš ieraudzi-

jis svaigas soļos gājūša zirga pēdas. Viņi zināja, kā

visiem viņa zirgiem bij aidenieka gaita, tā tad Šīs pēdas

piederēja svešam zirgam.
No ta viņš sprieda, ka kads ienaidnieks1 izlūkojis

nakti viņa nometni.

Nonākot kādā Centrālāfrikas sādžā, kuras iedzivo-

tāji visi bija aizbēguši, viņš nekā nevarēja noteikt, kā-

dai ciltij tā pieder, kamēr nelaimējās atrast kādā būdā

krokodiļa ķepu. Tas norādija, kā sādža pieder Avira

ciltij, kura vienigā no visām apkārtējām ciltim lietoja
baribai krokodiļa gaļu.

Puskilometra attālumā uz kamieļa jāja kāds cilvēks.

To novērojis, viens no iedzimtiem, teica: „Tā
cilvēka dzīslās rit vērga asinis". „Kā jūs to ziniet tik

lielā atstātumā?" „Tāpēc, kā viņš mētā savas kājas,
īsts arābs piespiež savas kājas cieši pie kamieļa sāniem."

Ģenerālis Žubers, būru armijas virspavēlnieks, man

teica, ka viņa sieva pirmā ieraudzijuse angļu karaspēku
ieņemot Majuba kalnu. Tajā bridi būri bija nometušies

kalna pakājē un parasti izsūtija novērotājus kalna galotnē.
Tajā dienā domādami pāriet uz citu vietu, būri sargus

neuzstādīja kalnā.

Kad būri bij gatavi doties ceļā, Žubur kundze, ku-

rai acīmredzot, bija škautu redze, piepeši iesaucās:

..Paskatāties, lūk anglis Majuba galotnē!" Būri atbil-

dēja: „Nevar būt — tas droši vien būs kāds mūsējais."
Bet Žuber kundze neapmierinājās un teica: „Paskatā-

ties, kā viņš staigā, tas nav būrs — tas ir anglis." Un

tiešām tas bija anglis — viņai bij taisniba. Kāda angļu
nodaļa naktī bij ieņēmuse kalnu, bet kāda kareivja ne-

uzmanības dēļ, (tas atKlāti staigāja kalna galā un viņa
siluets bij redzams pret debesim), angļu klātbūtni būri
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tūliņ atklāja un, nenogaidot angļu uzbrukumu, paši slēp-
damies devā* augšā kalnā, pārsteidza angļiis un pa-

dzina tos.

Kāds virsnieks manevru laikā pazaudēja tuksnesi

savu tālskatu, apm. 5 klm. attālumā no Kairas, un aiz-

sūtija vietējos izlūkus to uzmeklēt. Tie lūdza parādīt

viņa zirga pēdas. Redzētās zirgu pēdas izlūki ievēroja
un devās manevru vietā, kur starp simtiem kavalerijas
un artilērijas zirgu pakavu nospiedumiem viņi ātri atrada

tālskatu.

šie izlūki ir teicami kamieļu pēdu dzinēji. Kat-

ram, kas tās nepazīst, viņas izliekās vienādas, bet ie-

vingrinātām acim viņas ir tikpat dažādas, kā ļaužu se-

jas un Šie pēdu dzinēji viņas atcerās daudz labāki, nekā

jūs — sastapto ļaužu sejas.
Reiz Kairas tūvumā bij nozagts kāds kamielis.

Ataicinātiem policijas pēdu dzinējiem parādija pēdas un

viņi sekoja tām ilgu laiku, kamēr beidzot neiznāca uz

kādas ielas, kur tās pilnigi pazuda starp citām pēdām.
Taču gadu vēlāk tas pats pēdu dzinējs nejauši uzgāja
Ši paša kamieļa svaigās pēdas — visu šo laiku viņš bija

atcerējies to izskatu. Kamielis, kā redzams, bija
" gājis

kopā ar kādu otru kamieli, kurš pēc tā pēdām spriežot

piederēja vispār pazīstamam kamieļu zaglim. Tāpēc,

veltīgi nekavēdams laiku pēdu sadzišanai, izlūks lidz ar

policistu devās pilsētā tieši Ši cilvēka mājokli, kur atrada

sen zudušo kamieli.

Aizrādījumi vadītajiem.

Kā praktiski iemācīties taisīt slēdzienus.

izlasiet skautiem kādu stāstu, kurā aprakstīts par

novērošanu un slēdzienu taisīšanu. Jautājiet zēniem,

kādi sīkumi noderējuši zināmiem slēdzieniem, lai re-

dzētu, vai viņi pareizi sapratuši metodi.

Sekojiet kādām pēdām un izdibiniet viņu nozīmi.

Tādu vingrinājumu piemēri atrodami manā grāmatā

„Aids to Scouting."
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Piemēri slēdzienu taisīšana.

Pievedu vienkāršu piemēru slēdzienam, kuru es

izvedu no pazimēm, ievērotām pastaigājoties kāda kal-

nainā apvidū Kašmirā.

Novērotās pazimes. Apmēram metru augsts celms

ceļa malā, tam blakus akmens dūres lielumā, pie kura pieķērušās
dažas rieksta čaumalas. Vairākas čaumalas atradās ari uz celma.

Drusku tāļāk uz celiņa, 30 mtr. uz dienvidiem no celma gulēja
četru riekstu čaumalas. Netāļu ceļa malā bija augsta slīpa klints.

Vienīgais rieksta koks bij redzams 150 mtr. attāļumā uz zieme-

ļiem no celma.

Pie celma bija sa-altuša dubļu pika, uz kuras redzamas vī-

zes nospiedums.
Ko jūs variet spriest no šim pazīmēm? Mans atrisinājums

ir sekošs: Divas dienas atpakaļ pa šo ceļlņu dienvidu virzienā

gājis vīrietis, ar nastu un bij pie klints atpūties ēzdams riekstus.

Mani slēdzieni bijšādi:
Šis cilvēks gāja ar nastu, jo nesēji, lai atpūstos nepiesēžās.

bet atspiežās ar nastu pret slīpu klinti, atgāzdamies paši atpakaļ,
Ja viņam nebūtu nasta, tas droši vien apsēstos uz celma, bet

viņš gāja 30 metrus tāļāk, kur atradās klints. Šini apgabalā sie-

vietes nemēdz nastas nest, tā tad tas bijis vīrietis. Vispirms

viņš ar akmeni sasitis riekstu čaumalas, ņemdams tos no koka

150 metru attāļumā uz ziemeļiem. Tā tad viņš gājis uz dienvi-
diem un tam bijis tāļš ceļš, jo kājas apautas vizēs. Ja ceļš būtu

iss, tam būtu basas kājas. Trīsas dienas atpakaļ lija lietus, dubļu
pika bija pieķērusies pie vizēm, kad zeme bij vēl mitra, pēc tam

lietus nav lijis un viņa Izžuvuse. Rrl rieksta čaumalas bija sau-

sas un liecināja par notēcējušo laika sprīdi.
F\r šo stāstu vairāk nekas svarīgs nav saistits, bet tas ir

raksturīgs vingrināšanās piemērs, kādi skautiem leteicami.

Rotaļas un vingrinājumi slēdzienu

taisīšanā.

Palūdziet dažus, zēniem nepazīstamus ļaudis paiet

pa ielu vai pa ceļu tiem garām, un liekiet zēniem viņus

atsevišķi novērot. Pēc kāda briža uzdodiet katram zē-

nam aprakstit garāmgājējus: izskatu, raksturigās īpašī-
bas, viņa nodarbošanās; vai ari ļaujiet katram skautam

sarunāties 2 min. ar kādu jūsu draugu un lai skauts ar

jautājumiem un novērojumiem mēģinā noteikt viņa per-
sonību.
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Izliekiet telpā vai uz kāda laukuma dažādas šikas

pazīmes, pēdas v. c. Aprakstiet kādu noziegumu noti-

kušu itkā šajā vietā, un liekiet katram skautam vai ko-

pām pēc kārtas zināmā laika spridi apskatīt šo vietu,

pēc tam pasakiet savus spriedumus.

Sākumā dodiet pamatvilcienos visvienkāršākos uzde-

vumus, tos pakāpeniski sarežģot. Piem.: atstājiet pie
koka vairākus pēdu nospiedumus un apdedzinātus sēr-

kociņus, norādošus, ka Šeit kādam grūti nācies iededzi-

nāt savu pīpi v. t. t.

Ka pielavīties.

V. nodaļa.

Meža spēks

vai

dzīvnieku un dabas pazīšana.

Četrpadsmitais ugunskura stāsts.

Aizrādījumi vadītājiem.

Ka macit dabu pazīt.

Apmeklējat lielpilsēta ar skautiem zooloģisko
dārzu un dabaszinātņu muzeju. Parādiet tiem dzīv-
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niekus, par kuriem esat sagatavojušies nolasit lekciju

un dodiet tiem paskaidrojumus par viņu dzīvi un pa-
rašām.

Uz laukiem būdami palūdziet zemkopi parādīt
zēniem, kā iejūdz zirgu, kā to baro un dzirda, kā apkaļ
v. t. t. Kā apturēt satrakotu zirgu, kā slauc govi u.t.t.

lepazīstoties ar govju, trušu, mājputnu, ūdens-

putnu, zivju un c. parašām, pielavoties tiem un novē-

rojot, ko tie dara.

Pielavīšanās.

Kā slēpties. — Kā pielavīties. — Rotaļas.
Nesen kādos manevros divas pretējās kareivju

nodaļas devas viena otrai pretim, izlūkodama viena otru,

kamēr nonāca pie klāja lauka, kur izl.ūkam likās neie-

spējams nepamanitam piekļūt. Tomēr, mazs, apm. 60

cm. dziļš grāvits, apaudzis ar krūmājiem, sniedzās no tās

vietas, kur atradās viena nodaļa, pāri klajam laukam.

Viņi ievēroja divus teļus, kuri nāca pāri laukam no

pretējās puses. Tie driz sasniedza grāvja otru galu, kur

apstājās un sāka ēst zāli.

Viens izlūks nodomāja izlietot grāvi, lai pa viņu
nepamanits nokļūtu tuvāk ienaidnieka pozicijām. Liels

bij viņa pārsteigums, kad nenogājis pat pusceļu, to sāka

apšaudit pretinieku izlūks, kurš jau bija tam priekšā.
Kad piejāja tiesnesis un jautāja tam. kā viņš nepa-

manīts nokļuvis turp, pretinieka izlūks pastāstija, kā

pārliecinājies par neiespējamību nemanot nokļūt pa atklātu

vietu līdz grāvim, viņš noķēris divus teļus, kuri ganiju-
šies krūmu tuvumā, novietojies starp tiem un turoties pie

astēm, pārgājis pāri laukumam un ielīdis grāvi.

Kā slēpties,
Ja gribat novērot dzīvniekus daba, jums jāpielavas

tiem klātu, kā viņi jūs ne redz, nedz saož.

Kad mednieks pielavās meža dzīvniekiem, viņam
jaslēpjās tāpat kā kara izlūkiem, kad tie novēro vai izlūko

pretinieku. Policists nenotvērs kabatas zagli, ja būs

tērpies formas apģērbā un skatīsies tam virsū; viņš ap-
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ģērbsies privātās drēbēs, lai neatšķirtos no pūļa un, ska-

toties skatu logos, lai stiklā, kā spoguli, redzētu, kas

notiek tam aizmugurē. Ja noziedznieks jutis, kā viņu

novēro, tas būs uzmanīgs, bet nevainigs cilvēks jutisies
neveikli. Tāpat ari novērojot kādu personu, neskatāties

tai tieši virsū, bet ar dažiem skatieniem ievērojat intre-

sējušus sikumus, un ja gribat viņu novērot tuvāk, sekojat
tam. Novērojot no mugurpuses, jūs panāksiet daudz

vairāk, nekā novērojot no priekšas. Ja tas, kuram jūs

sekojat nav skauts un bieži neskatās atpakaļ, viņš nezinās,
ka jūs to novērojat.

Kara izlūki un mednieki pielavoties medījumam
arvienu ievēro divus noteikumus:

1) viņi izvēlās aiz sevīm tādu apkārtni, kura būtu

tādā pat krāsā, kā viņu apģērbs;

2) ja viņi redz, kā pretinieks vai medijums skatās

uz viņiem, tie paliek pilnīgi nekustoši, šādā kārtā izlūks,

atstādams paslēptuvi, bieži paliek nepamanits.

i Izvēloties aizmugures formu, ņemat vērā sava ap-

ģērba krāsu: ja esiet tērpušies aizsarga krāsā — neno-

stājaties pret baltu sienu vai tumšiem krūmājiem, bet

izvēlaties smilšainu apvidu, pļavu vai klintis un neku-

staties. Pat no neliela attāluma pretiniekam nāksies

grūti jūs saredzēt.

Ja esiet tumšā tērpā, nostājaties pret tumšiem krū-

miem, koku vai akmeņu ēnā, un lai aiz jums būtu tumšs

fons, pretējā gadijumā jūsu siluets būs skaidri saredzams.

Novērojot no kalnu virsotnēm nerādāties apvārkšņa

linijā. Parasti šo kļūdu dara jaunuli.
\

Pamācoši noskatities, ka zulusu izlūks izmanto no-

vērošanai kalnu virsotnes. Pieplacis pie zemes, viņš

Četrrāpjus lien lēnām uz augšu; nonācis virsotnē, tas

uzmanīgi, centimetru pēc centimetra, paceļ galvu, kamēr

tam atvērās redzes aploks viņpus kalna. leraudzijis pre-

tinieku, to pamatigi novēro, un ja viņš mana, ka tas
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skatās uz viņa pusi, paliek nekustoši, cerēdams, kā pre-

tinieks to noturēs par celmu vai akmeni. Ja viņš netiek

atklāts, viņš tāpat lēnām atvelk savu galvu atpakaļ zālē

un klusam rāpjās projām. Mazākā strauja vai piepeša
kustiba ar galvu apvākšņa linijā var pievilkt uzmanibu

pat no lielāka attāluma.

Reiz nakti, krūmu ēnā, notupies pie zemes palie-
kot gluži nekustoši, es ļāvu pretinieku izlūkam pienākt
un nostāties metra attālumā no manis; lidz pagriežoties
ar muguru pret mani, radās iespējamiba piecelties, un

sagūstīt to.

Kad gribiet nepamanīti pārvietoties, sevišķi naktis —

ejiet klusām. Parasti gājēju papēžu troksnis sadzirdams

ļoti tāļu, bet izlūki un mednieki arvien iet viegli, uz

pirkstgaliem, nekādā ziņā uz papēžiem. Tā iet jums
pastāvīgi jāvingrinās, kurp tik ejiet, dienā vai naktī,

istabā vai ārā, tad viegla un klusa gaita kļūs par jūsu
parašu. Jo vairāk ši paraša jūsos nostiprināsies, redzē-

siet, kā pateicoties tai varēsiet noiet lielākus attālumus,

jo jūs tik ātri nenogursiet, kā ejot smagiem, parastiem

soļiem, kā ļaužu vairākums iet.

Atcerāties ari, kā pie pielavišanos meža dzivnie-

kiem vai labam izlūkam, jums jāiet pret vēju, kaut tas

ari būtu tikai viegla vēsmiņa.
Pirms sākat pielavīties pretiniekam, jums jāparlie-

cinājās par vēja virzienu. Lai to uzzinātu, apslapējiet
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mutē rādītāja pirkstu un paceliet to uz augšu — vējš
būs ne tās puses, kur būs sajūtam vēsums. Variet ari

pasviest gaisā sienu, vai sausas lapas, un skatities uz

kuru pusi tās krit.

Indiāņi, iedami izlūkot pretinieku nometnes, apģērb-

jās vilku ādās un pakaļdaridami vilka kliedzienam, nakti

klejo nometnes tuvumā.

Austrālijas iedzimtie pielavās pie ernu, (strausiem

lidzīgiem putniem) apsedzot sevi ar ernu spalvām,
iet salikuši ar paceltu vienu roku, tēlojošu putna kaklu

un galvu.

Kad amerikāņu izlūkiem vajadzīgs paskatīties pāri
grēdai, vai kādai vietai, kur viņu galvu varētu ieraudzit

virs apvārkšņa līnijas, uzliek galvā vilkādas cepuri ar

ausīm, lai viņu ieraugot, to noturētu par vilku.

Ari skauti, kad tie zālē guļ un tiem jāskatās, tie

apsien ap galvu šņoriti un aiz tās sabāž sejai priekšā
zāli — citas uz augšu, citas uz leju, padarot galvu ne-

saredzamu.

Slēpjoties aiz lieliem akmeņiem vai kaudzēm, ne-

skatāties pāri, bet gar sāniem.

Ka pielavīties.

Parādiet, kā piemērot apģērbu aizmugures fonam,

aizsūtiet kādu zēnu, apm. 500 mtr. attāļumā, lai tas nostā-

tos pret dažādu krāsu foniem, kamēr neatrod līdzigu
sava apģērba krāsai.

Pārējie kopa skauti raugās un ievēro, cik daudz

viņš vēl redzams, ja tas nostājies pret piemērotu fonu

Piem.: zēns pelēkās drēbēs, nostājies pret tumšiem

krūmiem, skaidri saredzams, bet grūti manāms pret
pelēku akmeni vai ēku; zēns tumšās drēbēs ir labi

saredzams zaļā laukā, bet nostājies vaļējās durvis, ar

tumšu aizmuguri, paliek nepamanīts.
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Pielavīšanās rotaļas.

Skautu medibas.

Katram skautam dod laiku aiziet un paslēpties;

pārējie dodās viņu meklēt. Ja viņu nesaķer, vai tas

atgriezās atpakaļ noteiktā laikā — viņš uzvarējis.

Skriešana ar ziņojumu.

Skautam uzdod nogādāt zimiti zināmā laika sprīdi
kādā noteiktā vietā. Pretinieka skauti tam neļauj no-

gādāt ziņojumu. Viņi paslēpjās dažādās vietās, lai aiz-

turētu ziņnesi un atņemtu tam ziņojumu.
Ja divi skauti pieskārušies ziņnesim, pirms tas sa-

sniedzis ziņojuma nodošana.» vietu, ziņojums skaitās

atņemts.

Skrēj pasts.

Katram kopām uzdod nogādāt (kājām vai ar divriteni)
kādā noteiktā vietā 3 ziņojumus. Kopnieks pēc sava ieskata

nostāda skautus ķēdē zināmā attāļumā vienu no otra.

Pēc dotā signāla skauts izejas punktā skriešus dodās

pie nākošā posteņa, nodod tam ziņojumu un steidzās

atpakaļ; otrais postenis, ziņojumu saņēmis, dara to pašu

v. t. t. kamēr ziņojums nav nogādāts pēc piederibas.
Ja posteni ir 2 skauti, tad ziņojumus var sūtīt

abos virzienos.

PielaviŠanas.

Vaditājs izpilda zvēra lomu — viņš neapslēpjās,
bet paliek stāvot un pēc vēlēšanās var staigāt. Skauti

izklīst tuvākā apkārtnē un slēpdamies cenšās piekļūt
tam nemaniti klāt. Tikko vadītājs kadu skautu ierauga,

viņš liek tam piecelties un tas skaitās ārpus rotaļas.

Pēc zināma laika vaditājs dod signālu, pēc kura visi

piecēlās stāvus, paliekot savās vietās, un tas, kurš atro-

dās vistūvāk, ir uzvarējis.
To pašu rotaļu var izvest ar nolūku parbaudit cik

klusa skautu gaita. Tiesnesis aizsien acis. Lielākās m
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tereses dēļ ieteicams izraudzities apvidu, kur zemē at-

rodās sausi zari, žagari v. t. t. Skauti 1 1/ 2 min. laikā

no 100 mtr. attālumā sāk tūvēties zvēram, pie kura tam

nedzirdēti jāpienāk un jāpieskarās.

PielaviŠanās un ziņojumi.

Vaditājs novietojās uz lauka un izsūta dažādos

virzienos skautus — atsevišķi vai divatā — 700—800

mtr. attālumā. Rotaļas sākumu vāditājs apzimē ar ka-

rodziņa pacelšanu, tad visi slēpjās un cenšās pielavities
tam klāt, novērojot visu, ko viņš dara. Kad viņš atkal

paceļ karodziņu, visi piecēlās, pienāk klāt un katrs pēc
kārtas ziņo mutiski vai rakstiski par visu redzēto. Va-

ditājs visu laiku raugās uz visām pusēm un ieraudzijis
kādu skautu — atskaita tam divus punktus. Pats viņš

izpilda dažādas nelielas kustibas: notupjās, nometās ce-

ļos, skatās ar tālskatu, lieto kabatas drānu, cepuri u.t. t.

Tā dodams iespēju skautiem viņu novērot un pēc tam

par visu ziņot. Par katru pareizi ziņotu kustibu skauts

dabū 3 punktus. Ar to tiks ietaupits laiks, ja tiesnesis

jau iepriekš būs sagatavojis skautu sarakstu ar ailēm

katrai viņa kustibai, kur pret skautu vārdiem varēs ap-
zimēt cik punktu viņš ieguvis vai zaudējis.

Zirnēklis un muša.

Zirnēkļa tiklam izvēlās laukumu 1 kv. klm. lielu

vai pilsētas iecirkni, noteic viņu robežas un laiku, kad

rotaļa jāpārtrauc. Kāds kops ir ..zirneklis", kurš „tiklā"

paslēpjās. 'Otrs kops „muša" — pēc 15 min. dodās

meklēt zirnēkli. Viņš var izklīst, kā patik, bet skautiem

jāziņo kopniekam visi atklājumi.

Pie katra kopa atrodās savs tiesnesis.

Ja noteiktā laikā (piem., pēc 2 stundām) muša

nevar atrast zirnēkli, tad pēdējais uzvarējis. Zirnēkli

atzīmē katras ieraudzītās mušas vārdu, to dara ari mu-

šas atzīmējot visus ieraudzitus zirnēkļus un viņu paslēp-
tuves. Abām pusēm apģērbs dažādās krāsās.
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šķēpa sviešana.

Mērķi pagatavo no maisa ar tani sabāstiem

salmiem, vai no papes gabala vai uz rāmja uzvilkta au-

dekla.

Šķēpus pagatavo no kārts, ar noasinātu galu vai

ar dzelzs uzgali.

Karodziņa atņemšana.
No katras puses piedalās viens kops, kuri noteik-

tās rabežās nostāda savus posteņus kā norādits zimē-

jumā. Aiz sargiem 200 soļu attālumā nostāda 3 karo-

dziņus (nakti 3 lākteņus). Katrs kops izsūta uz priekšu
izlūkus, kuriem pretinieks jānovēro, nemaniti jāiziet caur

sargiem un jānoņem viņa karodziņi, kuri jānogādā sava

nometnē. Katram izlūkam ir tiesiba ņemt tikai 1

karodziņu.
Katrs kops sargķēdi nostāda sekošā kārtībā:

+ + *

t + +
2 skauti 2 skauti 2 skauti

+
Kopnieks

> � >

Karodziņi

Ja izlūks piegājis sargam tūvāk par 50 soļiem un

atklāts, viņu izslēdz no rotaļas. Sargiem_ nav tiesibas

atstāt savas vietas. Pie katra kopa atrodās ipašs ties-

nesis. Noteiktā laikā rotaļu pārtrauc un visi dalībnieki

saietās kopā un apspriežās. Punktus liek pieturoties
pie sekošas kārtības:

Par katru iegūtu karodziņu vai lākteni 5 punkti
Par katra pretinieka sardžu stāvokļa iz-

zināšanu vai uzmetumu, lidz 5 punkti.
Par katru pretinieku izlūku kustības zi-

ņojumu 2 punkti.
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Uzvar tas kops, kurš iegūst vislielāko punktu skaitu.

Pie katras sardzes un katras izlūku grupas jābūt
saviem tiesnešiem.

15-ais ugunskura stāsts.

Dzīvnieki.

Meža dzivnieku viļināšana. — Ziditāju kustoņi. — Put-

ni. — Rāpuļi. — Zivis. — Kukaiņi. — Praktiskas pa-
mācibas par dzīvniekiem. — Rotaļas.

Skauti lieto meža dzivnieku un putnu kliedzienus

priekš savstarpējas sazināšanās, sevišķi naktīs, vai bie-

zokņos, miglā, un c, bet tikpat derīgi pakaļdarināt šos

kliedzienus, ja jūs gribat iepazities ar dzīvnieku para-
šām. Sākiet ar cāļu ČiepŠanu vai suņu riešanu.

Indija es redzēju
kadu Čigānu cilti, ku-

ra barībai lietoja ša-

kalu gaļu. Šakals ir

viens no uzmanīgā-

em dzīvniekiem un

vinu!oti grūti sagū-
stit, bet Čigāni tos

gūstīja sekoši: vai-

rāki vīrieši ar su-

ņiem paslēpās zalē

vai krpmos, apkārt
nelielam laukumam,

Indiāņu čigāns vilina šakāļus. laukuma vidu nostā-

jās un Čigāns imitē klaigājošo šakalu kliedzienus arvienu

skaļāki un skaļāki, itkā viņi Šeit būtu salasijušies lielā skaitā.

Pēc tam tie itkā sāka rūgt un kaukt un uzbrukt viens

otram. Tani pat laikā viņš žvadzina sausu lapu kušķī,
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lai attēlotu zvēru valstīšanos, nokrit zeme un sviež gai-
sā putekļus.

Ja kads Šakals sadzird Šo jandāliņu, viņš dodās

ārā no džungļiem un metās putekļos, lai piedalītos ciņā.
leraudzijis tur cilvēku, tas pārsteigts metās atpakāļ džun-

gļos, bet tajā brīdi palaisti suņi viņu ātri noķer un

nokož.

Viljāms Longs sava intresanta grāmata «Dzīvnieki

brīvībā" apraksta, ka tas reiz pievilinājis briedi.

Longs sēdēdams laiviņā makšķerēja, kad piepeši

sadzirdēja mežā aurojām brieža tēviņu. Joka pēc viņš
izkāpa krastā, nogrieza bērza tāsu un saritināja to tau-

res veidā. Ar šo viņš sāka imitēt brieža tēviņa kaucienu.

Sekas bij negaidītas: vecais briedis drāzās šurp un pat
metās ūdeni, lai viņu sasniegtu, — tik airējot pilnā spē-
kā, viņš paguva no brieža izbēgt.

Zvēru „medibas" ir ļoti intresantas un saistītas ar

daudz pārsteigumiem un briesmām, Šeit ir izdeviba pie-
lietot visu kas teikts par novērošanu, pēdu dzīšanu un

pielavišanos, šeit jums jāprot labi pazīt dzīvniekus un

viņu parašas.

Medibu teicamā puse ir dzīvniekus novērot, ne

nogalināt, jo iepazistoties tūvāk, jūs viņus iemi-

ļosat un jums zudis tieksme tos nogalināt. Jo tuvāk

jūs viņus oazisiet, jo vairāk redzēsiet viņos Dieva brī-

nišķīgo darbu.

Medībās ir daudz piedzivojumu, kad dažkārt dze-

noties pēc zvēra, zvērs pats sāk jūs medīt. Ir bauda

dzīt viņu pēdas, pielavities un tos novērot.

Dzīvnieku nogalināšanas aktā ir maz baudas.

Nevienam skautam nevajaga nogalinot bez patie-
sas vajadzības kādu dzīvnieku, bet nogalļnājot — to

darīt ātri, lai sāpes, pēc iespējas, būtu mazākas.

Ļoti apsveicami, ka tagad daudzi mednieki vairāk

ciena ~Šaušanu" ar fotoaparātu, nekā Šauteni, kas tiešām

sniegs jums interesantus rezultātus. Kad jūs un jūsu



228

ļaudis ir izsalkuši, tad, bez Šaubām, medijums ir jā-

nogalina.

Nesen mans brālis piedalījās medibās Austrumaf-

rikā; šo sportu viņš piekopa ar fotoaparātu, dzīvojams
mūžu mežos, dzīdams pēdas, pielavīdamies un beidzot

„noŠaujct" ar momentuzņēmumu ziloņus, degunradžus
un c. dzīvniekus.

Reiz, kad viņš bija pielīdis pavisam tuvu kādam

zilonim, uzstādijis aparātu un pabāzis galvu zem melnās

drānas, lai noregulētu aparātu, viņa pavadonis-iedzimtais

iesaucās: „Sargaties, kungs!" un pats metās bēgt. Mans

brālis izbāza galvu iz drānas un ieraudzija taisni viņam
virsū nākam lielu ziloni, tikai dažus metrus attālu. Viņš

paguva vēl nospiest pogu un pēc tam aizbēgt. Zilonis

piegāja pie aparāta, apstājās un redzēdams, kā tas tikai

fotoaparāts, pasmaidija, par savu uzbudinājumu un aiz-

ķepuroja atpakaļ džungļos.

Schilling'a grāmatā „Ar momentgaismu un šauteni

pa Āfriku" ir ļoti interesanta mežu zvēru momentuzņē-
mumu kolekcija, no kuriem vairums uzņemti nakti pie
magnija gaismas. Tur ir teicami lauvu, hijenu, visā-

du briežu un c. zvēru uzņēmumi. Vienā no tiem ir

redzama lauva, kura taisās uzklupt briedim.

Bez šaubām, mežcūka ir visdrošsirdīgākais dzīv-

nieks, — ists „džungļu karālis", un to zin visi citi zvēri.

Novērojot nakti zvēru dzeramo vieto, redzēsiet, kā visi

dzivnieki nāk turp bailigi lizdami un apkārt raudzīda-

mies, vai nav kur paslēpies ienaidnieks. Bet mežcūka

nāk trokšņodama un nebīstās neviena; pat tīģeris, ierūcās

un ātri nozūd biezokni.

Es esmu bieži mēnesnicā džungļos novērojis zvē-

rus, sevišķi mežcūkas un tā ir tiešam lielāka bauda,

neka sekot tiem un tos nogalināt.

Es reiz sagūstīju un audzināju jaunu mežcūku un

jaunu pantēru, un atradu tos par ļoti interesantiem un

jocigiem maziem palaidņiem. Mežcūka dzivoja manā
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dārzā, bet nekad man neizdēvās viņu īsti pieradināt, lai

gan viņu kopu kā mazu bērnu.

Kad es viņu saucu, viņa nāca, bet ļoti uzmanīgi,
nekad viņa nenāca klāt svešniekiem, bet iedzimtiem

metās pat virsū, censdamās tiem iedurt ar saviem ma-

ziem ilkņiem.

Viņa sāka vingrināties savu ilkņu lietošanā, drā-

žoties visā ātrumā ap kādu vecu celmu dārzā; viņa jo-

ņoja tam apkārt, aprakstot skaitlim astoņi lidzigu figūru,

darija to veselas piecas minūtes no vietās, beigās no-

krizdama pie zemes aiz nespēka.

Mana pantera bija daiļš un priecigs uz spēlēšanos,

viņa mani kā suns pavadija itin visūr, bet ar svešnie-

kiem tā neielaidās.

Es domāju, kā ar dzivniekiem daudz labāk var

iepazities un tos labāki saprast, ja tos tura pie sevim

un tikai tad viņus novēro brīvibā. Būtu ļoti teicami,
ja katrs skauts turētu kādu dzivnieku, kā suni, trušus,

mājputnus v. t. I.

Ikkatram skautam labi jāpazīst mājas dzivnieki,
kurus tas redz ikdienas. Jums jāprot zirgu kopt, barot

un dzirdzit, viņu iejūgt vai izjūgt un novietot stallī. Jums

jāprot ievērot, kad tas klibo* un tādā gadijumā to pārāk
nenodarbināt. Es ceru, jūs labāk viņu pazīsiet un saju-
tīsiet vairāk cilvēcīgas jūtas pret to, nekā daudzi ormaņi.

Zirga mocīšana

(ievēro nepareizu galvas

pavadu)

Jūs bieži variet

palīdzēt zirgiem,
kuri ar saviem ve-

zumiem pūlās tikt

uz priekšu slidenā

vietā, pakaisot uz

ceļa kādu Šauju
smiltis vai pelnus.

Ērtība

No citiem mājas dzivniekiem mācaties pazit suni.

Labs suns ir labākais ceļa biedris skautam. Bet

vajaga daudz pacietibas, sirsnības un īstas simpātijas
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pret suni. Jaunākos laikos suņus izlieto ievainoto uz-

meklēšanai un ziņojumu nešanai.

No visiem citiem mājas kustoņiem suns vistūvāk

stāv cilvēkam un ir tā labākais draugs. Vienmēr viņš
ir iztapīgs un gatavs rotaļāties, jautrs, usticigs un mīligs.

Katrs skauts, kurš bijis klāt pie nelaiķa karāļa
Edvarda apbedīšanas, atcerēsies ar kādu bēdigu izskatu

sekoja zārkam mazais terjers Cezars.

Uz laukiem dzivojošiem skautiem ir labāka izde-

viba iepazīties ar dzivniekiem un putniem, neka pilsēt-
niekiem, kurš tos var redzēt tikai zooloģiskos dārzos,
dabas zinātniskos muzejos, putnu un zivju pārdotavās

v. t. t.

Putnu novērošanai jūs variet ierīkot dārzā vai pie
sava loga kasti ar baribu tiem. Bet vislabākais — izlie-

tot brivu laiku un izbraukt uz laukiem kaut uz dažām

stundām un tur pielavīties dzīvniekiem, kā: zaķiem, tru-

šiem, ūdensžurkām, putniem, zivīm un c. novērot viņus
un iepazīties ar viņu dzivi.

Ja ir jums fotoaparāts, jūs nekā labāka nevarat

iedomāties par brīvibā klejojošu dzivnieku un putnu

kolekcijas sastādīšanu. Tāda kolekcija ir desmit rei-

zes intresantāka, neka parasta pastmarku, vapeņu,

vai autogrāfu kolekcijas, kuras sastādit var ikkatris, sē-

žot mājā, izkaulējot tās no citiem ļaudim.
Ka skautam, jums jāiepazīstas pec iespējas ar

daudzāku dzivnieku parašām.

Ir intresanti novērot katru dzivnieku, bet pielavī-
ties p. p. sermulim, ir tikpat grūti, ka lauvai. Starp
dzivniekiem pat miermiļīgais ezis var būt varonis.

Ikkatris zin, kā ezis ir liels rāpuļu un jo sevišķi
odžu ienaidnieks, bet nedaudzi zinās, kā viņš uzvar tik

bistamu pretinieku — odzi.

Mans mežsargs Šini vasarā apstaigādams mežu,

kurš mudžēja no čūskām, ieraudzīja saulē sildoties lielu

odzi. Viņš jau gribēja to nošaut, kad ieraudzīja ezi,

kurš uzmanīgi un bez trokšņa tūvojās Čūskai. Mež-
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sargs bija brinišķiga skata aculiecinieks. Piekļuvis sa-

vam laupijumam, ezis saķēra zobos odzes asti un zibe-

ņa ātrumā pats savilkās kamolā, čūska, uzmodināta no

sāpēm, sāka locities un briesmigi viņu dzelt. Ezis ne-

maz nepakustējās. Čūska saniknota staipijās, šņāca un

locījās briesmīgās mokās. Pēc 5 minūtēm odze bija
visa pārklāta asinīm, mute uz eža adatām galīgi saplo-
sita un tā nespēkā izstiepās zemē.

Vēl dažas kustības, tad beidzama nāves agonija
un odzei beigas.

To sajutis, ezis palaida upuri un mierīgi attālinājās.

Viņš jau gribēja sākt savu pusdienu un apēst Čūsku, kad

ieraudzīja mežsargu, kurš cīņas laikā bija pienācis tuvāk,

izbijās no tā un atkal saritinājās kamolā, paliekot tādā

stāvoklī, kamēr mežsargs aizgāja.

Mēs esam pieraduši domāt, kā visi dzivnieki sa-

vās gaitās vadās no instinkta, tas ir: no kādas iedzim-

tas sajūtas. Piemēram, mēs iedomājamies, kā ūdeni

iemests jauns ūdris, tūliņ bez mācišanās sāks peldēt,
vai kā jauns briedis, cilvēkam tuvojoties bēgs, sajuz-
dams instinktīvi bailes.

Mr. VV. Long's savā grāmatā ~Mežu skola" aiz-

rāda, ka dzivnieki savu saprātu iemanto pa lielākai da-

ļai no mātitēm, kuras tos māca no pašas mazotnes. Tā

piem., viņš redzējis ūdri ienesam uz savas muguras ūde-

ni divus mazuļus un kādu bridi tā papeldējies, viņš pie-

peši pazuda zem ūdens, atstājot tos ķepurojoties ūdeni.

Pēc dažiem mirkļiem viņš iznira un palidzēja mazuļiem
aizpeldēt līdz krastam, šādā veidā, pakāpeniski, viņš
tos iemācīja peldēt.

fiustrumafrikā es redzēju lauvas mātiti sēdam ar

saviem Četriem mazuļiem un novērojam manu tuvošanos.

Lauvas mātīte izskatījās tāda, kas it kā mācitu saviem

mazuļiem to, kas jādara, kad tuvojas cilvēks.

Droši vien viņa teica tiem: „Hu, mazie, es gribu,
lai jūs labi ievērotu, kāds izskatās baltais_ cilvēks. Pēc

tam, vienam pēc otra, jums jāuzlec un jādodās projām,
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pavicinot ar astīti. Tikko būsat paslēpušies garā zālē,
sākat rāpties un līst, kamēr neesāt pa vējam no viņa

puses (pret vēju); pēc tam: sekojat viņam, arvienu pa-

liekot tādā stāvokli, lai jūs varētu saost, kur viņš atro-

dās, bet jūs viņš nevarētu atrast".

Tajā pašā grāmatā /Ar. Long's raksta:

„Novērojat, piem., vārnas ligzdu. Kādā dienā jūs
redzēsiet mātīti stāvam ligzdas malā un izplēšam virs

saviem mazuļiem spārnus. Tūliņ mazuļi ari sacēlās kājās

un dara tai pakaļ izplēzdami savus spārniņus. Tā ir

pirmā apmācība.

„
Nākošā dienā jūs redzēsiet veco vārnu nostāja-

mies uz pirkstu galiem un ar spēcigiem spārnu vicinaji-
mīem turēdamies šajā stāvoklī, fitkal mazie dara 1o

pašu un dabū zināt, kā spārni notur ķermeni. Nākošā

dienā jūs redzēsat tēviņu un mātīti lēkājam no zara uz

zaru. Mazuļi ari piedalās šinī rotaļā un lūk! viņi iemā-

cijušies lidot.

Putni.

Cilvēku, kurš pēta putnus, sauc par ornitologu.
Mark Tvens, jautrais un labsirdīgais amerikāņu rakst-

nieks saka: „lr tādi ļaudis, kuri saraksta grāmatas par

putniem un tos tik ļoti mii, ka meklējot jaunus pumu

sugas, nepazīst izsalkuma un noguruma.

„Viņus sauc par ornitologiem!"

Es ar gribēju palikt par ornitologu, jo mīlu putnus

un dzīvniekus. Tas gadijās tā. Reiz redzēju kādu put-

nu sēžam uz sausa zara augstā kokā, galviņu atgāzis
un knābiti atplētis. Nedomādams es viņu nošāvu, dzie-

sma apklusa un putniņš ka lupata nokrita zemē.

Eš pieskrēju un pacēlu to, viņš bija beigts. Viņa ķer-
menīts bija silts, galviņa Šūpojās vēl Šurp un turp, itkā

būtu pārlauzts kakls, acis pārsedza balta plēve, un vie-

nā pusē galviņai mirdzēja asins pilieni. Manās acis pa-

rādījās asaras.
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Pēc Ši gadijiena es vairs nekad negalināju nevienu

dzivu radību, kura nekā ļauna nav man darijuse —

un

nekad to nedarīšu."

Labs skauts ir labs «ornitologs, t. ir, viņš mīl pie-
lavīties putniem un novērot, kur un kā tie ceļ savas

ligzdas. Pretēji parastiem zēniem, viņš nelaupa putnu

oliņas, bet novēro, kā viņi izperina mazuļus, māca tos

ēst un lidot. Viņš mācās pazit putnu sugas pēc to klie-

dzieniem un lidošanas, viņš zin kādi putni dzivo šeit

visu gadu un kādi tikai vasarā, kāda viņu mīļākā barī-

ba, kad tie maina spalvu, kādas viņu ligzdas un kā iz-

skatās viņu oliņas.

Katram skautam jāprot pazit pēc ārēja izskata un

balss tos putnus, kuri mīt viņa apvidū.

Putnus var mācities labi pazīt turot tos pie sevis

mājās, vai novērojot tos savā apkārtnē, sevišķi ziemā,

ikdienas barojot. Ļoti intresanti novērot viņu dziedāša-

nas paņēmienus: vieni putni dzied lai patiktos mātitei,
citi, kā piem. gailis, dzied, lai izaicinātu citus uz kauju.

Kaijas tēviņš izskatās ļoti muļķīgs mēģinot dziedāt un

parādīt sevi „dāmām", vecs kovārnis nemaz nav daudz

labāks. Intresanti novērot, ka izlobās putnu mazuļi: da-

ži no tiem ir pavisam kaili, bez spalvām, viņu acis vēl

ir cieti, bet knābīši jau atvērti, citi apklāti ar pūkām.
Jaunās ūdensvistas sāk peldēt tūliņ pēc izlobišanās; jau-
nie cāliši jau pēc dažām minūtēm sāk skraidīt apkārt
un ķert mušas, turpretim mazs zvirbulēns ir vairākas

dienas nespēcigs.

Daudz putnu sugu mūsu zeme padotas iznicibai»

jo zeņķi izpostā viņu ligzdas.

Putnu ligzdu meklēšana ir līdzīga lielu zvēru me-

dibām — jūs līdzīgi medniekam izlūkojat vietas, kur mā-

jo zināmi putni; jūs novērojat putnus atlidojam ligzda
un atkal aizlidojam, fitrodot putnu ligzdas, neizņemat
visas oliņas. Ja esat nopietnis kolekcionārs, paņemat
vienu un atstājat mierā pārējās. Nebojājiet ligzdu, citādi
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vecāki atstās to un visas viņu oliņas, no kurām rastos

skaisti putniņi, aizies bojā.

Oliņu un ligzdu kolekcijas vietā ieteicams viņus

nofotografēt.

Rāpuļi un zivis.

Katram skautam jāprot makšķerēt un zvejot, lai

Bagādātu sev pārtiku. Diezgan muļķigs izskatās izsalcis

jaunulis upes krastā, kura pilna ar zivim, bet neprot tās

zvejot. Tas var atgadities ar kuru katru, kas nekad nav

mācijies ķert zivis.

Zivju ķeršanā jālieto daudz skautisku paņēmienu.
Lai gūtu sekmes, jāzin zivju parašas, kādās vietās tās

uzturās, kādu baribu un kādā laikā tās visvairāk ciena,

no kāda attāluma viņas var jūs saredzēt, un t. t. Visu

to nezinot jūsu makšķerēšana paliks bez panākumiem.
Parasti zivei ir sava uzturēšanās vieta upē un ja

to izdodās uziet, jūs varat tām pielavities un novērot.

Jums jāprot sasiet no tievām zarnu stigām sevi-

šķas cilpas, kas katram zēnam parasti neizdodās. Jums

jābūt ari bezgaligi pacietigam: jūsu aukla var ieķerties
krūmos un niedrēs, jūsu drēbēs —vai pat sapenterejās.
Par to nedusmojaties: labāk pasmaidiet un tad mierigi
to atraisiet. Var gadities ari citi pārsteigumi, kad

Šņorei trūkstot, zivi palaidisiet v. t. t. Tas atgadās ar

visiem iesācējiem.
No sazvejotām zivim atstājiet sev tikai tikdaudz,

cik vajadzigs baribai vai kolekcijai, pārejās palaižiet

atpakaļ. levainojums no āķa mutē tām ilgi nedarīs sāpes.
Ja jūs makšķerējat ar sausu mušu, t. i., ļaujat

mušai peldēt virs ūdeņa, tad jums ir jāpielavās zivij kā

briedim vai citam medijumam, jo sevišķi taimiņam (fo-

relei) ir laba redze un viņas ir bailīgas.
Mūsu zemē par laimi nav ģiftigu Čūsku, izņemot

odzi. Viņa atšķiras no citām Čūskām ar burtam V vai

bultas asgalim lidzigas zimes uz pakauša un tumšas

zig-zag linijas uz muguras. Viņa parasti ir tumsi-brūnā

krāsā.
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Skautam saprotams jāpazīst čūskas, ari viņas pa-

rašas, jo daudzas no viņām ir ģiftīgas.
čūskām ir nejauka paraša ielīst teltis, paslēpties

zem segām vai apavos. levērojiet, kā nometnē piedzī-

vojis skauts pirms gulētiešanas uzmanigi pārlūkos savas

segas un ritos rūpīgi izkratīs apavus pirms apaus kājas.
Es esmu pat pieradis to darit savā guļamistabā.

Parasti Čūskas nemīl rāpties pāri kaut-kam asam,

tāpēc Indijā bieži apkārt dzivojamai vietai taisa mazu uz-

bērumu no asiem akmeņiem, lai neļautu Čūskām iekļūt

mājokli.
Mednieki prējijās ap savu guļas vietu noliek zemē

saru virvi, kuras asie saru galiņi kutina čūskai vēderu

no kā tā izsargājās.

Skolnieks būdams ķēru čūskas ar garu nūju, kurai

galā ietaisiju nelielu spiliti. Pielavījies Čūskai es uzdūru

spīli viņas kaklam un piesējis pie nūjas, nesu to pārdot
dzīvu čūsku uzpircējam, čūskas nav ieteicams turēt

mājās, jo var izbaidīt mājiniekus un citus.

Ģiftigām Čūskām ģifts atrodās mutē, sevišķā mazā

pūslitī. Viņām ir divi dzeloņi vai iegareni zobi, kuri pie-
stiprināti itkā pie atsperēm. Viņi parasti saliekti gar

mutes smaganām, kamēr viņas ir mierīgas un negrib
kādu nogalināt; bet saniknota, viņa pacēlās stāvus, metās

ar galvu uz priekšu un iecērt dzeloni ienaidniekā;

ģifts no pūsliša ietek rētā, saģiftējot dažās zekundēs

asinis, ja netiek sperti soļi viņu apturēšanai — izsūcot

ievainojumu un cieši pārsienot vietu Starp ievainojumu
un sirdi.

Kukaiņi.

Kukaiņus ir interesanti vākt, pētit un nofotografēt.
Skautam makšķerējot vai putnus un rāpuļus pētot

no liela svara ir pazit tos kukaiņus, kurus lieto zivis

barībai zināmos gada laikos vai dienaš zināmās stundās.

Par bitēm vien ir sarakstītas veselas grāmatas —

jo viņām ir brīnišķīgas spējas uzbūvēt medus Šūniņas,
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atrast ceļu vairāku kilometru attālumā, uziet vajadzigās

puķes, no kurām var dabūt saldo sulu medus pagata-

vošanai, un atgriestos ar to atpakaļ savā stropā. Viņas
rāda priekšzīmi sabiedriskai sadzīvei, cienot savu kara-

lieni (mātīti) un bezdarbniekus izskaužot.

Daži kukaiņi izdevīgi barībai. Skudras lietojamas
sāls vietā, bet siseņus — lielas sugas sienāžus — barībai.

Mafekingā mūs ļoti iepriecināja siseņu bari. Kad tie

nosēdās zemē, mēs, paķēruši tukšus maisus, piepildījām
tos ar siseņiem, izžāvējām saulē, samālām un apēdām.

Aizrādījumi vadītajiem.

Vingrinājumi.

Uzdodiet saviem skautiem pec viņu novērojumiem
atbildēt uz sekošiem jautājumiem:

Uz laukiem. Kā trusis mežā rok alu? Kad

izbiedēti truši, vai katrs no tiem bēg tādēļ, kā to citi

dara, vai pirms bēgšanas labi apskatās apkārt lai vē-

rotu no kurienes draud briesmas ?

Vai dzenis nokaļ mizu, lai dabūtu kukaiņus, at-

rodošos koka stumbrā, jeb vai izkaļ ari tajā caurumu,

vai ari rīkojās citādi?

Vai taimiņš (forele), no ļaudīm iztraucēts, pazūd

pret vai par straumi? Vai viņš aizpeld no tās vietas

pavisam projām, jeb atgriežās atpakaļ? Cik ilgi tas

ir projām? v. t. t.

Pilsētā. Izsūtiet savus skautus un liekiet jums

paziņot, kad tie ierauga kādu klibu zirgu, no sakām no-

berstu skaustu, ciešu galvas pavadu, vai ievainotu muti.

Kops var pagatavot vienu vai divus stropus, ie-

likt tur bišu saimi un iegūt pārdošanai medu.

Māciet skautus pagatavot pieviļinājumus, lamatas,

cilpas v. c, izlikt tos (ne uz aizliegtas zemes), lai

saķertu putnus un dzīvniekus barībai.

Lauvas medības.

Lauvu tēlo kads skauts ar pēdu dzelzim pie kā-

jām, pilnu kabatu ar konfeti vai zirņiem, un apbruņots
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ar sešām tenisa bumbām. Viņam atļauj iziet pusstundu
agrāki, pēc kam kops dzenās tam pa pēdām pakaļ.
Katram skautam ir bumbiņa, ar kuru tas var sviest uz

lauvu, ja viņu atrod. Lauva var slēpties, list vai skriet,

kā tik atrod to labāki, bet tur kur zeme ir cieta vai ap-

auguse ar zāli, viņš pēdas atzimē nokaisot zirņus v. c.

Ja mednieki viņu nepanāk, tad rotaļā uzvaru nav

guvis neviens. Pienākuši lauvas paslēptuves tūvumā, tā

var apšaudīt viņus ar savām bumbām un ja trapa kādu

mednieku, tas skaitās kā nogalināts un nedrīkst vairs

savu bumbu izlietot. Ja kāda bumba lauvu trāpa, tad

tas skaitās ievainots. Trīsas reizes ievainots, lauva skai-

tās kā nogalināts.

Katru bumbiņu sviest var tikai reizi; tajā pašā

cīņā tās nedrikst uzlasit un atkal izlietot. Ziemā, kad

ir sniegs, šo rotaļu var izvest bez pēdu dzelzim un

bumbu vietā var lietot sniega pikas.

Sešpadsmitais ugunskura stāsts.

Augi.

Koki, krūmāji un viņu lapas. — Baribai derigi augi.

Vingrinājumi un rotaļas.

Koki.

Bieži skautam gadās aprakstit kādu redzētu ap-
vidu. Ja viņš teiks, kā tas ir „mežains", tad no liela

svara būtu lasītājam zināt, kādas koku sugas aug tanī

meža. Tāpēc skautam labi jāpazist sava apvida koki un

krūmāji un viņu lapas.
Salasiet dažādu koku sugu lapas un salīdziniet tas

savā starpā; mācaties pazit kokus pēc viņu arējā iz-

skata, lai tos pazitu no tālienes — netikai vasara, bet

ari ziemā. •
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Augi.

Sevišķi no svara ir zināt, kādi augi derīgi baribai.

Pieņemsim, kā esiet nomaldijušies un palikuši bez pār-

tikas, jums būs jācieš no bada, ja nepazisiet baribai

derigas saknes un augus.

Aizrādījumi vadītājiem.

Vingrinājumi.

Izejiet ar skautiem vākt dažādu koku un krūmāju

lapas, augļus un ziedus. Griežat viņu vērību uz

koku izskatu ziemā un vasarā.

Vāciet dažādu koku lapas kolekcijām un liekiet

skautiem viņas uzzīmēt un pierakstīt attiecīgos koka

nosaukumus.

Uz laukiem liekiet skautiem novērot dažādas la-

bības augšanu, lai viņi varētu ar acu uzmetienu pa-

reizi pateikt digjus.
lerīkojiet dārziņus visam kopām vai atsevišķiem

skuatiem un izaudzējiet puķes un dārzājus pārdošanai,
lai par iegūto naudu iegādātos vajadzīgos piederumus
v. c.

Paradiet viņiem barībai derīgus meža augus.

Rotaļas.

flugu vākšana.

Izsūtiet savus skautus ar divriteņiem, vai kājām
atrast kādu noteiktu augu, piem. kadiķu zaru, ozola at-

vasi, kastāņu mizas gabaliņu, meža rozi v. t. t., lai va-

rētu pārliecināties par skautu zināšanām un ta apvida

pazišanu, kurā šādi augļi atrodami.

Ludziņa.

Dimanta zagļi.

(Uzvedama kā pantomina brivā gaisā).

Kada zeltraču grupa mežonigā Dienvidafrikas ap-

gabalā atraduše brinišķigu dimantu. Patlaban viņa at-
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griežas civilizētās zemēs, visi viņu zirgi krituši un tiem

jāiet kājām, nesot savas segas, pārtiku un traukus.

Dienas karstumā viņi apstājās un ieriko nometni,
lai nakti turpinātu savu ceļu. Viņi uzceļ savas teltis,
iekurinā ugunskuru, vāra ēdienu, gatavo matračus un

dzied dzimtenes dziesmas, spēlē kārtis u.t. t. Dimantu

izņem no zardinu bundžas, kur tas glabājās, un visi to

aplūko un apbrino. Pēc tam viņu rūpigi atliek atpakaļ
bundžā un novieto redzamā vietā, nododot to apsargāt

ipašam sargam. Pārējie paēduši pusdienu noliekas uz

guļu. Kad viss apklūst, sargs, noguris no stāvēšanas,
atsēžās un aizmieg.

Kamēr tas guļ, parādās dimanta zaglis, lien uz no-

metnes pusi vērodams gulošo sargu; kad tas pēc briža

pamostās, viņš pieplakst nekustoši pie zemes.

Sargs atkal atsēžās un apgulās. Zaglis uzmanīgi

tūvojās sargam, paņem viņa Šauteni, paķer bundžu un

nepamanits lien atpakaļ, izlietojot visādas viltibas; iet

ačgārni, dzēš savas pēdas, lai nomaldinātu pakaļdzī-
šanos.

Vadonis žāvādamies pamostās un raugās apkārt

izbijies, kā neredz sargu stāvam. Viņš uzlec augšā, uz-

modinā guļošo sargu un uztraucies jautā kur palicis di-

mants.

Piepeši viens ierauga zagļa pēdas, un seko tām

lieliem soļiem, pārējie meklēdami pazimes, viens pēc
otra nozūd no skatuves. Vadonis dod tiem zīmi iet uz

priekšu. Atgriezies pie sarga, viņš tam pasniedz pi-
stoli un aizrāda, kā caur Savas neuzmanības dēļ tas iz-

putinājis savus biedrus, tāpēc lai viņš nošaujas. Tajā

brīdi, kad sargs pieliek pie deniņiem pistoli, tālumā sa-

dzirdams kliedziens. Vadonis neļauj tam nošauties un

abi klausās, kas tur noticis.

Pec britiņa pēdu dzinēji atgriežas nometnē lidz

ar zagli un dimantu.

Viņi nosēžas pusriņķi ap vadoni, kurš sēž uz

bluķa vai kastes, dimants atrodās tam priekšā. Zaglis
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stāv ar sasietām rokām, viņu tiesā un piespriež tam

nāvi caur nošaušanu. Tas paiet dažus soļus nosāņus,
nosēžās ar muguru pret pārējiem un pārdomā savu

pagātni.
Pec tam tiesa sargu un nolemj, kā tam sava

vaina jāizpērk nošaujot zagli.
Visi piecēlās un sāk rakt kapu. Kad tas izrakts,

viņi liek zaglim piecelties, aizsien tam acis un sargs no-

šauj to. Pārējie ietin liķi segā, nes garām skatitājiem,
lai visi varētu redzēt ķērmeni, un ieliek to kapā. Pēc

tam viņi izņem segu, aizrok kapu un nolidzinā zemi.

Visi spiež sargam roku, pierādidami, kā tam piedevuši.
Nonākuši nometne viņi turpina savu ceļu.
Var ari zagli pakārt kokā un atstāt karājamies.
Pie koka, kuru izlieto karātavām, jau laikus izrok

mazu grāviti, rūpigi aizmasko ar zālēm v. c, un paslēpj
tani lelli, līdzigu skautam, kurš ir jāpakar.

Kad gūstēkni taisās kārt, tam jānoguļās pie grā-
viša un skauti nostājās tam apkārt, itkā sasiedami un

uzmezdami tam cilpu ap galvu, patiesibā to izdara pie

leļļa, bet skauts ieslīd grāviti un apslēpjās.
N.B. Kapu ierīko šekoši: Netālu no ~skatuves"

jau priekšlaikus izrok bedri un no tās tuneli, pa kuru

Jiķis" varētu izlist no kapa. Grāvi pārklāj ar dēļiem
vai pinumiem, un virsū uzmet plānu zemes kārtu vai

velēnas. Kapu izrok tāpat, bet tikai daudz platāku un

pa daļai pārklātu ar velēnām; kapa racēji tikai drusku

parok. Kad skauts tiek ielaists kapā, viņš aizrāpjās pa

tuneli un pazūd no skatuves. Racēji iesviež tajā drusku

smiltis, ielec tur, lai tās samidītu.

Viss tas jau iepriekš jāizmēģinā, bet sevišķu
efektu var panākt ja pantominu "pavada piemērota
muziķa.

Ar tamlidzigiem uzvedumiem brivā daba var pie-

vilkt daudz skatitāju un iegūt lidzēkļus pulciņam.
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VI. nodaļa.

Skauta veselība.

Aizrādījums vaditājiem.

No-3.000.000 viriešiem, kuri piedalījušies pasaules
kara, apm. trešā daļa ir bijuši fiziski neattistiti. Tas

norāda, ka viņi maz vēribas piegriezuši savas' veselibas

kopšanai un fiziskai attīstībai.

Bērnu apskates rezultāti ir pārsteidzoši, daudziem

ir tādas kaites, sevišķi pilsētnieku bērnos, kuras cēlu-

šās vecāku un pašu bērnu nolaidības dēļ, (bojāti zobi,

vāja redze, likās kājas, neattīstīts mugurkauls v. c).
Visu to varētu novērst, jā laikus tam piegriestu vērību.

Bez tam ir vēl citas kaites, kuras ceļās no sliktām sli-

mībām, alkohola un tabākas lietošanas.

Skautu audzināšana būtu nepilnīga, ja nepalīdzētu
tiem šos ļaunumus novērst. Bērniem nepieciešams
sniegt saprotamus aizrādījumus par personīgo higiēnu.

levērojamas autoritātes pierada, ka puse no kara

zaudējumiem cēlušies caur slimībām un būtu novērsti,
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ja kareivjiem un virsniekiem būtu kaut paviršas zināša-

nas savas veselibas kopšanā.
Nemaz nav labāki miera laikā, kur daudz ļaužu

piespiesti pārtraukt darbu slimības dēļ, kuras varētu no-

vērst, ja viņi prastu kopt savu veselibu un būtu uz-

manigi.
Pēc statistiskiem dātiem — atturibnieks samērā

gadā slimo 6,4 nedēļas, bet neatturibnieks — 10,9 ne-

dēļas.

Vairums fizisku trūkumu ir novēršami un šeit va-

ditājiem atvērās plašs darba lauks savas tautas labā.

Ar šo nolūku šinī nodaļā aizrādu uz paņēmieniem,
kā zēniem paskaidrot, ka viņi paši ir atbildīgi par savu

spēku, veselību un higiēniskiem apstākļiem, kuros tie

dzīvo.

17-ais ugunskura stāsts.

Kā iegūt spēku.

Skautam jābūt specigam. Vingrošana. Ķermeņa
kopšana. Deguns. Acis. Zobi. Nagi. Vingrinājumi.

Skauta izturība.

Kādā Indijas slimnicā gulēja slims ar kolēri kads

izlūks, firsts lika kopējam, no iedzimtniekiem, nepār-
traukti masēt viņa kājas, jo tikai ar to bij ceribas uz-

turēt asinsriņķošanu. Tikko ārsts bija aizgājis, kopējs

pārtrauca masāžu un pietupies, mierīgi uzsmēķēja. Slim-

nieks, lai gan saprata visu notikušo, nespēja runāt. Sa-

šutis par tādu rīcību, viņš stingri noņēmās izveseļoties,
lai tikai varētu pārmācīt kalpotāju un arī to panācā.

Skautu paruna ir: «Neuzskati sevi par pazudušu,
kamēr esi dzivs". — Tai sekojot, viņš bieži vien izkļūs
no grūta stāvokļa, kad vis izliksies pret viņu. Priekš

tam vajadzīga drosme, pacietība un spēks, ko mēs sau-

cam par «izturību".
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Slavenais Dienvidafrikas mednieks un izlūks Se-

lous, kādā medibas ceļojumā uz ziemeļiem no Zambezi

upes izrādija teicamu skauta izturibas piemēru. Pus-

nakti viņa nometnei uzbruka kāda naidiga mežoņu cilts

un ieņēma to. Selousam un viņa nedaudziem pavado-
ņiem atlikās izklīst tumsā un paslēpties garā zālē. Bē-

got Selous bija paspējis paķert šauteni un dažas pat-
ronas. Neatradis zālē nevienu no saviem ļaudīm un

redzot, ka ienaidnieks ieņēmis nometni, viņš izlietoja da-

žas stundas lidz saules lēktai, lai aizietu pa tumsu no

ienaidnieka, virzoties pēc zvaigznēm uz dienvidiem.

Izlīdis cauri ienaidnieka sargu ķēdei tik tuvu, ka

dzirdēja viņu sarunas, viņš pārpeldēja pāri upei un bija
krietni tālu no ienaidnieka. Viņa abģērbs sastāvēja no

krekla, īsām biksēm un kurpēm. Vairākas dienas un

naktis viņš gāja dienvidu virzienā, bieži slēpdamies, lai

izsargātos no ienaidniekiem, pa ceļam šaujot pārtikai
stirnas.

Reiz naktī nokļuvis pēc viņa domām kādas drau-

dzīgas cilts sādžā, viņam bij jābēg atstājot viņu rokās

Šauteni, paliekot bez kādiem pašaizsardzības līdzekļiem
un pārtikas. Bet viņš nebija no tiem, kas skaitītu sevi

par pazudušu, kamēr vēl dzivoja un turpināja savu ceļu.
Beidzot viņš sastapa dažus savus pavadoņus, ar kuriem

tāļāk ejot beidzot nokļuva draudzīgā apgabalā.

Kādas briesmas viņš pārdzīvoja!

Trīsas nedēļas pēc uzbrukuma nometnei, Selous

bija pavadījis vientulībā — ķerstits, izsalcis, tricēdams

nakts aukstumā un ciezdams dienas karstumā.

Vienīgi īsts skauts ar ārkārtīgu izturību bija spē-

jigs visu Šo pārvarēt, bet Selous bij cilvēks, kurš no

mazotnes rūpējās par savu veselibu un spēku. Viņš

nelietoja alkoholiskus dzērienus un nesmēķēja, un dro-

sme nekad viņu nebija atstājuse.

šis piemērs rāda, kā kļuvuši lieli, jūs gribētu pie-
dalīties līdzīgos piedzivojumos, jums jau no mazotnes
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jāizkopj sevi spēks, veselība un uzņemiba, tikai tad va-

rēsiet gūt sekmes.

Vingrinājumi un viņu mērķis.

Daudzi cilvēki iedomājās, ka fiziskas audzināšanas

mērķis ir panākt lielus muskuļus. Turpretim, lai iegūtu

spēku un veselibu, nepieciešami savest asinis kārtibā un

noregulēt sirds darbību; iekš tā slēpjās sekmes, kādam

nolūkam izpildit sekošus vingrinājumus:

a) Spēciniet sirdi, lai viņa varētu pienācīgi
visās miesas daļās piegādāt asinis un caur to ba-

rot miesu, kaulus un muskuļus.
Vingrinājums: „Cīna" un Plaukstu spiešana",

(sk. 249 I. p.)

b) Spēciniet plaušas, lai viņas varētu pie-
gādāt asinīm svaigu gaisu.

Vingrin.: „dziļā elpošana".

c) Izsviedriniet ādu, lai iztīrītu asinis no

netīrumiem.

Vingrin.: „Vanna vai apberzēšanās ikdienas ar mitru

dvieli."

d) Liekat māgai darboties, lai barotu

asinis.

Vingrin.: „Kermena griešana" un „Locīšana".
(sk. 252 l. p.)'

c) Liekat zarnām darboties, lai izvadītu

iz ķermeņa baribas atliekas un netīrumus.

Vingrināj.: „Ķermeņa locīšana" un „Vēdera masē-

šana". Dzerat daudz laba ūdens. Ikdienas kār-

tīga vēdera darbība.

f) Nodarbiniet visus ķermeņa mus-

kuļus, lai palidzētu asinīm riņķot un pavairotu
spēku.

Vingrin.: Skriešana un soļošana, un īpaši vingrināju-

mi, kā «Plaukstu spiešana" un c.

Labas veselības noslēpums pastāv pareizā asins

darbībā. Augšminētie vingrinājumi to sniegs, ja jūs tos

izpildīsiet ikdienas. Kāds izteicies: „Ja jūs ikritus vin-
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grosiet — nekad nebusat slimi un ja jus ikvakarus iedzer-

sat krūzi karsta ūdens — nekad nenomirsiet".

Asinis vairojās no labas baribas, kustības, svaiga

gaisa, ķermeņa tiribas un laba gara stāvokļa.

Japāņi ir stipri un veseligi ļaudis, ko viņi pierā-

dija karā ar Krieviju. Viņu starpā neplosijās slimibas

un ievainotie parasti ļoti ātri izveseļojās, tāpēc, ka viņi
kopa savu veselibu : turēja miesu tiru un asinis labāstā-

vokli. Viņi mums noder kā paraugi, kuriem vajadzigs
sekot. Daži no viņiem rūpējoties par savu tiribu, ikdie-

nas ņēma pat divas-trisas vannas. Viņu bariba ir vien-

kārša — rīss un augļi nelielā daudzumā, dzer daudz

ūdeņa, bet alkoholu nemaz; daudz vingro un cik vien

iespējams, atrodās svaigā gaisā. Viņu īpatnēja ķermeņa

vingrošana ir „Džiu-Džitsu", kas uzskatama vairāk ka

rotaļa divatā, nekā vingrošana. Audzēkņi tā aizraujās

no šīs rotaļas, kā parasti, nobeiguši viņas kursu, ar to

turpina nodarboties. „Džiu-Džitsu", izvests svaigā gaisā,
attista muskuļus un miesu dabiskā ceļā, nepaģēr nekā-

dus aparātus un kad beidzot muskuļi ir attīstīti, tie ne-

izzūd pēc vingrošanas pārtraukšanas, kā tas notiek pie
parastas vingrošanas.

Japāņu admirālis Kamimura ļoti ieteic visiem jau-

nekļiem un zēniem piekopt Džiu-Džitsu, kas netikai pa-

dara tos spēcīgus, bet ari apķērīgus.

Deguns.

Skautam jābūt labai ožai, kas sekmē nakti atrast

ienaidnieku. Labus panākumus var sasniegt elpojot caur

degunu, ne caur muti. Bet ir vēl citi, daudz svarigāki

iemesli, kāpēc jāelpo vienīgi caur degunu. Vairākus

gadus atpakaļ kāds amerikānis Catlins, izlaida grāmatu:
„Aiztaisāt savu muti un jūs uzturēsiet dzīvību", kurā

viņš aizrāda, kā indiāņi no seniem laikiem lieto Šo

metodi pie saviem bērniem, pat sasienot pa nakti

tiem galvu un saspiežot žokļus, lai viņi elpotu vienīgi
caur degunu.
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Elpojot caur degunu var izsargāties no dažādu sli-

mību digļu iekļūšanas no gaisa kaklā un māgā; tos

pasargā ari no tā saucamām «mandelēm", Kuras traucē

elpošanu caur degunu un var būt par kurluma cēloni.

Skautam jo sevišķi derīgi elpot caur degunu, jo

smagu darbu darot ar atvērtu muti, rodas stipras slāpes.
Ari naktī, ja jums ir paraša elpot caur degunu jūs

pasargāsaties no krākšanas, kas ir bīstama guļot ienaid-

nieka tuvumā. Tādēļ vingrināties turēt savu muti aiz-

vērtu un arvien elpojot caur degunu.

Ausis.

Skautam jābūt labai dzirdei. Ausis vispār ir ļoti

vārigs orgāns un kad tās sabojā, var rasties neizdzie-

dināms kurlums. Parasti ļaudis ir ļoti nevērigi pret

savām ausīm, viņi bāž tajās kabatdrānu stūrus, matadatas

vai aizbāž ar vati. Viss tas ir ļoti kaitīgs ausim,jo bung-

ādiņa ir sevišķi vārīga un no neuzmanīgas pieskāršanas
ātri bojājās. Daudziem bērniem bungādiņa tikuse pār-

plēsta ar sitienu pa ausi.

Acis.

Saprotams, skautam jābūt sevišķi labai redzei,

viņam ir jāierauga katrs priekšmets kā tuvu tā

tālu. Acis attīstās vingrinājoties ieraudzīt lielā attālumā

esošās lietās. Jaunībā sevišķi sargājat savas acis, lai

tās paliktu labas ari vecuma dienās, cik vien iespējams
cenšaties nelasīt pie māksligas apgaismošanas un dienā

strādājot, nosēžaties ar muguru, vai sāniem pret gaismu.
Nesēžaties ar seju pret gaismu — tā pārpūlē acis.

Acu pārpūlēšana ir ļoti izplatīta pie zēniem, kaut

gan viņi paši bieži to nemana, bet ka sekas no tam ir

biežas galvas sāpes. Kad zēns sarauj uzacis, tā ir zīme,

kā viņa acis pārpūlētas.
Skautam netikai jābūt labai redzei, bet ari jāprot

izšķirt priekšmetu krāsas. Nespējiba izšķirt krāsas ir

liela nelaime, no kuras cieš ari daži zēni, padarot tos

nederiguš dažiem darbiem un amatiem. Piemēram,
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sliežu bīdītājs, lokomotīves vaditājs, matrozis nav derīgi
savam amatam, ja nevar izšķirt sarkano un zaļo krāsu.

No tā var ļoti labi izārstēties. Ja jūs atrodiet, ka

nevarat labi izšķirt krāsas — savācat dažādu krāsu pa-

pirišus vai lupatas un izņemat tos, kuri pēc jūsu domām

ir sarkani, zili, dzelteni, zaļi un t. t., un palūdzat kādu

pateikt, kuri no tiem ir izraudzīti pareizi un kuri ne. To

atkārtojot vairākas reizes jūs redzēsiet, kā jums sek-

mējās, lidz kamēr bez kādām grūtibām izšķirsiet pa-

reizi krāsas. To pašu vēl labāki var panākt vakaros

cenšoties izšķirt krāsainus uguņus aptieku logos, dzelzs-

ceļu signālos, un c.

Zobi.

Skauts ar sliktiem zobiem nekur nav derīgs, jo

viņam gadās pārtikt vienīgi no cietiem biskvītiem un

sikstas gaļas, kuras viņš nevarēs sakost un sagremot,

ja tam nebūs labi zobi. Labi zobi atkarājās no tā, kā

jūs tos esat mazotnē kopuši. Zobus tīrīt vajaga vismaz

divas reizes dienā: rītos uzceļoties un vakaros gūlēt

ejot, un to darit ar zobu birsti un pulveri no iekš- un

ārpuses. Muti skalot pēc katras ēšanas, sevišķi pēc

augļu vai skābu ēdienu lietošanas.

Vairākus gadus atpakaļ man gadijās jāt caur Ma-

tabu, kur meklējot kādu naktsmāju uzgāju kādu būdu,

kura laikam piederēja kādam baltam cilvēkam, bet ne-

viens tur nebija. Apskatot būdas iekšieni, redzēju, ne-

skatoties uz viņas nabadzīgo iekārtu, vairākas zobu birstes

un kautkā līdzīgu mazgājamam galdiņam; no tā es

spriedu, kā īpašnieks ir kārtīgs cilvēks un tāpēc es tur

ierīkojos, kā savās mājās, un kad viņš pārnāca, redzēju,
kā nebiju maldijies.

Nagi.

Kareivji un ari citi ļaudis sajūt lielas sāpes, kad

kaju nags ieaudzis miesā.' Tas bieži atgadās tādēļ, ka

ļauj nagam izaugt, kamēr apavi tos sāk spiest pirkstā.
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Tādēļ skautiem katru nedēļu vai pēc desmit dienam

vajaga apgriest savus nagus, nevis ieapaļi, bet taisni.

Ari pirkstu nagi ir jāapgriež vismaz reizi nedēļā,

lai tie būtu laba stāvokli.

Aizrādījumi vadītājiem.

Vingrinājumu spēka attīstīšanai.

Ķermeņa izmerošana.

No liela svara ir iepotēt jaunā paaudze sajutu, ka

viņi ir atbildigi par sava kērmeņa attistibu un veselibu.

Vingrošana ir teicams līdzēklis disciplinas veicinā-

šanai, bet viņa pie tam neiepotē zēniem nekādu

atbildību.

Tādēļ ieteicamāk pateikt katram zēnam, kādam

jābūt, atkaribā no viņa vecuma, viņa augumam, svaram

un dažādiem izmērojumiem (piem., ka krūšu, jostas
vietas, rokas v. c). Viņu izmēra un konstatē, kur tas

nesasniedz normu; norāda zināmus vingrinājumus, kuri

tam noderētu savu fizisku defektu novēršanai. Kā pa-

mudinājumu un kontroli ievediet periodiski, piem, pēc 3

mēn., izmērojumus un atzimējiet rezultātus skautu ve-

selības listē.

Rotaļas spēka attīstīšanai

Bokss, ciņa, airēšana, lekšana, gaiļu
ciņa — ir vērtigi paligi spēka attīstīšanai.

Laba redze. Skautiem tuvumā

parāda kartona gabalu ar zīmēm, (burti,

geometr. figūras, skaitļi), kurus tiem jā-
ievēro 5 zek. laikā. Pēc tam uzdodiet

viņiem uz papīra gabaliņa pēc atmiņas
tādā pat kārtā atzīmēt redzētās zimes.

Par pareizām atzīmēm dodiet punktus.
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„C i ņ a." Divi dalībnieki nostājās viens pret otru apm.

1 mtr. attālumā, sāņus izstieptām rokām, saņemoties pirk-
stiem kopā un saliecoties uz

priekšu, kamēr krūtis sastopās.
Katrs no viņiem cenšās, spie-
žoties ar krūtīm, piespiest otru

atkāpties līdz iztabas sienai, vai

lidz apzīmētai strīpai. Sākumā

pietiek ar īsu ciņu, lai panāktu

straujāku sirds darbību, bet

pēc dažu dienu ilgas vingrinā-
šanās, sirds kļūs spēcīgāka un

tad ciņu var turpināt ilgāki.

«Plaukstu spiešana." Izstiepjiet abas ro-

kas uz priekšu jostas augstumā, saliekiet plaukstas
vienu pret otru un saraujiet tās dūrēs. Spiežiet

apakšējo roku uz augšu un augšējo uz leju, arvien spē-
cīgāki cik vien variet spiežat abas rokas un vienīgi ar

lielu pretošanos ļaujiet apakšējai rokai uzdzīt augšējo

sejas augstumā, pēc tam ļaujiet augšējai rokai nospiest

lejā apakšējo, kura tāpat pretojās.

šie divi vingrinājumi, lai gan izliekās niecīgi un

vienkārši, tomēr tos izpildot ar spēku, tie attīstīs jūsu

ķermeņa muskuļus, sevišķi tos, kas atrodās ap sirdi.

Neturpiniet tos ilgi no vietas vairākas reizes dienā, ik-

reizes vienu — divas minūtes.

«Plaukstu spiešanu" var izdarīt ari divi

zēni, nostājoties pusgriezienā viens pret otru, katrs iz-

stiepjot savu pretniekam tuvāko, roku, saliek dūrēs sa-

vilktās plaukstas vienu uz otras, un cenšās caur spie-
šanu piespiest pretnieku apgriesties apkārt.

Vingrošana ar nūju — ja iespējams, mū-

zikas pavadībā.

Nūjas sviešana. Ar labo roku paņemiet nūju
tuvu pie gala un turiet labi taisni uz augšu; pēc tam

pasviežiet viņu gaisā, sākumā nevisai augsti un tad sa-

ķeriet to, kad tā krit atpakaļ, pie gala, bet ar kreiso
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roku, Sviežat uz augšu atkal ar kreiso roku un ķeriet
ar labo v. t. t., kamēr tā izdariet simts reizes, ne reizi

nenosviežot to zemē.

«Sekošana vadonim." Ja zēnu daudz, Šo

rotaļu var pārvērst par skaistu uzvedumu, kurš viegli

izpildāms skriešus un pat lēkšus, mūzikas pavadibā. To

var izvelt ari vakarā piesienot pie nūjas krāšainu lāk-

teni. Ja to izved telpā, tad, saprotams jānodzēš visi

apkārtējie uguņi. Bieži pielaiž kļūdu, ievelkot Šos vin-

grinājumus garumā, kas nogurdinā skatitājus, kā ari

pašus izpildītājus*).

Ka viegli var iegūt speķu

Katram zēnam, vai tas būtu mazs un nespēcīgs, ir

iespējams iegūt spēku un veselību, ja viņš papūlēsies
ikdienas izdarīt dažus ķermeņa vingrinājumus, kuriem

viņš ikrītus ziedotu apm. 10 min. Tur nav vajadzīgi
nekādi aparāti, kā bumbas, līdztekas v. c.

Vingrojumi izpildāmi ikrītus, tūliņ pēc uzcelšanās

un ikvakarus pirms gulētiešanas vieglā apģērbā un svaigā

gaisā, jeb pie vaļēja loga. šo vingrinājumu nozime būs

daudz lielāka, ja jūs pārdomāsiet par katras kustības

mērķi un ja piegriezīsiet sevišķu uzmanību ieelpošanai
caur degunu un izelpošanai caur muti, jo ieelpojot caur

degunu būsiet pasargāti no slimību digļu iekļūšanas

plaušās, kuru ir daudz gaisā — sevišķi slēgtās telpās.
Liela daļa bāla un slimiga izskata ļaudis ir kļuvuši tādi,

dzīvodami istabās kuras reti vēdinā. Atveriet savus

logus katru dienu, lai sliktais gaiss izietu ārā.

šeit būs daži derigi vingrinājumi:

1. Priekš galvas un kakla. 2. Krūtim. 3. Priekš

vēdera. 4. Priekš vidukļa (rumpja). 5. Priekš kājām,

pēdām un kāju pirkstiem.
1. Galva. Berzējiet specigi galvu, seju un

kaklu vairākas reizes ar abu roku plaukstām un pirk-

*) Šāda veida rotaļas sk. „Fiziskās audzināšanas" reglamentā.



251

štiem. Masējiet kaklu un kakla muskuļus ar abiem

ikšķiem — (japāņi stiprina savu kaklu; viņiem nav ko bi-

ties, ja tos saķert aiz kakla — tik vārigas un jūtī-
gas vietas).

Sukājiet savus matus, tīriet zobus, mazgājiet muti

un degunu, izdzeriet glāzi auksta ūdens un tad turpi-
niet nākošos vingrinājumus.

Visas šis kustibas jāizdara cik vien iespējams lēnāki.

2. Krūtis. Izstiepjot rokas saliecāties uz priekšu
Izelpojiet.

Zīmējumos → nozimē ieelpošanu
caur degunu; ∙→ izelpošanu caur

muti.

Šo vingrinājumu atkārtojiet div-

padsmit reizes, tas attīsta plecus, krūtis,

sirdi un elpošanas orgānus.

Celiet rokas lēnam

virs galvas un cik vien

iespējams atliecaties at-

pakaļ dziļi ieelpojot caur

degunu; ļaujot gaisam

iēkļūt jūsu plaušās un

asinīs. Pamazam no-

stājaties izejas stāvokli

un izelpojiet caur muti,

teikdami vārdu „Paldies ft

(Dievam).

3. Vēders. Nostājaties taisni, izstiepjiet abas

rokas un taisnus pirkstus uz priekšu plecu augstumā,
nekustinot kājas, lēnām pagriežāties uz labo pusi un at-
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velkiet labo roku cik vien

iespējams atpakaļ. Pēc brīža,

lēnām pagriežaties cik vien

iespējams uz kreiso pusi.

Atkārtojiet šo divpadsmit rei-

zes, šis vingrojums attista

iekšējos orgānus, ka aknas

un vēderu, veicinot viņu dar-

bību un lidz ar to stiprina
ārējos muskuļus ap ribām

un kuņģi. Griežoties uz labo

pusi ieelpojat caur degunu

(ne caur muti), un izelpojiet

caur muti pagriežoties uz kreiso pusi un tajā pašā laikā

skaļi skaitiet izdarito pagriezienu skaitu — jeb, kas būtu

labāki, iedomājaties, kā šis vingrinājums ir daļa no rita

lūgšanas un sakiet skaļi: „Svēti tēvu", „Svēti māti",

tādā kārtā pieminot katru ģimenes locekli vai draugu.

Pēc 6 vingrinājumiem pārmainiet elpošanas kār-

tību : ieelpojot pagriežāties uz kreiso pusi un izelpojat
pagriežoties uz labo pusi.

4. Viduklis. Nostājaties „mierā", izstiepjat cik

vien iespējams abas rokas virs galvas, sakļaujat pirk-
stus, atgāžaties atpakaļ, pēc tam lēnām griežat rokas ko-

nusveidigi apkārt, aprakstot virs un apkārt ķermenim
lielu riņķi, šis vin-

grinājums attīsta

vidukļa un vēdera

muskuļus un tas

atkārtojams sešas

reizes uz katru pusi.
ffr šo vingrinā-

jumu saistita nozi-

me ir sekoša: savie-

notās rokas nozimē,
kā esot savienoti ar

draugiem — t. ir,
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pārējiem skautiem — pa labi, pa kreisi, priekšā un aiz

muguras, visur, kur jūs taisiet griezienus, visos virzie-

nos jūs saistāties ar draugiem. Mīlestība un draudzība

ir Dieva dāvana un kad jūs pagriežāties uz augšu, tad

redziet debeiis un ieelpojiet gaisu un labu prātu, kuru

pēc tam jūs atkal izdvēšiet saviem draugiem visapkārt.

5. Pavēdere. Kā visi citi vingrinājumi, tā ari

Šis, reizā ir elpošanas, t. i. sirds un plaušu attīstīšanas,
un spēcīgs un veselīgs asins ražošanas vingrinājums.

Nostājāties brīvi un izstiepjaties cik vien variet uz augšu

1. zīm. 2. zīm.

sties pie Dieva, sacidami: „Es esmu

tavs no galvas lidz kājām" un izelpo-
jiet gaisu (caur degunu, ne caur

muti). Pēc tām izstiepjiet abas

rokas cik augstu vien variet (2.
zim.), izelpojiet, minot kustibas

skaitu pēc kārtas, saliecaties lē-

nām uz priekšu un uz leju, kamēr

ar pirkstiem variet aizkārt kāju

pirkstus (3. zim.).

un atpakaļ, pec tam sa-

liecāties uz priekšu un uz

leju . saliecot ceļus kamēr

ar saviem pirkstiem varat

aizsniegt kāju pirkstus.

Nostājāties uz drusku

izplēstām kājām, saliecot

rokas uz pakauša, pirk-
stus kopā un skatāties

uz debesim, atgāžāties,
cik vien tāļu variet, atpa-

kaļ, kā parādits 1. zim.

Ja jūs savu vingrinā-

jumu savienojiet ar lūg-
šanu, ko jau jums agrāk

aizrādiju, tad skatoties

pret debesim, variet grie-

3. zīm.
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Pēc tam, turiet arvienu vēl rokas un ceļus taisnus,

nostājāties izejas stāvokli un atkārtojiet šo vingrinājumu
12 reizes.

Daži ļaudis atrod, ka grūti nākās ar rokām aizskārt

savu kāju pirkstus, bet tiem ieteicams Šis vingrinājums,
sākumā cenšoties aizskārt stilbus; pēc dažām dienām

viņi varēs jau aizniegt pirkstgalus. Es personigi tos varu

aizskārt ar dūrēs savilktām rokām, kas ir daudz grūtāki,
neka ar pirkstu galiem. Pamēģiniet!

6. Kājas un pēda s.—Nostājaties basām

kājām ~miera" stāvokli, ņemiet rokas gurnos. Paceļoties
uz kāju pirkstgaliem, izplēšat ceļus uz āru un lēnām

piesēžaties, turot ķermeni taisni un stāvot uz pirkstga-
liem. Lēnām pieceļoties nostājaties izejas stāvokli. Atkār-

tojiet to 12 reizes. Notupoties izelpot, paceļoties —

ieelpot.

ši vingrinājuma mērķis ir, norūdit gur-

nus, ikrus, un vēdera muskuļus, un ja jūs
to atkārtosat vairākas reizes katru dienu, tas'

atnesis jums tikai labumu, un jūs tapsiet lie-

lāki un spēcigāki.

18-ais ugunskura stāsts.

Veselību veidojošas parašas.

Tiriba. Smēķēšana. Alkohols. Atturība. Agra
celšanās. — Smaids.

Kā uzturēt veselību.

Slavēnie miera izlūki, ievērojami ar savām ekspe-

dīcijām mežonīgās zemēs ir guvuši sekmes patei-
coties zināšanām medicinā; viņiem bieži gadijies sniegt
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pirmo palīdzibu ievainojumu un nelaimes gadijumos,
iztiekot bez ārstiem un aptiekas. Tādēļ skauts, kurš

nekā nezinās no ārstniecibas, neko tamlidzigu nepanāks,
un tādam viņa paša labā ieteicams palikt mājā.

Tādēļ vingrināties uzturēt paši savu veselibu, tad

varēsiet ari citiem parādīt, kā to panākt.
Bez tam, ja pratīsiet paši sevi kopt, jums neva-

jadzēs izšķiezt naudu ārstniecibas līdzekļiem.

levēro tīrību,

Angļu —būru karā angļi aiz siimibām un ievai-

nojumiem— zaudēja ļoti daudz ļaužu, turpretim — krie-

vu— japāņu karā nāves gadijumu no ievainojumiem

bij mazāk. Kadeļ tāda starpība. lemesli protams da-

žādi. Angļi neuzmanija, kādu ūdeni viņi dzer, kā to ja-
pāņi darija un viņi ēda vairāk gaļas neka japāņi; viņi

neievēroja miesas un veļas tīrību, jo ne arvien varēja
dabūt ūdeni. Turpretim japāņi ikdienās mazgājoties
uzturēja sevi tīrus.

Ja jūs iegriezisat sev netīrā rokā, tad droši vien

tā sāks pūžņot un sāpēt, bet ja viņa būs bijuse tīra un

nesen nomazgāta, tad tai nekas nekaitēs; ļoti drīzi ta

kļūs vesela. Tāpat ir ar ievainojumiem karā; tie ļoti
bistami, kad cilvēka miesa nav bijuse tīra.

Miesas tīrība sekmē asins tiribu. Japāņi saka, ka

puse no vingrinājumu svētības zūd, ja tūlīņ pēc ta neno-

mazgājās.
Ikdienas ņemt vannu nav iespējams, bet jums nav

jāaizmirst katru dienu vismaz noberzēt savu miesu ar

mitru vai tikai sausu dvieli, ja gribiet būt sveiks un

vesels.

levērojiet ari, tikpat veļas, kā apģērba tīribu.

Pirms velkat to mugurā, izdauziet putekļus.
Lai jūs būtu vesels un spēcīgs, jums jārūpējās

par savu veselibu un tīrību. Tas panākams ieelpojot
tīru, svaigu gaisu lielā vairumā ar dziļu elpošanu un iz-

vadot no iekšām visus netīrumus; pareizā kārtā apmek-
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lējot ikdienas ateju ; daudzi uzskata par labāko izdarīt

to divas reizes dienā. Ja šinī zinā kādreiz rodās trau-

cējumi, izdzeriet krietni daudz laba ūdeņa, sevišķi

pirms un pēc ēšanas un izdariet ķermeņa griešanas

vingrinājumus, tad viss būs kārtībā.

Rītos nekad nesakāt strādāt tukšā dūša, izdzerat

vismaz glāzi silta ūdeņa.

Nelietojat visādas drapes, pulverus un zāles, kurus

tik vilinoši reklamē; no tām galu galā ceļās tikai ļaunums.
Nekad nepeldaties dziļā ūdeni tūliņ pec ēšanas,

caur to rodās krampji un jūs varat noslīkt.

Smēķēšana.

Skauts nesmēķē. Smeķet var ikkatrs zens: ta nav

māksla, bet skauts to nedara, jo viņš nav muļķis. Viņš

skaidri zin, ka

iesācis smēķēt,

nepieaudzis
zēns ar to vā-

jinā savu sirdi,

kura ir vissva-

rigākaisorgans
zēna ķermeni.

Sirds piegādā
visām ķerme-

ņa dalām asi-

nis lai uzturētu

miesu, kaulus

un muskuļus.
Ja sirds neiz-

pilda savu dar-

bu, ķermenis
izaug nevese-

"Vazaņķis". Zēns kurš

dara pakaļ lieliem un

smēķē ; tas nekur nav

derīgs.
Spēcīgs u. veselīgs zēns.

ligs. Katrs skauts zin, kā smēķēšana vājina redzes un

ožas spējas, kuras skautam nepieciešamas savu darbu

veikšanai.

Sers VVilliams Brodbends, slavenais ārsts, un prof.
Sims Vudheds mums aizrāda, cik ļaunas sekas zēna
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veselibai ceļas no smēķēšanas. Liels skaits labāko

sportsmeņu, karaviru, jūrnieku un citu nemaz nesmēķē,

viņi atraduši, ka labāki tiem klājās to nedarot.

Amerikas dzelzsceļu un pasta iestādēs neuzņem
darbā zēnus, kuri smēķē. Es pazīstu kādu lieltirgotāju,
kurš pats nesmēķē un neuzņem darbā zēnus kuri smēķē.
Tāpat dara daudzi darba devēji. Japānā ar likumu ir

aizliegts zēniem zem divdesmit gadiem smēķēt un ja
kāds to dara, tad viņa vecākus sauc pie atbildibas un

soda.

Profesors Oslers, runādams par tabāku, teicis, ka

būtu ļoti teicami, ja kādā skaistā dienā sagāztu jūrā visu

Anglijas alu un alkoholu un nākošā dienā to pašu izda-

rītu ar tabāku
; tas nāktu par svētību katram Anglijas

pilsonim — tikai zivim kaitigi.
Nav zēnu, kuri būtu sākuši smēķēt tikai patikas

dēļ, bet gan bieži aiz bailēm no biedru izsmiekla vai

iedomājoties, kā smēķējot tie izskatās pieauguši; patie-
sībā tie_ izskatās mērkaķiem lidzigi.

Tāpēc nejokojaties, bet esat vīrišķīgi un apsolāties
sev nesmēķēt, kāmēr nebūsat pieauguši un turiet vārdu.

To darot pierādisiet savu vīrišķību. Citi biedri jūs iecie-

nīs vēl vairāk un varbūt daudzi sekos jūsu piemēram.
Ja viņi to daris, jūs būsiet izdarījuši Šajā pasaulē labu

darbu būdami tikai zēni. No šī niecigā iesākuma jūs,

pieaugot, būsiet spējigi veikt lielākus labus darbus.

Alkohola lietošana.

Kāds garidznieks konstatējis, kā viņam zināmos

1000 posta gadijumos vienigi 2—3 nav cēlušies no

dzēruma.

Kādu vakaru mani apmeklēja kareiviska izskata

cilvēks un uzrādija savu atvaļinājuma apliecibu, kura

norādija, kā viņš dienējis kopā ar mani Dienvidafrikā.

Viņš stāstīja man, ka neatrodot darbu un esot bezize-

jas stāvokli. Visi ļaudis esot pret viņu tādēļ, kā viņš
bijis kareivis. Bet mans deguns un acis man pa-

teica posta isto iemeslu.
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Viņa drēbes smaržoja pēc tabakas un alus, pirkstu

gali tam bija iedzelteni no tabakas dūmiem. Nav brī-

nums, ka neviens tam nedēva darbu vai naudu nodzer-

šanai, jo ar dabūto naudu viņš neko citu nedaritu.

Nabadziba un posts mūsu zemē ceļās no viriešu

paraduma izšķiest savu naudu un laiku žūpošanā, ši

pate paraša žūpot ir par cēloni noziegumu lielākai daļai,
slimibām un pat vājprātībai. Alkohols — t. i., alus un

degvins nav nepieciešams lai panāktu spēku un veselibu.

Gluži otrādi. Veca paruna pareizi saka, ka „stipri dzē-

rieni rada vājus cilvēkus".

Dzērājam nav iespējams būt par skautu. Atturaties

pašā sākumā no alkohola lietošanas un apņematies nekad

to nedarit. Ūdens, tēja vai kafija ir teicami dzērieni

slāpju apmierināšanai; karstā laikā dzeriet limonādi vai

ūdeni ar citrona sulu.

Labs skauts var ilgi iztikt bez dzeršanas. Tas ir

paradums. Ja jūs, ejot vai skrejot, turēsiet cieti savu

muti vai Čupstināsiet akmentiņu (kas piespiedīs turēt muti

aizvērtu), nekad jums neslāps tā, kā turot muti atvērtu,

un ieelpojot lidz ar gaisu sausus putekļus. Ja būsiet

aptaukojušies aiz kustibu trūkuma, jums pastāvigi slāps
un ejot, pēc katra kilometra, gribēsies dzert. Ja attu-

rēsaties no dzeršanas, slāpes pašas drizi pāries. Bieži

ūdens dzeršana iešanas vai rotaļu laikā, nogurdina un

traucē elpošanu.

Dažkārt ir grūti izsargāties no Jedzeršanas", kad

sastopat draugus, kuri grib jūs pacienāt. Draugi parasti

apmierināsies, ja atbildēsat, ka neko negribat, jo viņiem
tad nebūs jātaisa izdevumi; ja tomēr tie uzbāžās, tad

varat paņemt glāzi kvasa, jeb t. I. Tā ir muļķiga pa-

raša, pierādit draudzibu ar sadzeršanu. Par laimi tagad
tā izzūd; labākie ļaudis vairs tai neseko, zinādami, ka

tā neatnes nekāda labuma. Liekēži mii stāvēt pie bu-

fetes, pļāpādami un sūkdami — parasti uz citu rēķinu,
jo viņi ir liekēži, bet ja jūs gribat ko nebūt sašniegt un
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pareizi izlietot savu laiku, tad no tādas sabiedribas va-

jaga izsargāties.

Atturība.

Smēķēšana un dzeršana ir lietas, kuras kārdina ti-

kai dažus cilvēkus, bet ir kāds cits kārdinājums, kas

agri vai vēlu radisies ari jums un tādē gribu jūs
brīdināt.

Jūs varbūt būtu pārsteigts, ja zinātu cik daudz

zēnu man rakstiski ir pateikušies par to, ko esmu iz-

teicis šini grāmatā un citur par šo jautājumu. Tādēļ

gribu darit vēl citus uzmanigus pret slepeno netikumu,

kuram ļoti daudz zēni nododās. Angļu skolās to sauc

par Jopību" un tas ir gandriz labākais tā nosaukums.

Smēķēšana, dzeršana un kāršu spēle ir viriešu

netikumi un tādēļ pievelk dažus zēnus, bet Ši „lopiba"
nav viriešu netikums; virietim tas nav vajadzīgs, bet

viņš iekārdina tos zēnus, kuri tam nododās. Daži zēni

līdzīgi tiem, kuri sāk smēķēt, iedomājās ka ir ļoti skai-

sti un vīrisķigi, ja stāsta vai noklausās neķītrus stāstus,
bet patiesībā tas tikai norāda, ka viņi ir tīrie nelgas.

Nepieklājigas sarunas t. k grāmatu lasīšana vai

kairinošu zīmējumu skatīšana, ļoti var ievilkt bezbēdigu
zēnu apgānīšanas kārdinājumā. Nekas nav zēnam bīs-

tamāks, ja tas kļūst par parašu, kura ātri sapostīs viņa
mierīgo un garigo veselibu, tas paliks vājš miesā un

dvēselē un viegli var nokļūt vājprātīgo namā.

Bet ja esat cik-necik vīrišķīgi, dzeniet projām_ne-
kavējoši tāda veida kārdinājumus; nelasāt vairs tādas

grāmatas un neklausāties tādus stāstus, bet sākat domāt

pavisam ko citu.

Dažreiz tāda vēlēšanās rodās no baribas sliktas

sagremošanas, pārmērīgi trekna ēdiena, sliktiem sap-

ņiem (guļot zem siltas segas), vai vēdera sacietēšanas.

Tādēļ tūliņ jārūpējas, lai visu to novērstu, ņemot auk-

stas vannas, noberžoties ar mitru dvieli, vai izdarīt ķermeņa
vingrinājumus v. t. t.
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Sākumā varbūt izliksies grūti šo kārdinājumu no-

vērst, bet reiz to izdarijuši, vēlāk to novērsisiet daudz

vieglāki.

Ja Šis kārdinājums turpina jūs traucēt, neslēpjat
to, bet griežaties pie sava vaditāja, izstāstāt jūsu kaites

un lūdzat padomu.

Agra celšanas.

Vislabākais skauta darbibas laiks ir rits, tāpēc ka

tajā laikā meža dzivnieki meklē barību un staigā apkārt;
karā visizdevīgākais laiks uzbrukumam ir pirms saules

lēkta, kad uzbrucēji pielien krēslā nemaniti un topot

gaišākam, piepēži uzbrūk vēl pretinieka ļaudim guļot.

Tādēļ skauts pieradinās piecelties ļoti agri un ja

viņš reizi Šo parašu piesavināsies, tā viņam nedaris ne-

kādu grūtumu; turpretim kaut-kāds zeņķis nevarēs izlīst

no gultas, kad saule jau gabalā.

Hercogs Vellingtons, kurš tāpat, kā Napoleons,
labāk gulēja Šaurā nometnes gultā, bija izteicies: „Kad

pienāks laiks, apgriesties gultā, tad pienācis laiks

uzcelties."

Daudzi, kuriem dienā jāpadara vairāk darba ne kā

citiem, piecēlās stundu vai divas agrāk. Ari jums, uz-

ceļoties agrāki, būs vairāk laika rotaļām.

Ja jūs uzcelsāties stundu agrāk par citiem ļaudim,
tad nodzīvosiet mēnesī 30 stundas vairāk par tiem, gadā
tiem būs 12 mēnešu, jums par 365 virsstundām jeb 30

dienas vairāk, tā tad agrāko 12 mēnešu vietā veseli

trispadsmit.

Smaids.

Smieklu trūkums nozīmē veselības trūkumu. Sme-

jaties cik daudz vien variet: tas jums daris tikai labumu;

tādēļ, kad variet labi izsmieties, smejaties un piespiežat
ari citus smieties, ari viņiem tas būs par svētību.
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Piespiežiet sevi pasmaidīt, kad ciešiet sāpes vai

rūpes jūs nospiež; to atceraties un piespiežat sevi to

darit, redzēsiet ka tiešām rodās starpiba.
Parasti zēniem ir tieksme viebties grūtu fizisku

darbu strādājot, bet skautam tas jādara vienmēr ar

smaidu; kad skauts sarauj uzacis, tad jāatvelk viņam

punkts no balvām.

Ka uzturēt veselību.

Vingrinājumi.

Dziļā elpošana. Dziļai elpošanai ir liela no-

zime gaisa ievadišanai plaušās, kuras to izdala asinim,

kā ari krūšu kurvja attistibai. Elpošanu izpildīt rūpigi,
pēc noteikumiem un bez pārpūlēšanās, citādi pārpūlēsat
sirdi. Japāņi ikritus pieceļoties vienmēr svaigā gaisā
dažas minūtes izdara dziļās elpošanas vingrinājumus-,

gaisu ieelpo caur degunu, kamēr izplēšot krūšu kurvi

cik vien iespējams un pēc isa briža visu gaisu lēnām

izelpot caur muti. To atkārto vairākas reizes.

Dziedāšana pēc labas metodes reizē veicina pareizu

elpošanu un attista iekšējos orgānus: sirdi, plaušas,
krūtis un balseni, kā ari dziedāšanas dramatisko izjūtu.

Tautiskas dejas ar viņu īpatnēju muzīku un kustī-

bām ir teicams vingrinājums ziemas vakaros.

19-ais ugunskura stāsts.

Slimību novēršana.

Ārstniecība nometne. — Mikrobi un ciņa ar tiem. —

Normāla barība. — Apģērbs. — lerinda un vingrojumi.

Ārstniecība nometne.

Dažus-gadus atpakaļ, Ziemeļindijā, daži iedzimtie

nestuvēs atnesa pie manis kādu jaunekli, paskaidrodami,
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kā viņš esot nokritis no augstas klints, pārlauzis mugur-
kaulu un tagad esot pie miršanas. Apskatot viņu, es

pārliecinājos, ka lieta nav tik bistama: jauneklis bij iz-

mežģijis plecu un dabūjis vairākus triecienus, bet iedo-

mājas, ka viņam jāmirst.

Novilcis kurpi, es

nosēdos tam līdzās, ieliku

savu papēdi viņa padusē,

satvēru viņa roku un vilku

to ar visu spēku kāmēr

pleca kauls iegāja savā

vietā. No sāpēm tas pa-

ģība un viņa biedri do-

māja, ka esmu to noga-

linājis. Pēc dažām mi-

nūtēm tas atžirga un at-

rada, kā roka tam kārtībā.

ledzimtie noturēja mani Izmežģīta pleca iegriešana.

par slavenu ārstu un sāka vest pie manis visus apkārt-
nes slimos, lai es tos izārstētu. Nākošās divās dienās

es pavisam izmocijos. Tie atveda daž-nedažādūs slim-

niekus un man pietrūka zāles, viņu ārstēšanai, bet darīju
visu iespējamo. Es domāju, kā vairāki no Šiem slim-

niekiem izveseļojās, vienkārši ticēdami, ka esmu tos

izdziedējis.
Daudzi no viņiem bija slimi no savas netiribas un

ievainojumu saģiftēšanas, citi aiz vēdera sacietēšanas,

nederiga ūdeņa dzeršanas un t. t. To izskaidroju sādžu

vecākiem un nešaubos, ka tas varbūt nākotnē palīdzēs

viņiem veselības apstākļus uzlabot.

Ja es nekā nezinātu no ārstniecibas, tad nevarētu

izpalīdzēt šiem nabaga ļaudim. Aiz pateicības viņi man

palīdzēja atrast labu medijumu, gādāja uzturu un t. t.

Mikrobi un ka ar viņiem cīnīties.

Slimibas izplātās pa gaisu un pa ūdeni caur ma-

ziem neredzamiem dzīvniekiem jeb „dig-

ļiem", kurus mēs ieelpojam caur muti, vai ūdeni dzerot.
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šie mikrobi vairojās iekšējos orgānos un rada sli-

mibas. Ja jūsu asinis būs labā stāvokli, tad viņiem
nav nekādas nozīmes, nebūs sliktu seku, bet ja jūsu
asinis būs samaitātas caur vispārēju vājumu vai vēdera

aizdambēšanos — nekārtiga atejas apmeklēšana — ļoti

iespējams, ka šie mikrobi izsauc kādu slimību. Tādēļ
no liela svara, cik vien iespējams, šos mikrobus iznici-

nāt. Viņi mii dzivot mitrās, tumšās un netīrās vietās un

tamdēļ vairojās netirumu bedrēs, pūstošā gaļā un c,

kur parasti ir slikta smaka. Tādēļ uzturiet savu istavu

vai savu nometni un savas drēbes tīras, sausas, izvē-

dināt tās labi un ļaujat piekļūt jo vairāk saulei, un iz-

sargāties apmeklēt smirdošas vietas. Pirms ēšanas

nomazgājiet savas rokas un iztirat nagus, jo tur arvienu

nokļūst mikrobi no dažādiem priekšmetiem, kuriem die-

nas laikā pieskaraties.
Jūs bieži būsiet redzējuši tramvajos un publiskās

vietās uzrakstus ar lūgumu nespļaut. Tas ir tādēļ, ka

daudzi, pavisam slimi ļaudis spļauj un no viņu spļāudek-

ļiem pacēlās gaisā slimības dīgļi, kurus ieelpo veseli

cilvēki savās plaušās un no tiem ari saslimst.

Bieži gadās, ka jūs paši nezinot nēsājat sevi kādas

slimības dīgļus un ja jūs spļaudisat kur gadās, tad savas

slimības dīgļus varat pielaist veseliem cilvēkiem; viņu
labā to nedariet.

Jums nav ko bities no saslimšanas, ja elposat caur

degunu un uzturēsiet labā stāvokli savas asinis. Iznākot

no pārpildītas baznicas, teātra vai citām telpām, ietei-

cams izklepoties un izšņaukt degunu, lai atsvabinātos

no mikrobiem, kurus jūs varējāt ieelpot pūli, no citiem

ļaudim. Katrs trīsdesmitais cilvēks, kurus jūs sastopat,
slimo ar diloni un tas ir ļoti lipīgs. Tas rodās dzīvokļos,
kuru logi arvien stāv aizvērti. Ja jums piemīt Ši sli-

mība, tad vislabāki var izveseļoties, guļot arvien svaigā
gaisa.

Skauts pa lielākai daļai pārguļ naktis brīva gaisā,

un, ja ari viņš guļ telpā, tad pēc iespējas pie plaši at-
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vērta loga, jo citādi tur sakrājās slāpeklis. Ja skauts

pieradināsies gulēt siltumā, tad izejot nometnē, viņš sa-

aukstēsies. Smieklīgs izskatās skauts ar iesnām. Ja

viņš būš pieradis gulēt pie vaļēja loda, nekad tas ne-

saaukstēsies.

Barība

Ļoti daudz slimību ceļas no pārēšanas vai nepa-

reizas barības lietošanas.

Skautam jāprot par sevi rūpēties, citādi viņš nekur

nederēs. Viņam jābūt vieglam un veiklam. Attīstījis

pienācīgi savus muskuļus, skauts tos varēs uzturēt labā

stāvokli bez sevišķiem vingrinājumiem, ja tik lietos pa-

reizu baribu.

Kad Angļiem Mafekingas aplenkšanas laikā vaja-

dzēja samazināt porcijas, tad tie no kareivjiem, kuri bija

pieraduši ēst ļoti maz, necieta tik ļoti, kā pārējie, kuri

miera laikā ēduši pārpilnīgi; tie palika vāji un dusmīgi.
Mēs parasti ēdam daudz vairāk gaļas, nekā tas

patiesibā vajadzīgs; nebūtu slikti no viņas pavisam at-

teikties. Tā ir lieka izšķērdība. Japāņi ir tikpat spēcīgi,
kā mēs, bet tie nemaz neēd gaļu un pārējos ēdienus

ari ne visai daudz.

Lētākā un labākā bariba ir: zirņi, milti, auzu put-
raimi, kartupeļi un siers. Ari laba barība ir: augļi, dār-

zāji, zivis, olas, rieksti, rīss un piens; Šo lietojot var

pilnīgi iztikt bez gaļas. Sevišķi laba bariba ir banāni,

bet pie mums tie ir krietni dārgi; tiem nav sēklu ne

kauliņu, kuri varētu kaitēt jūsu iekšām, miza viņus pa-

sargā no slimību dīgļiem un viņu gaļa ir ļoti garšiga un

barojoša. Rietrumafrikas iedzimtie visu mūžu pārtiek

vienigi no tiem un viņi ir paēduši un laimīgi.

Ja jums jābūt svaigā gaisā, neēdat daudz, ja tur-

pretim nosēdiet cauru dienu telpās, tad daudz barības

padarīs jūs tuklus un miegainus; tā tad abos gadījumos
ieteicams pārtikt ar nelielu vairumu. Bez šaubām au-

gošiem zēniem nevajaga sevi mērdēt, bet tajā pašā laikā
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viņam nevajaga lidzināties mazam sivēnam, kuriem jau-

tāja: „Vai tev vairāk ēst negribās?", uz ko tas atbil-

dējis: „Jā, es ēstu gan vēl, bet man vēderā vairs nav

vietas".

Mūsu dienās daudzi slimo no zāļu lietošanas tad,
kad bez tām var iztikt. Labākās zāles ir svaigs gaiss,

vingrošana; ja jums ciets vēders — izdzerat ritos krietni

daudz auksta ūdens, bet vakaros — glāzi silta ūdens.

Apģērbs.

Skauta drēbēm jābūt pēc iespējas no flaneļa vai

vilnas, jo tie viegli izžūst. Audekla un kokvilnas veļu
lietot tikai tad, ja iespējams to pārmainit tiko tā top

mitra, citādi jūs ātri saukstēsaties; Saslimis skauts ir

lieka nasta citiem.

Skautam sevišķi sevi jāatista izturiba lai tas būtu

spējigs taisit lielākus pārgājienus nenovelkot zābakas.

Skauts, kuram no lielas iešanas saberstas kājas, nekam

nav derīgs. Tādēļ iegādājāties, labus ērtus un

izturigus apavus, piemērotus jūsu kājas veidam, bet ne

modes kurpes ar smailiem purniem. Skauts modes

apavus nelieto,

Kājas arvien turat sausas; ja viņas top mitras, tad

ada paliek mīksta un noberžās, kur apavi drusku cie-

šāki spiež. Kājas top mitras no svišanas, kā ari no ārē-

jā slapjuma, tādēļ jāvalkā labas vilnas zeķes, kas kājas
nosusinātu. Es ieteicu valkāt labāk kurpes, nekā zā-

bakus, jo tad pie kājām piekļūst vairāk gaisa. Ļoti ietei-

cams apsmērēt kājas un zeķu iekšpūsi ar ziepēm vai

taukiem pirms velkat zeķes kājās.

Ja jums bieži svīst kājas, tās derīgi apkaisīt ar

pulveri, sastāvošu no borskābes, stērķeles un cinka

oksida, lidzigās daļās, šo pulveri jāiekaisa starp kāju
pirkštiem un pasargās —no varžacim. Kājas zināmā

mērā var norūdīt tās mērcējot alauna vai sāls atšķai-

dījumā.
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Uzturiet savus apavus mīkstus, tos iesmērējot ar

taukiem vai ricineļļu, sevišķi tad, kad tie samirkuši no

lietus un c. Mazgājiet savas kājas katru dienu.

lerinda*).
Sniedzot šeit vienkāršu ierindas metodi skautiem,

es gribu aizrādīt, ka tā domāta vienīgi, lai vadītājs
varētu pavēlēt pulciņam izdarīt kustības labā kārtībā

parādēs un nevis kā bieži atkārtojamu vingrinājumu
ar zēniem, kad iespējāma cita nodarbošanās.

Kad es redzu pulciņu spīdoši izpildām ierindas

paņēmienus, bet kurš neprot dzīt pēdas vai pagatavot
sev ēdienu, es spriežu, ka vadītājs nav tāds, kādam

vajadzēja būt. Tas ir vienaldzīgs un tukš priekšnieks,
kurš arvien atgriežās pie sava vienīga līdzekļa —

ierindas.

Skautiem ierinda vajadziga, lai tie ātri varētu pār-
vietoties no vienas vietas uz otru labā kārtibā. Tāpat
ari ierinda piedod tiem staltumu un padara izveicigus
un veiklus.

lerinda norūda mu-

skuļus, kas atbalsta

ķermeni un turot ķer-
meni taisnu, sirdij un

plaušām rodās vairāk

telpas lai pareizi dar-

botos, un iekšas tiek

uzturētas pareizā stā-

vokli lai pareizi sagre-

motu baribu un t. t.
Kā vajaga sēdēt.Kā nevajaga sēdēt.

Turpretim saliekts ķermeņa stāvoklis saspiež visus

orgānus un neļauj tiem normāli darboties, tādēļ cilvēks,

kurš iztura tādu stāvokli, parasti ir vārgs un bieži

slims.

*) Skautu ierindas reglaments —
sk. .Latvijas skauti"

2 Izdev. Vingrošanai un sportam —
leteicam Metot .Fiziskas

audzināšanas raglamentu" galvena štāba izdevumā.
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Kad stāvat, stāvat taisni, kad sēžat, sēžat taisni ar

muguru cieši atspiestu pret krēsla lēni. Ķermeņa izvei-

cība kustoties, stāvot vai sēžot norāda ari uz gara izvei-

cibu kas ļoti atmaksājas, jo daudzi darba devēji izrau-

gās izveicīgu zēnu un negriež vēribu uz kādu salīkušu.

Kad jums jāsaliecas rakstot virs galda, vai pie apavu

sašņcrēšanas, tad neizliecat savu muguru, bet ievelkat

to jostas vietā; tas palidz nostiprināt jūsu ķermeni.

Ugunskuršanas parāde.

Katra kopa apakškopniekam jānes savs katliņš, ku-

rā salikti iekurināmais papirs, kastite sērkociņu un aukla

ar āki.

Aukla ir tā sasieta, ka var savienot trīsas nūjas

trijkaja veidā, no kura galotnes nokarājās pārejā auklas

daļa ar āķi, uz kura var uzkārt virs ugunskura kātliņu.
Skauti N° 3. un N° 4 nes brūnu papīri, lai imiletu

ugunskuru.

Pēc komandas „UgunskurŠanai, skrej!" atsevišķi
kopi noskrien 20 soļus (kurus tiem pašiem jānoskaita)
uz priekšu, apstājas un nostājās rindā.

Pēc viena svilpes jeb taures zignala, katra kopa
apakškopnieks noliek zemē savu nūju un izņem no kat-

liņa auklu ar cilpām. Skauti N° 3. un — 4. noliek ze-

mē savas nūjas, līdzās pa katru pusi apakškopn. nūjai,
bet tālāku, lai tikai gali būtu kopā, sekošā veidā:

Pietam apakškopn. uzbāž uz trisiem nūju galiem

cilpas un ar abu skautu palīdzibu sagriež savas nūjas
2 — 3 reižu lai sašaurinātu cilpas, un nostāda nūjas trij-
kāja veidā. Visiem trijkājiem vajaga būt noteikti vienā

linijā.

Kadtrijkājis uzstadits, kops nostādams tam apkārt,
ar muguru pret to, „mierā."

Augoši zēni ļoti pieradinājās saliekties un tādēļ vi-

ņiem vajaga no šis ierašas atradināties, daudz vingrojot
un nodarbojoties ar ierindu.
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Pēc divreizēja svilpes vaj taures signāla visi ap-

griežas apkārt.

Apakškopn. izņem papīri un sērkociņus no katliņa
un to pakar pie āķa: Skauti N° 3. un N° 4. iztaisa no

papīra mazu kaudziti, tēlojošu ugunskuru (jeb, kur ies-

pējams uzkurt īstu ugunskuru, saliek malku, kuru skau-

ti nes pa gabalam savās somās.)

Tūliņ, kad tas padarīts, visi nostājās „mierā" vie-

nā riņķī, pie kam apakškopniekam sērkociņi gatavi uz-

dedzināšanai. Trisi svipes vai taures signāli nozimē,
kā apakškopnieks var uzraut sērkociņu un iekurināt

uguni; visi skauti veikli nosēžās zemē.

Kopnieka pienākums — raudzities, lai viss noritē-

tu veikli un kārtigi un lai valdītu klusums.

Pēc komandas „Ugunis izdzēst" un taures zig-
nāla, visi piecēlās kājās. Apakškopn. noņem katliņu.
Skauti Ns 3 un 4. novāc un izšķiež trijkāji, apakškop-
nieks ieliek auklu atpakaļ katliņā. Pārējie skauti izdzēš

uguni un salasa visus pārējos papīrus.

Visi nostājās „miera" viena riņķi ar seju uz iekšu.

Divi taures signāli un katrs kops nostājās „mierā"
viena rinda, gatavi iet.

„UgunskurŠanu" un „Salasišanos" vajaga izvest

inspekcijas apskatēs agrāko gājienu vietā, kas ir vie-

nigi militārās parādes pakaļdarinājums.
Piezīme.

—
Šeit pievestas lerindas lekārtas domātas

vienigi speciālām parādēm, ka godasardzei, apskatēm un dievkal-

pojumiem, un nevis kā Ikdienišķās ierindas līdzeklis. Mums va-

jaga izsargāties no militārās ierindās mācībām, jo skauti ir dabas

bērni, un nevis kareivju imitācija — .mazi zaldātiņi".

Skautu sapulcēšanas.

Skautu parādēm nevajaga būt taisni tādām, kā

kareivju parādes, rindās, bet viņi paliek apslēpti, kamēr

viņu priekšniekam tos nevajaga; tad viņi saskrien no vi-

sām malām, katrs kops sekodams savam kopniekam,

gavilēdami un kliegdami kopā visi nokliedz „Esi modrs!"
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un pēc „brivi, sēsties" nosēžas, un uzklausa, ko viņiem
teiks. Ja skautu ir daudz, tad kopi paliek vienā rindā,

ja maz, tad kops ieņem daļu no riņķa aploka. Ja priekš-
nieks uzdod sapulcēties „astoņ" veidigi, riņķi vai spi-

rālē, pilnvarotājs vaditājs komandē „mierā!", „sekot

vadonim!" Pēc tam viņš, vai kāds cits vaditājs, sāk

aprakstīt riņķi. Viņam seko tuvākais kopnieks, aiz tā

viņa kops zošu rindā, nākošais kops seko atkal tam v.

t. t., kamēr visi skriešus neierodās vienā rindā. Vado-

nis nevisai strauji apraksta lielu figūru „8", vai lielu

riņķi, vai spirāli, apkārt parādes vietai, kas pamazām

aptin priekšnieku un iztinis pretējā virzienā. Pēc tam

vaditājs komandē „Savās vietās!", figūra tiek iz-

jaukta un skauti nostājās priekšniekam apkārt. Vaditājs
komandē „brivi, sēsties !" Pēc tam priekšnieks griežās

pie viņiem ar uzrunu vai dod signālu jeb komandu iz-

klist. Tad visi apgriežās apkārt un ātri skrien uz priekšu,
katrs kops ap savu kopnieku, pie kam katrs skauts

taisa garu svilpienu, kamēr nav savu vietu sasniedzis.

Pēc tam Viņi notupās savās pirmatnējās paslēptuvēs.

Rotaļas.

„Džiu-Džitsu" sastāv no vairākām interesantām ro-

taļām, kuras iemāca ciņas paņēmienus un attīsta mus-

kuļus.

ārstniecība" — katrs skauts pēc kārtas tēlo ce-

ļotāju jeb misionāru, kuram ir vairāki vienkārši ārstnie-

cibas līdzekļi. Pie viņiem pieved 3 slimniekus ar

dažādām kaitēm, kuriem
„
misionāri" sniedz ārstniecības

palidzibu un padomus.

Visas rotaļas, kuras piedalās visi skauti ir veseligas
un izsauc jautribu, ja tās pareizi tiek vadītas.
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VII. nodaļa.

Bruņniecisms.

Aizrādījums vadītajiem.

Viens no skautisma nolūkiem atdzīvināt skautos,

ja vien iespējams, dažas seno bruņinieku tradīcijas,
kas atstājušas stipru iespaidu mūsu rāsas morālē tā-

pat, kā seno japāņu sumurāju — bruņnieks Bu-Šido

iespaidojis un iespaido japāņu morāli. Par nelaimi

bruņniecības gars nav uzglabājies pie mums vajadzīgā
mērā un tas izzūd, kamēr japāņiem to iepotē bērnos

un tas paliek viņiem par dzīves pamatu, kas notiek

tāpat vēl citās zemēs. Mēs cenšamies ne tik dauds

zēnus dišciplinēt, kā iemācīt viņiem disciplinēt pa-

šiem sevi.

Aiz vietas trūkuma man to nav iespējams vairāk,

kā aizķert dažus jautājumus, kurus jāattīsta vadītājam

pašam. Dažādas īpašības, ko prasīja bruņinieku li-

kumi, var sagrupēt trijās grupās.
1 Bruņniecisms pret citiem.

2. Pašsavaldīšanās.

3. Pašaudzināšana.
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20-ais ugunskura stāsts.

Bruņniecisms pret citiem.

Ceļojošie bruņnieki. — Izpalīdziba citiem. — Cieniba

pret sievietēm.

„
Vecos laikos, kad bruņnieki bija dūšīgi", vaja-

dzēja būt skatam, kad kāds no Šiem tērauda kaltiem

jātniekiem dodās caur tumšzaļiem mežiem savās spožās

bruņās, ar savu vairogu un Šķēpu, plivojošām spalvām,
uz dižena kara zirga, stalti nesoša savu nastu un pilns

uguņa, lai sabradātu ienaidniekus. Un viņam lidzās jāja

viņa ieroču nesējs, jauneklis, viņa paligs un biedrs, kurš

pats kādā dienā kļūs bruņnieks.

Aiz tiem jāj grupa jeb kops spēcigu, dūšigu ka-

rotāju, kuri gatavi sekot savam bruņniekam lidz nāvei,

ja tas vajadzigs. Tie bija norūdītie varaļi, kas ar savu

drosmi un uzticibu savam bruņniekam bija izcinijuši
daudz spīdošu uzvāru.

Miera laikā, kad nebija jākaro, bruņnieks ikdienas

izjāja, meklēdams izdevību padarit kādu labu darbu un

palīdzēja kam vien varēdams, sevišķi sievietēm un bēr-

niem, kuri cieta postu. Tādus bruņniekus sauca par

..ceļojošiem bruņniekiem". Viņa pavadoņi protams, rī-

kojās tāpāt, kā viņu vadoņi un karotājs vienādi bija ga-

tavs ar savu spēcigo roku palīdzēt nelaimīgiem. Senie

bruņnieki bija kopnieki un karavīri — viņa skauti.

Jūs, koonieki un skauti, esat tādēļ ļoti līdzīgi

bruņniekiem un viņu pavadoņiem, sevišķi, ja jūs vienmēr

nostādiet savu godu pirmā vietā un ja dariet visu, lai

palīdzētu citiem, kas atrodās nelaimē un kuriem jūsu
palīdzība vajadzīga. Lai to darītu jūsu devīze ir: „Esi
modrs!" Ari bruņnieku devize bija līdzīga: „Esi ar-

vien gatavs!"

Bruņniecība, t. i.: bruņnieku ordens — tika nodi-

bināts no karāļa ffrtūra kādus 1500 gadus atpakaļ.
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Kad viņa tēvs, karalis Juter Pendragons, mira,

viņš dzīvoja pie Sava tēvoča un neviens nezināja, kas

būs karālis. Ari pats viņš nezināja, ka ir nelaiķa ka-

rāta dēls.

šini laikā kadā kapsētā atrada lielu akmeni, kurā

bija iesprausts zobens ar uzrakstu:

„Tas, kurš izvilks Šo zobenu no šī akmeņa, ir

visas Anglijas likumīgais karālis."

Visi ievērojamākie lordi izmēģinājās to izvilkt, bet

neviens nespēja to pakustināt.

Tajā dienā bija jānotiek turniram, kurā firtura brā-

lēnam vajadzēja cīnīties, bet, kad ieradās laukumā, viņš
atrada, ka piemirsis savu zobenu mājās. Viņš sūtija

pēc tā Arturu, bet tas to nevarēja atrast un atcerējās
zobenu tur kapsētā. Arturs devās turp, vilka to un tas

iznāca uzreizi arā; to viņš aiznesa brālēnam. Pēc sa-

cīkstes viņš to iesprauda akmeni un tad atkal visi mē-

ģināja to izvilkt, bet nevarēja ne pakustināt. Kad Arturs

pamēģināja, zobens iznāca atkal gluži viegli ārā un tāpēc

viņu izsludināja par karāli.

Vēlāk viņš sapulcināja daudz bruņniekus un mēdza

kopā ar tiem sēdēt pie liela apaļa galda; tāpēc viņus
nosauc par apaļa galda bruņiniekiem. Šo galdu vēl

tagad var apskatit VinČesterā.

Sv. Juris.

Viņiem, kā svētais patrons bija Sv. Juris, tāpēc
ka tas no visiem svētiem bija vienigais jātnieks. Viņš
ir ari visā Eiropā, kā jātnieku un skautu patrons.

Angļiem Sv. Juris ir sevišķs svētais. Bruņnieku
kaujas kliedziens bija: „Par Sv, Juri un priecigo An-

gliju".
Sv. Jura diena ir 23. aprili un tajā dienā visi pie-

sprauž sev pa rozei un liek plivināties saviem karogiem.
Neaizmirstat to pašu darit ari nākošā 23. aprili!
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Bruņnieku likumi.

Bruņnieku likumi bija šadi:

„Esi arvienu gatavs savās bruņas, izņemot
atpūtas laiku nakti.

Aizstāvi nabadzīgus un palīdzi tiem, kuri paši nevar

aizstāvēties.

Nedari neka tāda, kas citus sakaitinātu vai apvainotu.
Esi modrs aizstāvēt tēvijas brīvību.

Lai ko darīdams, centies iegūt slavu un goda
vīra vārdu.

Nekad nelauz savu solījumu.

Uzturi savas dzimtenes godu netaupot savu dzivibu.

Labāk mirt ar godu, nekā dzīvot negodīgi.
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Buņniecisms prasa lai jaunatne, visgrūtākos darbus

veiktu ar prieku un labu gribu, un lai tā daritu citiem

tikai labu."

šie ir pamatnoteikumi, ar kuriem vecie bruņnieki
iesāka, un no kuriem cēlās tagadējo skautu likumi.

Bruņnieks (jeb skauts) arvien ir labi audzināts

virs — džentelmens (goda virs). Daudzi domā, ka ti-

kai tas var būt goda vīrs, kam daudz naudas. Nauda

nerada goda viru. Džentelmens ir katrs, kurš pilda

bruņnieku noteikumus.

Piemēram, Londonas policists ir džentlemens tāpēc,
ka viņš ir disciplinēts, uzticīgs, laipns, stalts, labsirdīgs
un izpalīdzīgs sievietēm un bērniem.

Nesavtība.

Vecais angļu piedzīvojumu meklētājs kapteinis
Džon Smits, kurš dzīvoja trissimts gadus atpakaļ, bij
savā mūžā daudz pieredzējis. Viņš izkarojies visās pa-

saules malās un daudz reiz ievainots, bet viņam bija
laba un jūtīga sirds. Tas bija ists skauta tips. Viens

no viņa mīļākiem izteicieniem bija: „Mēs neesam dzi-

muši sevim, bet darit citiem labu." Šo likumu viņš
izveda dzīvē, būdams nesavtīgākais cilvēks, kādu tikai

varam iedomāties.

Pašuzupurēšanās

Karālis Richard's I, viens no pirmiem Rnglijas
skautiem, atstāja savu valsti, savu dzimtu un visu, kas

tam bija, lai ietu cīnīties pret kristigās ticības naidnie-

kiem un caur to zaudēja gandrīz savu valsti. Viņš bija
prom vairākus gadus un pa to laiku viņa troni centās

iegūt tā brālis. Viņam atgriežoties mājā no kara gā-

jiena Palestinā, Austrijas hercogs viņu sagūstīja un ie-

slodzīja cietumā, kur tas sabija divpadsmit mēnešus.

Viņu atrada tā dziedonis trubadūrs Biondels, kurš, zi-

nādams, ka karālis kaut kur sagūstīts, sāka apstaigāt
visus Eiropas cietumus, dziedādams karāļa mīļākās
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dziesmas, lidz beidzot sadzirdēja no cietuma iekšpuses

atbildi. Tā tas atrada viņu un izgādāja atsvabināšanu.

Pašuzupurēšanās piemēri sastopami ari tagad.
Kāds astoņpadsmit gadus vecs jauneklis ieraudzīja mazu

meiteni rotaļājoties uz dzelzsceļa sliedēm, kad patlaban
tūvojās vilciens. Viņš mēģināja to glābt, bet, klibodams

no dabūtā trieciena futbola sacīkstē, aizkavējās meiteni

novelkot no sliedēm. Vilciens sabrauca un nogali-
nāja abus.

Bet jaunekļa drošsirdigais nodoms ir labs bruņnie-
cisma piemērs skautiem, lai tie tam sekotu. Skautiem

pieskaitāmi vairāk, kā tūkstots drošsirdīgu dzivibas glāb-
šanas gadījumu. Viens no tādiem glābšanas gadījumiem
ir 4. Ealing'as pulciņa skauta Donalda Smita, kurš me-

tās kanāli glābt slīkstošu zēnu, nedomādams, ka viņš

apdraud savu dzivibu. Viņš noslīka, bet ar savu varoņ-

darbu rādija saviem biedriem virišķibas un pašuzupurē-
šanās piemēru.

ši kara beigās dzirdēti vairāki nostāsti par bijušo
skautu varoņa nāvi frontē, bet vairākus pārspēj tas, kurš

stāsta par skautmastera Lukis'a nāvi un lidz ar to par
skautu drošsirdību.

Kapteinis Lukis un apakšskautmasters Sterns bija

iedalīti 13. Londonas pulkā, paņemdami līdzi ne vairāk

kā astoņus no saviem skautiem, kuri gribēja tikt frontē.

Kapteinis Lukis krita šrapneļa nāvigi ievainots, bet

viņu zem uguns iznesa un rūpīgi kopa divi viņa skauti,

Farrovs un Barsteds, kuri nebijās ložu un šķembeļu
krusas, lai nogādātu kapteini drošībā. To izdarot, viens

no viņiem, Farrovs, tika vairākkārtīgi ievainots, bet viņi
aizsedza savu, par drošibu gādāt nespējīgo, virsnieku.

Pēc tam pie Ipras no N. bataljona, kurš piedalījās

uzbrukumā, vakara pārbaudē atsaucās tikai trīsdesmit.

Daudzi bija nošauti ejot uzbrukumā un vēl vairāk sa-

ģiftēti vai atdzīti atpakaļ no vācu nāvējošām gāzēm.
Skautu nodaļa, tomēr, ieguva sev slavu. Viņi, neskato-

ties uz gāzēm un uguni, spiedās uz priekšu savos iera-
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kūmos pa ūdeni un, lēkdami pāri savu kritušo biedru

līķiem, sasniedza priekšējo liniju un aizstāvēja to visu

pēcpusdienu pret vācu izsamisušiem uzbrukumiem.

Visu laiku tie ar lielu pārspēku sasniedza ieraku-

mus. Gandriz visi tika nošauti ierakumos, vai aprakti
ta.os; vienigi kāds pusducis no skautu nodaļas atgrie-
zās nakti atpakaļ. Tā bija maza cerība tiem, kuri bija

nomaldījušies, jo vāci, saniknoti no tik ilgas izmisušas

cīņas, netaupija gūstā saņemtos. Viņus nogalināja, šo

sešu pārpalikušo fotogrāfiju atsūtija dzimtenē ar uzrak-

stu : „Ši ir fotogrāfija no visa, kas palicis pāri mūsu

skautu nodaļā."

Kad ta nonāca virsnieka cenzora rokas, viņš pie-

rakstīja klāt: „Un tie ir varoņi".

Labsirdība.

„L.absirdiba un laipnība ir lieli labdari", saka kāda

veca spāniešu paruna; kāda cita saKa:
„
Pakalpo un

neskaties, kam tu pakalpo", kas nozīmē, ka esi labs

pret katru, lielu vai mazu, bagātu vai nabagu.

Liels bruņnieku nopelns tas, ka viņš arvienu izda-

rīja labsirdīgus un labus darbus citiem. Viņi domāja,
ka katram, pirms sitis viņa miršanas stunda, jādara ci-

tiem cik necik laba. Tādēļ, dariet to tūliņ, jo neziniet,

kad jums būs no Šejienes jāšķirās.
Tāpat ari skautiem

viens mūsu likums uz-

liek par pienākumu,
izdarīt ikdienas kādam

labu darbu. Nekrīt

svarā, ja tas būtu vis-

niecīgākais pakalpo-

jums, kā piem.: palīdzēt
vecenītei nest nastu,

pārvest pāri ielai kādu

bērnu vai iemest dažus

santimus vācelē naba-
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gam. Katrā jūsu dzīves dienā izdariet ko nebūt labu

un sākiet ar Šo dienu izpildit šo noteikumu ; nevienu

dienu savā dzīvē to neaizmirstiet. Atceraties mezglu savā

kaklautā un savu skauta nozīmi — tie ir atgādinātāji, ka

jums jādara labs darbs. Labu darbu izdariet netikai

draugiem, bet svešiem un pat saviem ienaidniekiem.

Kad krievus Portartūrā 1905. g. ielenca japāņi,
pēdējie arvien tūvojās viņu apcietinājumiem, izrokot ga-

rus, dziļus grāvjus, kuros krievi nevarēja tos trāpīt. Kad

reiz viņi piekļuva tuvu, kāds krievu kareivis iesvieda ja-
pāņu ierakumos vēstuli, šajā vēstulē viņš izteicās, ka

vēlās aizsūtīt savai mātei Krievijā ziņu, jo droši vien tā

par viņu bēdājoties, bet aiz sakaru pārtraukumu ar

Porartūru, viņš lūdza japāņus viņai to aizsūtīt; zīmītei bija

pievienojis otru zīmīti mātei un zelta naudas gabalu iz-

devumu segšanai.

Japāņu kareivis, kurš šo zirnīti atrada, to neno-

svieda un nepaturēja naudu, bet darīja, ko katrs

skauts darītu: aiznesa un nodeva savam virsniekam,

kurš telegrafēja krieva ziņu viņa mātei un iesvieda pre-

tinieku apcietinājumos zīmīti ar paziņojumu, ka viss

izpildīts.

Augstsirdība

Daži ļaudis mīl krāt naudu un nekur to neizlieto.

Ļoti teicami būt taupīgam, bet tikpat labi naudu izdot,
kur vajadzigs; tiešām, tādēļ vien ir vērts krāt naudu.

Ja esat devīgs, nekrītat viltus nabagu nagos. Ar to es

gribu teikt, ka ielas übagam viegli un patīkami iedot

kādu santimu, bet to nedarit, jo šie übagi deviņdesmit-

deviņos gadijumos ir veci blēži un, dodot tiem kadu

santimu, jūs tikai pamudināt tos turpināt savu nodarbo-

šanos. Šos santimus jūs varat izdalit patiesi nabadzī-

giem un nelaimīgiem ļaudim, kurus jūs neredziet, bet

kuriem daži ziedoti santimi tiešām būtu Dieva dāvana.

Labdarības biedrības zin, kur viņi atrodās un kas viņi
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ir, un ja jus dosat savus santimus tiem, tad būsiet no-

devuši istās rokās.

Lai varētu darit labu, nav nemaz jābūt bagātam.
Daudzi bruņnieki bija nabadzīgi ļaudis; dažiem kādu

laiku uz vapeņa bija attēloti divi bruņniekļ uz viena zirga,
kas nozīmēja, ka tie ir tik nabadzīgi, ka nevar nopirkt
katrs sev zirgu.

Dzeramnauda.

Dot ..dzeramnaudu" ir slikts paradums.

Kurp tik ejat, ļaudis visur gaida ..dzeramnaudu"

par katru niecīgāko pakalpojumu, kas tiem būtu jādara

vispārējai labklājībai. Skauts nekad nepieņems „dzeram-

naudu", pat ja to uzspiestu, izņemot maksu par padarītu
darbu. Bieži diezgan grūti atteikties, bet skautam ari

tā ir viegla lieta. Viņam tikai jāpateic l „Ļoti pateicos,
bet esmu skauts un mūsu noteikumi neļauj par izdarī-

tiem pakalpojumiem atlīdzību ņemt".
„Dzeramnauda" nostāda jūs neērta stāvoklī pret

katru.

Jūs nevarēsat draudzīgi kopā strādāt ar cilvēku,

ja domasat, cik daudz „dzeramnaudas" no viņa dabūsat

un ja viņš domās, cik daudz lai tas jums dod. Ja

skauts kautko dara citam, tad to dara aiz draudzības.

Man ir daudz atzinības vēstuļu par skautiem no

visām malām par to, ka tie izdarot tiešām labus darbus

un atsakoties no «dzeramnaudas". Skauti, es priecājos,
kā tas tā notiek!

Protams, saņemt atalgojumu par darbu, ir pavi-
sam cita lieta.

Labvēlība.

Starp kolonistu mežos un mājāssēdētāju - angli ir

tā lielā starpība, ka kolonists valkā vaļēju virskreklu, bet

otrais cieši aizpogātus svārkus; tāpat ir ar viņu rak-

sturiem. Kolonists ir atklāts un laipns pret visiem bez

izņēmuma, turpretim anglis mii noslēgties paslēptuvē no

saviem kaimiņiem un vajadzīgas lielas pūles, lai viņu no
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turienes izvilktu un dabūtu iepazities ar viņa labvēlibu.

Brīvās, dabiskās, atklātās kolonista parašas neprasa Šādu

pūļu un dzīve ar to ir daudz patikamika. Skautam jā-
atcerās, kā viņš tāds pats kolonists un tāpat, kā Kims,

„visas pasaules mazais draugs".

Bet neļaujat savām labvēlibas jūtām palikt viegl-
prātīgām, kas tik bieži gadās pie mums, piem.: izšķie-
žot rūpigi krātos ietaupijumus, lai „pacienātu" draugus.

Pieklājība.

Kā pieklajibas piemērs karā noder kauja pie Fonte-

nua, kur angļi cinijās pret frančiem.

Angļu gvardija, ejot pāri kādam kalnam, piepeši
uzdūrās franču gvardijai. Abas nodaļas aiz pārsteiguma
minūtes divas palika nekustot un neizlaida nevienaŠāviena.

Tajā laikā augstmaņi mēdza strīdus izšķirt divkaujā
ar pistolēm. Divkaujā abiem pretiniekiem, pēc dotā sig-
nāla, vajadzēja izšaut vienā laikā, bet bieži gadījās, kā

viens vai otrs no viņiem, gribēdams parādīt savu droš-

sirdību, atļāva pretiniekam izšaut pirmām. Tā ari noti-

kās šajā gadījumā. Kad abas nodaļas sagatavojās šau-

šanai, angļu gvardu komandiers pierādīja savu pieklājību
un bezbailību un, paklanījies pret franču komandieri,
teica: ~šaujiet jūs pirmie".

Kad franču gvardi sāka mērķēt, viens no angļu
gvardiem izsaucās: „Par visu, ko mums jāsaņem, dari,

Kungs, mūs visus pateicīgus". Sekoja zalpe, krita daudz

ļaužu, bet pārpalikušie atbildēja ar tikpat nāvējošu zalpi,

nekavējoši metās pret frančiem durkļu cīņā un piespieda

viņus atkāpties.

Bruņnieki mēdza stāstīt pieklājības paraugam gadī-
jumu ar Jūliju Cezaru, kad viņu uzaicinājis pusdienā

pie sevis kāds nebadzigs zemnieks. Pēdējais domājis,
ka vislabāki augsto viesi pacienāt ar krietnu bļodu skābu

Sapiparotu dārzāju. Cezars pieklājības spiests izēdis

visu bļodu un izteicies, ka dārzāji ļoti garšojuši, kaut

gan tie viņam izkodinājuši muti un b;ja ļoti pretigi.
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Ja jūs Spānijā prasisiet kādam ceļu — tas netikai

parādis to, bet noņems cepuri, paklanisies un teiks, ka

viņam būtu liels prieks tieši parādit kur tas atrodams,

un viņš jūs pavadis, kāmēr nebūsiet uz istā ceļa. Nekad

par to viņš neņems atlidzību.

Francūzis, griežoties pie svešnieka, noņem savu

cepuri.
Plecigais, tuklais Holandes zvejnieks ejot pa ielu

aizņem vai visu to, bet kad sastop kādu svešnieku, no-

stājās nomalē un smaididams sveicina to.

Reiz kāda dāma man stāstīja, ka viņa kādas Ka-

nādas mazpilsētiņas ielās sastapuse mežonīga izskata

cowboy'u baru. Viņa ļoti nobijusēs, bet pienākot klāt,

viņi nostājušies nomaļus, pacēluši cepures un godbijīgi

atbrīvojuši ceļu.

Cienība pret sievietēm.

Agrāko laiku bruņnieki bija sevišķi uzmanigi un

pieklājigi pret sievietēm.

Sers Naigels Lorings Koran Daiļa stāstā
„
Baltā

sabiedrība" ir ists agrāko laiku bruņnieka tips. Bū-

dams mazs un pusakls jau no jaunības, kads ienaidnieks

viņam iesviedis acīs kaļķus, viņš tomēr bijis ārkārtīgi

drošsirdigs virs un tajā laikā lēnīgs un izpalidzigs
citiem.

Bet par visām lietām viņš cienīja sievietes. Viņam

bija gara, nevisai daiļa sieva, bet tas arvien slavēja vi-

ņas daiļumu un labsirdību, un bija gatavs cīnīties ar kat-

ru, kas viņam nepiekrita.

Ari pret nabadzīgām vecām un jaunām sievietēm

viņš arvienu bija pieklājīgs un izpalīdzīgs. Tāpat jā-
dara ari skautiem.

Karālis Artūrs, kurš ieveda bruņiniecibas notei

kūmus, bija ļoti bruņniecisks pret sievietēm, neska

tidamies uzvinu stāvokli.
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Reiz kāda meitene

ieskrēja viņa pili saukdama

pēc glābiņā. Viņas mati bi-

ja izpuruši un notašķiti du-

bļiem, rokas dzeloņos sas-

krambātas un apģērbs
skrandās. To bija mociju-
Ši kāda laupitāju banda, kas

laupija apkārtnē un iedvēsa

visiem bailes. Dzirdot Šo

stāstu karālis Artūrs uzlēca

zirgā un, neskatoties uz dzi-

vibas briesmām, pats devās

gūstit laupītājus, cīnījās un

sakāva tos tā, kā tie vairs

nekaitēja ļaudīm.

Pastaigājoties ar dā-

mu vai bērnu, skautam vie- Skauts palīdz vecenītei.

nādi jāatrodas tiem blakām ar kreiso roku, lai labā

būtu briva viņu aizstāvēšanai.

Šis noteikums grozāms ejot pa ielām, tad virietim

jāiet gar trotuāra ielas malu, lai pasargātu līdzgājējus no

nelaimes gadījumiem, dubļiem un t. t.

Sastopot sievieti vai bērnu vīrietim, protams, arvie-

nu jādod tiem ceļu, pat ja būtu jānokāpj no trotuāra

dubļos.

Tāpat ari braucot tramvajā vai dzelzceļa vagonā,
neviens vīrietis nav sava vārda cienīgs, ja pieļauj sievie-

tēm un bērniem stāvēt, viņam pašam sēžot. Viņam tū-

liņ jāpieceļās un jāatdod sēdvieta sievietei. Skautam Ši-

nī ziņā jārāda priekšzīme vagonā esošiem vīriešiem. Un

darāt to labsirdīgi ar smaidu, lai sieviete nesāktu domāt,

ka jūs paši nožēlojat to darīdami.

Ejot pa ielu vienādi raugaties, vai nevarat izpalī-
dzēt sievietēm un bērniem. Visizdevigāki, kad viņi grib

nokļūt pāri ielai, atrast ceļu, vai pasaukt važoni. Tādos



282

gadījumos ejat un tūliņ izpalidzat un neņemat par to

atlidzibu.

Reiz redzēju zēnu, kurš palīdzēja izkāpt kādai kun-

dzei no karietes un, kad viņš pēctam aizstaisija durvis,

kundze pagriezās pret viņu, lai iedotu dzeramnaudu, bet

viņš pacēla savu cepurīti un smaidīdams teica: „Nē,

kundze; loti pateicos, bet tas ir mans pienākums," un

gāja tāļāk. Es spiedu viņa roku, jo jutu, ka viņš lai

gan nebija skauts, bija ists dabisks skauts.

Tādu pieklājību būtu patīkami redzēt mūsu laiku

zēnos.

Pirms dažām dienām Londonā kāda apzagta mei-

tene dzinās pakaļ zaglim un sekoja tam, kamēr tas ie-

skrēja kādā šaurā alejā, kur viņa tam vairs nevarēja se-

kot, bet viņa to gaidīja, — tāpat arī pūlis un, kad tas

bija spiests atgriezties, meitene saķēra to aiz apkakles
un cinījās ar to, neļaudama tam aizbēgt. Bet neviens

no pūļa tai nepalīdzēja, kautgan tur bija vīrieši un zēni,

kas patiešām bija nožēlojami.

Saprotams, kā nelaimes gadījumos vīriešiem un zē-

niem arvienu jārūpējas izglābt sievietes un bērnus no

briesmām, pirms tie sākuši domāt par sevim. Anglijas
dienvidu piekrastē 1907. gadā aizgāja bojā divi kuģi,
„Jebba" un „Suevic", pie kam jāatzīmē tas, cik rūpīgi

bija noorganizēta sieviešu, bērnu un vecišu glābšana,

pirms vīrieši padomāja, ka arī viņiem jāglabjās.

Pret visām dāmām jums sava cienība jāizrāda
katrā laikā. Sēžot istabā, kad tur ienāk kāda dāma, pie-

ceļaties un paraugaties, vai nevarat būt tai izpalīdzīgi,

pirms atkal atsēžaties.

Nekad nesaejaties ar meiteni, ja nevēlaties, ka jū-

su māte vai māsa redzētu jūs kopā ar viņu.
Nekad nenoslēdzat milestību ar meiteni, ja nedo-

mājat to precēt.
Nekad neprecat meiteni, kamēr nenokļūsat pie tā-

da stāvokļa, ka varēsiet uzturēt to un bērnus.



283

Vingrinājumi.
Labus darbus var veikt arī sikumos : apkaisāt ar

smiltim slidenu ceļu, kur kāds zirgs var paklupt, nogā-

dājat no trotuāra apelsina mizas vai ābola sērdes, jo uz

viņām var paslīdēt ļaudis; neatstājat vārtus vaļā, nebojā-

jat žogus, un neejat pa apkoptiem tirumiem, palīdzat ve-

cišiem nest malku vai ūdeni un c. lidz viņu mājoklim;

palidzat uzturēt ielas tiras, pievācat papira gabalus; apgā-

dājat ēdienu nabagu bērniem.

Aizrādījumi vaditājiem.
Ka vingrināties bruņniecisma.

Liekat katram skautam iesiet savā kaklautā ikrī-

tus mezglu, kā atgādinātāju savu domu izvešanai attie-

cībā uz ikdienas darāmiem labiem darbiem, kamēr tas

viņam nepaliek par parašu.
Aizvedat savus zēnus muzejā, parādiet tiem un

izskaidrojat bruņnieku bruņas un ieročus. Apmeklējat
kara muzeju.

Liekat skautam atvest kādu gluži svešu zēnu, kā

savu viesi kluba vakarā piedalīties rotaļās un paklau-
sīties jūsu ugunskura stāstus, un t. t.

Rotaļa.
«Ceļojošie bruņnieki." — Skauti izietvie-

natā, divatā vai viss kops kopā. Ja viņi ir pilsētā, tad

jāatrod sievietes un bērnus, kam vajadziga palīdzība, lai

pēc tam atgriestos un, apliecinot ar savu goda vārdu,

pastāstitu, ko viņi darijuši. Ja viņi ir uz laukiem, tad

jāapmeklē kādas mājas, lai piedāvātu savus pakalpoju-
mus — par velti. To var ari sarikot ka sacensību:
„Labo darbu sacikstē."

21-ais ugunskura stāsts.

Pašsavaldīšanās.

Gods. — Paklausiba. — Drosme. — Priecigums.

Vaditājiem.
Likurgs teicis, ka valsts bagātība nepastāv tik-

daudz naudā, kā cilvēkos, kuri veseli miesā un gara;
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ar miesu var piemēroties darbam un izturībai, ar garu

var disciplineties un redzēt lietas viņu būtībā.

Gods.

īsts bruņnieks stāda savu godu augstāk par visām

lietām: tas viņam svēts. Goda cilvēkam arvienu var uz-

ticēties : viņš nekad nerikosies negodigi, kā piem.: ne-

teiks nepatiesību, neapmānis savus priekšniekus un saim-

niekus un arvien tas iemantos savu lidzcilvēku cienibu.

Visās lietās, ko vien tas nedaritu, to vada viņa gods.

Kapteinis atstāj savu kuģi kā pēdējais, kā to mēs dzir-

dam katra kuģa bojā iešanas gadijumā. Kāpēc? Kuģis
taču ir vienīgi dzelzs un koka gabals; viņa dzīviba tam

taču dārgāka, nekā kura — katra uz kuģu esošās sie-

vietes vai bērna dziviba, bet viņš tomēr rūpējās par vi-

su viņu glābšanu, pirms pats domā glābt savu daudz

vērtigako dzivību. Kādēļ? Tādēļ, ka kuģis ir viņa ku-

ģis un viņš apzinās, ka tur palikt ir viņa pienākums un

būtu no viņa puses negodigi, ja daritu citādi; tā viņš stā-

da godu augstāk par savu drošibu, tāpat ari skautam

jāvērtē savs gods augstāk par visu citu.

«Taisnīga cīņa".

Jā jūs redzat kādu lielu zeņķi uzbrūkam mazam

vai vājam zēnam, apturiet viņu no tā nekavējot, jo tā ir

«netaisna ciņa."

Un ja kāds vīrietis, kaujoties ar otru, nosviež to

zemē, viņš nedrikst tam sist vaispārdit, kamēr tas atro-

dās zemē; ja viņš to dara, tad katrs var noturēt viņu

par nezvēru. Par nožēlošanu Šeit nav likuma un par to

viņu nevar ielikt cietumā. «Taisnīga ciņa" irvecsbruņ-
nieka ideāls, kuru esam mantojoši no saviem senčiem

un kurš mums arvien rūpigi jāievēro.

Godīgums.

Godigums ir viens goda veids. Goda virām var

uzticēt nezin cik daudz naudas vai nezin kādu dārgumu
un varat būt pārliecināti, ka viņš to nepiesavināsies.
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Blēdība arvien ir neģēligs, viltīgs pārkāpums.
Kad jums rodās velēšanās pablēdities, lai gūtu ro-

taļā uzvāru vai esat ļoti nobēdājušies, kad rotaļa, kurā

jūs ņemat dalību, tiks zaudēta, tūliņ pateiciet sev: «Ga-
lu galā tā taču ir tikai rotaļa. Ja pazaudēšu — neno-

miršu. Nevar ari vienādi uzvarēt, tomēr mēģināšu tur-

pināt, varbūt palaimējās."
To ievērodami redzēsiet, ka ļoti bieži galu gala uz-

vārēsiet, ja tikai nebūsat uztraukušies vai sašutuši.

Nekad neaizmirstat, kad jūs, būdami īsts skauts,

pazaudējat rotaļā — priecīgi godināt uzvārētāju, spiežot
tam roku un to apsveicot.

šo noteikumu jāievēro visās rotaļas un sacensibās

skautu starpā.

Uzticība.

Uzticība bija bruņnieku sevišķi izcilus īpašība. Vi-

ņi arvien bija bezgalīgi uzticīgi savam karālim un savai

dzimtenei un arvienu gatavi par viņu mirt. Tāpat ari

bruņnieku sekotājiem jābūt uzticīgam netikai savai valdī-

bai, bet katram priekšniekam vai tas būtu virsnieks vai

saimnieks un tie viņam jāaizstāv pret katru visiem spē-

kiem, jo tas ir viņa pienākums. Ja viņš nedomā būt

uzticīgs tiem, tad tam, ja vēl ir drusku goda un vīrišķī-
bas jūtas, jāatstāj sava vieta.

Viņam tāpat jabut uzticīgam ari saviem draugiem
un tie jāpabalsta grūtos un labos brižos.

Uzticibu savam pienākumam pierādījis kāds seno

Romiešu kareivis, palikdams savā sargvietā, kad Pompē-
jas pilsēta tika apbērta ar pelniem un lāvu no Vezuva

ugunsvēmēja kalna. Vēl tagad viņš tur redzams turot

roku mutei un degunam priekšā, lai izvairītos no nos-

makšanas, no kuras viņš tomēr miris.

Mēs redzējām lielā karā, ka mūsu kareivju dis-

ciplīna ir daudz derīgāka uzvārās iegūšanai, nekā vācie-

šu. Viņu kareivji paklausīja saviem virsniekiem tikai

aiz nošaušanas draudiem par nepaklausibu, ar mūsu
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kareivjiem bija citādi, viņi paļāvās saviem virsniekiem

un izpildīja savus uzdevumus, itkā līdziedami saviem

vadoņiem „rotaļu spēlēt" un darīja visu lai ienaidnieku

uzvarētu. Tar ir īstais gars un tāds ir īstas disciplīnas
veids, kuru es ceru, centīsies piesavināties katrs skauts

Paklausība un disciplīna.

Disciplīna un paklausība ir tikpat nepieciešamas
skautiem un karavīriem, ka drošsirdība.

„Birkenhed" bija transportkuģis karaspēka pārva-
dāšanai. Uz viņa bija 630 karavīru ar savām ģimenēm
un 130 matrožu. Kādu nakti, Labās Ceribas raga tūvu-

mā, kuģis uzskrēja uz klintīm un sāka grimt. Kareiv-

jus tūliņ nostādīja uz deķa rindās. Vienai daļai uzdeva

nolaist glābšanas laivas un ievietot tajās sievietes un

bērnus; otrai daļai uzdeva palaist vaļā zirgus un ielaist

jūrā, cerot, ka varbūt tiem izdosies izpeldēt krastā. Kad

visu to izpildīja, izrādijās, ka visiem karavīriem nepie-
tiek laivās vietas un tāpēc viņiem pavēlēja palikt ierindā.

Pēc tam kuģis pārlūza pušu un gāja dibenā. Kapteinis
uzkliedza vīriešiem, lai tagad lec ūdeni un glābjās paši,
bet pulkvedis Sitons pavēlēja, visiem palikt savās vietās.

Viņš paredzēja, ka tie peldēs uz laivām, mēģinās tajās

iekļūt un nogremdēs ari tās. Kareivji palika savās vie-

tās un kad kuģis pagriezās uz sāniem un apklājās ar

ūdeni, viņi visi kliedzot brašu „urrā", nogāja lidz ar to

dibenā. No 760 cilvēkiem, kuri atradās uz kuģa, izglā-
bās vienīgi 192, bet varbūt ari tie aizietu bojā, ja pārē-

jos nebūtu disciplīna un pašuzupurēšanās.

Nesen angļu mācības kuģi „Fort Džakson" — uz

kura atradās jūras kadeti, sadragāja kāds tvaikonis, bet

tur tāpat, ka uz „Birkenheda", nebija ne panikas, ne

kliegšanas. Zēni ātri nostājās rindās, uzģērba savus

glābšanas riņķus un raudzijās briesmām mierigi un vī-

rišķīgi acīs. Un neviena cilvēka dziviba neaizgāja bojā.
Gibraltārs ir liela, stipri nocietināta klints, piedero-

ša angļiem, Spānijas dienvidu piekrastē. 140 gadus at-
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pakaļ viņu ielenca savienotas spāniešu un franču

armijas.
Spānieši uzbruka Gibraltāram no sauszemes un

franči no jūras un kaut gan 3 gadus ar lielu neatlaidī-

bu mēģināja cietoksni ieņemt, to aizstāvošais angļu kara-

spēks turējās dūšigi, lidz beidzot viņus atsvabināja no

dzimtenes atbraukusē flote.

Ģenerālis Elliots, bijušais kavalērijas virsnieks, ko-

mandēja Gibraltaras garnizonu un pateicoties no viņa
ievestai stingrai disciplīnai, garnizons isturēja uzbruku-

mus. Katrs kareivis bija iemācits pakļausit pavēlēm,

bez kādas pretrunas un jautāšanas.
Reiz kāds kareivis nebija ispildījis pavēli, tad ģe-

nerālis Elliot's atsaucis vainigo un paskaidrojis, ka katrs

cilvēks, kurš tik grūtā laikā nepaklausa, pierāda, ka viņš
nav pilnā prātā un ir palicis traks. Tādēļ pavēlējis no-

skūt viņam galvu, laist asinis, apģērbt trakuma kreklu

un ielikt tumšā karcerī pie maizes un ūdeņa, kā jau

traku un licis noturēt par viņu baznīcā aizlūgumu.

Pieticība.

Pieticiba, jeb būt pieticigam, bija viena no bruņ-
niekam piemītošām īpašībām. Neraugoties uz parasto

viņa pārākumu par citiem ļaudim cīņās un kaujās, viņi
nekad nepieļāva sev ar to lielīties. Tāpēc nekad neesat

lieligi.

Neiedomājaties, ka jums šini pasaulē dotas kādas

tiesibas, izņemot tās, kuras jūs paši panākuši. Jums ir

tiesība prasīt cienību, ja to pelnāt un tāpat jums ir tie-

sība iekļūt cietumā, ja to esat pelnījuši ar zagšanu; ir

cilvēku, kuri kliedz pēc savām tiesibām apkārt staigā-

dami, bet nekā nav darījuši, to izpelnīšanai. Vispirms
pildiet savus pienākumus un pēc tam variet prasīt sev

tiesibas.

Drošsirdība.

Nedaudz cilvēki ir dzimuši drošsirdīgi, bet katrs

cilvēks var sevi par tādu padarit, ja tik cenšas un se-

višķi vēl, ja to sāk darit no mazotnes.
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Drošsirdīgais bez kādas šaubīšanās dosies iekšā

briesmās, kurpretim mazāk drošsirdigais centisies no

tām attālināties. Gandrīz tāpat ir ar peldēšanos. Daudz

zēnu, pirms mesties ūdeni, mētājās drebēdami gar kra-

stu, brinidamies cik ūdens ir dziļš un auksts, — bet

drošsirdigais par to nemaz nebēdādams metisies tūliņ,

ar galvu pa priekšu ūdeni un laimīgi atgriezīsies dažās

zekundēs.

Beidzamā Krievu - Japānu karā, daži japāņu sa-

pieri saņēma pavēli uzspridzināt kādu krievu forta vār-

tus, uzbrucēju iekļūšanai fortā. Gandriz visus no tiem

nogalināja, tomēr dažiem ar savām spridzināmām vie-

lām izdevās nonākt lidz vārtiem. Vielas vajadzēja vār-

tiem kaut kā piestiprināt un pēc tam aizdedzināt. Ja-

pāņi spieda tās savām krūtim pret vārtiem, uzrāva sēr-

kociņu, aizdedzināja degšņori un uzspridzināja vārtus

gaisā, bet līdz ar tiem arī paši sevi. Viņu vīrišķīgā paš-

uzupurēšanās palīdzēja savējiem iekļūt fortā un to

ieņemt.

Neatlaidība.

Bruņnieki bija ļaudis, kas nekad neteica:

kamēr vēl nebija miruši ; viņi vienādi bij gatavi cinīties

lidz beidzamam elpas vilcienam. Bet tagad cilvēkiem

ir kopēja kļūda — nodošanās izmisumam un bailēm,

kas nav vajadzīgs. Viņi bieži pārtrauc iesākto tādēļ, ka

uzreiz nav sekmējies, bet gūtu sekmes droši vien, ja
vēl drusku turpinātu. Cilvēkam jārēķinājās ar to, ka

katrs sākums ir grūts un ka augļi nāk tikai pēc tam.

Varbūt daži no jums jau esiet dzirdējuši stāstu

par divām vardēm, kuru pastāstišu.

Reiz izgāja pastaigāties divas vardes un nonāca

pie lielas bļodas ar krējumu. Apbrīnojot to, abas ie-

krita bļodā.
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Viena teica: „Tas ir

manim pavisam jauns

ūdeņa veids. Kā lai Šādā

šķidrumā peldu? Nav

vērts pūlēties." Viņa ļā-
vās nogrimt dibenā un

noslika aiz drosmes trū-

kuma.

Vardes neatlaidība krējuma traukā. Bet otra varde biļa
daudz virišķigaka un mē-

ģinaja peldēt, spēcigi darbojoties ar savām ķepām, lai

uzturētu sevi virspusē un, tiko sajuta sevi grimstot, ķe-
purojās spēcīgāki un nezaudēja ceribas.

Beidzot, kad tā sajuta beidzamos spēkus izzūdam

un domāja, ka b ū s jāpadodās, atgadijās pavisam jociga
lieta. Caur pastāvigu ķepurošanos viņa bij sakūluse

krējumu sviestā. Nu viņa atradās drošībā uz sviesta

pikas !

Tādēļ, lietām slikti izliekoties, vajaga tikai pa-
smaidit un uzdziedāt, kā strazds to dara: «Nepalaidies,
nepalaidies, nepalaidies," un viss būs labi-

Ļoti liels solis pretim sekmju iegūšanai — nekad

nezaudēt ceribas.

Labs oms un prieks.

Bruņnieki uzskatīja labu omu par ļoti svarīgu īpa-
šību. Viņi saprata, ka ir ļoti nepieklājīgi zaudēt labo

gara stāvokli un izrādīt savas dusmas. Kapteinis Džons

Smits, par kuru esmu jau stāstījis, bija īsts prieciga
cilvēka tips. Viņa mūža beigās divi zēni (viņu zēni ļot

cienīja), kuriem viņš stāstīja savus piedzīvojumus, mē-

ģināja tos pierakstīt, bet viņi atzīstās, ka to bijis ļoti
grūti izdarīt, jo nevarējuši visu stāstīto lāga sadzirdēt

tāpēc, ka savu piedzivojumu nostāstus viņš pavadījis ar

smieklu vētru. Bet pielaižama varbūtī b a,
_

ka viņš
nebūtu varējis pārvārēt ne pusi no tām briesmām, kuras

sastapis savas rosigās dzives dažādos laikmetos, ja viņš
nebūtu bijis tāds priecigs cilvēks.
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Atkal un atkal to bija sagūstījuši viņa ienaidnieki —

dažreiz pat mežoņi — bet arvien viņš prata tos saistit

ar savu patikamo izturēšanos un kļuva par viņa draugu,
tā kā tie to palaida brivibā vai ari nedzinās pakaļ, kad

tas aizbēga.
Ja jūs strādāsiet ar prieku, tad darbs jums patiks

vairāk un, būdami priecīgi, padarisiet priecigus ari citus

ļaudis, kas ir viens skauta pienākums. Barrie raksta:

„Tie, kas nes saules gaismu citu dzivē, nevar neuzturēt

laimibu sevi", kas nozimē: padarot citu laimigu, jūs par

tādu padarisiet ari sevi.

Ja jūs būsiet paraduši uzskatit lietas ar gaišu ska-

tienu, tad ļoti reti sajutīsiet sevi nopietni nelaimigu, jo,
būdami prātīgi, jūs varēsiet sevī pasmieties par grūtībām,

nepatikšanām vai briesmām, kas lietās tikai izliekās.

Tomēr jāatzīst, kā sākumā tas nāksies diezgan grūti.
Taču, tajā brīdī, kad sāksiet smieties, lielākā daļa grū-
tibu liksies izzudušas uz reizi un jūs tām varēsiet uz-

brukt pavisam viegli.

Katrs zēns, kas vēlās būt pastāvīgi labā omā, to

var panākt un tas labi izpalīdzēs visās rotaļās, sevišķi

grūtībās un briesmās un bieši tāds zēns noturēsies tadā

vietā, no kuras citu slikta rakstura zeņķi atlaistu vai tas

pats apvainojies aizietu.

Lādēšanās un dievošanās starp zēniem, kuri grib

parādīt sevi par vīrišķīgiem, bet patiesībā parāda sevi

tirus muļķus esam, ir tikpat izplatīta, kā smēķēšana.
Parasti cilvēks, kurš dievojās, ir tāds, kas viegli uztrau-

cās un zaudē savu galvu grūtos apstākļos, tādēļ uz viņu
nevar paļauties. Jums jābūt pilnīgi mierīgiem lielākās

grūtībās un, juzdamies ļoti noraizējušies, uzbudināti jeb

dusmīgi, nelādaties, bet piespiežiet sevi pasmaidīt un tū-

liņ jutisaties labi.

Kapteinis Džons Smits, kurš nekad nelādējās,
nedz smēķēja, pret lādēšanos mēdza izlietot lidzēkli,

kuru lieto ari mūsu skauti. Savā dienasgrāmatā viņš netaisni

stāsta, ka reiz, kad viņa ļaudis cirtuši kokus un, ne-
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prasdami ar cirvi rīkoties, saberzuši savas maigās roci-

ņas čulgās, tie gandrīz katru trešo cirtienu pavadījuši
ar tādu lāstu vētru, ka lāsti pārspējuši pat cirvju cirtienu

atbalsi. Lai viņos lādēšanos izārstētu, viņš sastādīja

asprātīgu plānu : tas piezīmēja cik daudz katrs cilvēks

lādās un vakarā par katru lāstu aizlēja tam aiz piedurk-
nes krūzi auksta ūdens, „ar ko vainīgo tā noskaloja, ka

nedēļām nebija dzirdāms kaut vienīgs lama vārds."

Rotaļas.

Uzaiciniet skautus piedalīties kādā riskantā uzņē-
mumā, ka «Skriešana ar ziņojumu" (sk. 223 I. p.), vai

kādā citā līdzīgā rotaļā; briesmas Šinī gadijumā ir „dzi-
vibas" zaudēšana, ja skauts, uzņēmies izpildīt grūto uz-

devumu, to neizpildīs. Zem dzīvībās zaudēšanas jāsa-
prot skautu nozīmes zaudēšana uz visiem laikiem. Ja

skauts uzdoto uzdevumu izpildīs, viņš var iegūt līdz 15

punktu par labu goda zimes iegūšanai. Citas rotaļas,
kā: futbols, basketbols v. c. kurām nosprausti stingri
noteikumi, ir teicamas gribas disciplīnas un nesavtības

veicināšanai.

„Džiu-Džitsu" šinī ziņā ari piemīt daudz vērtīgu

ipašību.
«Šaušana ar stopu" tāpat, kā to praktizēja vidus

laiku bultraiži. Vēlam lai skauti paši pagatavotu stopus
un bultas.

«Paukošana ar nūjām" un citi

22-ais ugunskura stāsts.

Pašpapildināšanās.
Ticība. — Taupība. — Sekmes.

Vadītājiem.

Šis ugunskura stāsts atver vadītājiem plašu lauku

vissvarīgākam darbam no visas skautisma programas

un dod izdevību veikt tiešām nozīmīgu darbu savai

tautai.
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Pieaugošais reliģijas trūkums izārstējams drīzāk1
reliģijas praktiskā izpildīšanā, nekā ar tīri garīgu

reliģiju.

Pašaudzināšana: Tikai tas, ko zēns mācās

pats, ir viņā paliekošs un vada to dzīvē vēlāk daudz

labāki, nekā tas, ko tam ~sniedzis" skolotājs.
Tas ir tikpat pareizi reliģiskos, kā laicīgos jau-

tājumos. Skolotāja vai skautmastera darbs ir tikai

uzmudināt zēnu šajos centienos un norādīt viņu pa-

reizo virzienu.

Zēns dabā ir pret ticību jūtigs, bet ja viņu māca

tajā virzienā, kāds atrod piekrišanu pie pieaugušiem,
tad to nogurdinā vai izaudzīnā par patmīlīgu cilvēku.

Drošs ceļš viņu norādīt pie Dieva veselīgas atzi-

ņas ir dabas zinības un pie kristīga cilvēka atziņas —

skautu labo darbu, slimnieku kopšanas v. c. vingri-

nājumiem.
Skauti svētdienās. Kristīgās zemēs skau-

tiem neiztrūkstoši jāpiedalās svētdienas dievkalpojumos
vai nu baznīcā vai savās mājās. Pēcpusdienās viņi

pēc tam var nodoties mierīgiem skautisma vingrināju-
miem, kā: dabas pētīšanai, augu, kukaiņu, dzīvnieku

vai putnu novērošanai; ari pilsētā vai sliktā laikā māks-

las izstāžu, muzeju, un c. apmeklēšanai. Izvedāt «Ce-

ļojošos bruņniekus" labu darbu izdarīšanai, salasāt

puķes un aiznesat tāš slimniekiem slimnicās, vai ari

palasot tiem priekšā laikrakstus, un t. t, Svē diena ir

atpūtas diena; apkārtmētāšanās nav nekāda atpūta.

Apmainot darbību iestādē pret lauku, iegūstam atpūtu.
Bieži svētvakaru pārvērš par apkārtdauzīšanās vakaru

un tas tad jaunekļiem un meitenēm morāliski paliek
par sliktāko nedēļas dienu. Savienojat to, ko jums
sludina baznīcā, ar Dieva pētīšanu dabā un ar labo

darbu veikšanu Dieva dienā.

Pašpapildināšana. Lielais vairums nabagu

un bezdarbnieku rodās tāpēc, kā zēni ārpus sava sko-

las laika mētājās apkārt un palaidņojās, vai ari uzsāk
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savu dzīves ceļu agri un viegli, kā mazi izsūtāmie zēni

un c. Pieaugot viņi atrod, ka tiem trūkst kāda āroda

zināšanas sava dzīves ceļa sekmīgai veikšanai un nav

ari spējīgi strādāt kādu grūtāku darbu. Viņi ir bez-

spēcīgi un nederīgi. Šeit jūs, kā vadītājs, varat izdarīt

zēniem neatmaksājamu pakalpojumu. Pārrunājat klu-

sībā ar katru par viņa nākamību, palīdzot tam nospraust

plānu un veicināt viņa nodomu dzīvē izvešanas sāk-

šanu. Uzmudināt katru paļauties uz sevi un nodar-

boties kādā nebūt arodā.

Šeit pievestie aizrādījumi, aiz vietas trūkuma, ir

ļoti aprobežoti skaita ziņā, bet jūsu pašu piedzīvoju-
mi un jūsu apķērība droši vien atrisinās pārējo.

Pienākums pret Dievu.

Pirms trissimts gadiem kads vecs britu virsaitis teicis:

„Mūsu dzive man arvien izliekās līdzīga zvirbuļa
lidojumam caur lielu gaišu zāli, k-ad krāsni kurās lielas

malkas šķilas, bet ārā tumsā trako negaiss. Viņš iero-

das iekšā, nevienam nezinot no kurienes, īsu brīdi lidi-

nājās siltumā un gaismā un pēc tam aizlaižās atkal

projām tumsā. Tāpat ir ar cilvēka dzīvi: viņš ierodās,
neviens nezin no kurienes, dzīvo īsu laiku šinī pasaulē
un pēc tam aizlaižās projām, nevienam nezinot — uz

kurieni. Bet tagad jūs mums esat parādījuši, kā izpil-
dot Šajā dzīvē savu pienākumu, mēs nenokļūsim vairs

tumsā, kad dzīve būs beigusies, jo Kristus atvēris mums

durvis gaišai telpai, uz debesim, kur mēs satiksimies un

dzīvosim mūžigā mierā".

šis vecais virsaitis runājis visu Ziemeļanglijas vir-

saišu vārdā, kad karālis Edvīns tos kristijis un kad pie-
ņemtā kristīgā ticība viņus iepriecināja vairāk, nekā viņu
veco pagānu dievu cienīšana.

Ticība nav nekāda sarežģita lieta. Viņa ir:

1. Paļaušanās uz Dievu.

2. Labuma darišana saviem līdzcilvēkiem.

Senie bruņnieki — visas tautas Skauti bija ļoti
ticīgi. Tie arvien' piedalījās dievkalpojumos, sevišķi pirms
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došanās cīņās vai pirms svarīga darba uzsākšanas. Viņi

uzskatīja it pareizi, ka jābūt arvienu gatavam mirt. Mal-

tas lielā baznicā vēl tagad jūs varat redzēt vietu, kur

senie bruņnieki mēdza skaitīt lūgšanas un ticības aplie-
cināšanas laikā piecēlās un izvilka savus zobenus par

zirni, ka tie ir gatavi aizstāvēt evanģēlijumu ar zobeniem

un, ja vajadzīgs, savām dzīvībām. Bruņnieki netikai

zemojās Dieva priekšā baznicā, bet ari atzina, ko viņš

radijis, kā: dzīvniekus, augus un dabas ainas. Tāpat
ir ar tagadējiem skautiem, jo, kur tie neatrastos, viņi
mii mežus, kalnus un klajumus. Tie labprāt mīl novērot

un zināt visu par dzivniekiem, kuri tur mājo un puķu

un augu brīnumiem. Cilvēks, kurš netic Dievam un

neklausa viņa baušļiem, nekur nav derīgs. Tāpēc katram

skautam ir jābūt ticīgam.
Ir vairākas ticības, kā: luterticība, katoļticiba, pareiz-

ticība, jūdu, muhamedāņu un citas ticības, bet visās viņās
tas kopīgs, ka tās visas kalpo Dievam, tikai dažādos

veidos. Viņas ir līdzīgas armijai, kura kalpo vienam

karāļam, tikai sadalīta dažādās ieroču šķirās, kā: kava-

lērijā, artilērijā, kājniekos un t. t., no kurām katra tērpta

savā formas tērpā. Tāpēc sastopot kādu zēnu, kurš

pieder citai ticībai, neesat pret viņu naidīgi; viņš pieder
tai pašai jūsu armijai, tikai nes citu formas tērpu un

tāpat, kā jūs, kalpo tam pašam karāļam.

Izpildot savu pienākumu pret Dievu, esat tam ar-

vienu pateicīgi. Kad izjūtat patikšanu vai kāda rotaļa

jeb darbs jums labi veicās, pateicaties viņam par to,

kaut vienīgi pāris vārdos tāpat, kā jūs pateicaties pēc
ēšanas. Ļoti skaists paradums — svētīt citus ļaudis.
Piemēram, ja jūs redziet atejam vilcienu, tad izlūdzaties

Dieva svētibu par visiem, kas atrodās vilcienā.

Izpildot savu pienākumu pret cilvēkiem, esat izpa-

līdzīgi un augstsirdīgi un tāpat arvienu esat pateicīgi par

katru labvēlību, kas jums parādita un cenšaties šo savu

pateicību pierādīt.

Neaizmirstat, ka jums pasniegtā dāvana nepieder
vēl jums, iekams neesat par viņu pateikušies devējam.
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Tik ilgi, kamēr jūs esat zvirbulis, kas laižās caur zāli,
t. i. tik ilgi kamēr jūs dzivojat šajā pasaulē, cenšaties

darīt cik-necik labuma, kurš varētu palikt pie jums.
Kads rakstnieks saka: „Es bieži domāju, ka tad, kad

saule norietējuse, pasaule ir itkā ar lielu segu pārsegta,
kurai debesu gaisma netiek cauri, bet zvaigznes ir mazi

caurumiņi, iztaisīti no tiem, kuri šinī pasaulē ir darijuši
labus darbus. Zvaigznes nav visas vienādā lielumā —

dažas ir lielas, dažas mazas un ari daži cilvēki ir vei-

kuši lielus un citi mazus darbus, bet visi tie ir iztaisī-

juši savu caurumiņu segā, darīdami labu, pirms tie

aizsaukti debesis".

Pulāties ari jūs iztaisīt savu caurumiņu šajā sega
ar labiem darbiem, kamēr mājojiet vēl šajā pasaulē.

Protam, ir labi neko ļaunu nedarīt, bet vēl la-

bāki — darit labu.

Pienākums pirms visa cita.

Jūs visi jau būsiet dzirdējuši par „Linča tiesu",
zem kura saprotama visstingrākā tiesāšana pakarot
vainīgo.

Šis nosaukums cēlies Golvejā, Īrijā, kur vēl tagad
pastāv piemineklis Šīs pilsētas galvenā tiesneša Linča

atmiņai, kurš 1493. gadā sodijis ar nāvi caur pakāršanu
savu dēlu Valteru par kāda jauna spānieša nogalināšanu.

Slepkavu taisnīgi tiesāja un tam piesprieda nāves

sodu. Viņa māte lūdza pilsoņus glābt viņas dēlu, kad

to vedīs no cietuma uz soda vietu, bet viņa tēvs to pa-

redzēdams, uzdeva spriedumu izpildit cietumā un jauno
Linču pakāra cietuma logā.

Vecā Linča pienākuma sajūtai vajadzēja būt tie-

šām stiprai, lai piespiestu savām tēva jūtām padoties
saviem tiesneša pienākumiem.

Ģenerālis Gordons ziedoja savu dzivibu savai pie-
nākumu sajūtai. Kad viņu Martumā ielenca, taš varēja
aizbēgt, ja vēlējās, bet viņš apzinājās, ka viņa pienā-
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kums palikt kopā ar ēģiptiešiem, kurus viņš turp bija
atvedis, lai gan tam nebija par viņiem ko priecāties.

Tādēļ viņš palika ar tiem un kad, beidzot, pilsētu ieņēma,

viņu nogalināja.

Sātība.

Atceraties, ka dzeršana nav izārstējuse neviena no

nelaimes, bet gan padara to lielāku. Tā atļauj cilvēkam

aizmirsties uz dažām stundām savās bēdas, bet lidz ar

to tas aizmirst visu pārējo. Ja viņam ir sieva un bērni,

tas neatcerās, ka viņa pienākums ir strādāt un palīdzēt
tiem no grūtībām izkļūt, bet gan padara sevi vēl vairāk

nederigu darbam.

Cilvēks, kurš dzer, parasti ir bailīgs. Tas bieži

novērots pie kareivjiem. Tagad viņi ir kļuvuši labāki un

nenododās dzeršanai.

Daži ļaudis dzer tādēļ, ka tiem patik justies pus-

samaņas stāvokli, bet tie ir muļķi, jo neviens darba

devējs dzērājam neuzticēsies un tie drizi nokļūst bez-

darbniekos, viegli saslimst un beidzot ņem bēdigu galu.
Kad vīrietis nododās dzeršanai viņš posta savu veselibu,

savu dzīvi, savu laimi un savu ģimeni. Pret šo neti-

kumu ir tikai viens līdzeklis un tas ir — nekad to

neuzsākt.

Taupība.

Ir savādi iedomāties, ka, daži zēni, kuri lasa Šis

rindas, droši vien taps bagāti, bet daži nomirs nabadzībā

un postā. Patiesibā no jums pašiem atkarājās tas, pie
kuriem gribiet piederēt.

Tas noskaidrosies ātri.

Jauneklis, kurš agri sāk pelnīt naudu, turpinās to

darīt arī pieaudzis. Varbūt tas sākumā izliksies grūti,
bet drizi tas veiksies vieglāki; ja jūs būsiet sākuši un

turpināsiet, atceraties, ka beigās jums būs nodrošinātas

sekmes — sevišķi tad, ja pelnisāties ar grūtu darbu.
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Ja gribēsiet pelnīt vieglā veidā — piem.: caur derī-

bām futbola sacikstēs vai pie zirgu skriešanām v. 1.1. —

jūs vai nu pavisam nenopelnīsiet vai nopelnīto ātri pa-
zaudēsat. Neviens, kas tura deribas galu galā neiegūst
nekā, bet gan vidutājs, kas pieņem deribas, iedzivojās
no tām. Tomēr atrodās tūkstošiem muļķu, kuri izputini
savu naudu tādēļ, ka tie reiz deribās vinējuši un cer

vēl kādu dienu vinēt.

Liels skaits nabadzigu zēnu ir tapuši bagātnieki —

bet gandrīz katrs gadījums rāda, kā tas noticis tādēļ, ka

viņi apņēmušies to panākt pašā sākumā; viņi pūlējušies
un likuši katru nopelnīto santimu krājkāsē.

Senie bruņnieki bija taupīgi, kā to prasīja viņu no-

teikumi — taupīt naudu cik vien iespējams, neizšķiest
lielas zumas saviem priekiem, bet taupit, lai varētu paši
sevi uzturēt un nebūtu par nastu citiem, kā ari, lai va-

rētu palidzēt citiem. Ja viņiem pašiem nebija naudas,

viņi nedrīkstēja to lūgt no citiem, bet bija jāstrādā un

jānopelna. Tā tad, naudas pelnīšana stipri saistīta ar

vīrišķību, grūtu darbu un sātību.

Zeni jau nav vairs par jauniem, lai nevarētu strā-

dāt un pelnit.

/Ar. Tomas Holmss, policijas tiesas misionārs,

stāstīja mums, ka daudzi simti nabadzīgu Londonas zēnu

strādā dūšīgi un kārtīgi, lai nopelnītu savu uzturu, pie
tam vēl veicot savus skolas darbus. Viņi ceļās pulksten
puspiecos rītā un līdz astoņiem izvadā pienu vai maizi

un pēc tam dodās uz skolu. Pēcpusdienā tie atkal at-

griežās darbā mazgāt kannas un spaiņus. Savu dienas

peļņu tie ietaupa, vai nodod savām mātēm, bet tie, kam

viņas nav, atdod to krājkasē. Viņi top par īstiem vīrie-

šiem, pirms sasniedz savus divdesmit gadus un noder

par labu piemēru tiem zēniem, kuri ar tādi varētu būt.

Kā sapelnīt naudu.

Atsevišķs skauts, vai viss kops, kopīgi strādājot,
var dažādi sapelnīt naudu, kā piem.:
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pagatavojot krēslus, pārvelkot vecas mēbeles v. c,

kas ir ļoti ienesīgas nodarbošanās. Izzāģējumus, izgrie-

zumus, bilžu rāmjus, putnu būrus vai skapišus var

pārdot caur kādu veikalu.

Dabūjiet atļauju sagriest mežā dažus zarus un pa-

gatavojiet no tiem spieķus, piesienot galā smagumu un pa-

kariet, lai izstieptu taisnus un izžāvētu. Audziniet kanariju

putniņus, cāļus, trušus vai suņus, kas ari labi atmaksājās.

Biškopiba gada laikā ienes no katra stropa apm. 20—50

latus, neierēķinot maksu par stropu, bišu māti un saimi.

Jūs variet ari pagatavot pogas no zābaku Šņorēm;
kāds skauts nopelnīja šādā kārtā dažās dienās 15 latus.

Vāciet vecas kastes un sagatavojiet tās malkai riņķos.

Kā pagatavot pogas no

zābaku šņores.
4. Turpiniet kamēr viss

mezgls nebūs dubultots vai

triskārtots. 5. Cilpa pogas
piestiprināšanai izvilkta no

pirmstāvokļa pogai cauri.

6. Savelkiet visu un poga
ir gatava.

Pagatavojiet tīklus, slotas v. c.

dārzniekiem. Kurvju pīšana,
podnieciba, grāmatsiešana v. c,

viss ienes naudu. Ja kopīgi
strādā viss kops, tad var uz-

ņemties izsūtāmo zēnu pienā-
kumus kādā pilsētā vai apstrā-
dāt kādu gabalu zemes un

audzēt tur pārdošanai puķes
un dārzājus, var ari sastādit

dziedātāju kori, vai ari uzvest

skautu lugas v. c. ņemot ie-

ejas maksu. Reiz, kāds skautu

izrīkojums mazā pilsētiņā ienesa

vairāk kā 2000 latus.

šeit tie ir tikai daži priekš-
likumi; padomājot jūs atradisat

daudz citus līdzekļus naudas

nopelnīšanai, atkarībā no vietē-

jiem apstākļiem, kur jūs dzi-

vojiet.
lerīkojiet krājkastiti, kurā

ielaižiet svabado naudu un kad

būs sakrājies krietni daudz

aiznesiet to uz banku, Kā
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skautam, jums jābūt zināmai zumai krājkasē, citādi

jūs nevariet iegūt Šķiras, ietaupot dažus santimus

diena, radisies lati.

Ka gut sekmes dzīvē.

Dažus gadus atpakaļ amerikāņu valdiba karoja ar

Kubas salas dumpiniekiem.

Amerikas prezidents Mak Kinleis gribēja nosūtit

Kubas dumpinieku vadonim Garsijam vēstuli, bet nezi-

nāja, kā to nogādāt, jo dumpinieki bija bīstami ļaudis,

dzivoja mežonīgā un grūti pieejamā apvidū.

Apspriežoties ar saviem padomniekiem, kāds no

tiem teica: „Es zinu jaunekli, kurš liekās būs spējigs
izdarit visu, ko tam uzdosiet. Vai viņam neuzdot šo

uzdevumu ?"

Šo jaunekli attaicināja un prezidents pateicis viņa
ataicināšanas iemeslus, iedeva tam vēstuli, sacidams:

„Tā tad es gribu šo vēstuli nosūtit Garsijam". Jaunek-

lis tikai pasmaidija un atbildēja: „Es saprotu", un aiz-

gāja neko vairāk neteicis.

Pēc dažām nedēļām pie prezidenta ieradās šis

jauneklis un teica: „Kungs, es nodevu jūsu vēstuli Gar-

sijam", gribēja aiziet, bet prezidents Mak Kinleijs neļā-
va tam, jo vēlējās dzirdēt, kā viņš ispildijis šo visai

grūto uzdevumu.

Izrādījās, ka jauneklis sadabūjis būru laivu, kurā

dažās dienās sasniedzis Kuba piekrasti un devies kājām
cauri džungļiem. Trijās nedēļās viņš bija sasniedzis sa-

las pretējo krastu, izgājis nepamanits cauri ienaidnieka

karaspēkam, uzmeklējis Gasliju un nodevis tam vēstuli.

Tas bija ists skauts un tāpat katram skautam jā-

izpilda viņam noliktie pienākumi. Neskatoties uz grūtu-

mu, tam jāizpilda uzdevums ar smaidu; jo grūtāks uz-

devums, jo interesantāki to izpildit.
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Vairums jaunekļu būtu uzstādijuši visādus jautā-

jumus: kā tur nokļūt, kā atrast vajadzigo apvidu, kur

dabūt pārtiku un t. t., bet šis jauneklis tikai uzklausi-

jās, kāds tam pienākums uzlikts un pārējo pats veica,
bez vārda runas; visi jaunekļi, kuri dara tāpat, tiks uz

priekšu dzivē.

Tāpat ir jarikojās ar katru grūtību dzivē. Ja jums
stāv priekšā kāds darbs, jeb grūts pārbaudijums, kurš

liekās būt pāri jūsu spēkiem, neizvairāties no viņa; pa-

smaidiet un padomājat, kādā veida vissekmīgāki jūs to

varētu veikt un tad enerģiski ķeraties pie tā.

Atceraties, ka „grutiba vairs nav grūtiba, ja pas-

miesaties par viņu un saķersiet to aiz apkakles".
Nebaidāties izdarit kļūdu. Napoleons teicis: „Ne-

kļūdās tas, kas nekad neko nedara".

Atmiņa. — Vingrināties atcerēties visu ko re-

dzat. Jauneklis ar labu atmiņu arvienu tiek dzivē uz

priekšu; ļoti daudziem ļaudim tāpēc slikta atmiņa, ka

viņi to nevingrina.

Liverpūlē, Olvmpijas teātra direktoram izrādes ap-

meklētāju aizmāržiba piespieduse ierikot sevišķu istabu

un sarakstu aizmirstiem priekšmetiem izrādes beidzot.

Viņš nāca uz domām, dažas minūtes pirms izrādes bei-

gām ar burvju lukturi uz priekškara bridināt publiku ar

sekošiem vārdiem: „Pirms aizejiet, paskatāties zem sa-

viem sēdekļiem". Panākumi izrādijās pārsteidzoši.

Lielas koraļsalas ceļ siki jūras kukainīši kopā sa

vienojoties; tāpat ari zināšanas cilvēkam rodās no ievē

rotiem sikumiem un savienotiem prātā kopā, caur viņu
atcerēšanos.

Karjēras izvēle. — „Esat modri" par to,

kas jūs sagaida nākamībā. Ja jūs kā zēns ieņemat
jau kādu stāvokli pelnidami naudu, ko tad domājat da-

rīt, kad šis darbs jums vēlāk vairs nebūs piemērots ?

Jums jāmācās kādu istu amatu; ietaupāt savu algu, lai

būtu lidzēkļi, kamēr atradisat jaunu piemērotu nodar-

bošanos.
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Papūlaties iemācīties kautko no kāda cita aroda

gadijumam, kad pirmais jūs neapmierinātu vai jūs tajā

kļūditos, kā tas bieži gadās.

Kāds darba devējs man reiz teica, ka tas nekad

nenodarbinās zēnu, kuram pirkstu gali ir iedzeltēni (no
smēķēšanas) vai kas tura savu muti vaļā (zēni, kuri elpo
caur muti, parasti ir muļķi) Nodarbošanās ir nodrošinā-

ta katram, kam krājkasē ir nauda, kas ir atturibnieks

un prieka pilns.

Ja jūs gribat kalpot savai tēvijai, iestājaties armijā
vai flotē, kur dienasts ir skaists ar savām lieliskām tra-

dicijām brašajos karapulkos, kara kuģos un t. t. Armi-

jā ir vairākas ieroču šķiras, kā: jātnieku, kājnieku, arti-

lērijas, tehniskas un citas nozares, kur jūs ar godu va-

rat nest savas dzimtenes armiju formas tērpu un veikt

derigu darbu,

šeit jums atvērās laba un cienita karjēra — jūs

apgādās ar algu, uzturu, telpām, apģērbu un slimnicu ;
pie izdevības paaugstinās un jūs izdienēsat penziju dzi-

ves vecumā dienām, ja būsat kalpojoši uzticīgi, centīgi
un labi. Šadā karjerā netrūkst arī piedzīvojumu, un

būs jums labi biedri un draugi.

Vingrināšanās pašpapildinašana.

Dārziņi, (tirgiem). — Kops vai pulciņš var ap-

strādāt gabalu zemes vai dārzu un ražojumus pārdot

tirgū, līdzekļu iegūšanai.
Vienam vai vairākiem pulciņiem. — Pie-

solāt skautiem godalgu par labāko pagatavoto priekšme-
tu no materiāliem, kas neizmaksā vairāk par 2 latiem

Dalības maksa sacensība — 15 santīmi.

Sarīkojat šo priekšmetu izstādi, kuplinājāt viņu ar

skautu ludziņu un skatu uzvedumu un c, ņemot ieejas
maksu.

Beigās pārdodat priekšmetus vairāksolīšanā; visdar-

gaki pārdotais priekšmets iegūst balvu.
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Katram skautam jābūt krājkastitei, kurā tas no-

vieto katru ietaupitu santimu, un kad, sakrājās krietni

daudz, nogulda naudu krājkasē.
Mācibas kursi esperanto valoda, gramatveša-

nā, mechanikā, elektrotechnikā un sevišķi stenografija.

Militāri kursi! — Varat sarikot sagatavoša-
nas kursus iestāšanai instruktoru skolā, kara skolā,
techniskās kara spēka daļās un t. t.

Atmiņas vingrināšana. — Izlasāt zē-

niem kaut ko priekšā, vienu vai divas rindiņas uz reizi,

lai redzētu, kurš tas vislabaki atkārto. Tas saista uz-

manibu un attīsta atmiņu.

Lielas sekmes zēnu prata attīstīšana var sasnieg*
ņemot tos lidz dažādu fabriku apskatēs.

Katram jāpieraksta un jāuzzime tas, kas viņam se-

višķi iepaticies un ko viņš sevišķu ieraudzijis. Tuvākas

apmacibās tiem jāziņo par redzēto un jāuzrāda zime-

jumi.
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Skataties un spriežat, kāds apmācibas paņēmiens ir labāks?

VIII. nodaļa.

Dzīvības glābšana.
jeb

kā rīkoties nelaimes gadījumos.

23-ais ugunskura stāsts.

Esat sagatavoti palīdzības sniegšanai nelaimes

gadījumos.

Sv. Jāņa žēlsirdīgie bruņnieki. — Zeni-varoņi un mei-

tenes-varones. — Medāļi par dzīvības glābšanu.

Aizrādījumi vadītajiem.

Šīs nodaļas saturu netikai teorētiski izskaidrojiet

skautiem, bet cik vien iespējams arī izvediet praktiski
ar katru atsevišķi.
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Teorētiska apmācība bez praktiskas nodarboša-

nās labvēlīgus rezultātus nedoš.

Sv. Jāņa bruņnieki (Joaniti).

Daži senātnes bruņnieki saucās par «Žēlsirdīgiem
bruņniekiem", tādēļ kā viņi ierikoja slimnicas nabadzi-

giem slimniekiem un cietušiem karos vai nelaimes gadī-

jumos. Viņi ietaupīja savu naudu, lai varētu uzturēt Šīs

slimnicas; viņi bija tikpat braši karotāji, kā slimo kopēji

un ārstu pienākumu izpildītāji.

Jeruzalemē Sv. Jāņa ordeņa bruņnieki kopš astoņi
simts gadiem jo sevišķi nodevās šim darbam un pastā-
vošais Sv. Jāņa pirmās palidzibas korpuss reprezentē
šos bruņniekus un pasaules karā veicis cēlu darbu.

Viņu nozime ir astoņzarains balts krusts uz melna pa-

mata un kā ordenis tiek nēsāts melnā lentē.

Ceļotājiem, medniekiem un citiem izlūkiem-skau-

tiem dažādās pasaules nomalēs ir jāzin, kas darāms

nelaimes vai slimības gadījumos ar sevi vai citiem bie-

driem, kad viņi atrodās simtiem kilometru tāļu no visiem

ārstiem. Tādēļ skautiem jāmācās sniegt slimiem pirmo

palīdzību un rīkoties nelaimes gadijumos.

Reiz manam brālim ar savu draugu gādijās ap-

mesties nometnē Austrālijas mežos. Atkorķējot pudeli,
ērtības labā viņa draugs turēja to starp ceļiem. Pudele

saplisa un stikla asā mala iegriezās tam dziļi gūžā pār-

griezdama artēriju. Mans brālis nekavējoties dabūja

akmentiņu, ievīstīja to kabatas drānā, lai izlietotu to kā

tamponu un apsēja to ap kāju virs ievainojuma, lai ak-

menis spiestu uz artēriju. Paņēmis nūju un, izbāzis to

cauri kabatdrānas mezglam, grieza to tik stipri, kamēr

asiņošana apstājās. Ja viņš nezinātu, kas jādara, viņa

draugs dažās minūtēs no asins zaudēšanas nomirtu; tā

viņš, pateicoties savai apķērībai un zināšanām, izglāba
dzīvību savam draugam. (Parādiet skautiem galveno

artēriju atrašanās vietas un kā tās pārsiet).
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Daudz bijušo skautu-kareivju pasaules karā ir iz-

glābuši dzīvibas ievainotiem biedriem, zinot, kā pārsiet

ievainojumus.

Nelaimes gadijumi atgadās pastavigi un pastāvigi
skautiem rodās izdeviba sniegt pirmo palidzibu.

Mēs visi jūsmojam par cilvēku, kurš sevi netaupot

izglābj kādu citu. Viņš mūsu acis ir varonis.

Sevišķi zēni viņu uzskata par tādu, jo viņš izliekās

tiem pavisam citāds, nekā viņi paši. Bet tā tas nav: katram

zēnam ir izdeviba kļūt par varoni — dzīvibas glābēju,

ja viņš uz to būs sagatavojies.

Pēc visa izteiktā ari jums, skautiem, kādu dienu var

gadities būt aculieciniekam kādā nelaimes gadijumā, un ja
zināsiet kas darāms, un to tūliņ ari darīsiet, būsiet prie-

cīgi apzinoties, ka esat līdzcilvēku izglābuši vai tam

palīdzējuši.

Atceraties savu devizi: „Esi modrs!" Esat saga-

tavoti nelaimes gadijumiem, mācoties jau laikus rīkoties

dažādos apstākļos.
Esi modrs nekavējoties izlietot savas zināšanas

nelaimes gadijumā.

Es gribu jums paskaidrot, kas darāms dažādos

nelaimes gadijumos. Jums, skautiem, no liela svara

pārdomāt kur jūs ari neatrastos: „Kāds nelaimes gadi-

jumš varētu šeit notikt?" un „Kāds būtu mans pienā-

kums, ja tiešam notiktu kāda nelaime?"

Tad būsiet modri un pratīsiet rikoties. Un kad

notiek nelaime, atceraties, kā skautam jābūt pirmām
pie palīdzibas sniegšanas nepieļaujat citam aizsteigties
jums priekšā.

ledomājaties, piemēram, kā jūs gaidot vilcienu at-

rodaties stacijas rajonā un kā tur ir daudz ļaužu. Jūs

domājat: «Pieņemsim, ka kāds nokritis uz sliedēm tajā

brīdi, kad vilciens tuvojās — kas jums jādara? Man

jānolec turp, jānovelk viņš no ceļa, vieta starp sliedēm,
ja nebūs vairs laika to uzvilkt uz peronas. Ja vilciens
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ļoti tuvu, tad atliek vienīgi pieplakt pie zemes, starp
sliedēm un piespiest arī nokritušo darit to pašu ļaujot
vilcienam pārbraukt virs mums abiem".

Ja šāds gadijums tiešam notiks, jūs tūliņ noleciet

un izpildiet savu nodomu, kamēr pārējie skraidis uz-

traukti un kliegdami apkārt nezinādami kas darāms.

Neilgi atpakaļ lidzigs gadijums patiesi atgadijās.

Stacijā, tieši vilciena pienākšanas laikā, no peronas no-

krita kāda kundze. Kāds virietis vārdā Alberts Hard-

viks nolēca lejā, pieplaka pie zemes un turēja kundzi

pie zemes starp sliedēm, kamēr vilciens pārgāja tiem

pāri, nemaz tos neaizskāris. Par to karālis piesprieda
viņam pateicibas medāli.

Kad jums apkārt sacēlās panika, ari jūs sākumā

esat gatavi padoties tai • vai nu skriet projām, vai stāvēt

un kliegt. Kad tāda tieksme jūs pārņem, pārvāriet to.

Nepadodaties panikai; esat aukstasinigi un padomājat,
kas būtu darāms un tūliņ izdarāt to.

Es atceros kādu apkaunojošu skatu, kur ļaužu

pūļa klātbūtnē seklā diķi noslika kāda kundze. No klāt-

esošiem nevienam nebija dūšas mesties dīķi un glābt
slikstošo sievieti, kura ķepurojās ūdenī gandrīz pusstundu.
Grūti bij ticēt, kā krastā stāvošie ļaudis varēja tikai plā-
tīties ar rokām, bet tā tas bija — viņiem par mūžīgu
kaunu.

Te par iemeslu — panika. Pirmais, kurš gadījās
krastmalā baidījās mesties ūdeni un piesauca otru. Sa-

radās vairāki, bet redzēdami, kā iepriekšējie nemetās

ūdeni, ari tie neuzdrošinājās kaut-ko iesākt. Tā sieviete

noslīka ļaužu acu priekšā. Ja starp viņiem būtu bijis
kaut viens skauts, es ceru, nelaimigā sieviete nebūtu

noslikuse. Te skautam būtu bijuse izdeviba nostādit

sevi izcilus stāvokli. Viņš Šeit varētu pielietot savas zi-

nāšanas.

Izpildāt savu pienākumu. Palīdzat līdzcilvēkiem,

sevišķi sievietēm. Neraugoties uz to, kā citi ļaudis baidās.
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Metaties droši iekšā un skatāties tikai uz to, ko

gribat sasniegt, un nebēdājat par savu drošibu.

Zēni mēdz domāt, kā viņi ir pārāk jauni un mazi,
lai aktīvi piedalitos palīdzības sniegšanā un dzivības glāb-
šanā. Tas nav pareizi. Daudz skautu par dzivības glāb-
šanu izpelnījušies vairākus medāļus un uzslavas rakstus.

Trisi zēni kāpelēja pa jūrmalas stāvām klintīm;

piepēži viens no viņiem norāvās un novēlās zemē sevi

stipri ievainodams. Otrs uzrāpās augšā un aizskrēja uz

mājām aiz bailēm nevienam par notikušo nelaimi netei-

cis. Bet trešais no viņiem, norāpās lejā, lai palidzētu
nokritušam biedrim. Viņš to atrada guļam ar galvu uz

leju klinšu spraugā; tam no galva? bija gandriz noplē-
sta visa āda un viena kāja satausta. Viņš novilka to no

tās vietas, kur tas gulēja, baidoties, ka paisuma laikā

cietušais varētu noslīkt; pēc tam uzvilka galvas ādu un

pārsēja to, tāpat ari cik prata ievilka viņa kāju, iesēja to

skaliņos, kā bija mācījies „pirmās palīdzības" kursos.

Pēc tam viņš uzrāpās augšā klintī, savāca papardes un

pagatavoja no tām cietušām guļas vietu.

Viņš pavadīja kopā ar to visu dienu un kad uznā-

ca nakts, ari palika pie viņa; neatstāja savu draugu pat

tad, kad liels ronis uzrāpās klinti līdzās tiem. Viņš to

aiztrieca, sviezdams ar akmeņiem. Viņu piederīgi, tos

meklējot, beidzot izglāba abus zēnus, bet cietušais, ne-

skatoties uz visam pūlēm to glābt, drizi pēc tam no-

mira.

Medaļi par dzīvības glābšanu.

Karaviru par varonību un drošsirdību kaujās apbal-
vo ar Lāčplēša ordeni, kurām ir 3 pakāpes.

Skautiem un vaditājiem par dzīvības glābšanu or-

ganizācija izsniedz Medali par dzīvibas glābšanu (Skat
82 I. p.) un uzslavas rakstus.

Katram skautām jācenšās iegūt Šos apbalvojumus.
Pilnīgi iespējams, ka jūsu klātbūtnē var notikt kāds ne-

laimes gadijums, kur jums būs iespējams sevi parādīt.
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Ja būsiet iepriekš sagatavojušies un zināsiet kas darāms,

tad droši izspildat savu pienākumu; ar to varat izpelnī-
ties atzimibu un medali. Katrā ziņā jūs iegūsiet to, kas

vērtigaks par medali — apziņu, ka riskējot ar savu dzivibu

jūs esat palidzējuši lidzcilvēkam.

Vingrinājumi.

Dzīvības glābšana.

Glābšanas striķa sviešana

Glābšanas striķis ir apm.

50 cm. gara nūja, kurai vienā ga-
lā piestiprināts 1 klg. smags svī-

na klucis, bet otrā galā piestipri-
nāts pie glābšanas striķa. Kā mēr-

ķi lieto nūju cilvēka augumā ar

Šķērskoku, kas attēlo slikstoša cil-

vēka galvu un rokas: viņu ie-

sprauž zemē, 20 m. attāļumā no

sviešanas vietas. Katrs dalībnieks

stāvēdams aiz zemē novilktas ro-

bežlinijas, sviež pēc kārtas; viņš

var sviest no vietas vai ieskrie-

noties. Uzvar tas, kas aizsviedis vistāļāki, tikai ar to

noteikumu, ka striķis jāuzsviež uz kādu leļļa daļu, lai

„slīkstošais" varētu to satvēri.

Uzvedot Šo rotaļu divatā, var noskaidrot vājāko.

Tada paša kārtā vingrināties glābšanas riņķa
sviešanā.

Vingrinājāties sastādit divas ķēdes tukšu un pilnu

spaiņu padošanai.

Vingrināties nest, izritināt un saritināt šļūtenes; sa-

vienot viņu galus, uzstādit slirči (pumpi;) padot ūdeni un

virzit ūdens strūklu.

Vingrināties lietot trepes, kārtis, virves, nolaist no

logiem cilvēkus ar virvi, vai palagiem; lēkt uz ipašām

ugunsdzēsēju segām, kā ari viņus uzstādit un turēt.
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24-ais ugunskura stāsts.

Nelaimes gadījumi un kā pie viņiem jārīkojās.

Panika. — Ugunsgrēks. — Slīkšana. — Trako-

jošs zirgs. — Traks sunis. — Dažādi.

Panika.

Ikgadus aiziet bojā liels skaits dzivibu panikas dēļ,
kura bieži ceļās no niecīgiem gadījumiem un kuru va-

rētu novērst, ja viens — divi cilvēki būtu izturējušies

aukstasinīgi. Nesen kāds vīrietis, braucot kuģi, bija no-

ķēris dažus krabus. Jokodamies viņš palaida viņu uz

kuģa deķa vaļā. Šis krabs ieķērās kaķa astē. Kaķis

bļaudams ielēca skolnieču pūli, kuras izbijušās izklīda

uz visām pusēm briesmīgi kliegdamas. Tas sacēla pa-

niku kuģa pasažieros; viņi izbiedēti skraidīja uz visām

pusēm; pārlauza kuģa mergas un 8 cilvēki iekrita jūrā.
Pirms tiem varēja sniegt palidzibu, straume tos aiznesa

un tie noslika.

Reiz Vācijā, kāda meitene peldēdamies joka pēc
izlikās slikstam. Trisi vīrieši metās tūliņ upē viņu glābt,
bet viens no tiem sāka pats slīkt, otrs steidzās tam pa-

līgā un abi noslika.

Nesen Krievijā, kāds tabakas tirgotājs, atvērdams

no rīta savu veikalu, ieraudzīja uz bufetes kādu tumšu

priekšmetu, kuru noturēja par bumbu. Viņš metās uz

ielu; kāds policists redzēdams viņu skrienam, noturēja
to par zagli un redzot, ka tas uz viņa saucieniem ne-

gribēja apstāties, izšāva uz viņu. Lode netrāpīja bēgli,
bet gan kādu žīdu, to redzot, pārējie žīdi sacēla nekār-

tības, pie kam aizgāja bojā vairākas dzīvības. Kad viss

apklusa, tabakas tirgotājs atgriezās savā veikalā un_ at-

rada bumbu mierīgi guļam uz bufetes. Izrādijas, ka ta

nav bumba, bet tikai tumša melone.

Dažus gadus atpakaļ izcēlās panika parpilditā
teātri, kurā dabūja galu 8 bērni. Nelaime būtu vēl lielā-

ka, ja divi vīrieši nebūtu izturējušies aukstasinīgi. Viens
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no tiem, skaļā balsi uzaicināja bērnus sekot viņamj pa

citu izeju, kamēr otrs, kurš strādāja pie durvja luktura

parādīja uz ekrāna jaunu bildi saistot ar to pārējo uz-

manibu un tā novēršot paniku. Galvenais noteikums tādos

gadijumos — uzturēt sevi aukstasinību un būt attapī-

gam. Divi tādi cilvēki ir spējīgi apmierināt pūli un glābt

viņu dzivības. Ari šeit skautam ir izdevigs bridis sevi

parādīt. Piespiežiet sevi būt aukstasinīgam un nezau-

dēt prātu. Domājiet par to, kas darāms un darāt to

enerģiski.

Skauta palīdzība ugunsgrēka.

DroŠsirdigi ļaužu glābšanas piemēri no degošiem
namiem ir ļoti bieži. Par tiem vai ikdienas var lasit

laikrakstos. Skautiem derīgi iepazīties ar katru no šiem

gadījumiem un padomāt, ka viņi rīkotos tamlīdzīgos ap-

stākļos; Šādā veidā vislabaki iemācities rīkoties dažādos

nelaimēs gadijumos. Reiz piemēr. gadījās kādam jau-
nam matrozim iet pa pilsētas ielu, kad piepeši ieraudzī-

ja kādu māju degot, kuras otrā stāva logā vaimanāja

sieviete, kā viņai tur esot mazi bērni, kuri nevarot iz-

bēgt. Matrozis kautkā uzrāpās pa mūri lidz mājas pir-
mā stāva logam, izdauzīja tam stiklus un nostājās uz

ta. Tagad sieviete no augšējā stāva varēja nolaist bēr-

nus, kurus tas uzķēra un padeva taļāk lejā. Tā bērnus

vienu pēc otra un ari 2 sievietes izglāba no degošas
mājas, bet pēc tam viņš pats smokot dūmos, nokrita

bez samaņas un tika no apakšā esošiem ļaudim uzķerts.

Viņa piemērs jums rāda, ka bez kavēšanās izpildit sa-

vus pienākumus nedomājot par briesmām vai Šķēršļiem.
Reiz S. pilsētā aizdegās kāda māja un 1. Latime-

ra skautu pulciņš sava skautmastera Kuming'a vadībā

ātri atradās notikuma vietā. Viņi izpildīja savus pienā-
kumus ka īsti skauti, netikai strādādami kā ugunsdzēsēji
un uguni aprobežodami, bet izglābdami ari 2 sievietes

un bērnu un sniedza tiem pirmo palidzibu, pārsienot

viņu ievainojumus.
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Tagad jau pastāv pie dažiem skautu pulciņiem
teicami ugunsdzēsēju kopi.

Ja jūs ieraugāt kādu degošu māju, jums vajaga:
1. Brīdināt tajā dzivojošos ļaudis no draudošām

briesmām.

2. Paziņot par ugunsgrēku tuvākam policistam
vai ugunsdzēsēju stacijai.

3. Likt kaimiņiem atnest trepes, matračus, segas

uz kurām uzķert ārā lecošus ļaudis.

Ugunsdzēsējiem ierodoties zēni var palidzēt poli-

cijai atturēt pūli, lai tas netraucētu ugunsdzēsējus, šļūte-
nes un c. Ļaužu pūli var atturēt sevišķa ierinda: skauti

nostājās vienā vai divās rindās, saņem ar rokām viens

otram ap vidu un nostājās pūlim priekšā.

Ja vajadzigs iekļūt mājā uzmeklēt nespēcigus vai

paģibušus ļaudis, tad uzliekat uz deguna un muti mitru

kabatdrānu vai zeķi un ejat saliekušies vai Četrrāpus pēc
iespējas tuvāk pie grīdas, jo tur ir mazāk dūmu un tva-

na. Lai izietu cauri ugunim un dzirkstelēm, mēģiniet
dabūt segu un to saslapiniet, izgriežat vidū caurumu,

caur kuru izbāžat galvu. Ta jūs dabūsiet ugunsdrošu

mēteli, ar kuru varat iet caur liesmām un dzirkstelēm.

(Izmēģiniet to). ,

Kad kaut-kur tuvumā izcēlās ugunsgrēks, skautiem

cik ātri vien iespējams jāsapulcējas pa kopiem un pēc
tam skautu soļiem doties ugunsgrēka vietā, vadoties no

ugunsblāzmas, vai dūmiem. Tur kopniekam jagriežās
pie kārtībnieka vai ugunsdzēsējiem un jādara sava kopa

palīdzība: uzstādot ķēdi pūļa apturēšanai, aiznesot ziņas,

apsargājot īpašumus, vai ari citādi ka palidzot.

Ja redzēsiet kādu cilvēku ar degošām drēbēm»

tad nogāžiet to tūliņ gar zemi, jo liesmas deg tikai uz

augšu, ietiniet viņu deķī. grīdsegā vai mēteli. Tas jāda-
ra tādēļ, ka uguns nevarēs degt bez gaisa. Tikai sar-

gāties, lai jus paši neaizdegtos.
Kad gadīsies atrast kadu cilvēku bezsamaņas stā-

vokli (ļoti bieži tie izbailēs mēdz paslēpties zem gultām
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galdiem v. c), jums tas jāiznes ārā uz saviem pleciem,

vai ari, gadijumā ja ir biezi dūmi, tad visbiežaki mēdz

to ar dvieļiem un valgiem piestiprināt pie sevīm un

Četrrāpus lienot izvilkt to pa grīdu ārā no telpas.

Ugunsdzēsēju paņēmiens

Kaklautu apsiet ap

rokām virzienā A-B,

nevis C-D.

Ja ir iespējams cie-

tušo iznest stāvus,

kas ir vieglāk, tad

skauts sasējis viņa
rokas kā iepriekš
norādīts, izbāž tam

cauri savu roku un

iznes cietušo.

Glābējs izbāž savu galvu cauri rokām

un rāpjus aiznes cietušo.

Pasaules karā ir bijuši vairāki gadijumi, kad ka-

reivji šādā kārtā iznesuši ievainotus no kaujas lauku.

Glābšana no slīkšanas.

Skautu varoņu saraksts, kuri izglābūši slīkstošus,

rāda, ka liela daļa nelaimes gadījumu notikuši tādēļ ka

cilvēki neprot peldēt. Tādēļ ļoti no svara, lai katrs ie-

mācītos peldēt un kad tas panākts, mācities glābt citus

no noslīkšanas.
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Lamanša kanāla pārpeldētājs Holbens raksta jau-

natnes Žurnālā", ka katram zēnam, kurš mācās peldēt,

jāiemācās vispirms iekāpt laivā un izkāpt no tās. Otr-

kārt, uzturēties virs ūdens, turoties aiz airēs vai dēļa,
uzsēsties uz tiem jāteniski vai turoties pie viena gala.

Grūst to uz priekšu un tam peldēt lidz. Treškārt mā-

cities ielīst glābšanas riņķī, t. i., nogremdējot tūvāko

viņa daļu ūdenī un iebāst viņā galvu un rokas, lai pel-
dot atrastos riņķī. Ceturtkārt, kā glābt slīkstošus.

(Izmēģiniet visu to peldētava)

Slīkoņa glābšana dziļa ūdeni no upes gultnes.

Peldot uz krūtim niriet,

galvu drusku saliecot uz

priekšu.

Ķeriet aiz matiem, apkakles, svār-

kiem vai rokas.

Vidējs peldonis ari var izglābt slīkstošu cilvēku, ja

viņš zinās, kā tas jādara un būs kādas reizes to izmē-

ģinājis ar saviem draugiem. Tautā ir izplātits nepareizs

uzskats, itkā slīkstošais cilvēks pirms nogrimšanas uz-
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peldot vēl trisas reizes. Nelaimigais bieži vien tūliņ no-

slīkst, ja kāds tam nesteidzās palīgā. Galvenais neļau-
jiet slīkstošam pie jums pieķerties, jebšu viņš var no-

slicināt ari jūs. Uzturāties vienādi tam aizmugurē. Ja

jūs tiekiet saķerti pie delnas, piespiežiet to pret viņa

īkšķi un ar visu spēku atsvabiniet sevi. Vislabākais

veids palīdzēt slīkstošam ir — turēties viņa aizmugurē,

saķerot to aiz matiem, apkakles vai zem padusēm, un

pierunājot viņu izturēties mierigi. Ja viņš paklausīs,

viņu varēs viegli uzturēt virs ūdens, pretējā gadijumā

jābūt uzmanīgam, lai nelaimigais izbailēs neapgriestos un

nesaķertu jūs. Ja viņš saķer jūs pie kakla, Holbeins

ieteic: „Apņemiet ar vienu roku tam ap vidu, bet ar

otru, plaukstu uz augšu, satveriet viņu zem zoda, pie-

spiežot pirkstu galus pie viņa deguna. Velkiet un grū-
žiet ar visu spēku un viņš būs spiests palaist jūs vaļā."

Bet jūs nekad to neatcerēsaties pielietot, ja nebū-

siet to izmēģinājuši ar citiem zēniem, pēc kārtas izpil-
dot slikoņa un glābēja lomas.

(Vingrinājāties to darīt).

Ka atsvabināties no slīkstošā apkampieniem.

1. Skats no augšas uz slīkstošo (A) un glābēju (B). A pieķēries

pie B. 2. B pabāž savu labo roku zēm A kreisās rokas un at-

grūž A galvu sāņus atpakaļ un ar kreiso roku griež viņu riņķī.
3. Grieziena brīdī. 4. B ir iespējams turēt A pareizā stāvoklī un

aizturot A ausis no ūdens iekļūšanas, tūliņ iesākt peldēt.

Neviens skauts nevarēs to izpildīt ja nepratīs pel-

dēt, kas ir daudz grūtāki, neka iemācīties braukt uz

divriteņa.
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Nemēģiniet uz reizi peldēt ar parastām peldētāja
kustibam, (iemācāties tās klubā ziemas mēnešos), jo
ikbrīdi jūsu mute būs tad zem ūdeņa. Neplunčajāties,

Stāvoklis pie glābšanas.

1. zīm. Glābējs, apkampis cietušo ap vi-

dukli, to tura ērti virs savas muguras.

2. zīm. Glābēja roka cietušā padusē uz-

tur pēdējo virs ūdens.

bet palūdziet kādu

jūsu draugu, lai tas

sakumā jūs uztur uz

ūdens ar nūjām vai

rokām zem jūsu vē-

dera.

9-ta Ipsvvich'as

pulciņa 15 gadus ve-

cais skauts Koks

dabūja medāli par

drošsirdību pie dzī-

vības glābšanās se-

košā kārtā :

Kads vīriets, kurš

vēlāk izrādījās par

vājprātīgo, ielēca upē
ar nodomu noslīci-

nāties. Skauts Koks

nekavējoties lecatam

pakaļ, lai to glābtu,
bet tūvojoties slīkstošam, tas sāka cīnīties un mēģināja
skautu sagrābt. Skauts vienmēr turējās tam aiz muguras

un tikko tas mēģināja apgriesties un uzbrukt skauts to

pagrūda zem ūdens. Cīņa vilkās desmit minūtes, lidz

Kā atsvabināties no rokas apkampieniem.

Pagriežiet rokas strauji uz

leju un uz augšu, kā norā-

dīts punktierī.
Pretējaispaņēmiens.
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beidzot vājprātīgais zaudēja samaņu un Koks aizvilka to

krastā, kur ar mākslīgās elpošanas paņēmieniem to at-

dzīvināja.
Tiem no jums, kuri vēl neprot peldēt un negno

noslikt, ir jāatcerās sekošais: Pirmkārt, turēt muti virs

ūdens, atgāžot galvu atpakaļ; Otrkārt, turēt savas plau-

šas pilnas ar gaisu ieelpojot daudz un izelpojot maz;

Treškārt — turēt rokas zem ūdens. Nekliedziet — caur

to gaiss izies no plaušām un ari neviciniet rokas uz

augšu palīgā saucot.

Atsvabināšanas no aizmugures apkampieniem.

Visbīstamākais ir apkampiens ap kaklu no muguras. Tad jārīko-

jās ātri: jāsaķer slīkstošā abas rokas, un stingri tās turot, ar

savu galvu jāiesit tam par degunu. Pārsteigts no sitiena, slīksto-

šais atlaidīs savas rokas, kas dos izdevību glābējam viņu pareizi

saķert un peldēt. Saprotams, izvedot šo vingrinājumu ar saviem

draugiem, jūs tos pa degunu nesitiet, jo viņi to zinādami izvairī-

sies, bet jūs tiesnesim parādīsiet, kā šis paņēmiens izdarāms.

Ja jūs neprotiet peldēt, redziet kādu cilvēku slīk-

stam, sviežiet tam kādu valgu, airi vai dēli, lai sīksto-

šais pie tā varētu pieķerties. Ja cilvēks ielūzis ledū un

nevar izkļūt ārā, jo malas ledum aplūst, pasviežiet tam

valgu un pierunājiet viņu izturēties mierigi. Tas piedos

viņam drosmi, iekams jūs sadabūsiet garas trepes vai

kārti, ko pārlikt pāri caurumam un kas palīdzētu viņam

izrāpties vai arī paši varēsiet līdz viņam aizlīst, lai to sa-

ķertu un izvilktu ārā.

Glābšana no trakojoša zirga.

Katram jazin, kā apturēt trakojošu zirgu un ar to

novērst daudzas nelaimes un sakropļošanas gadijumus
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Lai apturētu trakojošu zirgu, nevajaga skriet tam

priekšā un plātīties ar rokām, kā parasti daudzi dara,

bet pamēģiniet tam skriet iesāņus, pieķerties ar vienu

roku pie ilkss, lai nepakristu, bet ar otru roku saķert

grožus un tikmēr griezt zirga galvu uz savu pusi, ka-

mēr neizdosies viņu pievest pie kādas sienas, mājas vai

citādi panākt viņa apturēšanu. Bet tomēr zēnam ar

savu vieglo svaru, tas ir ļoti grūti izdarāms. Tādos ga-

dījumos viņa palidziba varēs sastāvēt palidzibas snieg-
šanā cietušiem.

Mertfordas novada inspektors P. W. Everets ap-

turēja nesen kādu trakojošu zirgu ar divričiem un

atsvabināja kādu zēnu, kurš pie tam bija sapinies
grožos.

Vairākos gadijumos trakojošo zirgu apturējuši ari

skauti, kuri par to apbalvoti.
I. Roterhita pulciņa skauts, piecpadsmit gadus ve-

cais Alberts Stenensons, gāja kādā dienā pastaigāties

Deptfordā, piepeži izdzirdēja ļaužu kliedzienu, bēgt no

ceļa, jo pa ielu drāzās zirgu pāris ar tukšiem ratiem.

Viņš tikko paspēja palekt sāņus un palika neaizķerts no

rīteņiem. To izdarijis viņš pie sevis teica: „Ja es, bū-

dams skauts, kuram jābūt arvienu modram, tikko neti-

ku sabraukts, kas tad notiktu ar parasto zēnu ? Skaidrs,
ka viņu sabrauktu". Tādēļ viņš skrēja, cik spēja, ra-

tiem pakaļ un tam izdevās ierāpties tājos pa pakaļējo

galu. Nokļuvis līdz braucēja sēdeklim, tas ieraudzīja,
ka groži brivi karājās zem zirgu galvām un tos nebij
iespējams sasniegt. Tāpēc viņš kāpa pa ilksi starp
abiem aulēkšojošiem zirgiem, kamēr nokļuva pie to gal-
vām un nosēdies uz ilkses, atsperdamies ar kājām pret
ilkses ķēdēm, viņš satvēra ar katru roku zirga iemauktus,

un sagrieza to galvas kopā, Šādi, pamazām, viņam izde-

vās tos apturēt un caur to novērst nākošo dzivibu vai

ipašumu apdraudēšanu.
Tā ir māciba ikkatram, kā jābūt arvienu

modram, pat parastos pastaigāšanās un sarunu brižos

ar biedriem, lai tūliņ varētu doties paligā lidzcilvēkiem.
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Dažādi nelaimes gadījumi.

Nav iespējams pilnīgi uzskaitīt visus tos nelaimes gadī-

jumus, kādi varētu nākt priekšā, bet visiem skautiem

no liela svara ir atcerēties, ka jāizturās aukstasinīgi un

jāapdomā, kas attiecīgā bridi būtu darāms, un pat ne-

parēdzētos gadijumos rikoties. kā virām pienākās.
2. Leigas pulciņa skauts L. Rudd's ieraudzīja kā-

du mazu meiteni, kura rotaļājās uz dzelzceļa sliedēm,

kad patlaban tuvojās vilciens. Viņš nekavējoši devās

turp, pārkāpa pāri dzelzceļa žogam, pārskrēja pāri līni-

jai gar pašu lokomotīvi, istā laikā satvēra vēl bērnu, lai

novilktu to no sliedēm. Viņš pats dabūja sitienu pa

galvu un palika isu brīdi guļot bez samaņas. Ja tas ne-

notiktu, pateicoties viņa izveicibai un drosmei, tad bērns

tiktu sabraukts. Par Šādu varoņdarbu Rudd's tika ap-

balvots ar medaļu „par dzivības glābšanu".
Dienvidafrikā kāds skauts ieraudzīja meiteni, kura

bija sapinusies uz kādas mājas jumta elektriskā strāvas

vados. Lai gan viņu biedināja, lai turp neiet, jo droši

vien to strāva nogalinās, viņš uzrāpās un nonesa bērnu

leja, dabūdams pats spērienu. Bērns bija jau miris.

Atherstonas pulciņa skauts Lokleis apskatīja izstā-

dē kādu karuseli, kas tika dzīts ar, turpat esošā, tvaika

katla, ražoto elektrību. Mašīnists ieķērās ar drēbēm

mašīnā un būtu sadragāts, ja Lokleis nebūtu piesteidzies

pie katla un, cik —necik pazidams mechanismu, parā-
vis kloķi, lai apturētu mašīnu, ar to izglābdams cilvē-

kam dzivibu.

Tas ir atkal viens piemērs jaunekļiem, ka arvienu

jābūt modriem, lai zinātu kas jādara un to bez liekas

kavēšanās daritu.

Traks sunis.

Traks sunīs skrien taisni uz priekšu, kozdams visu,
kas tam gadās ceļā. Ikkatram skautam jāzin, kas jādara,

ja viņa apkārtnē parādās kāds traks sunis un jābūt mo-

dram, lai to izdarītu.
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Sirs Tomas kādu dienu izgāja, pie kam tam lidzi

skrēja viņa suns, bet pa ceļam tas palika traks un sāka

skriet pa pilsētu.
Sirs Tomas dzina viņu nost no ielas un ietrieca

kādā dārzā. Pēc tam viņš nokāpa no zirga un metās

sunim virsū, pie kam viņam izdevās saķert to pie rikles,
netiekot pats sakosts. Pēc tam sekoja briesmiga ciņa
starp cilvēku un suni.

Beidzot ieradās dārznieks un atnesa ķēdi, kuru

sirs Tomas apsēja sunim ap kaklu un vienigi tad, kad

otrs gals tika pamatigi piestiprināts pie koka, viņš pa-

laida suni vaļā. Sunis sāka briesmīgi trakot un rāva

ķēdi tik ļoti, kā bija jābaidās no pārraušanas; tad sirs

Tomas tuvojās viņam ar otru un stiprāku ķēdi, un pie-
spiedis viņa kaklu ar dakšām pie zemes, piestiprināja
ari otru ķēdi. Kad tas tika izdarīts, dakšas izrautas,
sunis leca uz viņu ar tādu sparu, kā vecā ķēde pār-
trūka. Par laimi jaunā izturēja un drīzi pēc tam suns

ari nosprāga.
Lai izsargātos no suņa kodumiem, jums vajaga

turēt ar abām rokām sev priekšā kādu nūju vai pat ka-

batdrānu, jo sunis parasti mēģinās to ķepām nogrūst,

pirms jums tieši kodis un caur to jums radīsies izdevība

viņu nosist gar zemi ar kājas spērienu zem žokļa.

Vingrināšanas dzīvības glābšana.

Izmēģināt nūju „ķēdi" pūļa apspiešanai un atturēšanai no

ugunsgrēka vietas. Vingrināties rikoties un cinities ar slīkstošiem

cilvēkiem. Kā nepieļaut kādam nošaut ar pistoli otru cilvēku.

Pagatavojat trepes no nūjām, valgiem un šķērskokiem.
lemācat skautiem atrast tuvākos policijas posteņus, uguns

grēku signālus, ugunsdzēsēju stacijas, ambulances, slimnīcas u.t.t
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25-ais ugunskuru stāsts.

Palīdzība citiem.

Pirmās palīdzibas sniegšana. — Kā atdzivināt slīkoni. —

PaŠnāvibas. — Kā nest slimnieku.

Pirmās palīdzības sniegšana.

Vadītāju ievērībai. Nav iespējams šeit

aprobežotas telpas dēj, izstāstīt visus pirmās palīdzī-
bas sīkumus. Tos var atrast dažādās grāmatās par

pirmo palīdzību.
Kad jūs kādā nelaimes gadījumā esat viens ar cie-

tušo cilvēku, kad tas zaudējis samaņu, noguldāt to uz

muguras, paceļat drusku viņa galvu un pagriežat uz sā-

niem, lai tas nenoslāptu un lai vēmekļi ūdens un c. va-

rētu iztecēt no mutes ārā. Atpogājat apkakli. Rpskatat,
kur viņš ir cietis un sniedzat „pirmo palīdzību

Ja esat atraduši guļot cilvēku bezsamaņas stāvoklī,

izpētāt rūpigi tuvāko apkārtni, meklējot „pazimes" un

atzīmējat tās, kā ari cietušā stāvokli, un t. j., lai būtu

pierādījumi, ja vēlāk izrādītos, kā viņam kāds uzbrucis.
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(Izmēģināt augšminēto, viens zēns lai imitē cie-

tušo, otrs sniedz tam palīdzību. Sataisāt visapkārt

B pazīmes").

Ja esat kopā ar kopu un ja atgadās kāda nelaime

vai atrodat kādu cietušo, kopniekam vajaga aizsūtit kā-

du skautu pēc ārsta; viņš pats ar otru skautu mēģina
cietušām palīdzēt. ApakŠkopnieks var pārējiem skau-

tiem uzdot sameklēt ūdeni vai segas, jeb pagatavot ne-

stuves, vai ari atturēt pūli, izveidojot ar nūjām „žogu".

Vēlams ir sākumā cietušo atstāt pilnīgi mierā, viņu

bez vajadzības nekustināt un neapgrūtināt ar jautājumiem,
kamēr tas nebūs drusku atspirdzis.

(Izmēģināt to).

Māksliga elpošana. Lai atdzivinātu kādu,
kurš izliekās būt noslicis, tūliņ vajaga atsvabināt viņa

plaušas no ūdens, šim nolūkam pagriešat viņu ar seju

uz zemi un galvu uz leju, lai ūdenis varētu iztecēt laukā

no viņa mutes. Tas sasniedzams atverot viņa muti un

izvelkot viņa mēli. Kad ūdenis no cietušā ir iztecējis,

novietojat viņu uz sāniem ar ķermeņa augšdaļu uz leju
un raugaties lai mēle karātos laukā no mutes. Ja tas

sāk elpot, atstājat viņu mierā; ja viņš neelpo, tad jācen-
Šās panākt elpošanu māksligā ceļā.

Ka atdzīvināt slīkoni.

Priekš tam ir vairākas metodes, bet visvienkār-

šākā, kā es domāju, ir tā saucamā Šefera metode. Cie-

tušo nogulda uz vēderu un izspiež gaisu ārā no plau-
šām un ļauj tam atkal ieiet atpakaļ.

1. Tikko slikonis izvilkts no ūdens, pirms izģērb-
šanas, novietojat viņu ar seju uz leju, izplēšat rokas

sāņus un pagriežat seju uz sāniem. Nometaties ceļos
vai notupjaties līdzās vai pāri tam, ar šāvu seju pret
viņa galvu.
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Mākslīga elpošana pēc Šefera metodes.

1. Izelpošana spiežot uz īsām ribām
—

ūdens iztek.

2. Ieelpošana pārtraucot spiedienu, ribas izplēšās un gaiss ieplūst

plaušās.

2. Uzliekat savas rokas tam uz gurniem, lai ikšķi
būtu līdztekus un cieši klāt pārējiem pirkstiem un pirk-
sti aizsniegtu tikai beidzamās ribas.

3. Saliecaties uz priekšu, rokas taisni izstieptas,
lai jūsu ķermeņa svars kristu uz plaukstu locītavām cieši

pie tam spiežot cietušā gurnus uz leju, kamēr saskaitiet

lēnām: viens - divi - trīsi, jūs spiežat cietušā kuņģi pret
zemi un caur to piespiežat gaisam iziet laukā no krūtim.

4. Pēc tam atliecat savu ķermeni atpakaļ, lai

pārtrauktu spiešanu un neatņemot rokas nost, kamēr

saskaitāt lēnam : viens - divi.

Turpināt līs kustibas, uz priekšu un atpakaļ, pa-

mīšus atlaižot un spiežot cietušā kuņģi pret zemi, lai

izpiestu iz krūtim un mutes gaisu, un ļaujat tam ieplūst
atkal tur atpakaļ, kamēr cietušais pats sāks pamazām

elpot.

Pareizai kustibu gaitai vajaga būt — apm. divpads-
mit spiedienu minūtē.

Tikko cietušais sāk elpot, jūs varat pārtraukt spie-
šanu, bet uzraugat to: ja elpošana apstājās, jums atkal jā-

turpina, lidz kamēr viņš sāks elpot pats.

Pec tam noguldāt viņu dabiskā stāvoklī un papūla-
ties to sasildīt, liekot starp stilbiem, zem rokām un pret
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kāju pēdām siltus flaneļa gabalus vai pudeles ar kars-

tu ūdeni.

Novelkat viņa mitrās drēbes un ietiniet siltās se-

ģenēs. Cietušo traucējiet pēc iespējas mazāk un ieteicat

tam apgulties; uzraugat viņu vismaz stundas laikā.

Izmēģināt vairākas reizes to ar kadu otru skautu,
kamēr jūs noteikti zināsat, kā tas jādara un esat arvie-

nu modri lai varētu kādu dienu pielietot tam nelaimīgam
zēnam, kuram jūsu palidzība būs nepieciešama.

ši ir tā saukta Šefera metode, kuru tikpat labi var

pielietot slikoņiem, kā noslāpušiem dūmos vai gāzēs.

(Liekat skautiem pa pāriem visu to izmēģināt.)

Dūmi un dvinga. — Pastāvigi atgadās nelai-

mes caur gāzēm, kuras sakrājās raktuvēs, novada ka-

nālos un mājās.

Cenšoties izglābt kādu cilvēku, aizsedziet savu mu-

ti un degunu ar slapju kabatdrānu, turiet galvu cik vien

iespējams tūvāk pie gridas, un izvelkat samaņu zaudē-

jušo cilvēku laukā, kā tas aizrādits ugunsgrēka gadiju-
mos. Slimnieku velkat ārā svaigā gaisā pēc iespējas ašā-

ki — (es saku, pēc iespējas ašāki, jo ja uzkavēsaties,

jūs paši noslapsat indigās gāzēs) — pēctam ap kaklu

un krūtīm attaisāt tam vaļā drēbes, un ieslacejiet viņa
sejā aukstu ūdeni un dodat tam ostit apsvilinātas spal-
vas turot tās pie viņa deguna. Ja tas neelpc, tad rīko-

jaties ar to, kā ar slīkoni un pūlaties atjaunot viņa elpošanu.

Apdegumi. — Apejoties ar kadu, kurš apde-
dzinājies, atsvabināt viņu no apģērba, to nenovelkot, bet

griežot ar asu nazi vai Šķērēm. Ja kāda daļa no drē-

bēm pielipuse pie ādas, tad neplēšat to nost, bet apgrie-
žat drēbi tai vietai visapkārt; pēc tam, cik ātri vien ies-

pējams apsedzat apdegušās vietas no gaisa piekļūšanas,
kas rāda briesmigas sāpes. Vislabāki to apkaisīt ar kritu

vai miltiem, vai uzlikt linsēklā vai citā eļļā samērcētu

lina lupatiņu un apsegt ar vati vai apliet ar eļļu .Turat cie-
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tušo siltuma un dodat tam siltus dzērienus, piem. kar-

stu tēju, karstu pienu; vai degvinu ar ūdeni.

Dr. mcd. majors John's Garroways nopietni ieteic

apdegumu sāpju novēršanai miltu un eļļas vietā, pielikt

pie ievainojuma papīra gabalu, jo tad sāpes pāriešot da-

žās zekundēs.

Locekļu luzum i.—Ka noteikt locekļa lūzumu.

Parasti tajā vietā, kur kauls lausts, viņš ir uzpam-

pis un sap, dažreiz ir nedabīgi izliecies un slimnieks ne-

var to kustināt.

Pārlaustu locekli nevajaga kustināt uz sāniem, bet

to izstiept un piesiet pie kāda nelokāma priekšmeta, lai

to uzturētu stingru un taisnu, kamēr cietušo pārvieto uz

slimnicu vai mājām.

Lubiņas. — Par lubiņām sauc

nelokāmus priekšmetus, kurus jūs pie-

sienat pie cietušā locekļa. Viņas var

būt vai nu koka dēliši, vai skautu nū-

jas, cieši saritināti laikraksti, vai c.

Lubiņām jābūt pietiekoši garām,
lai viņas pārsniegtu pārlaustā locekļa
locitavas, augš — un lējpusē. Ja vien

iespējams, pieliekat loceklim katrā pu-

sē pa lubiņai.

Pēc tam lubiņas no viena gala lidz

otram pārsieniet ar kabatas lakatiņu vai

kaklautu cieši bet tā, lai netraucētu

asinsriņķošanu vai nesaspiestu uzpam-

pumu.

Pleca kaula lūzuma

pārsiešana u. nosti-

prināšana lubiņās.

(Izmēģiniet to).
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Asiņošana. Stipras asiņošanas gadijumā pie-

spiežiet ar ikšķi ievainojumu virs tā — t. i. starp ievai-

nojūmu un sirdi, mē-

ģinot apturēt asins

notecēšanu no artē-

rijas. Pagatavojiet
turniketu, t. i. ietiniet

akmeni kaklautā, uz-

liekiet to uz ievai-

nojumu un sagrie-
žiet labi cieši ar

kociņu. (Parādiet

to). Ja iespējams,
turiet ievainoto daļu

augstāki par pārējo

ķermeni. LiecietKā lietot turniketu.

aukstas kompreses, ja iespējams — ledu v. c

Spirālveidīgs kājas pārsējums.

Krūšu saite.
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Dažādi galvas ķermeņa un

locītavu pārsiešanas veidi.

Asiņošana iz au

sim un samaņas

zaudēšana pēc kri-

tiena norāda uz gal-
vas kausa ielaušanu.

Cietušo, ja iespē-

jams, nevajaga ne-

maz kustināt. La-

bāki atstāt viņu gu-

ļam tāpat un turpat,
atvēsināt viņa

.

galvu ar auk-

stām kompre-
sēm jeb ledu,

un uzturēt viņu
mierigu, kamēr

ierodās ārsts.

Asiņu spļau
šana jeb
vemšana

norāda

uz iek-

šēju ie-

vainoju-
mu vai

siko asi-

ņu trau-

ciņu pār-

Delnas saite.

Pēdas saite.

Rokas saite.

plīšanu iekšās. Gadijums bieži izliekās daudz nopiet-
nāks, nekā patiesībā tas ir. Ja asinis ir gaiši sarkanā

krāsā un maisitas ar putām, tad plaušas ir bojātas.
Katrā šādā gadījumā uzturiet slimnieku mierīgu un do-

diet tam zist ledu vai sūkt aukstu ūdeni.

Nebaidāties no asiņu daudzuma, kas cietušām no-

tek. Agrāk, kad bārdskuvji nodarbojās ari ar asiņu
nolaišanu, tā bija parasta lieta — nolaist slimniekam

piecaš — sešas glāzes asiņu.
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Stingrs pārsējums pie

atslēgas kaula lūzuma.

Galvas un rokas pārsēju-
mi ar bindi un trīstūri

(kaklautu vai kabatas

drānu).
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Zivju āķis ādā. Nesen man pirkstā iedūrās

zivju āķis. Es paņēmu nazi un notiriju visu, kas vēl

uz āķa bija palicis pāri no baribas; pēc tam es dzinu

āķi tāļāk iekšā pirkstā, kamēr viņa gals nesāka sprau-

sties cauri ādai no iekšpuses. F\r asu nazi es iegriezu

tajā vietā ādā mazu Šķirbiņu, lai gals varētu viegli iz-

nākt laukā un pēc tam es varēju to saņemt, un izvilkt

visu āķi ārā. Saprotams jūs nevariet izvilkt āķi atpakaļ,

jo atskabarga pastāvigi ieķersies miesā.

Histērija. Nervozi cilvēki, sevišķi sievietes, pie
uztraukšanās paliek histēriski; viņi raud, smējās un kliedz.

Šādos gadijumos slimnieku ieslēdz kādā iztabā un atstāj

pilnigi vienu, kamēr tas atjēdzās. Nepūlāties viņus ap-

mierināt, caur to tik ļaunums palielināsies.

Elektribas trieciens. Bieži vien cilvēki

tiek nosperti aiztiekot elektribas vadus. Cietušais ir jā-

attāļinā no vada, bet to

darot esiet uzmanīgi, lai

paši nedabūtu elektrības

triecienu. Vispirms sada-

bujiet, ja tas iespējams,
stiklu, lai varētu uz tā no-

stāties, bet ja tas nav da-

būjams, tad labi sausu

koka gabalu vai apvelkat

kalošas. Arī, pirms cie-

tušo aiztiekiet, uzvelkiet

gumijas cimdus. Ja tādu

nav, aptiniet rokas vai-

rākkārtīgi ar s aus v drēbi

un novelkiet cietušo pro-

jām ar spieķi.

Kāds mazs zēns, ne-

sen atpakaļ, ķerdams tau-

riņu, pakrita uz elektriskā

dzelzsceļa sliedēm un uz

vietas bija pagalam. Kāds
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garāmgājējs, mēģinādams novilkt viņu no turienes, ari

nokrita beigts tam lidzās. Ari kāds mūrnieks pieskrēja
un mēģināja izglābt viņu, bet tika tāpat nogalināts. Abi

gribēja būt glābēji, bet tika nogalināti tādēļ, kā iepriekš

nebija mācijušies, kas šādā gadijumā pareizi jādara.

Nosaldējum i. Ziemeļu zemēs vai lielā auk-

stumā cilvēkam ir jāsargajās no nosalšanas. Parasti

nosaldē ausis, degunu, kājas vai pirkstus. Cietušais nejūt
nekādas sāpes; nosaldētā vieta top bezjūtiga, balta un

miksta kā vasks, bet vēlāk tumši sarkana.

Tikko to ievēro, nosaldēto vietu vajag berzēt ar

sniegn vai roku, lidz kamēr tur atgriežās asinis. Nekādā

ziņā to nedrikst sasildīt, ievedot cietušo siltā iztabā vai

uguns tūvumā, jo tad nosaldētā vieta vairs nekad nebūs

atdzivinama.

Ģibonis. Ja jūsu slimnieks paģibst un izska-

tās bāls — ģibonis cēlies aiz asiņu mazuma galvā —

noliekiet viņu sēdošā stāvokli un ielieciet viņa galvu tam

starp ceļiem. Ja viņa seja ir sarkana, paceliet galvu
uz augšu — tajā asiņu ir par daudz, tāpat, kā pie trie-

kas vai saules dūriena.

Kritamā kaite. Cilvēks iekliedzās un pakrit,
un sāk mētāties ar rokām un kājām un uz mutes pa-

rādās putas: viņam ir kritamā kaite. Neko citu viņam
nevar darit, kā iespiest tam starp zobiem koka gabaliņu
vai korķi, lai viņš nevarētu sakost savu mēli. Pēc kai-

tes pāriešanas, ļaujiet viņam labi izgulēties.

Saģiftēšanās. — Ja kāds cilvēks piepēži pēc
ēšanas saslimst, jeb ir zināms, ka tas ir ieņēmis ģifti,
tad vispirms tam jādod piens vai jēlas olas. šis vielas

uzsūks sevi visu ģifti, kas citādi izplātītos pa visu ķer-
meni. Pēc tam, kad mute nav apdedzināta no ģifts, lie-

kat tam izvemties, dodot cik iespējams siltu sāls ūdeni

un kutināt rīkles iekšpusi ar spalviņu. Pēc tam dodiet

vēl olas, pienu un nestipru tēju. Ja ģifts ir kodiga skābe,
tad cietušām nevajaga likt izvemties, bet dodat tam
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pienu vai olivu, eļļu. Ja tas sak apmiegoties, neļaujat
tam gulēt.

Asiņu saģiftēsana. — Ta izceļas, ja ievai-

nojumā iekļūst netirumi. Rodās uzpampumi, sāpes un

parādās sarkanas dzislas. Sāpes remdē siltas ūdens

kompreses.

Noslāpšana. — Attaisiet apkakli, turiet cietušā

degunu ar vienu roku, bet ar otrās rokas rādītāja pirk-
stu vai karotes kātu mēģināt izdabūt laukā to, kas ies-

praudies tam kaklā. Spiežot uz leju mēles piesakni,
varēsat izsaukt vemšanu un tā dabūsiet arā svešo ķer-
meni. Vieglos gadījumos atgāziet cietušā galvu atpakaļ
un liekat tam norit mazas maizes lodītes un dzert ūde-

ni malkiem. Dažreiz ari labi palidz, ja tam krietni pie-
dauza pie muguras.

Dažreiz noslāpšanai ir par cēloni piepēšs uzpam-

pums kakla iekšienē, šini gadijumā ap to ir jāliek siltas

tvaikojošas flaneļa kompreses un jādod cietušām Čup-

stit ledu vai dzert maziem malkiem aukstu ūdeni.

Apdedzināšanās ar skābēm. — Pirms

dažām dienām atgadījās, ka kāda sieviete iedrāza vīrie-

šam sejā vitriolu. Tā ir ļoti stipra skābe, kas sadedzina

un_ saēd miesu, kur tik tai pieskārās. Par laimi tuvu-

mā gadijās policists, kurš zināja, kas jādara. Viņš tū-

liņ nomazgāja skābi ar remdenu ūdeni, kurā bija at-

šķaidīts drusku zoda un pēc tam apkaisija seju ar miltiem

lai pasargātu no gaisa piekļūšanas un remdinātu sāpes,
kā jums tas jādara pie abdegumiem.

Čūsku kodumi. — Par laimi pie mums re-

tas čūskas ir ģiftīgas, bet ja jūs aizbrauksiet uz siltām

zemēm, tad katrā ziņā tās sastapsiet un tādēļ vajadzēs
ari zināt, kā jārikojās ar viņu kodumiem. Tie paši pa-
domi noder ari priekš traku suņu un taml. ievainoju-
miem. Atceraties, ka ģifts no koduma ieplūst jūsu asi-

nis un izplātās pa visu ķermeni, ar dažiem pulsa puk-
stieniem. Tādēļ, ja gribat ko darit, tad dariet nekavē-

joši. Galvenais jāaptur ģifts izplātišanās pa dzislām ķer-
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meni, ko panāksiet apsienot tūliņ valgu vai kabatdrānu

ap locekli virs ievainojuma, lai neļautu asinīm ar

ģifti nokļūt sirdī. Pēc tam mēģināt izsūkt ģifti no ievai-

nojuma un ja iespējams, pataisāt to lielāku, lai rastos

lielāka asiņošana un ģifti izskalotu ārā. Izsūcot ģifti ar

muti, tā jums nekaitēs, ja tikai mutē nebūs ievainojumu.
Cietušām jādod lielā vairumā kairinošie dzērieni: kafija
un degvins un neļaujat tam iemigt, vadājat to apkārt,
knaibāt un viegli padauzāt to, lai uzturētu viņu pie sa-

maņas.

(Izmēģināt šo paņēmienu pie iedomāta koduma).

Gruzis aci. — Neļaujat cietušām berzēt aci,

ar to tas tikai izsauks viņas iekaisumu un pietūkšanu
un apgrūtinās gruža izņemšanu.

Ja gruzis atrodās apakšējā plakstiņā, tad atvelkat

to cik iespējams uz leju un uzmanīgi izslaukat to ārā

ar mitru kābatdrāna stūri, mikstu pindzeliti vai spalviņu.

Ja gruzis atrodās zem augšējā plakstiņa, ātvelkat

to no acu ābola un pabāžiet apakšējo plakstiņu zem tā.

Tadā kārtā apakšējā plakstiņa spalviņas parasti pašas

izslaucis augšējā plakstiņa iekšpusi.

Cits veids, kurš arī katram skautam jāprot, ir se-

košs: Nosēdiniet cietušo un nostājaties tam aiz mugu-

ras, pieliecot viņa galvu sev pie krūtim. Turiet kādu

puļķiti, sērkociņu vai citu kādu plakanu priekšmetu zem

sava ikšķa un reizē uz augšējā plakstiņa augšdaļu; pēc-
tam saņemat ši plakstiņa malu un griežat viņu uz aug-

šu pāri sērkociņam, lai iekšpuse būtu uz āru; rūpīgi

izņemiet gruzi ar spalviņu vai mitru kabatdrānu un tad

palaižiet plakstiņu vaļā.

Ja acs ir ļoti iekaisuse, skalojiet to ar remdenu

šķidru tēju.

Ja gruzis ir cieši iegrauzies aci, uzpiliniet uz apak-

šējā plakstiņa drusku eļļas (oliva jeb riciņeļļu); aiztai-

sāt aci un aizsienat to ar mikstu mitru kompresi un

vedat viņu pie ārsta, lai tas to apskata.
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Pašnāvības.

Reiz es ceļoju vilcienā pa filžiru, Ziemeļafrikas

daļu, piederošu Francijai; kopā ar mani vagonā bija tikai

viens cits pasažiers, kāds franču lauksaimnieks, ar kuru

es uzsāku vest sarunas. Viņš beidzot pālika tik vaļsir-

dīgs un izstāstīja, ka ja es neienāktu vagonā, viņš ta-

gad būtu beigts, jo iekāpis vilcienā ar nolūku nonāvēties.

Tad es apjautājos pēc viņa bēdām un viņš visas man

izstāstīja. Es varēju viņam dot vienu otru padomu kas

varētu viņam nākamībā palidzēt, jo viņš galvenā kārtā

bija sašutis par savām neveiksmēm zemkopībā. Kad

mēs kādu laiku bijām tā kopā braukuši, viņš bija ap-

mierinājies un apsolijās nākoša stacijā izkāpt, lai ad-

griestos atpakaļ un ķerties pie darba, pēc norādita veida.

Ari jums var rasties izdevības glābt ļaudis no

pašnāvibas. Gandrīz katru dienu laikraksti vēsta par

pašnāvibas gadijumiem un ieiet pat sīkumos, jo viņi zin,

ka daudziem cilvēkiem ir muļķiga tieksme lasīt visādus

briesmīgus notikumus.

Daudziem vienā vai otrā mūža bridi rodās domas

nonāvēties; parasti tās pēc pāris dienām atkal pāriet un

izrādās, ka tam par cēloni nav bijis vairāk nekas, kā

kuņģa bezdarbība, aknu slimibas, influence, nepatikša-

nas vai pārbišanās. Bet ir ari vēl citi, ar vāju raksturu,
kuri salasījušies šos avižu ziņojumus un domā par tiem

tik ļoti, kā nav vairs spējīgi par citu domāt. Viņi mēdz

sāvas domas slēpt un caur to iedzen paši sev paniskas
bailes. Tie domā daudz par savām neveiksmēm, neap-

skatīdamies, ko pie tam dara citi.

Tad tikai vajaga ierasties lidzjūtigam draugam un

jāņem savā pārziņā dūšu zaudējušais un jāpiespiež tas

domāt vai darīt ko citu. Jūs varat viņu pārliecināt, kā

viņa pašnāviba neatnesis nevienam nekādu labumu; kā

domas par to, rodās parasti caur veselibas sabojāšanos,
kas ari padara viņu nervozu; kā viņam vajaga tikai,

stingri savaldīt savas domas — un krize pāries.
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Ja kāds cilvēks nogājis tik tāļu, kā izdarijis paš-
nāvibu, skautam jāzin, kas ar viņu darāms. Ja pašnāv-
nieks pārgriezīs savu kaklu, tad galvenais uzdevums

ir — apturēt asiņošanu no artērijas, ja tā aizskārta.

Artērija atrodās tur, kur atslēgas kauls savienojās ar

krūšu kurvi un iet līdz apakšējam žokļa kaulam. Asiņo-
šanu vajaga apturēt piespiežot stipri ar īkšķi artēriju ta-

jā ievainojuma pusē, kas atrodās vistūvāki sirdij, tik ilgi,
iekams neierodās palīgi. (Parādāt to). Gadijumā, ja paš-

nāvnieks ieņēmis ģifti, dodat viņam pienu un izsauciet

vemšanu, kutinot rīkles iekšieni ar pirkstu vai spalvu,
vai ari ielejot riklē glāzi ūdeņa, kurā atšķaidīta ēdama

karote sinepu vai sāls.

Ja esat ieraudzījuši pakārušos tūliņ vajaga pār-

griest valgu, pieturot ķermeni ar vienu roku. Pārgrie-
žat cilpu, atsvabiniet viņu no cieša apģērba. Ļaujat

piekļūt pēc iespējas vairāk svaigam gaisam, uzšlāciet uz

seju un krūtim aukstu ūdeni, vai ari pamīšus aukstu un

siltu ūdeni. Pielietojat māksligo elpošanu, kā pie slī-

koņiem.
Jaunulis dažreiz baidās pieskārties pie bez sama-

ņas esoša vai miruša cilvēka, vai pat ieraugot asinis.

Tāds zēns ir maz kur derīgs, iekams neatsvabināsies no

savām muļķīgām iedomām; nelaimigais samaņu zaudē-

jošais cilvēks viņam nekā ļauna nevar izdarīt un viņam
jāpiespiež sevi pie tā pieskārties; reiz to izdarījis bailes

tam pāries. Apmeklējot lopu kautuvi, tas drizi pieradis

redzēt asinis.

Neilgi atpakaļ kāds izmeklēšanas tiesnesis izteica

stingru rājienu diviem viriešiem, kuriem bijis bailes iet

un atsvabināt kādu tikko pakārušos cilvēku. Viņi apro-

bežojas ar to, ka pasauca palīgā citus cilvēkus, bet pa

to laiku nelaimigais bija nomiris. Ko jūs daritu, viņu
vietā ?

Kā jānes cietušais.

Bez samaņas ešoša cilvēka nešana

savrupēji. — Pagriežiet cietušo ar seju uz leju.
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Ievainoto vešana.

Sēdēklis pārnešanai sēdus.

Ceļos nometušies, paceliet viņu tik daudz, lai varētu iz-

bāzt tam zem vēdera jūsu galvu un labo plecu. Izbāžat

savu labo roku starp viņa kājām un apņemat ar to viņa

Kā pacelt. Kā nest.

labo cisku. Ar savu kreišo roku piegriežat viņa labo
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Ka nolaist zeme. Roku krustojums nešanai sēdus divatā*

roku uz priekšu zem savas kreisās un, saņēmuši tojaiz
plaukstas ar savu labo roku pieceļaties stāvus.

(Liekat to skautiem papāriem izmēģināt.)

Kā diviem nesējiem nest pie sa-

maņas esošu cilvēku (Sk. speciālās grāmatās.)

Kā pārnest sēdus vienatnē.

Kā pārnest sēdus divatā uz sakrustotam rokām.
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levainoto nešana uz muguras.

Nešana aiz svārkiem. Ne-

sējam viena roka brīvā,

Nešana aiz apkakles: ne-

sēja abas rokas brīvas.

Nestuvēm var noderēt šadi priekšmeti:

Nestuves no 2 nūjām un svārkiem.

a) Pinums, sleģis, durvis, vārti — apsegti ar sal

miem, sienu, drēb.ēm vai maisiem.
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b) Gridsega, deķis, maiss, brezents — izklājot un

uztinot katru malu uz diviem stipriem mietiem. Pagal-
vi ieliekat svārkus.

c) Divi svārki, kuriem piedurknes apgriestas uz

iekšu, izbāžat divus mietus caur piedurknēm; virs tiem

sapogājat svārkus. (Skat. zimējumu).
d) Divi maisi, kuriem izbasti cauri divi mieti, iz-

taisāt tajos apakšā stūros caurumus.

Nesot cietušo uz nestāvām, pirms dodaties ceļā,
pārliecināties vai viņam ir ērti tajās. Abiem nesējiem jā-

ceļ nestuves vienā laikā; viņiem jāiet nevienādiem soļiem
neietur kāju. Pakaļēja nesēja pienākums ir uzrau-

dzit cietušo.

Ja mieti ir isi, tad vajaga Četri nesēji — katru

savā stūri.

(Izmēģinājāt šis dažādāš metodes.)

Ka vingrināties.

Vingrinoties pirmās palīdzibas sniegšanā, no liela

svara notaškit iedomātos cietušos ar asinim un dubļiem,
lai pieradinātu glābējus pie viņu izskata, kuri citādi pie
patiesiem nelaimes gadijumiem ļoti pārbistās. Aitu asi-

nis var dabūt skārņos.

Apmācibas laikā klubā sagatavojiet lielu dūmu

ugunskuru blakus telpā vai ēkā (ja iespējams, pirmā

stāvā). Slepeni norunājiet ar diviem vai trijiem skau-

tiem, kā pie briesmu signāla, viņiem jāskraida apkārt
jākliedz un jāmēģinā sacelt paniku.

Trauksmi var sacelt, ja kāds ieskrien klubā klieg-
dams: „Deg, deg — māja deg," vai ari uzspridzinot dažas

petardes. Pēc tam liekiet vienam vai diviem kopiem ap-
dzēst uguni kopnieku vadibā. Viņiem jāaiztaisa logi un dur-

vis. Izsūtiet skautus pa telpām apraudzities, vai uguns ne-

izplātās un vai nav kāds, kuram būtu vajadziga palidziba.

šiem skautiem jāuzliek slapjas kabatdrādas uz

mutes un deguna. „Bezsamaņas" personas (lelli no

maisiem) paslēpti zem galdiem v. c.
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Tris nesēji.

"Sagatavoties pacelša-
nai"

— nesēji nostājās
uz ceļa, tuvāki cietušā

kājām, uzceļ ievainoto

uz saviem ceļiem. Pēc

nākošās komandas "pa-

celt", viņi paceļ ievai-

noto uz rokām. "Uz

priekšu marš", nes to

kur norādīts.

Pēc komandas: "Uz

priekšu, marš, stāt, uz

labo, nolaisties uz ce-

ļiem" Nesēji nostājās
pa labi (pa kreisi) no

cietušā.

Skautiem tie jāglābj iznesot tos uz pleciem, vai

velkot pa zemi un nolaižot pa logiem. Izlietojiet uguns-

dzēsēju lēkšanas segas v. t. t.

Citas grupas izvelk Šļūtenes un saskrūvē tās kopā
vai nostāda ķēdēs ūdens spaiņu padošanai.

Citas grupas cenšās atdzīvināt izglābtos, izveido

ķēdi vai „žogu", lai palidzētu policistiem vai ugunsdzē-

sējiem atturēt pūli v. t. t.

Rotaļas.

„Cietušo pārnešana uz ātrumu." No-

stāda cietušos rindā apm. 50 mtr. attāļumā no izejas
vietas. Glābēju kops pieskrien pie cietušiem ar virvēm,
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iesien cietušos virvēs un velkot viņus lidzi, atgriežas iz-

ejas vietā. Atzimē beidzamā pienākšanas laiku. Kopi
apmainās lomām. Tas no viņiem, kas uzdevumu izpil-

dījis visātrākā laikā, uzvārējis. Mezgliem jābūt pareizi
sasietiem un cietušo svārki jāliek tiem zem galvas.

„
Glābšana zem ienaidnieka uguns."

Viens kops A, aizstāv ierakumus ar rokas granātām,

pagatavotām no papes bumbām, piepildītām ar dubļiem.

lenaidnieks B, uzbrūk ierakumiem ar tādam pat

bumbām.

Katrs, kuru trāpa bumba, skaitās ka kritis.

Pirmais no B, kurš tiek trāpits, pakrīt turpat uz

vietas, bet otrs no B cenšās sniegt tam pirmo palīdzību
un pēc tam izglābt. Ja viņam tas izdodās, tie ir uzvā-

rējuši. Ja tie nošauti, pirms izkļuvuši no ugunsrajona,
tad uzvārejuši ir A. levainotais, pirms to aiznes, ir pa-
reizi jāpārsien. levainotās vietas norāda tiesnesis. le-

vainotā pārnešanai var lietot visādus paņēmienus.

Uzvedumi.

Dažiem dzivības glābšanas uzvedumiem ir liela

piekrišana, kā pie izpildītājiem, tā pie skatītājiem.

Nelaimes gadijums ar riteņbraucēju.
Zēni atgriežās no nometnes. Viņus panāk kāds pār-

drošs riteņbraucējs. Nelaimes gadījums. Skauti sniedz

pirmo palīdzību cietušām un uz pagatavotām nestuvēm

aiznes cietušo uz slimnīcu.

Deggāzes eksplodēšana. _Kāda Priek-

šauta kundze ar savu ģimeni iziet pastaigāties. Viņi ir

aculiecnieki kādai briesmīgai dzelzsceļa katastrofai.

Priekšauta kundze atgriežoties mājup sastop kādu drau-

dzeni. Marija tiek aizsūtīta uz māju aizkurināt gāzes
plīti un uzvārīt tēvam tēju. Tēvs atgriežās no darba un

atrod māju pilnu ar gāzi. lerodās sanitāru nodaļa. Cie-

tušā pārnešana un mākslīga elpošana. lerodās uz ska-

tuves policists Hoho. Kā nevajaga meklēt pēc gāzes
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izplūšanas cēloņa. DroŠsirdiga, bet nespējīga policista
bēdigās beigas.

Ugunsgrēka uzvedums. Vakars priekš-

pilsētas vasarnicā N° 5. Ugungrēka signāls. ledzīvo-

tāju modināšana. Aizsargķēdes izveidošana pūļa atturē-

šanai. Glābšanās lecot iz logiem. Ugunsdzēsēju no-

daļas ierašanās ar lekšanas segām. Glābšanas valgi un

ugunsdzēsēju trepes. Atlikušo iedzīvotāju izglābšana.

Kopīga aina. Strādnieki nodevušies saviem

dienas darbiem, kad notiek sprādziens, kuram seko

ugunsgrēks ēkas iekšienē un kādas ārējās sienas iegrū-
šana, kas ievaino kādu garāmgājēju. NecietuŠie strād-

nieki nodarbojās ar saviem nelaimigiem biedriem, bet

daži aizsteidzās pēc palīdzības un atgriežās ar sanitā-

riem un ugunsdzēšamiem rīkiem. Daži izglābjās no

degošās ēkas izlecot ārā uz lekšanas segām.
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IX. nodaļa.

Tēvijas mīlestība.

jeb

Mūsu pilsoņu pienākumi.

26-ais ugunskura stāsts.

Mūsu valsts.

Ka viņa radās. — Ka lai viņa pastāv.

Aizrādījumi vadītājiem.

Kā papildinājumu ļoti ieteicams izlietot plašāku

Latvijas karti. Neliels globuss neizmaksā visai dārgi
un viņš dod labu sajēgu par zemju samēriem un at-

tālumiem

Sniedziet pārskatu par vietējās apkārtnes vēsturi,
un papildināt to interesantiem un dramatiskiem izvil-

kumiem, ja iespējams attiecīgā apvidā un vietā.

Musu valsts.

Mūsu valsts nav visai liela, viņa pieskaitāma ma-

zākām pasaulē, bet katram latvietim sava tēvija ir tas

visdārgākais zemes stūrits.

Mūsu valsts — Latvija — ir latviešu apdzivota
zeme, Baltijas jūras austrumu piekrastē. Viņu var saukt

par „triju zvaigžņu" zemi, kā sastāvošu no trijām da-

ļām — Kurzemes, Vidzemes, Latgales. Lidz 1920. g.
šīs „zvaigznes" vēl nebija apvienotas vienā zvaigžņājā.
Viņas pēc sava lieluma un ari pēc dabas gandriz vienādas.

Mūsu valsts ir plašs auglīgs līdzenums, kuram

dažās vietās pacēlās ne visai augsti kokiem apauguši
kalni. Netrūkst ari mežu, ezeru un purvu. Baltijas jūrā

dabūjams dzintars. Dzintars bija tas, kas senātnē no-
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derēja par sevišķu greznumu un pēc kura pat feniķieši
mēroja ceļu no liela attāluma un ievērojamais dzejnieks
Homērs apdzied „Dzintarzemi".

ledzivotāji Latvijā nav daudz un viņu skaitu vēl

samazināja karš un revolūcija, gan paņemdamas viņu
dzivibas, gan aizdzidamas tālā svešumā kā bēgļus, no

kuru gaitām, laba daļa vairs neatgriezīsies.

Daudz cieta mūsu zeme kara gados, bet pēc pa-

beigtām brīvibas ciņām, kad Latvijas valsts nodibināta,

tā sāk atkal atdzimt un uzposties. Daudz jaunu ēku un

druvu pārklāj mūsu zemi — tas mūsu jaunsaimnieku
darbs, kuri tagad dabūjuši to, pēc kā ilgojās veselām

paaudzēm viņu priekšteči un ko kādu reizi ar varu un

viltu atņēma svešnieki. šie svešnieki kalpināja latvju
tautu 700 gadus sūrā vērgu jūgā, bet tagad viņa ir briva

un patstāvīga.

Par to ir jāpateicās labākiem latvju dēliem, kuri,

kā isti skauti, atdevuši to dārgāko mantu, kas katram

cilvēkam ir — dzivibu, lai redzētu uzlecam Latvijas sauli.

Un jums, skautiem, nebūs to aizmirst. Kad pieaugsat

par savas tautas īstiem skautiem, mēģiniet rast ceļus viņas
un valsts zelšanai. Augat un viegrinaties, lai jūs būtu

krietni, noderigi un spētu sargāt mūsu valsts ieguvumus.

Kā radās musu valsts.

Pirms 700 gadiem Baltijas jūras piekrastē dzīvoja

laimiga un briva latvju tauta. Kāda bijuse mūsu senču

dzive, to spilgti raksturo atrastie kapi un pilskalni; bet

galvenais: etnogrāfiskie priekšmeti, ko nespēja iznicināt

700 gadus ilgā tumšās verdzības nakts. XII. g. s. mūsu

zemē ieradās dzelzis kaltie svešnieki — vāci un ar varu

un, galvenais viltu, atņēma latvjiem zemi. Latvji ciniju-
Šies kā lauvas par savu brivību un zemi, bet ar uguni
un zobenu vāciem beidzot izdevās veikt senčus un pa-

darīt tos par vērgiem.
To visu viņi darija „garigas gaismas un kultūras"

labā, lai gan tas bija tikai maskojums. Latvji nebaudīja
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nekādu citu, izņemot „pātagu" kultūru. Brālība un cii

vēku mīlestība, kuru pasaulei nesa kristīgā ticība, bija

gan dažā ziņā brālība svešnieku starpā, izdalot latvju
zemi un iegūtos augļus. Ari kristīgo ticību ar varu uz-

spieda, jo viņu sludināja nesaprotamā valodā.

Tumšs, tukšs un drūms, asiņu un asaru pieslacīts,
ir pirmais vērdzibas laiku posms. Par to liecina mūsu

tautas dziesmas. Tur mēs lasām par izmisumu, dvē-

seles vaidiem, saucieniem pēc atriebibas par padarīto

pārestību. Un viņi ticēja ar asarām acīs, kā reiz pie-
nāks labāki laiki, kā ari viņus atkal iecels saulītē.

Tad nāca zviedru laiki. Bija atkal kungi, bet tie

gribēja tomēr darit kautko mūsu tautas labā. Dibināja

skolas, nokārtoja zemnieku jautājumu, ko vācu laikā

nedarīja. Gribēja pat iznīcināt baronu privilēģijas. Ari

kristīgās ticības labā daudz darīja, lai tā latvju garam
būtu saprotama. Zviedri gribēja vēl daudz darīt, bet

baroni sāka uztraukties un meklēt pēc glābēja, kurš

palidzētu uzturēt veco kārtibu. Latvji vēl nesaprata_ šo

ciņu un nevarēja pacelt roku par zviedru nodomu uzvāru,

jo vācu kundzība bija 400 gadu laikā paspējuse „nokul-

tivēt" lielā garīgā nespēkā.

Nāca atkal jaunas kara vētras un daudz latvju

aizgāja bojā varoņa briesmās, badā un salā. Stāsta, kā

desmitām verstēm neesot suņi rējuši un gaiļi dziedājuši.

Latvju zemi iekaroja krievi, kuri baroniem solija uzturēt

viņu privilēģijas', bet latvjiem nesolija nekā.

Nāca otrs tumšais vērdzibas laikmets Latvijā. Lat-

vjiem atņēma katras tiesibas uz zemi un brīvību, un

padarīja tos par dzimtscilvēkiem. Mūsu senčiem atlikās

nest savu smago nastu un cerēt, kā uzausis reiz latvju
saule. Latvju vaidi aizskanēja lidz krievu valdībai, kura

beidzot deva brīvību bez brivibas kliegts un vaidēt, ci-

tādi to uzskatija par dumpi; kuru apspieda varas līdze-

kļiem. Tādi dumpji bijuši vairāki.

Beidzot latvju tauta sakustējās. Pamodās doma,
ka reizi latvjiem jābūt saimniekiem savā zemē. Vāci



344

sabijās un sāka gudrot, ko varētu priekš mums darit,

mūs neizlaižot no savas varas. Tikmēr uznāca pārkrie-
vošanās laikmets, kas gribēja latvjus pārvērst par krie-

viem. Latvji sāka cīnīties uz abām pusēm, lai izcirstu

ceļu uz brīvo, neatkarigo Latviju,

Beidzot izcēlās pasaules karš. Radās ārkārtīgs
nacionālismu saviļņojums. Likās pienācis laiks lai sa-

sniegtu pirmo etapu Brīvās Latvijas ideālam, nodibinot

autonomu Latvijas valsti lielā Krievijā.

šīs idejas sasniegšanai latvji kara laikā nodibināja

latvju strēlnieku pulkus — mūsu nacionālāsarmijas priekš-
tečus, lai cīnītos pret tiem, kuri 700 gadus atpakaļ bij

sūtījuši viņu vērdzinātājus. Latvju strēlnieki ar savu

varonibu saistīja visas pasaules uzmanību. Un bij ar ko

jūsmot par tādiem varoņiem, kā pulkvedis Briedis. Viņi
cīnījās kā lauvas, aizturot latvju zemi no naidīgiem uz-

brucējiem.
Karam ieilgstot un Krievijas cara tronim krītot

uzliesmoja jaunas idejas dēļ kurām varēja karot, proti
tautu pašnoteikšanas. Ari Krievijā nodibinājusēs demo-

krātiskā valdība, šai idejai no sākuma itkā piekrita. Bet

1917. g. rudeni Šo valdību gāza lielinieki, kuri bija nai-

digi katrai nacionālai idejai. Viņi sagraujot armiju atklāja

ceļu visas latvju zemes ieņemšanai no vāciešiem.

Vēl lielinieku valdīšanas sākumā latvju politiskie un

kulturelie darbinieki Latvijas valsts idejas realizēšanai

nodibināja Nacionālo Padomi, kura sapulcējās Valkā

novembri 1917. g. ši padome noskaidrojot galvenos
virzienus un pamatus Latvijas valsts celšanai, ievēlēja

savu galveno valdi V. Zamueļa vadibā ar sēdekli Valkā

un viņas ārlietu nodaļu J. Goldmaņa vadībā ar sēdekli

Pēterpilī. Nacionālā Padome, vājāta kā no lieliniekiem,
tā no vāciem, varonīgi un nemitoši pauda Latvijas valsts

ideju tautā, aicināja atgriesties dzimtenē daudzus tūk-

stošus latvju bēgļu, izkaisītus kara laikā pa visām Krie-

Krievijas malām un tani pašā laikā iepazīstināja Sabie-

drotās Lielvalstis — Angliju, Franciju, flmēriku ar latvju
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tautas centieniem, viņas kulturelu ūn ekonomisko stā-

vokli un ar to, kadā ceļā Vācija un Krievija cenšās iz-

nicināt latvju tautu, to sašķeļot un kolonizējot viņas zemi.

Vājāta no, vāciem Nacionālā Padome pārcēlās uz,

Pēterpili, bet pēc Vācijas sakaušanas pārcēlās uz Rīgu,
kur apvienojušās vēl ar citām politiskām organizācijām,

viņa pārdēvējās par Latvijas Tautas Padomi.

Nacionālās Padomes darbs nepalika bez sekmēm:

viņas delegātais priekšstāvis pie Anglijas valdības Z.

Meierovics saņēma 11. novembri 1918. g. no Anglijas
valdibas Latvijas defakto atzīšanas rakstu.

Pēc tam, 18. novembrī 1918. g. Tautas Padome

svinīgi pasludināja Latviju par patstāvīgu valsti. Nodi-

binājās Pagiadu Valdība, par kuras galvu Tautas Pado-

me ievēlēja Kārli Ulmani.

Jaunās valsts stāvoklis bija ļoti grūts. Zeme bija
karā izpostīta. Vāci, kuri bija visu laiku to postījuši un

turpināja vēl šeit palikt, vilcinājās nodot pārvaldi Pagai-
du Valdibas rokās. Bet vāciem aizejot, tiem sekoja
Krievijas komunistu armija, lai gāstu Pagaidu val-

dību un dibinātu padomju valdību. Atjaunotai Latvijai
nebija vēl pietiekoša karaspēka, lai aizstāvētu savus

iegūvumus un komunisti drizi vien to iekaroja. Valdība

un Tautas padome bija spiesta pagaidām pārcelties uz

Liepāju.
Tas bija Šausmu laikmets, kur komunisti, terorizē-

dami, izrēķinājās ar saviem pretiniekiem. Simtiem lat-

vju sabiedrisku darbinieku, inteliģences, zemnieku un c.

krita par upuri. Ar savu saimniekošanu komunisti iedzi-

na jau tā izpostīto zemi vēl lielākā postā. Par laimi vi-

ņi nedabūja valdīt ilgi.

1919. g. maijā komunisti bija spiesti bēgt no Lat-

vijas, jo viņiem uzbruka ziemeļos — Pagaidu Valdibas

nacionālā armija, kopā ar igauņiem, dienvidos — nacio-

nālā armija kopā ar okupācijas kara spēku. Viņi atstā-

ja Kurzemi un Vidzemi un nocietinājās vienā Latgales
daļā, no kurienes tos vēlāki 1920. g. latvji izdzina.
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Pagaidu Valdībai komunistu laikā bija grūts stāvo-

klis, jo atejošais vācu karaspēks kopā ar vācu muiž-

niekiem pienācigi neaizstāvējās pret komunistiem, nedz

ari ļāva Valdibai to darit, bet pat gatavojās to gāst.

16. aprili 1919. g. viņiem tas ari izdevās. Sastā-

dijās viņiem padevīga jauna valdība, kurā iegāja ari da-

ži latvieši. Pagaidu Valdības pusē nostājās Sabiedrotie,

bet vāci nelikās ne zinis un sāka valdit. Vācieši tikai

tagad uzsāka ciņu pret lieliniekiem un kopā ar dažām

latviešu karaspēka daļām izdzina lieliniekus un ieņēma

Rigu. šajās cīņās krita pirmais Nacionālās Armijas

virspavēlnieks pulkvedis Kalpaks. Viņa vietā stājās ģe-
nerālis Balodis.

Vācu karaspēks nesavienojās ar Pagaidu Valdibas

armiju, kas cīnījās pret lieliniekiem Ziemeļlatvijā un uz-

sāka pat pret to, ka ari igauņiem, kaujas darbību, bet

tika paši sakauti un aizdzīti atpakaļ Kurzemē, lai tad

izvāktos no Latvijas pavisam paši. Bet tie vēl vilcinā-

jās. Līdz ar viņu sakaušanu gāzās ari viņu valdība un

Pagaidu Valdība atkal varēja atjaunot savu darbibu.

Viņa kopā ar Tautas Padomi, sagatavoja priekš-
darbus valsts uzbūvei, kurus tāļāk vajadzēja veikt tau-

tas izvēlētai Satversmes Sapulcei. Vēlēšanas vēl neva-

rēja izdarīt, jo dažos Latvijas apgabalos bija svešas va-

ras: Kurzemē — vācieši, Latgalē — lielinieki, Ziemeļ-
Vidzemē — igauņi. Drizi bija redzams, kā vāci Kur-

zemē atkal gatavo kādu pārsteigumu, ko pierādīja ar

savu izturēšanos pret Valdības iestādēm. Bija skaidrs,

kā muižniecība dos Latvijas valstij vēl kādu triecienu,

kas ari notika, uzbrūkot Rīgai, kuru vadīja kāds krievu

virsnieks — Bermonds.

Mūsu armijās cinījās pret lieliniekiem Latgalē un

tāpat stājās pretim ari vāciem, kuri skaitā un apbruņo-
šanas ziņā bij lielā pārsvarā. Viņus apturēja, maz sa-

gatavotā un nelielā mūsu armija, varonigī cinoties pie

Daugavas. Visa tauta bija kā viens virs — augstākā

tēvijas mīlestības uzliesmojumā, ņēma dalību cīņās pie
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Daugavas. Veselu mēnesi ilga varonigā ciņa, lidz beidzot

— ar Sabiedroto jūras soēku palidzibu, izdevās atsva-

bināt Pārdaugavu no vāciem, kurus drīzi pēc tam iz-

dzina ari no Kurzemes. Tūliņ pēc tam sāka uzbrukt

ari lieliniekiem Latgalē un drizi to atsvabināja. Tā Lat-

vija kļuva briva un varēja nodoties savam pašizveidoša-
nās un nostiprināšanās darbam.

1- maijā 1920. g. sanāca tautas izvēlētā Satvērs-

mes Sapulce, kura veica Šos pienākumus. Pēc tam

Latviju juridiski atzina citas valstis, uzņemot viņu, kā

pilntiesigu valsti, savā saimē. 18 novembri 1922. gadā
sanāca I Latvijas parlaments — Saeima, kura izvēlēja

par Valsts Prezidentu Jāni Čaksti un nodevās savam

likumdošanas darbam.

Ka lai pastāv mušu valsts.

Jūs jau ziniet no skolas, kā, ja tur iestājās kads

lieligs zeņķis un taisās jums pāri darit, viņš to dara do-

mādams, kā jūs tam padosaties, bet ja zināsiet, kā jā-
boksejās un jāsavalda, viņš mainīs savu izturēšanos un

atsacisies no tam. Tāpat tas ir ari tautu starpā.
Vislabāki. ja mēs esam visi labi draugi — un to

mums vajaga panākt — nevis otru aizskārt un vie-

nam otru izsmiet, bet ja kāds no tiem nāks uz domām

mums darit pāri, vienīgais ceļš, kā viņu tam atturēt, pa-

rādot, kā mēs varam un gribam cīnities ja mūs

uz to piespiedis.

Sevišķi mums, latvjiem mūsu nelielās valsts labā,
mūsu pienākums ir censties dzīvot mierā ar citām tau-

tām. Mēs, skauti, to varam, jo tagad gandriz citā valsti

ir mūsu brāļi skauti. Mums jācenšās ar tiem tuvāki

iepazities sarakstoties un tos apciemojot, un tā kļūstot

par viņu draugiem. Bet tajā pat laikā mums nevajaga

aizmirst, kā ja kāda valsts, tāpat kā tauta, atmet savu

mieru, vai grib nozagt kādu gabalu zemes un ja ši tau-

ta nevar pierādit, kā viņa var celties un aizstāvēt sevi, viņa
tiks nobidīta un iznicinātā. Tādēļ, ja jūs, skauti, vēlaties, lai
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jūsu zemei būtu miers, jums katram jābūt modram par

to katrā laikā un kad vajadzigs par to celties. Neesat

bailigi un nemeklējat algādžus, kas priekš jums karotu

un mirtu. Dariet visu paši, mācaties ier.ndu un ŠauŠa?

nu lai kā virs jūs varētu ieņemt savu sargvietu līdz ar ci-

tiem vīriem, lai aizstāvētu savas sievas, bērnus un cie-

mūs, ja tas būs vajadzīgs.

Kā zēns jūs variet rādīt, ka esiet spējīgi stāties

to vietās, kuri aizstāv dzimteni, un variet darit viņu
darbus.

Sešpadsmit gadus vecs zēns, ja viņš grib — var

būt tikpat krietns, kā divdesmit un vairāk gadus vecs

jaunēklis, lai izpildītu šavus pienākumus pret dzimteni.

Esiet gatavi! Katrs vīrietis savā vietā, un dariet

savu darbu! Jūsu sentēvi grūti pūlējās, jūsu tēvi un

brāļi grūti cīnījās un grūti mira, lai iznestu Latvijas pat-
stāvību saulitē, priekš jums. Tādēļ neļaujiet, lai viņi no

debesīm raudzītos un redzētu, kā jūs savas rokas at-

raujiet no darba, nekā nedarīdami viņas un viņas pastā-
vēšanas labā.

Aizrādījumi vadītajiem.

lemāciet skautus dziedāt:

„Dievs, svētī Latviju", „Pie tēvu zemes dārgās
ķeries klāt,", „Mūžam zili ir Latvijas kalni", „Ej sau-

līte drīz pie Dieva" un citas patriotiskas dziesmas.

Apmeklējiet un iepazīstaties ar dzimtenes vēstu-

riskām vietām, muzejiem v t. t.

Uzvediet skatus un dzīvas bildes no Latvijas
atbrīvošanas ciņu raksturīgiem momentiem.
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27-ais ugunskura stāsts.

Pilsoniskums.

Skauta-pilsoņa pienākumi. — Pilsoņa-karavira pienākumi.
Strēlnieciba. — Izpalīdzība policijai.

Skauta-pilsoņa pienākumi.

Katrs krietns latvietis var divējādi būt modrs par

mūsu valsts pastāvību.
Pirmkārt — ar saviem pilsoņa miermiligiem no-

lūkiem.

Ja katrs mūsu pilsonis izveidos sevi par tiešām

krietnu, derīgu cilvēku, mūsu mazā tauta būs par svē-

tības piemēru visai civilizētai pasaulei un neviens nevē-

lēsies redzēt viņu vērdzinātū no kādas citas tautas (kā
tas bija ar Beļģiju). Ari citas tautas negribēs to pavi-

visam darit. Bet lai mēs šādu stāvokli uzturētu, mums

jābūt krietniem pilsoņiem un cieši vienotiem draugiem
savā starpā mūsu valstī.

Tauta, kurā valda nesaskaņas, nevar pastāvēt. Tā-

dēļ jums jau no mazotnes vajaga sākt uzskatīt citu

šķiru zēnus ne kā savus ienaidniekus. Atcerāties jūs,

bagāti un nabagi, iz pilīm vai iz būdiņām, ka vispirms

jūs esiet latvji, kuriem ir sava valsts, un kuru var ap-

draudēt ārēji ienaidnieki. Tādēļ jums jāstājās plecu

pie pleca.

Ja savā starpā saķildosaties, jūs kaitēsiet tikai sa-

vai valstij. Tādēļ jāaizmirst esošo stāvokļu starpības.

Ja jūs niciniet citus zēnus, tādēļ, ka tie pieder pie

nabadzīgākas šķiras — jūs esiet uzpūtīgs muļķis ; ja jūs
ienistiet citus zēnus, tādēļ, ka tiem laimējies piedzimt

bagātākiem un ka tādēļ tie varējuši baudīt augstāku iz-

glītību, nekā jūs, tad esiet tīrais nelga.

Ikkatram no mums jāieņem šinī pasaulē tāda vieta,
kādu mēs to atrodam un jācenšās viņu uzlabot un sai-

stīties kopā ar citiem.
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Mēs esam līdzīgi ķieģeļiem mūri, kur katram sava

vieta, kaut gan izliekās ļoti nieciga tik lielā mūrī. Bet

ja viens ķieģelis sadrūps jeb izkritis, tajā vietā pavairo-
sies spiediens uz citiem, radisies plaisas un mūris sa-

gāzīsies.

Netīkojiet par daudz pēc visādam ērtībām uz reizi.

Ja jūs tā sāksiet, tad piedzīvosiet bez gala vilšanās.

Strādājiet Latvijas vai tā aroda labā, kurā esiet

nodarbināti un redzēsiet, kā iemantosiet ar laiku visus

paaugstinājumus un visas sekmes ko vēlējaties.

Cenšaties sagatavot sevi minētam, nopietni māco-

ties tos priekšmetus, kurus jums māca skolās, ne tādēļ,
ka tas jums rada patikšanu, bet ari tādēļ, ka tas jūsu

pienākums pret savu valsti. Mācaties šādā garā mate-

mātiku, vēsturi, savu valodu, un jūs tiksiet tad uz priekšu.

Nedomājiet tik daudz par sevi, kā par savu valsti

un saviem nodarbinātājiem. Pašuzupurēšanās tiek vie-

nādi atmaksāta. Daudzi no jums, skauti, kara laikā

apmainijuši rotaļu brīžus pienākumu izpildīšanai un pēc

gadiem jūs varēsiet atskatīties uz to ar gandarījumu at-

cerotos, ka būdami tikai zēns, esiet dzimtenes labā „da-

rijuši savu daļu."
Cik daudz labāki jūs pēc tam jūtisaties par tiem

ļaudim, kuri visādi no tam izvairījās un domāja tikai par

savu drošibu un ērtību, nekā par dzimtenes labklājību.
Par to viņu tālākais mūžs ir apklāts ar kaunu —

kaunu, kuru viņi nevar nomazgāt.

Pilsoņa-karavīra pienākumi.

Latvija nav bez saviem slepeniem ienaidniekiem,

kuri ar kārām acīm raugās uz mūsu' zemes stūriti un

mūsu uzplaukšanu. Nekas tiem nebūtu pretim padarīt
latviešus atkal par vērgiem, izdzīt viņus iz saviem cie-

miem un laukiem. Atceraties, ar kādām grūtībām tika

izpirkta latvju tautas un dzimtenes brīvība. Par to lēja
savas asinis mūsu tēvi un brāļi, lai latvju tauta būtu mū-

žigi noteicēja par sevi un savu zemi.
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Tādēļ katram pilsonim, kuram piemit izturiba sevī,
vajaga būt modram, lai varētu ņemt dalibu dzimte-

nes aizstāvēšanā.

Jau agrāk šinī grāmatā aizrādiju, kā kad Mafe-

king'a bija no būriem aplenkta, pilsētas zēni izveidoja
paši savu kadetu nodaļu un veica pie aizstāvēšanās de-

rīgu darbu, izpildot pienākumus, caur ko lidzšinējie izpil-
ditāji-pieaugušie varēja iet dienēt frontē. Ir liela varbūtiba,
ka ari mūsu dzimtenei kādu dienu var uzbrukt ienaid-

nieks pilnigi negaidot ar lieliem spēkiem, kā tas bija ar

Mafeking'u.

Tādēļ skautiem, sekojot savai devīzei „Esi modrs!",
jācenšās, lai viņu riciba ari sakristu ar Šo devizi, kā tas

lielā karā bija ar angļu skautiem.

Pirms tika izvesta karaspēka mobilizācija, skautu

grupas tika nostādītas nekavējoši visā valstī dzelzsceļu
tiltu un telegrāfa liniju aizsardzibai no ienaidnieku spiegu
postošās rokas.

Kad piekrastes sargi (Anglijas robežas iet gar pie-
krasti) tika iesaukti flotes dienestā, Admiralitāte pieņēma
1800 skautus viņu pienākumu pildīšanai.

Kad ļaudis tika atrauti no valdibas un citām iestā-

dēm, skauti bija spējīgi ieņemt viņu vietas, tā kā pēc
tā laika izteiciena — „viss gāja kā smērēts". Angļu

policija visā valstī bija ļoti nodarbināta un tādēļ tika skauti

pieņemti, kā palīgi — viņu skaits sasniedza 2000.

Bet tie skauti, kuriem bija attiecīgs vecums, tūk-

stošiem iestājās armijā, lai aizstāvētu savu dzimteni un

virsnieki zināja vēstīt, cik ļoti frontes skautu apmācības

noderīgas teicama karavīra izveidošanai.

Mēs nesagaidām nekā daudz no jaunekļa, kurš

•nav teicams futbolists un kriketists, un kurš tikai mētā-

jās apkārt, censdamies izskatīties (un bez kādām sek-

mēm) pēc pieauguša, smēķēdams lētas cigaretes. Bet

mēs tāpat nevaram pavisam nekā sagaidīt no zēna, ja
pat viņš ir labs futbolists un kriketists, kamēr viņš ne-

prātis šaušanu, ierindu un izlūkošanu.
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Tikai tads jauneklis būs noderigs mūsu dzimtenei,

kad ienaidnieks mums uzbruks.

Es ceru, ka īsā laikā katra futbola vai kriketa ko-

manda būs arī laba strēlnieku un izlūku komanda, un

tādēļ ari noderīga dzimtenes aizstāvēšanai, kad tas būs

vajadzīgs.
Citās zemēs zēni daudz vairāk domā par šaušanu,

nekā par savām rotaļām, jo Šaušana domāta viņu dzim-

tenei, bet rotaļas —■ viņiem pašiem.

Tādēļ topiet labi skauti un labi strēlnieki, lai varētu

aizstāvēt dzimtenes sievietes un bērnus, ja tas kādu reizi

būtu vajadzīgs.

Strelniecība,

Atkal no jauna parādās nesmēķētāja pārākums pie
šaušanas. Es pats jaunibā smēķēju un tad nodevos

Šaušanai. Kad vingrinoties es atradu, ka mana redze ir

asāka, kad nesmēķēju, es atteicos pavisam no smēķē-
šanas un biju apmierināts.

Visi buri ir

labi Šaveji, tāpat
arī šveicieši.

Abās zemēs zē-

ni sāk Šaušanu

mācīties no pašas

mazotnes, izlie-

tojot priekš tam

šaujamos stopus.
Ar to jārīkojās

tāpat, kā ar šau-

teni — jāmērķē
no pleca, un kad

mērķis noņemts

jāizšauj, nospiežot gaili. levingrinājušies Šaut ar stopu

zēniem nenāksies grūti šaut tieši ar Šauteni.

Pareizas Šaušanas noslēpums pastāv šautenes pa-
reizā turēšanā, ja viņa mazliet novēršās uz kādu pusi,
lode aizskries garām. Turiet savu kreiso roku cieši
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zem Šautenes, lai to varētu atbalstit un spiežat cieši pret

plecu. Labai rokai jābūt ar īkšķi uz laides, bet ar rādī-

tāju pirkstu ap gaili, cik tāļu varat, pie izšaušanas ne-

velkat ar rāditāju pirkstu vien, citādi novilksat stobru no

mērķa; jums vajaga koka laidi un gaili spiest starp ikšķi
un rāditāju pirkstu un tad varēsiet izšaut bez izkusti-

nāšanas.

Pēc tam, kad esat izšāvuši, nepaceļat tūliņ ieroci

uz augšu, bet turpināt, kā to labi izlūki dara, raudzīties

pēc izšaušanas uz graudu, lai redzētu cik daudz esat

izšaujot novērsušies no mērķa un mēģināt to izlabot ar

nākošo šāvienu.

šaušana uz stāvošu mērķi ir tikai solis pie šau-

šanas uz kustošu mērķi. Saprotams, Šaušana uz ku-

stošiem priekšmetiem ir daudz grūtāka, bet daudz īste-

nāka, jo jūs neatradīsiet nevienu medijumu vai ienaidnieku,
kurš stāvētu pilnīgi mierā, kamēr jūs uz to izšausiet.

Viņš bēgs un meklēs pēc patvēruma, kādēļ jums vajaga
prast ātri nomērķēt un ātri izšaut.

Vislabāki vingrināties uz to, mērķējot uz kustošiem

priekšmetiem ar savu nūju, pieņemot to par Šauteni.

Nomērķējat pa priekšu uz priekšmetu, pēc tam

pagriežat stobru drusku ātrāk uz priekšu, nekā tas ku-

stas un bez kavēšanās izšaujat uz punktu, kuru jūsu

mērķis varētu sasniegt pēc vienas-divām zekundēm.

Lode nonāks turp vienā laikā ar viņu un trāpis to.

Izpalīdzība policījai.

Skauti pilsētās jo sevišķi var noderēt izpalīdzot po-

licijai. Vispirms katram skautam vajaga zināt, kur atro-

dās pastāvīgie policijas posteņi — t. i., kur arvienu uz-

turās policists, neatkarigi no tiem, kuri apstaigā savus

rajonus. Viņam tāpat ari jāzin, kur atrodās ugunsgrēka
signāli, tūvākais ugunsdzēsēju depo, tūvākā slimnīca, vai

ambulance un aptieka.

Ja jus esat nelaimes gadijumā aculiecnieks un ne-

varat paši palidzēt, skrejat un paziņojat tūvākam polici-
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stam, un apjautājaties, kā jūs viņam varētu palīdzēt —

vai pasaukt ārstu, važoni, vai c. Ja jūs dzirdiet polici-
stu svilpes zignālu, skrejiet un piedāvājat tam savu palī-
dzību ; tas ir jūsu pienākums, jo viņš kalpo valsts labā.

Ja jums atgadās na"kti ieraudzīt vaļējas un neapsargātas

durvis, vai logus, paziņojat par to rajona policistam; bet

nekādā ziņā neuzņematies slepenpolicista darbu uzrau-

got ļaudis, vai spēlēt spiega lomu.

Ja jūs atrodat pamestu bērnu, vai suni, jeb nozau-

dētu lietu, jums tūliņ jānogādā to policijas iecirkni.

No tiem gadījumiem, kad angļu skauti apbalvoti

par izpalīdzību policijai, pievedīšu sekošus piemērus.

Skautmasters Crovvther's, no 1. Huddersfield'as

pulciņa, bija steidzies palīgā policistam, kuram bija uz-

brukuši divi piedzērušies vīrieši, apbruņojušies ar pudeli
un kruķi. Daudz ļaužu stāvēja apkārt, bet nekā neda-

rīja, lai policistam palīdzētu.

Skautmasters Harold's Ware's no 2. Streatham'as

pulciņa bija izdarijis to pašu un saņēma no pilsētas val-

des-atzinības rakstu par savu drošsirdīgo izpalīdzību.

4-tā Southampton'as pulciņa kopnieks G. Brovvn's

ieraudzija policistu cinamies ar Četriem vīriešiem, pie kam

tiem apkārt stāvēja vesels pūlis skatītāju. Viņš izsprau-
cās tam cauri un saķēra policista svilpi, un deva ar to

zignālu, tā ataicinādams palīgā vairākus policistus. Viņš

pats bija dabūjis spērienu paceli, bet bija izpildījis savu

pienākumu pret valsti.

Aizrādījumi vadītajiem.

Šaušanu telpas izdariet ar saspiesta gaisa šau-

tenēm.

Stopas. — Skauti var pagatavot paši sev stopas
ar laidi un gaili, un mācīties no tiem šaut.
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Rotaļas.
JzšauŠana." — Divi kopi sacenšas savā star-

pā. Mērķi: pudeles vai ķieģeļi, uzstādīti stāvus un

attēlojošus pretinieku kopu. Abi kopi nostājās vienā

rindā 20 — 25 metru attāļumā no mērķiem. Pēc ko-

mandas:
„
Uguni!" viņi sāk sviest uz mērķiem ar akme-

ņiem. Tikko kāds mērķis tiek nogāsts, tiesnesis liek

atteicigai personai no otra kopa atsēsties — viņš ir kri-

tis. Ja ir pietiekošs vairums akmeņu, rotaļa turpinājās
kamēr viss kops ir iznīcināts. Var ari katram kopām
nodot zināmu daudzumu akmeņu, vai ari ierobežot laiku,

piem : — vienu minūti. .

„Frančiun angļi," jeb „V irv c s vilk Š a-

n a." — Viens kops pret otru.

„Badajoz'as ieņemšana". — Viens kops
(franči) uzkāpj uz ļoti izturiga ķēķa galda vai sola un

aizstāv to pret visiem, kuri mēģina tuvoties. Angļi uz-

brūk un cenšās ieņemt cietoksni noraujot nost no tā vi-

ņa aizstāvjus. Aizstāvjiem var būt puse no sava skaita

lejā zemē, aiz „vaļņiem." Ja aizstāvji pārvelk kādu

angli pāri vaļņiem, tas skaitās kā kritis. Sitieni vai spē-
rieni nav pielaižami.

(Badajoz'a ir spāniešu cietoksnis, kurš tika aizstā-

vēts no 5000 franču un spāniešu. 17. martā 1812. ga-

dā to ieņēma angļi, pie kam krita 3500 viru.)

28-ais ugunskura stāsts.

Vienoti mēs stāvēsim, sašķelti kritisim.

(Viens par visiem, visi par vienu.)

Mūsu armija un flote — nacionālais karogs — valdiba

— valsts galva.
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Aizrādījumi vadītajiem.
Nometnē ikrītus uzvelkiet karogu un apsveicat

to, un sevišķās dienās sarīkojat kādu sporta, vai sa-

censības vai c. uzvedumu, kā piem. Valsts proklamē-
šanas dienā (18. nov.), Satversmes Sapulces sanākša-

nas dienā (1. maijā). Sv. Jura dienā (23 aprili) vai

pulciņa gada svētkos.

Uzvedat skatus, vai ludziņas ilustrējošos dažas

ainas iz savas pilsētas, tautas vai valsts vēstures.

Tas saista zēnus un iespiež viņiem notikumus

atmiņā; tas audzina arī skatītājus un ienes līdzekļus.

Aizvedat skautus uz pilsētas domes sēdi, lai vī-

niem rastos jēdziens par pašvaldību.

Ja esat Rigā, aizvedat savus zēnus uz kara mu-

zeju un parādiet tiem visu, attiecībā uz atbrīvošanas

cīņām, un t. t.

Sarīkojat debates par dienas jautājumiem.

Mūsu armija un flote.

Mūsu nacionālā armija izcinijuse priekš mumsbri-

vu valsti, un ja nebūtu viņas, mūsu jaunā valsts, pašās
pirmās dienās iekarota no svešniekiem, nekad vairs ne-

kļūtu briva. Armija tagad pastāv valsts aizsardzībai un

nevis uzbrukšanai citām tautām.

Tādēļ mums vajaga rūpēties, lai viņa sastāvētu no

krietniem karavīriem, kuri, tāpat kā skauti, lai būtu mo-

dri atdot savas dzivibas katrā laikā priekš dzimtenes.

Latvijas armija. — Ikkatram latvju zēnam

pienākās iepazīties pēc iespējas pamatīgāki ar mūsu

armiju un viņas ciņu vēsturi.

Armija sastādās no vairākām ieroču Šķirām —

kājniekiem, jātniekiem, artilērijas, sapieriem, lidotājiem
un citām nozarēm. Katrai ieroču šķirai ir savas krāsas,

kuras pie formas apģērba redzamas uz zimotnēm un
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cepures virsas. Ši krāsa kājniekiem ir sarkana, jātnie-
kiem — dzeltena, artilērijai —zila, techniskām daļām —

melna, aizmuguras daļām — zaļa, kara ministrijā un

centrālām iestādēm — baltas.

Karaviru dienesta pakāpes atzimētaš uz zimotnēm

apkakles stūrī. Virsniekiem — 1 zvaigznite — leitnants,

2 — virsleinants, 3 — kapteinis, 1 Četrstūraina saulīte

— pulkvedis - leitnants, 2 — pulkvedis, 3 — ģenerālis.

Kareivjiem : 1 uzšuvums — dižkareivis, 2 — kaprālis,
3 — seržants, 1 plata — virsseržants.

Mūsu flote. — Mums, kā jaunai valstei, nav

vēl gandris nekādas flotes, izņemot karakuģi
„
Virsaitis",

bet ar laiku izveidosies ari tā. Flotes virsnieku atšķi-
res atrodās piedurkņu galā un izšūtas ar zelta šņorēm
un lentēm.

Mūsu karogs.

Skautiem arvienu vajaga sveicināt karapulku ka-

rogus, kad tie tiek nesti garām, izrādot ar to cienibu

pret valsti un viņas aizstāvjiem.

Latvijas karogs ir sarkans ar baltu švitru vidū, ku-

ra iztaisa piekto daļu no karoga platuma.

Kad tiek izpildīta valsts himna, saprotams, ka jums
tad jāpieceļās stāvus un jāsalutē jeb jānoņem cepure.

Neaizmirstat, katram no jums, jūsu uzdevums tu-

rēt mūsu karogu stalti plivināmies, pat ja jums būtu

jāizlej asinis, kā to darījuši jūsu tēvi un brāļi.

Kādu dienu tā kā tā, mums visiem būs jāmirst;
daži gadi vairāk vai mazāk mūsu mūžā neko nenozīmēs

priekš pasaules vēstures; bet liela nozime ir tam, ja no-

mirstam gadu vai divus agrāki, nekā tik un tā tas no-

tiktu aiz kādas slimibas, mēs būsim varējuši palīdzēt ar

to glābt dzimtenes karoga slavu.

Tādēļ domājat par to — būt modriem mirt

par savu tēviju — valsti, ja tas vajadzigs, lai kad pie-
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nāktu bridis, doties uz priekšu, jūs ar paļāvibu varētu

atstāt mājas, nenorūpēdamies par to, vai paliksat dzivi,
vai ne.

Ja jūsu ienaidnieks redzēs, ka jūs gribat nogali-

nāt, vai tikt nogalinātam, droši vien, viņš negribēs gaidit
izdarit jums to patikšanu.

Musu valdība.

Mūsu valsts augstākā vara pieder mūsu tautai,

kura sūta iz sava vidus 100 izvēlētos priekšstāvjus
Valsts Saeimā. levērojot tautas gribu un vēlēšanos,

Saeima pieņem attiecigusl ikumus, kas veicinātu tautas un

valsts labklājību, izvēl iz sava vidus Valsts Prezidentu

un izsaka uzticību ministru kabinetam.

Kad jūs pieaugsiet, ari jums būs tiesības balsot

un tā tad ņemt līdzdalību Saeimas deputātu izvēlēšanā.

Daudz no jums pēc patikas varēs piederēt pie pil-

soniskām, demokrātiskām, vai citām partijām, pie kurām

pieder jau jūsu tēvi un brāļi. Es to nedarītu, ja būtu

jūsu vietā. Es noklausītos, ko saka katra partija. Ja

jūs uzklausīsiet tikai vienu partiju, jūs bez šaubām pie-

kritisat, ka tikai tā ir vispareizākā, bet visas citas ir ne-

istas. Bet ja iesiet un uzklausisat ko saka otra, nāksiet

pie slēdziena, ka galu galā tikai ši ir tā pareizākā, un

pirmā nekur neder.

Tādēļ, vispareizāki uzklausīt viņas visas un neļau-
ties ne no vienas pierunāties. Un pēc tam esat viri,

pārdomājat un nospriežat pie sevim, kura pēc jūsu do-

mām ir tā teicamākā priekš dzimtenes un valsts nākot-

nes — nevis niecīgiem vietējiem jautājumiem — un bal-

sojat par to arī tik ilgi, kamēr ta iet pareizu ceļu, es

gribētu teikt, kamēr viņa strādā dzimtenes labā.

Daži ļaujās aizrauties no jauniem politiķiem ar da-

žām ārkārtējām idejām. Nekad neuzticaties kāda cilvē-

ka idejām, kamēr jūs viņas neesat labi pārbaudījuši no
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visiem redzes stāvokļiem. Ārkārtīgas idejas ir reti, kad

ļoti labas; kad jūs iepazīsaties ar vēsturi, jūs varēsiet

redzēt gandriz arvienu, ka viņas jau pirms kāda laika

izmēģinātas.

Mekas nav sliktāks sakarā ar valdibas maiņu, kā

ar to netiek vēroti pietaupitie līdzekļi. Un spēcigai, vie-

notai valstij, kurā visi ir izpalīdzīgi un patrioti, mēs va-

rēsim rast varu, mieru un labklājību, ko nevar rast ne-

viena sapņojoša politiķa lidzekļi.

Musu Prezidents

Mūsu valsts galva ir Valsts Prezidents, kuru uz

trim gadiem ievēl Saeima, lai reprezentētu valsti. Viņam
jāvada valsts cauri visām grūtībām vai briesmām, kas

varētu rasties; tādēļ viņš ir ari visu bruņoto spēku aug-
stākais vadonis. Viņam pastāvigi jābūt modram par

Latviju. Tādēļ viņš uzaicina kādu personu uzņemties
valdības sastādīšanu un kara laikā ieceļ armijas virspa-
vēlnieku.

Ka mūsu Prezidentam, ari skautiem tāpat būt ar-

vien modriem, palīdzēt dzimtenei grūtos brīžos, tādēļ
mēs visi strādājam tādā pašā virzienā, kā mūsu Prezi-

dents, dzimtenes godam un labklājībai.

Valsts Prezidents ir reizē ari Latvijas skautu go-
da Prezidents.

Dievs, svēti Latviju,

Mūs dārgo Tēviju,
Svēti jel Latviju,

Ak, svēti jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laime diet,

Mūs Latvijā!
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X. nodaļa

Vadītājiem.

Kopsavilkums

Kāda veida skautu vadītāji var rūpēties par tau

tas labklājību. Slikts pilsoniskums parādās mūsu vidū

Mūsu valsts nākotne atkarājās lielā mērā no mū

su jaunātnes rakstura. Mūsu skolās patlaban darīts ļo
ti maz, tā attīstīšanai lai gan darīt jo vairāk nepiecie
šami pēc kara laikmetā.

Skautisms ieteicams, ka zēnu rakstura un kriet

na pilsoniskuma pašaudzināšanas līdzeklis.

Tas izvedams visādu šķiru jaunekļiem bez seviš

ķiem izdevumiem, katram apmācot dažus zēnus.

Līdzšinējie mēģinājumi devuši labas sekmes.

Kā organizēt skautus.
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Aizrādījumi nākošiem vaditājiem, ka izvest apmā-

cības un tās citiem izskaidrot.

Valsts labklajiba atkarājas ne tik daudz no bruņo-
ta spēka, kā no viņas komerciālām spējām un valdibas.

Tik ilgi, kamēr valsts ir tādā stāvokli, ka viņa ci-

tām tautām nepieciešama, pie kam citas viņai nav ne-

pieciešamas, viņa ir spēciga un zeļoša.

Tāds stāvoklis atkarājās no pilsoņu rakstura un

saimnieciskām spējām. Tādēļ mūsu vēlēšanās ir — rū-

pēties, lai nākošās mūsu paaudzes būtu ar drosmi un

rakstūru.

Top ari skaidrs, ka viņām jābūt pietiekoši spēcī-

gām aizstāvēt sevi ar bruņotu spēku, kā to pieradīja
lielais karš.

Vēsture mums māca, ka gandrīz bez izņēmuma
ikkatra tauta, pēc tam, kad tā ar lielām pūlēm sasniegu-

se savas labklājības deg-punktu, acīmredzot sajūt nogu-

rumu no šīm pūlēm un noslid itkā atpūtas stāvokli, gan

patiesībā padodās slinkumam un vienaldzībai, kamēr ci-

tas tautas tajā laikā pūlās viņu sagraut, vai nu ar bru-

ņotu spēku, vai ar miermīlīgāku, bet kļūmīgāku, tirdznie-

cības metodi. Katrā gadijumā enerģiskas tēvijas mīle-

stības trūkums, valsts pastāvēšanas pamats, bijis par cē-

loni viņas sagrūšanai; katrā gadījumā viens un tas pats
vēstures spriedums: „Miris aiz pilsoniskās apziņas trū-

kumu."

Beidzamos gados netrūkst norādošu pazīmju, ka

mūsu pilsoņi nav tādi, kādiem tiem jābūt. Nopietni brī-

dinājumi gandrīz visās mūsu nacionālās dzives nozarēs

dzirdami no daudzām iecienītām personām un avotiem.

Bezdarbība.

Kopš kara laiki pārgājuši, mūsu tauta cieš visās

sabiedrības Šķirās no daudziem „dienas zagļiem" — ļau-
dim, kuri kā nebūt izvairās no darba un no saviem pie-
nākumiem un atbildibas pret valsti un citiem.
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Viena Šis slimibas pazime (kas bija ari Rcmas

lielvalsts krišanas pazīme) ir pārmērigais bezdarbnieku

skaits, kuri gandriz visās pilsētās velk nožēlojamu dzīvi,

kā liela tranu armija bišu stropā.

Tos vairs nevar uzskatit par pārejošu parādibu,
bet gan par pūļojošu augoņu, kas sevi nes mūsu tau-

tas nelaimi.

Pat John's Burn's, bijušais angļu sociālistiskais

darba ministrs, izteicies, ka darba un naudas visiem ir

pilnigi pietiekoši. Ja cilvēki būtu taupigi un atteiktos no

dažām, izšķērdibas lietām, kā: alkohola un tabakas, ja

viņiem netrūktu rakstura stingribas, enerģijas un noteik-

tibas, tie būtu pārtikuši un laimigi. To iegūšanai izde-

vibas netrūkst.

Piem.: Austrālijā trūkst cilvēku : tāpat ari citur,

bet visur tur necieš liekēžus. Kanāda savās lielās dzi-

ves iespējamibās, ir teicama ieceļotājiem, bet noteikumi

sakarā ar ieceļotājiem skan: „mēs priecājamies par da-

žiem labiem, taupigiem, uzņēmigiem strādniekiem, kuri

ir atbraukuši, bet aiz ieceļotāju daudzuma, mēs nekā

nevaram iesākt ar ļaudim, kuri: —

1. Ir bez kādas jēgas par pašdisciplīnu.
2. Parasti ir neciešami un kurn par grutibam.
3. Izradās neuzticami, kad jāturpina darbs, kas

viņiem izliekās grūts vai nepatīkams.

Futbols.

Viens no Romas sabrukšanas iemesliem bija tas

ka pilsoņu vairākums, kuru uzturēja pate valsts uz sa-

va rēķina zaudēja visas rūpes un katru atbildību par se-

vi un saviem bērniem, un tā tad kļuva par slinka die-

nas zagļu tautu. Turpretim tie bieži apmeklēja cirku,

kur algoti izpildītāji uzstājās viņu priekšā, arēnā tāpat,
kā tas ne reti notiek pie mums.

Futbols pats par sevi ir liela rotaļa zēnu fiziskai

un tāpat morāliskai attīstibai. jo iemāca viņus spēlēt ar

saprātu un nesavtību, ievērot savu vietu un izturēt spē-



363

li; tas ir vislabākais katras dzives rotaļas treniņš. Bet

tā kļūst par negodīgu spēli, ja to spēlē algoti spēlētāji,
lai aizvilinātu zēnu barus skatītājos un neļauj tiem pa-
šiem pavadīt šo laiku spēlējot. Es personīgi milu no-

skatīties šajos spidošos, mūsu rāsas paraugos, kuri

ietrenēti lidz pilnībai un spēlē bez kļūdām; bet man

sirds iesāpas redzot medaļa otru pusi — tūkstošiem bā-

lu zēnu un jaunekļu, iekritušām krūtim, salikušu nožē-

lojamu paraugu. Tie bez gala smēķē cigaretes, daudzi

no viņiem sader par uzvāru, visi viņi mācās būt histē-

riski, vaidot, vai gavilējot kopā ar saviem kaimiņiem; no

visām vissliktākās ir histērisko smieklu skaņas, kas pa-

vada spēlētāju katru niecigāko kļūdu vai kritienu.

Dabūjiet zēnus projām no visa tā, padariet viņus

virišķigus, norādāt viņiem spēlēt pašiem šo spēli, lai kā-

da tā izdotos, un lai tie nebūtu tikai skatitāji un die-

nas zagļi.

Vai musu kaites ir liktenīgas ?

Acīs krit vairākas norādošas parādibas, ka mēs

esam itkā jau noguruši, un salikuši rokas, lai atsacītos

atkal no mūsu nacionālās dzīves. Es neapmierinos ar

tām vien ? Bet vai visas tautas dzive nav lidziga kādai

atsevišķai personības dzivei ?

Cik daudzi cilvēki slimibas gadijumos nav miruši

aiz atsacīšanās no visām ceribām, kamēr citi, kuriem

piemit musu skautu parunā izteiktais gars: „Nepado-
dies, kamēr neesi vēl miris !" pēc kuras tie dzivo,

atkal atgūst savu veselibu,

Tādēļ ari mums, kā tautai, ir jāpūlās nostadit parei-
zi mūsu jauno, tikko uzsākto dzīvi, ko prasa mūsu valsts

patstāviba un labklājiba. Tas būs panākams tautu iekšķī-

gi nostiprinot, tā būs zīme, ka mēs esam veseli, tas

parādīsies ari uz ārieni un iespaidos labāki,ne-
kā valstsviru likumu grāmatas.

Sekojošā diagrama norāda mūsu nacionālos trū-

kumus, viņu cēloņus un kā viņus novērst ar skautismu.
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Kur un kā jāpielieto pretlīdzekļi.

Ļaunums ir pietiekoši atklāts. Augons atrodams,
bet maz tam palidz viņa dziedināšanai oficiāli izdotās

naudas zumas. Nekādi soļi netiek sperti, lai šim augo-
nim neļautu ieperināties mūsu nacionālā dzīvē.

Dabiskais pretlīdzekļu darbības lauks atrodas mūsu

augoša paaudzē un viņas audzināšanā.

Gluži pareizi bij. Savienoto Valstu prezidents Teo-

dors Roozevelts saka:

„Ja jūs gribiet darīt ko paliekošu vidēju spēju
cilvēkam, tad sākiet to pirms tie kļūst par pieaugušiem.
Izredzes sekmēm atrodās darbā pie zēniem, nevis pie
viriešiem."

Džons Vanamakers saka:

„Glabjiet vīrieti un jūs izglābsiet cilvēku; glabjiet
zēnu un jūs izglābsiet veselu reizināšanas tabeli."

Uz angļu valdibas ierosinājumu, Kirila Jansona iz-

laistās anketēs par zēnu darbību rezultāti rāda, ka liels

procents strādnieku aprindu zēnu uzsāk tā saucamo

„aklo ielas" nodarbošanos, kura, kaut gan ienes zēnam

pelņu lidz astoņpadsmit gadu vecumam, tomēr nenoved

pie kaut kā prātīga un tas neiemācās nekāda amata,
kas tam pieaugušam noderētu; tādēļ 46% no Šiem zē-

niem paliek bez nodarbošanās un pavairo nelaimīgo
bezdarbnieku rindas.

Jauni zēni ir pilni sajūsmas un uzņēmibas un viņi
tikai pareizi jāpamāca, lai tie kļūtu par krietniem un

derīgiem pilsoņiem. Bet šim spīdošam materiālam at-

ļauj bojāties — pat sliktāki, viņam atļauj tapt tautai

kaitīgam vienkārši aiz audzināšanas — aiz vadošas rokas

trūkuma, kas zēnus izvadītu cauri dzives kritiskajiem
brižiem, kad tie atrodās krustceļos, kur jāizšķirās par
labu vai par ļaunu.

Tie savukārt, pašiem nezinot patiesiba Šo vardu

vispārējo nozimi, kļūs tēvi vairākiem zēniem, kurus va-
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jadzēs pareiza kārta uzaudzināt par krietniem pilsoņiem.
Tā nav vienīgi viņu kļūda.

Patreizējā atzītā audzināšanas programa mūsu sko-

lās ietver sevi ļoti daudz nodarbošanās ar grāmatām,
bet nav ievesta rakstura ipašibu attīstīšana, kas par
visām lietām ir tā svarīgākā, Mūsu lielpilsētās ir ne ti-

kai tūkstoši, bet simtiem tūkstošu zēnu, kuri iemācās

vienīgi tikdaudz lasīt, lai varētu „norit dienas notikumus",

tiktāļu rēķināt, lai varētu izpalīdzēt visādu deribu no-

slēgšanā un noslid „huļigānu" un „pašpuiku" aprindās,

ja netiek nekas darits viņu atturēšanai no tā. Viņi ne-

bauda nekādas pamācības par līdzekļu iegūšanu, tau-

pību, bruņnieciskumu, pilsoniskumu vai tēvijas milestibu.

a) Kā iespējams šim apstāklim lidzēt?

b) Kada veida šis pretlidzeklis jāpiemēro?

c) Kā var atsevišķas personas palidzet?

Veltīgi mēģināt ar tagadējiem pieaugušiem dienas

zagļiem.

a) Pretlidzeklis jāpielieto augošai paaudzei.

b) Par mērķi jāuzstāda „rakstura" ieaudzinā-

šana nākamos vīriešos. Zem „rakstura" jāsaprot vīriš-

ķīgas patstāvības un nesavtibas gars — kaut kas no

praktiskā kristīguma, ar ko atšķīrās burmaņi "(kaut

gan pēc teorijas budisti) savā ikdienišķā dzivē.

c) Ko atsevišķi pilsoņi var palīdzēt lielajā na-

cionālā darbā norāda tas, ko padarijusi Šajā virzienā

Jaunekļu Kristīgā Savienība (V. M. C. A.), jaunatnes
savienibas un citās tamlīdzīgās organizācijās. Ļoti
teicami, ka viņu darbība turpinā ritēt, bet ar savām pū-
lēm viņi var apkopt tikai daļiņu visā lielajā laukā. Ang-
lijā viņas saista apm. 270.000 zēnu, bet kas tas ir sa-

lidzinot ar 3 x/2 miljoniem tādu vienā pašā Anglijā, kam

vajadzīga viņu palidziba?

Ka viņas nevar pievilkt lielāku skaitu, izskaidro-

jams: ar apvienošanās pūliņu, vai savstarpējas kopdar-
bības trūkumu starp dažādām organizācijām. Grūti at-
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rast pietiekoši daudz jaunekļu, kuri uzņemtos
zēnu vadibu ; ar grūtibām pievilkt zēnus un saistit viņu
interesi tikai ar to kas viņiem ir.

šeit atrodams slavens darbibas lauks pieaugušiem,
kuriem valsts intereses ir sirdslieta. Karš un brīvibas

ciņas ir pamudinājuši tēvijas milestibu ari katrā, kurš

agrāki bijis vienaldzigs pret viņas aicinājumiem, un kas

reiz sākuši strādāt Šajā virzienā, vēlējušies turpināt sava

pienākuma daļiņu ari pēc ciņu laikiem. Ļaujiet viņiem
nākt un audzināt nākošo paaudzi par krietniem cilvē-

kiem, kā viņi paši.

Viens līdzeklis un viņa pielietošana.

šis grūtības izliekās pārvaramas sevišķos apstāk-

ļos un tādēļ pamudināja mani ieteikt pašaudzināšanas
programu, zem nosaukuma „skautisms zēniem", kā soli

viņu sapulcināšanai tāpēc, ka viņu izlietojot un kopīgi

pieņemot visās jaunatnes organizācijās, tā būtu kā saite

starp viņām ; ar savu praktisko un sportisko nokrāsu un

katras birokrātijas trūkumu, viņa var plašos apmēros
modināt jaunekļos patikšanu izpildit vaditāju funkcijas;
un, visam tam pāri, viņa ar savu pievilkšanas spēku,
dažādibu var saistit pašus zēnus — pat vissliktākos

klaidoņus.

Skautisms ietver Sevi angļu kolonistu pionieru ipa-

šibas, kā : attapību, izturību, drosmi, uzticību un c, tur-

klāt vēl bruņniecismu: Šis ipašibas morāliskās un fiziskās

tiek sagādāts zēniem praktiskā veidā, ar piemēriem un

ikdienišķiem vingrinājumiem.

Mēs raugāmies uz izglitibu no zēna redzes stā-

vokļa un saskaņā ar to veidojam viņus; organizācija tā

iekārtota, kā viņa nāk vadītājiem cik vien iespējams

pretim, pie kam autoritāte decentralizēta un sniegs at-

balstu uz vietām bez kādām apgrūtinošām inspekcijām,

zaļiem galdiem vai lieliem izdevumiem.

Apmācība. Sekmigas audzināšanas noslēpums ne-

atrodās tik daudz audzēkņa māciš an ā, kā viņa pie-



368

dabūšanas pašam māc it i es. To, kas būtu viņiem
jāmāca, jāsniedz tā, kā tas viņiem patiktu, jo jums zivis

jāķer ar treknu tārpu un nevis ar sausas, cietas maizes

gabaliņu.

Mūsu zēnu attistibas zistēma ir vest tos caur pār-

baudījumiem pie dažādām spējām, rokdarbiem un t. t.,

kas viņiem pašiem noderētu nākošās dzives gaitās. Tā,

piem.: mums ir elektrotechniķu, jātnieku, zemkopju, dārz-

kopju, muziķu, kurpnieku, un c. arodzimju pārbaudījumi,

nerunājot par pašiem skautu trešās, otrās un pirmās

šķiras pārbaudījumiem, kas prasa zināmas spējas pel-
dēšanā, pionieru mākslā, pavārmākslā, dabas pazišanā,
un citās virišķibas un izveicibas nozarēs. Mēs veicinām

zēnā personigo atbildību par savu fizisko attistibu un

veselību ; mēs uzticamies viņa godam un gaidām no viņa
izdarit katru dienu kādam labu darbu.

Mūsu apmāciba nav militāra: pat parastā ierindas

apmācība, kuru tik ļoti mii izlietot zēnu savienibas, ir

samazināta lidz beidzamām nepieciešamības robežām,

tāpēc, ka viņa cenšās iznicināt ipatnibu un ka viens no

mūsu mērķiem ir attistit katra ipatnejo raksturu
.

Karā

izdaritie mēģinājumi rāda, ka mēs bijām darijuši pareizi
šo virzienu ieturot un šādā veidā audzinātie zēni patai-
sāmi netikai par teicamiem karaviriem, bet ari par

ārkārtigi uzticamiem un teicami disciplinētiem kaujas

spēkiem, nevis par teicamām parādes mašinām.

No reliģijas redzes stāvokļa mēs esam „starp-
konfesionāl i"; mēs nepiesavinamies vecāku un ga-

ridznieku priekšrocibas sniegt reliģiozas pamācibas,
bet mēs piegriežam vērību tam, lai zēni, kuri pieder pie
kāda ticības veida, to ievērotu un izpilditu, un galvenais

pienākums, kuru mēs no viņiem prasām, ir ikdienišķa

vingrināšanās bruņniecismā un izpalidzibā citiem.

Fakts ir tas, kā nonkonformisti (tie, kas atdalīju-
šies no anglikāņu baznicas) un „draugu biedriba" (kva-
keri) atzinuši skautu kustību par tādu, kurai nav militāru

nolūku; tas ir liels solis uz priekšu un liels pamudinājums.
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Mes esam bez kādas politiskas nokrāsas un netai-

sām nekādu izķiribu sabiedriskā stāvokļa ziņā.

Organizācija.

Lielākas rotaļas sekmigai izvešanai nepieciešama
kāda noteikta organizācija un skaidri noteikumi.

Mūsu organizācija dibinājās uz sekmigas darbības

pamatiem un pēc noteikumiem, kuri sakopoti „Latvijas

Skauti", un dabūjami Skautu štābā.

Mūsu Skautu Centrālās organizācijas centrālā pār-
valde ir atbildiga par kustibas pareizu nostādišanu; pār-
valdiba ir decentralizēta un sadalīta pa Skautu štāba

locekļiem un patronātiem (Org. nodaļām), vai novadu

inspektoriem zem Latvijas Skautu priekšnieka galvenās
vadibas.

Tuvāki parSOrganizācijas iekārtu skat. L. S. C. O,

statūtus un reglamentu „Latvijas Skauti".

Pulciņa vadība.

Iznākumi.

Skautu kustiba izauguse patstāvigi sakarā ar šajā

grāmatā, „Skauti" (Scouting for_Boys), sniegtiem priekš-
likumiem un izplātījusies Anglija, viņas kolonijās un gan-

drīz visās kulturelās valstis, kur pastāv skautu pulciņi.
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Viņas principi ir piemērojami visādas sabiedribas

šķiru zēniem un pieņemami katrai valstij un tas sola

tuvā nākotnē nodibināt starp šim valstim simpātisku un

draudzigu savienību, kas veicinās mieru visā pasaulē.

Ļoti uzmudinoši atzinumi nāk no tiem, kam nācies

būt sakaros ar skautiem, kā piem.: vecākiem, mācitā-

jiem, skolotājiem un c, par teicamu un ātru apmācības

iespaidu uz zēniem.

Atzinība par tik strauju iznākumu sasniegumu bez

šaubām pienākās vispirms vaditājiem, t. i. cilvēkiem,

kuri uzņēmušies Šo darbu un veikuši ar lielām grūtī-
bām, kas atgadijušās zēnu apmācibas pirmā noorgani-
zēšanā. Atzinība pienākās arī tiem, kuri daudz vēlāki

uzņēmušies inspektoru un valdes locēkļu pienākumus,

starp kuriem sastopamas dzimtenē ļoti plaši pazistamas

personas.

No visām pusēm, sākot ar kādu angļu policijas
prefektu, kurš saka, ka skauti viņa pilsētā esot divdes-

mit rezerves policistu vērts un beidzot ar vecāku sieviņu,
kurai skauti ikdienas pienes malku, pienāk atzinības

vēstules.

Nelaiķis angļu karalis Edvard's izrādīja vislielāko

interesi Šis kustibas mērķiem un metodēm: izteica savu

atzinību viņas dibinātājam, ieceldams to baroneta godā

un komandēja kādu angļu skautu parādi, kā arī nodeva

skautu sevišķā lietošanā vienu no saviem parkiem. Viņa
miršana skautu kustībai Anglijā bija smags zaudējums.

Ari Karalis Georgs izrāda savu lidzigu intresi un

to apliecinājis pieņemot angļu skautu patrona nosauku-

mu. Viņš apmeklēja kādu 30.000 skautu lielu sapulci
VVindsor'ā. Karaliene Aleksandra 1914. g. izdarija 15.000

skautu skati Londonā. Connaught'as hercogs, angļu or-

ganizācijas prezidents, personīgi ar vislielāko intresi, tā-

pat, kā mūsu prezidents, ģenerālis Kārlis Goppers, no-

dodas mūsu skautu kustībai. Oficiālā skautu audzinā-

šanas zistemas atzīšana Anglijā apliecināta ar karalisko

atzīšanas rakstu. Admiralitāte nodarbināja skautus kra-
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sta sargos, kara ministrija, tāpat ka Latvijas iekšlietu

ministrija oficiāli atzina formas apģērbu un policijas pre-
fekti visā valstī aicināja skautus palīgā. Tautas atziniba

skautu kustībai Anglijā parādās viņas plašā pabalstīšanā
naudas līdzekļiem.

Vadītāju pienākumi.

Pēc mūsu noteikumiem vadītājam jāizpilda zinā-

mas prasības, pirms viņš var iegūt savu diplomu, šo

prasību nolūks galvenā kārtā tas, lai dotu viņam izdevību

iepazīties ar darbibu skautismā un pārliecināties, vai tā

ir tāda, kādu viņš bija no tās sagaidījis.
Līdzīgās organizācijās bieži atgadās, ka ierodās

cilvēks, pilns augstu ceribu un ideālu un pēc tam izrā-

dās, ka nevar piekrist vadošo personu uzskatiem, vai

galu galā nav spējigs ar zēniem nodarboties un t. t.

Parasti skolotāji ļoti bieži norāda uz saviem pedago-
ga sasniegumiem, turpretim mēs izsniedzam vadītāja

diplomu par viņa nopietnām zināšanām un simpātijām
pret zēniem.

No lielākā svara ir vaditāja izturēšanās, tādēļ, ka

viņa zēni bieži vien veido savus raksturus pēc viņa pa-

rauga; tādēļ no viņa jāprasa raudzīties uz savu stāvokli

no plašāka redzes aploka, nekā personīga vien un, lai

viņš būtu modrs savaldīt savas jūtas vispārības labā.

Tā ir dizciplina.
šeit patiesībā ir visgrūtākā mūslaiku problēma:

mūsu tautas galvenās briesmas tās, ka mēs neesam

pietiekošā mērā pašdisciplinēti; mēs stādam pirmā vietā

nevis valsts labklājibu, bet savus personīgos uzskatus.

Ši vājiba ir viena no tām. kuras gribam novērst jaunās
paaudzes audzināšanā. Mūsu auzināšana ir augstākā
mērā audzināšana pēc piemēriem.

Tādēļ par vaditāju izraudzījies jaunēklis atrodot

sevi nespējīgu apieties ar zēniem, vai neparedz saska-

ņot darbību ar savu priekšniecību vai citām autorativām

personām, daris vispareizāki, ja atsacīsies no Ši nodoma,

pirms ar savu izturēšanos nav kaitējis zēniem.
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Kā saistit zēnus.

Nedomāju šajos izteiktos ..aizrādījumos" mācīt sa-

vu vecmāmiņu, kā jāēd olas, un tādēļ griežos tikai pie
tiem, kuriem nav nekādas praktikas zēnu mācīšanā, vai

kuri vēlētos padomus, kā atbildēt uz kritikām vai jautā-

jumiem par mūsu plānu. Būs tikai dažas piezīmes no

maniem niecīgiem piedzīvojumiem šajā virzienā un mē-

ģināju izskaidrot tikai dažus Šinī rokas grāmatā esošos

sīkumus.

To, kurš cenšās dabūt zenu zem laba iespaida.es
varu pielīdzināt makšķerētājam, kurš vēlās saķert zivi.

Ja jūs uzliksiet uz sava āķa tāda veida baribu, kā-

du jūs paši mīļojat, tad droši vien jūs nenoķersat gan-

drīz nekā — katrā ziņa ne bailīgu, strauju zivi. Tādēļ

izlietojat baribai to, kas patik zivīm.

Tāpat ir ar zēniem; ja jūs mēģināsiet sludināt vi-

ņam to, ko jūs uzskatāt pārcēlu lietu, jūs viņus nesais-

tisat. Nekādi gaiši „sprediķi" te nepalīdz, tie tikai atbai-

dīs dzīvākos no viņiem, kurus tieši jums jāpielabinā. Vie-

nīgais ceļš to panākt ir sniegt viņiem kaut — ko, kas

viņus tiešām pievelk un saista. Un domāju, jūs būsiet

atraduši, ka skautisms to dara.

Gribēdami tiem kaut ko sniegt, jus variet vēlākļto
pievienot klāt.

Lai jūs varētu savus zēnus iespaidot, jums jātop

par viņu draugu, bet nepūlaties par daudz sākumā,

lai par tādu kļūtu, viņiem pie jums pierodot. F. O.

How's savā : grāmatā par bērnu izskaidro pareizo ceļu
sekošā stāstiņā

„Kāds vīrietis, iedams ikdienas pa kādu nabadziga
kvartālu ieliņu, ieraudzija mazu puisēnu ar sašķobītu se-

ju un vāji attistitiem locekļiem spēlējamies renstelē ar

banāna mizām. Vīrietis pameta tam ar galvu — pui-

sēns aiz bailēm atlēca atpakaļ. Nākošā dienā iedams

garām vīrietis atkal pameta ar galvu. Puisēns nodomā-

ja, ka nav no viņa ko bīties un uzspļāva tam. Nākošā
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dienā mazais tikai uz viņu nolūkojās. Dienu vēlāk viņš
iesaucās „Hi !", kad vīrietis gāja garām- flr laiku ma-

zais atbildēja ar smaidu uz sveicienu, ko vīrietis jau
gaidija. Beidzot uzvāra bija pilniga, kad puisēns—glu-
ži maziņš — sagaidīja vīrieti ielas stūri un savā mazā

saujiņā satvēra viņa pirkstus. Tumšā ielā, bet kļuva
par vienu no gaišākām vietām ši cilvēka dzivē."

Ka nodibināt pulciņu.

Parasti pirmais solis tas, ka jāsavāc kāds skaits

zēnu, jāizved ar tiem rotaļas, pēc tam jāpastāsta par
skautisma nolūkiem un jāpanāk viņos sajūsma, pirms
ierosināt pulciņa dibināšanu.

Pēc tam nodibiniet pulciņa komiteju no vecākiem,
mācītiem un citiem, kuri grib būt noderīgi un atsaucīgi
pulciņa pabalstišanā.

Savāciet dalības maksu, nodibinot ar to pulciņa
fondu, kas vajadzīgs kopēju lietu iegādāšanai un kluba

īrēšanai. Liekiet skautiem iegādāties formas apģērbu.

Kopu zistēma.

Nākošais solis tāļāk — izraudzīties labākos un spē-
jīgākos zēnus no saviem zēniem par dažādu kopu va-

doņiem — kopniekiem un pēc tam tos sevišķi apmācīt
kopnieku darbam un pienākumiem.

Zēnu sadalīšana patstāvīgās grupās jeb kopos,
katrā pa seši lidz astoņi un Šo grupu, kā atsevišķu vie-

nibu. darbība sava kopnieka vadībā — ir pulciņa sek-

mīgas darbības noslēpums.

Viss pulciņš nedrikst sevi vairāk par trisdesmit —

Četrdesmit zēnu, citādi vaditājam jābūt pārcilvēkam, lai

katram piegriestu pienācīgo individuelo uzmanību.

Ar pamudināšanu un sacensībām kopu starpā, jūs

iepotēsiet kopa garu, kas loti apsveicami, jo tas izveido

zēna vidū garu un augstākā mērā attīsta vispusīgu
darbību.
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Kopa zistēmas un Goda Tiesas kartiba zenu au-

dzināšanai agrākos izdevumos par maz aprakstīta.

Bet vadītāji bija pakāpeniski uztvēruši viņu iekšējo

nozimi un attīstījuši tāļāk savos pulciņos. Ar to tad

mūsu audzināšana visievērojamākā kārtā atšķirās no tām,
ko pielieto citas organizācijas, kur, ja ši zistēma tiktu

pareizi nostādīta, viņa katrā ziņā būtu saistīta ar sek-

mēm. Taš arī nevar citādi būt!

Kops ir skautisma vienība, ka darbam, ta rotaļām,
ka disciplīnai, tā pienākumiem.

Padarot katru atbildīgu savā darbā, tiek sperts

nenovērtējams solis rakstura audzināšanā. Tas tiek pa-

nākts, darot kopnieku a t bi I d i gv par sava kopa vadību.

Ir viņa darīšana — izpētit un attistit ikkatra sava zēna

īpašības. Tas liekās būt liels uzdevums, bet tomēr prak-
tikā labi izvedams. Pareizi nostādot sacenšanos atse-

višķu kopu starpā attīstās vienibas gars un katrs zēns

no viena kopa sajūt, ka viņš pats ir tā atbildības vie-

nība un ka viņa kopa gods zināmā mērā atkarājās no

viņa paša darbības un pašaizliedzības.

Mums tagad šinī jautājumā ir teicama rokas grā-

matiņa, kāda skautmastera sarakstīta, kurš pats nopūlē-

jies sekmīgas idejas izvešanā, un es nopietni griežu uz

to jūsu vērību, kā uz atvieglinājumu jūsu darbā, lai jūs
būtu nezin cik piedzīvojuši, bet jauniem vaditājiem un

kopniekiem ta paskaidros visas lietas — kāpēc un kā

viņas ir. ši grāmatiņa „The Patrol Svstem", nelaiķa

kapteiņa Rolanda Philips'a sarakstīta*).

Goda Tiesa.

Kopnieki un mūsu apakškopnieki sastāda „Goda

Tiesu", kura vada pulciņa iekšējo darbibu Tāda kār-

tība ir labākā garantija par pulciņa pastāvīgām dzīvibas

spējām un sekmēm. Viņa noņem no skautmastera ple-

*) Latviski pārstrādāta zem nosaukuma „Padomi kopnie-
niekiem- no askm Neļķes.
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ciem lielu daļu visādu siku rūpju un tajā pat laikā nes

patiesu atbildību un nopietni skatās uz sava pulciņa dar-

bibu.
_

Par to, kā joti daudzi angļu pulciņi bija spējigi
turpināt savu pastāvēšanu un veikt derīgu darbu kara

laikā, kad viņu vaditāji atradās tēvijas sargvietās, visvai-

rāk japateicās kopniekiem un Goda Tiesām.

„Es i modrs!"

Vissvarīgākais, Šis audzināšanas izvešanai, ir no-

stādit sevi lidzās zēniem un raudzities no viņu redzes

stāvokļa — pasniedzot viņiem savas pamācības tā, kā

tas viņiem tikās, tad

jūs panāksiet to, kā

katrs no viņiem pats

apmācīs sevi, bez

kādas vajadzības ie-

dzīt tās viņiem ar

āmuru.

Pēc tam novērojiet,
kā drīzi zēnu rakstū-

ros atspoguļosies jūsu
raksturs. Ja būsiet nepacietīgs, ari viņi tadi paliks un

viss ies greizi.

Sākot mācīt viņiem Šis lietas, jūs drizi redzēsiet

(jo neesiet taču eņģelis, ka arī jums pašam visu laiku

tās jāpiesavinājās.

Vispirms jums ~jābūt modram" piedzīvot vilšanos,
lai gan bieži variet tikt arī pārsteigti no negaiditām
sekmēm.

lesākumā jums „jābūt modriem" pret vispārīgo

gara koncentrācijas trūkumu zēnos un ja pēc tam ie-

kārtosiet apmācibas saskaņā ar to, tad domāju, jūs reti

piedzīvosiet vilšanos. Nesagaidiet no zēniem, ka viņi
ilgāku laiku vērsīs savu uzmanibu kādam priekšmetam,
kamēr nebūsiet viņiem ieaudzinājuši to darīt. Jums jā-
nāk viņiem pretim lidz pusei un nav jādod lielāku vai-
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rumu no viena vieniga dzēriena, isu, patīkamu pilienu
no viena šķidruma, pēc tam no otra, pamazām palieli-
not tos, kamēr tie kļūs par pastāvīgu straumi.

Formāla lekcija par kādu priekšmetu, kuru jūs

gribētu izmēģināt, drizi tiem apniks, viņu domas aizklī-

dis citur un tiem paliks garlaicīgi, jo viņi nav vēl iemā-

cījušies novērot savu garu un saistit to tur, kur paši

gribētu.
Padarīt garu paklausīgu gribai ir viens no mūsu

audzināšanas svarīgākiem iekšējiem nolūkiem.

Tādēļ ieteicams jau priekšlaikus katru dienu

pārdomāt, ko gribiet teikt par kādu priekšmetu un pie
tam sniegt pa druskai, kad rodās sevišķa izdevība: pie
nometnes ugunskura, vai rotaļu un vingrinājumu starpbrī-
žos, nevisai garā, bet sagatavotā stāstījumā.

Tam nolūkam jūs atradīsat jau gabaliņos sadalitas

lekcijas šajā grāmatā.

Starp lekciju gabaliņiem jāiepin bieži praktiski de-

monstrējumi un vingrinājumi, lai saistītu zēnu uzmanibu

un skaidri attēlotu teoriju.

Katram vadītājam ir brīvas rokas izvest savu zēnu

apmācību savā īpatnējā veidā. Arodu zīmes sniedz pla-
šumu un dažādību derīgai audzināšanai un lai gan vai-

rums vaditāju neiedomājās sevi spējīgus tik plašai ap-
mācībai, tad tomēr attiecīgā gadijumā viņi var pieaici-
nāt paligā kādu draugu vai ekspertu.

Daudzi vadītāji tāpat arī var specializēt sava pul-

ciņa, vai kopu darbību; lai vieni būtu ugunsdzēsēji, otri

jūrnieki, vai ari pats kops sastāvētu no signalistiem, te-

legrāfistiem, sanitāriem, vai c.

Arodu zīmes.

Tās ievestas ar nolūku veicināt katrā zēnā vēlēša-

nos nodarboties roku darbos, vai amatos, no kuriem

kāds galu galā viņam noderēs karjerai un dotu iespēju
doties plašā pasaulē ne bez ceribām un ne bez lidzē-

kļiem.
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Mēs ceram ierikot „darba un izceļošanas aģentūru
vaditājiem un skautiem" un Šis arodzimes noderēs kā

mērogs, lai viņu īpašniekus ieteiktu darbam vai ispa-
lidzibai.

Negribēdams dzit nekādu reklāmu, paziņoju vadi-

tājiem, ka angļu mēnešraksts „Boy Scout's Headguar-
ters Gazette" («Skautu Galvenā Štāba avize", tagad
saucās „The Scouter") un „The Scout" (nedēļas izd).
ir mani vienīgie lidzēkļi, ar kuriem tieši griesties pie va-

ditājiem un zēniem, lai turpinātu sīkumos visu, šajā
grāmatā izteikto, kurā aiz telpu trūkuma bija jāierobe-
žojās. (Tulk. piezīme. — Trešais un jaunākais sakaru

līdzeklis ir 4 reizes gadā iznākošais žurnāls „The Jam-

boree").

Skautu kluba svarīgums.

Pašuzvara ir panākta, ja dažus vakarus nedēļā
skautiem aizdota vai noirēta istaba pat, ja kadā miesti-

ņā, būtu tikai viens vienīgs kops.

Viņai jābūt labi apgaismotai un izvedinātai, lai no-

vērstu drūmumu un garlaicību.
Pievilcibu izveidot palīdz notikumu bildes (bet

ne dabas skati un vecas ģīmetnes).

Sprēgājošs ugunskurs ziemā (angļu mājas ir

vaļēji kamīni).
Interesantas bilžainas grāmatas un žurnāli.

To visu, ka ari mēbeles, rotaļlietas un c, parasti
sākumā var iedāvināt paši dalībnieki.

Sākumā var ierīkot niecīgos apmēros kafijas galdu
un ja tas rūpīgi tiks uzturēts, tas kļūs par kluba pa-

pastāvīgu ienākumu.

Skautiem pašiem jāizved kluba tirišanu un deko-

rēšanu, kā ari mēbeļu pagatavošanu.

Kluba telpās jāievēro disciplīna un teicama kārtiba-

SeviŠka vērība jāpiegriež tīribai, padarot par to atbildī-

gus kopniekus; kopiem, pa nedēļai pēc kārtas jāatbild

par tiribu un kārtību klubā.
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Gadijumā, ja dabūjams gabals zemes, vai sētas,

to var pārvērst kluba labākā laukumā. Būs tad lau-

kums, kur skautiem celt būdas, taisit ugunskurus, spēlēt
basketbolu, ierikot dārziņus, taisit pēdas un t. t.

Cik vien iespējams liekat zēniem pašiem veikt klu-

ba darbus. Turaties aizmugurē un ļaujat viņiem taisit

kļūdas, kamēr viņi nāks pie saprašanas un iemācī-

sies rikoties pareizi.

Amerikā visās pilsētās un miestos ļoti izplātiti ma-

zi, pašu zēnu ierikoti klubi, kuri ļoti populāri. Un au-

toritātes no pedagogu vidus tiem izpalidz, dodot tā rī-

cībā pa vakariem skolu klases telpas.

Pašu sadabūtas telpas savam klubam, kaut tās ne-

būtu visai lielas, padara zēnus lepnākus uz savu īpašu-
mu un atbildību, sevišķi vēl tad, ja tie savām rokām

pagatavojuši mēbeles, izkrāsojuši un t. t.

Skautu klubs nav jāierīko lidzigs dāmu buduārim,

lai zēniem būtu iespējamība justies tur brivi, spēlēt „ro-

kas bumbu :" lāča sišanu: un t. t. Tādēļ lietojat tādas

mēbeles, kuras var novietot kādā kaktā, kā piem.: ko-

ka saliecamus krēslus, mazus galdiņus un skapi, grā-
matu, rotaļlietu un c, uzglabāšanai, kad zēni grib pa-

dīdīties.

Ideāls klubs iekārtojams divās istābās — viena

mierīgām rotaļām, lasīšanai un sarunām; otra skraidīša-

nai, vingrošanai un t. t.

Vēl labāki, ja iespējams pulciņam dabūt veselu mā-

ju, kādu piem. Anglijā irē 1. Holywood'as pulciņš, kur

katram kopām ir sava istaba lidz ar atbildību par viņas
mēbelēm un tiribu, ar Goda Tiesas sapulču, skautu pa-

šu un c. zālēm ar sēdvietām katram kopām, pie kam

vadītājam un Goda Tiesai sēdvietas ir paaugstinājumā.

Saprotams, ka zēniem pašiem jāmaksā sava daļa
īrei, apgaismošanai mēbelēm un t. t.. bet lielāko izde-

vumu daļu jāsedz no ienākumiem par kaut kādiem ko-

pīgiem darbiem, kā : dārzkopības, uzvedumiem, bazāra
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un c. Desmit santimu jāiemaksā par katru nedēļu uz

priekšu.
leteicams ierikot krājkasi, lai pieradinātu zēnus

pietaupīt naudu un lidz ar to pieradinātu viņus taupībai,
Pusnozime mūšu formas tērpa valkāšanā tā, lai

pamudinātu meklēt darbu un pelnīt naudu vajadzīgo iz-

devumu segšanai. Tas ir liels solis viņu pieradināšanā
vēlākā dzive pašiem gādāt par sevi.

Rotaļas.
Zēniem piemit ļoti daudz romantikas un viņi mīl

vairāk savas fantāzijas augļus izpildīt, nekā radit.

Jums visiem jārotaļājas lidz ar viņiem un jafanta
zē, lai nāktu pretim vi-

ņu lūgumiem un tiek-

smēm. Bet jums jā-

piegriežās visā' nopiet-
nībā visiem kutelīgiem

starpgadījumiem, kas

tur nāk priekšā; gadī-

tumā, ja sāksat smie-

jies, zēniem zudīs ātri

viss farss un tie tūliņ
zaudēs uz to gribu un

uz visiem laikiem.

Piemērām, apmācot

kopu sava kopa dzīv-

nieka kliedzienu pakaļ-
darināt, kad tas ir tū-

vu smiešanās robežām, bet vaditājs paliek pilnīgi no-

pietns, zēni pūlēsies domādami, ka tas pieder „pie lie-

tas"; kad mērķis būs sasniegts, tad kliedziens kļus par

esput — dc — corps fetišu starp kopa locekļiem.
Lai zēnos panāktu to labāko, jums jāuzskata lie-

tas no zēnu redzes stāvokļa.

Reiz jūs būsat iedzīvojušies viņu garā, tad redzē-

siet cik nāvīgi garlaicīga un veltīgs izliekas ierindas tre-

niņš, kurā bez fantāzijas vadītājs, kā audzinātājs, zūd.
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Pārdomājat to, kas jusu zēniem jāmācās un tad

izgudrojat rotaļu, kur to izvest praktikā.

Bekons teicis, ka teātra spēlēšana ir viens no la-

bākiem bērnu audzināšanas lidzēkļiem un katrs var vi-

ņam pilnigi piekrist.

Tas attista viņos dabiskās tēlošanas spējas, atjautī-
bu un fantāziju, kas daudz palīdz rakstura audzināša-

nai, un tajā pat laikā vēstures un ētikas stundas būs vi-

ņu garam vairāk pieejamas, kad viņi paši attiecīgas per-

sonas tēlo un. izved darbibu, neka garu garie paskaidro-

jumi no skolotāja puses.

Beidzamā laikā visbiežāk uzved vēsturiskus

notikumus, kas ir teicama audzināšanas ideja. Ta-

jās vietās, kur skati tiek uzvesti, dabūn mācīties veci un

jauni — un mācities visam savam mūžam — kaut ko

no senču un savu pilsētu vēstures; un tie mācās iznicināt

šķiru starpibu un darit kautko publikai, nesagaidīdami
par to nekādu atlidzibu.

Vaditāji 'atradis par ļoti noderīgu vingrinājumu mācit

skautus izpildit vēsturiskus skatus vai notikumus, darit

to viņiem saprotamus un paliekošus.

Rūpigi iestudētus uzvedumus viņi varēs uzvest

lidzekļu iegūšanai.

Atbildība par jaunākiem.

Musu programa liela vēriba piegriesta atbildības

uzvelšanai — galvenā kārtā kopniekiem.

Ja iespējams komandēšanai iemantojat labu palī-

gu, lai apmācības turpinātos nepārtraukti, gadijumā, ja

jūs nevarat būt paši klāt un lai jūs atsvabinātu no dau-

dziem pārvaldības sikumiem.

Prasāt no saviem kopniekiem un Go-

da Tiesas pilnigu atbildību un izrādiet

tiem pilnigu uzticību. Jūs saņemsat
daudz, ja daudz no viņiem sagaidīsat.

Tas skautu audzināšanas noslēpums.
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Veiciniet kopa garu un sadraudzigu sacensibu ko-

piem savā starpā un jūs nekavējoši panāksat labus sa-

sniegumus samērā visur. Necenšaties visu padaritpats,

jo tad zēni vienīgi raudzīsies apkārt un visi plāni ies vējā.

Disciplīna.

Uzsverat uz disciplīnu, pilnīgu un ātru paklausību
sīkumos, laižat viņiem padidities tikai tad, kad jūs to

atļaujat, ko ieteicamš darīt laiku pa laikam.

Ja kāda tauta grib spēciga un ziedoša kļūt, tad

tai jābūt labi disciplinētai: disciplīnu masās jūs panāksat
tikai tad, kad disciplīna būs atsevišķos individos. Zem

disciplīnas es saprotu pacietīgu paklausibu vadoņiem un

citiem diktētiem pienākumiem.

Viņa nav panākama varas lidzekļiem, bet ar zēnu

uzmudināšanu un vispirms ar pašdisciplīnas, pašuzupu-
rēšanās un nesavtibas ieaudzināšanu viņos par svētību

citiem. Tas panākams galvenā kārtā ar piemēru, atbil-

dības uzlikšanu viņiem un uzticibas sagaidīšanu no tiem

augstākā mērā.
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Atbildiba jo plaši uzvelta caur kopu zistēmu darot

patiesi atbildīgus kopniekus par to, kas notiek ar viņa
zēniem.

Tur slēpjas musu darbs.

Sir's Henry Knywett's 1596. gadā biedināja kara-

lieni Elizabeti, ka valsts, kas neievēro jaunātnes audzi-

nāšanu un pieradināšanu disciplīnai, izaudzina netikai slik-

tus kara virus un jūrniekus, bet arī sliktus cilvēkus savai

pilsoņu dzīvei, jeb, kā viņš saka: „Aiz istas disciplīnas
trūkuma, valdibas un zemes gods un vara ir bez kādas

cerības un pārgalvīgi sagrauta".

Disciplīna nebūs sasniedzama sodot bērnu par kādu

sliktu ierašu, bet gan sagādājot tajā vietā labāku nodar-

bošanos, kura saistītu viņu uzmanibu un pakāpeniski
novestu pie tā, ka veco atstāj un aizmirst.

Atturība.

šini grāmatā esmu aizskāris vairākus svarīgus
zēna audzināšanas faktorus, bet nekas nav svarīgāks par

atturību.

Zēna izglitošana būtu ļoti nepilnīga, ja tā neaptvērtu
sevi saprotamu izskaidrojumu un neatklātu pamācību

par šo jautājumu.

Nelāgā noslēpumainība, kurā mēs esam Šo jautā-

jumu ietērpuši abu dzimumu jaunātnei, nes neaprēķi-
nāmu ļaunumu. Liela noslēpumainība, kurā mēs turam

zēnus, noved viņus tiktāļu, ka tie izzin Šo noslēpumu

paši un tādēļ kaitīgākā ceļā.

Es nezinu neviena zēna, kurš nav palicis labāks no tā,
ka viņam viss brivi un pilnīgi izskaidrots. Tas jau ir

gandrīz vadītāja noziegums, ja viņš ļauj saviem zēniem

staigāt pa šo slideno ceļu bez brīdinājuma aiz neparei-
zām kauna jūtām.

Juras skautisms.

Jūras skautisms ievests Šaja programa tadeļ, ka

tas būs vērtigi valstij un daudziem mūsu zēniem
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Piem. angļu „The Nautical Magazine" nesen uz-

rādija, ka beidzamos 15 gados angļu tirdzniecības flotē,
kurai jābūt angļu tirdzniecības mugurkaulam un kara

flotes atbalstam kara laikos, nodarbina ap 26000 cilvē-

ku. No tiem 15000 ir krāsainie, 11000 ārzemnieki un

tikai 810 angļu.
Bet Anglijā ir bariem ļaužu, kam trūkst darba,

kāmēr ārzemnieki apkalpo viņu kuģus. Bet Latvijai sava

tirdzniecibas flote ir pilnigi jāatjauno, kādēļ tur vajadzēs
spējigus darbiniekus.

Juras aicinājums nav aizsniedzis

mūsu zēnu ausis, kā tam vajadzēja būt.

Vairākās vietās iespējams dabūt lietošanā laivas,
liellaivas vai nelielus kuģus iziešanas vietā nometnēs;

tur var jūrniecibu iemācities ar visam viņas labām pu-

sēm, kā: izveicibu, attapibu, rosibu un veselibu.

Jūras skautu apmācibas vērtiba bagātigi pierā-

dījušies bijušā karā, kad angļu Admiralitāte pate uzai-

cināja ap 1800 skautus par piekrastes sargiem, un daļu
no angļu jūras skautiem novietoja flotē, kā signalistus
un citiem pienākumiem.

Taupība.

Liela daļa trūcibas un bezdarbība mūsu zemē

ceļās tieši aiz taupības trūkuma pašā tautā. Socialre-

formatori daritu pareizi, ja Šo problēmas daļu nostādītu

pirmā vietā, pirms viņi meklē pēc jauniem pretlīdzek-
ļiem. Viņiem pēc tam atliktos mazāk darba darit. Mūsu

zemē būtu pietiekoši daudz naudas apgrozibā, ja visi

strādnieki pareizi to izlietotu. Dažās vietās, kur taupība
ir dienas kārtībā, ļaudis ietaupa savas algas, uzceļ paši

savas mājas un top pārtikuši un apmierināti pilsoņi lai-

mīgās sētās. Tā var ļoti daudzi darit!

Mr. Will's Crooks's nācis pie slēdziena, ka strād-

nieka cilvēkam ir maz ceribu labākam liktenim, kāmēr

viņš pats sev neizpalidzēs, izpildot savus pilsoņa un ģi-
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menes galvas pienākumus, jo lielāka muļķiba izšķiest
savu algu krogos, nekā nodot to sievai un bērniem.

Kāmēr katrs anglis nogulda krājkasē caurmērā

Ls. 100, citas tautas novieto vēl vairāk; Dānija stāv no-

guldītāju sarakstā pirmā vietā ar saviem Ls. 575 uz

cilvēka (domātas priekš kara zumas t. i.: 1 lats = 50

zelta rubļiem). Izšķērdiba ir gandriz neaptverama un

to vien varēs apzimēt par kriminālu.

Ja augošā paaudze iesāks taupibas karjēru, tuvā

nākotnē būs redzama liela starpiba tautas raksturā.

ManČesterā skofas bērni bija pamudināti ietaupit līdze-

kļus krājkastiņās un tagad krājaizdevu kasē ir 44.000

noguldītāju.

lerunas pret skautismu.

Savā darbā mūsu programas paplašināšanai jūs,

protams, neizbēgsat kritikas — ierunas pret vienu otru

programas punktu, kā piem.: militārismu, ticības mācibas

trūkumu, svētdienas apgānīšanu, ierindas apmācibas trū-

kumu, rotaļu un kara deju absurdu.

Vairumu no šīm ierunām esmu jau noskaidrojis,
bet teikšu vēl dažus vārdus par militārismu.

Militārisms.

Daudzos Šīs grāmatas agrākos izdevumos ievie-

totas idējas tikušas laiku pa laikam kritizētas, bet tik

nesaudzīgi laikam gan neviena nav kritizēta, kā jēdziens

par militārismu.

Ar skautiem nesaistās nekāda militāra nozime.

Miera skautisms ietver sevi civilizācijas pionieru īpašī-

bas, kā: attapību, pašpaļāvibu un daudz citas īpašibas,
kuras izceļ cilvēku starp cilvēkiem. Mums nav nekādu

tieksmju pataisīt jaunekļus par kareivjiem vai iepotēt

viņos asinskāri. Tajā pat laikā zem „patriotisma" viņiem
jāsaprot, ka pilsoņiem jābūt modriem uzņemties līdz

ar saviem zēniem savu lomu dzimtenes aizstāvēšanā

pret iebrukumu, kā drošības un brīvības atmaksu, ko
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katrs no iedzīvotajiem bauda. Tie, kas no tās atraujas
un uzveļ savu pienākumu citiem, nespēlē ne drošsir-

dīgu ne taisnīgu lomu.

Neesmu sastapis neviena cilvēka, kurš, redzē-

jis karu civilizētās zemēs, būtu palicis par tā saucamo

antimilitaristu. Viņš ļoti labi zin kara briesmīgās un

cietsirdīgās sekas, un nestāvēs vairs par uzbrukumu,
tikko tautas būs nolēmušas atbruņoties, tāpat kā neatdos

par velti savu zemi ienaidniekiem, nepiegriezis vērību

viņas aizstāvēšanai. Tikpat labi varētu ari policiju likvi-

dēt ar nolūku iznicināt noziegumus, pirms esam izau-

dzinājuši masas nezagt.

Bieži tiek darīta kļūda samainot vardu „antimili-
tarisms" ar „antimilitāriem nolūkiem".

Vairums no mums ir pret militārismu, jeb
valsts militāro iestāžu izmantošanu militāriem nolūkiem;
bet tikai daži no mums (sevišķi attiecībā uz karu) ir

antimili t ar i s t i, t. i.: ceļ ierunas pret ļaužu saga-

tavošanu valsts aizstāvēšanai.

Un katrs, kam sirds vietā, ir pacifists, t. i.:

pret karu.

lerinda.

Esmu pastāvīgi taujāts no vaditājiem — ne no zē-

niem — ievest skautu apmācibā vairāk ierindas mācibu.

Lai gan, ievērojot trisdesmitčetru gadu ilgos piedzīvoju-
mus, atzīstu ierindas disciplināro vērtību, tomēr gaiši

raugos ūz viņas sliktām pusēm. īsi saņemot, tās ir

sekošas:

1. Militāra ierindas apmāciba dod vājam, bez

fantāzijas esošam vadītājam vielu, ar ko nodarbināt

savus zēnus. Viņš neievēro, vai tā tiem patik, un vai tā

atnes tiem patiesi kādu labumu. Ar ierindu vaditājs

ietaupa sevi daudz pūles un enerģijas, kuru viņam va-

jadzētu izlietot zēnu apmācibai.

2. Militārā ierinda cenšas iznicināt personību, tur-

pretim mēs gribam skautos attistit īpatnēju raksturu; ja
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nu reiz ierinda jau iemācita, tad pēc tam tā nogurdinā

zēnu, kurš ilgojās klejot brivi apkārt un pieķerties vie-

nam vai otram pasākumam; viņa iznicinā zēnā uzņē-
mibu, Mūsu mērķis ir no zēniem izveidot priecigus,

patstāvīgus un uzņēmīgus jaunēkļus un nevis kareivju

imitāciju.

Mūsu ievēribas cienīgie apmācības sasniegumi re-

dzami no tā, ka aktiva dienesta virsnieki pastāvigi pie-

prasa sūtīt viņiem tos jauniesaucamos, kuri apmācīti, kā

skauti: viņi atrod tos par derīgākiem kareivja pienāku-

miem, ne kā citus pārējos.

Tie ir virzieni, kuri tika nosprausti mūsu darbiem

priekš kara un esmu priecīgs, varēdams pateikt, ka kara

rezultāti un frontes virsnieku ziņojumi par skautiem kara

dienestā nav devuši iemesla tos grozīt citādi.

Izradās taisni pretēji — virzieni pilnīgi pareizi.

Kads no daudziem lidziga veida rakstijušiem virs-

niekiem saka:

„Kā aktīvs virsnieks bez kavēšanās varu teikt, ka

gadijumā, ja jūs man ļautu izvēlēties savai rotai vienu

no diviem labi izmācītu un krietnu kadetu, vai izmācītu

un krietnu skautu, tūliņ es izraudzītos skautu. Labāk

saņemt vienu skautu, nekā divus kadetus, jo skauts ro-

tas ierindu un Šaušanu var iemācīties ātri, bet kadets

nevar aptvert vairākos mēnešos visu to, ko sevi satur

skautisms."

Ticība. (Reliģija).

Katra Šāda veida organizācija varēs kļūdīties mēr-

ķos, ja viņa saviem locekļiem nesniegs nekādas reliģijas
zināšanas — bet parastās kļūdas šādos gadijumos pa-
stāv veidā, kā tas būtu darāms. Ja viņa tiks piekopta
vairāk, kā vajadzīgs ikdienišķā dzīvē, tā nezaudēs savu

cienību un dos tikai stipru pamatu.. Šajā grāmatā par

reliģijas lietām runāts tikai vispārigos vilcienos, atstājot

šajā ziņā brivas rokas organizācijām un tiem, kas iz-
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lieto šo grāmatu, lai viņi varētu sniegt paši savas pamā-
cības. Mūsu organizācijā, kurā ietilpst visādu ticības

veidu zēni, mēs nevaram pat ja gribētam noteikt stin-

grus likumus.

Charles Stelzle sava grāmata Jēlas zeni un ka

tos savaldit" saka:

„
Dažreiz mēs esam tā nodarbināti, lai uzņemtu

mūsu darbā zēniem pietiekoši daudz reliģijas, ka Šajos
plānos aizmirstam dot pietiekoši daudz vietas pašam

zēnam."

Zēniem var un vajaga mācīt reliģiju, bet ne sal-

denā, atšķaidītā, noslēpumainā vai drūmā veidā
; viņš

jau ir nogatavojies to uzņemt kad to viņam parāda no

varonibas puses kā viena īsta šī vārda cieniga cilvēka

dabiskas ikdienišķas īpašības, un to it labi zēniem var

iepotēt ar dabas studijām. Dieva radības studēšana ir

svētdienas apmācību priekšmets un tā ir tāda laba pret-
ģifts pret apkārt mētāšanos svētdienās, ko tagad piekopj
lielā mērā jaunekļi — un meitenes. Tagad vairākas

svētdienas skolas ir ievedušas savās mācībās šo skau-

tisma daļu un sekmes ir labas. Reliģijas pamācībām

nevajaga būt drūmām, skumjām. Arthur's Benson's

saka, ka nav vis tris kristigie tikumi, bet gan Četri.

Un tie ir: ticība, ceriba, mīlestība un labs oms (humors).
Tas pats atrodams arī Roberta Louis'a Stevvenson'a

rita lūgšanā:

„Diena atgriežās atkal un atver mums atkal siko

rūpju un pienākumu aploku. Palīdzi mums izpildīt
mūsu cilvēka lomu — palīdzi mums pārvārēt to ar

smaidu un priecīgu prātu. Lieci priekam apvienoties
ar mūsu rūpēm. Dodi mums, lai mēs šis dienas dar-

bus veicam ar prieku. Dodi vakaros mums nogurušiem
un apmierinātiem ar godu gulēt iet, un sūti tad mums

miega dāvanu."

Angļu galvenās padomes sekoši lēmumi ticības

lietās satur sevi pieturas punktus, pēc kuriem skautu

kustība vadijusies kopš paša sākuma:
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1. Sagaidāms, kā katrs skauts piederēs pie kādas

reliģijas veida un apmeklēs savus dievkalpojumus.

2. Kur pulciņš sastāv no vienas reliģijas veida

locekļiem, cerams, ka vadītājs tur atrisinās tās reliģiozās
mācības un izpildijumus, kādas viņš kopā ar savu ga-

rīdznieku, vai citu garigu autoritāti apspriežoties atradis

par vēlamākām,

3. Kur pulciņš sastāv no skautiem, piederošiem
dažādām ticību veidiem, tur vajadzigs tos uzmudināt ap-

meklēt viņu ticibu dievkalpojumus un nevajaga noturēt

sevišķas pulciņa dievkalpošanas, šādam pulciņam atro-

doties nometnē, ikdieniešķām lūgšanām un nedēļas diev-

kalpojumiem jāpiedod vienkārša forma — piedalīšanai
jābūt brivprātigai, un katrs zēns, pēc viņa vecāku vēlē-

šanās, jāatsvabina no lidzdalibas.

Nometnes

Nometni zēni ļoti gaida un viņa sniedz vaditajam
lielu izdevibu audzināt zēnus.

No skautu audzināšanas

redzes stāvokļa lielas nometnes

ir sliktas. Vairākas mazākas

nometnes, vienas lielās vietā,

vēlamākas, pie kam katram

kopām jāuzturās, kā no kai-

miņiem atdalītai atsevišķai vie-

nībai.

Nakts darbiba nedrikst

vilkties cauru nakti. Tā noteik-

ti jāpārtrauc pīkst. 23. 30. m.

lai pārmērigi ilgi nenodarbinātu zēnus sardzēs. Jaunu-

ļus naktsdarbos jānoriko pāros, iekams viņi nebūs pie-
raduši pie tumsas.

Nevajaga piekopt uzbrukumus nometnei, t. i. citas

nometnes grupas piederumu aiznešanu; tas veicina tikai

sliktas attiecibas.
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Gari gājieni (vairāk par 10 klm.) zēniem kaitīgi.
Nav pareizi domāts — tādā ceļā pieradināt izturībai; no

lielāka svara ir pareiza zēna barošana un spēka attīstīša-

na, kā pamatu vēlākai izturībai.

Katrai apmācības dienai vadītājam jau priekš lai-

kus jāsastāda darbibas programa. Zēnu uzcītībai un dar-

ba spējām nekas nav sliktāks, ka kad vadītājs izved

tos un pēctam stāv pats domādams, ko lai iesāk darit.
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Nometne nevar nesaistit katru zēnu ar dzīvi

svaigā gaisā un mežonibas piegaršu, ar saviem vārīša-

nas lidzekļiem, rotaļām mežos, pēdu dzišanu, orientēša-

nos, pionieru darbiem, šikiem roku darbiem un debeš-

ķigām sapulcēm pie ugunskura.

Dabas milēšana. — Par visām lietām no-

metnes derīgums atzistams ar to, ka tā dod zēnam ie-

spējamību dzīvot dabā.

Tai ir pievilkšanas spēks gandrīz pie katra zēna,

tikko nometnes prjeki tam atklājušies.

Vidējs ielas zēns, tikko viņam būs apnikuši visi

lauku dzives jaunumi, atkal ilgosies pēc pilsētas, kino

un skatu logiem.

Bet ja viņš būs pārlieku baudījis nometnes dzives

burvīgumu un būs īstām acīm ieraudzijis dabas brīnu-

mus, tas kļūs par jaunu meža taku staigātāju, kā mēs

to vēlamies.

Tas nozimē, ka viņam darīti pieejami putnu un

zvēru kliedzieni un .paražas, zvaigžņu brīnumi, puķu
smaržas, kalnu un šaules rietu varenigums, brinišķigais
un vienādais katra atsevišķa augu un zvēru, kukaiņu un

rāpuļu veida mechanisms un viņu noteiktā reprodukcija
veselos miljonos vienā veidā.

Ar to iepotējās zēnos nopietnāka novērošana, jau-
nas dabas mīlestības jūtas, bioloģijas zināšana un sa-

prātigi un savi uzskati par dzimuma attiecībām, līdz ar

Dieva iemiesojumu radijumos.

Viss tas izveido svarīgu soli dabas pētišanā. Pu-

ķes sadalīšana rāda, kā vīrieškārtas ziedputekliši apaugļo
sievieškārtas auglenicu, pēc kam rodās sēklas, kuras

pēc inkubācijas laika pārvēršās par dzīvu stādu tāpat,
ka sakara ar šo dabas likumu — putni izdēj apaugļo-
tas olas, no kurām pēc noteikta perēšanas laika izlobās

cāļiši. Un līdzīgas funkcijas dzīvnieku valstī turpinājās
noteiktā kārtībā.
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Dabiskas sekas ir racionelas dzimuma dzives gai-
tas izskaidrošana, kas bieži izliekās grūti izdarāma.

Bet Šeit mēs esam Dieva zemē, ar šiem dabas

procesiem, kuri notiek apkārtnē un starp mums un vie-

nādi ar cilvēku taisitiem pieklājibas likumiem, mums

nevajaga viņus pieminēt — tie esot „netīri".
Sekas tās, ka tūkstošiem jaunu dzivibu ikgadus ai-

ziet bojā aiz vienkāršas nezināšanas, pie kam viņi
izglābjami ar laikā dotiem aizrādijumiem.

Caur šo lielo noslēpumainibu nOtiekās, ka zē-

nos rodās ziņkāriba un nepareizi iespaidi. Ja sakarā ar

zēnu saprašanu dažādos vecumos, tos pieaugušie viņiem
ar godu un atklātibu izskaidrotu, tad būtu daudz mazāk

slepenu kaislību un venērisko slimību.

Kopsavilkums.

Viss mūsu programas mērķis — saturēt zēna rak-

sturu, kad tas ir topošās sajūsmas pakāpē, piedot tam

pienācīgo veidu un uzmudināt viņa individualitātes attī-

stību — lai caur to zēns izaudzinātu sevi par krietnu

cilvēku un derīgu pilsoni mūsu valstij.

Galīga uzvara kara nak tikai pec gadiem, ieročus

noliekot.

Valsts, kuros vīri pēc tam būs tie spējīgākie savu uzde-

vumu augstumos, stāsies mierigās tirdzniecības un rūp-

niecības cīņas priekšgalā.

Visbēdīgākais karā ir tas, ka karš nogalina mūsu

labākos vīriešus, atstājot nederīgus un nespējīgus turpi-
nāt nacionālo dzīvi un centienus.

Tādēļ mūsu pienākums — spert visus iespējamos

soļus, lai novērstu nākošā paaudzē cilvēku bojāšanu.
Mums jānodarbina katrs indivīds un līdz beidzamam

jāsatura rokās katrs zēns un jāpapildina, ārpus skolas

mācībām, viņa rakstura audzināšana, ka papjldinajums
skolas audzināšanai, un cik vien iespējams atraki jāiz-

veido no viņiem vīrieši.

Lai izveidotu viri cŠ v s tautu starpa notiek sa-

censība. Tajā katram, kas spēj. jāņem daliba — tas ir
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viņa nacionālais pienākums. Ir iespējams milioniem zēnu

ieinteresēt, ja katrs skautu vaditājs, katrs vīrietis vai sie-

viete, kuri šis rindiņas lasa, gribēs nopietni papūlēties, lai

rastu mūsu lietai līdzstrādniekus.

Tiem, kuri kara laikā darījuši patriotisku darbu,
rodās varēna izdeviba to turpināt, veicot tēvijas labā

savu daļu lielā darbā.

Pateicoties tādai, itkā „sniega pārslu" kustībai,
ierosinātai no sirsnīgiem patriotiem, kuri uzmanigi seko

savam augsti spraustam mērķim, mēs droši ceram liet-

derigi veikt mūsu lomu lielā darbā — jaunu fizisku un

morālisku spēku veidošanā, par labu mūsu valstij. —

„Esiet modri!"
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Beigu vārds.

Strādājot pie šis grāmatas izdošanas nepārtraukti
4 mēnešus, esmu centies tajā ievietot pēc iespējas labā-

kus zimejumus no visām ārzemēs iznākušām skautu

grāmatām, būdams pārliecibā, ka zēni šos pamācošus

zimejumus ieraugot, ari no tiem daudz mācisies, neru-

nājot par pašu grāmatu ar bagātu vispusigu saturu un

daudz ierosinājumiem pulciņiem un tiem kuri interesē-

jās par skautismu.

Skautu literatūras trūkums Latvijā ir ļoti jūtams:
tas traucē pareizu darbibu pulciņos, sevišķi jaunos, un

no pēdējo darbibas sabiedrība dažkārt nepareizi saprot
skautu kustibas istos uzdevumus un mērķus. Tagad,
kad Ši skautisma idejas pamatgrāmata ir iznākuse, lie-

lākā daļa traucējumu skautu kustibā un darbā likvidē-

sies, jo izlasot šo grāmatiņu, katram būs skaidri sapro-

tami mūsu centieni un darbība. Esmu pārliecināts, ka

mūsu draugu skaits sabiedribā vairosies, pulciņi iegūs
vairāk biedru savās rindās un skautisma ideja jo spēci-
gāk izplātisies sabiedrībā. Rri lidzšinejie pulciņi, izlasot

šo grāmatiņu, gūs jaunus ierosinājumus, un ņemot par

pamatu grāmatā izteiktās domas un ierosinājumus, vai-

rāk izveidosies skautisma garā, jo visi skautisma jautā-

jumi, pasākumi un principi Še skaidri izteikti.

Esmu priecigs, ka man ir izdevies izpildit manam

draugam, nelaiķim a -skm. J. Neļķēm, doto solījumu
šo viņa tulkotu grāmatu izlaist klajā, jo pēc tās ilgojās
visi skauti un vadītāji.

Skauti! leteicat šo grāmatu iegadāties Jūsu drau-

giem, skolas biedriem, Jūsu vecākiem un skolotājiem,
ar to. Jūs palīdzēsiet propogandēt skautisma ideju mūsu

valsti.



leteicat bez šis grāmatas iegādāties ari rokas,

grāmatu skautu vaditājiem — „Skautmasters", kurš

satur daudz visai vērtīgu aizrādijumu jaunātnes audzi-

nāšanā skautisma praktiskā garā.
Par visiem aizradijumiem un novērotam kļudam bušu

ļoti pateicigs un centišos nākošā uzdevumā visu to ievērot.

Pateicību izsaku maniem draugiem skautmasteram

O. Krollam, a - skautmasteram R. Zariņam un kar.

ierēdnim Tērauda kungam par palīdzību Šis grāmatas

rediģēšanā un spiestuvei Temberg un firmai „Guten-

berg" par laipnu pretimnākšanu šīs grāmatas iespiešanā
un klišeju pagatavošanā.

Virsskautmasters

Ž. Vikš - Soboļevskis.
Rīgā. 24. X. 25. Latvijas Skautu Priekšnieks.

Vakara lūgšana.

(Meld: „Telcl to kungu".)

Tumšzaļās egles, kas nometnei apkārt šalc drūmi,
Čalojošs strautiņš un krastmalā augoši krūmi,
Skautu bars drošs,
Mirdzošais ugunskurs spožs,
Pelēki zilgani dūmi!

Viss, kas vien nometnes apkārtnē kustas un dzīvo,
Kas sevi sajutis spēku un svaigumu brivo,
Dievu lai teic !

Mūžigo Garu lai sveic

Spēcigo Valdnieku Dzivo!

Lūdzamies sirsnigi, pasargi Tēvs, katru skautu,

Pasargi vecākus, stiprini Dievs, visu tautu,
Lai nava grūt'
Ritu mums labākiem būt

Nekā mēs bijuši šodien !

Izplēti sargādams spārnus pār ikvienu telti,

Lidz atkal saulites stari Šo nometni zelti.

Lai sargi jūt,
Ka tiem nav vieniem jābūt,
Tu tos ar modrību velti! T. K.



Padomi skautam.

1. Neiestājies skautu pulciņā, ja neesi apņēmies

izpildīt visus skautu likumus, ja nevari izdarīt katru

dienu kaut vienu „labu darbu", ja nevari turēt reiz doto

vārdu, ja nevari piespiest sevi centīgi strādāt un māci-

ties. Pārbaudi sevi pirms iestājies skautu pulciņā,
2. Lūdz pulciņa priekšnieku iedalīt tevi tajā kopā,

kurš tev ir vismīļāks un kurā tev būtu visērtāk pieda-
līties apmācibās. Ērtākas sapulcēšanas labā skautus,

dzīvojošus vienā pilsētas rajonā, jāiedala vienā kopā.
Esat netikai draugi savā starpā, bet ari brāļi, palīdzot
viens otram apmācībās, rotaļās, darbos un visur, kur

varat: visi skauti ir — brāļi.
3. Sargā sava kopa un pulciņa labo slavu. Ja

tavā kopā iekļuvis zēns, kurš neizpilda skautu likumus,

pierunā viņu būt labam skautam, jeb atstāt pulciņu. Jeb

lūdz goda tiesu izlemt, kā izturēties pret skautu, kurš

neizpilda skautu likumus.

4. Centies sagatavoties uz I. un 11. šķiru un

vēlāk par kopnieku: ir daudz zēnu, kuri gribētu iestā-

ties skautu pulciņos, bet viņus nevar uzņemt pulciņā
iekams nebūs pietiekoši sagatavotu enerģisku un

darbīgu kopnieku.
5. Būs daži zēni, kuriem nav laimējies iestāties

skautu pulciņā un kuri tad par tevi zobosies. Izturies

pret tādiem iecietīgi. Pastāsti viņiem par skautu liku-

miem, apmācibām v. t. t., centies ar sarunām un savu

priekšzimi viņus pataisīt par skautiem pagaidām_ lai ari

vēl neieskaitītus pulciņā. Varbūt ari viņi vēlāk taps
labi skauti. Nedusmojaties uz sliktiem zēniem: slikti

zēni ir nožēlojami — centies viņus ar savu priekš-
zimi labot.

6. ftr pašnopelnitiem lidzekļiem iegādājies skau-

tisma idejas un darbības pamatgrāmatu „Skauti" no sir

Robert Baden-Powell'a un citas. Viņas būs tev ļoti

noderigas.
7. Centies iepriecināt savus vecākus ar labām

sekmēm skolas mācibās. Neaizmirsti skautu „Dzelzs



likumu". Esmu dzirdējis vairākas atsauksmes, ka zēni,

pēc iestāšanās skautu pulciņos, ir sākuši sekmigāk mā-

cīties. Tā ir dabiga parādība, jo skauti zin, kā viņi
mācās ne citu, bet sevis labā, lai būtu „arvien modri"

darit visu labu un palīdzēt līdzcilvēkiem.

8. Centies nopelnīt naudu un to ietaupīt lai

varētu iegādāties formas apģērbu. Es pazistu skautus,

kuri paši sev pagatavojuši formas apģērbu. Formas

apģērbs nepieciešams skautiem, viņš vieno skautus ko-

pējā saimē ijn ir ļoti praktisks nometnes dzivē, siroju-

mos un rotaļās. Skauti visās pasaules malās valkā vie-

nādu formas apģērbu un platmali.

9. Ar cienību izturies pret vadītāju, kopnieku un

citiem vecākiem skautiem; apmācibās, sapulcēs un ro-

taļās — vispār, kad esi formā, uzrunājot viņus vai sa-

ņemot no tiem rikojumus, lieto apsveici. Slikts ir tas

kops, kam trūkst brivprātigas un apzinīgas disciplinaš.
Tādā kopā darbs neveiksies un kops izjuks.

10. Atzimē savā dienas grāmatā apmācības, no-

metnes, sirojumus, ~ugunskura stāstus" v. t. t.

Padomi kopniekam un viņa palīgam.

1. Neaizmirsti, ka skautu kops nav nejauši kopā

sanākušo zēnu kompānija; kops ir cieša skautu saime,

kur visi skauti ir brāļi, un tu — viņu vecākais brālis.

2. Centies uzņemt savā kopā tikai tādus zēnus,

kuri simpatizē tev un tava kopa skautiem. Ja tavā

kopā iekļuvis tev maz pazistams zēns, tad ar savu iz-

turēšanos pret, viņu palidzibu. sirsnību un labu piemēru
dari tā, lai viņš no visas sirds, brāligi iemiļotu tevi un

tavu kopu. Tad viņš sapratīs, ko nozīmē skautu kops

kopa gods labā slava; viņš lidzigi citiem, centīsies, lai

tavs kops būtu ne sliktāks par citiem, bet gan
labāks.

3. Esi pret visiem vienāds, arvien jautrs un uz-

ņēmīgs. Lai citi skatoties uz tevim, nemanot sekotu

tavam piemēram.
4. Lai tava kopa skauti sekotu tavam piemēram

tev jāzin vis, kas jāzin katram skautam un jāprot da-

trīt vis, kas skautam jādara sākot no mezglu siešanas



un signalizācijas, beidzot ar labiem darbiem un dzīvibas,

glābšanu.
5. Neaizmirsti, ka uzņēmis savā kopā jaunuli, tev

pienākās netikai pastāstit par skautu likumiem un pienā-
kumiem, bet ari darbā pierādīt skautu mākslu. Jau

nulis, novērojot tevi, imitēs un sekos tavam piemēram

6. Lai gan tu esi tikai «vecākais draugs", vecā-

kais brālis" un ārpus apmācibām esi citiem skautiem

lidzigs, tomēr apmācibās, nometnēs, rotaļās v. t. t., tu

bez tam esi vēl viņu priekšnieks. Nožēlojams ir tas

kops, kurā nesaprot, ka kopām vajadzīgs autoritativs va-

donis un kurā nav apziņas, ka katra skauta pienākums
ir labprātīgi un priecīgi izpildīt priekšnieka rīkojumus.
Tāds kops ātri izirs. Pārliecini skautus, ka viņu kopē-
jās interesēs ir to nepielaist.

Uzstājies, lai skauti lietotu apsveici, kad tu tiem

dod rikojumus un aizrādījumus (apmācībās v. t. I.).
7. Turi arvien gatavībā vairākas apmācības prog-

ramas, sastādītas pēc grām. „Skauti" un papildinātas ar

kaut ko interesantu pēc taviem ieskatiem. Centies, lai

lidzigas rotaļas, vingrojumi un nodarbošanās neatkārto-

tos, jo tādas var padarīt sapulci garlaicigu ; centies ap-

mācibās arvien ievest kaut ko jaunu. Neviena d.ena un

neviena sapulce nedrīkst iet zudumā.

8. Mēdz teikt: «Laiks ir nauda". Tas nav pareizi:
laiks ir dārgāks par naudu, jo viņu nav iespējams ne

pirkt ne atgūt (atdabūt).
9. Ja vaditājs uzdos tev patstāvīgi vadīt rotaļu

vai apmācības, tava jau iepriekš sagatavota un pārdo-
māta programa būs ļoti noderīga. Pretējā gadījumā,

nesagatavojies un nezinot ko darīt, tu nonāksi smieklīgā
stāvoklī.

10. Izvēlies no sava kopa skautiem sev palīgu

un vietnieku — enerģisku, piedzīvojušu skautu, kurš

tāpat kā tu, būtu citiem skautiem par priekšzīmi, un

prastu komandēt un vadit rotaļas tavā prombūtnē.
11. Tu, kā vecākais, skaities kopā kā pirmais*

tavs palīgs — apakškopnieks, kā otrais. Pārējiem skau-

tiem pēc viņu sekmēm piešķir turpmākos numurus.



12. Neaizmirsti, kā tev, kā kopa vadonim, stāv

priekšā kaut gan ļoti interesants, bet tomēr ļoti nopietns

darbs: tev jāiemāca skautiem skautu māksla: likumi,

pienākumi, izveiciba, rotaļas v. t. t. Tev viņi jāizveido

par istiem skautiem.

13. Ir zināms, ka ja kopnieks ir priekšzīmīgs,
tad ari viss kops ir priekšzimigs un otrādi.

14. Sarunās ar pulciņa vaditāju nekautrējies droš-

sirdīgi aizstāvēt sava kopa intereses. Par to tavi skauti

būs tev pateicīgi. Nebīsties runāt patiesību vaditājam

neslēpj savas"vājības, bet centies no tām atsvabināties.

Sevišķu vēribu piegriez vājākiem skautiem : sarunājies
biežāk ar viņiem, māci tos un rādi viņiem priekšzīmi.

15. Ja jūties nespējīgs vadīt kopu, lūdz vaditāju
tavā vietā nozimēt citu kopnieku.

16. Ar laiku sagata ojies tapt par vadītāju.

Padomi pulciņa vaditājiem.

1. Uz katriem 2 kopiem (16 —18 skautiem) vē-

lams viens vaditājs — pulciņa priekšnieka palīgs; uz

katriem 4 kopiēm (32—36 skautiem) — viens vecāks

vaditājs — pulciņa priekšnieks (skautmasters). Tāds

sadalijums ir ļoti ērts divpusīgām apmācībām, sacikstēm

v. t. t. un telpu lietderigākai izmantošanai.

2. Vairāki pulciņi vienā apvidū vai pilsētā tiek

apvienoti novados, kurus vada un pārrauga Latvijas
skautu priekšnieka ieceltais novada inspektors. Pie

katra pulciņa vēlams noorganizēt no skautu vecākiem

un draugiem „pulciņa komiteju" un bez tam lielākās

pilsētas
„
Patronātus" (L. S. C. O. nodaļas).

3. Vaditajus un viņu paligus pēc īpaša pārbau-

dījuma izturēšanas apstiprina amatā Latvijas Skautu

Priekšnieks. Pulciņa priekšniekam (skautmasteram)
jābūt pilngadīgam, bet viņu paligam vismaz 18 gad.
vecam.

4. Ļoti vēlams, lai katrs pulciņš no skautu drau-

giem izvēlētos šev „pulciņa pārstāvi" kurš iestātos

L. S. C. O. par biedri — veicinātāju un kura uzde-

vums būtu: a) interesēties par pulciņa darbibu un skau-



tu panākumiem, b) pabalstit viņu darbu, c) pazit pulci-

ņa skautus, d) atrast lidzekļus nometnes, dārza, kluba

un t, t. ierīkošanai, c) iepazīties ar skautu literatūru :

«Skautmasters", «Skauti", no Baden-Povvell'a, «Esi

modis" no gener. Goppera un citiem.

5. Raudzīties, lai katru jaunuli, pirms uzņemša-
nas pulciņā, apskatītu pulciņa ārsts, kurš viņam aizrā-

dītu par viņa veselības stāvokli, par rotaļām un fizi-

skiem vingrinājumiem, kuriem jāpiegriež uzmaniba.

īpašās veselibas kartiņās ārsts katram skautam taisa

attiecīgas atzīmes, kuras apkārto ik pēc 3 mēnešiem.

6. Zēnus ar vāju veselibu vēlams neuzņemt pul-

ciņā vai uzņemot, tos iedalīt atsevišķos kopos, neprasot

no viņiem sevišķi intensīvu fizisko nodarbošanos, kura

ir pārāka viņu spējām, neiziet ar tiem nometnē sliktā

laikā v. t. t.

7. Turat gatavībā jau iepriekš sastāditas apmācī-
bas programas (vismaz 3), ugunskuras stāstus" v. t. t.,

a) apmācībām telpās (sliktā laikā), b) ārpus pilsētas

(svētdienā vai brīvdienā), un c) nometnei.

8. Neatkārtojat vienas un tās pašas programas.

Pārdomājiet tas un pierakstiet sikumus, cenšoties ap-

mācibas izvest intresanti, jautri un pamācoši.
9. Vediet apmācību dienas grāmatu, ierakstot

tajā izvestās apmācibas un atzimejat kļūdas, lai no tam

turpmāk izvairitos.

10. Uzdodiet, ja ne katrām skautam, tad vismaz

I—2 vest kopa darbības grāmatu.
11. Labs vaditājs veltīgi nezaudēs apmācības ne-

vienu minūti, flr to viņš novērsis garlaicību. Ja vaditājs

pielaidīs pulciņam garlaikaties, pulciņam draud izjukšana.
Skautu sapulcēs katra minūte ir lietderīgi jāizmanto vai

nu darbam, rotaļām vai «ugunskura stāstiem". Vaditājs,
kurš nezin ko iesākt, neiegūs sava pulciņa skautu au-

toritāti.

12. Trenējaties un mācaties paši; iedziļinājāties
sikumos visos skautisma jautājumos. Izpētāt sikumos

visu to, kas jāzin katram skautam, tad jūsu autoritāte

pulciņā stāvēs augsti un sekmes pulciņam būs labas.



13. Labākais paņēmiens mācit — ir personīgais

piemērs. Sakiet, ja varat, tā: «Skatāties uz manim",

„Dariet tā, kā es to daru", «Rīkojaties tā, kā es rīko-

jos". Bet lai tā teiktu, jābūt pašam savu uzdevumu

augstumos.

14. Prasiet brivprātigu apzinigu disciplīnu: bez

disciplīnas nevar kopīgu darbu darīt. Kas to nesa-

prot, lai izstājas no pulciņa nenogaidot, ka viņu pie-

spiedis izstāties pulciņa goda tiesa. Vajaga panākt to,
ka skauti lepotos ar savu priekšzimigu brivprātigu dis-

ciplīnu.
15. Raugāties par tīrību, ne tikai dvēseles,

iekšējo, bet ari ārējo, t. i. apģērba un miesas tīrību.

Pēdējo var darit nemanot, jokodamies, piem. vingroša-
nas laikā, - zēnu ar netirām rokām sūtot maz-

gāties v. 1.1.

16. Ir nepieciešami vajadzigs, lai ikdienišķais

skautu pienākums tiktu izpildīts: «katru dienu izdarīt

kaut vienu labu darbu". Rādāt priekšzīmi paši un

biežāk runājiet par to.

17. Izpildāt paši visus skautu likumus un pie-

nākumus.

18. Ja jūs, neraugoties uz visām pūlēm, redzat,

ka jūsu autoritāte pulciņā zūd un jūs neesiet spējīgi
uzturēt savos skautos darba milestibu, disciplīnu un

kārtību savā pulciņā, un ja jūtat, ka esat paši palikuši
vēsi (kas nekad nenotiks ar īstu skautu), ka iekš jums

ir nodzisuse svētā uguntiņa, kura jūs agrāk ir sajūsmi-

nājuse — tad labāk atstājiet pulciņu. Lai kāds cits,

labāks, enerģiskāks un uzņēmigāks turpinātu jūsu darbu,

jo pulciņa gods un labā slava paģēr, lai vispirms skautu

darbs labi veiktos. Upurējat personīgas intereses ko-

pējas idejas un darba labā.

19. Neaizmirstiet, ka tas, kurš pats nedeg, nevar

ari cit aizdedzināt.

20. Pulciņu dibinot sargājaties darit bieži atkār-

tojošos kļūdu : neuzņemat pulciņā zēnus, kamēr nav

pietiekoši sagatavoti kopnieki. lesākat darbu ar 7—B



zēniem, un kad viņi visi izies skautisma kursu un

izturēs pārbaudijumu uz I šķiru, dodiet viņu ricibā,
6—B jaunuļus. Ja Ši sistēma nav izvesta dzivē, tad

labāk šo kļūdu izlabot pasludinot visiem zēniem, ka

kopnieku sagatavošanas laikā, kopējas apmācibas notiks

I—2 reizes mēnesi. Pēc apm, 2—3 mēnešiem notiks

apmācibas pēc iepriekšējiem noteikumiem.

21. Jums nākotnē stāv priekšā svarigs darbs:

pārvērst ielas zēnus, kuri auguši bez uzraudzības, bieži

samaitātus un rupjus — par godīgiem un darbigiem
cilvēkiem. Bet tas ir nākotnē, kad jūsu pulciņš
jau būs «nostādīts uz stingriem pamatiem." Nedarāt

kļūdu un pulciņa pirmās dienās, neuzņemat slinkus,

apātiskus un neuzticamus zēnus; jūsu būves pamatam

jābūt izturigam.

22. Nedzenaties pēc zēnu daudzuma pulciņā;

viņu labums ir no lielāka svara. Lai jūsu

pulciņš sākumā nebūtu visai liels, toties visi īsti skauti,

„no galvas līdz pēdām." Dažreiz gadās zēni, kuri pār-

pratuma dēļ iekļuvuši pulciņā. Ja jūs atļausiet viņiem
nēsāt skautu formu un nozīmi, ar to jūs metisiet ēnu

— (kompromitēsiet) uz visu skautu organizāciju, netikai

Latvijas, bet ari vispasaules. Mūsu forma, ka viduslaiku

bruņnieku tērps, uzliek jums nopietnus pienākumus.

23. Labā laikā, sevišķi vasarā, vajadzētu pilnīgi
aizmirst par telpām, (klubu), ja ir iespējams salasī-

ties ārpus pilsētas, iziet laukos un mežos,

dzīvot tur brīvā dabā un sajust viņas jaukumus, kurus

tik ļoti mii jaunatne. Dabas klēpī, «ugunskura stāstos"

jūs labāk pazisiet jūsu jaunākos brāļus un ari viņi mā-

cīsies jūs labāk pazīt un jums ciešāk piesiesies.

24. Izmantojat katru gadijienu, lai atgādi-
nātu zēniem stāstos un sarunās mūsu

cēlos likumus. Neapmierinājāties vienīgi ar to,

ka zēni jums Šos likumus noskaitīs pārbaudījumus tu-

rot. — Zēniem ir tieksme aizmirst izņemto, ja viņiem to

neatgādinās un nesajūsminās bruņniecismam un darbam.



25. Vedat biežāki sarunas par tēvijas milestibu.

Mēs dzivojam laikā, kur jāvieno un jāstiprina visi tautas

morāliskie un fiziskie spēki.
F\r lielāko sparu un drosmi jāsargā mūsu Latvijas

gods un briviba.

Lai neviens neaizmirst, ka pēc vairākiem gadiem,
mūsu bērni un bērnu bērni mums jautās „Ko Tu esi

darijis Latvijas brivības labā."

26. Ir no liela svara, lai visi vaditaji būtu

tikumigi cilvēki un katrā ziņā izpilditu skautu

likumus. Patronātiem, pulciņa komitejām un pārstāv-
jiem nopietni būtu jāraugās uz vaditājiem, kuriem uz-

ticēta pulciņa vadiba. Būtu savādi runāt par zēna

morālisko audzināšanu, ja paši vadītāji nebūtu Šini ziņā
bez aizspriedumiem.

27. Izpildot iepriekšējā pantā minēto būtu pilnigi

iespējams vest ar skautiem sarunas par tikumību, iz-

sargājot viņus no dažreiz neizlabojamām kļūdām, uz-

sverot atturēties no smēķēšanas, alkohola lietošanas,

lamu vārdiem, ļauniem pārkāpumiem un visa netira,
kurā zēns reiz iekļuvis, tam būs grūti no tā atkal

atsvabināties.

29. Ja jūs esat vecākais vaditājs pulciņā, neuzņema-

tiesuz sevīm daudz darba. Sadaliet darbu starp jūsu pali-

giem tiem norādāt viņu pienākumus, piem.: rakstvedibu

mantzinibu, bibliotēkas un kluba pārzināšanu v. t. t.

Sevišķi no liela svara neatraut vadītājus — jūsu paligus
no viņu galveniem pienākumiem — skautu apmacibām.

Ka jau minēts — nav pareizi dibināt pulciņu ja

jūsu rīcībā nav pietiekoši daudz lati sagatavotu kopnieku.
Sapulciniet viņus biežāk, mācat viņus un stāstāt viņiem
visu, kas jāzin un jāprot katram skautam.

Uzdodiet viņiem sastādit apmācības, nometnes,

rotaļu u.t.t. programās. Nozīmējat pēc kārtas

katru no jūsu kopniekiem vest apmācī-
bas ar Kopu jūsu klātbūtnē, dodot viņiem

pilnigu rīcības brīvību, neiejaucoties kur tas nebūtu vaja-

dzigs, rīcība. Tikai gadijumā, ka kopnieks nezinās ko



darit vai rīkojies nepareizi, ņemat vadibu savās rokās

un parādāt, kā pareizi rīkoties un darit. Uzdodat pēc
tam apmācības turpināt nākošam kopniekam.

Tikai tadā veidā jūs varēsiet attistit kopniekos
inicia t i v i, kura nepieciešama katram skautam, se-

višķi kopniekam.
Muziķa un dziesmas ir nepieciešamas katrā pul-

ciņā, citādi nometnes, atpūta un „ugunskura stāsti."

nebūs interesanti. Bez skautu dziesmām mums daudz

jauku tautas dziesmu, kuras jauki skan kā nometnē pie

ugunskura tā ari citās apmācībās un sapulcēs.

Beigās, vēl viens mazs padoms, kuru jūs droši

vien ziniet,: bet kuru varbūt esat piemirsuši: lasiet

katru dienu, Baden-Povvell'a grāmatas

..Skautmasters" un „Skauti. Tur jūs atradī-

siet atbildes uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem.
Šis grāmatas dabūjamas skautu kantori: Riga,

Skolas ielā 1.

Bez tam abonējat žurnālus „Jamborēē," „The
Scout" un „Boys Liff," kuri ir visintresāntakie skautu

žurnāli pasaulē.

H. Ratfelders, *2KSr
Zem fjrmas j PflRTUM, dlb. 1875. g.
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Ka!ķ u ie!ā 23- Tā!r- 61 _45-

Ceļošanas, sporta un kareivju piederumi.
tS[<W Vislētākā iepirkšanās vieta no paša darbn., kā

Ji CeļoSanas koferi, ādas un istals Rme-

ļA, rlkaņu Vulkan Flbrl. Ceļošanas un visādas

fBi citas' somas. Ceļošanas plēdl un siksnas. Port-

nVA / /»flb feļus. Naudas makus priekš papīra un metāla

/Jī Ēa tUT* naudas. Skolnieku somas un siksnas. Angļu

( JĻjf7 kareivju siksnas. Jājamo zābaku lieli un jostas

.Futboli" balles. Pieši un Petlicas vairumā,

muzumā u. t. t. u. t. t.

Pasūtījumus un Izlabojumus Izplldagliti un noteiktā laikā.

Parauga čemodānus pagatavo tikai pēc mera.

Visjaunākās dāmu rokas somiņas.



Vispasaules skauti.

(Starptautisks skautu maršs.)
P iedzledāj ums:

Lai no zemes kādas nākam,

Dziesma, solis viens ir mums.

Māju atstāt ari mākam,

Lai gan laiks mums būtu drūms :
Vai ir auksts, vai sniegs, vai ledus,

Tveice, tropu lietus lej.

Skauti, kāmēr atkal tiekās tiksies, svilpo, smēj !
1. Skauts ja satiek otru skautu,

Lai tas būtu kur un kā,

Brālīgi to apšveic, palīdz,
Nav stārp skautiem pārākā.
Tā ir zīme, ka tie brivi,

Tie nav vērgi tirāniem,
Prot tie patiesību cienīt, sekot saviem vadoņiem.

2. Daiļi zaļot tautu ligai,
Kas mums karu beigas nes, —

Miera laimes augļus baudis

Pēcnācēju paaudzes.
Tādiem vīriem mūs tik vadīt,
Kam ir drosme taisniem būt,
Tikai netaisnību meklēt, apkarot im drošiem kļūt.

Dažādās nošķirās mums ir visur brāļu daudz, —

Vilcēns ir, rovers ar, pat ir jūras skauts!

Pieder mums viss plašums, kad dabū elpo krūts :
Miesā spēks aug varens - jauns vērtigs cilvēks gūts.
Mums ceļā pūķis, kalns vai vilks, —

Skauts modris arvienu būs

Un nūju rokā dzelžaini tur ! Jā gan !

Jā, nūju rokā dzelžaini tur! Jā gan !

Jā, nūju rokā dzelžaini tur! Jā gan !
4. Kur mūsu gaitas iet, tut mājās jūtamies :
Debess - jumts, zeme - klons, apkārt mūža

!\ mežs;
; Jautri sprēgā uguns, kad ziemelis salts kauc.

Dziesma traucas naktī-vēl skauti biedrus sauc:



Ml loiiiiiim
mĒļum //til Brīvības ielā N° 3, sētā

t /ATI Tā!r-65"33

■ rKv
Visai s^°'u jaunatnei,

in kareivjiem, gaidām un

III skautiem cenas uz v i-

ļl UmUrVliriMl ļj s i e m fotogrāfiskiem
darbiem pazeminātas

Atvērts: Darbdienās no 9—7 vak. Svētdienās no 11—4 vak.

|iiiiiiiiiiiilini^

IfiPIHH ī
I w|lļF gravier- mākslas i

I TjlT darbnīca ī

Speciāli gravier-mākslas darbiem

| Kalumi, goda balvas, žetonus, nozīmes u.U. |
Rīgā, Brivibas ielā 2. Tāļr 35-08

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN



j Pirmā I. KRĒMU Rigā |
Asfaltēšanas veikals:

|| Dzirnavu ielārNs 84, dz. 55. Tāļr. 35-90 H

Būvmateriālu tirgotava:

Daugavmalā pie dzelzs tilta. Tāļr. 45-88

FOTO i Specialiestāde \
\ priekš medaļām,sporta t

PCnUM\A/A| H i žetoniem, goda zīmēm, �

i OUIIIlffHLU ļ biedribu nozīmēm ka- �

īpašnieks J r0 gU naglām un spi- (
Fr. Nitzsche 1 cēm, gravējumiem, mo- �

_

īn
= 4 nogramiem, un t. t. �

Klun
> J Smalkākie emaljas iz- i

Maza Ķēniņu ieia 12 4 strādājumi. �

| K VĪTOLIŅŠ, t

Izdara <
R '9ā

»
Ber9a Bazārā \

. _, _ j darbnica N« 125. �

visādus uzņēmumus « w n0: Elizabetes iei as i
*

_

1 83/85, Dzirnavu Ielas f
modernāka izpildijumā ļ n° 84, Marijas ielas n& 13. Ļ

VJA �



| W i Kr, Barona ielā 5

mm Grāmatu

y i un rakstāmlietu

| | veikals

| * m 1

| SPORTA VEIKALS § Spiestuve
= E. Meijer |

_

| Lieiā smilšu ielā n° 1/3 ēē Zīmogu darbnīca
= ,Rossija u namā =m Jā
?nillllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllirrlX=i *

A. Krēsliņa ļ» Manufaktūras S

rakstu spiestuve f un j
un zīmogu darbnīca : 9a,an;erija

f

s pre* u

:° 5 tirgotava f
Rīgā, • «

Blaumaņa ielā N° 3 « ■ II • * •

| j Lubamefs i
Pagatavo visāda veida J •

drukas darbus un • •

zīmogus 2 R'ga ' Marijas iela 50 \
rūpniekiem, tirgotājiem •

Tālrunis 37-81 2
iestādēm, biedribām I • •

u. t. t. % t
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gramātu 1 Uzvalku zīmēšanas, pie-

| spiestuve I &rie š anas un rokdarbu

—
skola

1 Rīgā, Architektu ielā Ka 1 I
Dī

_=

5
...

\
1 Tāh unis No 25-95. I

R 1 G R> Blaumaņa iela

| Ns 11/13, dz. 1

| Pagatavo visādus |

j| dukaS darbUS par | Tiek pagatavoti nacionālie,

£j mērenām Cenām. |j skautu, gaidu un citu or-

= = ganlzaciju karogi, ka ari

| Darbs glīts un apzinīgs I dažādas nozīmes
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Brāļu Vanagu
manufaktūras lieltirgotava

Rigā, Brīvības ielā 52. Tālrunis 2-52

Piedāvā bagātigā izvēlē

kungiem: dāmām:

mēteļu, uzvalku, fraku, dažādas zida un vilnas

smokingu un bikšu drā- drānas mēteļiem un ģēr-

nas, dažādas oderdrānas biem, zida vilnas un ko

un visus pārējos piede- tika plišu, samtu, velūru

rumus. u. t. t.

Šveices opal- un zīda batista, nansuku, madapolams
pusaudekls, palagu un dvieļu drānas, galdauti u. t. t.

Vatētas, flaneļa un piķē gultu segas

Hiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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Latvijas Skautu Gentr. ūrganiz, kantīne
ir dabūjami sekoši skautu piederumi:

Karablnl (āķīši pie jostas) Ls 0,15 Sirēnu saites, balt., zaļas
Kaklauti skautu sarkani , 2,50 un melnas Ls 0,60

roveru
, 3,20 Uzšuves: pulciņa priekšn. „ 0,75

. vlrskopnieku . »
3,20 . * pailga . „ 0,65

Mugursomas no brūna » šķiras skauta
,, 0,50

brezenta
„ 14,— „ |j,

„ „
.

„
0,35

Mugursomas lielākas. . ,
17,— Roveru rombi

,
0,08

Naudas maciņi pie jost. „
1,— Kopu trīsstūri . . .

. „ 0,12

Nozīmes.- biedru velcin. Arodu zīmes
„

0,30
sudraba

„ 2, Vilcēnu cepurītes .
.

. „ 3,70

Nozimes vaditāju zaļas .
1,40 svilpītes. . . . „ 0,35

„
ar ap- Zvaigznītes vlenkārš.. . „ 0,10

loci sudraba 1,70 ar skrūvīti. . „ 0,25

Nozīmes vadītāju ar ap- D

»•
_

sudraba . . „ 0,40

loci apsudrabot . „ 1,-
Parādes žetoni

. . . . „ 0.25

Nozīmes roveru dzelten.
z,m°9'

,

a Pa!le un stura

emaljētas . 1,50
_

stamP ?'50

,_ . M„
Spaldogiparakstiem no0,80 ■ 1,—

Nozīmes, juras skautu . . 1,40 \ Lauku kartes: topogra.
skautu sudraba

M 0,90 ! flskas zīmes . .
„

0,36

„ apsudr. ar ļ [_auk« kartes: dažādu
adatu

....,.„
0,30 ; apgabalu sīkas kartes

„ 0,50

Vilcēnu nozimes 0,30 Pulciņu karogi uz pasū-

Nurnurl metāla melni. . . 0,08 1 tilumu ar katu un m«-

.. ., . . ,. ., ,. „
tala galvu no Ls 110. — 130

Naži skautu lielie ar īlenu . 2,- S anitaru somiņas ādas

„ gaidu mazāki
„ „

1,75 pi € jostas Ls 3,25

„
vilcēnu vienk. Ls 0,50 u. 0,70 Kopnleku pakāpju uzšuv.

„
0.12

Platmales vadit.uz pašūt. Ls 13, Nometņu teltis uz pasū-
. . . -, _ tljumu: 6—7 skaut, no

„
skautu Ls 7,- un 8,- i 55||(Jz 6fJ (K

Sirēnas skautu un galdu Ls 1— ļ 15—-20 sk. no Ls 240—

jūras skat/tu . . „
2,- 260 (apaļas.)

Preces izsūta pa pastu tikai pret iepriekš izsūtīto sa-

maksu, vai daļu uz pēcmaksu. Pasta izdevumi uz pa-

sūtītāja rēķina„ Naudas pārvedumus lūdz adresēt: Lat-

vijas Skautu Centrālās Organizācijas k a n t i n e i.

Rīgā, Skolas ielā. 1



Latvijas SarkanāKrusta 5-ki, naudas lotersju JS£ 9 |
1. klase 3. klase

Iz».: 2. un 3. nov. 1925. g. 5 kjase Izl.: 4. un 5.janv. 1926. g.ļ
Vinnesti L.-R. L.-R. Izloze: no 8. Ildz 20. Vinnesti L -R. L.-R.

1 Dar 100,000 martam 1926. g. 1 p3r 200,000,

1
„

50,000 1
„ 100.OOOj

1
" 22-22° Vnnest. L-R. L-R. ] -

50,000

1
„

20,000 1
„

30,000'
1

„
10,000 1par 500,000 1

,
20,000i

2
„

5000 - 10,000 1 10 000
5

,
3000 - 15,000 1

„
100,000 2

*

5000
. 10i000ļ

10 .
2000- 20,000 10

„
3000- 30,000;

20
.

1000 - 20,000
2

„ 50,000- 100,000
ļg 2QQQ _

60
„

500 - 30,000
2 30 000 .

60 000 30
.

1000- 30,000!
200

.
200- 40,000

"

1 ' 100
„

500- 50,000:
3448

„
120

- 413,760 2
„20,000- 40,000 200

.,

300 - 60,0001

3750 vinnesti 758,760
„n 1cnnn , cnnon

3387 „ 240 - 812,880

2 prem. a 10,00020,000
10 -15,000-

Kopā Ls 15 575 20 778,760 100.10,000-1,000,0002 prem. a 10,000-20,000

Ī~kla7e" 200
„

snnn.i non.nooK0Pāts29,0l7,60-1,4S2,BB"0
Izl.: 7. un 8. dec. 1925. q. 4 klase

vmSiiTTCrR-L^
1 500

• 3000-1.500 ooo
|z| ;1 ,J-2

k,^e

ļ926.9.
1 par 150,000 800

.
2000-1,600,000Vinnesti L.-R. L.-R.

1
„ 100,000 2000

„
1000-2,000,000

1 Par 3Ū°.ŪŪŪ

1
„

50,000 1
„

100,000

1
„

30,000
3000

- 500-1,500,000 ļ 50>00c

1 l 20,000 13382
.

300-4,014,600 1
„

30,000
1

„
10.000 1

n
20,000

2
.

5000- 10,00020000vlnnestl 13,564,600 1
„ 10,000;

5 * 3000- 15,000 2
„

5000 - 10,000!
15

.

2000 - 30,000 10 , 3000
- 30,000

20
„

1000 - 20,000 1 pr. a 300,000-300,000
15 2000 - 30,000'

60
„

500- 30 000
200 000-200 000

50 l 1000- 50^00
200

,
250- 50,000

1
" -

500
-

125.000 j
3442

w
180- 619,560-10

m t 10,000-100,0003417
„

300-1.025,10C)|
3750 vinnesti 1,134,560 3750 vinnesti 1,780T6O|
2 prem. ā 10,000-20,000 2 prem. ā 10,000-20000;

Eoplls 23,09lM

Lozes dabūjamas: Latv. Sar. Kr. Lot. Nod , Rīgā, Skolas Ielā 1,

Brivibas bulv. kioskā, bankās, pasta kantoros, kā ari daudzās citās j
valsts un privātās Iestādēs un veikalos. Izlozes termiņi stingri

noteikti. Skaidru atlikumu izlieto L.S.Kr. t«3*āšu<-V*tr '
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	Zīm. 1. Kvadrāts audekla gabals, sašūts pa diagonali, pie 1,80 mtr. platuma dod patversmi vienam cilvēkam, pie 2,50 m. platuma — diviem cilvēkiem. Striķis piesienams (sk. zīm.) pie viena stūra. Vienkāršības dēļ šī telts Ir ļoti Izturīga un aizsargā no vēja. Zīm. 2. Taisnstūris no 2 kvadrātiem veido, kā redzams no zīmējuma, siltu un ērtu pajumtu.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Zīm. 3-4. Katra no šīm teltīm sastāv no viena taisnstūra audekla, kuru malas apzīmētas zīmējumā ar "a" dod labu paklāju. Zīm. 5-6. Abas teltis ir pilnīgi aizklātas. Izeja rodās atstājot, vienu priekšējo daļu vaļā. Abos paraugos audekļa stūris veido iekšpusē paklāju. Vispirms uzstādams telts vidū masts un pēc tam tas apvelkams ar audeklu. Var arī abos paraugos masta vietā telti pacelt ar šņorēm. Zīm. 7-8. Šādu paraugu telts apakšējās daļas stādamas vertikali. Telts muguras puse tiek uzstiepta ar 2 striķiem. Priekšā Ir trīsstūrveidīga ieeja, kuru var pilnīgi noslēgt, ja pēc zīm. 1 teltij piesien attiecīgu audekla galu. Zīm. 9. Šāda telts uzbūvējama no 3 kvadrātveidīgiem audekla gabaliem. Viņas Izeju var pilnīgi noslēgt.�显‼〴㡦㸠㰰㤴㔾ഊ㰰㐹〾‼〴㤲㸠㰰㤴㜾ഊ㰰㐹㌾‼〴㤵㸠㰰㤴戾ഊ㰰㐹㘾‼〴㤷㸠㰰㤵〾ഊ㰰㐹㠾‼〴愲㸠㰰㤶㘾ഊ㰰㑡㌾‼〴愵㸠㰰㤸ㄾഊ㰰㑡㘾‼〴慤㸠㰰㤸㔾ഊ㰰㑡放‼〴慦㸠㰰㤸显ഊ㰰㑢〾‼〴挵㸠㰰㤹㌾ഊ㰰㑣㘾‼〴捣㸠㰰㥡愾ഊ㰰㑣搾‼〴捤㸠㰰㥢㈾ഊ㰰㑣放‼〴搱㸠㰰㥢㘾ഊ㰰㑤㈾‼〴摡㸠㰰㥢挾ഊ㰰㑤戾‼〴摣㸠㰰㥣㜾ഊ㰰㑤搾‼〴攰㸠㰰㥣戾ഊ㰰㑥ㄾ‼〴攱㸠㰰㥤㜾ഊ㰰㑥㈾‼〴攳㸠㰰㥤挾ഊ㰰㑥㐾‼〴攸㸠㰰㥤显ഊ㰰㑥㤾‼〴晤㸠㰰㥥㘾ഊ㰰㑦放‼〴晦㸠㰰愰㔾ഊ㰰㔰〾‼〵〳㸠㰰愰㜾ഊ㰰㔰㐾‼〵〵㸠㰰愰显ഊ㰰㔰㘾‼〵ㅢ㸠㰰愱㌾ഊ㰰㔱挾‼〵㈲㸠㰰愲愾ഊ㰰㔲㌾‼〵㈴㸠㰰愳㈾ഊ���蠁㠛
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	Šīs ir divu putnu pēdas uz zemes. Viens no putniem dzīvo parasti kokos, otrs – uz zemes. Kādiem putniem pieder kuras pēdas?�������������������������
	Divriteņa pēdas. 3. Akmens, kuru ritenis pagrūda uz priekšu un vēlāk atsvieda atpakaļ. Neliels iedobums; riepas izplētušās no trieciena.����������������������������������������
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	Kā pagatavot pogas no zābaku šņores. 4. Turpiniet kamēr viss mezgls nebūs dubultots vai triskārtots. 5. Cilpa pogas piestiprināšanai izvilkta no pirmstāvokļa pogai cauri. 6. Savelkiet visu un poga ir gatava.���������������������������������������������
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	Kaklautu apsiet ap rokām virzienā A-B, nevis C-D.�ꀒ鬤�������
	Glābējs izbāž savu galvu cauri rokām un rāpjus aiznes cietušo.��倠鬤အ鬤倢鬤〢鬤������������ꀿ鬤〠
	Ja ir iespējams cietušo iznest stāvus, kas ir vieglāk, tad skauts sasējis viņa rokas kā iepriekš norādīts, izbāž tam cauri savu roku un iznes cietušo.���������������������������������������������
	Peldot uz krūtim niriet, galvu drusku saliecot uz priekšu.� sav
	Ķeriet aiz matiem, apkakles, svārkiem vai rokas.����������
	Ka atsvabināties no slīkstošā apkampieniem. 1. Skats no augšas uz slīkstošo (A) un glābēju (B). A pieķēries pie B. 2. B pabāž savu labo roku zēm A kreisās rokas un atgrūž A galvu sāņus atpakaļ un ar kreiso roku griež viņu riņķī. 3. Grieziena brīdī. 4. B ir iespējams turēt A pareizā stāvoklī un aizturot A ausis no ūdens iekļūšanas, tūliņ iesākt peldēt.�㘀昀　㘀　　㘀　　㘀攀　　㘀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀昀　　㜀㈀　　㘀㜀　　　　㘀攀　　㜀㔀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　������
	Stāvoklis pie glābšanas. 1. zīm. Glābējs, apkampis cietušo ap vidukli, to tura ērti virs savas muguras. 2. zīm. Glābēja roka cietušā padusē uztur pēdējo virs ūdens.�nebūs dubultots vai triskārtots. 5. Cilpa pogas piestiprināšanai izvi
	Kā atsvabināties no rokas apkampieniem. Pagriežiet rokas strauji uz leju un uz augšu, kā norādīts punktierī. Pretējais paņēmiens.���������������������������������������������
	Atsvabināšanas no aizmugures apkampieniem. Visbīstamākais ir apkampiens ap kaklu no muguras. Tad jārīkojās ātri: jāsaķer slīkstošā abas rokas, un stingri tās turot, ar savu galvu jāiesit tam par degunu. Pārsteigts no sitiena, slīkstošais atlaidīs savas rokas, kas dos izdevību glābējam viņu pareizi saķert un peldēt. Saprotams, izvedot šo vingrinājumu ar saviem draugiem, jūs tos pa degunu nesitiet, jo viņi to zinādami izvairīsies, bet jūs tiesnesim parādīsiet, kā šis paņēmiens izdarāms. Ja jūs neprotiet peldēt, redziet kādu cilvēku slīkstam, sviežiet tam kādu valgu, airi vai dēli, lai sīkstošais pie tā varētu pieķerties. Ja cilvēks ielūzis ledū un nevar izkļūt ārā, jo malas ledum aplūst, pasviežiet tam valgu un pierunājiet viņu izturēties mierigi. Tas piedos viņam drosmi, iekams jūs sadabūsiet garas trepes vai kārti, ko pārlikt pāri caurumam un kas palīdzētu viņam izrāpties vai arī paši varēsiet līdz viņam aizlīst, lai to saķertu un izvilktu ārā.�〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰1〱〰㈰〰㐹〰㜲〰㈰〰㜴〰㜲〱㉢〰㜳〰㜳〰㜴〱㙢〰㜲〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴〱㉢〰㘷〰㘱〰㈰〰㘹〰㘵〰㘵〰㙡〰㘱〰㉣〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㜵〰㈰〰㜶〰㘱〰㜲〰㈰〰㜰〰㘹〰㙣〰㙥〱㉢〰㘷〰㘹〰㈰〰㙥〰㙦〰㜳〰㙣〱ㄳ〰㘷〰㜴〰㉣〰㈰〰㙡〰㘱〰㈰〰㜰〱ㄳ〰㘳〰㈰〰㝡〱㉢〰㙤〰㉥〰㈰〰㌱〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜴〰㘹〰㙡〰㈰〰㜰〰㘹〰㘵〰㜳〰㘹〰㘵〰㙥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㘹〰㘵〰㘳〱㉢〰㘷〰㜵〰㈰〰㘱〰㜵〰㘴〰㘵〰㙢〰㙣〰㘱〰㈰〰㘷〰㘱〰㙣〰㜵〰㉥〰㈰〰㕡〱㉢〰㙤〰㉥〰㈰〰㌹〰㉥〰㈰〱㘰〱〱〰㘴〰㘱〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜴〰㜳〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〱㙢〰㜶〱ㄳ〰㙡〰㘱〰㙤〰㘱〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㌳〰㈰〰㙢〰㜶〰㘱
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