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Nekur virs zemes neapsveiks tik silti

vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šis,

gar kurām augšup slejas bērzu ciltis un

alkšņi šalcot veras debesīs.

L. Breikšs

I

APCEĻO DZIMTO ZEMI!
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1. Dzimtenes apceļošana

stiprina tēvzemes mīlestību

Dzimtenes mīlestība augstākā
mīlestība virs zemes

„Nekadu mīlestību tev nebūs turēt svētāku par

tēvzemes mīlestību!11 (Kronvaldu Atis).
īsti mīlēt var tikai ko reālu, ko pats esi re-

dzējis un labi pazīsti. Kā gan varu apgalvot: „Es

karsti mīlu savu dzimto zemi!", ja no šīs ze-

mes pazīstu labi ja savas pilsētas vistuvāko ap-

kārtni. Kā gan varu dzimteni mīlēt, ja nepa-

zīstu to?

Dzimtenes mīlestību var sajust sirdī un pierā-

dīt darbos. Mana sirds to saka, ka mīlu dzim-

teni lūk, tā būs patiesā tēvzemes mīlestība.

Un tava sirds kvēli pukstēs dzimtenei, ja ar

šo zemi būsi cieši saaudzis. Un to var pa-

nākt, ejot mācīties pazīt un saprast dzimteni, pa-

ša acīm skatīt viņas brīnišķās ainavas, paša so-

ļiem mērīt viņas plašumu, savā garā aptvert dzim-

tās tautas diženumu. Tikai tad tu izjutīsi to,

ko neviens vēl nav definējis — dzimto zemi.

Kas savu dzimteni pazīst, tam viņa būs mīļa

kā māte, jo tā viņu auklējusi, uzturējusi, ap-

ģērbusi, mācījusi latvju valodu un tikumus. Pa-

tiess savas tēvu zemes dēls dzimteni jūt uz

katra soļa: tautieša rokas spiedienā, saules lēk-

tā un rietā, ziedošā ievas zarā Gaujmalā, zem-
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kopja soļu gaitā aiz arkla. „Kur Dieva saule

tevim pirmo reizi atspīdēja, kur debess zvaigznes
tevim vispirmāk Viņa visspēcību parādīja un Vi-

ņa vētras tevim caur dvēseli šalca: tur ir ta-

va dzimtene, tur ir tava tēvzeme. Un lai tur

botu kailas klintis, lai tur mājotu ar tevi kopā

nabadzība, raizes un bēdas — tev būs šo zemi

mūžam mīļu turēt!" (Kronvaldu Atis).

Kas ir dzimtene?

Mazs zemes gabaliņš, pilns mūsu pēdām,
kas saaudzis ar mūsu priekiem, bēdām,
no bērna taciņiem līdz lielo soļiem.
Šis gabaliņš ir manu širdi guvis,

viņš pats par manu dvēseli ir kļuvis.

Aspazija.

Kvēla dzimtās zemes mīlestība, nesalauža-

ma ticība jaunajai Latvijai, droša cerība mū-

su tautas spožajai nākotnei, — to Latvija prasa

no saviem dēliem un meitām. Šos tikumus sludina

un stiprina ari mūsu aicinājums: Apceļo dzim-

to zemi!

Pazīsti dzimto zemi — tad tu mīlēsi viņu, ti-

cēsi viņai un ziedosi visu sevi, savas domas un

darbus, lai piepildītos cerība redzēt viņu ~par

zvaigzni spožāku". Dzimtenes pazīšana rada jū-

tas, kas izteiktas dzejnieka vārdos: ~Viss, viss

pie šis zemes simtu saitēm mūs sien". Mūs pie

savas zemes un tautas cieši siet ir 15. maija

gaišo notikumu nolūks. Apceļojot Latvijas āres

tuvināmies dzimtenes dabai un no šis tuvināšanās

izaug un stiprinās jūtas, kas liek mums saprast,

ko nozīmē būt latvim. „Daudz un dažādas mā-

cības mūs audzināja ārā no mūsu zemes,

tādēļ vajadzēja nākt jaunam laikmetam, kur tē-
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vu zemes mīlestība vairs nav tukša skaņa." (J.

Birznieks).

Un brīdis nāks, kad viņa tevi sauks,

tu pagursi — tik sauciens šis būs jauks;

ne zelts vairs valdzinās, ne leta slava.

Viens vienīgs burvīgs sapnis dvēselē tev plauks,

un tas būs: dzimtene, tās saule, vējš un gaiss

un nebūs miera, līdz tos atkal gūsi, draugs.
Fr. Barda.

Apliecini savu dzimtenes mīlestību, apceļojot

dzimto zemi! Cik bieži gadās ļaudis, kas gari

un jūsmīgi prot stāstīt par Reinu vai Dona-

vu, bet lāga nav redzējuši Gauju, tās varenos

iežus un Daugavas klinšainos krastus; ļaudis,

kas ilgojas pēc Imatras ūdenskrituma, bet ne-

pazīst mīļo Pērsi un Ventas Rumbu; kas gan

var lielīties, ka kāpelējuši svešu zemju piekal-

nēs, bet nav piedabūjami apstaigāt Gaujas gra-

vas vai Piebalgas pakalnus.

Svešās malās esot jauki,
daudz jo daiļi brīnumi,

augsti kalni, plaši lauki,

greznām puķēm rotāti.

Bet kas svešas zemes, salas,

man ar savu greznumu,

kad es šeit, pie Gaujas malas,

dzirdu latvju valodu!

Rieteklis

Palūkojies ari tu, lasītāj, savas dzimtenes kar-

te, cik maz gan vēl tu pazīsti šo zemi, kur tev

šūpulis kārts, kuras druvas slacījuši tavu senču

sviedri.

Aplam maldas tie, kas izvairās sekot mūsu ai-

cinājumam — Apceļo dzimto zemi, domādami šā-
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dus ceļojumus tikai kā romantiku, modernu laika

kavēkli. Dzimtenes apceļotājs Latvijas ārēs ne-

meklē aizmiršanos un seklus piedzīvojumus, viņš

smeļas spēkus dzīvei, izturību veikt darbu sevis

paša un tautas labā. Mūsu tūristu ceļojumi nav

jāsaprot tikai kā laivas braucieni pa Daugavu,

sapņošana Gaujmalā, klejošana pa kalniem un

lejām, — šiem ceļojumiem ir pētīšanas nolūks:

redzēt vēl nepazītas vietas, mācīties pazīt savu

zemi un tautu. Ceļojumi pa dzimto zemi latvju
tūristam nav izprieca vien, bet viņš mācās re-

dzēt, novērot un pazīt Latvijas dabu, vēstu-

ri un kultūru, latvju darbu, garu, tiku-

mus un tautas dzīvi. Un šie pieredzējumi, kas

gūti apceļojot dzimto zemi, nemanot viņā iede-

dzina tēvzemes mīlestību.

Mana tēvu zeme! Ak, es gribētu krist

ceļos uz tevis, ietverties dziļi, dziļi

tevi savām rokām, izplēst gabalus

iz tevis un spiest tos pie savas

krūts, — tik ļoti es tevi mīlu! Tu,

mana mīļā, mīļā tēvu zeme!

J. Poruks.
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2. Dzimtenes apceļošana

vieno tautu

Ceļo pie savas tautas

Latvju tūristi nepazīst bezmērķa klaiņāšanu, —

katram viņu ceļojumam ir noteikts mērķis. Bet

šie ceļojumi nedrīkst palikt, kā tas novērots gal-

venokārt grupu braucienos, pārāk vienpusīgi,

nedrīkst galveno interesi veltīt vienīgi izdau-

dzinātiem tūrisma objektiem: varenām celtnēm

(Rundāles, Jelgavas v. c. pilis), vēstures pieminek-

ļiem (pilsdrupas un pilskalni, vecas baznīcas v. tml.),

pilsētām, — atstājot skaistās dabas ainavas novār-

tā. Bet pavisam maz vērības ceļojumos piegriezts

cilvēkam. Sirmie pilskalni un mūsu senču drūmo

dienu liecinieki — bruņnieku pils atliekas ir mē-

mi pagātnes liecinieki, kas tikai īsu brīdi saista

skatu, liek domās pāršķirt vēstures lapas, bet

vai mūsu zemes pagātne nav meklējama arī mū-

su tautā, dzīvos cilvēkos? Tāpēc savos ceļoju-

mos pa dzimto zemi lai turpmāk paveram jaunu

nodaļu: ceļojumus pie savas tautas. Vēstures pie-

minekļi, varenās celtnes, latvju pilsētas un dzim-

tenes skaistās dabas ainavas tādēļ jau nepaliks

neredzētas vai mazāk apskatītas, nē, — tuvināda-

mies vietējiem iedzīvotājiem, kas tur paaudzēm

ilgi dzīvojuši, visu to redzēsim daudz tuvāk, un

redzēto sapratīsim daudz labāk, skaidrāk un dzi-

ļāk. Ko līdz ceļojums pa Nīcu, Vidzemes Malienu
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vai Kursas ķoniņu ciemiem, ja būsim ar visu

iepazinušies, tikai ne ar pašiem nlciešiem, malē-

niešiem vai ķoniņu pēctečiem, kuri vienīgie glabā

sava novada īstās bagātības un saturu. Tāds ce-

ļojums būs nepilnīgs. Bet vai arī kaut vienas

dienas ceļojums kaimiņu novadā nebūs tik-

pat nepilnīgs, ja aizmirsīsim iepazīties ar skai-

stās vai vēsturiskās vietas iedzīvotājiem, viņu
darbu, ierašām un tikumiem?

Man patīk tautas dzīves savādības

un viņas nozares un dažādības,

un mūsu dzimtene un viņas daba

tik jauka, tīkama, tik mīļa, laba.

J. Janševskis.

Ceļojumiem pa skaisto Latviju jātuvina mūs sa-

vai tautai. Latvju tūristam jāsaprot, ka katrs lat-

vietis, ar kuru viņš dalās savā azaidā, vai kuru

sastop ceļā, lai tas būtu ganiņš vai algādzis, ir

gabaliņš no dzimtās zemes, kas jācienī un jā-

mīlē. Tādēļ katram ceļojumam pa dzimtenes skai-

stajām un vēsturiskajām vietām jābūt arī ceļo-

jumam pie savas tautas.

Draugi, tautas brāļi, milejiet

savu tautu! Savas sirdis atveriet

tiem, kas ir miesa no jūsu

miesas, asins no jūsu asinīm!

Kronvaldu Atis.

Jaunā laika gaisma domāta vienotai latvju tau-

tai, tādēļ mums jādara viss, lai ikviens pilsēt-

nieks vai laucinieks, vienalga, no kura novada

tas arī nenāktu, justu, ka viņš ir daļa no vienotās

tautas. „Turēsimies pie atziņas, ka mēs visi — vai

lauki, vai pilsēta — esam viens!" (Dr. Kārlis

Ulmanis). Bet šo atziņu vissekmīgāk sniedz dzim-
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tenes apceļošana. Kaut nesenie partiju laiki il-

gus gadus gribēja mūs saskaldīt un naidīgos

lēģeros sadalīt, tomēr latvju tauta ir viena,

uzturēsim un stiprināsim šo vienību savos ceļo-

jumos pa dzimtenes ārēm: teiksim labu dienu

ceļa gājējam, vēlēsim dievpalīgu arājam, pārmī-

sim labus vārdus ar ganiņu, un kad vakarā no-

iesim lauku sētā, atvērsim savas sirdis cits ci-

tam. Tautas mīlestība atkausē atturības ledu, un

katrs tūrists būs pārsteigts par to, cik sirsnīgu

atbalsi radīs šī tuvināšanās. Nebrīnieties, ja pir-

mā acumirklī jūsu tuvināšanos uzjems ar neuz-

ticību un vienaldzību. Sniedziet pirmie roku, ie-

velciet lauku ļaudis savās pārrunās, dziesmās, jaut-
rībā un rotaļās, stāstiet jaunāko valsts izveido-

šanas darbā, sabiedriskā dzīvē, mākslā. Šādi va-

kari lauku sētā, mijkrēslī, kad saimnieks atgrie-

zies no aploka, un saimniece ienesusi tikko slauk-

to pienu, bet saime ietur vakariņas, šādi vakari

paliks neizdzēšami mūsu atmiņā, un arī sniegs

daudzas jaunas atziņas:

Tu neesi par sevi vien —

tevi simtu saites ar tautu sien!

Aspazija

Es zinu neskaitāmus gadījumus, kur lauku ļau-

dis vēl ilgi atceras dzimtenes apceļotājus, kas

ienesuši gaišu prieku viņu sētā, es zinu gadīju-

mus, kur dzimtenes apceļotāji nodibinājuši cie-

šas saites visos novados (apmainās vēstulēm, pil-

sētnieki piesūta mēnešrakstus, kā mīļi gaidīti cie-

miņi atkārto brīvdienās savus apciemojumus, lau-

cinieki apmeklē jaunos paziņas pilsētā v. t.t.).

Tā dzimtenes apceļošana vieno un tuvina tautu.
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Dvēsele mana kā paipala tekā

latviešu sētai, rau, apkārt arvienu,

ieskatās katrā tās celiņā, tekā.

J. Miesnieks.

Ikviena lauku tūristu apmetne, katra latvju se-

ta, kurā mēs ieejam veldzēt savas slāpes, ietu-

rēt azaidu vai izlūgties pajumti, ir latvietības

mājoklis, postenis tautas vienošanā, jo nekur tau-

tiskais gars nav tik dzīvs, kā dzimtenes laukos.

Ik lauku sēta ir pasaule par sevi, brīva un

neatkarīga, — tūristu pētījumu vērta.

Šī latvju seta, lepni vientulīga

jau pati sevī valsts ir patstāvīgā.

J. Janševskis.

Ik lauku mājai, ik klētij, uzkalnam, ir sava

vēsture, i gaiša, i smagu notikumu pilna. le-

klausieties, un jūs dzirdēsiet brīnišķus stāstus par

klaušu laikiem, par dzimtās zemes atkarošanu

un jaunradīšanas darbu.

še, pie sirds, te pieliec roku —

te, pie tevu zemes krūts!

Dzi, kā pukst — sit stipri, stipri!
Matīss Šiliņš.

Ja gribiet dzirdēt dzimtās zemes sirds puk-

stus, savos ceļojumos neaizmirstiet apciemot tau-

tiešus. Bet mācieties visu novēroto arī saprast.
Tā sauc. „modes ceļotāji" nedēļām ilgi ceļojuši,

bijuši malu malās, taču mājās atbraukuši tuk-

šiem makiem un tukšām galvām un sirdīm. Bet

redzam arī tādus, kas tikai dažas stundas va-

rējuši tikt ārā no savām ikdienas gaitām, bet

kas atgriežas iespaidu pilni, bagāti pārdzīvoju-

miem un aizrauti novērojumiem. Noklausieties,
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kur ļaudis viens otram stāsta savus ceļojuma

iespaidus: viņi apmeklējuši interesantus un skai-

stus novadus, bijuši pilskalnos, kāpelējuši pils-

drupās, un tomēr ir liela starpība: viens to stāsta

apmierināts un sajūsmināts, otrs — vienaldzīgi

un sausi. Gan ari šis vienaldzīgais bija daudz

redzējis, bet viņš nebija to sapratis, ceļojums

viņā nav modinājis nekādas dziļākas domas un jū-

tas. Kaut visi latvju tūristi būtu tādi kā pir-

mējais !

šajā zemē, šajos laukos

tāda klusa laime snauž.

L. Breikšs.

Es dabu tā mīlu, ka man tie

brītiņi, kuros viņas jaukumus

aplūkoju, ir itin svēti.

Kronvaldu Atis.

Apstājieties vēsturiskās vietās un domās izseko-

jiet pagātnes notikumiem, galveno vērību pie-

griežot latvju tautas sirmai pagātnei (latvju pils-

kalni, ievērojamas brīvības cīņu kauju vietas v.

tml.), -

Gu[ *ur Burtnieks pilns ar teikām,
Beverīnas klusā sēta,

Zilā kalna dziesmu vija
senas laimes pilna, svēta,

Zemgale ar ciņu laukiem

tā kā dievu pagalms zaļais.
Kūru sili, sēļu sili —

pāri slavas sauciens skaļais.
J. Akuraters.

Seit stāvējušas pilis un atskanējis vārds,
šeit senču gars ir silis un gudris padoms krāts.

Ai, zeme, dārgā zeme,

tavs pagājības raksts!

A. Brigadere.
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godbijībā nolieciet galvas pie kritušo varoņu

un lielo tautas darbinieku kapu kopiņām, rotājiet

tās dzimtenes ziediem (apmeklējiet pilsētās brī-

vības pieminekļus, Brāļu kapus, uzmeklējiet lauku

kapsētās atmodas laika darbinieku un kritušo va-

roņu kapu kopas, piemiņas plāksnes dievnamos,

rīkojiet atsevišķus ceļojumus uz Kalpaka nāves

vietu pie Airītēm un pēdējo atdusas vietu dzimtajā

kapsētā Meirānu Visagalā, v. t. t.), —

Apstāj soļi ceļiniekam

pāršalc sirdi svētums baigs:

svēta vieta, svēti klaji
mūžam tautas piemiņā.

J. Akuraters.

Lai tiem, kas zeme nogūlās bez zārka,

kam kapā ziedi nenobira līdz.

L. Breikšs

Viņš aizgāja, kad laukos bij saules vasara.

Un meitenes un rozes aiz viņa raudāja.
Bet kareivs nepārnāca. Jau gadi, gadi grimst,

un pamazām par viņu jau acis raudāt rimst.

J. Akuraters.

ar bijību lūkojieties latvju zemnieka un strād-

nieka radošā darbā, —

Tagad pa druvām kad staigā tu gausi,

es tavos soļos ar bijību klausos,
klausos un lūdzu, lai liktenis svēti tevi.

P. Aigars.

apbrīnojiet neseno atmatu vietas gaišas latvju

sētas, —

Jūs uzvarētāji, pie Ventas, Kalnaciema,

jūs sevi piesējuši Latvijai nu klāt.

Tāpat kā šautenes jūs kaujā valdījāt —

jel valdiet cītīgi tad savas jaunās mājas.
Ed. Virza.
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iepazīstieties ar latvju darbu un sirdi šais sē-

tās, —

Darbos ejam roku rQkā,

laimīgi caur dienām šīm,

lai zib dzīve spožā lokā

te zem gaišām debesim.

V. Veldre.

Piemiņā turiet dzimtenes sētas!

Pieminiet, pieminiet tās, nenorimstat:

tur jūsu saknes dziļas un svētas.

V. PlOdons.

iepazīstieties, kur vien tas iespējams, ar savu

tautu un viņas dzīvi.

Arvien, ai Latvija, es ilgas jutu,
kā skatīt tavas neredzētās vietas,

kā pētīt sejas, maigas, stipras, cietas,

lai pilis tās, vai zemās būdās mīt.

A. Brigadere.

Tā tad savos ceļojumos bez skaistās Latvijas

meklējot ari vēsturisko Latviju (Senlatviju), mū-

su tēvu, brāļu un dēlu izcīnīto Latviju, strādā-

jošo Latviju, latvju sētu, latvju darbu un sirdi

un latvju tautu, mēs būsim izpratuši nācionālā

tūrisma patiesos mērķus, tiem sekojuši un dzir-

dējuši savas dzimtās zemes sirds pukstus. Un

vēlāk ikviens atzīs, ka taisni tā ir bijusi mūsu

ceļojuma vērtīgākā daļa.

Nevar nepieminēt ari pašu ceļošanu kā tau-

tas vienotāju: tūristi parasti ceļo grupās, bet

kopīgi pieredzējumi ceļotājus tuvina. Savstarpēji

iepazīstoties rodas saprašanās un tuvināšanās.

Tā dzimtās zemes apceļošana spēcinā tautas

kopības garu.
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Latviskā Latvija

Meklē savos ceļojumos visu latvisko. Tas ne-

nozīmē, ka jāceļo tikai uz latvju pilskalniem un

jāizvairās apmeklēt vācu ordeņa pilsdrupas. Nē,

— katrai svešai celtnei mūsu zemē, arī mūsu

tēvutēvu ienīstām ordeņa pilīm, ir sava lat-

viskā puse: tās celtas uz latvjiem piederošas ze-

mes, tās celtas latvju tautas apspiešanai, tās cē-

luši paši latvji, svešu kalpināti. Apbrīnojiet vare-

nos akmens bluķus augstāko pils drupu sienās,

kuru pacelšanai stāvajā pilskalnā cik daudz nav

latvju sviedru un asiņu liets! Meklēt lat-

visko nozīmē, ka tūristam jābūt nevien

dzimtās zemes krāšņuma skatītājam, tautas dzī-

ves vērotājam, bet arī visa latviskā meklētājam

un krājējam. Laukos glabājas latviskās tradīcijas,

latviskais dzīves veids un gars. Tālu teiktās un

cildinātās mūsu tautas dziesmas savāktas ap -

ceļojot dzimto zemi, kopā vācot pašas tau-

tas daiņojumus. Tāpat kopotas mūsu pārējās ga-

ra mantas — teikas, pasakas, parunas v. c. 1934.

gada 15. maijs cēlis godā diženo tikumu: lat-

viskumu.

Cel, latviet, galvu augstāku

un mācies cienīt reiz pats sevi!

V. Plūdons.

Godā celti sentēvu tikumi. Novadu svētki, zem-

nieku svētki, pļaujas svētki, appļāvības, apkūlības,

talki, atdzimušā tautiskā Jāņu diena, Mārtiņu bu-

dēļi, vakarēšana, sērstības v. t. jpr., — viss tas

pauž sensenas tradīcijas un ierašas. Bet daudzi

neminēti sentēvu tikumi vēl apslēpti lauku sētās,
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kur tautas dvēsele vismazāk svešu ietekmju

skārta.

Par visu mīļākas man vecās latvju mājas —

šeit Osiņš dravu kopj un Jumis svēti druvu,

un Māra pirti mīt, un Pērkons dzenā Jodu.
K. leviņš.

Ap tevi kā apiņu stidziņas

mūsu teikas un pasakas vijas.

J. Grīns.

Tādēļ meklējiet savos ceļojumos visu latvisko:

latviskas parašas, senču ticējumus, zīlējumus, tei-

kas, nostāstus, dainas, senās tīnes, pūra lādes,
rakstu zīmes, tautas tērpus, latviskas cibiņas, za-

ļās krūzes, senas sprēslīcas, govju zvaniņus, dū-

das v. t. jpr., rūpīgi izpētiet tos un novēroto

nesiet tālāk tautā — publicējot ceļojumu aprak-

stos, paziņojot Folkloras krātuvei, stāstot savā

ģimenē v. t. t. Nupat pag. Ziemas svētkos kāds

tūrists Vidzeme atradis latvju sētu, kur svētkus

jau ilgus gadus svin pēc senču parašas: svēt-

ku galdu grezno labības vārpas, no griestiem

nokarināts senais saulgriežu simbols apaļās

vārpu saulītes (kartupelī sadurtas un ar ēveles

skaidām rotātas vārpas), salmu pūzuru virknes

un salmu važas (zirga astros pakārti salmu gre-

dzeni) v. t. t. Jo spilgti šāds senatnes mirdzums

vel skatāms Kursas jūrmalā: Rucavā, Pērkonē,
Nīcā un Bārtā. Ja augstos svētkos un sarīkoju-

mos bieži redzam tautas tērpu un rotu krāšņu-

mu, tad tā ir latvisko tikumu augšāmcelšanās.

Bet Kursas piemārē šī rotu bagātība ir dabiska

un ikdienišķa parādība, jo šī novada iedzīvotāju

lielais vairums cauri gadsimtiem palicis uzticīgs

sencībai.
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Piebalgas novadā latviskais savukārt uzglabā-

jies mājamatniecībā, — tur redzam latviskus trau-

kus, mēbeles, ratiņus v. c, kas rūpīgi darināts

tā, kā to tēva tēvs mācījis, izgreznots latvisko

skujiņu, putniņu vai puķīti. Latviskos audumus

un mājamatniecības izstrādājumus viņu pareizākās

un dabiskās formās dzimtenes apceļotājs atrod

ne vienā vien sētā; tāpat dzimtenes āres vēl

jo bagātas īpatni latviskām celtnēm (klētis, pir-

tiņas, saiešanas nami, palieveņi v. 1.1.), par kū-

jām Rīgā, Brīvdabas mūzējā, tik ļoti sajūsminās

ārzemju ciemiņi. Tagad ir laiks pienācis arī mums

pašiem cienīt un mīļus turēt šos tautā uzglabātos

dārgumus un sekmēt viņu ieviešanos mūsu dzīvē.

Līdz šim pārāk maz vērības piegriezām savai lat-

viskai apkārtnei: zinām nosaukt desmitiem ār-

zemju audumu šķirnes, bet neprotam noteikt bār-

tietes tautas tērpu pēc melnā svārka, nīcieti pazīt

pēc magoņsārtā lindraka, rucavieti pēc skaistā

galvas lakatiņa un diženā raksta. Šai ziņā mums

noteikti jālabojas.

Daudzi dzimtenes apceļotāji ilgi lepojušies, ka

ceļojumos pa Latviju viņi tādās un tādās mā-

jās baudījuši latviskus ēdienus. Vērts tādas mā-

jas uzmeklēt, jo nevien tautas gara mantās, ti-

kumos un apģērbos, bet arī dzīves sīkumos un

dzīves veidā izpaužas senatnējais. Ir vesela rin-

da tautisku ēdienu, ko pazīst vairs tikai atsevišķi

novadi, piem., sutnes (graudu barības sajaukums),
stukums jeb nabaģene (pienā ieberzta maize),

bačiņas (biešlapiņu putra ar pienu), stāks (pie-
stā sagrūztas taukšētas kaņepes), salabuks, svil-

penis, auzu ķīselis, pikas (grūdenis jeb pupu-

cis) kultenis, cūrula, patekas v. d. c. Vērīgam dzim-
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tenes apceļotājam nepaies nepamanīti ari uzgla-

bātie vietējie nosaukumi, - savdabīgie apzīmē-

jumi, arī tie ir tautas senātnes liecinieki (piem.,

griežņi - kāļi, slokātņi — pīrāgi, glomas —

plūmes, tupeņi — kartupeļi, paislkles — mīstik-

les, iegansts — iemesls, minstīties — atcerē-

ties, denkts — pravancs — spēcīgs v. t. t.). In-

teresantas arī novadu izloksnes, kam dziļi

vēsturisks pamats (dažviet izlokšņu dažādība vē-

rojama pat blakus pagastos). Dundandznieks un

daļa pārējās Kursas runā „kursiski": dujdesmit

ziergiem, zuvīm, suvēniem, cilēkiem, gāli (galvu)

v. t. t., piebaldzēns — es ešu stāstijis, ka Jāns
brāls brauca mājīnā bez capur'; guns, āc's, mā-

jiņa, aizgās v. t. t., viesienietis augšzemnieku

izloksnē: dāls nokāpa apuškā radzāt, vai ustabā

guinc; ieškā, kolnc, otkan, pravanc, es nešu, viņš
vede v. t. t. Un kur nu vēl vispārējās apgabala

raksturīgākās īpatnības: vidzemnieki pēc savas

dabas sirsnīgi, klusi un jūtīgi, kurzemnieki —

strauji un lepni; lepnais zemgalietis brīnās, ka

Vidzemē saimnieks ar saimi un viesi sēd pie vie-

na pusdienas galda; Vidzemē saimnieks strādā ko-

pā ar gājējiem, Kurzemē tas uzmana strādniekus;

Vidzemē saimnieks ceļ dienvidū puisi „Celies nu,

Pēter, iesim atkal saraut!", Kurzemē - „Ceļas

augšā, ceļas nu, kas nu vairs par gulēšanu!"

v. t. t.

Tādēļ - apceļojot dzimto zemi, meklēsim lat-

visko !
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Pilsētas un lauki

Nacionālā tūrisma mērķus un uzdevumus pa-

mazām sāk visur saprast. Ari lauku ļaudis vairs

nebrīnās, kad svētdienās un svētku dienās viņu
mežos un pļavās sarodas pilsētnieki, kas kā bēr-

ni priecājas par katru ziedošo pakalnu. Un lau-

ku ļaudis saprot, ka ne pilsētu komforts un rek-

lāmu žilbinošā gaisma dara ļaudis laimīgus. Viņi
vairs nedusmo, ka pilsētnieku bari daudzkārt trau-

cē viņu svētdienas mieru, jo viņi redz pilsēt-
nieku slāpes pēc dabas, pēc lauku brīvības. Tas

vien jau rāda saprašanos un tuvināšanos starp

lauku un pilsētu ļaudīm.

Vienas mums domas un vienas mums gaitas.
Tēvzemes mīlu un brīvību lai tās

pāri ceļ laikiem un darbdienām grūtām.
A. Brocis.

Tūristu ceļojumos pa dzimteni šāda tuvināša-

nās notiek uz katra soļa. Pilsētniekam atveras

brīnumi bez gala, daudzkārt viņa naivums un

lauku reālās dzīves neizprašana lauku ļaudīm

izvilina pat smīnu. ..Neaizmirstiet, ka neviens lauci-

nieks, pilsētā iebraucis, neizturas pusi tik muļķīgi

un vientiesīgi, kā caurmērapilsētnieks, uz laukiem iz-

braucis." (Dr. Kārlis Ulmanis, 1910. g.). Pilsētnieks

savos ceļojumos pa Latviju bieži vien pirmo rei-

zi mācas pazīt lauku dzīvi un lauku darbu, mā-

cās to cienīt un godāt. „Darbs laukā, Dieva da-

bā, ir skaistāks un pievilcīgāks, kā arī sniedz

vairāk ierosinājumu un iedvesmojumu, nekā darbs

četrās sienās." [Dr. Kārlis Ulmanis, 1912. g.). Ša-

jos ceļojumos pilsētnieks nāk arī pie atziņas,

ka zemnieks ir mūsu zemes balsts, kas mūs ap-
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ģērbj un baro. „Zemnieks ir tas, kas visus pa-

ēdina un apģērbj, kas strādā, kad citi jau guļ,

kura kamieši liecas zem viņa nastu smaguma."

(Dr. Kārlis Ulmanis, 1918. g.).

Jaunā tūrisma kustībā silti apsveicami ir —

laucinieku ceļojumi: pagājušā vasarā pirmo reizi

dzimtenes lielceļi veda tūristus — lauciniekus.

Šādi lauku ļaužu ceļojumi, ko pagastos organizē

aizsargu pulciņi, mazpulki un lauksaimnieku orga-

nizācijas, visiem iespējamiem līdzekļiem atbalstā-

mi un veicināmi. Dzejnieks stāsta, ka lauku ļau-

dis parasti tālāk par baznīcu, sudmalām, krogu

un pagastnamu neesot bijuši. (R. Rudzītis). Šais

vārdos ir tiešām daudz patiesības, ceļojot pa

Latviju bieži nākas novērot, ka viena pagasta ļau-

dis tālāk par tuvākām kaimiņu mājām no savas

apkārtnes neko nepazīst. Tagad šie apstākli, pa-

teicoties uzplaukstošai lauku sabiedriskai dzīvei,

labojušies. Lauku ļaudis savos ceļojumos gal-

venā kārtā interesējas par vēstures pieminekļiem

(pilskalniem, pilsdrupām un pilīm) un lauksaim-

nieciskiem jautājumiem (priekšzīmīgām saimnie-

cībām, fermām, selekcijas stacijām, dārzu kultū-

rām, vispārējiem lauksaimniecības un lopkopības

apstākļiem kaimiņu novadā, v. t. i), pārvedot

mājās jaunas atziņas un savā saimniecībā prak-

tiski pielietājamus novērojumus. Lauku ļaužu ce-

ļojumi pa dzimteni parasti notiek smagos automo-

biļos, kas ir nevien lēts un ātrs satiksmes līdzek-

lis, bet dod arī iespēju īsā laikā un maz izdodot

daudz redzēt, jo jau citu rītu, līdz ar gaiļiem,

turistam-lauksaimniekam jau atkal jābūt tīrumā.

Šādos ceļojumos nav jāaizmirst arī lauku jau-

natne, dodot viņai iespēju apmeklēt Rīgu, Rīgas
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jūrmalu, lieliskiem kontrastiem bagātās Gaujas

gravas vai Daugavas diženās klintis, kas nevie-

nu vien dabas bērnu iejUsmojušas. Krišjānis Val-

demārs arī pirmo reizi jūru redzējis savas skolas

izbraukumā pa dzimteni, un tā vii;u tik spēcīgi

aizrāvusi, ka šī viena ceļojuma diena ietekmē-

jusi visu viņa turpmāko dzīvi. Ir pareizi, ka

zemkopja darbs nepazīst atpūtu, taču ikvienā,

arī vismazākā saimniecībā visus darbus starp tē-

vu, māti, dēlu, meitu un gājējiem var sadalīt

tā, ka divas svētdienas mēnesī dod iespēju vie-

niem piedalīties sava pagasta ļaužu rīkotajā iz-

braukumā, otras divi svētdienas — otriem. Ceļo-

jumos, ko rīko pagasta aizsargu vai mazpulku
nodaļas, butu atļaujams katram šo organizāciju
dalībniekam līdzi, kā ielūgtus viesus, noteiktā skai-

ta jemt savus piederīgos — māsas, brāļus un

vecākus vai draugus. Tas tuvinās pagasta iedzī-

votājus, sakausēs tos vienā saimē, dos iespēju

labi pazīt vienam otru, jo šai ziņā viena vienī-

ga kopīga ceļojuma diena dos vairāk, nekā ga-

diem Uga pavirša pazīšanās. Arī pilsētnieku

nākums atbalstīt un sekmēt šādus laucinieku ce-

ļojumus: laipni viņiem sniedzot paskaidrojumus,

piedāvājot pavadonību pa pilsētas ievērojamākām

vietām v. t. t., kāda viesmīlība katru pilsētas

ceļotāju sagaida ikvienā lauku sētā.

Intensīva tūristu kustība arī citādā ziņā ietekme

pilsētas un laukus: tā ir dzimtenes apceļojumu

saimnieciskā puse. Katrs pilsētnieku izbraukums,

katra ārpus mājas pavadītā diena dod jaunus

ienākumus vietējai saimnieciskai dzīvei (izdevumi

par satiksmes līdzekļiem, pienu, pārtiku, nakts-

mājām, skatu kartēm, v. t. t). Tāpat lauku ļau-
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žu apmeklējumi pilsētās paceļ saimnieciskos ap-

grozījumus (viesnīcas un apmešanās vietas, re-

storāni, mākslas vietu apmeklējumi, iepirkumi v.

t. t.). Aplēsumi rāda, ka nacionālais tūrisms mū-

su saimnieciskai dzīvei ikgadus dod vairākus mil-

jonus latu. To, piemēram, liecina to lauksaim-

nieku atsauksmes, Latvijas krāšņākos un vairāk

apceļotos apvidos, kuru saimniecības ik vasaras

apmeklē vairāki simti dzimtenes apceļotāju. Mums

ir 400 tūristu apmetņu lauku saimniecībās, dažas

no tām ar tūristu nometināšanu un uzturēšanu

vasarā nopelnījušas divreiz vairāk, nekā no vi-

sas saimniecības. 1935. g. tūristu apmetnēs re-

ģistrēti 15.000 pārnakšņojumi. Ja caurmērā par

katru no viņiem tūrists maksājis tikai 1 latu

(maksu tikai par naktsguļu un brokastu), tad lauk-

saimnieki — tūristu apmetņu uzturētāji no dzim-

tenes apceļotājiem iejēmuši 15.000 latus gadā.

Tā mūsu propagandai „Apceļo dzimto zemi!"

vēl viens mērķis: pacelt tautas saimniecisko ro-

sību. Ja vispārējās tūrisma polītikas mērķis ir

pievilkt valstij ārzemniekus, kas dotu jaunus ie-

nākumus musu pilsētām un kūrvietām, tad nā-.

cionālā tūrisma polītikas mērķis dot jaunus ie-

nākumus dzimtenes laukiem. Un ja labi klāsies

lauciniekam, labāk klāsies arī pilsētniekam, jo

„viss, kas apgrozās saimnieciski mūsu valstī, sa-

vu sākumu atrod zemnieku iejēmumos, no kuru

augstuma atkarājas visi privātie izdevumi pašiem

ražotājiem, tiem, kas algas sajem, un pašvaldību

un valsts budžeti." (Dr. Kārlis Ulmanis, 1936. g.).
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3. Dzimtenes apceļošanas
nozīme tautas audzināšanā

Nekas tā neizglīto, kā ceļošana

Jau iepriekšējās nodaļās apskatījām, ka latvju

tūrista ceļojums pa dzimteni ir praktiska Latvi-

jas ģeogrāfijas, vēstures un dabas mācība. Tā-

dēļ arī ikviens ceļojums pa Latviju ir ievēro-

jams pašizglītības veids, jo, apmeklējot Siguldu,

Staburagu vai Tērveti, tūrists iepazīstas ar šo

vietu vēsturiskiem notikumiem, dabu, saimnieci-

sko ģeogrāfiju, vietējiem dzīves apstākļiem, iedzī-

votājiem v. t. t., katrā šādā ceļojumā iegūstot

jaunas zināšanas. Daudzi ievērojami vīri atzinu-

ši, ka ceļojumā redzētais un piedzīvotais dod

pat vairāk, nekā laba grāmata! No tā arī cē-

lies tūrisma propagandas lozungs, ka izdot nau-

du par ceļojumu nozīmē to izdevīgi noguldīt.
Bet ne katrs ceļojums izglīto: ceļojums slēgtā

automobilī pa gludām šosejām vai pa dzelzceļu

no stacijas līdz stacijai un pēc tam lepni iekār-

totā viesnīcas istabā — dos maz labuma, tāds ce-

ļotājs neredz dzimtenes skaistumu, nedzird tau-

tas balsi, nejūt meža šalkas, bet jūrmalas kūr-

promenādes troksnī, kur tenkas jaucas ar modes

kritikām, tiem sveša paliek jūras neaizmirstamā

šalkšana. Latvijas kalniem un ezeriem, upēm un

jūrai bez sava īpatnā skaistuma ir arī savs sa-

turs (ģeoloģiskā izcelšanās, pārveidošanās, vēstu-
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res notikumi, dabas izmantošana), bet šo saturu

meklēt un saprast lai ir viens no tūristu cejojumu

mērķiem. Tad arī viss ceļojums būs saturīgs.

Katra mūsu dzimtenes zemes pēda stāsta par

lieliem notikumiem: par mūsu senču dzīvi, vare-

niem pilskalniem, sīvām cīņām ar iebrucējiem,

svešo cietokšņiem, pirmiem zemnieku nemieriem,

1905. g. sacelšanos, latvju strēlnieku un nacionā-

lām brīvības cīņām, par mūsu plaukstošo lauk-

saimniecības un amatniecības kultūru v. t. t.

Te dzimis Ulmanis, tur Balodis, te krita Kalpaks,
tur dus Kronvaldu Atis v. t. t, — katrs noietais

solis šķir lapu pēc lapas latvju tautas vēstures un

dabas grāmatā, kuru vajaga tikai gribēt lasīt.

Mūsu augstskolu studentu lielais vairums ir

pilsētnieki, kas nepazīst lauku apstākļus, kas ne-

prot atšķirt mieža vārpu no rudzu vai kviešu vār-

pas, kas neatšķir pili no zoss, — un tie visi 1010

cerības reiz kļūt par mūsu tautas audzinātājiem,

padomdevējiem un sabiedriskās dzīves vadītājiem:

skolotājiem, ierēdņiem, ārstiem, tiesnešiem, mā-

cītājiem v. t. t. Viņiem jau laikus jāpazīst savas

tautas dzīve nevien pēc grāmatām un laikrakstiem,

bet īstenā tuvumā, ar tās gaišajām un ēnu pusēm.

„Par visām lietām mums vajaga censties iegūt

saprātīgus uzskatus par lietām, kuras norisinās

mūsu acu priekšā*. (Dr. K. Ulmanis,l9lo. g.) Un šo

(izglītību, kuru nedod neviena augstskola, dod

vienīgi ceļojumi pa skaisto, vēsturisko un etno-

grāfisko Latviju.
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Vērību jaunatnes ceļojumiem

Kāds mūsu zinātnieks teicis šādus dziļi pama-

totus vārdus: „Musu skola ir istabas un sēdēšanas

skola. Ārsta bezpartejiskais spriedums mūsu ta-

gadējo skolu var novērtēt nevis kā audzināša-

nas iestādi, kura cenšas stiprināt bērna fizisko

būtni, bet gan kā skolu jaunatnes veselības bojā-

tāju", (doc. Dr. mcd. A. Bieziņš). Un patiesi, kamēr

pareiza audzināšanas metode prasa pirmā vietā

vērību veselai miesai (ķermeņa vienmērīgai attī-

stībai), veselam garam (rakstura un gribas izvei-

došanai), un tad tikai zinātnei, tagadnes skolu

programmās pirmā vietā ir zinības, otrā atkal

zinības (bieži paši skolotāji nezin, kā tikt galā

ar plašām mācību programām), bet viss pārējais
— tikai tāpat. Ja negribam dzīvot tikai vienu dienu,

bet gribam rūpēties par tautas nākotni, tad no-

pietni jāpadomā, kā radīt praktisku nodarbību

jaunatnei, kas izkoptu skolu programmās novārtā

atstātās īpašības. Tas jādara, ja mums rūp tau-

tas veselība un nākotne. Un kā viens no visderīgā-

kiem līdzekļiem jaunatnes fiziskās labklājības iz-

kopšanai Vakareiropā atzīts jaunatnes tūrisms.

Sistemātiska un patstāvīga ceļošana pa dzimte-

nes kalniem un lejām izrādījusies par neatsveramu

palīglīdzekli jaunatnes miesas, gara un dvēseles

attīstībā. Lielpilsētu ēku labirinti, grūtie sociālie

apstākļi, slimības, vieglais un izpriecas kārais

dzīves veids ir viens no tautas deģenerācijas avo-

tiem. Mums jāmeklē ceļi, kā no šī postošā iespai-

da pasargāt jaunatni. Praktiskās paidagoģijas ie-

teiktās mācības brīvā dabā (svaigs gaiss un kus-

tības brīvība) ir pirmais līdzeklis, kā saistīt sko-

lu jaunatni pie dabas. Dažās valstīs jaunatnes
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ceļojumi oficiāli uzjemti skolu programmās, jo
tur atzīst, ka jaunatnes tūrisms ir nevien nepār-

spēts veselības kopšanas līdzeklis, bet turklāt

paplašina jaunatnes garīgo redzes aploku, tuvinā

jaunatni reāliem dzīves apstākļiem, iepazīstina to

ar dzimteni un tautu, un dod arī praktiskus no-

vērojumus sakarā ar klasēs izjemtām mācībām.

Vācijā, Polijā, Čechoslovakijā, Somijā, Dānijā, Ho-

landē, Anglijā, Francijā v. d. c. jaunatnes tūris-

ma kustība plaukst un zied. Jaunatnes ceļoju-

mu veicināšanas un izveidošanas jautājumos jau

notikuši vairāki starptautiski kongresi, kur nolemts

lūgt visu valšķu valdības veicināt jaunatnes tūrismu

kā līdzekli pret tautas nākotnes fizisko un tikumi-

sko krišanu. Arī pie mums skolas rīko īsas eks-

kursijas uz dzimtenes skaistākiem apvidiem, tāpat

skautu nometnes dzīve brīvā dabā. Tie ir pirmie

mēģinājumi, bet mums šī kustība jāpadara par

visas tautas kustību, jo dzimtenes apceļošana ir

labākais līdzeklis pret tuberkulozi, alkoholu, kino

kultūru un nikotīnu, īstais ceļš uz vienkāršību

un izturību, kas dod dzīves prieku, veselību un

patstāvību. Lai atceramies vēsturiskos „cunftes lai-

kus", kad jaunam amatniekam, lai tiktu par patstā-

vīgu meistaru, bija jāceļo, jāmācās dzīves skolā,

jāpeld pret straumi. Tāda pat audzināšanas nozīme

ir jaunatnes tūrismam. Par jaunatnes ceļojumu
ietekmi uz veselību un fizisko attīstību sk. tālāk.

Jaunatnes tūrisms nedrīkst būt kilometru no-

staigāšana vien, katram ceļojumam jāsniedz bagā-

tīgi pieredzējumi, jādod zinātniskas un sa-

biedriskas vērtības, jo jaunatnes ceļojumi
ir viens no drošākiem veidiem, kā jau-
natni pieradināt būt patstāvīgai dzīvē un darbā.



32

Patstāvība un pašatbildība ceļojumā audzina arī

raksturu. Grupu ceļojumos turklāt ikvienā tiek

izkopts biedriskums, kārtība, sabiedriska atbildī-

ba, palīdzība citiem un kopības gars. Jaunais pil-
sētnieks ceļojot redz un piedzīvo lietas, par ku-

rām viņam līdz tam nav bijis ne jēgas. Pilsētas

dzīve sniedz patēriņam jau gatavus priekšmetus,
lietu pārveidošanās jaunatnei paliek noslēpums.

Šo pārvērtību var novērot apceļojot dzimto zemi.

Cik maz mūsu paaudze pazīst zemes reibinošo

smaršu, kad arājs pavasarī uzar tīrumu; cik maz

ir redzējuši, kā top milti, maize un sviests. Jau-

natnes ceļojumos ikviens dalībnieks nemanot ir ie-

vikts reālā dzīvē, augu un dzīvniekupasaulē, dzimte-

nes vēsturē un ģeogrāfijā,un skolas solā daudzi ne-

saprasti jautājumi kļūst saprotami un tuvi. Ceļo-

jumā redzētais, dzirdētais un piedzīvotais mūsu

prātu ietekmē daudz dziļāk, nekā iemācītais. Tas

ir tūrisma kustības dabiskās audzināšanas ie-

spaids, kad katrs jauns ceļojums paplašina ceļo-

tāja gara apvārsni. Vai pilsētu jaunatne zin, ko

nozīmē 10 un 20 kilometri? Uz kartes šie attā-

lumi tikko jaužami, dzelzceļš tos veic desmit mi-

nūtēs. Bet lieciet izmērīt šos attālumus kājām,

lieciet brokastot pirmā km sākumā un palaunadzi ēst

ceļojumu beidzot, tad ikviens būs pateicīgs par

redzēto dabas burvību un skaisto ceļojumu, kas,

paplašinādams prātu, norūdīdams ķermeni un pa-

celdams jūtas, sniedzis jaukus brīžus jaunam dzim-

tenes apceļotājam. Mūsu jaunatnei nav garas brīv-

dienas, bet arī tad jau paceļas jautājums, ka

pavadīt brīvo laiku. Brīvdienu saprātīgā izlietāšanā

parādās cilvēka raksturs. Sports, dzenoties pēc

rekordiem, noved pie pārpūlēšanās, izpriecās zūd
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enerģija, dzīves prieks un gribas spēks. Vienīgi

ceļojumi pa dzimteni (kājceļojumi, ceļojumi

laivā, slēpojumi) nekad nerada garīgas paģiras.

Sevišķi kritiskā pusaudžu laikmetā, kad jaunie-

ši grib darīt to, ko nevar, bet ko var — to ne-

grib, dzimtenes ceļojumi ir veselīga novadstrau-

me. Ceļojumi pa dzimteni ieteicami nevien zē-

niem, bet arī meitenēm, lai tās norūdītu un pa-

darītu patstāvīgākas.

Ceļojumi pa dzimteni modina jauniešos tēvze-

mes mīlestību: tikai tas savu dzimteni var īsti

mīlēt, kas viņu pazīst. Mūsu nacionālās audzi-

nāšanas uzdevums ir tuvināt jaunatni dzimtai

zemei, jo jaunā paaudze taču reiz būs Latvijas

vīri un sievas. Dzimtenes apceļojumi rada cie-

šas saites ar dabu. Lauku jaunatnei tas ir la-

bākais līdzeklis pret bēgšanu no laukiem. Tādēļ
veiciniet jaunatnes ceļojumus! Jaunība ir laiks,

kad liek pamatus visai dzīvei. Tad gādājiet, lai

šie pamati būtu droši. Izpriecās, kino un deju

zālēs un vieglprātīgas grāmatas lasot tie drūp

un šķobās. Pie skolām, blakus Jaunatnes sarkanā

krusta, Cerību un mazpulku pulciņiem, uz lī-

dzīgiem pamatiem organizējami jaunatnes tūri-

stu pulciņi, ieinteresēta skolotāja vadībā, kas ap-

vienojami centrālā organizācijā pie Izglītī-
bas ministrijas. Lauku skolās skolu brīvlaikā ie-

kārtojamas apmetnes ceļojošai jaunatnei. Vecā-

kiem nav jāierobežo jaunatnes cenšanās būt pat-

stāvīgai, viņas ilgas brīvā dabā sajust savu brī-

vību, bet jādod tikai pareizs novirziens. Nav jā-

bēdājas ari par noplēstiem apaviem: par cik apavs

nodilis, tik divkārt vairāk galvā iemantots, kā

saka vācieši. Vecāki dara aplami, ja vasaru, pēc
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skolas beigšanas, domā tikai par to, lai bērni

atpūstos. „Ne atpūta tiem vajadzīga. Mākslo-

tais, piespiestais, vienmuļais, sēdošais dzīves veids

jāapmaina ar dabisko, brīvo, mainīgo dzīvi, kas

prasītu iniciatīvi un pašnoteikšanu, kas atspogu-

ļotu dzīves īstenību ārpus pilsētas mūriem, brīvā

dabā." Tā saka Dr. mcd. G. Fedders. Un šis

latvju zinātnieks ieteic: vieglu lauku darbu un

tūrismu — kājceļojumus pa dzimtenes nova-

diem, nopelnot no saimnieka azaidu un nakts-

guļu ar talkā iešanu lauku darbos. Sports liekams

tikai pēdējā vietā.

Ceļš uz veselību, laimi un apmierinātību ved

caur dabu. Tuvinot jaunatni dabai, pašķirsim ce-

ļu jaunam tautas spēka avotam! Kas reiz jau-

nībā būs iepazinies ar ceļošanas prieku, tas arī

vēlāk būs uzticīgs un žirgts dzimtenes ceļinieks.

Skolu ekskursijas

Pēdējos gados ārvalstīs strauji uzplaukst sko-

lu ekskursijas, pie kam te nav domāti gājieni uz

izstādēm, mūzejiem, botāniskiem un zooloģiskiem

dārziem, bet skolēnu ceļojumi uz dzimtenes skai-

stākām un ievērojamākām vietām. Ir valstis, kur

oficiālās skolu programmās stingri noteikts, kg

katram skolēnam pirms pamatskolas beigšanas

obligātoriski jāpiedalās vairākos garākos ceļoju-

mos pa dzimteni. Vācijā jau 1920. g. skolās ie-

vests noteikums, ka, sākot ar sesto mācības ga-

du, ik 4 nedēļas 1 diena jāziedo skolēnu eks-

kursijām. Mūsu dzimtenē skolu ekskursiju pa-

tiesais nolūks un veids diemžēl vēl nav pareizi

izprasts. Vispirms nekas nav darīts skolu eks-
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kursiju propagandai un reglamentēšanai. Nav ari

oficiālu rīkojumu, kas noteiktu skolām par pie-

nākumu noteikti sarīkot plašākas skolēnu eks-

kursijas. Arī skolotāju kongresos šis jautājums

nekad nav apskatīts. Bet ārzemēs pat skolotāju

institūtos pasniedz ceļojumu vadīšanas techniku

(teoriju par ceļojumu nozīmi, vadonības techni-

ku un praktiski izvestus pusdienas, veselas die-

nas un 1 nedēļas ceļojumus). Arī mūsu sko-

lotāju vairums maz pazīst dzimteni, labi ja savas

skolas tuvāko apkārtni, kādēļ saprotams, ka tā-

dos apstākļos arī skolēni tiek pavirši iepazīsti-
nāti ar savu dzimto zemi. Nepareizi ir izprasta
skolu ekskursiju nozīme, ja šais ekskursijās sko-

lotāji iedomājas skolēniem mācīt to pašu, ko

klasē. Skolu ekskursiju īstais uzdevums nav mā-

cīt, bet rādīt un audzināt. Tā ir jauna, bet pa-

teicīga metode, — brīvā dabā rādīt visu, kas

iepriekš mācīts skolas solos. Tādēļ arī skolu eks-

kursijas atzītas par labāko uzskatāmības mācību

dzimtenes ģeogrāfijā, dabas zinībās, vēsture v.

t. t. Pavisam citādā gaismā skolēns redz Lat-

vijas pirmvēstures laikmetu, to, ko mācību grā-

matās viņš lasījis par mūsu senču dzīvi pilīs

un pilsētās, kad tas pats savām acīm vēro Me-

žotnes vai Tērvetes dižos pilskalnus, un gluži

tāpat tas ir visās citās disciplīnās. Ir skolotāji,

sevišķi dabas zinībās, kas, izveduši klasi brīva

dabā, nosēdina to pakalnā, ar piezīmju burtnī-

cām rokās, un sāk stundu, turpinot skolā ie-

sākto nodaļu, zinātniski analizējot atrasto stā-

diņu v. t. t. Arī viņi nav izpratuši skolu eks-

kursiju nozīmi. Vēlāk viņi paši to atzīst: skolē-

ni lauku mācībās esot pavirši, neiedziļinoties v.
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t. t. Tā skolotāja kļūda: skolēnu ekskursiju mēr-

ķis, kā jau teicu, nav mācīt, bet rādīt, dabā

praktiski rādīt klasē teorētiski mācīto, un au-

dzināt. Skolēni savās ekskursijās redz vairāk, ne-

kā pieaugušie, bet viņiem viss redzētais nerada

dziļākas pārdomas un pārdzīvojumus, jo viņi ti-

kai bērnišķi priecājas par visu. Skolotāju uz-

devums modināt interesi redzētam, radīt pārdo-

mas par apmeklētām pilsdrupām, pilskalniem vai

redzētiem iežiem. Bet tā jau ir audzināšana, ne

vairs skološana, tādēļ arī ne katrs labs skolo-

tājs klasē var būt labs skolu ekskursiju vadī-

tājs.

Skolu ekskursijās skolotājs pirmo reizi redz

savus skolēnus pavisam citādus, nekā tos pa-

zinis skolā. Te atklājas jaunas rakstura īpašības,

tādēļ arī pieeja ir gluži citāda. Ja atzīstam, ka

skolēni ekskursijām iepriekš sagatavojami, tad

vēl vairāk šāda sagatavošana nepieciešama sko-

lotājam, kuram blakus intensīvai audzināšanas

darbībai, plaši jāpārzina ekskursijā vērojamās pa-

rādības (skolotāju kursu uzdevums). Teiktais rā-

da, ka skolu ekskursiju vadība ir nesalīdzināmi

grūtāka, nekā mācību pasniegšana klasē. Varbūt

arī tādēļ skolu ceļojumi maz attīstās un it kā

negribot aprobežojas ar īsiem sirojumiem. Skolo-

tāji, kuriem negribas atstāt mājas, kuri vairās

no lielās atbildības un pienākumiem, ko uzliek

skolu ekskursijas, parasti atrunājas, ka ekskur-

siju dēļ velti izkrīt tik nepieciešamās mācību

stundas. Šī aizbildināšanās ir nevietā, jo jau-
natnei daudz svarīgāka ir vispārējā audzināšana

un izglītība — „dzīves skola", nekā 2—3 zau-

dētās mācību dienas. Ir tiesa, ka dažreiz dažu
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klašu ekskursijas traucē visas skolas mācības plā-

nu, bet tas tādēļ, ka arī šai ziņā skolu vadītā-

jiem nav doti nepieciešamie norādījumi: klašu

ekskursiju dienas jāparedz jau gada sākumā, sa-

stādot skolas mācību plānu, tad ekskursijām pa-

redzētās dienas, atkarībā no meteoroloģiskiem

apstākļiem, viegli pārcelt, — ja nevar ekskur-

siju sarīkot vienu pirmdienu, var to pārcelt uz

citu. Vēl mazāk skolu ekskursijas traucēs mācību

gaitu, ja visus paredzētos ceļojumus uz dzim-

tenes skaistākām un ievērojamākām vietām rīko

vienā laikā, bet katra klase uz savu pusi: viena

uz Siguldu, otra uz Līgatni — Cēsīm — Raunu,

vecākā uz Oaiziņkalnu, cita uz Latgali, cita uz

zaļās Zemgales pilskalniem un pilīm v. t. t.,

ievedot maršrutu pārmaiņu — kur šogad bijusi

viena klase, citu gadu brauc otra. Vēlams ceļoju-

mus sadalīt tā, iai katru gadu skolēni iepazītos

ar savu apgabalu: ja pērngad ceļots uz Vidzemes

novadiem, šogad jāceļo pa Zemgali, citugad —

uz Kursu vai Latgali. Ceļojumus izvēloties, vien-

mēr jāizraugās dzīvākie, interesantākie, ierosi-

nošākie maršruti, jo jaunatne, kas katru lietu

skata par sevi, vēl neprot dabas lielos vilcienus

baudīt, — bezgalīgās tāles, burvīgais plašums
tai garlaicīgs. Parallēlo klašu apvienošana vienā

ekskursijas vienībā nav vēlama, jo ekskursija?
audzinošās sekmes parādās tikai pie mazāka da-

lībnieku skaita. Šādas skolu ekskursijas kopēji
visai mācības iestādei labi var iedalīt sestdie-

nas — svētdienas — pirmdienas periodā, pie
kam zemākās klases, kuru ekskursijām ir at-

pūtas un izklaidēšanās, ne ceļojuma raksturs,

ekskursijā izbrauc un atgriežas sestdienā, vidē-
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jās — svētdienas pēcpusdienā (1 pārnakšņojums),
bet vecākās — pirmdienā (ceļā pavadītas 3 die-

nas un 2 naktis). Šīs ekskursijas pa dzimtenes

ārēm jāvada ne atsevišķo priekšmetu pasniedzē-

jam, bet klases audzinātājam, kura uzraudzībā

skolēns ir visus skolas gadus un kuram vis-

vairāk un vistuvāk jāiepazīstas ar saviem au-

dzēkņiem. Lūk, ko teicis kāds skolotājs-audzinā-

tājs pēc skolēnu ceļojuma: „Es nezinu, vai tā

sēkla, ko es kā skolotājs tiku sējis klasē, atrada

auglīgu zemi un uzdīga, bet es noteikti zinu,

ka es neesmu ar saviem audzēkņiem veltīgi ce-

ļojis: viņi šais ceļojumos ieraudzījuši citu pa-

sauli, kļuvuši par citiem ļaudīm."

Mūsu skolu vadītājiem būtu nopietni jāpado-

mā parastos īsos izbraukumus ik pavasari un ik

rudeni pa apvienotām klasēm vai kopēji visai

skolai atvietāt ar nopietniem un vērtīgiem klašu

ceļojumiem, ar I—3 pārnakšņojumiem ārpus mā-

jas, pēc iepriekš izstrādātiem maršrutiem un ie-

priekšējas teorētiskas iepazīšanās ar apceļojamā
novada dabas, ģeogrāfiskām, vēsturiskām un et-

nogrāfiskām īpatnībām. Tad skolu ceļojumiem

būs dziļš saturs.

Skolu ceļojumu metodika. Pirms katras lielā-

kas ekskursijas iepazīstināt vecākus ar ekskur-

siju organizāciju un vērtību, jo novērots, ka ve-

cāki skolu ekskursijas uzskata par izpriecu, slin-

košanu un savus mīluļus skolotājam „neuztic".

Nopietnu vērību veltīt ekskursijas iepriekšējai

sagatavošanai, — nevien skolotājam pašam rū-

pīgi jāizstudē ceļojumu maršrūts un plāns, bet

jāsagatavo arī skolēni. īsi pirms ekskursijas vē-

stures, ģeogrāfijas, dabas zinību v. tml. stundās



39

attiecīgās mācības pasniedzējam savā kārtējā stun-

dā jāveltī 15—20 min., apskatot apceļojamo no-

vadu no vēsturiskā, ģeogrāfiskā v. t. t. viedok-

ļa. No šīs sagatavošanās atkarīgs viss ceļojuma

saturs, jo sagatavots skolēns ceļo „atvērtām
acīm". Dienu pirms ekskursijas, kad skolēni jau

jutas pacilātā gara stāvoklī, jutas „kā spārnos",
klases audzinātājam, pēc stundām, s—lo5—10minūtēs,

klase jāiepazīstina ar ceļojuma noteikumiem (uz-
vešanās vilcienā, uz ceļa, naktsmītnē v. t. t.),
sīku ceļojuma programmu (likt pierakstīt izbrauk-

šanas laiku, maršrutu, pārnakšņojumu vietas un

atgriešanās laiku, kādas ziņas atstājamas mājās

vecākiem), ceļojuma apģērbu, ko likt somā v. t.t.

Dzelzceļa tarifa pazeminājumu izprasīšanu, ie-

priekšēju biļešu apgādi, vagonu pasūtīšanu v.

t. t. vecāko klašu ekskursijās uzticēt pašiem sko-

lēniem, nevis lai skolotājam butu mazāk darba,

bet aiz audzināšanas motīviem. Šī paša iemesla

deļ arī pašā ekskursijā ceļa vadonību (pēc kar-

tes) un programmas laika ieturēšanu uzticēt pa-

šiem zēniem, izvēloties no vecākiem un attīstītā-

kiem ceļa vadoni, ko mainīt divi reizes dienā. Tas

ievērojami sekmēs pašdarbības un pašatbildības

gara izkopšanu, skolotājam jau tā paliek virsuz-

raudzība, galvenā atbildība un sekošana, lai eks-

kursijas programma pareizi noritētu. Sapulcēša-

nās stacijās, svešās mājās, apmetnēs, un gājie-

ni cauri apdzīvotām vietām izvedami noteiktā kār-

tībā, slēgtās rindās. Gājieni pa lielceļu izvedami

izklaidus —
mazākiem un vājākiem vienmēr jā-

iet pirmiem. Garākos ceļojumos uzmanīgiem jā-

būt ar gados jaunākiem skolēniem: vienmuļā ie-

šana tos ātri nogurdina, tiem zūd izturība un
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ceļošanas prieks. Ceļā ekskursiju brīžiem apturēt

un vērst uzmanību uz apkārtni, jo zēni soļojot

neredz neko citu, kā tikai to, kas ceļmalā un

dzird tikai to, ko biedri triec. Ar gaumi izrau-

dzītajās atpūtas vietās apskatīt noieto un re-

dzēto, tematam pieejot tīri paidagoģiski: izejot

no pazīstamām lietām apskatīt nepazīstamo, no

vienkāršiem tematiem risināt dziļākas pārrunas,

ierosinot audzēkņu fantāziju, jūtu pasauli, gribu

un pašpaļāvību, un sniegt tiem praktiskās dzīves

atziņas. Ceļojumā novērotais, piedzīvotais, savāk-

tie paraugi, skices v. t. t. katram skolēnam dod

bagātīgu materiālu, ko skolotājam vajaga mā-

cēt likt apstrādāt: pēc ceļojuma visiem skolēniem

1 nedēļas laikā obligātoriski jāsniedz apcerējums

par ekskursiju, pie kam šo tēmatu var arī sīkāk

sadalīt. Skolu ceļojumi tā nostiprina klases mā-

cības, jaunatnē modina ceļošanas prieku, dabas,

dzimtenes un līdzskolēnu mīlestību, māca jau-

natni patstāvīgi redzēt, dzirdēt, novērot,

domāt un saprast.

Zemnieka dēla priekšrocības

Dzimtenes apceļojumi ir labākais līdzeklis pret

jaunatnes bēgšanu no laukiem uz pilsētām. Tūk-

stošiem jauniešu vēl arvien par dažiem desmit

latiem kvern pilsētu kancelejās, kamēr tēva mā-

jās trUkst palīdzīgu roku un padoma. Mūsu jau-

nā paaudze jāatradina no šī aplamā dzīves ce-

ļa. Lauku jaunietis, pirmo reizi iebraucis no lau-

ku vienkāršības un pieticības pilsētas spožajā

un vilinošā kņadā, katru garāmgājēju uzskata ar
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zināmu godbijību, katru pēc modes tērpušos pil-

sētnieku aplūko ar zināmu skaudību, sirdī rodas

neapmierinājums par savu vienkāršo dzīvi lauku

klusumā, dzimst ilgas pēc līdzīgas dzīves. Bet

lietpratīgi ceļojumi pa dzimteni tam rāda dabas

burvību, lauku priekšrocības, atdod dzīves prie-

ku un māca, ka ne viss ir zelts, kas spīd. Spo-

žai pilsētas dzīvei ir ari tumšā puse un tā ir

smaga un grūta. Ikviens pilsētnieks klusībā ap-

skauž brīvo un neatkarīgo zemnieka dēlu, kurš ir

bagātāks savā dvēselē, patstāvīgāks dzīvē, rak-

sturā, veselīgāks miesā un garā.

„Spirgtajā lauku gaisā zemnieka zēns iegūst

savu izturību un neatlaidību, savu noteiktību un

arī savu plaušu spēku, ko neviena lielpilsēta ne-

spēj un nevar dot. Lauku zēns stāv vistuvāk da-

bai, kuras darbība un kuras parādības dienu pēc

dienas norisinās viņa acu priekšā. Klīstošie mā-

koņu kalni savā mūžīgi mainīgā veidā, skaistās

ainas un dabas parādības — viss tas veicina lau-

ku zēna garīgo attīstību un palīdz tam tikt pie

veselīga pasaules uzskata. Kalnu zilums, leju dzi-

ļums un līdzenumu plašums rada viņā diženības

nojautu, slaidās priedes velk viņa skatu uz augšu,
uz galotnēm. Viņam atveras dabas brīnumi, vi-

ņas gādība par augiem un kustoņiem. Viņš dzīvo

un darbojas pašas dabas Lielajā Darbnīcā, kur

norisinās dižas radīšanas parādības, viena brī-

nišķāka par otru. Iz melnās zemes paceļas ve-

sela krāsu un smaršu pasaulē, zāles un puķes,

barība cilvēkiem un kustoņiem, materiāls cilvēka

darbam. Pumpuru briešana un atvēršanās, ap-

brīnojamā sulas kustība un stāda šķiedras dzī-

vība, bites, putna un visas citas radības neno-
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gurstošā kustība un apķērība, daždažādo nega-

tavo materiālu izlietāšana un pielaikošana ciK

vēka vajadzībām, — viss tas ir viņam tikai viens

garš mācības posms dzīves praktiskā gatavībā.

Te ir tie avoti viņa spēkam, viņa pārākai
dzīves un apkārtnes pazīšanai un izpratnei,

viņa spējai visur un arvien atrast savu īsto vietu

un tur arī pastāvēt! Uz laukiem jaunatne pieder

pati sev un arvienu var atkal rast jaunu pamatu

zem kājām, bet pilsētā viņai viss iet zudumā:

patstāvīgas domas, patstāvīgi uzskati, sirdsskai-

drība, viss tas, uz ko viņa no sākuma bija bal-

stījusies!" (Dr. Kārlis Ulmanis, 1923. g.).
Visu to dod dzimtenes daba, dzīve viņā un

ar viņu. Ja gribi būt līdzīgs šim zemnieka dē-

lam, tad ej pie dzimtenes dabas, mācies sa-

prast un mīlēt viņu!

Es tevi mīlu, mīlu, dzimtene!

Ak, laime līksmo mana dvēsele,
un līdz ar ciruķiziesmu augšup ceļas!
Es tevi mīlu, mīlu dzimtene!

Kad dzintarstrauti berzu birztirjās

šķeļ šķiltin dzidras valodiņas.
No tavas krūts es asin's iezīdu

un tavos šķistos strautos kļuvu balts!

K. Jēkabsons.
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4. Dzimtenes apceļošana
kā tautas veselības kopēja

Veselu garu

Ja vispāri pasaulē ir kāds Universāls dzied-

niecības līdzeklis, tad tāds ir ceļošana. Tagadnes

mēchanizācijas laikmets — auto, vilcienu, aero-

plānu, lifta, slīdošo kāpņu, tālruņu, radio un te-

levīzijas laikmets — gan sniedz cilvēkam lielas

ērtības, bet, pārāk lielu vērību veltīdami šīm

ērtībām, mēs aizmirstam savas dvēseles un mie-

sas labklājību. Neapmierinātība, īgns gara stā-

voklis, nogurums, bezmiegs, — tas viss kā ēna

vajā pilsētnieku. Un tad vēl nervozitāte, jo pil-

sētā cilvēks ar veseliem nerviem ir tikpat rets,

kā balts zvirbulis. Pārdzīvotie kara negaisi, asā

eksistences cīņa, nehigiēniskie darba apstākļi, ač-

gārnais dzīves veids, visa lielpilsētas dzīve — sadru-

pina ikkatra cilvēka nervus. Pilsētas cilvēks ro-

mānos, kino, alkoholā, nikotinā, azartā, izprie-

cās un seklās baudās saindē savu garu, izšķiež

enerģiju un dzīves prieku. Vienīgais līdzeklis, kā

atgūt veselo garu, ir atgriešanās pie dabas, kas

vienīgā mūs atjaunos, izdziedinās, radīs jaunu

dzīves prieku. Cilvēka prāta asums, tikumiskais

spēks, fiziskais briedums attīstās vienīgi patei-

coties cilvēka pastāvīgai satiksmei ar dabu, tā-

dēļ modernam istabas cilvēkam jau laikus un

pēc iespējas bieži jāmeklē, kā atjaunot
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ar dabu, lai stiprinātu sevi nevien fiziski, bet arī

garīgi. Ja ieskatāmies cilvēces vēsturē, tad re-

dzam, ka ilgākais cilvēces dzīves laiks pavadīts

ārpus mājas, brīvā dabā, un samērā īss ir laiks,

kamēr cilvēki dzīvo slēgto telpu sprostā. Tādēļ

līdz ar ziedoņa atgriešanos un dabas atmošanos

modernā cilvēkā atgriežas primitīvā dziņa pēc

dabas dzīves, kas mūs aicina saulē, vējā un

gaisā. Cik laimīgs jūtas modernais cilvēks, iz-

kļuvis no mocošās ikdienas, cik kāri viņš tver

ziedus, zaļumus un sauli. Tikai nenomākt šo da-

bas aicinājumu, bet sekot tam. Kad vasaras svēt-

dienās, pilsētai mostoties, tūkstoši steidz atstāt

viņu, lai ātrāk nokļūtu brīvā dabā, tā nav mo-

des lieta, tā ir nopietna vajadzība, kultūras cil-

vēka nepieciešamība, neapzināta aizsardzība pret
ikdienas postošo iespaidu. Lauku klusums un vien-

tulība atpūtina un dziedina nervus, jaukās, saules

mirdzuma aplietās, dzimtenes ainavas liek aiz-

mirst rūpes un likstas, nomierina mūs, apgaro

un pacilā. Agrīnā celšanās, noteiktā ceļojumu
maršruta veikšana, kalnu un leju pārvarēšana no-

rūda gribas spēku, jaukie pieredzējumi paceļ ener-

ģiju, dzīvot gribu un dzīves prieku. Vēl vairāk

tiek slimajai dvēselei: jau atstājot pilsētas namu

grēdas, dvēseli pārjem laimīga brīvības sajūta,

dzīvinošs miers, un, ceļojot pa dzimtenes kal-

niem un lejām, tā pilna top ar dzimtenes bur-

vību.

Kur zaļām lapām ceļmalītes un zāle kfusi smaršo

kumelītes,

uz visām lapām zelta sirdis zvīļo: tās tevi

piemin vel un mīļo.
Ikkatris mazais zieds dveš tevīm: nāc!

Ja slims tu esi, tiksi dziedināts.

K. Skalbe.
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Kad staigāju te mežu zilganumā

un lauku mirdzumā, kur tauta zied,

gaist viss, no kā man cīņās domas skuma.

J. Akuraters.

Ceļojums māca būt patstāvīgam, izturīgam, pa-

ļāvīgam uz saviem spēkiem, māca palīdzēt sev

pašam, palīdzēt tuvākam, veicina sabiedrisko tak-

tu, stiprina raksturu
v

— tās visas ir īpašības, kas

nepieciešamas ikvienam krietnam latvietim. Grū-

tos laikus, ja tādi reiz atkal nāktu, mēs nepār-

varēsim ar fizisku spēku un veiklību vien, bet

ar raksturu un savu veselo garu.

Veselu miesu

Ceļošana pa dzimtenes ārēm ir miesas un gara

„putekļu sūcējs", jo ikviens nostaigātais kilometrs

attālina tūristu no ārstu kabinetiem, slimo kasu

aptiekām un dūņu vannām. Ja gribiet saudzēt

veselību, netaupiet zābaku zoles, — ir veca pa-

tiesība. Bet dzīvē redzam gluži pretējo: jo aug-

stāka mūsu civilizācija, jo mazāk kustamies.

Daudz naudas izdodam dažādiem satiksmes lī-

dzekļiem, lai tikai nebūtu pašiem jākustas. Bet

jo mazāk kustamies, jo ātrāk mUs pārsteigs sli-

mības. Tādēļ dziļa taisnība ir prātniekam, kas

teicis, ka „viss mums labāk ietu, ja mēs paši

vairāk ietu". Lielākā daļa pilsētnieku augu die-

nu nodarbināti — tie ir bālie ierēdņi, mazasinī-

gie kantoristi, nogurušie kalpotāji un strādnieki,

kuru o!arbs norit slēgtās, vāji vēdinātās telpās,

bieži pie mākslīgas gaismas; savus vaļas brīžus

tie tāpat pavada piesmēķētās telpās vai putek-

ļainās ielās. Veselais lauku cilvēks šo pilsētas gai-
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su sākumā nemaz nevar panest, un kāds ārsts

pat aplēsis, ka ģimenes, kas no veselīgiem lau-

kiem pārnākušas pilsētā, jau ceturtā paaudzē sā-

kot izmirt. Kustība, saule un gaiss ir tas Univer-

sālais dziedniecības līdzeklis, kas tik ļoti vaja-

dzīgs mūsu nodarbinātiem cilvēkiem. Visu to sek-

mīgi veic tūrisms — ceļojumi pa dzimto zemi.

Ir labi, ka arvien lielāku vērību piegriežam spor-

tam, taču tūrisms nesalīdzināmi vērtīgāks. Ce-

ļot pa dzimtenes kalniem un lejām var katrā

vecumā (ceļojumi sevišķi ieteicami veciem ļaudīm,

kam gadu nasta draud ar artēriju pārkaļķošanos,
vielu maiņas slimībām, paaugstināto asins spie-

dienu v. t. t.), katrā sabiedriskā stāvoklī, it vi-

si, — tas neprasa izcilu veselību, sporta ierīces,

sporta tērpus v. t. t. Bez tam sports ir vien-

pusīgs, nogurdinošs, akla dzīšanās pēc rekordiem,

kur visi cenšas pēc tālākiem vai augstākiem lē-

cieniem, ātrākiem skrējieniem vai pēc uzvaras

savai komandai. Tūrisms veido un attīsta iekšējo

un ārējo cilvēku, sports tikai ārējo, kur viņa spē-

jas noteic ar metra mēru, pulksteni, svaru bum-

bām vai punktu tabeli. Vienpusīgi ievērodams ķer-

meņa kultūru, sports atstāj novārtā raksturu un

gaumes audzināšanu. Nekas tā neierosina asins-

riņķošanu un visa veselības stāvokļa uzlabošanu,

kā kājceļojumi pa dzimtās zemes ārēm. Pēc il-

gākiem ceļojumiem pa dzimteni ikviens tūrists

uzlabojis savu veselības stāvokli: ieguvis ēstgri-

bu, labu māgas darbību, veselīgu miejgu, uzla-

bojis nervus, avīžu un grāmatu rakstu un kino

gaismas nogurdinātā redze ieguvusi jaunu asu-

mu zaļajos laukos (dabas cilvēkiem — mežsar-

giem, jūrniekiem v. t. t. vienmēr ir asa redze).
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Priekā un enerģijā mirdzošās acis, elastīgā gai-

ta liecina, ka latvju tūristi ir veseli garā un mie-

sā, jo — „Latvijas daba, viņas pļavas, lauki un

meži ir neizsmeļams veselības avots", (Dr. Kārlis

Ulmanis, 1921. g.). Tādēļ kustieties, staigājiet, no-

darbiniet plaušas un muskuļus! „Nepavadiet skai-

stās vasaras dienas ēnā un slinkumā! Kustieties,

ceļojiet, krājiet sauli un ziedu smaršas locekļos

un sirdī, tad vairāk būs viegluma, dzīves prieka
un veselības." (K. Students).

Visveselīgākais tūrisma veids ir kājceļojumi.
Viļas tie, kas domā, ka ceļojot kājām mēs vien-

pusīgi nodarbinām tikai kāju muskuļus, bet pā-

rējais ķermenis nekā neiegūst. Ka tā nav, par

to katrs var viegli pārliecināties: spēcīgam un

raitam solim kustas līdzi viss mūsu ķermenis;
uzlieciet roku uz sirds, un jutīsit, cik stipri
un strauji tā pukst; palūkojiet pulsu, — cik

enerģiski rit asinis (75 : 90), jums kļūst kar-

sti, jus svīstiet. Lūk, cik lielu pārmaiņu ķer-

menī rada kājceļojumi. Pastiprināta asinsriņķo-

šana nozīmē intensīvāku un pamatīgāku asins tī-

rīšanu, paātrinātais pulss liecina, ka ceļojot sekmī-

gi noriss audu atjaunošanās, straujie sirds puksti
rada darbu plaušām — tās elpo ātrāk un dzi-

ļāk, pie tam ozonbagāto un tīro lauku un me-

žu smaršu. Ir pazīstams teiciens, ka cilvēks no

gaisa vien nevarot dzīvot, vajagot arī maizes,

un tomēr patiesībā mēs dzīvojam vairāk no gai-

sa, nekā no barības, jo uztura vielas patērējam
tikai ap 3 kg dienā, bet gaisa — 14 kg. Tas

rāda, cik svarīgi ir, lai ieelpotais gaiss būtu

ari veselīgs. Mediciniskie pētījumi liecina, ka cil-

vēks guļot ieelpo tikai 6,66, sēdot 7,25, pa-
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staigājoties jau 16,75, bet intensīvā kājceļojuma

30 vienības gaisa. Kamēr miera stāvoklī 1 mi-

nūtē ieelpojam mazliet vairāk kā 7 1. gaisa, kāj-

ceļojuma laikā šis daudzums pieaug 5 un vai-

rākkārtīgi (35—52 1.), atkarībā no iešanas ātru-

ma un ceļojuma ilguma. Tā jau ir krietna plau-

šu izvēdināšana, pie tam līdz pašām plaušu ga-

lotnēm. Ja asinsķermenīšiem skābekli pievada gu-

ļot tikai 0,33, sēdot 0,34 un pastaigājoties 0,88,

tad kājceļojumos šis daudzums pieaug uz 1,02 un

slēpojot pat uz 3,55 vienībām, t. i. ejot tikai

4,5 km stundā mūsu organisms patērē 3,5 rei-

zes vairāk skābekļa, nekā miera stāvoklī. Tā ce-

ļošana pa dzimteni dod daudz vairāk labuma,
nekā gulēšana jūrmalas smiltīs vai sapņošana

pļavmalā. Velti no ceļojumiem atraujas ar sirdi

slimojošie. Ir tiesa, kājceļojums un padziļinātākā

elpošana liek gan sirdij vairāk strādāt, bet vi-

ņa no tā necieš; medicīniskos žurnālos pat la-

sām, ka kara laikā ar sirdi slimojošie kareivji,
kuriem straujā gaitā kājām vajadzējis veikt lie-

lus attālumus, šos gājienus nevien moši izturē-

juši, bet pat izdziedējuši slimās sirdis.

Tālāk istabu cilvēks daudz cieš no nekārtīgas

vielu maiņas. Ceļojumi pa dzimto zemi arī to

uzlabo, jo ķermenis intensīvāk patērē organiskās
vielas. Pirmājās divās ceļojumu dienās ķermeņa

svars gan nedaudz krītas, bet ceļojuma īsto vēr-

tību redzam tikai ceļojumam beidzoties. Rūpīgi

zinātniski novērojumi ārzemēs pie kareivjiem un

skolēniem, novērojot tos, kas piedalījušies 14

dienu ceļojumā un tāda paša vecuma un attīstī-

bas mājās palikušos, liecina, ka pēc 2—3 mēne-

šiem, pēc ceļojuma nobeigšanas, visi ceļojuma da-
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lībnieki neticami pieauguši svarā, augumā, pie-

audzis krūšu apmērs v. t. t. Vēl ļoti svarīgu

ieguvumu ceļojumi dod mīkstčaulīgam pilsētnie-

kam — norūdot viņa vārgo veselību: zūd gal-

vas sāpes, iesnas v. t. t. Arī ceļojot tūrists

gūst to pašu saules svētību, ko „cepinoties" jūr-

malā, kur apmākušās dienās parasti jālien ista-

bās, kafejnīcās v. tml., kamēr tūrista gaitās dau-

dzinātie ultravioletie stari iedarbojas visu laiku,

ko liecina bez krēmiem un sevišķas sauļošanās

brūni iedegušā āda.

Lūk, kāds ūniversāls ārstniecības līdzeklis ir

kājceļojumi. Tādēļ arī gluži ticams, ir kāda angļu

zinātnieka (J. Oreefa) slēdziens, ka no iztaujā-

tām 124 personām, kas pārsniegušas 100 ga-

du vecumu, viens no sirmā vecuma iemesliem bijis

tas, ka visi viņi no agras jaunības līdz vecumam

bijuši naski kājāmgājēji.

Protams, arī kājceļojumos jāizvairās no pār-

mērībām (par to, cik iet un kā iet, sk. 2. daļā),
bet parasti jau pati daba ceļotājam dod brīdi-

nājumu — tas nogurst.

ŠI nodaļa jau pietiekoši pierādījusi, ka nacio-

nālā tūrisma propaganda „Apceļo dzimto zemi"

veic arī tādu svarīgu uzdevumu, kā gādību par

tautas garīgo un fizisko veselību.
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5. Atpakaļ pie dabas!

Dzimtenes saules un ainavu spēks

Daudzi ārzemju dzejnieki un mākslinieki sla-

vējuši Latvijas dabu: musu ainavām esot īpatnējs

skaistums, siltā romantikā tīts. Mūsu ievas un

purenes ir tikpat skaistas, kā svešo zemju lilijas

un orchidejas. Mūsu dabā gan nav sevišķi lielu

kontrastu, taču savas dzimtenes mainīgās, ne-

mierīgās un īpatnējās ainavas nekādā ziņā ne-

varam saukt par vienmuļām.

Klausies, cik daudz dziesmu strautam,
cik daudz brīnišķīgu stigu zemes koklei!

Llgotņu Jēkabs.

„Ja alpietim rādīsim savus kalnus, tam varbūt

būs nicīgs smīns uz lūpām, bet Brežģa kalna

pakājes zemnieks nekad nemainīs savu kalnu pret

Monblanu, jo no Brežģa viņš redz Alauksta spo-

guli un birzis, pļavas un laukus, ar kuriem to

savienojuši sviedri un asinis." (J. Sudrabkaļus).

Kā mūsu mīļā tēvijā
nekur gan saule nespīd tā,

tik mīļš nav debess zilganums
nekur kā Latvijā pie mums.

A. Erss.

Pilsētās aug „istabu stādi", kas dzīvo bez sa-

jēgas par dabas varenību un skaistumu; tur

aug mākslīga paaudze, ar lietussargiem, gumijas
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mēteļiem, autobusiem, tramvajiem un tāļruņiem.

Protams, dzimtenes dabu viņi neredz savos re-

tajos izbraukumos pa vilciena vai auto mazo

lodziņu, neredz viņu ari trokšņainās kūrvietās. īsti

dabu iepazīt var vienīgi tūristu gaitās, kad at-

brīvojamies no tā sauktās pilsētu kultūras. Pil-

sētas cilvēks izgudrojis saules sargus un elek-

trisku kalna sauli, lai no saules paslēpies radītu

mākslīgu sauli. Bet — „nebēdz no saules, jo

nekas skaists un krāšņs neaug pakrēslī!" (Dr. Kār-

lis Ulmanis, 1918. g.). Tūristu gaitas iet pa saules

apmirdzētiem ceļiem. Šie ceļojumi pa dzimteni

mūs māca atstāt dzīves kņadu, nokāpt lejā no

saviem kultūras augstumiem, mūs māca elpot at-

kal brīvi, meklēt dabīgumu un vienkāršību, rāda

mums ceļu pie dabas. Katrā cilvēkā mīt ilgas

pēc dabas dzīves, tas ir sauciens: atpakaļ pie

dabas! Tad cilvēks aizmirst radio un tālruņus,
auto, modes tērpus un fokstrotus, un ar ceļa

somu plecos, spieķi rokā jūtas patiesi laimīgs,

ja var kaut īsu laiku pieglausties pie dabas krūts,
būt dabīgs un vienkāršs, kādi bijuši mūsu tēvu

tēvi! Tikai dabā ir īstais un dzīvais skaistums.

Daba ir grāmata, kuras katrā lapas pusē var

lasīt lielu, dziļu un vērtīgu saturu. Lai to at-

rastu, nav vajadzīga Aladina burvju lampa, nā-

ciet līdzi mums pie dzimtenes dabas, kur —

dzīves prieks visapkārt mirdz un stīgo

un siltu laimes straumi visās dzīslās lej.

Fr. Bārda.

Savā gara darbībā nenoklldlsim no īstā

ceļa, ja neaizmirsīsim izdevīgā bridi

pie dabas krūtīm pieglausties.

Kronvaldu Atis.
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Latvju tūrists dzimteni dala divi daļās: tech-

nikas pārjemtā pilsētā, ar viņas mūru labirintiem,

dzelzi, stiklu un asfaltu, un Latvijas laukos, ar

viņu mežiem, gravām, upēm, strautiem un ziedo-

šām pļavām. Tūrists dabu redz citām acīm: vi-

ņam pļavā neaug tikai zāles, mežā — vie-

nīgi koki, tūristam — dabas draugam — meža

šalkoņa skan daudz aizraujošāk un varenāk iz-

teic Dieva godību, nekā baznīcu kupoli, zvanu

torņi un ērģeļu dūkšana. Tas zin, ka sēdēt tī-

rumā uz pļaujmašīnas ir jaukāk, nekā automobilī

drāzties pa asfaltētām ielām. Justies saaugušam

ar vareno dabu ir saldāk, nekā atcerēties dabu

pēc mūzeja gleznām, dzejām un istabu tapētēm

(A. Erss). Tūristu gaitās pavadītās dienas kā

skaisti, smaršaini ziedi, pilni saules un vasaras,

vēl ilgi šūpojas atmiņā.

Tūristi Latvijā pirmie propagandē saules dzī-

vinošo spēku un dabas vareno iespaidu uz cil-

vēka garu. Dzimtenes plašās āres, zemes smaršu

izgarojošie tīrumi, cīruļu dziesmu pilnās druvas

un lauki, ziedu smaršas noreibušās pļavas, mūsu

jaukās birztalas, meži un sili, kalni un lejas, —

viss tas dzimtenes ceļiniekā rada sajūsmu un

godbijību, dod jaunus spēkus, izlīdzina dvēse-

les nemieru, remdē vilšanos, bēdas un rūpes.

Te ir tik vientulīgi:
tāl trokšņā pasaule;

no rūpēm brīnišķīgi

top brīva dvēsele.
V. Pladons.

Ak, lauks, cik plašs, ka dievu pagalms klājas,
un dvēsele cik viegli elpot var!

J. Akuraters.
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Sveiks atkal tumšais meža jums

un zilā debess seja,
sveiks jauno vārpu viļņojums

un mīļā pļavas leja.
Vai cauru dienu tik iet un iet,
lai sajemtu jūsu balvas!

No dvēseles pīšļu vērpums irst,

kad rasa man pa kājām birst

un ziedi krīt uz galvas.
A. Brigadere.

Neaprakstāma ir dzimtenes dabas nozīme ais-

tētiskā audzināšanā. Dabā ir patiesais skaistums

un daiļums, ceļojumi pa dzimtenes ārēm reizē

ir ari svētceļojumi pēc dabas dailes, kas dod

augstu un skaidru baudu.

Tur āres latviski gavilē,
tur visam daiļam ir apmetne.
Kā ceļu uz turieni nezināt,

tu, mana mīļā dzimtenes māt?!

P. Bļaus.

Dabas varenība, bijība pret viņas spēku rada

dziļāko reliģiozitāti.

Sāpes vieglas kļuvušas,
novelts smagums, zudis baiļums.

Vaļā veras mūžība,

kuru atstaro tavs daiļums.

Aspazija.

Man viens tik vārds: tu, dzimtene, tu!

Kaut cīruls mazs es latvju birzī būtu,
kas latvju saulei rītos slavu dzied!

Es neesmu nekas. Es — zemes pite,
no tevis jemta, sirmā latvju smilts.

M. Grimma.
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Saules un dabas varenais spēks dara mus ce-

ļus, baltus un tīrus.

Birzīm rotāts Gaiziņš, latvju milzis,
laistās spodrā saules sidrabā.

Sirmā Latvija, kaut tu jel būtu

vienmēr cēla, balta, dižena.

K. Jēkabsons.

Bet latvju tūristi savu mīlestību uz Latvijas

sauli un dabu lai nenes tikai savās sirdīs vien, lai

iet ar to tautā, iededzinot dzimtenes mīlestībā

arī citu sirdis.
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6. Dzimtenes apceļošanas
veidi

Pareizais un nepareizais

Ir pareizais un nepareizais dzimtenes apceļo-

šanas veids. Izplatīti viņi abi, un ja kādam gadās

piedzīvot pēdējo, tas ilgi nevar saprast, kas tur

bijis tik cildināms un kas ceļojumā mantots pa-

liekošs?

Tūrisms ari pie mums zināmā mērā jau ir

modes lieta, — cilvēki dodas ceļojumos bez iek-

šējas dziņas, bez ceļojumu mērķa, vai arī daža

sabiedriska organizācija „tūrisma veicināšanas no-

lūkā" (!) rīko izbraukumus „Piltenes prāģeru

pavadībā, pie alus un kliņģeriem". Lūk, kā dau-

dzi vēl saprot tūrismu!

Nav arī pareizi saprasts dzimtenes apceļoju-

mu mērķis, ja cilvēku bars, ne vairs 100, bet 700

un vairāk, ar restorānu un dejas grīdu, tikai 3—4

pavadoņu pavadībā „tūrisma vārdā" brauc ie-

pazīties ar skaisto, vēsturisko un etnogrāfisko

Latviju. Tā ceļojumi pa dzimteni pārvēršas tikai

par vienkāršiem izpriecas un izklaidēšanās izbrau-

kumiem.

Ir vairāki ceļojumu veidi, kurus vienu no otra

atšķiram pēc ceļojuma mērķa.

Zaļumnieks ir tas, kas ar tuviniekiem vai pa-

ziņām uz pāris stundām atstāj pilsētu, lai pa-

staigātos gar tuvējo ezera krastu vai pa me-
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žu, neprasot, kādēļ. Tādus zaļumniekus vasarā

ik svētdienas redzam Rīgas apkaimē — Meža-

parkā, Baltezerā, Juglā v. c. Tāds pats zaļum-

nieks ir tas, kas vasarā apmetas kādā kūrvietā

vai lauku sētā, lai pēc iespējas vairāk izmantotu

vasaras labumus: labi atpūstos, izgulētos, pa-

ēstu, baudītu sauli un svaigo gaisu.

Tad nāk īpašs zaļumnieka paveids — ekskur-

sants. Tas jau gandrīz vienmēr ir grupu zaļum-

neks,: kas lielākās grupās, modernos ielas uzval-

kos, apbruņojušies lieliem ēdamo un dzeramo

krājumiem, patafonu un spēļu kārtīm, ar vil-

cienu vai automobili izbrauc uz I—21 —2 dienām

omulīgi pavadīt brīvdienu, meklēt svaigu gaisu,

jo to iesaka ārsti, pabūt „tuvāk pie dzimtenes

dabas", jo tas esot labi un tā pienākoties. Šī

ceļotāju kategorija jau labprāt uzjemas ceļu ari uz

attālākiem apvidiem. Šos ekskursantus var re-

dzēt Siguldā, Ogrē, Koknesē un visur, kur iz-

mētātas olu čaulas, papīri, sadauzītas pudeles,

papirosu kārbiņas v. c. viņu „vizītkartes"; kur

dzirdiet skanam patafonu, skandinām glāzītes, bez

jēgas, „dziļā sajūsmā" par dzimtās zemes krāš-

ņumu klaigājot un triecot; visur, kur redziet no-

mīdītus zaļumus, nosviestus novītušu lauku pu-

ķu pušķus v. t. jpr. No ārienes jūs viņus pazī-

{siet: pilsētā tie atgriežas noguruši līdz nāvei,

apkrāvušies saplūktiem zaļumiem un bieži pat
— ziedošiem augļu koku zariem. Lauku ļaudis

viņiem jau devuši savu palamu — „ekur sātani",

ne ekskursanti. Un mājās pārnācis tāds ekskur-

sants zin pastāstīt, cik jauki gan gājis: laiks bijis

brīnišķīgs, saulīte cepinājusi, iztrakojušies no

sirds, izvāļājušies pa zāli, kāpelējuši pa Kok-
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nesēs pilsdrupām, bezgala piekusuši gan v. t. t.

Bet ja pajautāsiet par apceļotās puses ļaudīm,

viņu darbu, par izkāpelēto pilsdrupu pagātni, par

plašāku apkārtni, viņi neko nevarēs atbildēt, jo

šie jautājumi viņus nav interesējuši. Ekskursantu

ceļojumu vienīgā pozitīvā puse ir tā, ka šādus

ceļotājus ar laiku iejūsmo dzimtenes daba, viņi

pierod pie regulāras ceļošanas un vēlāk piegrie-

žas īstam un pareizam tūrismam.

Un tad trešais dzimtenes ceļotāja tips — tūrists

— īstais, patiesais dzimtās zemes pētnieks un

svētceļnieks, kas mājās atstājis modi un stīvo

sabiedrības etiķeti, vieglā ceļojumu tērpā loca

dzimtenes lielceļus, jūtas dabīgi un nepiespiesti,

ceļo, lai ko redzētu un mācītos, meklē tīru un

augstu baudu, meklē ceļu pie dabas, lai tuvinā-

tos dzimtai zemei, lai pazītu savu tautu, lai krātu

sauli locekļos un sirdi. Viņi ceļo sistemātiski,

ne gadījuma dēļ, ceļošanas prieks ir viņu asinīs,

tie nevairās neērtību un ceļa grūtību, bet ikdienas

rūdās, jo kur ceļš dienā tiek veikts automašīnā

ūn naktis pārgulētas ērtās viesnīcās, tur vairs

nav tūrisma. Pretēji ekskursantam, kas, izkļuvis

brīvā dabā, meklē aizmirsties, sapņo vaļā acīm,

un, skaļi gavilējot par savu brīvību, iedomājas
tādu atradis, pretēji tam, — latvju tūrists, mācīda-

mies pazīt Latvijas skaistākās un vēsturiskās vie-

tas, iedziļinādamies tautas dzīvē, meklē spēkus

un sparu dzīves cīņai. Tikai tūristi prot pār-

nest no dzimtenes ārēm gurdenai ikdienai jau-

nus spēkus, enerģiju, līksmi un dzimtenes sauli.

Tikai tūristam ikviens ceļojums pa dzimto ze-

mi ir neizsmeļams prieka un dzīvības avots, kurā

lielāku veldzi gūst tas, kas dziļāk smeļ.
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Šādu dzimtenes apceļošanas veidu izkopt un

propagandēt ir nācionālā tūrisma kustības vadī-

tāju un visu tūristu uzdevums.



Teic manim zemi plašajā pasaulē, kura būtu
tik skaista — kā tu, mana dzimtene!

V. Plūdons.

II

DZIMTENES APCEĻOŠANA
Ka, kad, kur, cik un ar ko ceļot?
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1. Sagatavošanās

ceļojumam

Prasme ceļot

Apceļot dzimteni kā īstam tūristam ir liela

māksla. Šo pareizo ceļošanas veidu sīkāk aprak-
stīt ir šis grāmatas otrās daļas uzdevums. Mēs

zinām, ka lieli ceļotāji, ceļotāji-pētnieki, jau labu

laiku pirms nodomātā ceļojuma tam rūpīgi ga-

tavojas. Bet vai katrs latvju tūrists, kas ceļo

uz vēl nepazītiem dzimtās zemes novadiem, vēlē-

damies redzēt vēl neredzētas dzimtenes ainavas,

paša acīm apskatīt daudzinātās vēsturiskās vie-

tas, iepazīties ar tautas ieradumiem un tiku-

miem, — ari nav tāds pētnieks? Arī viņa

ceļojums pa dzimteni prasa iepriekšēju sagatavo-

šanos, jo ir taisnība, ka puse no ceļojuma sek-

mēm atkarājas no pareizas sagatavošanās.

Daudzi tūristi, galvenā kārtā grupu ceļojumos,

gatavojas vienpusīgi: rūpējas tikai par ceļojuma

apģērbu, ceļa kuli v. t. t., visu citu gaidīdami

no paša ceļojuma vai ceļojuma vadītāja. Grupu

ceļojumos redzam, ka tikai retais tūrists izlietā

ceļu kartes, ceļojumu vadoņus, vēl retāki ir tie,

kas pilnīgi sagatavojušies ceļojumam. Lielākais

vairums ceļo tikai kāda vadītāja pavadā, kuram

taču nav iespējams katram sīki izstāstīt apceļo-

jamā novada vēsturi, apskatīt visas ar to saistī-

tās dabas un ģeogrāfiskās vietas un lietas. Tas
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pats sakāms ari par individuāl-tūristiem, kas vie-

natnē, ari bez iepriekšējas sagatavošanās, apceļo
veselus apgabalus, no katra lauku skolotāja vai

tūristu aģenta izlūgdamies veselas lekcijas par

apskatāmo novada vēsturi, apkārtni v. t. t. Ceļo-

juma sagatavošanās galvenais mērķis ir tūristu

padarīt patstāvīgu nevien attiecībā uz ceļa mai-

zi, bet ari visa redzētā aptveršanā un izprašanā.

Ceļojumam nesagatavojies tūrists ceļo it kā pa

noslēpumainības plīvuri tītu zemi, kūpu viņš redz

tikai tik, cik ceļa vadonis šo plīvuri pacēlis. Bez tam

viņam skaists, vēsturisks un interesants ir tikai

tas, ko ceļvedis par tādu atzinis un viņam parā-

dījis, pats viņš to neprot atrast, jo nezin, kur

meklēt. Tādēļ arī individuālceļotāji, kas paši sev

ceļveži, ja viņi nevar atrast kādu, kas paskaidro
un izstāsta ko un kur redzēt, bieži paiet garām

interesantam un vērtīgam tikai tādēļ, ka bijuši

par kūtriem ceļojumam sagatavoties. Protams, ka

šādos gadījumos ceļojumi pa dzimto zemi arī

nedod cerētās sekmes. Tādēļ iegaumējiet reizi

par visām reizēm: ja gribiet labi un pareizi ce-

ļot, tad sagatavojieties ikvienam ceļojumam. Arī

tad, ja ceļosiet lielākā grupā, ar kompetentu ceļ-

vedi.

Pirmais noteikums iepazīties ar ceļojuma vis-

pārējo maršrutu (individuāltūristiem pašiem rū-

pīgi jāsastāda ceļojuma plāns, ceļotājiem grupās

tāds, pēc iespējas sīkāks, jāpalūdz no ceļojuma

organizētāja) un dienas programmu, pēc kam

visu ceļojumu (pašu ceļu un viņa tuvāko apkārtni)

pēc maršruta un programmas vajaga posmiem

sīki un pamatīgi izpētīt uz kartes (izrakstīt un

iegaumēt vietu vārdus, ezerus, upes, kalnus v. 1.1.),



63

izlasīt (pilsētas bibliotēkās un lasītavās) visu ie-

spējamo literatūru (ja nav sīkākas novada vē-

stures un ģeogrāfijas, tad vismaz iepazīties ar

apgabala vēsturi) par apceļoto vietu (piem. pēc

izrakstītiem vietu, ezeru, kalnu v. t. t. nosauku-

miem tuvākas ziņas sniedz Konversācijas vārd-

nīca v. c). Grupu ceļojumos, ko rīko organi-

zācijas, lai ietaupītu laiku un novērstu pavir-

šību, silti ieteicams sadalīt starp dažiem tūri-

stiem tematus referātiem par apceļojamo apvidu,

kas nolasāmi visiem ceļojuma dalībniekiem I—21 —2

dienas pirms ceļojuma. Sevišķi labi jāsagatavojas

ceļojuma vadītājam, viņam jāizpēta visi vēsturiskie

avoti, ģeogrāfiskie, ģeoloģiskie un topogrāfiskie

jautājumi, jāzin ar apceļojamo vietu saistītās

teikas, stāsti, dzejas, novada īpatnības v.1.1. Lie-

lu atvieglinājumu ceļojumu vadībā dod speciāli

apmācītie gidi, kādi jau ir gandrīz visās lielākās

un interesantākās pilsētās, un kas pret piejema-

mu atlīdzību pamatīgi iepazīstina tūristus ar savu

darbības apvidu.

Tad, un tikai tad, ceļosiet vaļā acīm: redzē-

siet, zināsiet un sapratīsiet visu, ko ceļojums

sniegs. Vispirms garīgo sagatavošanos, tikai tad

technisko. Kas to ievēros, tas sajutīs tūrisma

īsto un dziļo vērtību. Tas jau zinās, kas ir māk-

sla ceļot.

Kad ceļot?

Kad ceļot? Kad laiks to atļauj. Daudzi aiz-

bildinās, ka viņiem nemaz neatliekot brīva laika

ceļošanai, brīvās sestdienas un svētdienas jāiz-

lietājot ciemiem, šacha vai biljarda spēlēm, māks-
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las iestāžu apmeklēšanai v. t. t. Bet nav jāaiz-

mirst, ka visiem, kas neprot atrast laiku izrau-

ties no savas ikdienas, neprot un negrib brīvdienās

ceļot, lai būtu veseli miesā un garā, tiem būs

jākavē daudz vairāk laika slimojot. Visiem al-

gotiem darbiniekiem likums nodrošina brivdie»

nas, atvaļinājumus. Tie nav sevišķi ilgi, bet ari

tad daudzi jautā, kur un kā izlietāt īsās atvaļi-

nājumu dienas. Nepavadiet viņas slinkumā, bez-

darbībā vai bezmērķa klejošanā, izlietājiet tās ce-

ļojumiem pa dzimtenes kalniem un lejām! Tad

jūsu atvaļinājums būs tiešām lietderīgi un vēr-

tīgi pavadīts un būs dots jūsu miesai un garam.

Ja 1936. g. kalendāri jemam tikai vasaras se-

zonu vien, kad ceļošana vispāri populārāka

(1. V. — 1. IX.), tad redzam, ka šajā īsā laikā

ir 24 svētdienas, bet ja pieskaitām klāt vēl sest-

dienas un priekšsvētku dienas, kad iespējams agrā

pēcpusdienā jau atstāt pilsētu, tad iznāk 45 brīv-

dienas, kuras ikvienam iespējams pavadīt ceļo-

jumā pa dzimtenes ārēm.

Bet laika apstākļi? īsts tūrists sliktu laiku ne-

pazīst, tas zin gan jauku laiku, vējainu, aukstu,

lietainu, — bet nekad ne sliktu laiku. To derētu

iegaumēt, jo ~modes ceļotāju" vairums vienmēr

vēlas tikai saulainu laiku, un tiklīdz debesis

nomācas, viņiem zūd viss ceļošanas prieks. Ap-

mācies vai lietains laiks īstu tūristu neatbaida,

jo tas zin, ka pēc lietus nāks atkal saule, tas

prot atrast katrā laikā, katros apstākļos, katrā

brīdī īpatnēju skaistumu. Zemēs, kur mūžīga va-

sara, ļaudis priecātos, ja pārmaiņus viņiem dotu

mūsu rudeni, ziemu un brīnišķīgo pavasari. Par

„aizlījušu" ceļojumu tūrists nekad nežēlojas, jo
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ne laiks viņu interesē, bet pats ceļojums, pie kam

labs ceļojums sliktā laikā arvien ilgāk paliek atmi-

ņā, nekā tāds pats ceļojums skaistā dienā. Kas

apģērba vai veselības dēļ var ceļot vienīgi labā,

sausā laikā, lai paseko meteoroloģiskām ziņām,
kas arvien, puslīdz droši, iepriekš noteiks, kāds

laiks būs svētdien.

Kad ceļot? Vienmēr! Izmantojiet ceļojumam, -

kaut tikai garākām kājpastaigām, — brīvās pāris

stundas, visu brīvo dienu, vīkendu (nedēļas bei-

gas), svētku brīvdienas. Neviens nedrīkstētu sākt

uzreiz garus maršrutus, pirms nebūs pieradinā-

jies un iemācījies ceļot īsākajos — 1 dienas un

vīkenda ceļojumos. Arī īsākiem gājieniem ir sa-

va nopietna nozīme. Tādēļ savās dienas gaitās

nemeklējiet autobusus un tramvajus — ejiet vis-

maz 2 stundas diena kājām, tas ir ideālākais

veselības kopšanas līdzeklis. Ārsti ieteic pie šā-

das iešanas pieradināt arī bērnus jau no 5 ga-

diem. Holandē (Neimēgenā) ikgadus jūlijā no-

tiek starptautiskas iešanas sacīkstes, kuru nolūks

pārbaudīt, vai tās dalībnieki spēj bez piepūlēšanās

un noguruma noiet normēto attālumu (dāmām 40

km, bet vīriešiem, 19—50 g. v., 55 km dienā).
Šo interesanto sacīkšu vienīgais mērķis panākt,
lai katrs pieradinās nosoļot ikdienas brīvā dabā

lielākus attālumus. Bet kas reiz to būs sācis, to

turpinās visu mūžu...

Savus ceļojumus varam iedalīt sekoši:

a) sirojumos, kad pilsētniekam tikai puse dienas

brīva, lai izrautos ārā no pilsētas trokšņa. Šajā

īsajā laikā, parasti no svētdienas vēlākas priekš-

pusdienas līdz pievakarei, var doties tikai mazā-

kos sirojumos pilsētas vistuvākā apkārtnē;
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b) vienas dienas izbraukumā vai ekskursijā, kad

jau agrā rītā, ar pirmo vilcienu, atstājam pilsē-

tu, lai lietderīgi izlietātu brīvo dienu, pavadot to

pie dabas mātes krūts;

c) nedēļas beigu jeb „vīkenda" izbraukumos, kam

jau tīri tūristisks raksturs, domāts attālāku un

noteikti zināmu vietu apmeklēšanai. Šis ceļojums

ilgst vismaz li/2
dienas: sestdienas agrā pēc-

pusdienā, pēc darba, atstājam pilsētu, vilciena

braucam nogurdinoši garo ceļa gabalu, pārnakš-

ņojam, lai nākošā dienā — svētdienā, sākot jau

ar rīta burvīgumu, varētu visu laiku atdot kājce-

ļojumam — tūristiskai pētniecībai. Mājās atgrie-
žamies svētdienas vēlīnā pievakarē vai pat pirm-

dienas agrā rītā. Ārzemēs šādi vīkendi ļoti iecienīti

un tur viņi cieši saistīti ar nometņošanu: nedēļas

beigās skaistās vietās paceļas veselas telšu pil-

sētiņas. Vīkenda dziļākā vērtība ir pārnakšņoša-

na. Šis pārnakšņojums ārpus mājas — ceļā,

svešos, nepierastos un neērtākos apstākļos, ceļo-

tāju atbrīvo no pilsētas ietekmes, vairo ceļošanas

izjūtu un dod īsto tūrisma prieku. levērojot šo

nedēļas beigu ceļojumu lielo tūristisko nozīmi,

tos visādi atbalsta valsts, piešķirot dzelzceļu bi-

ļetes uz attālākām vietām (51 —300 km, skaitot

no izbraukšanas stacijas) ar ievērojamu tarifa pa-

zeminājumu. Šī „svētdienas turp-atpakaļ biļete"

derīga jau no svētdienas vai svētku un svinamo

dienu priekšdienas pīkst. 13. līdz pirmdienas resp.

pēc svinamās dienas pirmās darbdienas pīkst.

12., kad braucienam jābūt pabeigtam. Ja starp
svētdienām un svētku vai svināmām dienām būtu

viena darbdiena, tad arī tā pieskaitāma svētdie-

nām. Ja parastā 3. kl. turp-atpakaļ biļete no
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Rīgas līdz Aglirnai maksā Ls 12.60, tad svēt-

dienas turp-atpakaļ jeb vīkenda biļete maksā tikai

Ls 9.50; ja parastā turp-atpakaļ biļete līdz Al-

sungai maksā Ls 14.20, tad vīkenda biļete

tikai Ls 10.70 v. t. jpr. Tas ir liels atvieglinājums
tūristu individuāliem ceļojumiem un silti ietei-

cams to izmantot attālāko Latvijas pilsētu ap-

meklēšanai tūrisma nolūkos nedēļu beigu brīv-

dienās. Tūristu grupas, kā tālāk minēts, šiem

vīkendu braucieniem var dabūt parastās biļetes

pat par puscenu: 10 tūrisrti brauc ar 5 biļetēm,

Vīkenda ceļojumu galvenais atbalsts ir tūristu

apmetnes, tās ir ceļojumu stacijas, no kurām

agrā svētdienas rītā, līdz ar gaiļiem, pēc viesmī-

līgās ciemošanās un pārnakšņošanas tūrists sāk

savu kājceļojumu pa skaisto dzimteni (sk. tā-

lāk „Tūristu mītnes", 150. lp.).

d) vairākdienu ceļojumos, kas ir īstais, tūrisma

prieka pilnais, tūristu ceļojumu veids. Tūristu ce-

ļojuma īsto un dziļo vērtību izjūt, ja tas ilgst
vismaz 6 dienas. Šāds ceļojums piepilda visus

tūrisma mērķus un dod iespēju rūpīgi iepa-
zīties ar veselu novadu. Ja no 6 ceļojuma die-

nām 1 dienu pavadām braucienam turp-atpakaļ
no savas dzīvesvietas līdz maršruta sākšanās

punktam un no maršruta beigu punkta at-

pakaļ līdz mājām, 1 dienu obligātoriskai at-

pūtai ceļojuma vidū, tad atlikušajās 4 ceļojumu
dienās kājām ērti varam veikt apm. 100km. (piem.
maršruts stac. Dzērbene — Piebalga — Vestie-

na - Gaiziņš Bērzaune — Ļaudona — Pļa-

viņas — Daugavas kr.), kaut vēlreiz jāuzsver,

ka tūrista ceļojuma plašumu un vērtību nekad

nedrīkst vērtēt pēc nostaigātiem kilometriem, bet
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pec iegūto iespaidu un pieredzējumu daudzuma

un labuma, pēc tūristu pārvestās „gara ba-

gāžas."

Labākais šāda ceļojuma laiks ir vasaras brīv-

laiks un atvaļinājums. Labi dara, kas 1 nedēļu šī

laika ziedo šādam ceļojumam pa dzimteni, jo
šī viena nedēļa viņam dos vairāk veselības, jau-

nu spēku un enerģijas, dzīves prieka, nekā bez-

darbībā nodzīvots vesels mēnesis, slaistoties pa

plūdmali vai pa zaļo pļavu.

Šie ceļojumu veidi attiecas arī uz ziemas ceļoju-
miem, kuriem šajā grāmatā veltīta atsevišķa no-

daļa.

Kur ceļot?

Kad ceļojuma diena nolemta, atliek tikai vēl

izvēlēties vietu, kur ceļot.

Un jaunība brīnās un nezin kur iet —

tai liekas, ka viņu katrs mākonīts sauktu.

Fr. Barda.

Kur ceļot? Atbilde nav tik viegla, jo mēs, latvji,

esam pārāk lieli individuālisti. Tālab ari ceļojumus

vienmēr labāk izvēlēties pēc savas patikas.

Visa zeme pieder man,

kur vien klīstu, kur vien eju, —

baudu skaistāko es dzeju,

kas man daiļi sirdi skan.

V. Plodons

Pavasarī ieteicams meklēt ziedu bagātos ap-

vidus: baltās ievu ziedu kupenas Gaujas krastos,

bagātos ķiršu un augļu dārzus Zemgalē; jūlija
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tveicē baudu dod ceļojumi pa mežainākiem apvi-

diem; rudeni jāceļo, kur viļņo smagās, zeltainās

vārpas, bet kad pirmās salnas vēsta ziemas tu-

vumu, neaizmirstamus skatus lapkritnl redzam

Daugavas un Gaujas krastos, Abavas lejās v. d. c.

Pirms noskaidrojam jautājumu kur ceļot, jāno-

skaidro vēl kāds cits jautājums: kāds ir nodo-

mātā ceļojuma vispārējais mērķis resp. kādēļ es

ceļoju? Piem., īsākā — vīkenda ceļojuma mērķis
ir apmeklēt un iepazīties ar kādu nepazītu pil-

sētu (piem., Liepāju, Ventspili, Kuldīgu, Alūksni

v. t. t), populāru dabas pieminekli (piem., Gai-

ziņkalnu, Usmas ezera Morica salu v. tml.), dižu

celtni (piem., Rundāles pili, Bauskas pilsdrupām)
v. tml., tāpat apmeklēt trādicionēlus novadu tau-

tas svētkus, kuros mainās raibās novada dzīves

ainas, piem., Aglonā ik gadus, Vasarsvētkos un

Marijas debesbraukšanas dienā (15. VIII) saplūst

svētceļotāji no visas valsts, dažreiz pat vairāk

kā 50.000 (neaizmirstami iespaidi tūristiem);
Krāslavā pirmā svētdienā pēc Pētera dienas no-

tiek īpatnie Sv. Donata svētki; Nīcā rudeņos no-

tiek senču tikumiem bagātie spilgtie zemnieku

svētki; Ēdolē organizēti tautiski ķiršu svētki v. t.

jpr. Garāko ceļojumu mērķis — sīki iepazīties

ar kādu novadu (piem., Malienu, Ventiņiem v.

t. t.), vai pat visu apgabalu (piem., Latgali).

Ceļojumu var izvēlēties arī ar speciālu tē-

mu, piem., iepazīties ar priekšzīmīgām Latvijas
lauksaimniecībām vai dārzsaimniecībām, ar Lat-

vijas 300 pilskalniem, Latvijas rūpniecību v. t. ml.

Kur iesi? Kur stāsi? Ko sauksi? Ko gusi?
Jem samtainu tāsi un raksti: ak, prieks!

V. Veldre.
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Tādēļ noteiciet savus ceļojumus ne modes ie-

tekmēti, bet saskaņā ar paša gribu un patiku,

ceļojot ar iepriekš nolemtu mērķi, kas visam ce-

ļojumam dos bagātu saturu.

Mūsu tūristu lielākā daļa, diemžēl, šo ceļo-

jumu mērķi vēl maz ievēro, tiem vienalga, vai

viņi savos lielākos ceļojumos dodas gar Liepājas

jūrmalu vai pa Vidzemes vidieņu. Tas ir nepa-

reizi: ceļojiet uz tām vietām, kurp tiecas jūsu

jūtas un interese, kurp bieži aizklīst jūsu domas.

Ja vēl ceļojuma priekšvakarā viegli variet mai-

nīt ceļojuma virzienu, un Austrumlatvijas vietā

doties uz Ziemeļlatviju, tad jūsu vēlēšanās ir

tikai ceļot, neprasot, kur un kā, ceļot „gaisa

pārmaiņas dēļ", bet ne lai savu garu padziļinātu.

Tālāk, latvju tūrista ceļojumu mērķis nekad

nedrīkstētu būt tikai kilometru veikšana. Labāk

pamatīgi apceļot mazu daļiņu attiecīgā novada,
redzot un uztverot visu īpatnējo un raksturīgo,
nekā ātrā gaitā šķērsot visu novadu, iegūstot

tikai vispārēju iespaidu. Šajā ziņā daudzi dara

aplami, un tādēļ mājās atgriezušies un jautāti par

redzēto, tie var tikai pateikt: „Nekā sevišķa, —

tā pati dzimtenes saule, zilā debess, Latvijas

koki, jDļavas, upes un ezeri..." Bet kura mērķis

bijis dziļums, ne plašums, tas visur redzēs ne

vien lielu dažādību un daudz īpatnēja, bet vēl

ilgi pēc ceļojuma nekļūdoties varēs aprakstīt kat-

ru lauku baznīciņu vai ezera krastu, kur toreiz

bijis.

Kur ceļot? Visa Latvija ir skaista tūristu ze-

me, ikvienam pagastam ir savdabīgs skaistums,

vajaga tikai prast to redzēt un sajust. Tas atka-

rājas no paša tūrista, vai viņš Latviju redz sau-
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lainu un daiļu, vai neinteresantu un drūmu. Da-

bas skaistums nav visiem redzams un saprotams,

tas prasa sevišķu gara noskaņu, kuru izkopt ir

viens no dzimtenes apceļojumu svētīgiem nodo-

miem. Latvju tūrists nedrīkstētu savas dzimtās ze-

mes skaistumu meklēt tikai acīm, tam šis skai-

stums jāmeklē ari no tautas mīlestības, no vē-

sturiskā, ģeogrāfiskā un ģeoloģiskā viedokļa. Ja

kādā pagastā nav skaistu upes līču vai birzīm

rotātu pakalnu, tomēr viņā ir citas vērā liekamas

un apskatāmas lietas: priekšzīmīgas lauksaimnie-

cības, vietējās rūpniecības uzjēmumi (ratnīcas,

smēdes, stērķeļu fabrikas, darvas dedzinātavas,

dzirnavas, kaļķu cepļi, akmeņu lauztuves), drau-

dzīgā aicinājuma bagātīgi apdāvinātas skolas v.

tml., kas viss dod interesantus un vērtīgus vē-

rojumus. Piemēram, ceļojot interesanti redzēt, ka

Lībagu ciemā gatavo misiņa bezmēnus, ko ag-

rāk, vairākus tūkstošus gadā, izvedām uz Si-

biriju; apceļojot dzimteni uzieta arī Jēkabpils

dzelzs rūda, degakmens, okera zemes v. t. t.

„Skaista ir mūsu tēvu zeme, visās malās un stūros

tā ir skaistuma pilna. Ikviens paliess savas zemes

dēls to redz un jūt uz katra soļa!" (Dr. Kār-

lis Ulmanis, 1930. g.).

Patiesi, visas Latvijas malas ir pilnas skai-

stuma, un tomēr arvienu vēl redzam, ka pilsēt-

nieku lielais vairums, kas tūrisma vērtību vēl

nesajēdz, vasaras svētdienās zin aizbraukt tikai

uz vienu un to pašu vietu. Trešā un ceturtā svēt-

dienā šis ceļojums tiem palicis jau garlaicīgs un

nogurdinošs un ar laiku tie pavisam atturas no

svētdienas izbraukumiem. Un tikai tādēļ, ka

trūkst uzjēmības un gribas meklēt citas, vēl jau-
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kākas vietas. Tūristam ceļojumus vajaga iekārtot

tā, lai gada laikā tas būtu apciemojis visas četras

Latvijas zvaigznes.

Kas prot ceļot, tam ceļošana nekad nebūs gar-

laicīga un nogurdinoša, jo katrs ceļojums sniedz

jaunus un saistošus pieredzējumus. Atzīmējiet sa-

vā kartē ar krāsainu zīmuli visas jau agrāk ap-

ceļotās vietas, tad tūdaļ redzēsiet, kādi dzimtenes

stūri vēl nepazīti, kur jāceļo! Bet vispirmā un

galvenā kārtā neaizmirstiet savu tuvāko apkai-

mi — tā taču ir jūsu dzimtenes mīļākā daļa. Tas

sevišķi sakāms lauku ļaudīm, kuri labprāt brauc

uz citām malām un nezin, ka turpat, aiz sila,

meža ezers ar grimstošu salu, kuru citi brauc

skatīt, mērodami tālu ceļu, v. tml. Ikvienam no-

vadam, katrai vietai ir savi noslēpumi, kurus at-

klāt lai ir katra novadnieka pirmais maršruts.

(Napoleons teicis, ka tas savu dzimto pusi

Korsiku — pazītu arī akls būdams, un tikai

pēc zemes smaršas).

Vai tie riti,
vai tie rieti —

sirdi simtas gleznas saista,

visi sapņi tevi sieti

mana dzimtā puse skaistā!

Pirms apceļojiet citus novadus, apceļojiet sa-

vu tuvāko apkaimi. Citādi arī jums var iziet,

kā tam musu tautietim, kas savas dzimtenes skai-

stās āres nicīgi pamezdams, mērojis tālu ceļu

— skatīt svešo zemju dabas krāšņumus, un bi-

jis pārsteigts, ka izdaudzinātais krāšņums bijis
— mēchanizācijas neskārts dabas stūrītis (ārze-
mēs parasti viss apbūvēts un saimnieciski izman-

tots), — dzidras upītes grava un ziedoša pļava,
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kādiem „dabas brīnumiem" paša dzimtene pil-

na. Kad tuvākā apkārtne apceļota un iepazīta,

tikai tad jāsāk tālāki ceļojumi.

Latvju tūristam viņa zeme ir liela un plaša,

to nevar apceļot I—21 —2 vasarās. Jauni dzelzceļu

tīkli, jauni satiksmes ceļi, kuru izkopšanai un

paplašināšanai nācionālā valdība velti sevišķu vē-

rību — atvieglina tūristu gaitas dzimtenes ap-

ceļošanā un dod arvien jaunas atbildes tūristu

jautājumam — kur ceļot.

Studējot karti, lai uzmeklētu jaunus ceļoju-

mu maršrutus, meklējiet dažādību. Izvairieties no-

gurdinošo un putekļaino šoseju, izraugieties mazos

ceļiņus, kur ceļmalā aug smilga un dadzītis, kas

nekad nav garlaicīgi, jo te viss zied un dzīvo,

tāpat krasta tekas gar ūdeņiem. Labāk metiet ga-

rus līkumus, bet apmeklējiet ezerus, upes, kas

patīkami atsvaidzina apkārtni, mežus un uzkal-

nus, kas dod spēcinošu pārmaiņu; apmeklējiet

ceļojuma maršruta tuvākā apkārtnē esošos ie-

žus, alas, gravas, senču svētās vietas, dzirnavas,

muižu pilis v. t. t. Lieliskus kontrastus ainavu

ziņā sniedz Piebalgas un Latgales novadi.

Kur vien ceļojiet, vienmēr to dariet labi saga-

tavojušies (sk. 62. lp.).

Tālums dūc man ausis, aicinādams turp,

Nezinu, vai klausīs manas ceļa kurpes?
Tikai sirds bez miņas vēlas tāli jaust:

let, kur saule grima, būt, kur mēness aust.

V. Veldre.



74

Kā ceļot ?

Kad izšķirta ceļojuma diena un vieta, tad jā-
noskaidro vēl, kā ceļojumu veikt: kājām, pa dzelz-

ceļu, automobili, velosipēdā vai ar laivu.

Pa dzelzceļu

Dzelzceļam, kā ērtam un lētam pasažieru pār-

vadāšanas līdzeklim, dzimtenes apceļošanā ir sva-

rīga loma, un droši vien vairums atsevišķo dzim-

tenes apceļotāju lietā dzelzceļu, lai nokļūtu sava

maršruta sākuma punktā un lai pēc pabeigtā kāj-

ceļojuma no tuvākās dzelzceļa stacijas atgrieztos

mājās. Tūristam, kas nodomājis, piem., iepazīties

ar daudzināto tūristu centru Kursā: Kandavu-

Sabili-Talsiem, nav ieteicams savu kājceļojumu

sākt jau Rīgā un noiet kājām līdz pat Kanda-

vai. No Rīgas līdz Kandavai tālo ceļa gabalu

ērti veikt pa dzelzceļu. Tādēļ, savu dzimtenes

ceļojumu maršrutu sākuma punktu sasniegšanai

lietājiet valsts dzelzceļus, jo vairāk tādēļ, ka dzelz-

ceļš tūristiem dod ievērojamus pazeminājumus.

Par vīkenda biļetēm nedēļu beigu ceļojumos jau

runājām (sk. 66. lp.). Vēl lielākus tarifa paze-

minājumus bauda tūristi, kas ceļo grupās: va-

sarā vismaz 10 personas, ziemā — tūristi-slē-

potāji sākot ar 5 personām. Šādiem dzimtenes

apceļotājiem dzelzceļš, uz lekšlietu ministrijas Tū-

risma biroja apliecību pamata, izsniedz biļetes

par puscenu (500/o vispārējā tarifa nolaidums,

bet kur ir par 250/0 lētākais izjēmuma tarifs;

Rīga — Ķemeri, Jelgava, Skrīveri, Sigulda, Saul-

krasti un Suntaži, 250/o tarifa pazeminājums).
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Tūristu grupām, arī privāti organizētām, rak-

stisks lūgums attiecīgo apliecību dabūšanai, kas

dod tiesību uz pazeminātu dzelzceļa tarifu, ap-

maksāts ar Ls 1.— zīmognodevu, jāiesniedz lekšl.

min. Tūrisma birojam, Rīgā, Brīvības un Stabu

ielu stūrī, darbdienās no pīkst. 9—14.40, sest-

dienās no pīkst. 9—12.40.

Lūguma paraugs:

lekšlietu ministrijas Tūrisma birojam.

Ludzu izsniegt manis vadītai (organizācijām

jāuzrāda organizācijas nosaukums) tūristu gru-

pai, ....... personām, apliecību pazeminātas brau-

kuma maksas dabūšanai no stac līdz stac.

,
un atpakaļ no stac līdz stac.

Grupas vadītāja paraksts (vārds, uzvārds) un

adrese.

Apliecības Tūrisma birojs izsniedz s—lo5—10 min.

laikā. Šīs apliecības var dabūt vienīgi tūristu

grupas, kuras brauc pa dzelzceļu dzimtenes ap-

ceļošanas nolūkā. Pārējie grupu braucēji, kuri

ceļo citā nolūkā, tarifa pazeminājumu uz lielā-

kiem attālumiem var dabūt tieši no dzelzceļa,

uz rakstveida pieprasījumu pamata, šādā apmērā:

grupas no 15—50 pers. 250/0,
51—100 pers.

— 300/o, 101—150 pers. — 35<y0
,

151-200pers.

— 40%, 201 pers. un vēl lielākas grupas — 500/0 .

Ārzemju tūristu un ekskursantu grupas, ne ma-

zāk kā 10 pers., uz Latvijas pārstāvību ārzemēs

apliecību pamata var dabūt biļetes visās vagonu

klasēs ar 250/0,
bet ārzemju sportisti ar 500/0

tarifa nolaidumu. Atsevišķu biļešu vietā tūristu

grupas vadītājam dzelzceļš izsniedz kopīgu gru-
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pu brauciena biļeti (bruņā krāsā), bet katram gru-

pas dalībniekam sevišķu kuponu, par kuru, bi-

ļeti pērkot, iekasē 1 snt. gabalā. Kā grupas vadī-

tājam jāuzglabā kopīgā grupas biļete, tā atse-

višķiem tūristiem jāuzglabā savi kuponi, kuri jā-

uzrāda vilcienu kontrolētājiem, pretējā gadījuma

braucēji uzskatāmi kā bezbiļetnieki. Sajemtos tū-

ristu kuponus grupas vadītājs nedrīkst paturēt

pie sevis, bet tie, lai atvieglinātu kontroli, jāizdala

katram atsevišķam grupas dalībniekam. Tūristu

grupām, ne vairāk kā 50 dalībniekiem, biļetes

jāizpērk un brauciens jāpiesaka stacijas priekš-

niekam (Rīgā, Liepājā un Daugavpilī Valsts ce-

ļojumu birojam „Ceļtransam") ne vēlāk, kā 6

stundas pirms vilciena atiešanas, bet tūristu gru-

pām, "kurās vairāk kā 50 personas, brauciens jā-

piesaka un biļetes jāizpērk vismaz 24 stundas

pirms attiecīgā vilciena atiešanas. Ja brauciens

šajā laikā nav pieteikts, dzelzceļam tiesība at-

teikties no braucēju pārvadāšanas par pazemi-

nāto tarifu. Tūristu grupām, kas brauc par pa-

zeminātu tarifu, stacijā jāierodas ne vēlāk ka

15 min. pirms vilciena atiešanas un vietas jāie-

jem pēc iespējas vienkopus tajā vagonā, kuru uz-

rāda stacijas dežurants. Ja pieteiktais brauciens

nenotiek pašu braucēju vainas dēļ, dzelzceļš arī

tad tūristiem izpalīdz un par biļetēm iemaksāto

naudu atmaksā atpakaļ, no iemaksātās summas

atvelkot Ls 5.— par katrām 30 pers., bet ma-

zākām grupām — Ls 3.—. Vēl jāaizrāda, ka

pārtraucot braucienu kādā starpstacijā (piem.
braucienā Rīgā—Valmiera tūrists var pārtraukt

ceļojumu Cēsīs, lai iepazītos ar šo vēsturisko

pilsētu), biļete jāuzrāda apstāšanās stacijas priekš-
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niekam sevišķai atzīmei, bet braucienu turpinot

biļete kompostrejama otrreiz. Ar vienu biļeti at-

jauts tikai vienreizējs brauciena pārtraukums, ne

ilgāks par 24 stundām. Savu lieko rokas bagā-

žu tūrists var nodot ikvienā stacijā glabāšanai,

pret noteiktu atlīdzību — 10 snt. par gabalu

un dienu, bet ne mazāk kā 20 snt. Par uzveša-

nos stacijās un vilcienā sk.

Ai, vilciens, vilciens lauku tālē!

Zem tevis dunot sliedes dzied,

Un cauri vakariem un rītiem

tavs ātrais brauciens mani rauj.
V. Veldre.

Kaj a m

īsts tūrists dzelzceļu v. c. satiksmes līdzekļus
lietā nevis dzimtās zemes apceļošanai, bet tikai

lai ātrāk nokļūtu līdz apceļojamās vietas sāku-

ma punktam, līdz apceļojamā novada robežai.

Pašu ceļojumu tūrists veic kājām.

Kājceļojums ir pareizākais, ieteicamākais un

īstākais tūrisma veids, tas dod iespēju ceļojumā
būt pilnīgi brīvam un neatkarīgam.

Ai, vējš, kas pirmās smaršas guvis sev,

tev seju karsušo un matus skalot Jauju,
un saucu gavilēdams pakaļ tev

sveiks! sveiks!

J. Medenis.

Tūrists nav nostaigāto kilometru kollekcionārs,

viņš ir mūsu dzimtenes skaistuma dievinātājs,

zemes un tautas pētnieks, tādēļ viņam jāceļo lē-

ni, cik lēni arājs iet aiz arkla, zemnieks blakus

siena vezumam. Tūristam jāceļo lēni un pamatī-

gi, lai visu bez steigas nevien apskatītu, bet
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ari izjustu un paturētu atmiņā, lai visā iedzi-

ļinātos, visu novēroto salīdzinātu un pārdomātu.

Kājām nosoļot kilometru pēc kilometra, lūk, tas

ir īstais tūrisms! Ziemas tūrisms, kaut pēdējos

gados bija visai vājas ziemas, strauji uzplaukst, jo
ziemā tūristam nav ceļu, — viņš slēpo pāri lau-

kiem un pļavām, vēl plašāk un lieliskāk sajuzdams

savu brīvību.

Ceļojiet vairāk kājām! Mūsu grupu tūristi vēl

pārāk maz ceļo kājām; piem., kādas lielākas ie-

rēdņu biedrības tūristu sekcija 1935. g. no ap-

ceļotiem 4162 km. kājām veikuši tikai 79 km,

ar auto 2546 km, vilcienā 1437 km, laivā 100km.

Vairāk attīstoties indivīduāl-tūrismam, pieaugs ari

kājceļotāju skaits.

Ar auto

Statistika rāda, ka dzimtenes apceļotāju grupu

lielais vairums brauc automobiļos — atklātos un ēr-

tajos preču automobiļos, ar iebūvētiem soliem.

Tas ir lēts satiksmes līdzeklis grupu braucie-

niem (40 snt. par nobraukto km), un dod ērtu

pārvietāšanās iespēju, var izbraukt un atgriezties

kad grib, pie kam katrā jaukākā vietā mašīnu

var apturēt un pastaigāties kājām, kādas ērtības

nedod dzelzceļš. Šādiem auto braucieniem ir arī

savs labs nolūks: īsajā vīkendā veikt tālus mar-

šrutus, kas kājām ceļojot prasītu nedēļu un vai-

rāk. Tik tālu šie auto braucieni attaisnojami. Bet

viņiem ir arī sava ļaunā puse: tie tūristu atra-

dina no kājām iešanas, padara viņu kūtru, piera-

dina pie mašīnas, nesniedz dzimtās zemes apce-

ļošanas mērķa pareizu izpratni, iepotē moderno
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amerikāņu tūristu indi: īsā laikā pec iespējas vai-

rāk tvert un baudīt, vairāk redzēt, dzirdēt un

nogaršot. Protams, tad viss tiek apskatīts pa-

virši. Ārzemēs, kur visa dzīve mēchanizēta, mē-

chanizēts arī tūrisms, — tur tūristi tikai tad

ir laimīgi un apmierināti, ja tie dienā noskrē-

juši pāris simtus kilometru. Šāda steiga, dzi-

ņa pēc daudzuma (pēc daudz nobrauktiem kilo-

metriem) un paviršība, nogurdina ceļotājus, redzē-

tās ainas mainās kā raiba lenta, dzimtā zeme

un tauta pazib garām kā kino filmā.

Jau pirmā daļā lasījām, kādam jābūt tūristam:

dzimtenes svētceļotājam un pētniekam, kas ik-

vienu dzimtās zemes stūrīti grib redzēt, pazīt

un iemīlēt. Un tomēr autobraucieni nebūtu ie-

robežojami, jo tie dzimtenes apceļošanas idejai
saista visvairāk jaunu interesentu, iemāca ceļot un

pie ceļojumiem pierast, priecāties par tiem. Ti-

kai nevajadzētu ar sasniegto apmierināties, va-

jadzētu tūrisma idejas piekritējiem rādīt ceļu uz

īsto tūrismu — individuāliem kājceļojumiem.

Vēl viens draudzīgs mājiens auto tūristiem:

sasniedzot skaistāko vietu, kāpiet ārā no ma-

šīnas, lieciet tai nobraukt pāris kilometrus tuk-

šā un paši soļojiet kājām. Labāk veiciet īsāku

maršrutu, bet krietni izstaigājaties kājām. Ci-

tādi būs noskriets daudz kilometru, patērēts

daudz latola, bet gars un miesa maz būs

ieguvuši. Turklāt motorsports ir vienpusīgs un

veselībai kaitīgs.

Ir zeme brīnišķa aiz birztalām un siliem,

pat dienās saulainās kur zaļas ēnas dus.

Pa laukiem vienmuļiem pret novakariem ziliem

tur šūpodams nes mani autobuss.
m 't r_

L. Breikšs.
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Kārtējās autobusu līnijas tūrists izmanto tikai,

kur tās atvietā dzelzceļu. Mūsu satiksmes polī-

tikas nolūks visas vietas, kas nav sasniedzamas

pa dzelzceļu, darīt pieejamas ar rēgulāru auto-

busu satiksmi (tūristam nekādu atvieglinājumu

nav). īrētus autobusus speciāli dzimtenes apceļo-

šanai tūristi nekad nelietā, tie ir dārgi, smacīgi,

smagi un daudziem ceļiem nepiemēroti. Ārze-

mēs, kur ir lieliski auto ceļi, redzami speciāli
tūristu autobusi — lieliem logiem, bez jumta, kas

pie mums tomēr visur nebūtu lietājami.

Ja jūsu tūristu grupa nolēmusi sarīkot ga-

rāku ceļojumu ar auto, noteikti pārbaudiet ceļu

stāvokli nodomātā maršrutā. Ir piedzīvots, ka

lielākas ceļotāju grupas, kas brauc vairākās ma-

šīnās (piem. 1931. g. ģeogrāfu konference), jem

līdzi 1 mašīnu ar ozola plankām (šaubīgu tiltu

pārklāšanai) un darba rīkiem ceļu labošanai (ma-
šīnu izcelšanai no smiltīm). Sevišķi Latgalē uz-

manīgi ar tiltiņiem: pirms katra mazākā tiltiņa

grupas vadītājam jāizkāpj no mašīnas un jāap-

skata tiltiņa izturība, apzīmējot ar lapām, zāļu

kušķīšiem vai citādi auto ratu ceļu virs sijām

vai balstiem. leteicamākos tūristu maršrutus pa

labiem ceļiem uz pieprasījumu izstrādā Tūris-

ma birojs.

Ar velosipēdu

Izplatīta ir dzimtās zemes apceļošana ar divri-

teni. Bet arī divritenim ir savas neērtības: tas

lietājams labā laikā, pa labiem ceļiem, līdzenumā;

braucot ar divriteni paliek neievēroti daudzi in-

teresanti sīkumi, jo galvenā uzmanība pievērsta
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pašam ceļam. Ari ziņā pret divriteni

ir iebildumi: nodarbinātas tikai kājas un viduklis,

braucot saspiestas krūtis, nedabisks ķermeņa stā-

voklis, putekļains ceļš v. t. t.

Velo-tūristam, kas ar savu ratu negrib būt spor-

ta āksts, jāievēro sevišķi noteikumi: braukt ne

ātrāk kā 10—12 km stundā, pēc katra 1 stun-

das brauciena s—lo minūtes jāiet kājām (pa-

sargā kājas un sirdi no pārpūlēšanās), pa slik-

tāku ceļu iet kājām, tāpat pret kalnu jānokāpj
no rata. Maksimālais ceļa gabals, ko 1 dienā

drīkst veikt, ir 70 km. Grupu izbraukumos braukt

„zošu rindā", vājākos braucējus un dāmas laist

pirmos. Vairākdienu ceļojumā lielākā maršruta tie-

sa jāveic pirmā dienā, lai otrā dienā varētu vai-

rāk atpūsties. Pēc iespējas mainīt ceļu, kaut jā-

brauc līkums, jo viens un tas pats ceļš ilgākā

braucienā nogurdina. Jo plašus maršrutus var

veikt, kombinējot dzelzceļu ar auto.

Uz Tūrisma biroja ierosinājumu valsts dzelz-

ceļi tūrisma sesonas laikā (1. IV—15. XI) tagad pār-

vadā velo-tūristu velosipēdus par pazeminātu mak-

su: uz attālumiem līdz 60 km — Ls 0.50,
61—100 km attālumiem — Ls I.—, 100 km -
Ls 1.50. Nododot divriteni bagāžā, nojemt later-

ni, pumpi v. c. ātri bojājamas daļas.

Ikrītu, sākot ceļojumu, pārbaudīt riepas, brem-

zes, signālu, vai apgaisme kārtībā, vai bagāža

stingri piesikšņota, vai rokas pumpis un instru-

mentu soma nav aizmirsta apmetnē v. t. t. Brau-

cot jāelpo tikai caur degunu. Braucot pret vēju
— nesarunāties. Izbraukt pēc iespējas agrīnā rī-

tā. Karstā laikā maz dzert. Cienību pret kājām

gājēju: neklaigāt, nezvanīt. Uzmaniet vispārējos
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ceļu signālus automobilistiem, arī jums tie labi

der! Saulainā laikā lietājiet saules brilles. Ja aiz

muguras atskan auto taure, nekavējoši, neska-

toties atpakaļ, pagriežieties uz ceļa labo malu.

Braucienu beidzot ratu ikvakaru notīrīt un ie-

eļļot.

Ar laivu

Daudzi ārzemnieki mūs apskauž mūsu dau-

dzo upju un ezeru dēļ. Tikai mēs paši vēl pārāk

maz sajēdzam, kāds skaistums mūsu ūpēs un

ezeros. Latvijā ir 2980 ezeru, kas lielāki par

1 ha (no tiem Vidzemē 1057, Latgalē 769),
daudzi savienoti upēm un dod brīnišķus mar-

šrutus tūristu ceļojumiem laivā. Ārzemēs šādi ce-

ļojumi smailītēs (padel- un kanu laiviņās) pa

dzimtenes ūdeņiem ir masu kustība. Ceļojumi ar

laivu sniedz īpatnēju skaistumu, sevišķi, ja tie

saistīti ar nometņošanu: kad „lielceļu tūrists"

uzmeklē guļvietu tveicīgās istabās, ~ūdens tū-

rists" brīnišķā upes līča stāvajā krastā uzceļ sev

telti, iekurina uguni un iekož zvejas lomu, lai

pēc tam, zem zvaigžņotās debess, svaigā gaisā,

bezrūpīgā snaudā sagaidītu saules lēktu. Šādi

ceļojumi mazāk dod iespēju apceļot vēsturiskas

vietas, iepazīties ar novadu īpatnībām, toties vi-

ņi, vairāk kā jebkurš cits ceļojuma veids, tu-

vina dabai, dod lielisku atpūtu un rāda dzimto

zemi pavisam citā uztvērumā.

Pirmo ierosmi šādiem ceļojumiem dod brau-

cieni liellaivās pa Daugavu (Pļaviņas-Koknese) un

Gauju (Cēsis-Sigulda). Mazākām grupām ietei-

cams jaukais brauciens pa Daugavu no Krāsla-

vas līdz pat Rīgai (laivas 5 pers. par apm. Ls
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40.— pasūta Krāslavā, lai Rīgā krietni izdevīgi

pārdotu), kur redzamas brīnišķas ainas: daudzās

Daugavas salas, krāces (rumbu vietās jābrauc gar

malu) v. t. t. Otrs plašākais maršruts Dzērbene-

Ņēkens-Gauja-Baltezers-Ķīšezers-Rīga. Mazāk iz-

mantoti maršruti Aiviekste-Pededze v. c. lesā-

cējiem ieteicami īsāki un tuvāki maršruti, piem.,

L. Jugla no Ropažu muižas (pie Lieliem Kanga-

riem) līdz Juglas ezeram; Mazā Jugla no Tūrkal-

nes (8 km no Ogres stac.) līdz Juglai (25 km);
Baltezeri (savienoti ar Ķīšezeru un Gauju); Si-

gulda-Carnikava (45 km), v. t. t. Venta, Lielupe,

Misa, lecava, Abava, Bārta v. d. c. mūsu skai-

stās upes, atkarībā no ūdens stāvokļa, ieteica-

mas ūdens tūrismam. Par drošību šādos ceļo-

jumos nav pārāk jābaidās, jo statistika liecina,

ka lielais vairums nelaimes gadījumu uz ūde-

ņiem notikuši tikai nolaidības un vieglprātības dēļ.
Laivas braucienos droši var piedalīties arī peldēt

nepratēji, jo visvairāk nelaimes notiek taisni ar

labiem peldētājiem, kuri nekad nedomā par uz-

manību un drošības līdzekļiem, kamēr peldēt ne-

pratēji par savu drošību vienmēr rūpējas. Krā-

cēs un klinšainās vietās turēties tuvāk krastmalai.

Kam uz ūdeņa bailes, lai jem līdzi sevišķas dro-

šības peldvestes. Līdz laivas ceļojumu izejpunk-

tiem tūristi var nokļūt ar vilcienu vai autobusu.

Augstu pāri debess dzidra, ziliem linu ziediem

zied,

ganiņš zaļo krastu līčos, zarā šūpojas un dzied.

Līgo laiva, līgo saule, zaļie krasti līgo līdz

un virs viļņiem vieglā lidā līgo p*āri taurenīts.

Ai, jūs liegās viļņu šūpas zaļo krastu vaiņagā,
tālāk nesiet balto laivu, viegli tā kā pasakā!

J. Rudzītis.
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Ar ko ceļot?

Ja esam skaidrība, kad saksim ceļot, uz ku-

rieni un kā ceļosim, atliek vēl pēdējais jautājums:

ar ko ceļosim — vieni vai grupā, kopā ar drau-

giem un paziņām? Ja to neizšķir ārēji apstākļi,

tad atbildi dod katra tūrista gaume: vienam tīk

ceļot sabiedrībā, otram — klusā vienatnē.

Ceļošana vienatnē. Pēdējo gadu novērojumi

rāda, ka ari Latvijā uzplaukuši ceļojumi vienatnē:

galvenā kārtā garākos un ilgstošākos maršrutus

tūristi veic vieni. Bieži tas notiek pret pašu tū-

ristu gribu, jo šādiem garākiem ceļojumiem, kas

prasa ilgāku laiku, jāizlietā gadskārtējais vasaras

atvaļinājums, kuru bieži vien iespējams dabūt

ne tad, kad pats to vēlas un kad var to saska-

ņot ar citiem biedriem, bet kad darbs to atļauj.

Un ja šādam garākam ceļojumam grūti atrast

līdzbiedrus (daudzreiz tos meklē pat laikrakstu slu-

dinājumiem), tad atliek ceļot vienam. Bet ir ari tū-

risti, kas paši labprāt grib ceļot vienatnē. Šādus ce-

ļojumus meklē, piemēram, tā saucamie „kultū-

ras bēgļi", t. i. cilvēki, kuriem visa dzīve no-

rit pilsētu kņadā pie grāmatām vai dienesta pa-

pīriem, kuriem augu dienu jārunā un jāklausās
citu runās. Tādam pilsētniekam vientulība brīv-

laikā, arī ceļojumā pa dzimto zemi, būs saldākā

atpūta. Ir arī tādi tūristi, kas atzīst, ka jauki

būt sabiedrībā un paziņu pulkā mājās un vie-

sībās, turpretim dzimtenes ārēs tīkamāk esot būt

kopā vienam ar dabu. Bez tam šādos vie-

natnes ceļojumos cilvēks ir pilnīgi brīvs, pat-

stāvīgs un neatkarīgs: iet cik un kad pats grib,

paliek kur grib v. t. t. Klusums visapkārt pa-
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līdz iedziļināties daba. Vienam ceļojot var veltīt

visam lielāku uzmanību v. t. t.

Vienas staigā manas pēdas,

vakari vai riti;

visus priekus, visas bēdas

nesu nedalīti.

E. Zālīte.

Ir brīži, kad cilvēks patiesi alkst vientulības,

kad viņš grib būt tikai viens ar sevi, klīst pa

dzimtenes laukiem un mežiem viens vien. Tikai

vienatnē ceļojot viņš jūt dzimtās zemes elpu,

dzird dabas balsi, sajūt saules lēktu un rietu, ti-

kai vienatnē viņš izprot dzimtās zemes skaistumu.

Cik saldi skan vientulība

ko vienam bij dzirdēt man.

K. Skalbe.

Bet šādi ceļojumi vienatnē prasa stingru rak-

sturu, citādi ceļotājam ātri viss apnīkst un jau

pirmā ceļojuma dienā uzmāksies šaubas, vai bija
vērts sākt. Arī ceļojumu sākt šāds ceļotājs ne-

var tik viegli, viņš to atliek no vienas dienas uz

otru: tad bijis slikts laiks, tad galvas sāpes, gadī-

jies neparedzēts darbs v. t. t. Bet pie grupu ce-

ļojumiem, kad daudzi gaida uz vienu, discipli-

nēts ceļotājs vienmēr piedalīsies norunātā ceļo-

jumā. Vienatnes ceļojumu negatīvā īpašība ir tā,

ka tie bieži kļūst par kilometru vākšanu: ti-

kai uz priekšu, uz priekšu, nedomājot par at-

pūtu. Bez tam atkārtoti vientuļie ceļojumi pesi-
mistiski noskaņotus cilvēkus atradina no sabie-

drības. Tādēļ labāk neceļojiet vieni, ja vien nav

kādi sevišķi iemesli. Ikkatrs ceļa biedrs būs pa-

līgs likstās un mācīs lietas skatīt ari no cita

viedokļa, ne no personīgā vien.
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Ceļošana sabiedrībā. Saka, ka ceļojot sabied-

rībā, kopā ar patīkamiem ceļa biedriem, tūrista

soļiem esot it kā spārni. Daudzreiz viss ce-

ļojuma skaistums un labā izdošanās atkarīgi no

ceļa biedriem. Ceļojiet kopā ar sev līdzīgiem,
kam vienādas intereses. Labākas saskaņas deļ
vēlama savstarpējā pazīšanās. Bet ja tādas nav,

gan tad pats ceļojums ātri vien iepazīstinās un

tuvinās. Ceļojumiem grupās ir liela audzinoša

nozīme, tā izkopj draudzīgas attiecības, izveido

personību un izglīto: grupā ceļojot tūrists redz

to, ko redz citi un ko pats vēl nebija redzējis

un sapratis.

a) Ceļošana divatā. Kaut angļi par sabied-

rību sauc vismaz trīs personas, zināmos gadī-

jumos ieteicami arī ceļojumi divātā. Vispirms ce-

ļojums divātā nebūs vienpusīgs, un galvenais —

ir, ar ko pārrunāt redzēto un piedzīvoto. Bet

ceļojumi divātā uzstāda arī augstas prasības, lai

starp abiem ceļa biedriem būtu ideāla saskaņa un

vienprātība. Tādēļ ceļojumi divātā ieteicami se-

višķi labiem draugiem, vīriem ar sievām, tēviem

un dēliem, mātēm un meitām, brāļiem v. t. t.,

kas dos visam ceļojumam labu saskaņu un sau-

lainas atmiņas. Šī paša iemesla dēļ silti ietei-

cams vecākiem brīvās svētdienas pavadīt ar sa-

viem nepieaugušiem bērniem kopīgās tūristu gai-

tās.

b) Ceļošana mazākās grupās. Garākos maršrutos

jāceļo mazās grupās: 3 5—7—10 personām,

norūdītiem ceļotājiem, katrā ziņā labiem paziņām,
lai ceļojuma laikā varētu pilnīgi brīvi justies,
kam vienādas intereses un uzskati, dzīves pra-
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sības un izturība, izraugot vienu, kas pats daudz

ceļojis, par grupas vadoni. Šādi vairākdienu ce-

ļojumi mazākās grupās ir neatsverama rakstura

pārbaude, jo nekur cilvēks neparāda tik spilgti

savu īsto dabu, kā ceļojumā, kad tas sevišķi jū-

tīgs un atkarīgs no acumirklīgā gara stāvokļa.

Jaunatnes ceļojumiem nepieciešams vecāks, bet

nevis vecs, pavadonis, kas rūpējas par ceļoju-

ma maršrutu, uzturu, apmetnēm v. t. t. Gal-

venais norādījums grupu ceļotājiem: jo mazāka

būs grupa, jo lielāka saskaņa un viengabalai-

nība. Ikviens, kas jūtas vājš vai nevesels, lai

atturas no ceļošanas grupās, lai nebūtu par ap-

grūtinājumu un sarūgtinājumu ceļa biedriem.

c) Ceļošana lielākās grupās. īsos vīkenda

nedēļu beigu ceļojumus labi var veikt ari lielā-

kās grupās, 10—20 pers., kas organizēti starp

paziņām, darba biedriem v. t. t. Šādās grupās

parasti ļoti raibs dalībnieku sastāvs: dāmas un

kungi, veci un jauni, strādnieki un intelliģenti.

Tādēļ ļoti vēlams, ja vien iespējams, pirms ceļo-

juma grupu sagatavot. Šādai grupai nepieciešams

stingrs, noteikts vadonis, kas ceļojumam labi sa-

gatavojies, lai katrā krustceļā nebūtu jāpēta kar-

te, vai katram vietējam jāprasa, kas apceļotā
novadā ir ko redzēt. Maksimālais grupas dalīb-

nieku skaits, vadoni ieskaitot, varētu but 25 per-

sonas. Tas vairs nav tūristu ceļojums, ja 50 cil-

vēki veselu nedēļu krustām-šķērsām braukā pa

Latgali un, mājās pārbraukuši, savstarpēji pil-

nīgi sveši, viens otram nepazīstami. Tik lielā

grupā ceļotāji viens otru traucē, nav vairs tik

nepieciešamās sabiedriskās saskaņas un vienības

gara, ceļojuma vadītājam nav iespējams nodibi-
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nāt kontaktu ar ceļotājiem. Turklāt grupām, kas

lielākas par 20—25 pers., nekad neizdosies la-

bi nokārtot naktsmāju, uztura v. c. tml. jautāju-

mus, un tūristi būs neapmierināti.

Ja nodomāts kāds lielāks, piem., sešu un vai-

rāku dienu ceļojums, silti ieteicams visus ceļo-

juma dalībniekus iepriekšējā sestdienā izvest īsā-

kā vīkenda ceļojumā, kurā ceļojuma vadītājs var

sīki iepazīstināt ar lielā ceļojuma noteikumiem

un plānu, turklāt ceļa biedri var savstarpēji ie-

pazīties, lai pēc nedēļas satiktos jau kā paziņas,
kas pašā sākumā lielajam ceļojumam dos tik

vajadzīgo saskaņu.
Arī jaunatnes un skolu 3 un vairāk dienu

ceļojumi lielākās grupās nav ieteicami kā no

vispārējās disciplīnas, tā paša ceļojuma labvē-

vēlīgo sekmju viedokļa. Tādēļ lielākās grupas un

klases ieteicams dalīt: viens vadītājs vai skolo-

tājs šogad savu grupu vai klasi ved ceļojumā uz

vienu vietu, otrs — uz citu, bet nākošā gadā

mainīties, pie kam vienas grupas iepriekšējā ga-

da praktiskie piedzīvojumi atvieglinās ceļojumu

otrai grupai. Skolās, kur kopaudzināšana, 3 un

vairākdienu ceļojumos ieteicams šķirt zēnus no

meitenēm.

d) Ceļošana masā. Visļaunāk, ja ceļojumus

pa dzimteni izdara neorganizēts bars — vairāki

simti cilvēku aizsūtīti kādā piemīlīgā dabas stū-

rītī un palaisti savā vaļā, lai vakarā viņus at-

kal saaicinātu vienkopus un pārvestu mājās. Tas

ir jautrs izpriecas vai atpūtas ceļojums, izbrau-

kums zaļumos, bet ne tūrisms. Masa pilnīgi

paralizē iespēju sajust dabas burvību, ceļotāji ir

nesagatavoti, ceļojums kļūst par neapzinīgu pa-
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kaļskriešanu ceļojuma vadītājam. Masu ceļojumi
tikai tad attaisnojas, ja ceļotāju bars lietpratīgi

un jau laikus sadalīts noteiktās grupās, atse-

višķās vienībās, no kurām katrai savs atbildīgs

un intelliģents vadītājs. Masu ceļojumos vienīgā

pozitīvā puse ir tā, ka tie ar reklāmas palīdzību

spēj sapulcēt ļoti lielu skaitu cilvēku, lai tos

izvestu svaigā gaisā, ārā no pilsētas putekļiem.

Novērojumi rāda, ka daudzi, kas šādos masu iz

braukumos izkustināti no pilsētas un ierosināti

ceļošanai, vēlāk tiešām paliek par kvalificētiem

tūristiem.

Ceļojuma plāns

Kas grib pareizi ceļot, ceļot kā tūrists — liet-

derīgi izlietāt laiku, ceļojumā daudz iegūt, tas

pirms ceļojuma izstrādā rūpīgu ceļojuma plānu,
kura galvenais uzdevums visus jautājumus no-

skaidrot mājās, lai nekas nebūtu atstāts gadīju-
mam.

Ceļojuma plānam bez praktiskās ir arī idejiskā

puse, jau plānu sagatavojot iepazīstināt ar pašu

ceļojumu.

lepriekš izstrādāts ceļojuma plāns ir nepiecie-
šams ceļojuma pamats, jo mums taču jāzin, cik die-

nās varēsim ceļojumu veikt, kad tiksim atpakaļ

mājās, kur ceļā pārnakšņosim v. 1.1. Kas ceļo bez

plāna, tie bieži paliek pusceļā. Vēl bēdīgāk: kāds

tūrists, ceļodams bez plāna un iedams tikai uz

priekšu, baudīdams, ko gadījums sniedz, piedzī-

vojis, ka nakti tam vajadzējis pārgulēt purvainā

mežā, jo tuvāko 15 km apkārtnē nav bijusi ne-

viena apdzīvota ēka.
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Kā sastādīt ceļojuma plānu? 1. Jā-

nosaka ceļojuma vispārējais maršruts un jāizpēta,

kāds ceļa gabals vispāri veicams un cik dienās

to var izdarīt. Jājem pēc iespējas sīkākā, ap-

ceļojamā apvidu karte, zīmulis un papīrs, un rū-

pīgi jāizstudē viss ceļojums. Karte rādīs, ka uz

nodomāto vietu variet nokļūt pa vairākiem ceļiem,
- gan taisni, pa mazāk interesantu apvidu, gan

ar līkumu, cauri daudzām interesantām vietām.

Ne katrreiz īsākais ceļš ir arī labākais. Meklējiet

ne īsāko, bet interesantāko ceļu, jo tūrista mērķis

ir pēc iespējas vairāk redzēt un piedzīvot. Kāj-

ceļojumos, kā jau agrāk minējām, izvairīties glu-

do, putekļaino un nogurdinošo šoseju un labo

lielceļu, labāk uzmeklēt mazās taciņas gar upju

un ezeru krastiem, pa ežas malu, cauri birzij,

kaut arī ceļš butu garāks. Labi dara tie, kas

pirms ceļojuma plāna izstrādāšanas izstudē apce-

ļojamā novada vēsturi, ģeogrāfiskus aprakstus
v. t. t, lai noteikti zinātu, kas un kur apceļotā

vietā sevišķas uzmanības vērts. Kad ieteicamā-

kais ceļš izmeklēts, jāaplēš visa ceļa garums. To

var izdarīt pēc kartes mēroga, ar cirķeli vai šauru

papīra strēmelīti. 2. Kad vispārējais ceļojuma

maršruts noteikts, atliek to sadalīt pa atseviš-

ķām dienām, sākot no izbraukšanas līdz pārbrauk-

šanai atpakaļ pilsētā. Dienas programmas uz-

devums noteikt, kas šajā dienā jāveic, cik jāno-

staigā, kur apmesties v. t. t.

Piemērs kāda vīkenda ceļojuma dienas pro-

grammai: sestdien 5. jūnijā pīkst. 18,10 iz-

braukt no Rīgas līdz Kandavai. Pa ceļam ap-

skatīt Jūrmalas un Ķemeru stacijas, un Tu-

kuma panorāmu. Pīkst. 20,21 iebraukt Kanda-

vā. Nekavējoties jādodas uz pilsētu —
7 km,
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apstājoties pie Līgas dzirnavām, Ozolkalna (skats

uz stacijas ceļu un Abavas leju), Kuršu pils-
kalna (skats uz Abavas leju un ordeņa pils-

kalnu). Naktsguļa pilsētās valdes tūristu mīt-

nē (adrese tūristu apmetņu sarakstā). Svēt-

dien, 6. jūnijā, pīkst. 6, piecelties, tad tūdaļ

pilsētas apskate: baznīca (1736. g.), ordeņa pils-

drupas (1254. g.), pulvertornis, sēravoti. Pīkst.

8. brokastis un gājiens uz Sabili gar Abavas

krastu uz leju, v. t. t.

Dienas programmā jāatzīmē tikai tādi attālumi,

kādus tūrists patiesi ērti var veikt: jaunatnei
15—20 km dienā, pieaugušiem 20 25 30 km,

dāmām 15—20 km; pāri par 30 km dienā ne-

iet (sk. tālāk 131. lpp.)- Parasti vienas dienas

maršrutā ir ceļa gabals no vienas biezi apdzī-

votas vietas līdz otrai, vai arī no vienas tūristu

apmetnes līdz pēdējai šajā maršrutā (piem. posms

Kandava—Sabile, Līgatne Cēsis, Jelgava—Tēr-

vete v. t. t). Katram dzimtenes apceļotājam jā-

zin, cik kilometrus viņš dienā var viegli nostai-

gāt. Ja to neziniet un vēl nekad neesiet kājām

veikuši lielākus attālumus, tad nesāciet garākus

maršrutus, kas domāti tikai tiem, kam jau kāj-

ceļojumu prakse, kas pieraduši un zin, ko spēj

veikt. Arī iesācējs var jau laikus sagatavoties

garākam ceļojumam, ja viņš pilsētā ikdienas no-

staigā lielākus attālumus (tā kā pilsēta nostaigā-

tos km nevar redzēt, tad jāstaigā pēc pulksteņa),

ikdienas I—21 —2 stundas, vēlāk dodoties mazākā

ceļojumā pilsētas apkārtne v. t. t. Sastādot ce-

ļojuma dienas maršrutu, nekad nepārspīlējiet ie-

priekšējos aplēsumus, labāk lēšat 1 dienai īsāku

ceļa gabalu, nekā garāku, jo ikviens ceļš stai-

gājot izrādās garāks, nekā sākumā licies (īsi sā-
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ņu gājieni - novirzīšanās uz jauku pakalnu,

tālē mirdzošo ezeru, skatu torni, skaistu aleju

v. t. t). Garu ceļa gabalu veikšana vienā dienā

nevien nogurdina, bet bieži samaitā ceļošanas

prieku ilgākam laikam. Sastādot dienas program-

mu grupu ceļojumiem, dienā veicamo kilometru

skaits jālēš ne pēc grupas vadītāja, bet pēc

mazāko ceļotāju spējām. Dienas programmu sa-

stādot jāapsver, kad jāceļas, kad jāiet gulēt. Jā-

sagatavojas tomēr, ka šos aplēsumus ceļā var

izjaukt laika apstākļi: lietainā dienā jādodas
ātrāk pie miera, rudeni aši uznāk krēsla, sliktā

laikā dzestri vakari v. t. t. Ļoti vēlams dienas

programmu sadalīt jo sīki, nosakot, cik jānoiet

priekšpusdienā, cik pēcpusdienā, jo citādi var

gadīties kā tam iesācējam, kas visu rīta

cēlienu peldējies, makšķerējis un ogojis, ce-

rībā, ka atlikušos 15 km gan jau veiks pēc-

pusdienā, bet vēlāk rūgti vīlies, piedzīvojis nepa-

tikšanas ar naktsmājām, un otrā dienā pa vis-

skaistāko apvidu dabūjis laisties ātrsoļošanā, lai

„iedzītu" nokavēto un laikā varētu tikt mājās.

Sadalot dienas maršrutu divi daļās, jāievēro, ka

priekšpusdienā vienmēr jānoiet nodomātā dienas

maršruta lielākā puse, pēcpusdienā mazākā.

Piemēram, ja tūristam dienā jānoiet 26 km,
tad priekšpusdienā ieteicams noiet 15—16 km,

pēcpusdienā 10—11 km. Lēšot ceļojuma caur-

mēra ātrumu tikai 4 km stundā, dabūjam, ka

priekšpusdienā tūristiem ceļā jāpavada 16 :4 =

4 stundas, pēcpusdienā — 10 :4 = 21/2 stundas.

Nu jau viegli sastādīt ari vēl sīkāk sadalītu

dienas programmu, paredzot atpūtas laiku un vie-

tas, v. tml.
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Programmā jāparedz arī noteiktas parnakšņo-

jumu vietas, izmantojot tūristu apmetnes (skat.
148. lpp.).

Ceļojuma plānam jābūt elastīgam tūrista va-

donim, bet nelcad ne ierobežotājam. Tādēļ lieki

dienas programmu sadalīt stundās un minūtēs,

piem. no pīkst. 6—6.15 celšanās, 6.20 tūristu

apmetnes atstāšana, 6.20—8.15 ceļā, 8.20 bro-

kastis v. t. t, jo tā tik un tā nenotiks. Tāds tūrists

kļūst par savas ceļojuma programmas vergu, kurš

dažā labā jaukā vietā nedrīkst uzkavēties, aiziet

līdz tuvējām vējenēm, kur patlaban saimnieks

malšanai atvedis savus graudus, jo programmas

laiks to neļauj.

Pārlasot ceļojuma plānu, iepriekš būs redzams,

kur katru dienu tūrists atradīsies, kur pārnakšņos.

Tā programma dod iespēju laikus paziņot tūristu

apmetnes pārzinim savu ierašanos, lūdzot viņu

sagatavot naktsmājas, apgādāt pienu, vakariņas

v. t. t. Tāpat vēlams iepriekš ziņot apskatei no-

domāto lauku rūpnīcu, priekšzīmīgo lauksaimnie-

cību, skolu, sabiedrisku ēku v. t. t. vadītājiem,
ka tad un tad jūs kā tūrists apmeklēsiet viņus
un jau iepriekš lūdziet laipnu apskates atļauju.
Tad panākumi allaž reti jauki: uzjemšana necerēti

laipna.

Katrā ziņā neaizmirstiet pēc ikkatrām 5 ceļā

pavadītām dienām 1 dienu pilnīgi ziedot atpū-

tai, to bezrūpīgi pavadot kādā apmetnē, pie-

palīdzot saimniekam siena ievākšanā v. t. t. Gru-

pu ceļojumos pirms šādas atpūtas dienas ieteicams

izdarīt naktsceļojumu jūnija un jūlija gaišajās nak-

tis. Tad sajutīsiet nakts klusumu, redzēsiet „sap-
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ni vasaras nakti", piedzīvosiet krāšņo rīta ausmu,

dienas atmošanos.

Sastādītais ceļojuma plāns jāpārraksta ērtā pie-

zīmju grāmatiņā, bet grupu ceļojumos sīkā ceļo-

juma programma pavairojama un vismaz 3

nas pirms ceļojuma izdalāma visiem tūristiem.

Tas ievērojami pavairos ceļojuma interesi un dos

iespēju labāk sagatavoties. Tūristam, kam iedota

šāda ceļojuma programma, ir pienākums to arī

izstudēt: zināt apkārtnes ceļus, novada īpatnības,

iepazīties ar apceļojamā novada vēsturi v. t. t.

(Attiecīgas atzīmes var ar zīmuli rakstīt uz ceļa

kartes baltās mugurpuses.)

Labs tūrists, kādu apvidu apceļodams pirmo

reiz, to vispārējos vilcienos pazīs labāk kā vidu-

vējs vietējais. Tā būs ceļošana atvērtām acīm,

un jo vairāk kāds jau mājās būs interesējies par

apceļoto vietu, jo vairāk tas ceļojuma laikā redzēs.

Bet par to jau rakstīts nodaļā „Prasme ceļot".

Ceļojuma izmaksa

Latvju tūrista bagātība nav viņa makā, bet

viņa sirdī — kvēla dzimtās zemes mīlestība. Ir

prieks, ka taisni tie, kas grūti strādā un kas no-

pelna 70 un 80 latus mēnesī, ka tie dod dzim-

tenes apceļotāju lielāko daļu. Šie ļaudis vasaras

ceļojumam cauru gadu taupa ne latus, bet san-

tīmus. Viņi grib lēti ceļot, jo dārgi ceļot tiem

nav iespējams. Latvju tūrists nav bagātais ame-

rikānis, kas par sērkociņu kastīti maksāja dolāru

un neprasīja sīknaudu atpakaļ. Ja ceļojumā ne-

būtu jāizdod vairāk naudas, kā mājās dzīvojot,
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tad ikviens varētu biežāk ceļot. Tādēļ jārau-

gās, lai dzimtenes apceļošana botu lēts prieks.

Lēti un turklāt vēl veselīgi ceļo tas, kurš ceļo

vienkārši. Vienkāršību visā ceļojumā prasa tū-

ristu kustības pamatideja — atgriešanās pie da-

biskā dzīves veida: pilsētā ierastās sālītās un

pikantās divu un trīsēdienu pusdienas vietā ie-

baudīt pienu un rupjas maizes riecienu; kalpo-

ni, saimnieci, pavāru un sulaini atvietāt savām

paša rokām; mīksto gultu ar diviem palagiem

un dunu spilvenu aizmirst un gulēt uz cisu mai-

sa vai smaržīgā sienā, kur pilsētnieku, ko mo-

cījis bezmiegs, nu sagaida veselīgs un spēcinošs

miegs.

Reizē ar ceļojuma plānu un programmu jā-

sastāda arī ceļojuma budžets. Braukšanas izde-

vumus pa dzelzceļu vai autobusu var aplēst diez-

gan noteikti pēc dzelzceļa tarifa, bet izdevumiem

par uzturu un naktsmāju jālēš apm. Ls 1.50

dienā, atkarībā no tūristu apmetņu cenām, garā-

kos maršrutos, kur neparedzētu izdevumu vai-

rāk, pat Ls 2. dienā. Pie visu aplēsto iz-

devumu kopsummas vēl jāpieskaita 20°'o sīkiem

un neparedzētiem izdevumiem, piem. skatu kār-

tiņām, piemiņlietiņām, privātiem pakalpojumiem,

arī ieejām (piem. Jelgavas hercogu kapenēs, Run-

dāles pilī, Cēsu pilsdrupās v. t. t.), kuras netiek

jemtas peļņas nolūkā, bet lai rastu ienākumus šo

vietu uzkopšanai.

Grupu ceļojumos dalības maksā parasti lēsti

tikai ceļa izdevumi un kopīgas naktsmājas, bet

par uzturu katrs tūrists gādā pats, — jemdams

to līdzi ceļa kulē. Šajā lietā lietderīga būtu maza

reforma: grupu ceļojumos ieteicams vispārējos iz-
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devumos ieskaitīt ari pienu 3 reizes dienā, —

pusdienā un vakarā, — lēšot ikreizes 0,4 1. (sil-
tākā laikā 0,5 1.) uz katru tūristu. Ceļojuma
dalības maksa pieaugs tikai par pāris desmit

santimiem, bet katram būs iespējams dzert pie-

nu cik vēlas un saimniekam nebūs jāiekasē san-

timi par katru atsevišķo piena krUzīti. Lielākās

ekskursijās, kur gadās piena nedzērāji, no šīs

kopīgās „piena naudas" var pasūtīt arī tēju, ja

tūristi to vēlas.

Garākos ceļojumos ik trešā ceļojuma dienā ie-

teicams iebaudīt siltas vakariņas, bet lai tādas

jau iepriekš varētu pasūtīt, tad, pierakstoties ce-

ļojumā, jāierīko atsevišķa, neobligātoriska pie-

rakstīšanās uz silto azaidu.

Ārzemēs populāras ir ceļojumu kredītvēstules,

kad ceļojuma nauda nav jāvadā līdzi, bet to

pret čeku var sajemt katrā viesnīcā v. tml. Pie

mums to var atvietāt Pasta krājkase ar savām

krājgrāmatiņām: savā dzīves vietā Pastā krāj-
kasē noguldot ceļojumam paredzēto naudu, ce-

ļojuma laikā tūrists var ikvienā pasta iestādē pret

krājgrāmatiņu izjemt noguldījumu līdz 50 latiem

dienā. Šo ērtību ieteicams izlietāt grupu ceļo-

jumu vadītājiem, kam garākos maršrutos bieži

vien ar vislielāko rūpību un personīgo atbildi-

bu vairākas diennaktis pie sevis jāglabā nauda

visu dalībnieku ceļa izdevumiem. Pasta krājkase

turklāt par ikvienu noguldījumu un katru dienu

maksā augļus. Mazās pasta krājkasītēs savukārt

izdevīgs palīglīdzeklis ceļojuma naudasiekrāšanai:

ikdienas viņā iemetot tikai pāris santimus, ar lai-

ku var sakrāt naudu visas Latvijas apceļošanai.

Sevišķi skolu jaunatnes pulciņiem jau agrā ru-
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denī ieteicams nodibināt speciālu „ceļojumu fon-

du", kurš krātos no niecīgām iemaksām, ko no-

guldīt Pasta krājkase. Līdz tūrisma sesonai tad

būtu iekrāti līdzekļi lielākam izbraukumam, pat

ceļojumam uz kaimiņu valstīm. Organizācijām un

jaunatnes pulciņiem, kas gribētu palētināt savu

biedru ceļojumu dalības maksu, ieteicams pirms

katra ceļojuma sarīkot attiecīgā novada vakaru

ar priekšlasījumiem, dzejām un tautiskām dejām,

un iejēmumus ieskaitīt daļu ceļojuma izde-

vumu segšanai, lai katra dalībnieka ceļojuma iz-

devumi būtu mazāki. Arī darba vietas sekmīgi

veicinātu dzimtenes apceļojumus, ja ierēdņiem un

strādniekiem segtu daļu no ceļojumu izdevumiem.

Ceļojuma laikā esiet taupīgi, bet ne skopi
— nekā neprasiet un nejemiet par velti.

Grupu ceļojumos vadītājam jāpieraksta visi ce-

ļojuma izdevumi, jāpieprasa kvītis galīgam no-

rēķinam. Šim nolūkam ieteicams jau mājās saga

tavot veidlapas un līdzi jemt arī zīmogmarkas.

Kvīts jāizdod naudas sajēmejam, uzrādot, no

kā, cik un par ko nauda sajemta, summu at-

kārtojot burtiem. Zem kvīts jāparaksta izrak-

stīšanas datums un naudas sajēmēja paraksts
ar adresi. Kvītis līdz Ls 5.— no zīmognodevas
brīvas, bet sākot ar Ls 5.01 kvītis apmaksājamas
ar 20 snt. zīmogmarku (zīmognodevu maksā

naudas sajēmējs), pie kam zīmognodevu dzēš

kvīts izdevējs, pārrakstot pāri markai savu var-

du un datumu.

Dzimtenes ceļojumu palētināšanai tūristu bied-

rībai būs jāmeklē jauni ceļi: jāpanāk dzelzceļu ta-

rifa pazeminājumus savu biedru ceļojumiem gru-

pās, sākot jau ar 5 personām, kāda kārtība zie-
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mas tūrisma sesonā jau ir tūristiem — slēpotā-

jiem; jāpanāk 100/o cenu pazeminājumi saviem

biedriem apmetnēs, viesnīcās un ceļojumu pie-
derumu pārdotavās, kur biedriem iespējams arī

noīrēt ceļojumu teltis, smailītes, mugursomas v. t. t.

Apģērbs un apavs ceļojumā

Vienkāršība visa ceļojuma laikā prasa vien-

kāršību arī apģērbā. Bet neaizmirsīsim, ka ap-

ģērbs ir labākā ieteikšanas vēstule, ko katrs pats

sev izraksta. Tādēļ ceļojuma apģērbam jābūt gan

vienkāršam, bet tīram un veselam, neuzkrītošam

un, galvenais, — izturīgam, lai apģērba dēļ nav

jābaidās vēja, lietus un lai var droši sēdēt uz

nekrāsota sola vai zaļā zālītē.

Aicinājums „Apceļo dzimto zemi" radījis arī

pie mums „salontūrista" tipu, angļu tūrista ka-

rikatūru, ar visu anglisko pīpi, kas pār kliedzošas

krāsas sporta uzvalku pārkāris mugursomu, pā-

ri vienam plecam binokli un karšu mapi, pāri

otram plecam Leikas mazkamēru,bet cūkādas cm -
dos tērptā rokā īsts bambuka spieķis, pat pie

kurpēm un zeķēm piekārti sevišķi pušķīši un

bumbulīši. Bet tikpat nosodāmi ir dzimtenes ap-

ceļotāji, kas domā, ka vislabāk tuvināties dabai,

ja tarzāniski staigā pa lielceļu peldubiksītēs, iz-

metušies apakškreklā, vaļējām krūtīm, apauguši
bārdām un gariem matiem, netīri, nevīžīgi, no-

skranduši v. 1.1. Var jau atvieglināt savu apģērbu,

var iet bez kravates, atpogātu kakla pogu, uzraiti-

tām aprocēm, basām kājām, bet visam tomēr jā-

būt pieklājības un pašcieņas robežās; sevišķi ne-

kāda vaļība apģērbā nedrīkstētu būt, ja apmek-
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lejam pilsētas, biezi apdzīvotas vietas, stacijas

v. t. t.

īsajos vīkenda ceļojumos apģērba jautājums nav

tik svarīgs kā garākos ceļojumos, kur nedēļu un

vairāk pavadām ceļā un kur neērts un nepie-

mērots apģērbs un apavs sagādā mocības pašam

un citiem. Šādos ceļojumos nepieciešamas ērtas

un vieglas drēbes, vislabāk ieteicamas apnēsātas,

bet tīras un salāpītas drēbes. Pelēcīgas, brūnga-

nas un zaļganīgas drēbes mazāk uzjem putek-

ļus, mazāk cieš no lietus un ir izturīgākas, kā

melnās, zilās vai gaišās.

Stingri noteikt, kāds apģērbs jānēsā, nevar, jo

apģērbs atkarīgs no gada laika (piem., mitra

vasara, drēgns rudenis), ceļojuma veida (auto-
braucienos jāsaģērbjas siltāki, vēlami cimdi

v. t. t.).

Galvenie aizrādījumi tūristu apģērba jautājumā

būtu sekosi:

a) Veļa vēlams tā sauc. tīkliņu krekls un

īsas triko biksītes (sporta biksītes); linu apakš-

veļa nav ieteicama, jo sasvīdušais apģērba ga-

bals kavē gaisa cirkulāciju, sviedri vairs netiek

iesūkti veļā, bet paliek uz miesas, sasvīdusē veļa

nepatīkami auksta v. t. t, arī

kokvilnas veļa nav ieteicama,
kas gan labi uzsūc sviedrus,

bet paliek cieta. Labākais un

ērtākais virskreklis ir t. s.

sporta krekls, (sk. zīm.) ar šū-

tu mīkstu apkaklīti, krāsains

(zilgans, zaļgans v. c), kok-

vilnas triko, vislabākais — pa-

namā auduma; virskrekls jā-
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pērk pēc iespējas garāks, jo īsie, ceļojuma lai-

kā kustoties un noliecoties, velkas uz augšu. Virs-

krekli ar cietām, piepogājamām apkaklēm tūri-

stiem nav ieteicami, kakls sažņaugts, apkaklītes
ātri paliek netīras, sasvīstot zaudē formu v. t. t.

Sporta krekls ceļojumā visērtākais. Tiklīdz pil-
sētas mūri aiz muguras, tūrists var nojemt „kul-

tūras sakas" — kravati, var atpogāt kakla pirmo

pogu (tikai ne vilcienā) un var justies brīvs.

Vairākdienu ceļojumos no veļas jājem līdzi re-

zerves apakškrekls, pāris nēzdodziņu un peldu
bikses.

b) Bikses ieteicams izmeklēt jo izturīgas. Ce-

ļojumos sevišķi ieteicamas īsās biksītes ar brīviem

ceļiem, kas ir ērtas, vieglas, lētas un gaisu caur-

laidošas (sk. zīmējumā a). Pie mums gan, diem-

žēl, tās neieviesīsies. Toties pie mums jau popu-

lāras kļuvušas dažāda veida sporta bikses, gan

tā sauc. knikerbokera bikses (zīm. b), un jājamo

bikšu paveids (zīm. c), ar zeķēs paslēptiem

bikšu galiem. Pēdējās daži darina no parastām

biksēm, uzvelkot uz stulmiem garās zeķes, ti-

kai neērti, ka tad bikses ir pārāk šauras. Vis-

sliktāk ceļot garās biksēs, platiem bikšu galiem

un buktēm. Biksēm, kādas tās arī nebūtu, ve-

ļama divkārša sēdamā vieta un pēc iespējas vai-
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rākas kabatas (priekšā — pulkstenim un dzelzceļa

biļetei, uz muguras — naudas makam un nazim,

sānkabatas nēzdogam u.t.t.). Kas nēsā bikšturus,

katrā ziņā lai blakus esošām pogām iešuj vēl

otras pogas, nepieciešamai rezervei.

c) Zeķēm jābūt tikai tīras vilnas; lētākās kok-

vilnas zeķes jau otrā ceļojuma dienā būs cauras,

radot kāju ievainojumus (noberzumus v. t. t).

Jāraugās, lai zeķes cieši un gludi pieguļ pēdai

apavā, grumbas un cieti lāpījumi pēdā rada čul-

gas, ādas sacietējumus un noberzumus. Ik pārs

dienas visiem noteikti jāmaina zeķes, bet kam

svīst kājas, — ikdienas. Tādēļ lieks zeķu pāris

vienmēr jājem mugursomā līdzi; 2—3 pāru zeķu

pilnīgi pietiek. Kāju higiēna prasa, lai ikvakaru,

pēc nobeigtā kājceļojuma, zeķes mainītu: to pāri,

kas valkāts dienā, īsu brīdi iemērc ūdenī, iz-

griež un izkar žūšanai; ja līdz rītam zeķes nav

izžuvušas, tās jājem līdzi mugursomā mitras, iz-

žāvējot dienvidlaikā. Zeķturi jāiraugās vienkārši,

lai tie netraucē asins riņķošanu (elasrjskas gu-

mijas, vienā pusē riņķis, otrā — āķis).

d) Svārki vēlami praktiski, gaisu caurlaido-

ša auduma, pusoderēti, bez vestes, aizpogājamām
kabatām.

c) Mētelis vairākdienu ceļojumam nepiecie-

šams, kā aizsargs pret lietu, vēju un aukstumu,

naktīs noder arī kā sega. Vēlams impregnēts —

ūdeni necaurlaidošs. Vēlams mētelis ar aizpo-

gājamu apkakli un aizpogājamām piedurknēm (vē-

jainā un lietainā laikā). Braucot mēteli var lie-

tāt kā polsteri, bet ejot siltā laikā, to ērti var
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uzsiet virs mugursomas.

Mēteli pret aukstumu

labi atvietā virssvārkij

tā sauc. „v ē ja jaka", kas

pēdējā laikā sāk izplatīties,

jo noder arī ziemas spor-

tam. Vēja jakai tāpat jābūt

impregnēta auduma, vaļēju,

bet aizpogājamu kaklu un

piedurknēm, vēlama ar

šķērskabatām, kur mitrā un

vēsā laikā rokas sasildīt,

(citādi jājem līdzi cimdi).

Jaunekļu Kristīgās Savienības sporta veikalā,

J. Allunana ielā 7, šādi virssvārki, pagatavoti

no speciāla impregnēta brezenta, pilnīgi ūdens-

droši, ar 4 kabatām un jostu, maksā sākot no

Ls 18.—.

Pret aukstumu tūristiem ceļojumos ieteicams nē-

sāt vilnas kamzoli, svīteri, džemperi, pulloveri, ar

izgrieztu kaklu. Pavasaros un rudeņos, tāpat vasa-

ras drēgnajos rītos un vakaros, tie labi noder kā

tērpi. Arī šos adītos apģērba gabalus ieteicams

darināt no impregnētām dzijām. Jau gatavu kam-

zoli var pats impregnēt, — 1/2 stundu to ieliek

un patur māla zemes šķīdinājumā 1 :9, pēc kam

izgriež un lēni žāvē.

f) Nepieciešama arī viegla cepure, tikai

ne cieta platmale, kura neērta un vējā jāpietur.

Cepure vēlama tāda, ka viņu sausā laikā ērti var

iebāzt kabatā. Rītos līdz pīkst. 12 un vēlākā pēc-

pusdienā ieteicams staigāt kailu galvu, ļaujot to

ultrā violetiem stariem. Braucot ar auto, nav jā-
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aizmirst līdzi jemt saules brilles, acu aizsargam

pret spožo saules gaismu un vēju.

g) Apavs ir viens no vissvarīgākiem ceļoju-

ma piederumiem un tādē] tūristam apava lietās

jābūt sevišķi uzmanīgam. Tūrista apavam jābūt

ērtam, ievalkātam, tas nekur nedrīkst spiest un

berzt, nedrīkst būt ne šaurs, ne pārāk plats;

tam jābūt arī ūdeni necaurlaidošam un katrā

ziņā zemiem papēžiem. Lai pēda labi piegulētu

apavam, ieteicams ielikt plānu ādas vai šķiedru

(tikai ne filca) starpzoli. Slapjā un aukstā laikā

starpzoles vietā ieteicams ielikt laikrakstus, ku-

rus ikvakaru noteikti jāmaina. Zoles iekšpusei

jābūt absolūti gludai (ikreizes pārbaudīt). Ik-

vienam garākam ceļojumam jāiegādājas jaunas

un izturīgas kurpju vai zābaku auklas, līdzi je-

mot otru pāri rezervei. Ceļojuma laikā, tiklīdz jūt,

ka apavu auklas palikušas vaļīgākas, tās atkal jāsa-
velk ciešāki. Tā sauc. zandaļu apavu veids de-

rīgs tikai īsākos ceļojumos, garos gājienos tās

nav praktiskas. J. K. S. sporta veikals izstrā-

dājis īpatnu ceļojumu kurpju paraugu, kas ir

izturīgas, vieglas, ūdensdrošas un ar divkāršām

zolēm (cena sākot ar Ls 12.—). Ceļojuma laikā

apavi jākopj: ja samirkuši un mitri, vakaros tie

cieši jāpiebāž laikrakstiem vai sienu un jāžāvē
mērenā siltumā (pie krāsns žāvējot tie sakaltis

un sarausies); agrā rītā, kad zālē liela rasa, tāpat
lietainā laikā, apavi jāietauko ar eļļu vai parasto

apavu krēmu (ērtākais tūbiņās), nenospodrinot

viņus. Daži tūristi paši padara savus apavus ūdens

necaurlaidošus ar parasto gumijas līmi (dabūja-

ma mazās tūbiņās velosipēdu veikalos), gumijē-

jot ādu tajā vietā, kur ta savienojas ar zoli.
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Citi atkal kā ādu, tā zoli ietauko ar lineļļu vai

rīciņeļļu, kura jāuzkarsē vārošā ūdenī un jā-

piepilina pāris pilos sveču tauku.

Dažus vārdus arī par dāmu apģērbu, jo

mūsu tūristes maz vēl prot ceļojumam piemēroti

ģērbties, un grupu ceļojumos, kur lielāks dalīb-

nieku skaits, dāmas bieži ģērbj pilsētas pēdējās
modes — zīda veļu, modes cepures un koferītī

tām līdzi vairāki tērpi pārmaiņai.

Vienkāršība un ērtība prasāma arī tūristu-

dāmu apģērbā un apavā. Tādēļ tūristēm ietei-

cami izturīgas krāsas platāki vilnas svārki, brī-

vi un ērti kā iešanai, tā kāpelēšanai (priekšā vai

sānos atpogājami; sk. zīm. d, 100. Ipp), ar kaba-

tām; sporta biksītes; sporta blūze ar vaļēju kaklu

unkabatām, kas atvietā neērto un ceļojumam nepie-

mēroto rokas somiņu; adīta jaka (džempers) un

mētelis. Vairākdienu ceļojumos mugursomā jābūt
vēl otrai blūzei. No ērtību un praktiskā viedokļa

tūristēm būtu ieteicamas tādas pat bikses, kā-

das ziemā nēsā dāmas-slēpotājas, bet tas vasarā

tomēr, laikam, neieviesīsies.

Dāmas-tūristes sevišķi grēko un dara sev pāri

apavu ziņā. Dāmas parasti nekad nepērk ērtus

apavus, bet elegantus un modernus, un skai-

sto kurpīšu dēļ cieš sāpes un neērtības. Sa-

mocītās kājas jau pirmajos ceļojumos atriebjas.

Ceļojumos dāmām obligātoriski jāvalkā ērtas spor-

ta kurpes, ar platu un visādā ziņā zemu papēdi.

Ja viņām tiešām kauns ar šādu „nemodernu apa-

vu" pilsētā rādīties, lai tos noslēpj mugursomāun

ērtos apavus uzvelk tikai ceļojuma laikā, bet mo-

dernās kurpes nēsāt visu ceļu mugursomā lī-
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dzi. Pārējais apģērbs vispārējos vilcienos tads

pats, kā tūristiem-kungiem.

Mugursomas saturs

Sasietās paciņas, papes kārbiņas, čemodāni, ko-

feri un portfeļi ir zaļumnieku, ekskursantu un

izpriecas ceļotāju ārējā pazīme. Bet tūristu —

īsto dzimtenes apceļotāju pazīst pēc mugurso-

mas, bez kuras tas vairākdienu ceļojumā nevar un

arī nemaz neprot ceļot. Jo vieglāka bus mugur-

soma, jo ceļojums patīkamāks, — viegla ceļa

soma padara visu ceļojumu jauku. Arī tūrists

mugursomā lai nejem līdzi nevajadzīgas lie-

tas un dažādus niekus, bez kuriem ceļojumā

var labi iztikt, bet nav arī jāatstāj mājās nepie-

ciešami priekšmeti, kas ceļā allaž lieti noder.

Tāds ceļotājs, kas, sagatavojot mugursomu, do-

mājis tikai, kā mazāk ko līdzi jemt, vēlāk rūg-

ti to nožēlo. Tādēļ, mugursomas sagatavošanā

vajadzīga sava prakse. Pirmos ceļojumos ļoti ie-

teicams uzrakstīt visu, kas ceļotājam pirmā bri-

di šķiet nepieciešams; pēc stundas šis saraksts

jāpārlasa un jāstrīpo viss, bez ka var iztikt.

Vakarā saraksts pārlasāms vēlreiz un jāpārdomā,
vai vēl nebūtu kas lieks un mājās atstājams.
Kas pēc tam vēl paliks sarakstā, to droši je-
miet līdzi. Pieredzējis dzimtenes apceļotājs jau

pēc trešā ceļojuma bez lielas domāšanas noteiks

mugursomas nepieciešamo saturu, kurš ar katru

nākošo ceļojumu priekšmetu daudzuma ziņā drī-

zāk plaks, nekā pieaugs.

Daži vārdi arī par pašu mugursomu. Ār-

zemēs reklamē daudzas mugursomas, bet bie-
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ži vien dārgākais un glītākais — praktiski iz-

rādījies mazvērtīgākais. Arī Latvijas tirgū pa-

rādījušās jau vairākas mugursomas un jāatzīst,

ka konkurence nākusi par labu kā cenai, tā man-

tas kvalitātei. Pirmais noteikums — mugursomai

noteikti jābūt ūdeni necaurlaidošai. Tālāk, priekš-

rocība jādod tām, kurām vairākas ārējās kaba-

tas, ne ar pogu, bet ar siksnu aiztaisāmas. Ša-

jās kabatās novietājama ceļojuma krūzīte, ce-

ļojuma vadonis, vilcienu un tūristu apmetņu sa-

raksts, karte, papīrs, v, c. biežāk vajadzīgas lie-

tas. Labas ir mugursomas, kam plecu siksnas jo

platas. Vīkenda ceļojumam pilnīgi pietiek ar vien-

kāršu zaļu vai brūnu brezenta mugursomu, ar

vienu ārējo kabatu (līdzīga zīm. a); tāda soma J.

K. S. sporta veikalā, maksā Ls 8.—,
bet Skau-

tu kantīne, Ģertrūdes ielā 5, sākot jau ar

Ls 5.90. Vairākdienu ceļojumiem ieteicamas ēr-

tākas un lielākas mugursomas (sk. zīm. aunb), ar

vairākām kabatām; piem., J. K. S. sporta vei-

kalā šādas mugursomas ar 2 ārējām un 1 iekšējo

kabatu dabūjamas jau par Ls 14.—. Tiem, kas

bieži ceļo garus maršrūtus, un ceļojumos pava-
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da ilgu laiku, smagāks ir viss mugursomas sa-

turs (piem., sega, mētelis, telts v. t. t), kādēļ

jāizvēlas tāda soma, lai visu līdzi jemamo va-

rētu ērti ielikt un lai tā botu viegli nēsājama.

Šajā ziņā ieteicamas tā sauc. Bergena sistēmas

mugursomas, ar sevišķiem steķiem — atbalstu

(staipules vai vieglas caurules trijstūri), kas vien-

mērīgi sadala visu mugursomas svaru, labi pie-

kļaujas mugurai un nenogurdina plecus, pasar-

gā arī no svīšanas. Šādu garākos ceļojumos ne-

atvietājamu mugursomu, sākot ar Ls 22.—, var

dabūt J.K. S. sporta veikalā (sk. 106 lpp. zīm. c)
— spec. „

Tūristu" modelis, ar 3 lielām ārējām ka-

batām.

Ko jemt līdzi mugursomā? Vairākdienu ce-

ļojumam mugursomā vajadzētu atrasties (viss sa-

pakojams iepriekšējā dienā, pirms ceļojuma):

naktskreklam (obligātoriski), rezerves virskrek-

lam, otrām sporta vai peldu biksītēm, 2—3 zeķu

pāriem, cimdiem, (vēsam un slapjam laikam),
2—3 nēzdodziņiem, dvielim, maizes kulītei (sk.
tālāk „Ceļa kule"), ceļojuma krūzītei (plakanā

formā, no aluminija, maksā 97 snt. vai plastelita
maksā 85 snt.; sk. zīmējumu d), kabatas nazim

(vēlams, kam bez asmiņiem
vēl viļķis, Ilēns un konser-

vu griežamais) vai mazam

duncītim, aluminija ūdens

pudelei (maksā Ls 2.70, sk.

zīmējumu a); termospudele

tūristu ceļojumos nav ietei-

cama), dakšiņai — nazim (armijas paraugs 70 snt.,

parastais 50 snt; sk. zīmējumu c); ēdamkarotei,

atsevišķā kulītē kārbiņā glabātām drošības ada-

tām, diegiem, adatām un pogām, rezerves kurp-
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ju (zābaku) auklām, sērkociņiem, ziepēm (netīt

papīrā, bet glabāt aluminija vai cellulolda kārbi-

ņā; ceļojumā jemt līdzi jau lietātas ziepes, —

būs vieglāks nesamais), zobu sukai un pastai,
matu ķemmēm, bārdskujamiem piederumiem ar

spogulīti, pasei, pulkstenim, ceļu kartei, vilcie-

nu sarakstam, tūristu apmetņu sarakstam, zīmu-

lim (pildspalvai) un papīrim, apavu krēmam

(tūbiņās), un ļoti vēlama ari elektriskā kaba-

tas lampiņa, kompass, tālskats un fotoaparāts.
Nav jāaizmirst ari pārsienāmie līdzekļi (saites
un pārsienamā vate), joda tinktūra (aizsargpu-

delltes), leikoplasts, cinkpasta (noberzumiem), chi-

nlns, olīveļļa (ādas kopšanai), Hofmaņa piles,

galvas pulveri un hipermangānais kālijs (dezin-

fekcijai). 2 nedēļu un vēl ilgākā ceļojumā jājem
līdzi vairāk veļas, ko var aizsūtīt jau iepriekš

pa pastu, kā paciņu, uz nodomāto tūristu ap-

metni.

Grupu ceļojumos katrā ziņā ieteicams jemt
līdzi sanitāro somu (glīta sanitārā soma skautu

kantlnē maksā Ls 8,80).
Tūristiem nometņotājiem un smaiļotājiem vēl

jājem līdzi teltis, katliņš (skautu kantlnē mak-

sā Ls 5.60) un gumijas paklājs gulēšanai (skau-
tu kantīnē sākot jau ar Ls 2.— metrā).

Jaunekļu Kristīgās Savienības sporta veikalā

dabūjamas 2 m dziļas, 1,50 m platas teltis no

speciālas telšu drēbes, aizsargkrāsā, ar salie-

kamiem stabiņiem, par Ls 45.—. Tāda pat telts no

baltas telšu drēbes (sk. zīm.), mājiņveidīga, apm. 4
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kg smaga, par Ls 22.— ar visiem piederumiem;

par Ls 40.— var jau dabūt telti 4 personām,

no baltas telšu drēbes, apm. 3,5 kg svarā.

Kājceļotājiem, kas ceJo gru-

pās, lai nebūtu jānes smagā

kopīgā telts, ieteicams la-

bāk pirkt atsevišķas telte-

nes: no 3 teltenēm var

viegli sastādīt telti, 4 per-

sonām! Šādas teltenes noder

ceļotājiem kā telts, uzmet-

nis, guļmaiss un paklājs.

„Universāl" modeļa teltene,

165X165 cm apmērā, mak-

sā Ls 10.—. No mazliet lie-

lākas teltenes (apm. 220X
220 cm) tūrists var uzcelt

sev veselu rindu dažādas

teltis (sk. zīmējumu, katrai

teltij blakus parādīts telte-

nes locījums).

Bez visa ta ikvienam tūristam ceļojuma vel

jājem līdzi jautrs gars un priecīga sirds!

Bet ceļa spieķis? Tā ir garšas lieta, kas

ceļa spieķi neatzīst (jānēsā rokā, ierobežo kustī-

bas brīvību, rada nedabisku iešanas gaitu), jā-

ceļo bez tā; kam tas patīk (noder kā at-

balsts gludās šosejās, pakalnos kāpjot, šauros

kājceliņos palīdz noturēt līdzsvaru, it kā ~trešā

kāja" atvieglina iešanu, noder grāvju pārlekša-

nai, kā aizsargs pret nikniem suņiem v. t. t.),

ceļa spieķi var iegūt ceļā (ejot ceļa spieķi jā-

maina rokās: vienu km labā rokā, otru — no-

iet ar spieķi kreisā rokā).

Ārzemēs tūrista mugursomā neiztrūkstoša lie-

ta ir guļmaiss, kas jāieteic arī ceļotājiem Latvijā.
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Sevišķi tas ieteicams tiem, kas ceļojot apmetas
lauku apmetnēs, kur tas atvietā gultas veļu. Līdz

ar to pārnakšņojums būs lētāks (saimniecei nav

jāklāj savi tīrie palagi) un, galvenais, higiēniskāks

(gulētājs nepieskaras svešai segai, spilvenam v.

tml.).

Divus 85 cm platus un ap 2 m garus linu

palagus, līdz apm. 60—80 cm garumā sašuj kopā,
kā maisu, pārējos 50—70 cm atstāj vaļā, kā ka-

pi (sk. zīmējumu). Apakšējo galu pārklāj pāri

pagalvim un piesien, virsējo (vēlams to piešūt

platāku un mazliet gafāku par apakšējo) — pāri

segai. Pašam ielienot šai maisā, gulētājs nepie-
skārsies ne svešai gultas segai, ne svešam spil-

venam, matracei, v. t. t. Šāds guļmaiss loti
ērts un viegls, un tā kā tūristu apmetnēs sa-

mērā augsta pārnakšņojuma maksa (60—80 snt.

par nakti), kas izskaidrojama ar to, ka saimniecei

otrā dienā jāmazgā tūristu lietātā gultas veļa, tad

ceļojums ar savu guļmaisu tūristam dos lielus

ietaupījumus.

Pašā jaunākā laikā ārzemēs, ceļojumu piede-

rumu veikalos, parādījušies arī cita veida guļa-

mie maisi: gulēšanai brīvā dabā. Tie ir mfiksti,

mazi, sarullējumi un viegli, pildīti ar vati, vilnu,

spalvām vai dūnām. Mīkstais pildījums, — kā

apakšā tā augšā, — ļauj droši gulēt uz kai-

las zemes (guļmaiss tikpat mīksts, kā matrace)
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un zem kailas debess (guļmaiss tikpat silts, kā

3 vilnas segas). Šāds 180x75 cm liels guļmaiss

sver tikai ap 1,6 kg un sarullēts dod 36x22

cm lielu saini. Jaunākais sasniegums ir Berge-

ra guļamā mugursoma (vācu patentē): parastā

veida mugursoma ar 3 lielām ārējām kabatām,

kurā var arī gulēt; ideāla tūristiem, kas mīl

gulēt svaigā gaisā, (sk. zīmējumu). Šāda Bergera

guļamā mugursoma naktī ir 180x65 cm liela,

dienā lietāta kā mugursoma — 60x65 cm,

zem 3 kg svarā (vieglāka, nekā kad parasta

mugursomā jānēsā guļmaiss).

Vienkāršie guļamie maisi gulēšanai brīvā da-

bā dabūjami ari jau Latvijā, Jaunekļu Kristīgās
Savienības sporta veikalā. Sākot ar Ls 22.— da-

būjami oderēti guļmaisi, ar siltu flaneļa segu

un palagu un ar gumijas paklāju. Ir vērts, ka

šie guļmaisi izplatītos mūsu tūristu saime.

Liela māksla ir mugursomas pakošana, kas jā-

dara kārtīgi un rūpīgi. Neviens priekšmets mu-

gursomā nedrīkstētu atrasties par sevi (izjemot

tos, kas somas kabatās), nevienu priekšmetu ne-

drīkstētu likt mugursomā papīros satītu, kas pēc
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tam saplēsti jānomet mežā vai laukā. īsts tūrists

tādēļ nežēlo vienreizējus izdevumus un mugur-

somas sapakošanai pagatavo atsevišķas drēbju
kulītes (vēlams no impregnētā auduma), dažā-

dos lielumos un dažādās krāsas, ar aizsienamām

bantītēm, vai, vēl labāk, ar iešūtiem raujamslē-

džiem. Vienā šādā kulē (piem. baltā) ieliek visu

veļu (kreklus, dvieļus, zeķes v. t. t., tā veļa

nekad nepieputēs mugursomu vaļā taisot), otrā

— (piem. zilā) ziepes, zobu kopšanas un skujamos

piederumus v. tml., trešājā (piem. sarkanā) —

metalla kārbiņu ar šujamiem piederumiem, po-

gām, drošības adatām, kurpju auklām v. tml.,

ceturtajā (piem. dzeltānā) — apavu kopšanas

piederumus, piektā lielākā (piem. pelēkā) — no-

der kā maizes kulīte, sestā (piem. zaļā) — me-

dikamentiem v. tml. Šādās kulītēs ērti var sa-

pakot ceļojuma piederumus un, iegaumējot krā-

sas, vienmēr ātri iespējams atrast meklējamo.

Lai atrastu angļu adatu, nav vairs jāizpako visa

mugursoma, bet to tūdaļ var atrast attiecīgās

krāsas kulītē. Mugursomā viss jāsapako tā, lai

meklējamo varētu arī tumsā atrast.

Mugursoma jāpako vairāk augstumā, kā platu-

mā, plakaniska; resna, bumbveidīga mugursoma

velk uz leju. Lielākās un smagākās lietas jāliek

mugursomas apakšā, starp viņām jāliek drēbes

gabali, mugurai pieguļošā pusē jāliek mīkstas

lietas, veļa, segas, guļammaiss v. t. t. Ja mu-

gursoma būs nepareizi pakota, kārbiņu šķaut-

nes un trauku malas nepatīkami spiedīs muguru.

Arī nevienmērīgi sadalīts mugursomas smagums

apgrūtina nešanu. Pirms mugursomu celt ple-

cos, tā krietni jāsakrata, jāapgriež ar augšgalu
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uz leju, pēc kam jāpārbauda, vai tomēr kur nav

radušās šķautnes, tad vēlreiz viscauri viegli uz-

sit ar delnu, lai mugursoma paliek plakaniskāka.

Tūristu mugursomas saturam vienmēr jābūt tā-

dam, ka viņu droši var sviest un viļāt. Ja ce-

ļojumā jem līdzi mēteli, tas jāsaritina un ar di-

vām siksniņām jāpiesprādzē pie mugursomas,

starp pleciem un muguru. Tad var to likt ple-

cos. Mugursomu jāprot ari nest, tā nesama

ne pārāk augstu, ne pārāk zemu, bet — tā, lai

smagums izdalās uz visu ķermeni, ne uz ple-

ciem vien, un mugursomas lejas daļa lai atbal-

stītos uz krustiem (sk. zīmējumu, pa kreisi ne-

pareizi nesta, pa la-

bi pareizi nesta mu-

gursoma). Pareizi ne-

sta mugursoma vien-

mēr būs viegla nasta,

kas atvieglina visu ce-

ļošanu, — velk plecus

atpakaļ, krūtis pado-

das uz āru, elpa kļUst

brīvāka v. t. t. Bet arī pie mugursomas jāpierod:

neieradis tūrists 3 kg smagu mugursomu jūt

smagāk, nekā ieradušais 10 kg smagu, kur iek-

šā viņa ceļojumu piederumi garākam maršrūtam.

Parastais mugursomas svars jaunatnes ceļojumos

ap 4 kg, pieaugušo — 5—6 kg. Pirmās tū-

ristu gaitās ari šis smagums būs sajūtams visā

ceļojumā (ātrāk nogurst, ceļas temperatūra, svīst

v. t. t.).

Un vēl viens draudzīgs padoms: pēc katra pār-

nakšņojuma, pirms dodieties tālāk ceļojumā, vēl-
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reiz pārbaudiet, vai neesiet ko atstājuši. Kāda

populārā tūristu mītnē, tās pārzinis vienā va-

sarā uzkrājis no tūristiem aizmirstus 25 ziepju

gabaliņus, 12 zobu sukas, 6 dvieļus un 3 zāba-

ku sukas.

Ceļa kule

Viena no svarīgākām tūrista mugursomas sa-

stāvdaļām ir ceļa maize. Tūristu gaitās dzim-

tenes apceļotāju nekur negaida bagātīga ēdie-

nu karte, visur tam pašam jāgādā par uzturu.

Dzimtenes ceļojumu svētība tautas veselības kop-

šanā ir tā, ka tie dod radikālu dzīves veida pār-

maiņu; tūristam, starp citu, jāatsakās arī no siltām

brokastim, vakariņām un 3 ēdienu pusdienām,

Tie nav nekādi tūristi, kas ceļojumos vairāk do-

mā par vēderu, nekā par dabas krāšņumu, un

kas, pāris stundas pakustējušies svaigā gaisa,

kāri metas pie ēdieniem un dzērieniem bagā-

tīgi piebāztām ceļa somām.

Vīkenda ceļojumā ceļa maizes jautājums at-

risināms viegli, jo maza diēta, vienkāršāks uz-

turs, veselības ziņā pat silti ieteicams. Šajos ceļo-

jumos parasti iztiek ar sviestmaizēm, kas jau ga-

tavas sasmērētas (starp katru riku jāliek sviest-

papīrs). Sviestmaizes iepakājamas ciešās alumini-

ja kārbās, citādi tās tiek saspiestas, sviests izkūst,

maizītes izkalst un kļūst negaršīgas, kārbu ar sviest-

maizēm savukārt ieliek krāsainā kulītē; nekad

sviestmaizes nedrīkst ievīstīt laikrakstu papīros.

Bez sviestmaizēm vēl var jemt svaigus augļus

(tomātus, gurķus, āboļus — ēst ar lauku rudzu

maizi), novārītas olas (uzglabājamas aluminija



115

olu traukos, sk. zīm. b, 107. lpp.), ceļojumu

pudelē ielejams citronūdens (nesaldināts) v. tml.

Pienu brokastīm, pusdienām un vakariņām var

dabūt katrā tūristu apmetnē.

Grūtāk atrisināms ceļa maizes jautājums ga-

rākos, vairākdienu ceļojumos, kad tūrista uztu-

ru nosaka nevien labā apetīte, bet ari sašauri-

nātais budžets. Garākos ceļojumos sviestmaižu

vietā jājem nesagriezts maizes kukulis vai pus-

kukulis, (vislabāk tirgū pirkta lauku rupjmaize,
vai veikalos dabūjamā pilngraudu rudzu mai-

ze), kas, ceļojot karstā laikā, jāietin mitrā nēz-

dogā, lai tā nesažūtu un vienmēr būtu svaiga.

Sviestu un uzgriežamos ieliek aizskrūvējamās alu-

minija vai plastellta kārbās. Daudzi gan ceļoju-

mos lietā stikla ievārījumu burciņas ar aizskrū-

vējamu skārda vāciņu, bet ar tām ļoti vārīgi

jāapietas, kādēļ lietderīgāk vienreiz izdot pāris
desmit santīmus vairāk un nopirkt piemērotu,

izturīgu un drošu sviesta trauku visiem ceļoju-

miem. Tomātus, svaigus gurķus, žāvētus augļus,

citronus arī turēt ciešās kārbās. Bez aizskrū-

vējamiem aluminija olu biķerīšiem dabūjamas arī

saskrūvējamas ceļojumu sālnīcas, cukurnīcas v.

tml.; nekad sāli vai cukuru neturēt papes kār-

biņās, tūtiņās vai stikla pudelītēs; ja mugurso-

ma ūdeni cauri nelaiž, tad tos var iebērt mazos

krāsainos maisiņos, kas novietājami slēgtās kār-

bās, pie pilnīgi sausiem priekšmetiem. Konservi,

stipri sieri, piparotas desas, saldumi v. tml. jā-

atstāj mājās, tie rada veltīgas slāpes (katrs grams

sāls prasa 70 gr. ūdens) un pie tam nav ve-

selīgi. Tāpat ceļojumos noteikti jāvairās gaļas.

Mednieki, dabas pētnieki v. c. ceļotāji un dabas



116

draugi nedēļām ilgi pārtiek vienīgi no maizes

un augļiem, un ir ļoti spēcīgi un veselīgi. Pie-

nu, sviestu, olas, biezpienu v. tml. lauku pro-

duktus tūrists var dabūt pirkt gandrīz katrā saim-

niecībā. Garākos ceļojumos noteikti reizi die-

nā - vakaros — jāietur silts azaids (biezputra,
piena putra v. tml.), kas nu katrā tūristu ap-

metnē saimei tovakar galdā. īsts dzimtenes ce-

ļinieks vienmēr priecāsies baudīt to pašu ēdie-

nu, ko ēd lauku saime. Tūristu gaitās ikviens

kumoss turklāt arvien garšīgāks, kā mājās. Par

uzturu ceļojuma laikā tuvāk sk. nodaļā „Ēšana

un dzeršana" (145. lpp.).

Tūristiem un lielākām jaunatnes ceļotāju gru-

pām ieteicams ēdienu pašiem gatavot. Ārzemēs,

kur nometņošana (camping's) ļoti populāra, pat
individuāltūristi uz savas vieglās (480 gr.) spir-

ta vai autobencīna virtuvrtes (sk. zīmējumu) ga-

tavo ēdienu.

Šāds ceļotājs ceļo nevien lēti, bet pilnīgi arī

izjūt ceļošanas prieku un dabas romantiku. At-

tīstoties nācionālam tūrismam, arī mums būs

jādomā par nometņošanas propagandu.

Pagaidām pie mums ēdienus paši vāra vai vie-

nīgi skauti savās nometnēs, produktus pērkot

no vietējiem, tā veicinot viņu apgrozījumus, no-

dibinot pazīšanos v. t. t.
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Viegla maizes kulīte un plāns uzturs ceļā, lai

nevienu nekavē apceļot arī mUsu dzimtās zemes

nabadzīgākos apvidus, kur ceļotājam pat sviestu

un olas bus grūtāk dabūt. Tūrista īstais uz-

turs taču ir saule un gaiss, nevis olas, sviests vai

šķiņķis.

Ceļo atvērtam acīm — ceļo pēc kartes

Runājot par sagatavošanos ceļojumam, jau vai-

rākkārt uzsvērts, ka tūristam jāsagatavojas ari

garīgi jau mājās jāiepazīstas ar apceļojamo

maršrutu. Diemžēl mūsu literatūrā vēl trūkst vis-

pusīga tūristu vadoņa. Pagaidām latvju tūrista

plašākā rokas grāmatā un viņa vienīgais ceļojumu
vadonis ir dzimtenes karte. Pēc dzimtenes

kartes viņš sagatavo savu ceļojumu, ar to pa-

šu karti rokas apstaigā skaisto Latviju, pats uz-

meklē viņas skaistākos ceļus un ievērojamākas da-

bas, vēstures vai kultūras vietas. Šādiem ceļo-

jumiem pēc topogrāfiskās kartes, ir liela no-

zīme, jo pētot karti visa tuvā un tālā apkārtne

redzama pavisam citādā uztverē un daudz dzi-

ļāk iespiežas tūrista atmiņā, nekā šo ceļu meklējot
tikai pēc ceļu uzrakstiem vai rokas grāmatas.

Laba ceļu karte rāda nevien noieto un vēl ejamo

ceļu, bet iepazīstina arī ar tām vietām (pilskal-
niem, kainiem, ezeriem, baznīcām, muižām v.

t. t.), kas atrodas no mūsu ceļa pa labi vai krei-

si, aiz netālā sila v. tml. No dzimtenes mācības

viedokļa pat tādam ceļotājam, kas ceļo slēgtā

automobilī vai vilcienā, ieteicams jemt līdzi la-

bu karti un šad tad pasekot savam ceļojumam.
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Laba karte tūristam ir tas pats, kas kuģinie-
kam kompass. Ceļojot ar un pēc kartes, tūrists

ceļo „atvērtām acīm" un labi iepazīstas ar

dzimtās zemes ģeogrāfiju.

Bet karte ir grāmata, kuras saturs saprotams
tikai tam, kas viņu prot lasīt: kas prot kartogrā-

fisko alfabētu. Tādēļ, ikvienam dzimtenes apce-

ļotājam, pirms tas atver savu karti, vispirms

jāiemācās šo karti lasīt. Mūsu tūristu lielākais

vairums, diemžēl, karti lietā visai maz (tiem pie-

tiek ar izliktiem ceļu uzrakstiem un uzstādītām

tūristu informācijas vitrīnēm), un arī tie, kas

viņu lietā, to skata tikai, lai pasekotu ejamam

ceļam, lai zinātu, kur būs jānogriežas, lai sa-

sniegtu Zaļo vai Kalna muižu. Tūristam, kas

karti saprot, tā rāda katru tuvāko braslu, skatu

torni, pakalnu, dzirnavas (sk. zīmējumu), kam

nupat paiets garām. Tūrists ar karti pazīs ap-

ceļoto pagastu labāk, kā vietējie iedzīvotāji. Tā-

dam tūristam nekad nav jātaujā ceļa gājējs, cik

tālu vēl jāiet (laucinieki nekad arī nepateiks pa-

reizo attālumu), nav jāprasa ceļš, nav jātaujā

katra ezera vai kalna nosaukums. Tādēļ, saga-

tavojoties ceļojumam, sīki jāizstudē uz kartes pa

posmiem viss nākošā ceļojuma maršrūts, un la-
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bi jāiegaumē, lai pie katra lielākā ezera vai me-

ža pudura nebūtu atkal jāpēta karte. Nepietiek,

ja tūrists pirms ceļojuma tikai teorētiski iepa-

zīstas ar apceļojamās vietas vēsturi, tam jāzin

ari viņas ģeogrāfiskais saturs, un to rāda karte.

Kādas kartes lietāt? Pēc iespējas jaunākos iz-

devumus (tikai kalni un upes nemainās, ceļi, mā-

jas meži uz kartēm mainās - - izzūd, nāk klāt

v. tml.), pareizākos un sīkākos uzmērījumos. Pa-

reizākās kartes vienmēr būs oficiālo valsts ie-

stāžu izdevumos. Jo kartei mazāks mērogs, jo

Viena un tā pati vieta (Bauska ar apkārtni)
dažādos karšu mērogos.

Pa kreisi 1:200.000 mērogā, pa labi 1:75.000

viņa sīkāka. Mērogs (1:75.000, 1:200.000,
1 :350.000 v. t. t.) rāda, cik daudz reizes da-

ba uz kartes pamazināta, tā piem., pēc mēroga

1 :200.000 dabā viss ir 200.000 reizes lielāks,

kā kartē. Kartes mēroga lielumu viegli aplēst,

ja uz kartes iespiestam mērogam nostrīpo pē-

dējās 2 nulles, jo atlikušais skaitlis tad rādīs,

cik viens kartes cm rāda metrus dabā (piem., mē-
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roga 1 :75.000 viens kartes cm ir 750 m da-

bā, 1:200.000=2000 m. dabā u.t.jpr.). Kā sī-

kākās tūristu kartes ieteicamas Armijas štāba ģeo-

daizijas-topografiskās daļas topogrāfiskās kartes

1 : 75.000 mērogā, tā sauc. pamatkartes, 4 krā-

su izpildījumā un visjaunākās štāba kartes

1 :200.000 mērogā, 5 krāsu izpildījumā. Topo-

grāfisko karšu priekšrocība ir tā, ka uz tām ar

sevišķām topogrāfiskām zīmēm (sk. zīm. 118. !pp.)

iespējami sīki atzīmēti dabā esošie kājceliņi (sī-
kie kājceliņi tūristu lielākais prieks), tiltiņi, sti-

gas, pieminekļi, rūpniecības ūzjēmumi, kalni v.

t. t., kamēr uz ģeogrāfiskām kartēm (1 : 300.000

un vairāk) tik sīku apzīmējumu nav. Kājceļoju-

miem ieteicamākā karte ir 1 :75.000 mērogaštāba

karte, kurā ik 750 m dabā attēloti 1 kartes cm vai

1 km dabā = 13,5 mm kartes gabalam (1 lapa

maksā Ls 1.—; šīs kartes dabūjamas arī Tū-

risma birojā). Autobraucieniem šīs 1 : 75.000 mē-

roga kartes nav izdevīgas, jo tad tūristam jā-
ved līdzi vesela karšu bibliotēka. Autotūristiem

ieteicamas armijas kartes 1 1200.000 mērogā, ku-

ras 1 lapa satur to pašu ko 12 iepriekšminētās

(1 : 75.000) kartes lapas (visa Latvija ietverta 12

lapās). Ļoti jauka ir Šoseju un zemes ceļu de-

partamenta izdotā Ceļu karte tūrismam, 1 : 390.000

mērogā, kur visu Latviju attēlo 29 glīti iesietas

lapas 4 krāsu izpildījumā (jaunākie ceļi, pārska-

tāmi attālumi v. 1.1., maksā Ls 6.—). Populārākos

tūristu maršrutus Tūrisma birojs sācis izdot se-

višķās tūristu pastkartēs, kas ir atsevišķi izgrie-

zumi no sīkajām štāba kartēm (maksā 5 snt.).

levērojot topogrāfisko karšu lielo praktisko un

valstisko (stratēģisko) nozīmi, tūristu pulciņos
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vēlams noturēt populāras lekcijas par šādām kar-

tēm un iemācīt kāršu lasīšanu (ieteicama rokas grā-

mata virsleitn. A. Eglīša „Karte, kā to lasīt un

sastādīt").

Topogrāfiskā kartē ir uz papīra attēlots ga-

baliņš no mūsu dzimtās zemes, tūrista ceļa bied-

ris, ceļa vadonis un padomdevējs, kādēļ ikvie-

nam dzimtenes ceļiniekam ieteicams pamazām ie-

gādāties un sakrāt visu populārāko novadu kar-

šu atsevišķās lapas.

Nepietiek, ja ceļojuma laikā karti nēsājam tikai

kabatā, jāmēģina to paturēt arī galvā. Kartes bal-

tajā mugurpusē var atzīmēt nepieciešamās Vē-

sturiskās ziņas par apceļojamo apvidu. Uz pa-

šas kartes savukārt ar krāsainu zīmuli var uzzīmēt

visas tūristu apmetnes apceļojamā rajonā, tad

ceļojot nebūs jāmeklē apmetņu sarakstā. Lielisku

karšu un tūrisma propagandu varētu veikt sko-

las, ja augstākās klasēs dzimtenes mācības stun-

dās katram skolēnam liktu iegādāties sīkāko ap-

kārtnes karti (1 :75.000) un uzdotu pa svēt-

dienām personīgi izkontrolēt kartes pareizību un

uznest visus radušos papildinājumus un jauni-

nājumus.

Karte tūristam ir dārgākā grāmata, tādēļ ta

jātaupa. Ceļā karte ātri nolietajās, locījumu vie-

tās saplīst, zūd viņas vērtība. Lai to novērstu,
ieteicams karti uzvilkt uz audekla (kartes uzvelk

Izglītības min. mācības līdzekļu nozare, arī pats

to var izdarīt nosmērējot ar klīsteri kartes mugur-

pusi, rūpīgi uzliekot to uz plāna linu audekla un

ar tīru lupatiņu vienmērīgi nogludinot). Var ari

uzlīmēt kartes mugurpusē tikai locījumu vietās

šauru audekla strēmelīti. Lai karte nebojātos,
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ieteicams to nēsāt celluloida aizsargā (dabūjams

grāmatveikalos apliecībām, pasēm v. tml.), sa-

locot viņu tā, ka apceļojamais novads būtu virs-

pusē. Daži lielākā mēroga karti (1 :200.000) sa-

griež mazākā formātā, pēc kartes kvadrātiem (ko

veido parallēles un meridiāns), mazās lapiņas sa-

numurē un saliek celluloida aizsargā, virsējo la-

piņu pēc vajadzības pārmainot. Kas var, lai no-

pērk sevišķas karšu somiņas ceļojumiem. J. K.

S. sporta veikalā šādas karšu somiņas no stipras

cūkādas, ar kompasa ligzdu un sagrafētu cel-

luloida vāku maksā Ls 7.—.
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2. Ceļā

Ceļojuma vadītājs

šīs rindas veltītas tūristu grupām, kur visu ce-

ļojumu vada viens vadonis — ceļvedis. Tūristu

ceļojumu vadonim jābūt tūristam ar bagātiem

piedzīvojumiem, viņam jābūt krietnam dabas

draugam, kam sirdī kvēl dzimtenes mīlestība.

Sevišķi svarīgs ceļojuma vadoņa jautājums ir jau-

natnes ceļojumos, kur viņam, bez jau minētām

īpašībām, jābūt vēl jaunatnes draugam, kam pa-

šam sirds vēl jauna. Skolotājam, kas vada sko-

lēnus ceļojumos, sniedzot tiem paskaidrojumus,

jāatmet sausais klases tonis; nepietiek, ka ap-

meklētā pilskalnā tas noskaita chronikas datus,

— kad senā pils celta un kad tā nopostīta, bet

ar savu dzīvo, valdzinošo stāstījumu viņam jā-

prot skolēnu acu priekšā uzburt senlatvju dzī-

ves ainu, sīvās cīņas ar iebrucējiem, modinot

dzimtenes mīlestību un pārdomas par redzēto

un dzirdēto. Ceļojuma vadonim jaunieši jāmāca

nevien skatīt dzimtenes dabu, bet to arī saprast,
radīt prieku par visu skaisto, cēlo un daiļo. Tas

nebūt nav tik viegli, jo jaunatne skolas gados

nespēj lietas dziļāk sajust un saprast.

Ceļojuma vadonis uzjēmies lielu atbildību.

Daudz pūles prasa ceļojuma sagatavošana (marš-
rūta izstrādāšana, sarakstīšanās ar apmetnēm v.

t. t.), bet vēl vairāk pati vadīšana, lai ceļojums
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noritētu gludi. No ceļojuma lietpratīgas vadī-

bas atkarājas visa ceļojuma izdošanās. Vadītā-

jam sevišķi labi jāpazīst apceļojamā vieta; ja viņš

to nepazīst, tad iepriekš jāizbrauc vienam

ar to iepazīties. Jāpazīst nevien ceļš, bet arī visa

novada vēsture, ģeogrāfijā, daba, ģeoloģija (arī
flora un fauna), ar apceļojamo apkārtni saistī-

tās teikas, nostāsti v. t. t. Labs ceļa vadonis

pratīs sniegt atbildes visiem jautājumiem, viņš
būs jauks un izpalīdzīgs ceļa biedrs, ne „ko-
mandiers". Šajā ziņā mums vēl daudz jāmācās.

Grupu ceļojumos novēroti vadītāji, kas ceļojumu
vada nesagatavojušies, ceļš jāmeklē uz kartes (va-
dāmie to dažkārt atrod ātrāk, kā vadītājs), vadītājs

uz citiem skatās no augšas uz leju v. 1.1. Labu va-

dītāju sagatavošanai ar laiku vajadzēs rīkot se-

višķus kursus, kādi jau rīkoti oficiāliem pava-

doņiem gīdiem, kas par tūristu pavadonību

sajem atlīdzību. Grupu ceļotājiem, kam nav la-

ba ceļojuma vadītāja, labāk ieteicams attiecīga

vieta izmantot gīda pakalpojumus, kas sīki un

pamatīgi grupu iepazīstinās ar savas darbības

rajonu (izdevumi būs tikai pāris desmit santīmi

katram).

Vel jāuzsver, ka ceļojuma vadonim jāaizmirst

personīgās tieksmes un vēlēšanas, pirmā vieta

liekot vispārības intereses; vadītājs nedrīkst tvei-

cē ieiet lauku veikalā dzert limonādi, lai pā-

rējie meklē paši sev ūdeni; vadītājam viss savs

laiks jāziedo vispārībai. Labs ceļojuma vadītājs

ar katru tūristu ikdienas šo to pārrunās, apjau-

tāsies, kā kurais jūtas, kas nepatīk ceļojuma,

gādājot, lai apmierinātu ceļotāju vajadzības v.

t. t. Ceļojumu vadītājam jābūt cilvēkam ar hu-
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moru (atjautība un asprātība palīdz visos grūtos

brīžos), tam jābūt intelligentam, veseliem ner-

viem, mierīgam, apvaldītam, apķērīgam (nelai-

mes gadījumos), izturīgam; visur un vienmēr

taktiskam un laipnam. Pirmām jābūt augšā un

pēdējam jādodas gultā, grūtā ceļā viņam ne-

drīkst būt nekādas priekšrocības: slāpes veldzēt

pēdējam, ēst kopā, gulēt kopā ar tūristiem, lik-

stās, negaisā un nelaimes gadījumos aizmirst

personīgo drošību un veselību, lai uzticēto grupu

pārvestu veselu un apmierinātu mājas. Vadītājam

sevišķi labi jāprot pirmā palīdzība.

Valsts tiesībās ir starptautiski pazīstams iz-

teiciens: karalis ir savas valsts pirmais kalps,
bet arī tautai ir savi pienākumi pret karali. Tā-

pat arī ja ceļojuma vadītājs ir visas tūristu sai-

mes kalps, kuram jāziedojas, lai katrs tūrists bū-

tu apmierināts, tad viņam ir tiesība prasīt zi-

nāmus pienākumus arī no tūristiem, kuri ikvie-

nam grupu ceļotājam jāizpilda: vienmēr un vi-

sos apstākļos jārespektē vadītāja noteiktais ce-

ļojumu maršruts un dienas programma, nekur-

nēt pret vadoņa izmeklēto atpūtas vietu vai no-

teikto azaida laiku, ja ceļojuma vadonis tūristu

apmetnē visiem licis doties pie miera, nav jā-
uzvedas kā skolas puikām, kas slepus smiedami,

svilpodami un trokšņodami traucē miegu tiem,
kas noguruši. Ceļojuma vadītājs nav ceļotāju su-

lainis, tādēļ neapgrūtiniet to ar neskaitāmiem

elementārākiem jautājumiem, tīri personiskas da-

bas prasībām, personīgos iebildumus un vēlē-

jumus labāk atstājiet neizteiktus. Ja vadonis jūs

neapmierina un ja viņš jums nepatīk, nekurniet

un nekādā gadījumā neizrādiet to atklāti; nā-
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košam ceļojumam gādājiet labāku un simpātis-
kāku vadītāju.

Ceļojumu nobeidzot, atgriežoties pilsētā ne-

aizmirstiet spiest vadītājam roku un pateikties

par viņa rūpību un gādību. Tā būs viņa pa-

tīkamākā alga.

Vilcienā

Ceļojums faktiski sākas jau atstājot pilsētu.
Liels vairums tūristu ceļojumos dodas pa dzelz-

ceļu, lai sasniegtu kājceļojuma maršruta sāku-

ma punktu. Dienu pirms nodomātā ceļojuma vēl-

reiz pārbaudiet un iegaumējiet vilciena atieša-

nas laiku un sagatavojiet mugursomu. Uz sta-

ciju no mājas izejiet laikus, lai bez steigas, mie-

rīgā garā varētu sasniegt vilcienu. Grupu brau-

cējiem, saskaņā ar noteikumiem, stacijā jāiero-
das vismaz 15 min. pirms vilciena atiešanas.

Nevajadzīga kavēšanās un pēc tam liela steig-
šanās uz vilcienu nav ieteicama; vispirms jau

steidzoties sakarst un sas,vīst, kam var būt kļū-

mīgas sekas, jo vilcienā arvienu ir caurvējš, bez

tam pati steiga cilvēku padara nervozu un jau

ceļojuma sākumā rada sliktu gara stāvokli, kas

nelabvēlīgi ietekmē visu ceļojumu. Vēl vairāk

nervozē tie daudzie ceļa biedri, kas nepacietīgi

gaida, ik minūti raudzīdamies pulkstenī, vēlīno

līdzceļotāju. Ja arī grupa jau novietājusies vagonā,

tomēr vadītājam jākavējas pie barjera, lai sagai-
dītu „noklīdušo avi".

Visos ceļojumos pa dzelzceļu, kad arī jūs ne-

brauktu, rītā vai pēcpusdienā, vienmēr cenšieties

aizbraukt ar pirmo vilcienu. Vīkenda ceļoju-
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mos uz populārākiem apvidiem cenšieties atgrie-

sties svētdienas pēcpusdienā, ar agrāko vilcienu,

jo vasaras sezonā svētdienas vakaros uz pil-

sētu ejošie vilcieni vienmēr stāvgrūdām pilni.

Tūristi parasti meklē nesmēķētāju vagonus, jo

tūristi taču ceļo, lai elpotu svaigu un veselīgu

gaisu, ne nikotina dūmus. Restorāna vagonā īsts

tūrists uzkavējas tikai, lai apmierinātu ēstgribu,

ja līdzi pajemtās ceļa maizes aptrūcis. Kurus tur

redz pie piekrautiem galdiem vilcienam vēl stā-

vot izejstacijā un kuri tur vēl kvern vilcienam

atgriežoties, nekad nav un nevar būt tūristi —

skaistās Latvijas apceļotāji.

Vienmēr ceļā uzvedieties tā, kā jūs uzvedaties

izmeklētā sabiedrībā. Vecākiem ļaudīm piedāvā-

jiet savu vietu, nesvilpojiet, ja gribiet dziedāt,

palūdziet pārējo pasažieru atļauju v. t. t. (sk.
164. lpp.). Pirms izkāpjiet no vilciena, vēlreiz

pārskatiet, vai neesiet ko aizmirsuši.

Lai j)ēc garā kājceļojuma jūs būtu vai cik

noguruši, stacijā atgriežieties spirgti, jau laikus

uzpošoties, (nevar stacijā staigāt basām kājām,

izpurušiem matiem, bez svārkiem, bez apkaklī-
tes, vaļā krūtīm, v. t. i).

Atgriežoties mājās pirmais darbs ir nospodri-
nāt putekļainos apavus, izsukāt ceļa drēbes, uz-

vilkt tīras zeķes, krietni nomazgāt „ceļa pu-

tekļus" (katrā ziņā arī kājas), pārģērbt veļu,

un tad tikai ieturēt azaidu.

Sacītais attiecas arī uz braucieniem autosatik-

smes līniju autobusos un tvaikonīšos. Bet ari

braucot speciāli īrētās automašīnās, kur bez jums

ir tikai jūsu draugi, neaizmirstiet pieklājību un

smalkjūtību.
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Dienas iedalījums

Kā jau agrāk sacīts, vispārējā ceļojuma pro-

gramma (kur ceļot, kur apmesties v. t. t.) visos

sīkumos izstrādājama jau mājās. Sk. nodaļu „Sa-

gatavošanās ceļojumam". Bet sīko dienas pro-

grammu — dienas iedalījumu, kurā noteikts, kad

jāceļas, kad jābūt ceļā, kad jāatpūšas, kad pus-

diena v. t. jpr., to var noteikt tikai pašā ceļojuma

laikā, vislabāk agrā rītā, vai iepriekšējā vakarā.

Paredzēt šādu dienas iedalījumu jau laikus, 3—7M
dienām uz priekšu, nav iespējams, jo tāda ieda-

lījuma dzīvē izvešanu var aizkavēt ilgstošs ne-

gaiss, aizlijuši diena, nelaimes gadījums v. tml.,

kas visu programmu var pilnīgi sagrozīt vai iz-

jaukt. Mājās izstrādātais vispārējais ceļojuma

plāns nosaka, kāds ceļa gabals katrā dienā no-

teikti jānoiet, lai visu ceļojumu varētu laikā veikt,

bet ceļojuma laikā noteiktā dienas programma

rāda, kā to reālizēt — kā nodomāto ceļu veikt.

Dienas programmas sastādīšana nav tik grūta.

Bet arī šeit tūristu prakse radījusi savus pamatno-

teikumus, ko derētu vērā jemt. Vasaras ceļo-

jumos jāceļas agrīnā rītā — jo agrāk, jo labāk.

Jūnijā saule lec tūlīt pēc pīkst. 3, jūlija beigās

ap pīkst. 4, tādēļ nebūs pārāk agri, ja kār-

tīgs tūrists celsies pirms pīkst. 5. Bet pīkst. 6

neviens tūrists dzimtenes apceļotājs nekādā

gadījumā nedrīkstētu atrasties vēl gultā. Kas agri

ceļas, to nekad nenožēlo. īsto vasaras skaistumu

bauda tas, kas saulei lecot jau ceļā.

Ar tūristu apmetnes saimnieci viss jānokārto

iepriekšējā vakarā, kad arī jāpalūdz paradīt durvju

atslēgas (daudzām lauku mājām īpatnēji durvju
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slēdži); neaizmirstiet, ka lauku ļaudīm augu dienu

jābūt gfūtā darbā, tādēļ netraucējiet viņus nakti

vai agrā rītā. Brokastis agrīnā rītā, tikko no

migas izkļuvis tūrists nekad neēd, — vispirms

jānostaigā krietns gabals, tad pavisam citādi garšo
brokastis.

Kas veikuši garākus, vairāknedēļu ceļojumus

pa dzimteni, ieteic šādu dienas iedalījumu, kas

nekad nenogurdina:

No rīta celties pēc iespējas agrāk, gājienā do-

doties neēdušam.

Pēc 2—21/2 st. kājceļojuma (B—lo km), apm.

pīkst. 8,30—9, brokastis, kurām seko V2 —I st.

atpūta (apm. līdz pīkst. 10), tad atkal 2—2i
st. kājceļojums (B—lo km), apm. līdz pīkst.

12. Nu nāk 3—4 st. obligātoriskā pusdienas at-

pūta, vasaras' tveicē apm. līdz pīkst. 16.; 2 st.

kājceļojums (8 km) apm. līdz pīkst. 18.; kad

jāmeklē apmetne, krietni jānomazgājas, jāapkopj

kājas, jāpaēd vakariņas, tad īsa pastaiga un

jādodas gultā.
Kas pīkst. 5 rītā ceļas, tam vēlākais pīkst.

21—21,30, jābūt aizmigušam. Labākais un spir-
dzinošākais miegs ir pirms pusnakts.

let diena vakara, es viņu nostaigājis

pa drevām, birztalām un daili sirdi krājis.
V. Eglītis.

Pēc šī dienas programmas parauga ir nevien

viegli, bet arī daudz iets. Šī programma tomēr

nav likums, tikai paraugs, pie kura der pieturēties,
sastādot savu programmu, atkarībā no vispārē-

jiem ceļojuma apstākļiem, (piem., ja ceļā jāuz-

kavējas vēsturiskās vietās, jāapskata pilsētas un

tml., vai atkal jāiet labprātīgā talkā sienu grābt
v. t. i), bet ar visu to dienā var veikt jo prāvus

attālumus.
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Savos pirmajos kājceļojumos, tāpat jaunatnes

ceļojumos šo programmu ieteicams vēl mazliet

papildināt tā, ka ik pēc 1 stundas kājceļojuma

(noietiem 4—5 km) 1/3 stunda jāatpūšas. Ja sau-

laina diena, atpūta rīta cēlienā, kamēr nav sātīgs,

jāsaīsina, un jāpagarina pusdienas laikā. Ja ceļo-

jumā uznāk lietus vai negaiss, ceļojums jāpār-
trauc un jāuzmeklē pajumte kādās mājās. Tāpat

nekavējoties pārtraucama ceļošana un jāatpūšas,

ja tūrists jūtas noguris, jo tad dabas ainavu

skaistums kļūst vienaldzīgs, ceļojums palicis vairs

tikai par mēchanisku soļošanu, gars ir citur, un

tas ir dabīgs brīdinājums, ka organisms pārpū-

lēts un nogurdināts.

Grupu ceļojumos ļoti ieteicams, ka vadītājs

katru vakaru tūristus uz kartes iepazīstina ar

dienā veikto maršrutu, — tas ievērojami pa-

pildina dzimtenes mācību un atmiņā labi iespiežas
redzētais un dirdētais.

Arī šajā vietā jāatkārto garāku ceļojumu pa-

matlikums: ik pēc katrām 5 ceļojuma dienām

1 dienu pilnīgi jāatpūšas, kas nepieciešams sevis

labā un visa ceļošanas prieka dēļ. Jaunatnes

ceļojumos un tūristiem-iesācējiem šāda atpūtas
diena ieteicama jau ik ceturtā ceļojuma diena,

vai vēl ātrāk, ja ceļojums vairs nedod prieku,
kļūst garlaicīgs, locekļus pārjem gurdenums, ro-

das iekšējs nemiers. Atpūtas diena nepieciešama

arī tad, ja 2 un vairākas dienas soļots lietainā

laikā. Katrai atpūtas dienai jābūt arī veltītai

atpūtai (silti ēdieni, sauļošanās, krietna izgulē-

šanās, kāju, zeķu un apģērba kopšana, vakara

ugunskurs v. tml.). Garākos grupu ceļojumos
šādas atpūtas dienas priekšvakarā ieteicams iz-



131

vest tā sauc. nakts ceļojumu, siltajās un baltajās

jūnija—jūlija naktis, sevišķi vēl, ja skaidra de-

bess, izejot ceļā pēc pīkst. 22, ceļā sagaidot

rīta ausmu un saules lēktu. Ja nakti grib pa-

vadīt 6 —7 st. ceļā, tad visa iepriekšējās dienas

programma jāgroza, dienu noejot mazāku marš-

rutu, uzkavējoties apmeklētā pilsētā v. tml. Šā-

dus naktsceļojumus apvij brīnišķa romantika, viņi

dod neaizmirstamus un īpatnējus iespaidus, —

ceļotājs sajūt dabas klusumu, dzird zemes elpu,

gaišās nakts burvības apmirdzētie dzimtenes upju

un ezeru ūdeņi rada dziļu iespaidu, un ja vēl pogā

lakstigalas (līdz Jāņiem), tad šādā nakts ceļo-

jumā tūrists rod jaukas atmiņas visam mūžam.

Šīs ir tas naktis, kad dzīvs ir ilgu gars,

un saucošās acis ver katris zars.

Fr. Bārda.

Bet man nemanot pie lodziņa

pienāks parunāties naksniņa:

mīļa, maiga būs tās valoda.

Birznieku Sofija.

Kā iet un cik iet?

Dzimtenes apceļotāji-iesācēji pirmajos maršrū-

tos parasti neiedomājas, ka arī iešanas veidam

ir kāda nozīme, lai ceļojums labi noritētu. Pa-

rasti viņi iet vai nu pārāk mīkstčaulīgi, vai atkal

ar lielu sparu. Pirmā gadījumā viss ceļojums

paliek garlaicīgs, un ātri apnīkstošs, otrā

ceļotājs pārāk ātri nogurst. Kas ceļojis jau vai-

rākas reizes, tas būs arī iemācījies pareizi

iet.
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Pareizi iet nozīme soļot automātiski, nedo-

mājot par pašu iešanas procesu, bet visu uzma-

nību pievēršot apkārtnei; tas nozīmē — soļot tā,

lai soļu garums un ātrums un elpošana noritētu

ritmiskā sadarbībā.

Jau agrāk aizrādīts uz ceļojumu nozīmi ve-

selības kopšanā, jo kājceļojumi no visām me-

dicīnas autoritātēm atzīti par visideālāko, vese-

līgāko un dabīgāko sporta veidu, kuru pie tam

var un ieteicams piekopt līdz sirmam vecumam.

Pareiza soļošana veicina asinsriņķošanu, novērs

audu deģenerāciju, uzlabo asins sastāvu, vielu

maiņu v. t. jpr.

Jāsoļo taisni, augstu paceltu galvu, mošā gaita,

stingrā un raitā solī, krūtīm uz āru, dziļi, vien-

mērīgi un regulāri elpojot. Lūk, tā ir visa ieša-

nas māksla, un kas tā ies, tas nenogurs un ies

veselīgi. Šāds iešanas veids tomēr jāiemācās, jo

pilsētas cilvēki aizmirsuši pareizi iet un elpot.
Vēl svarīgāks ir jautājums, cik ātri iet,

jo, izvēloties kādu ceļojumu, grupas vadītājam

noteikti jāzin, cik ilgā laikā grupa tiks no iz-

ejas līdz gala punktam. No šī aplēsuma arī at-

karājas, vai grupa tiks laikā uz vilcienu, vai nē.

Visi pazīst senseno parunu: „Paulatim longius

itur" - - „Lēnāk iesi, tālāk tiksi!" To respektē

ari tūrists.

Ceļnieks, sapņiem, ilgam apmāts,

lēni soļo spožos lauku ceļos ...
K. leviņš.

Ārsti turklāt vēl saka, ka lēna soļošana ir ve-

selīgāka. Tūristu soļošanas technika tādēļ no-

saka, ka visi kājceļojumi ikdienas sākami lēnā
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tempā, kuru tikai pēc pirmām nosoļotām 2 stun-

dām (8 —10 km) ieteicams paātrināt. Tas pa-

nākams palielinot soli — izstiepjot to garāku.

Aplami dara tie, kas, vēlēdamies ātrāk tikt uz

priekšu, pavairo soļu skaitu, — solis kļūst gan

ātrāks, bet ari īsāks, sievišķīgāks, elpošana būs

straujāka un seklāka, vai arī pavairo kā soļu

skaitu, tā garumu, un ātri paši tad piekūst.

Parasti katram cilvēkam ir savs pierastais, in-

dividuālais solis, kas prasa vismazāko spēku pa-

tēriņu. Šo ierasto soli ieteicams paturēt arī tū-

ristu gaitās, jāmēģina tikai to izkopt, — labs ir

tūrista solis, ja ejot kustās visas kājas locītavas:

pēda, celis un gūža, jāmēģina tikai padarīt to

garāku. Izmēģiniet garākos gājienos savu pa-

rasto soli „pastiept" tikai par 2—5 cm garāku.
Tas nebūt nav grūti: pirmos 2 km domājiet
tikai par to, kā spert garāku soli, nākošos — jau-

nais, izstieptais solis jums automātiski jau ies. Ma-

temātiski var aplēst, cik ar to var ietaupīt laika

un enerģijas. Piem., ja tūrista parastā soļa ga-

rums ir 78 cm, tad, veicot 25 km maršrūtu

dienā, tas nosoļo apm. 33.333 soļus. Ja tūrists

pastiepj savu soli tikai uz 80 cm (100 metri =

125 soļiem), tad minētos 25 km tas veiks jau

ar 31.250 soļiem vai par 2083 soļiem (IT/2 km)

mazāk, ietaupot muskuļu spēku un laiku.

Mēs paši nemaz neapzināmies, kādu muskuļu

spēku patērējam soļojot. Raugoties kareivju so-

ļošanā pa pilsētas ielām, redzam, ka viss vads so-

ļojot it kā šūpojas. Gluži tas pats notiek arī ar

brīvi soļojošo tūristu — pie katra soļa ķermenis

paceļas un nolaižas: izmēriet vienreiz savu au-
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gumu stāvot pilnīgi mierā un otrreiz stāvot iz-

stieptā solī, starpība, apm. 4—5 cm, rada no-

vēroto viļņveidīgo kustību. Ja atkal matemātiski

aplēšam šo kustību, ko izdara mūsu ķermenis

soļojot, tad iegūstam pārsteidzošu ainu: ja uz

katru soli tūrista ķermenis paceļas un nolaižas

tikai 3 cm, tad pēc nosoļotā 1 km, šos 3 cm

saskaitot, dabūjam 36 m vai 20 km garā dienas

maršrūtā savu ķermeni nemanot esam pacēluši

720 m augstu. Citiem vārdiem, pēc nosoļotiem
20 km savām ķermeņa lejup-augšup kustībām

esam veikuši tādu pat spēka patēriņu, kāds va-

jadzīgs, lai savu ķermeņa svaru paceltu 5 rei-

zes augstāk par Pēterbaznīcas torņa gaili Rīgā.

Teorētiski aplēš, ka raits kājceļotājs 1 stundā

veic 5 km resp. 1 km. veic 12 minūtēs, t. i.

12 minūtēs nosoļo 1200—1250 soļus. Ja mūsu

soļa garums ir 80 cm, tad 100 m attāluma veik-

šanai jāsper 125 soļi, kas jāveic 72 sekundēs

vai 1 minūtē jānoiet 104 soļi vai 83,2 m. Tā

tīri teorētiski katrs var aplēst savu iešanas ātru-

mu. Vasaras tveicē pilnīgi pietiek, ja tūrists iet

tikai 4 km stundā vai 1 km 15 minūtēs vai

100 m 9!) sekundēs. Pārbaudiet arī jūs sava

normālā soļa garumu un pēc augšējā piemēra

aplēšiet, ar kādu ātrumu jūs soļojiet savās para-

stās ikdienas gaitās. Praksē šie aplēsumi var

gan svārstīties kā uz vienu, tā otru pusi, piem.,

kalnainos apvidos ātrums apsīks, gar pludmali

soļojot — pieaugs, karstā laikā, ejot pret vēju,

pa dublaiņu ceļu v. t. t. solis paliks īsāks v. t. t.

Lēnāk par 4 km un ātrāk par 5 km stundā

tūristam-dzimtenes ceļiniekam gan nevajadzētu

soļot.
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Jau agrāk aizrādīts, ka ieteicamāk iet pa kāj-

celiņiem, ne pa šoseju, bet ja citādi nevar,

tad tikai pa ceļa vidu, jo malu slīpums nogur-

dina, gaita kļūst lēnāka. Gājiena ātrumu Joti

iespaido arī ceļa biedru skaits: ja tūristu gru-

pā vairāk kā 20 dalībnieku, tā izvērtīsies zosu

rindā un ies zem 4 km stundā. Te atkal re-

dzam, ka lielā grupā ceļojot rodas neērtības:

priekšējiem bieži jāuzkavējas, lai pakaļējie tos

panāktu. Vadītājs nekad nedrīkstētu iet grupas

priekšgalā, kopā ar pirmiem, naskākiem gājējiem,
lai pārējie viņus iedzen. Tā ir ceļa vadonības

kļūda, vadītāja pienākumu neizprašana, jo arī

pārējiem, kas nevar pirmajiem līdzi turēt,

tāda pati tiesība dzirdēt vadītāja paskaidroju-

mus; bez tam atpakaļ palikušie krustceļos var

nomaldīties. Ceļojot grupās, dāmām un vājā-

kiem soļotājiem vienmēr ieteicams iet grupas

priekšgalā, kā pirmiem. Grūti izskaidrot, kādēļ

tas tā, bet priekšgalā noteikti vieglāk soļot, ka

aizmugurē, kur arvien jāpiespiež solis. Un jo
tālāk esam no pirmiem gājējiem, jo grūtāk vi-

ņiem sekot. Grūti pateikt, vai tās ir bažas, ka

nenoklīstam, vai dusmas, ka nevaram sekot va-

dītājam, visu dzirdēt v. tml., — bet tas tā ir.

Ja ceļā uznāk negaiss, tūristiem jāmeklē patvē-

rums tuvākās mājās (izlūdzoties saimnieka atļauju),

izmantojot izdevību novērot lauku dzīvi. Ja tu-

vumā māju nav, patvērums jāmeklē citur, labāk

sīkākos krūmiņos, kā mežā. Nekad negaisā ne-

stāvēt zem kupla lapu koka, sevišķi, ja tas aug

viens. Ļoti bīstami slēpties zem ozola, kas 30

reizes vairāk novada zibeni, kā kļava. Skuju koki

šajā ziņā drošāki: statistika rāda, ka skuju ko-
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kos zibens iespēris apmēram 2 reizes mazāk,

kā lapu kokos, un 3 reizes mazāk, kā ozolos.

Negaisā nav ieteicams stāvēt barā, bet izklīst. Tā-

pat nav ieteicams pie sevis turēt spieķi ar dzelzs

galu, ari peldēties bīstami, jo ūdens labi novada

elektrību.

Ejot cauri pilsētām un biezi apdzīvotām vie-

tām tūristu grupām ieteicams turēties vairāk

kopus, kas atstāj labāku iespaidu. Nepareizi dara

jaunatnes grupas, kas bieži ceļo slēgtā ierindā;

disciplīna gan būs lielāka, bet ceļošanas prieka

un iespaidu mazāk, jo kur sākas ierindas gā-

jiens, beidzas tūrisms. Zosu gājienā jāiet tā,

lai nekāptu priekšējiem uz papēžiem; ja priekšā

zars, jāmēģina tam izlīst pa apakšu, jo velkot

zaru sev līdzi un vēlāk atlaižot to varam ie-

triekt aiz muguras nākošam ceļa biedrim sejā.

Vienmuļos gājienus padara jautrākus dziesma,

kas atvieglina iešanu, un dziedot lielus gabalus

var noiet nemanot. Nav jāaizmirst, ka arī dzies-

mas var apnikt; mežā un skaistā dabas vietā,

kur tūristu saista pārdomas, labāk iet klusējot.

Ejot jādzied solī un braši. Dziediet tikai latvju
dziesmas un ar nācionālu saturu. Bēdīgi, ja

dzimtenes ceļotājiem aptrūkst savu dziesmu un

jādzied salkanie operešu grāvēji.

5o dziedāja, to dziedāja
sveši ļaudis daud,z dziedāja;
ko dziedāja sveši ļaudis,

to tu līdzi nedziedi.

Tev jādzied: tauta zied,

ja tā tēvu dziesmu dzied!

A. Pumpurs.
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Latvju tūrists ceļo, lai ietvertu sirdī dzimtās

zemes skaistumu, lai priecātos par skaistajām

dabas ainavām, cīruļu dziesmām, arāja bērīti un

ganiņa dūmaļu. Tādēļ grupu ceļojumos jāvērš

ceļa biedru uzmanību uz skaistiem skatiem. Jau-

kās vietās un mežā iet klusu, lai izjustu dabas

burvību.

Mēs ejam tik klusi, — ap vaigiem mums dveš

it smaršiga vēsma, ko atsūta mežs,

ko atsūta pļavas, kas zaļo un zied.

J. Esenberģis.

Teiciet dievpalīgu arājam, vēliet labu laiku

ganiņam, sveiciniet pretimnācējus un pretimbrau-

cējus. Daudzi pilsētnieki, ceļojot pa Kursu, brī-

nās, ka sveši, nepazīstami ļaudis viņus sveicina,

daži pat šos sveicienus neatjem, — viņi neesot

priekšā stādīti! Tūristam tautas vietējās tradi-

cijas vajaga cienīt. Bez tam vientuļā ceļojumā, kur

visā dienā redz tikai retu cilvēku, šāds sveiciens

var darīt tikai prieku. Tāpat vienmēr jāsvei-

cina mājas ļaudis, ja ceļš ved cauri svešām mā-

jām, ja ejiet pa sveša lauka grāvmales taciņu

uz ezeru v. tml. Tāpat cepuri nost un ievērot

vajadzīgo godbijību, aplūkojot vietējos brīvības

pieminekļus, apmeklējot tautas darbinieku kapu

kopas.

Slava, mūžam slava jums,
klusais kaps ko glabā,
kas kā tautas auklējums
cietāt tautas labā!

L. Bērziņš.

leejot svešā seta lugt ūdeni vai pienu, ap-

metoties tūristu mītnē, neesiet iedomīgi, uzpu-
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tīgi un lepni, aprunājieties ar lauku ļaudīm par

darbiem, par ražu v. t. t. Latgalē, Malienā,

Dundagas jūrmalā v. c., kur ļaudis runā īpat-

nējās izloksnēs (augšzemnieku, tāmnieku v. t.

t.), nekad nekariķējiet viņus — nerunājiet kā

papagaiļi pakaļ viņu izloksnē. Tas nav pieklā-

jīgi. Pirms, iegriezieties kādā mājā, sakārtojiet

savu apģērbu (uzvelciet svārkus, zeķes, apavus

v. t. t.), jo mūsu tūrisms nedrīkst kultivēt či-

gānismu.

Sākot savu dienas ceļojumu agrā, siltā un

saulainā rītā, ieteicams pastaigāt basām kājām

pa rasotu zāli. Ārsti vispāri ieteic vairāk stai-

gāt Dieva dotām zolēm, jo visi mākslīgie, glu-

die ceļi šķiet gan vieglāki, bet prasa daudz lie-

lāku spēka patēriņu no pēdas muskuļiem, kā

cilvēku kāju iemītās tekas. Uz gluda ceļa ari

neapkalts zirgs sāk klibot. Daba cilvēku pēdu

domājusi staigāšanai pa nelīdzeniem ceļiem, pa

meža malu, laukiem. Pēc ārstu domām soļi jā-

sper tā, lai vispirms papēdis skar zemi, un tad

tikai pēda.

Tāpat rītos, kad saulīte jau gabalā, silti ie-

teicams, līdz pat pusdienas tveicei, staigāt kailu

galvu. Pusdienas laikā, kad saule virs galvas,

galva noteikti jāapsedz, vēlams pat uz galvas,

zem cepures, turēt mitru kabatas lakatiņu. Lai

spilgtā saules gaismā nebūtu jāsarauj piere, un

jābojā acis, ieteicams lietāt saules brilles vai

arī cepuri ar lielu nagu. Šī paša iemesla dēļ lie-

lāku prieku bauda ceļotājs, kas spožās, saulai-

nās dienās ceļo ar sauli (no austrumiem uz rie-

tumiem) vai no saules projām (no dienvidiem uz

ziemeļiem), nekā pretim saulei (saules pieliju-
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šie lauki pārāk spilgti, nevar viņu skaistumu sa-

redzēt, nogurst acis v. tml.).

Jau pieminējām, ka pareiza iešana prasa pa-

reizu elpošanu: jāelpo dziļi, pilnu un brīvu krū-

ti (sk. 132. lpp.), un caur degunu, nekad caur

muti. Diennakti caur mUsu sirdi un plaušu dzīslām

rit 24.000 litru asiņu, lai iegūtu tīrību; soļojot

dziļā elpošana ievērojami sekmē asiņu tīrīša-

nos, ar katru dziļāko elpas vilcienu no mazajiem
plaušu kanāļu izzarojumiem izspiežam vismazāko

ogļskābes daļiņu — izlietāto gaisu, kas sekli

elpojot joprojām paliktu plaušu galotnēs. Sa-

vās tūristu gaitās pareizi elpojot, mēs krietni

izvēdinām plaušas, bez tam pareizā elpošana spir-

dzina prātu, stiprina nervus, sirdi, paceļ lab-

sajūtu. Dziļi elpot nozīmē svaigo gaisu dziļāk

ieelpot, nekā esam paraduši ikdienas, jo dziļ-

elpošana paildzina cilvēka dzīvi par vairākiem

gadiem. (Dziļelpošanas pirmais termiņš iesācē-

jiem: pirmos 8 soļus iet un lēni ievilkt gaisu dzi-

ļi plaušās, nākošos 4 soļus gaisu paturēt plau-

šās, bet turpmākos 4 soļos gaisu izelpot; sāku-

mā to darīt tikai 5 minūtes). Elpošana jā-

saskaņo ar soli, lēni ejot uz 2—3 soļiem nāk

viens dziļš elpas vilciens; ja soļo ātrāk, viens

elpas vilciens jau nāk uz 1—2 soļiem. Nepa-

reizi elpojat paātrinot soli, tikpat paātrina

elpošanu, kas drīzi pāriet elsošanā, un tad pie-
trūkst elpas. Tādēļ jāpūlas, lai solis būtu vien-

mērīgs un elpošana regulāra. Kalnā kāpjot jā-

taupa sirds; jākāpj lēni, nerunājot un nedziedot.

Nepatīkamā svīšana, ko vasarā piedzīvo katrs

kājām gājējs, ir veselīga; tā atsvaidzina orga-

nismu.
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Pie kājceļojumiem jāzin arī, cik daudz iet.

Atkal jāuzsver, ka tūristu ceļojumu jaukumu dod

redzētais un piedzīvotais, bet ne noieto kilo-

metru skaits. Kas lepojas, ka viņi Latgalē vie-

nā dienā nogājuši 40 km, nav tūristi, bet ātr-

soļptāji. Normālais dienas maršruts nedrīkstētu

pārsniegt 25—30 km. Nepieradušam dzimtenes

ceļiniekam pietiek jau ar 10—15 km, nākošos ce-

ļojumus izvēloties pakāpeniski garākus. Ja pir-

mos tūristu ceļojumos pēc nostaigātiem 10—15

km otrā dienā sāpēs kājas, tad vēlāk 25 km

vairs neatstās nekādu iespaidu. Dāmu grupām

dienas maršrūts jāierobežo ar 15—20 km, tāpat
skolu jaunatnes ceļojumos (bērniem līdz 9 g.

v. pietiek 2 stundu gājiena, 9—12 g. v. 3 st.,

12—15 g. v. — 4 stundu kājceļojuma, pārējais

laiks jāpavada rotaļās, bet mazākiem, vājākiem

un vairāk nogurušiem jāatpūšas). Grupu ceļoju-
mos vienmēr jāpiemērojas vājākiem. Tūristi jā-

pieradina ik pēc 1 stundas gājiena 10 minūtes

atpūsties mežā vai dziļāk laukā, nekad ne ceļ-

malā.

Bieži atgadās, ka dienas programma dažādu

neparedzētu iemeslu dēļ nokavēta, bet tūristiem

tomēr laikus jātiek atpakaļ uz vilcienu. Grupu

ceļotājiem, tad ieteicams tā sauc. „skautu solis":

20 soļus skriešus (pirmo soli sākt ar kreiso kāju

un skaitīt), 20 iešus, 20 skriešus, 20 iešus v. t. t.
4

pamīšus. Tā viegli var veikt 8 min. 1 km

(1 stundā ap 7,5 km). Bet skriet drīkst tikai

līdzenumā vai no kalna lejup; skrejot jāliek ma-

zāki soļi, nedrīkst piepūlēties, jo šī ~skautu so-

ļa" nolūks ir radīt izturību; tas nedrīkst arī iz-

vērsties par sacensību. Individuāltūristiem, kam
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steiga nav mazāka, ieteicams tā sauc. prof. He-

keļa- solis: pamīšus 2 parastos soļus, 2 krietni

garākus (arī sākt ar kreiso kāju) v. t. t.

Atpūta

Dzimtenes apceļotājs pazīst divējādu noguru-

mu: fizisko, pēc veiktā krietnā ceļa gabala, un

pslchisko, kad tūristu nogurdina vienmuļais, ne-

interesantais ceļš un kad viss ceļojums sāk ap-

nikt. Pēdējo allaž var novērot pie tūristiem-ie-

sācējiem, sevišķi jaunatnes ceļojumos. Tiklīdz tas

manāms, vadītājam nekavējoties jāgādā kāda pār-

maiņa, kas paceļ garu un ceļošanas prieku. Daž-

reiz palīdz dziesma, citreiz jāmeklē citi veidi.

Piemēram minēsim dažus:

A. Attāluma noteikšana, kas ir interesanta jau-

natnes nodarbība soļojot pa lielceļiem (vēlāk no-

der praktiskai dzīvei un kara dienestam); va-

dītājs savu grupu apstādina un liek katram no-

teikt, cik soļu līdz tālumā redzamam kilometru

stabam, dzelzceļu pārbrauktuvei v. tml.

Daži pamatlikumi attālumu noteikšanai: 200

m attālumā skaidri redzamas visas cilvēka ķer-

meņa daļas un sejas panti; 300 m attālumā se-

jas pantus vairs neredz; 400 m — redz vairs

tikai ārējās līnijas, bet seju vairs neredz; 500

m — cilvēka ķermenis sākot no pleciem kļu-
vis tievāks, locekļu kustības vel saredzamas, v.

t. t. Attālumi izliekas lielāki, ja jāskatās pret

sauli, karstā tveice, ja skatāmais priekšmets at-

rodas ēnā, miglā, krēslā, ja pats priekšmets
visai mazs, ja noteicējs sēd vai tup uz ceļiem.
Attālumi izliekas mazāki, ja skatāmais priekšmets
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spoži apgaismots, atrodas līdzenā laukā, virs

ūdens, labības laukā, sniegā, ja noteicējam, sau-

le aiz muguras, ja priekšmets ļoti liels, ja jā-
skatās pret kalnu vai no kalna lejā v. t. t.

B. Soļošanas ātruma kontrole (vienmuļos ce-

ļos ieteicama arī individuāltūristiem). Vispirms

ceļotājiem jāpārbauda (pēc kilometru, telefona

stabiem v. t. i), vai tas iet vienmērīgi (ja so-

lis otrā stabu posmā kļuvis īsāks, kā pirmā, —

izlabot). Tālāk var kontrolēt pašu ātrumu pēc

kartes, un km stabiem (izmēriet uz kartes, cik

tālu līdz nākošam krustceļam vai nākošai mājai,

un pārbaudiet, cik īsā laikā variet to sasniegt).

Piedzīvojis tūrists savu soļu ātrumu parasti pats

izjūt, viņš zin, cik ātri viņš iet: 4 km (4 km

stundā), 5 km vai 6 km solī. Kas zin savu so-

ļu ātrumu, tam mazāk jāskatās kartē: ja pēc kar-

tes redzams, ka ceļiniekam jānogriežas pa labi

pēc 2 km, un ja tūrists iet 4 km stundā, tad

var droši soļot pēc pulksteņa, pēc i/g stundas

būs sasniegta īstā vieta; turpretim tāds, kas ne-

zin savu soļu ātrumu, tas jau pēc 15 minūtēm

un pie katra krustceļa velti pētīs karti, vai nav

jau īstais ceļš, pa kuru jānogriežas.

Ja nogurums ir fiziskas dabas (sāk gurt kājas,

gājējs piekusis, paātrināts pulss v. t. t.), ta

ir zīme, ka ceļojums jāpārtrauc un ceļotājiem

jāatpūšas. Grupu ceļojumos un garākos maršrutos

vadītājam, kā jau agrāk pieminēts, noteikti jā-

dod ik pēc vienas stundas gājiena 10 minūtes

(ne ilgāk) ilga atpūta mežā, saslienot kājas pret

koku, lai asinis atplūst atpakaļ (sk. zīm. 143. lpp.).

Ilgākai atpūtai jāizmeklē jauks dabas stūrītis aiz-

vējā.
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Ap tevi pakalni tik skaisti,

ka tālāk iet vairs negribas.

J. Miesnieks.

Taču no pārāk biežas un ilgas atpūtas jā-

brīdina, tā nogurdina ceļotāju (~tā iesēdējušies,

ka grūti pat piecelties").

Grupu ceļojumos nonākot atpūtas vietā, va-

dītāja pienākums pateikt pareizo laiku un cik

minūtes paredzēta atpūta; noteiktais laiks tad

precīzi jāievēro, pēc kam, ar svilpi, izklīdušie tū-

risti jāsauc kopā ceļojuma turpināšanai. Grupu

ceļojumos, kuros visi ceļa biedri nav savā star-

pā pazīstami pirmā ceļojumu dienā un pirmā at-

pūtas brīdī ieteicams izsaukt pēc saraksta vi-

sus dalībniekus un stādīt tos katru atsevišķi

pārējiem ceļotājiem priekšā. Savstarpēja pazīša-

nās, kā jau teikts, veicina ceļojuma labu izdo-

šanos. Delikāti un pieklājīgi iepazīstinot tūri-

stus, grupas vadītājs pāris minūtēs starp tiem

nodibina labas attiecības.
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Vairākas stundas garā pusdienas atpūta no-

sakāma kādā sevišķi jaukā vietā, ēnā, vēlams

Udeņa tuvumā (atpūtas laiks jāpavada basām kā-

jām, apavus un zeķes izliekot saulītē, vēlamas

vismaz kājpelde). Kas grib peldēties, lai peldas

pirms ēšanas; pēc ēšanas jāapmierinās ar gaisa

un saules peldēm (jāizstiepjas visā garumā, jā-

izturas mierīgi). Jaunatnes ceļojumos jauniešiem

atpūta ātri apnīkst, tie vēlas tālāk iet, kādēļ va-

dītājam jābūt noteiktam un atpūtai paredzētais

laiks atpūtai ari jāizlietā, bet kustīgākiem un

lielākiem, kas labprātīgi vēlas, atpūtas vietā var

sarīkot rotaļas; kas noguruši, lai paliek sēdot.

Garāku atpūtas laiku ieteicams izmantot ce-

ļojuma dienas grāmatu rakstot vai atzīmēm (at-
zīmēt ceļojuma plānu, dienas piedzīvojumus, da-

bas novērojumus v. t. t.), kas papildinātas ar

vietējām skatu kartēm un fotogrāfijām, sniedz

jaukas atmiņas. Ja kādam līdzi fotoaparāts, lai

atpūtu izmanto jauku dabas skatu, raksturīgu

lauku sētu v. tml. uzjemšanai. Amatieriem, kas

uzjem savu ceļotāju grupu līdz ar viesmīlīgo

apmetnes saimnieku, nav jāaizmirst pēdējam do-

tais solījums un foto uzjēmumi tiešām arī jā-

nosūta.

Ik piektā vai sestā ceļojuma diena jāatpūšas

kādā tūristu apmetnē. Neparedzēta atpūtas die-

na nepieciešami jādod, ja kādam tūristam pa-

rādās vispārējas noguruma pazīmes (ēstgribas

trūkums, ātrs pulss, galvas sāpes, vemšana, duļ-

ķains urīns v. t. t.), par ko pašiem ceļotājiem

jāziņo grupas vadītājam.
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Ēšana un dzeršana

Latvija ir bagāta zeme, — paēst un padzert

dzimtenes apceļotājs dabūs visur. Dzimtenes ap-

ceļojuma vērtība cilvēka veselības kopšanā ir

ceļojuma vienkāršībā, arī uzturā, Daudzi tūristi

šajā ziņā bieži grēko: vairāk domā par ēšanu,

nekā par dabas jaukumu. Tūristam jāēd tikai,

kad ir izsalkums un nekad vairāk, kā izsalkuma

remdēšanai. Pietiek ēst 3 reizes dienā, — bro-

kastīs, pusdienā un vakariņās, — augstākais 4

reizes (arī palaunadzī), bet nekad neēst starp-
laikos. Vispatīkamākā iešana ir ar nepārpildī-

tu māgu, kādēļ agrīnos rītos, sākot ceļojumu

tūrists atturas no brokasta. Pa dienu jāiztiek

aukstiem ēdieniem, galvenā kārtā no pilngrau-

du rudzu maizes (lauku rupjas maizes), sviesta,

olām, piena (rūgušpiena, paniņām, salda piena),

skābas putras, salātiem, zivīm, saknēm, augļiem

(tomāti un gurķi), ogām, ceptiem un vārītiem

kartupeļiem (3 kartupeļi līdzinās 1 olai, bet dod

3 reizes lielāku enerģiju; olas vasarā vispāri nav

labas; 1 vistas olas kaloriskā vērtība ir 75 ka-

lorijas, cepta kartupeļa — 200 kalorijas), v. t. t.

Pievakarē, dienas gaitas beidzot, tūrists ietura

galveno azaidu, vēlams kādu siltu ēdienu (mil-
tu putru, auzu pārslu tumi, piena putru, zu-

pu v. tml.). Pirms ēšanas vienmēr nomazgāt
rokas. Ēst lēni, labi sakost, lai barība pati pa-

zūd no mutes. Neaizmirstiet, ka tūristu galvenā

barība ir saule un svaigais gaiss. Neraizējieties,

ja karstās dienās nav parastās ēstgribas.

Tūristu gaitās noteikti jāvairās gaļas ēdieni

(ļoti labi var bez tiem iztikt, jo piem., 100 gr.
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rupjas maizes dod 250 kalorijas, 100 gr šķiņ-

ķa tikai 160 kalorijas), kafijas, pirktās (Ķīnas)

tējas, alkohola, nikotina, saldumu, sāļa un

vircota ēdiena, konservu, žāvētu desu v. t.

t. Tāpat cenšieties iztikt bez baltmaizes un

saldām maizītēm. Lieliski uzlabojuši veselību [zar-

nu, nieru un aknu darbību) tie dzimtenes ap-

ceļotāji, kas iztikuši vienīgi no piena un rupjas

maizes, izturot sevišķu „piena dieti" (sākt ar

3 glāzēm piena dienā līdz 2 litriem).

Svarīgs jautājums ir dzeršana. Parastais li-

kums: kas daudz dzer, daudz svīst. Par svī-

šanu tomēr nav jābēdājas, jo svīstot iztīrām

organismu, ļaunākais ir tikai tas, ka daudz svīstot

tūrists ātri nogurst. Slāpes ceļas no tam, ka or-

ganisms prasa atjaunot nieru un ādas patērēto

šķidrumu. Karstā laikā labs malks ūdeņa atsvai-

dzina garu un paceļ labsajūtu. Bet ūdens jā-

dzer ar apdomu un mēru. Ir novērots, ka iz-

slāpuši tūristi, tikuši pie akas, vienā rāvienā iz-

dzer veselu litru, kas nākošos km viss izsvīst

un tad nāk vēl lielākas slāpes. Tādēļ labāk

dzert biežāk un mazāk, tikai pāris guldzienus,

nekā uzreiz izdzert stipri daudz. Arī pret slā-

pēm jānorūdās. Vecs ceļotāju likums skan: pir-

mo malku vienmēr atlikt. Viņi košļā kādu lapiņu,

viļā pa muti mazu akmentiņu, lai rastos sieka-

las un lai nebūtu jādzer. Mēģiniet arī jūs da-

rīt tāpat — kad visi cīnās ap ūdensspaini, aiz-

ejiet mierīgi prom un remdiniet slāpes pēdē-

jais, lai būtu tas diezin cik grūti. Jādzer ti-

kai tad, kad patiesi slāpst. Vislabāk slāpes var

remdināt, ja ūdeni iejem mutē un labi skalo mu-

ti un kaklu. Alkoholisku dzērienu tūristu gai-
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tās nemaz nedrīkst lietāt (atstāj ļaunu iespaidu

viz nerviem, kustības orgāniem, rodas nogurums),

tāpat jāizvairās ogļskābes piesātinātās limonādes

(šķīdina kuņģa sulu, vēlāk rada divkāršas slā-

pes v. t. t.). Viļas, kas domā, ka jo aukstāks

būs ūdens, jo ātrāk pāries slāpes. Ja ūdens pā-

rāk auksts, tas jāsasilda mutē, citādi var rasties

vēdergraizes un vēl kļūmīgākas sekas. Kam mu-

gursomā līdzi citrons, lai ūdenim piespiež pāris

pilienus citrona skābuma.

Ne katru ūdeni drīkst droši dzert. Novērots,

ka lauku ļaudis pārāk nevērīgi pret ūdeņa kva-

litāti — dažreiz lietā ūdeni pat no akām, kurās

peld varžu kurkuļi, no zemām, pussagruvušām

akām un no tādām, kas atrodas tikai pāris so-

ļus no kūtīm, v. t. t.

Ja ejiet meklēt ūdeni svešā lauku sētā, vis-

pirms izlūdzieties saimnieces laipnu atļauju, tad

paši ūdeni iesmeļiet, negaidiet, lai jūs apkal-

po. Dzeriet no savas krūzītes, kura glabājas mu-

gursomas ārējā kabatā. Uzmanīgi dzert avotiņu

ūdeni: vispirms izpētiet, no kurienes un caur ku-

rieni tas tek (pa ceļam citi to lietā piena kan-

nu dzesēšanai, skalošanai v. tml.). Nekad ne-

dzeriet nevārītu strautiņu, upju vai ezeru ūdeni.

Dzeriet vieglu un nesaldinātu tēju. Turiet vien-

mēr savu ceļojuma pudeli pilnu ūdens, tad ne-

būs jāiet pie svešu sētu akām, jāgaiņājas no sētas

suņiem, jo vasaras vidū bieži visi mājas ļaudis

ir uz lauka.

Vēl jāaizrāda, ka sākot atpūtu, sasvīdis ce-

ļotājs nedrīkst dzert aukstu ūdeni, vispirms tam

jāatpūšas, jāpaēd un tikai tad var dzert ūdeni

maziem malkiem. Ja ceļojumu tūdaļ turpina, tad
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ūdeni var dzert arī sasvīdis, bet tikai tad, ja

sirds sit normāli un elpošana nav paātrināta,

un ja vēsu ūdeni vispirms mutē sasilda; pa-

dzērušam, tūdaļ jāsoļo tālāk.

Tikpat uzmanīgam jābūt ar piena dzeršanu.

Piens vienmēr jādzer lēnām, maziem malkiem,

samaisot to ar siekalām. Vēsu pienu ieteicams

dzert tikai piekožot rupju maizi. Rūgušpiens un

skāba putra ieteicamāki kā saldais piens.

Naktsmājas

Kad dienas maršruts veikts, dzimtenes apce-

ļotājs meklē naktsmājas.

Un kad apiets dienas solis,

asā noguruma smeldzē

miers kā rāma rasa nolīst,

nesot atpūtu un veldzi.

A. Francis.

Tūrists pazīst dažādas naktsmājas:

A. Naktsmājas klajā laukā: ir bauda siltā

jūlija nākti palikt zem zvaigžņotās debess. Bei

mūsu klimats ir samērā vēss, bagāts nokriš-

ņiem, tādēļ maz ir siltu un skaistu nakšu. Ja

tāda ceļojot tomēr gadās un tūrists fiziski pil-

nīgi vesels, ieteicams to izmantot. Ja tūristam

līdzi gumijas paklājs vai guļmaiss (sk. 111. lpp.),
nav jābaidās gulēt uz aukstas zemes. Dabas

ārstniecības piekritēji pat saka, ka cilvēki ilgāk
dzīvotu, ja vairāk gulētu uz zemes. Nakts gu-

ļai klajā laukā jāizmeklē no vēja aizsargāta vie-

ta, sausākajā dienvidu pusē, labāk sausā priežu

mežā, kā atklātā laukā; apakšā palikt skuju
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„matraci"„ vai sūnas, apavus attaisīt, pašam sa-

tīties mētelī, kājas ielikt tukšā mugursomā. Kam

savs guļmaiss vai telts (sk. 111. lpp.), tas līdz

vēlam rudenim labāk gulēs savā līdzi jemtā „mā-

jā". Visnepatīkamākais gulēšanas laiks, guļot svai-

gā gaisā, ir rīta ausma, kad paliek drēgns, se-

višķi, ja iepriekšējā diena bijusi svelmaina. Par

nometņošanu sk. šīs nodaļas beigās (155. lpp.).

B. Naktsmājas viesnīcā, protams, ja tāda

apceļotā vietā vispāri ir. Viesnīcas parasti uz-

meklē vecāki ļaudis, kas savus ~nogurušos kau-

lus" vēlas atpūtināt mīkstā gultā un kam pa-

tīk ērtības. Tūristi — dzimtenes apceļotāji lab-

prāt izvairās no viesnīcām, jo viņi ceļojumā mek-

lē vienkāršību. Viesnīcas viņiem arī par dārgām,

jo cik maksā viens pārnakšņojums viesnīcā, ar

tik tūristam parasti jāiztiek visu dienu. Bez tam

mūsu viesnīcas savus pakalpojumus uzskata ti-

kai par preci, lai no ceļinieka iegūtu lielāku

peļņu un dzeramnaudas, bet no tāda viedokļa
tūrists — dzimtenes apceļotājs ir trūcīgs vie-

sis. Ja viesnīcas tiešām gribētu atbalstīt nacio-

nālo tūristu kustību, tās varētu ierīkot lielāku

istabu tūristiem, ar 5—6 gultām, nosakot tiem

lētāku pārnakšņojuma maksu.

C. Naktsmājas tūristu apmetnē, jo ar Tū-

risma biroja gādību dzimtenes apceļotājiem ta-

gad visur nodrošināts lēts pārnakšņojums se-

višķās tūristu mītnēs (uztur pilsētu valdes, or-

ganizācijas un skolas) vai apmetnēs (reģistrē-
tās lauku saimniecībās). Tūristu apmetņu vies-

mīlību ikgadus izlietā vairāk kā 10.000 tūristi,
kas ļoti apmierināti, jo tūristu apmetņu pārzi-

ņi sapratuši, ka dzimtenes apceļotāju bagātība
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ir viņu sirdis, ne makos. Tūristu apmetņu cenas

normētas, publicētas sevišķos tūristu apmetņu sa-

rakstos, un dod iespēju iepriekš aplēst ceļojuma

izdevumus. Tūristu apmetnes nav apmešanās vie-

tas vien, tās ir ari latviešu zemnieku mājas, kur

dzimtenes apceļotāji mācās pazīt savas tautas

dzīvi un darbus.

Klusumā saulainā logi un palodās

mājīgi gaida un mājīgi mirdz —

ceļiniek, apstājies, ieklausies valodas,

gaišā iellksme runā ko sirds.

Tūristu apmetņu sarakstu interesentiem, prel

15 snt. pastmarkās, uz pieprasījumu, izsūta Tū-

risma birojs. Patlaban Tūrisma birojs jau re-

ģistrējis vairāk ka 400 tūristu apmetnes, bet

šis skaits tomēr vēl par mazu: Tūrisma biroja

nolūks organizēt visā valsti, no robežas līdz ro-

bežai, no Aglonas līdz Nīcai, no Kolkas raga līdz

Vidzemes Malienai tādu apmetņu tīklu, lai dzim-

tenes apceļotāji pēc 15—20 km dienas maršruta

vakaros varētu sasniegt jaunu mītni. Te pašiem

dzimtenes apceļotājiem pienākums organizēt jau-

nas tūristu apmetnes, viesmīlīgo saimniecību ad-

reses paziņojot Tūrisma

birojam. Visas tūristu ap-

metnes apzīmētas seviš-

ķām nozīmēm (sk. zīmē-

jumu), kas izliktas gan

pie mājām, gan tuvākā

apkaimē, krustceļos, pie

stacijas u.t.t, ar šautri-

ņām norādot apmetnes atrašanās virzienu un ai-

cinot dzimtenes ceļinieku pie sevis.
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Bet nav jāaizmirst, ka tūristu apmetnes nav

viesnīcas — viņu uzdevums tikai nodrošināt dzim-

tenes apceļotājam vienkāršu apmešanos vai pa-

jumti, atvieglināt viņa ceļojumu, lai naktsmāju deļ

nebūtu jāiet no sētas uz sētu, nezinot vai un

kur varēs savu galvu nolikt. Maksimālais uztu-

rēšanās ilgums tūristu apmetnē aprobežots ar

3 dienām, citādi var gadīties, ka jauni dzimte-

nes apceļotāji ierodas apmetnē, kas zaļumnieku

aizjemta uz vairākām nedēļām. Tūristu apmet-

nēs ir noteikums, ka jaunpienākušajam ceļotājam

vienmēr priekšroka. Ja tūristu apmetnē telpas pie-

tiekoši un tā iekārtotas, ka tūrists vienmēr

tur atradis patvērumu, viņas ieteicams izmantot

ilgākai atpūtai un atvaļinājuma laikam. Tūristu

apmetnes dibinātas dzimtenes apceļotājiem, ne

apkārtceļojošiem tirgotājiem, mežu strādniekiem,
darba meklētājiem v. tml.

Tūristu mītņu lietātājiem jāievēro ari sevišķi

noteikumi, kas publicēti tūristu apmetņu sarak-

stā: tūristu mītnēs jāierodas vēlākais līdz pīkst.

20; pases bez sevišķa uzaicinājuma jānodod mīt-

nes pārzinim reģistrēšanai un pašrocīgi jāizpil-
da tūristu reģistrācijas loksne. Tūristu apmetnes
iekārtotas sabiedriskās interesēs, tādēļ katram ce-

ļotājam jāievēro katras mājas parastā kārtība un

tīrība, (piem., apavus un apģērbu nedrīkst tī-

rīt istabās); neprasiet no mītnes saimnieka per-

sonīgus pakalpojumus (ja jums vajaga sulaiņu,
tad apmetieties viesnīcās). Alkohola lietāšana tū-

ristu mītnēs nav atļauta. Tāpat smēķēšana ko-

pīgās guļamtelpās. Pārnakšņojuma un uztura ce-

nas oficiāli publicētas apmetņu sarakstos, tās

saistošas abām pusēm; ja kāds vēlas ko vairāk,
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vienmēr iepriekš vienojieties par cenu, tas no-

vērsīs domstarpības un pārmetumus. Dzeram-

naudu tūristu apmetnēs nedod. Katram tūristam

apmetnē jāievēro pieklājība kā runā, tā ģērbā

un rīcībā. No rīta atstājot apmetni jāuzpoš sa-

va gultas vieta un viss jāatstāj labākā kārtībā.

Ceļojot grupās katrā ziņā savu ierašanos pie-

teiciet jau iepriekš ar atklātni vai pa tālruni,

ziņojot ierašanās laiku un personu skaitu. Ja

gribiet rakstisku atbildi, pielieciet nevien past-

marku, bet jau sagatavotu (ar uzrakstītu Jūsu

adresi) atklātni vai aploksni. lerodoties apmetnē

nekad nedrīkst visa grupa sakrist mājā, bet pa-

cietīgi un mierīgi jāpaliek pagalmā, līdz grupas

vadītājs sarunājas par guļvietu sadalījumu, pie-

nu, vakariņām v. t. t. Lai nebūtu pārpratumu

ar gultas vietām, kad vienam ierādīta labāka

guļvieta, kā otram, ieteicams visas gultas vie-

tas numerēt un katram dot izvilkt savas guļvietas

numeru. Atstājot mītni grupas vadonim jāpār-

bauda, vai viss kārtībā; ja kāds no ceļotājiem

nodarījis kādus zaudējumus, tie jānokārto gru-

pas vadītājam.

Ja nodomāts otrā rītā ceļu turpināt, tad ie-

priekšējā vakarā jāsamaksā visi tēriņi, lai citrītā

nebūtu jākavē saimnieces darbs. Gadās, ka lau-

ku ļaudis vairas jemt no tūrista samaksu. No-

teikti patērētais jāsamaksā aplēšot visu pēc tirgus

cenām vai tūristu apmetnēs pastāvošām caurmē-

ra cenām. Ja tūristu ceļojumam nav noteikts at-

griešanās laiks un kādā izcilus skaistā vietā tie

labprāt uzkavētos ilgāk, tad ejiet talkā saimnie-

kam lauku darbos (siena grābšanas, mēslu veša-

nas, kulšanas v. d. c), nevis, lai izpelnītos brīvu
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azaidu un naktsmītni, bet lai paši iepazītos ar

lauku darbiem un lauku dzrvi.

Vakarā, visvēlākais pīkst. 22., visiem tūristiem

jābūt jau aizmigušiem, kaut pilsētniekiem tik agri

varbūt vēl nenāks miegs, jo viņi ieraduši līdz

pusnaktij sēdēt kafejnīcās un kinoteātros. Pirms

gulēt iešanas jāizpilda visi veselības kopšanas

noteikumi (jānomazgā kājas, jāpārmaina krekls v.

t. t.); pēc vakariņām ļoti ieteicama vēl 10—15

min. ilga lēna pastaiga; tūristu grupai ieteicams

s—lo5—10 min. kopīgi padziedāt palievenī vai sa-

rīkot ugunskuru (sk. 156. lpp.)- Gulēt jāiet, tā-

pat augšā jāceļas jo klusi. Guļamtelpās jābūt

svaigam un tīram gaisam; vēlams gulēt pie vaļā

loga (aizslēģota, jo tumšā istabā spirdzinošāks

miegs). Telpas nedrīkst būt ne pārāk aukstas,

ne arī pārāk karstas. Jo klusāka apkārtne, jo

labāka atpūta; no pīkst. 22.—7. tūristu apmet-

nē jābūt pilnīgam klusumam. Grupu ceļojumos

nakts klusums sākas pēc vadītāja teiktā labas nakts

vēlējuma (vadītājam jāguļ kopā ar savu grupu un

jārūpējas par nakts mieru, nepaklausīgos otrā

dienā noliekot gājiena beigās vai citu nakti tos

guldinot atsevišķā istabā). Ja nāk klepus, šķavas,

žagi, — tad galva jāpabāž zem segas. Krākšana

guļot ceļas no nepareiza galvas stāvokļa vai arī

no ieraduma; pēdējo var novērst ar gribas spe-

ķu. Ja tūristam savs guļmaiss (sk. zīm. 110. lpp.),
tas var gulēt izģērbies, ja tāda nav un gultas

veļa sveša, jāguļ apakšveļā. Mierīgāks būs miegs

guļot uz labiem sāniem, — atvieglināta sirds dar-

bība, arī kuņģis vieglāk darbojas. Jāguļ vismaz

8 stundas, tad nākošā rītā tūrists būs spirgts un

varēs viegli ceļot. Ja kāds pamodies pirmais,



154

nekad nevajaga celt citus, ja vel nav celšanās

laiks, bet pašam klusi apģērbties (zābakus vilkt

ārpusē). Atstājot apmetni, neaizmirstiet sirsnī-

gi pateikties lauku ļaudīm par viesmīlīgo pa-

jumti, jo ar saviem 30—70 snt. viņu viesmīlību

neesiet samaksājuši, turklāt tas ievērojami vei-

cinās labu attiecību nodibināšanos. Viesmīlīgam

saimniekam grupas vadītājs uz svētkiem var at-

sūtīt pa pastkartei. Atstājot tūristu apmetni tū-

ristu grupa nodzied jautru tautas dziesmu, —

tā iepriecinās lauku ļaudis un arī pašiem diena

bUs gaišāka un jautrāka.

Par visām novērotām nevēlamām parādībām

tūristu apmetnēs jāziņo Tūrisma birojam.
D. Naktsmājas sienā: daudzi tūristi ceļo ti-

kai tad, kad siens jau ievākts, lai pa naktīm va-

rētu gulēt svaigā sienā un svaigākā gaisā, un

arī lai ceļojums būtu lētāks. Zemkopim tādi tū-

risti rada maz rūpju, jo nav jāatdod sava istaba,

nav jālabo čīkstošā gulta v. t. t. Tūristam, kas

grib pārnakšņot sienā, bez aicinājuma jāatdod
saimniekam savi sērkociņi Vai šķiltavas, tāpat

dāmām jāizjem matadatas, matu sprādzes, kas,

iekrizdamas sienā, var nodarīt lielus zaudēju-

mus. Mazākus priekšmetus, kā atslēgas, nažus,

zīmuļus v. t. t. labāk izjemt no kabatām, ietīt

nēzdogā un atstāt uz klona, blakus saviem zāba-

kiem, ar kuriem tāpat nedrīkst kāpt sienā. Apakš-

veļu guļot sienā nenovilkt, ap matiem apsiet

nēzdogu (iesienot visos 4 stūros mezglus un

uzmaucot galvā), cieši ietīties segā vai palagā,

un ierakties dziļi sienā, lai neskārtu rīta vēsums

un caurvējš. No rīta aizejot siena šķūnis jā-

atstāj kārtībā: nogulētās vietas jāpārcilā, uz klona
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nobirušais siens jāatliek atpakaļ. Ari par nakts-

guļu sienā katrā ziņā jāsamaksā. Siena stirpās

un pļavu šķūņos var gulēt tikai ar saimnieka

atļauju, citādi tūrists var piedzīvot lielas nepa-

tikšanas. Vecā sienā un salmos guļa nav ietei-

cama: jāieelpo veselībai kaitīgi putekļi.
E. Naktsmājas teltī ir savdabīgs un roman-

tisks pārnakšņošanas veids. Sevišķi šāda nomet-

ņošana ieteicama tūristiem, kas ceļo mazākās

grupās, pa 2—3. Teltis nebūt nav tik smagas,

bet atsevišķas teltēnes, ko nes katrs tūrists par

sevi, lai kopā sapogājot iznāktu liela telts, (sk.
zīm. 109. lpp.), ir vēl vieglākas, lētākas un paro-

cīgākas (sk. 109. lpp.), un tūristiem vienmēr nodro-

šinātas pašam savas naktsmājas, kas tos dara

neatkarīgākus, patstāvīgākus un dziļāk ļauj sajust

dabas burvību.

Liekas, pats es esmu

vecs un priecīgs koks.

Lauks ir mana māja,

debesis — mans logs.
K. Skalbe.

Jūnijs, jūlijs un augusts ļoti piemēroti nomet-

ņošanai, ko tūristiem silti ieteicams izmantot.

Organizācijām vajadzētu iegādāties mazākas tel-

tis un izsniegt tās savu biedru patstāvīgiem ceļo-

jumiem. Par telšu cenām jau teikts 108. lpp. Tū-

ristiem, kas vēlas ilgāk dzīvot uz vietas, ietei-

camas tā sauc. četrstūru teltis (sk. 109. zīm.), kas

uzstādamas uz sevišķiem balstiem vai piekarinā-

mas pie novilktas virves. Tūristiem ceļotājiem ie-

teicamas mazākas un vieglākas (apm. 1,6 kg), teltis;

ērtāk, ja šādas ceļojumu teltis, kā jau teikts,
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saliek kopā no vairākām teltenēm, kuras katrs

tūrists nes savā mugursomā (sk. zīm. 113. lpp.).

Bez jau pieminētiem Skautu piederumu un J.

K. S. sporta veikaliem (sk. 108. lpp.) labas teltis

pagatavo vēl Seglinieku kooperatīvs un Armijas

intendantūras darbnīcas.

Telts uzstādīšanai jāizmeklē sausa, no vēja aiz-

sargāta vieta, klusā un jaukā malā (ūdens tu-

vumā, ar plašu skatu), ar telts ieeju pret rītiem.

Tā kā kaila smilts rīta cēlienā saldē, vēlams gu-

mijas paklājs, bet ja tāda nav, var sevīm paklāt

laikrakstu lapas. Gulēt tā, ka kājas zemākā stā-

voklī par galvu. Siltāk, ja segā ierullējas, nekā

vienkārši to pārsedzot sev pāri. Kas šaubās par

nometņošanas romantiku, lai siltā vasaras naktī

paliek zaru būdā vai tml. Nedaudzās dienas,

kas pavadītas nometnēs, vēl pēc ilgiem gadiem

sniedz jaukas atmiņas un māca dziļi mīlēt dabu.

Vakari pie ugunskura

Dzimtenes apceļojumos tūristu romantiski no-

skaņo nometņošana brīvā dabā. Šādu noskaņu un

dziļus iespaidus grupu ceļojumos var panākt arī tū-

ristu apmetnē — pie ugunskura. Vadītājs, ar

saimnieka laipnu padomu, kur ugunskuru kurt

un nopircis pāris nastas garākas malkas pagales,
visu jau sagatavo iekuršanai. Pēc vakariņām, kad

pie debesīm iemirdzas zvaigznes, tūristi, ielū-

guši arī mājniekus, apjēmuši ap pleciem mēteļus

vai segas, sasēstas (priekšā krustotām kājām)

visapkārt ugunskuram. Vadītājs asprātīgiem vār-

diem, bet ne pārāk gari, stāsta par veikto ce-
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ļa gabalu, par piedzīvojumiem un starpgadīju-

miem, pateicas vismīlīgajam saimniekam par laip-

no uzjemšanu, pēc kam visi dzied, stāsta piedzī-

vojumus, patīkamus jokus, tautiskus anekdotus.

Vēlamas tautas dziesmas piemērotā noskaņā. Tei-

kas un nostāsti lai saistās ar apceļoto novadu.

Pāris stāstītājiem vajaga tikai iesākt, kad iesils

arī citi. Var arī tā, ka katram, sākot ar vadī-

tāju, kas „jāceļ priekšā", ja nav ko stāstīt, lai

deklamē, lai sāk savu mīļāko tautas dziesmu

v. t. t.

Ugunskuru vakari tuvina tūristus, tie ieteicami

jaunatnes ceļojumos, patriotisku temu apcerēša-

nai un tēvzemes mīlestības stiprināšanai.

Kad vakars nāk, un norimst dienas gaitas,
dod zemei mieru zvaigžņu labvakars,

ar tēvu zemi vieno svētas saites,

jo tēvu zemei pieder sirds un gars.

K. Jēkabsons.

Bet ugunskura vakari drīkst ilgt augstākais

I—ll/2 stundas un nekad ne ilgāk par pīkst. 23.

Ugunskuru ik vakaru noslēgt ar Dziesmu brī-

vai Latvijai. Pēc ugunskura vadītāja pienākums

gādāt, lai katra oglīte būtu apdzēsta. Ja dalīb-

nieku skaits grupu ceļojumos kupls, šādus uguns-

kuru vakarus var sarīkot ar plašu saturu, katru

vakaru savā tūristu apmetnē, bet tad vadītājam

jāraugās, lai šie skaistie vakari sniegtu ko vēr-

tīgu, lai programmā būtu dažādība un tā neat-

kārtotos ne dziesmās, ne stāstos. Šie vakari, ja

tie būs interesanti, lauku ļaudīm dos lielu prieku,

patīkamu pārmaiņu, tādi tūristi būs arvienu mīļi

ciemiņi. Mājas saimniece labprāt tiem ziedos no
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sava pagraba grozu kartupeļu, ko izcept uguns-

kura oglēs. Bet ja omulīgais saimnieks ari pats

aktīvi piedalās ugunskura priekšnesumos ar kādu

novada dziesmu vai stāstu, tad jau panākts ceļo-

juma augstākais mērķis — tuvināt pilsētu ar

laukiem.

Kas reiz šo ugunskuru vakaru burvībā sildījies,
tam ilgi vēl tie degs atmiņā.

Veselības kopšana

Tūristu ceļojumiem jābūt ceļojumiem, kas stip-
rina veselību. Tādēļ katram tūristam stingri jā-

ievēro veselības kopšanas noteikumi. Par iešanu,

uzturu un atpūtu ceļojumu laikā jau runājām. Ne-

pietiek ar to vien, ka ieteiktie padomi izlasīti,

tos vajaga ari ievērot un izpildīt.
Saules enerģiju dzimtenes apceļotāji pietiekoši

sajem ceļojot, tādēļ sevišķām „saules vannām"

nav jātērē dārgais laiks. Būdami ilgāku laiku

spēcīgā ultrā violeto staru iespaidā, tūristi pār-

nāk mājās gluži brūni nodeguši. Nodegums nu

ir modes lieta, pēc tā censdamies daudzi aizmirst,

ka ultravioletie stari rada nevien ādas pigmen-

tāciju, bet bieži arī viņas kairinājumus un pat

ekzēmu (āda iekaist, sasarkst, satūkst, kļūst sā-

pīga, niez un kārtojas). Vieglākos gadījumos

var izlīdzināties ar olīveļļu, citādi ieteicamas vē-

sas kompreses ar etiķskābo mālūdeni (3 ēdam-

karotes uz i/2
X ūdens) un cinka pastu (ieziest

2 reizes dienā). Kamēr āda sarkana un iekai-

susi, nedrīkst peldēties. Saules tveicē (no pīkst.

12—15 )neceļot ar kailu galvu, citādi nav novēr-
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bonis.

Pati par sevi saprotama lieta veselības ziņā

ir tīrība, arī tūristu gaitās tā jāievēro, — rītos

labi jānomazgājas aukstā ūdenī, ja vien iespējams

reizi dienā jāizpeldas. Peldēšana uzlabo asins

cirkulāciju, gremošanas orgānu darbību, harmo-

niski attīsta ķermeni un iekšējos orgānus (plau-
šas un sirdi). Tomēr jāievēro, ka nedrīkst pel-

dēties pēc ēšanas, tāpat peldēšanās jāpārtrauc,

ja miesu pārjem aukstuma sajūta. Ik rītus un

vakarus jākopj arī zobi. Pēc lietus slapjās un

mitrās drēbes un apavi jāizžauj pie pirmās iespē-

jas. Sevišķa vērība ceļotājiem jāveltī kāju kop-

šanai, jo kājas ir tūrista valdnieki un kalpi.

Ilgstošākos atpūtas brīžos novilkt apavus un ze-

ķes un staigāt kailām kājām; ja ejot iebirst

smilts, grants, vai zeķes sakrunkojas, apavā ma-

nāma nagla v. tml., viss tūdaļ jānovērš, neat-

stājot to līdz nākošai atpūtas vietai. Vakaros,

apmetoties tūristu apmetnēs, tūristam-kājceļotā-

jam pirmās rūpes apkopt kājas, tad tikai jādomā

par citu. Labi, ja arī dienā I—2 reizes kājām

dod īsas ūdens peldes, pakavējoties pie ceļā sa-

stopamiem ezeriem, upēm vai strautiņiem, bet

vakaros tūristam kājas katrā ziņā jāmazgā. Ra-

dušās tulznas pārdurt ar nokaitētu adatu, iz-

spiest, izmazgāt, ieziest un pārsiet; ja kājas pē-

das āda no lielas staigāšanas palikusi biezāka, tā

jāietauko, citādi tā sasprēgās, tāpat jādara ar

citiem ādas sacietējumiem. Ja varžacis rada grū-

tības, vakaros jāuzliek vismaz sakapāts sīpols

ar sāli. Kam kājas svīst, tiem ikdienas jāmaina

zeķes, rītos zeķēs jāieber salicilpūderis (pasūtīt

159
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aptiekā, Rp.: Borac. 15,0; Alumin. 10,0; Tannin

10,0; Amyl. 50,0), bet vakaros jāmazgā siltā

ūdeni (vieglā sāls vai hipermangānā kālija šķī-

dinājumā, 1:3000). Ari pārējiem tūristiem ik 3

dienas jāmaina zeķes; ja otru zeķu pāra nav līdz,

sacietējumi zeķu pēdās krietni jāizberž un jā-

izdauza; ar 2 zeķu pāriem var iztikt garākā marš-

rutā, vienu ikvakaru izmazgājot (sk. 101. lpp.)-.

Ceļojiet tikai tad, kad jūtieties pilnīgi vesels,

un kad gars jums mošs!
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3. Tūristu — dzimtenes

apceļotāju likumi

Iegaumējami un izpildāmi ceļojumu

noteikumi

Cēls un skaists ir tūrisma sports, tādēļ dzim-

tenes apceļotājam visur jāuzvedas tā, lai pret

tūristiem sajustu cienību un lai visi pret viņiem
būtu viesmīlīgi. Nožēlojami ir tie, kas saka, ka

ceļojumā ievērot pieklājību nozīmējot piedzīvot
dažādas neērtības. Tie nav tūristi, kas ceļojot
aizmirsuši pieklājību un smalkjūtību, iedomājo-

ties, ka te viņus neviens nepazīs.

„Dažs cilvēks pazaudē savu pēdējo vērtību,
kad viņš ieguvis brīvību, tikai to vien jut,
ka viņam nu vairs nav likuma, nav pienākuma

un atbildības."

A. Dauge.

Cilvēkam labi jāuzvedas un labie tikumi jā-

ievēro nevien sabiedrībā, ļaudīs, bet arī vien-

tulībā, brīvā dabā, kā domās, tā vārdos un dar-

bos. Arī vieglprātība un neapdomība (vēsturisku

iežu, tiltu, solu, sienu v. t. t. aprakstīšana auto-

grāfiem, lēkšana pār žogiem v. t. t.) ir nevēla-

mas un izskaužamas parādības. Grupu ceļojumos

vēlams jau iepriekš visus ceļotājus iepazīstināt

ar ceļojuma noteikumiem, bet noteikti un nepie-

ciešami šādi noteikumi skolu un jaunatnes ce-
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ļojumiem; izstrādātie noteikumi katram jādod paš-

rocīgi pārrakstīt, tā jauniešos audzinot pareizo im

pieklājīgo tūrismu.

Pieklājība jāievēro nevien darbos un vārdos,

bet arī apģērbā. Cieniet savus ceļa biedrus un

ikvienu cilvēku kā dzelzceļa vagonā, tā tūristu

apmetnē, mežā vai klajā laukā. Apceļojot dzim-

to zemi, vienmēr esiet vienkāršs, laipns un sirs-

nīgs; sarunās lietājiet vienkāršo, lauku ļaužu va-

lodu, bez izmeklētiem vārdiem, bez salonu stila

un pārgudriem svešvārdiem; nekad nemēģiniet

ar vietējiem iedzīvotājiem runāt vietējā novada

izloksnē, to varēsiet liku likām izmēģināt mājās.
Cieniet un ievērojiet vietējos ieradumus un tiku-

mus. Nekritizējiet un nezobojieties par citu uz-

vešanos, apģērbu, valodu un ēdienu. Ir tais-

nība, daži cilvēki ar savu izturēšanos ir grūti

panesami, bet — ja mīli mākoņus, tad nesūdzies par

lietu, ja gribi ceļot — neievēro citu vājības vai

muļķības! Vienmēr apdomīgi ar jokiem un asprā-

tībām. Nopietnās lietās esiet nopietni. Augsti
cjieniet viesmīlību; tūristu apmetnēs uzvedieties

tā, kā jūs vēlētos, lai jūsu mājā uzvedas ielūgti

ciemiņi. Vienmēr esiet pats sevim kalps. Papīri,

papirosu kārbas, pudeles, olu čaulas, konservu

kārbas v. tml. nedaiļo apkārtni, tādēļ neizmētā-

jiet tos mežā un laukā. Ja jūsu ceļa biedrs to

neievēro, aizrādiet viņam.

Sevišķi jāsaudzē retie un aizsargājamie augi,

piem., īves (Šlīteres kalnos), efejas (Šlīteres kal-

nos un Rucavā), Alpu taucenes (Staburagā), īstā

Ērika (Grīņos), ezerrieksti (Klaucānu ezerā) v. v. c.

Tīrību un klusumu mežā: mežs ir zaļais Dieva-

nams! Nekad nesmēķējiet mežā, — katra, vis-
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mazākā un neievērotā dzirksts pēc pāris stundām

var būt lielai katastrofai par iemeslu. Tāpat ne-

metiet sērkociņus un papirosus pa vilciena un

auto logiem. Mūsu mežu ugunsgrēku lielākā daļa
cēlusies aiz nolaidības un vieglprātības, iznīci-

not lielas valsts bagātības. Nekad nekuriet uguni

meža malā, tuvāk par 50 m. Nestaigājiet pa

jaunaudzēm.

Neaiztieciet un nekaitiniet dzīvniekus. Katra

zemes pēda, pa kuru jūs ceļojat, ir valsts vai

arī privāts īpašums, kuru valsts aizsargā. Respek-

tējiet iežogojumus, izvilktās dzeļonstiepules, bar-

jeras v. c. ierobežojumus. Ja kāds patvaļīgi iero-

bežojis ceļu uz interesantām un vēsturiskām vie-

tām (pilskalniem, alām v. t. t.), ziņojiet par to

Tūrisma birojam.

Tūristu gaitās aizmirstiet savas dienesta lietas

un ikdienas rūpes. Neprasiet, lai visur būtu tā,

kā pie jums mājās. Apmierinieties ar lauku dzīvi

(circeņi, mušas, prusaki). Esiet čakls staigātājs,
ja jūsu ikdienas darbs mājās prasa ilgu sēdē-

šanu.

Siltā saule un veselīgais gaiss jāsajem ar mēru,

tādēļ necenšieties pēc rekordiem peldēšanā, sau-

ļošanā un kilometru veikšanā.

Ja jums uzticēta ceļojuma vadība, tad ar savu

uzvešanos visur rādiet priekšzīmi. Nedusmojie-
ties un neizrādiet citiem savu neapmierinātību,

ja ar ceļojumu nav piepildījušās jūsu cerības.

Ja visu to ievērosiet, jūsū ceļojums būs jauks
pašiem un arī citiem.



164

Rakstītie likumi

Ceļojumu noteikumi, par kuriem tikko runājām,

ir tikai derīgi padomi dzimtenes apceļotājiem,
kurus tie, kas grib būt „orīģināli un īpatnēji",

var arī nepildīt. Ja kāds papīriem un apelsīnu
mizām piemēslo mežu, pucina ganu suni vai

izzobo līdzceļotājus, viņu par to nekāds sods ne-

sagaida, izjemot, varbūt, ceļa biedru nicināšana.

Tā iepriekšējā nodaļā minētie ceļojumu noteiku-

mi — nerakstītie likumi — pamatojas vienīgi uz

personīgu apjemšanos būt godīgam un pieklā-
jīgam. Tādēļ šie noteikumi arī sevišķi jāpropa-
gandē. Bet bez šiem nerakstītiem likumiem ir

arī rakstīti likumi, kas lielā mērā attiecas ari uz

tūristiem, vainīgajiem draudot ar bargu sodu.

Jo ikvienā sabiedrībā vai organizācijā nepiecie-

šama zināma noteikta kārtība, kas visiem jāie-

vēro.

Vispirms minami saistošie noteikumi uz dzelz-

ceļiem. Grupu ceļotāji vienmēr iedomājas, ka vi-

ņiem lielākas tiesības (trokšņo, traucē mieru un

tml.), kā citiem, atsevišķi ceļojošiem pasažieriem,

kaut patiesībā ir otrādi, jo grupu braucējus

dzelzceļš pārvadā par puscenu, tā tad valstij cie-

šot zaudējumus, kurus sedz no pārējo pasažieru

veduma maksas peļņas. Katram ceļotājam jāie-

vēro, ka stacijā un vilcienā aizliegts trokšņot
un ar nepieklājīgu uzvešanos traucēt citu pasa-

žieru mieru un ērtības, tāpat stacijās un vispā-

rējos vilcienos aizliegts dziedāt, izģērbties, aiz-

sprostot izeju un ieeju, rakstīt uz sienām, galdiem

un soliem v. t. t. Aizliegts stacijās un vagonos

izmētāt papīrus, papirosu galus, gružus v. t. t.,
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tāpat mest tos ārā pa vagona logu, kāpt uz

soliem, atbalstīt kājas pret tiem. Aizliegts aiz-

jemt vietas, kuras citi pasažieri jau aizjēmuši no-

vietādami uz tām kādu viņiem piederošu priekš-
metu. Vilcienam kustoties aizliegts pāriet no viena

vagona otrā, stāvēt bremžu laukumos, vagonu
durvis v. t. t. Vasarā atļauts atvērt logus tikai

vienā — aizvēja pusē (uz Rīgas Jūrmalas līnijas

— tikai jūras pusē); abās pusēs logus atvērt var

tikai tad, ja visi pasažieri, kas vagonā, tam pie-

krīt. Lietus laikā vagonu logi jāaizver. Vagonos

aizliegtas azarta spēles un alkohola lietāšana.

Braucējiem jāievēro visas dzelzceļu darbinieku

un pārējo pasažieru likumīgas prasības un aiz-

rādījumi. Dzelzceļu saistošo noteikumu pārkāpē-

jus attiecīgās amatpersonas var pat izraidīt no

vilciena, tāpat tiesība no vainīgiem uz vietas pie-
dzīt soda naudu līdz Ls 1.— katrā gadījumā,
bet pārkāpumiem atkārtojoties sodu var pa-

lielināt līdz Ls 5. —. Stacijās un vagonos atrastie

priekšmeti jānodod tuvākās stacijās, kur tos pa-

zaudētājs var sajemt 15 dienu laikā.

Daudz bargāku sodu jau paredz likums par

apstādījumu un labierīcības priekšmetu aizsardzī-

bu, kas aizliedz bojāt vai iznicināt ceļmalas ko-

kus, krūmus, puķes un žogus, kā ari publikas
ērtībai un sabiedrības labierīcībai novietātus

priekšmetus vai ierīces. Vainīgos policijai tiesība

sodīt administratīvā kārtā ar arestu līdz 3 mēne-

šiem vai ar naudas sodu līdz Ls 500.—.

Tūristu gaitās cieši jāievēro, ka arī katrs no-

darījums, kuru likums šī nodarījuma laikā aiz-

liedzis, (likuma nezināšana vainu nemīkstina!), pie-

draudot ar attiecīgu sodu, ir noziedzīgs un so-
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dāms. Piem., kā noziedzīgs nodarījums sodāma

tīša suņa vai cita kustoņa rīdīšana uz cilvēku

(draud arests); iešana pa dzelzceļu neatļautā lai-

kā vai aizliegtā vietā (draud naudas sods līdz

Ls 100.—); tīša svešas mantas bojāšana; uz sve-

šas zemes augoša koka bojāšana, to iekapājot,

noplēšot mizu v. c. (arests vai naudas sods

līdz Ls 500.—); upes, avota vai akas tīša

pielūžņošana, iemetot vielas, no kurām ūrlens

var bojāties (draud naudas sods); aizsargā-

jamo pieminekļu sarakstā ievesto priekšmetu

bojāšana (draud cietums, mēģinājums sodāms);

vispārlietājamu ierīkojumu vai priekšmetu tīša

bojāšana (arests vai naudas sods); satiksmes

drošībai uzstādītu brīdinājuma zīmju bojāšana

(pārmācības nams vai cietums; ja nodarījums iz-

darīts aiz neuzmanības, vainīgam draud arests

vai naudas sods); putnu vai zvēru izdzīšana no

viņam nepiederošas zemes (draud naudas sods);

patvarīga zivju ķeršana svešos ūdeņos zvejas no-

lūkā (draūd arests vai nandas sods); iešana pa

svešu zemi un savvaļā augošu sēņu, ogu, augļu

lasīšana viņam nepiederošā zemē, pretēji šīs ze-

mes saimnieka noliegumam, tāpat dārza puķu

plūkšana nelielā daudzumā svešā laukā vai pļavā

(draud naudas sods līdz Ls 50.—); atrastas, ne-

jauši pie viņa nokļuvušas vai aiz kļūdas viņam

nodotas svešas mantas slēpšana (ja saimnieks nav

zināms; draud arests līdz 3 mēn. vai naudas sods

līdz Ls 300.—); archaioloģisku izrakumu izdarī-

šana bez atļaujas (draud naudas sods līdz Ls

300.—}; pieklājības atklāta pārkāpšana, nekau-

nīgi izturoties vai izrunājot nekaunīgus vārdus

( sodāms ar arestu vai naudassodu līdz Ls 100.—);
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iešanas vai braukšanas traucēšana pa vispārējā

lietāšanā esošu satiksmes ceļu, to aizsprostojot

(naudas sods līdz Ls 100.—); iebrukšana apžo-

gotā vietā vai svešās telpās pret saimnieka gribu

vai šis telpas (vai apžogoto vietu) neatstāšana,

ja tas pieprasīts (draud arests vai naudas sods

līdz Ls 300.—), bet ja tas noticis naktī un no

vairākām personām, vainīgie sodāmi ar cietumu;

dziedātāju putnu nogalināšana, nekaitīgu putnu

ligzdu izpostīšana un olu vai putnēnu izjemšana

no tām (arests vai naudas sods); zvejošana vai

zivju, vēžu v. c. ūdens dzīvnieku ķeršana aiz-

liegtā laikā un vietā (arests vai naudas sods līdz

Ls 500.—); Latvijā likumīgi pastāvošu reliģisku
sabiedrību locekļu reliģisko jūtu aizskāršana, at-

tiecīgā reliģiskā kulta nonievāšana (sodāms ar cie-

tumu). Tāpat sodāms tas, kas bez saprātīgas

baiļošanās par sevi vai citiem nav centies sniegt

palīdzību personai, kas atrodas dzīvību apdrau-
došā stāvoklī un tas bijis par cēloni šīs perso-

nas nāvei vai smagam miesas bojājumam (cie-
tuma sods); kas atstājis bez palīdzības briesmu

apstākļos otru personu, kuru viņam pienācās uz-

raudzīt (pārmācības nams); kas trokšņojis vai cēlis

citas nekārtības publiskā vietā, traucēdams sabie-

drisku mieru (cietums vai naudas sods) v. t. jpr.
Nav uzskatāms par noziedzīgu tāds nodarī-

jums, kas izdarīts aiz nepieciešamās aizstāvēšanās

pret paša vai citas personas personiska vai man-

tiska labuma nelikumīgu apdraudējumu, tāpat kas

izdarīts, lai glābtu savu vai citas personas dzī-

vību no briesmām, kas nav bijušas novēršamas

citiem līdzekļiem.
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4. Dzimtenes apceļošana
ziemā

Latvija ziemā aicina ciemā

Arī mūsu dzimtene arvien lielāks top to skaits,

kas vairs nebīstās ziemas aukstuma un sniega,

bet kas pratuši tos padarīt par saviem patīkamiem

draugiem. Tā ari tūristiem-slēpotājiem ziema kļu-

vusi skaistākais gada laiks, ko tie gaida ar ilgo-

šanos. Agrāk par ziemu līksmoja tikai skolas jau-

natne, kurai tā atnes skaistus priekus, dod veselus

nervus, dzīves priecīgu smaidu un veselu garu.

Tagad arī vecākā paaudze jau ilgojas ziemas

priekus, dzidrā un veselīgā gaisa, lielisko ziemas

sportu, jaukajos slēpošanas maršrutus, omulīgos
brīžus kopā ar citiem, ilgojas braucienu padzimte-

nes piesnigušiem laukiem, bez ceļa, tekas, pāri
kalniem un lejām. Ziemas tūrisms, neskatoties

uz pēdējo gadu bēdīgiem sniega apstākļiem, jau

tiktālu attīstījies, ka iestādēs novērojama jauna

parādība: atvaļinājumu jemšana ziemā. Tie ir

dabas draugi, un viņi zin, ka „ziema ir īsa, bet

burvīga", burvīga tam, kas šo skaistumu meklē

un atrod. Ziemas tūrisms ikvienam dabas drau-

gam rāda lieliskas dabas pārvērtības ainas, snie-

ga mātes brīnumdarbus, sniedz baudu arī tiem,

kas ziemas sportā paši nevēlas aktīvi būt. Nogu-

rušam pilsētniekam ziemas klusums dod lielisku

atpūtu. Ari ziemas mēnešos darbojas daudz tū-
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ristu apmetņu, tālu no pilsētas un lokomotīvju

svilpēm, kur saimnieko vienkāršais, sirsnīgais un

priecīgais latviešu zemnieks. Un savas tautas rak-

stura un tradiciju pētniecībai ziema tūristiem vis-

ieteicamākā, jo tad zemniekam ir vienīgais laiks,

kad viņš pie siltā mūrīša var no sirds izru-

nāties.

Ja jums apnīkst motoru rīboņa pilsētu ielās,

trotuāru kasīšana un slapjdraņķis atkušņa lai-

kā, ja esiet noguruši darbā un meklējiet spirdzi-

nošo atpūtu, — ejiet pie dzimtenes dabas: pie-

snigušais mežs sniedz neaizmirstamas ainas, ai-

cina iemīt pirmo teku mīkstajā sniegā, atjauno

miesu un apskaidro jūtas ūn garu.

Un ziemā, kad sasnidzis raženais sniegs,

un mežā mīt miers un dusa,

zem baltajiem kokiem staigāt man prieks:
tur sirds top tik viegla un klusa.

Pavasaru Jānis.

Katra ceļojumu diena ziemā ir divkārši

vērtīga, jo nekad cilvēkam svaigs gaiss un

atpūta nav tik nepieciešami kā taisni ziemā.

Aukstums tūristu neatbaida, jo kustības un pie-

mērots ģērbs pret to aizsargā. Katrā ziņā ziemas

sals viņam darīs mazāk nepatikšanu, kā necie-

šamā svīšana ceļojot jūlija tveicē.

No tūrisma viedokļa jāveicina viss, kas vien

spēj mūs ziemā izviļināt laukā — brīvā dabā

un stiprināt mūsu veselību. Vispirms minama

slidskriešana (dod vispusīgu ķermeņa at-

tīstību: uzlabo nervus, elpošanas orgānus, asins-

riņķošanu), ragaviņu sports (dod jauku at-

pūtu, attīsta attapību, uzmanību un izveicību,
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ragaviņu kalnā vilkšana stiprina muskuļus, sirdi

un elpošanas orgānus); ļoti vērtīgu baudu dod

ledus jachtas, medību sports, populārā zie-

mas zveja — bļitkošana. Tas viss ietilpst ziemas

tūrisma programmā. Bet tūrisma sporta lielāka

interese ir slēpošana, jo slēpošanas saturs un

mērķis ar slēpēm veikt lielus attālumus, un tā katrs

slēpotājs ir arī tūrists, izjemot, protams, sacīkšu

slēpotājus, tāpat kā sacīkšu soļotājs nav tūrists.

Slēpēs ir ziemas burvības atslēga. Ja vasaras gai-

tas tūristu ved pa līku loču lielceļiem, ziemā tas

dodas kurp vien acīm tīk. Ziemas saule, mirdzo-

šais sniegs, dzidrais gaiss, plašā brīvības sajūta
sirdī, slēpes un sniegs zem kājām, — un lielie

attālumi top pavisam niecīgi un katrs veiktais

kilometrs tūristiem arī ziemā dod lielisku bau-

du un jaukus piedzīvojumus.

Turklāt neviens cits tūrisma veids, izjemot ce-

ļojumus ar laivu, nav tik veselīgs un patīkams,

kā slēpošana. Vispusīgās un vienmērīgās ku-

stības lieliski attīsta slēpotāja ķermeni (kāju un

roku muskulatūru, stiprina sirdi un plaušas) un

jūtami uzlabo vispārīgo veselības stāvokli (pa-

dziļina elpošanu, paātrina vielu maiņu, asins riņ-

ķošanu, uzlabo gremošanas orgānu darbību, pa-

ceļ labsajūtu v. t. t); mierīgās ziemas ainavas

iespiežas sirdī un atraisa garu. (Slēpojumi pa

dzimtenes ārēm sevišķi ieteicami jaunatnei, kura

ziemas mēnešos augu dienu sēd istabās, kas rada

nogurumu, bālumu, nepareizu ķermeņa stāvokli

v. t. jpr.). Tādēļ arī neviens tā nemīl savu

sportu, kā slēpotāji: novembrī viņi jau sajūt slē-

pošanas ilgas; decembri pārcilā slēpes un raugās

uz debesīm, vai nebūs sniegs. Lūk, ko saka
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ārsts par slēpošanu: pavairo sarka-

nos asins ķermenīšus, dzidrais gaiss rada lielisku

ēstgribu un nervozam pilsētniekam dod veselīgu

miegu; ziemas saule no augšas, tās staru reflekss

no apakšas organismā rada jaunu enerģiju, bet

veselīgās kustības ir labākās zāles pret vielu

maiņas kaitēm. Tādēļ slēpošana ir veselīga, slē-

pošana ir piemērota un ieteicama ikvienam, ne-

skatoties uz vecumu un sabiedrisko stāvokli."

Kas tam netic, lai paliek brīvajā laikā smacīgos

kīno teātros, kur mēchanika šo pašu ziemas

burvību, piesnigušos silus un priecīgās sejas rāda

uz ekrāna. Kam cilvēku sabiedrība traucējoša,

lai paliek istabā, pie siltā mūrīša, bet kas meklē

veselīgu, jauku un sabiedrisku laika pavadīšanu,

tam ziemā ar slēpēm jāapceļo dzimtā zeme.

Tikai vienu vienīgu svētdienas rītu aizejiet uz

dzelzceļa staciju, kur perons pārpildīts sajūsmi-

nātiem un pacilātiem ļaudīm, tad pārliecināsie-

ties, ka ziemas tūrisms nav tukša skaņa vien;

ari jūs aizraus viņu dzīves prieks. Tūkstošiem cil-

vēku ziemā sniegotos dzimtenes pakalnos smeļas

jaunu enerģiju, jaunus spēkus un līksmi. Ejiet
pie tiem!

Bet pati slēpošana? To ikkatrs var iemācīties

pāris desmit minūtēs.

Ceļojumi ziemā

Viss, kas teikts par dzimtenes apceļošanu va-

sarā (piem., ceļojumu iepriekšēja sagatavošana,

maršruta izstudēšana), gandrīz pilnā mērā attie-

cas ari uz ziemas ceļojumiem — slēpošanu. Bet

ir arī savi izjēmuma noteikumi. Vispirms apģērbā.
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Jāģērbjas silti, bet apģērbs nedrīkst ierobežot

kustību brīvību. Nepierastās ķermeņa kustības

slēpojot ķermeni ātri sasilda, tādēļ virsapģērbs

nedrīkst būt smags. Sevišķi ieteicams apakšā

pavilkt vilnas triko veļu, kas labi uzsūc sviedrus.

Daudzi ziemas tūristi lietā pat divus triko kreklus,

— vienu virs otra. Nopietna vērība jāveltī apa-

viem (šņorzābakiem), lai tie labi piegulētu (uz-
velkot divi pārus zeķu, pēdai un pirkstgaliem
jākustas brīvi), lai būtu ietaukoti — slapjumu
necaurlaidoši. Katrā ziņā vēlami speciāli slēpju

zābaki, jo ar sliktām slēpēm tūrists gan varēs

tikt uz priekšu, bet ar sliktiem, nepiemērotiem

apaviem — nē. Garākos ceļojumos ieteicams mu-

gursomā līdzi pajemt kādu siltāku uzvelkamo,

gadījumam, ja uznāktu sals vai vējš. Ļoti ietei-

cams adīts vilnas kamzolis. Vējainā un sniegainā

laikā sevišķi sargājams kakls. Kam līdzekļi atļautu,

der iegādāties t. s. „vēja jaku" (sk. zīm. 102. lpp.),

impregnētu, ar aizpogājamu kaklu un piedurk-

nēm, kas labi noder ari vasaras ceļojumos.

Zeķēm jābūt tikai tīras vilnas; vislabāk valkāt

2 pārus, vienu virs otra (kājas būs sausas un sil-

tas, nedabūs čulgas). Bikšu apakšgalus apsegt

ar zeķu atlokiem, lai kājām nepiekļūtu sniegs.

Vajadzīgi arī cimdi — 2 pāri; ieteicami tau-

tiskie dūraiņi. Cimdi uzvelkami tūdaļ ārā iz-

ejot, bet ne tad, kad rokas sāk jau salt. Mugur-

somā nedrīkst trūkt papildus zābaku auklu, ka-

para stiepules gabaliņa (slēpju lūzumiem), lieka

zeķu pāra. Vēlams silts nakts kreklis un kabatas

laterniņa, bet kabatā jāglabā sīks maršruta plāns

(ceļojums ziemā notiek pa laukiem, ne ceļiem,

kādēļ viegli var nomaldīties), pulkstenis un kom-
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pass. Slēpotāju iecienītākā cepure ir norvēģu spor-

ta kape ar garu nagu un nopogājamām ausenēm

(pasargā acis no saules gaismas un nelaiž cauri

gaisu). Garākos maršrutos, saulainās februāra un

marta dienās, tomēr ieteicams līdzi jemt krāsai-

nas (zilas vai dzeltenas) cellulolda brilles pret

„sniega aklumu" (baltais sniegs sevišķi spilgti

atspoguļo saules spektra ultravioletos starus).

Garākos ceļojumos tūristam -slēpotājam jāceļas

līdz ar gaismas svīšanu (decembrī saule lec

pirms pīkst. 9, janvārī — pēc pīkst. 8, februārī

— pirms pīkst. 8), gulēt jāiet jau pīkst. 20,
vēlākais — pīkst. 21. Nevajaga aizmirst, ka zie-

mā tumsa sākas pēkšņi. Tādēļ līdz ar krēslu

tūdaļ jāmeklē tūristu mītne. Nekad neceļojiet
krēslā un miglā pa nepazīstamu apvidu, jo tad

neizbēgama nomaldīšanās. Vasaras ceļojumos tū-

ristiem dienas gaitas jāiesāk bez brokastīm, bet

ziemā pirms došanās ceļā slēpotājam katrā ziņā
jāiebauda siltas, spēcinošas brokastis. Tāpat arī

pārējās maltītēs vēlams silts ēdiens.

Ja pēcpusdienā tūristu apmetnē slēpotājs ie-

rodas krietni sasvīdis, pirmais darbs ir noslau-

cīt sviedrus, pārģērbties citās, siltās drēbēs (uz-
vilkt sauso naktskreklu), pēc kam jāizdzer glāze

karstas tējas (citronam vienmēr jābūt slēpotāja

mugursomā). levērojot ziemas īso dienu, atpūta
dienā pēc iespējas saīsināma.

Ceļojot grupās jāslēpo zosu rindā — vienam

aiz otra, katrā ziņā, ilgākais pēc stundas, no-

mainot pirmo slēpotāju, kuram iešana visgrū-

tākā. Ja nobraucamais kalns par stāvu, apakša
ir koki un celmi, ja rodas bažas, vai nobrauciens

laimīgi izdosies, tad labāk pasitiet slēpes padusē



174

un lēnā garā nokāpjiet bīstamo nogāzi, aiztaupot

sev un ceļa biedriem varbūtējas nepatikšanas,

ja salauzīsiet slēpes, nelaimīgi kritīsiet v. t. t.

Garākos maršrutos ieteicams ceļot mazākās gpru-

pās, citādi būs sarežģījumi ar apmešanos un

uzturu.

Slēpojot elpojiet tikai caur degunu. Ja iesnas,

vai elpošana citādi apgrūtināta, nekautrējieties

apsiet ap kaklu un muti šalli, caur kuru elpojot

gaiss tiek sasildīts. Stipri vējainā laikā ceļojums

jāatliek, jo vējš daudz bīstamāks par salu.

Cik ātri slēpot? Normālā slīdsolī, lai būtu

silti, bet lai nesvīstu, Normālais ātrums 7—12

km stundā, atkarībā no iepriekšējā treniņa, iz-

turības, sniega apstākļiem un apvidus. Pirmajos
maršrutos apmierināties ar 3—5 st. gājieniem,

resp. 21—40 km attālumiem.

Nekad nepadoties kārdinājumam kaut 5 mi-

nūtes atsēsties mežā uz cinīša un atpūsties!

Salā, ja nejūt vairs degunu, vaigus, ausis vai

pirkstus, ar skubu tie krietni jāberzē ar sniegu.

Ja pēcpusdienā, ceļojumu beidzot, kājas it kā

pamirušas, ieejot siltā istabā nedrīkst apavus tūlīt

novilkt, bet tie atstājami vēl 10—15 minūtes

kājās. Vakarā krietni jānomazgājas remdenā ūde-

nī. Jāguļ vidēji siltā istabā; ja istaba pārāk silta

— draud saaukstēšanās un iesnas. Vispāri jāizsar-

gājas no straujas temperatūras pārmaiņas: sa-

karsušiem neiet ārā salā, no sala — pēkšņi karsta

istabā. No rīta, ceļojumu sākot, ziemā var ari ne-

mazgāties (sevišķi dāmas), ja patīk, tad tikai

aukstā ūdenī, viegli pēc tam ieziežot seju ar

kādu tauku ziedi (Nivea, Panacea, koldkremu

v. c), lai ādu pasargātu no sasprēgāšanas un
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apsaldēšanas. Lai norūdītos pret saaukstēšanos,

rītos, izkāpjot no siltās gultas, 5 min. jāvingro,

pēc kam jāberžas ar aukstā Ūdenī samērcētu

sausu, rupju dvieli, tik ilgi, kamēr āda sārtojas.

Tūristam jākopj arī slēpes. Apmetnē nedrīkst

tās glabāt lielā siltumā. Pirms slēpošanas tās

uz s—lo5 —10 min. jāiznes no siltās istabas laukā,

salā; pēc slēpošanas no slēpēm jānotīra sniegs

un tās jānoslauka. Jāizvairās sjēpot pa ledu,

apsalušām peļķēm, grambām, ūdeni v. tml. Uz-

manīgi pārejiet ezerus un upes: tikai 4 cm biezs

ledus iztur cilvēka svaru, bet lai vesela grupa

uzreiz varētu pāriet ezeru, — ledum jābūt vis-

maz 9 cm biezam. Ja kāds ielūzis ledū, ne-

aizmirstiet, ka arī glābējam draud līdzi ielū-

šana: uzmanīgi jātuvojas ielūzumam — jānogul-
stas uz vēdera un jāpiešļūc cik tuvu vien iespē-

jams, pasniedzot cietušām kārti vai virvi. Kā ie-

lūzušais, tā glābējs nekad nedrīkst zaudēt aukst-

asinību.

Nojemot slēpes no kājām, nekad neatstājiet

tās guļus uz sniega, bet pieslieniet pie sienas,

koka, vai stateniski ieduriet sniegā. Tāpat slēpju
kokus. Ja slēpojot laimējas redzēt vāveri v. c.

meža zvēru, netrenkājiet to, bet apejiet uzmanīgi

apkārt. Tāpat netuvojieties un neaizskariet meža

zvēru barotavas. Palīdziet ikvienam, kam vien

jūsu palīdzība vai arī labs padoms var noderēt.

Sargājiet dabas bagātības — jaunaudzes, krū-

mus un kokus. Sargājiet otra īpašumu, kaut tas

būtu sagruvis žogs. Piedalieties tikai tādos slēpo-

jumos, kuros droši variet veikt nolemto ceļa ga-

balu, neapgrūtinot ar savām klizmām ceļa biednis.
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5. Ceļojumi uz ārzemēm

Neceļojiet uz ārzemēm, pirms nepazīstiet
— savu Latviju

Neceļojiet uz ārzemēm, pirms nepazīstiet savu

dzimteni. Ārzemju ceļojumi atļaujami tikai iz-

jēmuma gadījumos, ja to prasa dienesta vai

saimnieciskas intereses. Ceļojumi uz ārvalstīm

vienīgi izpriecas vai atpūtas nolūkā šajos lai-

kos ierobežojami, jo katrs uz ārzemēm izvests

vai tur notērēts lats padara nabadzīgāku mūsu

tautu un valsti. Bet ar spaidiem vai augstām no-

devām te līdzēt nevar, to spēj tikai intensīva

nācionālā tūrisma propaganda „Apceļo dzimto

zemi!" — meklē izpriecu un atpūtu savā skai-

stajā dzimtenē. Tūristiem, kuri patiešām labi pa-

zīst dzimto zemi, īsāki ceļojumi uz ārvalstīm,

ja tie notikuši grupās un lietpratīgā vadībā, uz

t. s. tūristu klīringu pamata, kas neprasa valūtu,

būtū arī atļaujami, jo tie tikai stiprinās dzim-

tās zemes mīlestību. Kas Latviju labi pazīst,

tiem nekur nebūs tik jauki, kā dzimtenē.

Draugs, kur gan manta brīnišķāka
kā mūsu druvu burvība?

5l svētā zeme, kuru guvām,

šī zeme, kur mums tēvi dus, —

kur citur pasaulē vēl spētu

mēs atrast tādu guvumu?

J. Akuraters.



177

Ja jau ceļo uz ārvalstīm, tad vajaga ceļot

leti: maz izdot, daudz redzēt. Lēti ceļot māca

Valsts ceļojuma biroja „Ceļtransa" tūrisma aģen-

tūras rīkotie kopbraucieni uz ārzemēm (uz klī-

ringa pamata, neizvedot valūtū).

Vispirms jāiepazīstas ar savu brāļu zemi: Lie-

tuvu, tad ar kaimiņu un sabiedroto Igauniju;

vispirms jāpazīst zemes un tautas, kas dzīvo ap

mums. Ārzemju ceļojumi sniedz dziļus pārdzī-

vojumus — tūrists izjūt, ko nozīmē atstāt dzimto

zemi, tautu un latvju valodu tālu aiz sevis un

doties nezināmā svešumā. Ārzemēs latviešu tū-

rists mazāk bauda svešās dabas ainavas (latvjiem
asinis sava dzimtenes dabā), to saista un tas

parasti vairāk meklē tikai ārējos efektus, īpatno,
neredzēto un nepierasto.

Arī ceļojumi uz ārzemēm rūpīgi sagatavojami:

iepriekš labi jāizstudē apceļojamās zemes vēsture,

ģeogrāfija, ieradumi, tikumi un tiesības. Jāsavāc

un jāizlasa apceļojamo vietu apraksti, vadoņi,

(labākie pilsētu vadoņi Grībena izdevniecībai, la-

bākie zemju vadoņi — Bedekera izdevniecībai), kar-

tes, jāievingrinās svešās valodas vārdnīcas lie-

tāšanā (ieteicamas Metoula ceļojumu vārdnīciņas)
v. t. jpr. lepriekš jāiepazīstas arī ar satiksmes

līdzekļiem, jāsastāda ceļojuma plāns ar vilcienu

atiešanas laikiem v. t. t, izmantojot ~Ceļtransa"

laipno informāciju. Grupu ceļojumos iepriekš jā-

apgādājas ārzemes pasēm, vizām, dzelzceļu tarifa

pazeminājumiem, par braucienu jāpaziņo attie-

cīgam mūsu konsulātam v. t. t.

Par ārzemju ceļojumu domājiet tikai tad, ja

jums pietiekoši līdzekļu, neceriet uz ietaupīšanu
un skopāku dzīvi.
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Mūsu konsulu „pumpēšana", skatu karšu un fo-

togrāfiju pārdošana, apkaroties visādām raibām

nozīmēm, lai tikai varētu ceļot pa ārzemēm, ir

kauna traips mūsu valstij un tautai.

Ārzemēs latviešu tūristam jāuzvedas daudz la-

bāk, kā savās mājās: jūs esiet latvietis, savas

tautas pārstāvis svešajā zemē, pēc jūsu izturēšanās

un uzvešanās svešie spriedis par visu mūsu

tautu. Dzimtenes apceļotājs savā zemē vien-

mēr ir mīļš tautietis, bet tūrists — ārzemju ce-

ļotājs svešajā zemē ir tukšojams naudas avots, ar

neuzticību un neslēptu ziņkāri novērots svešnieks,

viesnīcas istabas numers. Ja apmeklētajā ārzemju

pilsētā ir vietējā latviešu kolonija, aiznesiet sa-

vas dzimtās zemes sveicienu!
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6. Kāds rīt būs laiks

Meteoroloģija

īsts tūrists, jau sagatavojoties ceļojumam sa-

jūt ceļošanas prieku, jutas pacilāts, it kā viņš

gaidītu svētkus. Un tiešām, kā lai nepriecājas,

ja tikai pāris reizes gadā izdodas nolikt savu

pienākumu smagumu un tikt ārā no smacīgo ēku

labirinta, lai sajustu, ka beidzot pienākusi ari

viņa „lielā svētdiena". Ar kādām ilgām tiek gai-

dīts atvaļinājums, brīvās svētdienas, lai tikai no-

kļūtu dzimtenes ārēs. Bet nepiedzīvojis tūrists,

ieraudzījis pāris lietus lāses, atsakās no vīkenda

izbraukuma un paliek mājās, vēlāk gan to rūgti

nožēlodams, jo pievakare un visa otrā diena bi-

jusi saules apmirdzēta. Vainīgs, protams, pats

ceļotājs, jo nav painteresējies par laika apstākļu

raksturojumiem. Tāpat jau var tūristam arī ceļā

gadīties: pēc ceļojuma plāna šodien paredzēta

atpūtas diena, bet visi laika apstākļi rāda, ka

rīt gaidāms lietus. Protams, tad šodien labāk

turpināt ceļu, bet ritu, sliktā laikā, atpūsties. Kas

nav tik tālredzīgs, un laika zīmēm neseko, tas at-

kal piedzīvo nepatikšanas, labā laikā atpūšas,

lai lietū staigātu pa dubļiem.

Kāds laiks būs svētdien? Tas ir visbiežāk dzir-

damais jautājums tūristu aprindās, jo taču jāzīn,

vai maz jāgatavojas svētdienas ceļojumam; no

svētdienas laika apstākļiem atkarīga visu nedē-
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ļu projektētā un gaidītā vīkenda ceļojuma lab-

vēlīgā izdošanās v. t. t. Tagad radio un laik-

raksti ikdienas sniedz ziņas par gaidāmo laiku,

noteicot tos pēc gaisa temperatūras svārstībām,

gaisa spiediena, mitruma, vējiem, mākoņiem un

nokrišņiem. Bet tā kā laika apstākļus nosaka

tikai vispārīgi, visā valsts mērogā, tad bieži ga-

dās, ka pareģotās saulainās dienas vietā ļoti

šaurā novadā tomēr līst. Tādēļ piedzīvojuši tū-

risti noteiktās gaidāmā laika ziņas vienmēr paši

pārbauda pēc mākoņiem, vēja un dabas novē-

rojumiem (tautas mutē pat pazīstami sakāmvārdi

par laiku: Kāds laiks piektdienā, tāds svētdie-

nā, v.c.). Tos der lieti pieminēt arī šajā grāmatiņā,

jo ceļojot visur nevar vis tikt pie radio vai laik-

rakstiem.

Ja mākoņi loti augsti (neaizēno sauli), bal-

ti, plušķaini, izskatās pēc sīkiem diedziņiem,

necaurspīdīgi, tad — ja viņi, šķiet, stāvam uz

vietas un pat viegli izgaist, sagaidāms skaidrs,

sauss un karsts laiks; bet ja šādi mākoņi ātri

skrien pa zilām debesīm, tad sagaidāmas vējainas

un lietainas dienas. Ja mākoņi peld lielos blāķos,
kā atsevišķas siena gubas, ar skaidri izšķira-

mām kontūrām, aizēno sauli, tad: ja šādi mā-

koņi novēroti tikai no rītiem un ap pusdienas
laiku jau izgaist, — sagaidāms labs laiks, bet

ja šādi mākoņi savelkas un sabiezē, sagaidāms

pērkoņa lietus. Ja mākoņi izskatās slāņveidigi

un peld jo zemu, sagaidāms silts un skaidrs

laiks, bet ja viņi peki augstu un ir plušķaini

— slāņveidīgā formā, sagaidāms slikts laiks. Ja

mākoņi skrien pretim vējam, sagaidāma vētra,
bet ja vējš skrien uz to pašu pusi, kur mākoņi,

— sagaidāms labs laiks.

Ja vējš pastiprinās, nemainot virzienu, gai-

dāms vējains laiks ar lietu. DR vējš atnes lietu,
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A vējš — sausu laiku. Ja nakts bijusi mierīga,
bet no rīta vējš pakāpeniski pieaudzis, lai pēc-

pusdienā atkal atslābtu un pievakare pavisam

norimtu, — gaidāms skaidrs laiks. Uz drīzu

laika apstākļu maiņu norāda vējš, kas pūtis

vairākas dienas no vienas puses un tad pēkšņi

mainījis virzienu.

Ja migla no apkārtnes purviem un ezeriem

rītos aptinas ap Gaiziņkalna galotni, droši tu-

vākās dienās būs lietus. Vispāri, ja migla no

rītiem nogulstas virs zemes, — gaidāms slikts

laiks, bet ja uzvelkas gaisā, — saule. Jo tvei-

cīgāka diena, jo vēsāka sekojošā nakts. Pec

mākoņainas dienas nāk silta nakts. Sīks lietiņš

pirms saules lēkta rāda skaistu, bet sārta rīta

ausma — lietainu dienu. Dzidri norietošā saule

vesta labu laiku, bet riņķi ap sauli un mēnesi

— lietus tuvošanos.

Spožas zvaigznes, gaišs Piena ceļš ir zīme, ka

gaidāms labs laiks, blāvas zvaigznes sauc no-

krišņus un vējainas dienas. Ja dūmi kāpj stāvus

gaisā, būs skaidra diena, ja dūmu stabs nāk

zemē, — tuvojas mitrs laiks. Ja laika apstākļi
mainās mēneša ceturkšņos, tad pie dilstošā mē-

neša (pēdējais ceturksnis) jāgaida slikts laiks,

pie augoša (pirmā ceturkšņa) — labs laiks.

Ir tūristi, kas ceļojot nosaka gaidāmo laiku

pēc dabas novērojumiem pat labāk kā mūsu me-

teorologi. Viņiem palīdz tā sauc. „dzīvie baro-

metri": ja suns ēd zāli, vardes skaļi kurkst un

zivis lēkā ūdeņos, bezdelīgas lido līdz ar zemi,

redzami jauni kurmja rakumi
— droši gaidāms lie-

tus. Ja kaķis bieži laizās, tad bez ciemiņiem sagai-

dāms arī slikts laiks. To pašu rāda vistas, kad

tās vārtās un nemierīgi kašājās smiltīs un vēlu

vakarā meklē barību, tāpat, ja gailis pievakare

dzied. Kad pa ceļu velkas gliemezis, lietus sliekas

nāk laukā, — būs lietus. Pērkoņa negaisu vēsta

govju bizošana.

Kad bites (arī lapsenes) agri no rīta čakli lido,

sagaidāms labs un saulains laiks. Bet lietu, ne-
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gaisu un vēju rāda, ja bites uztrauktas drūz-

mējās ap stropa skrēju. Tas pats sagaidāms, ja
odi un mušas „apstāj" ceļa gājēju. Lietu rāda

ari zilās lopu mušas, lielā skaitā sarazdamās

istabā, kur laipas nemierīgi sīkdamas. Zirneklis

čakli auž savus tiklus, ja gaidāms sauss un

saulains laiks, bet ja gaidāms lietus, zirneklis

izjauc tiklu, ielien kaktā un slinko. Sienāži čirkst

tikai sausā un saulainā laikā. Ari skudras, pa-

redzot jauku laiku, čakli tekā, iznes savas oli-

ņas pūžņa virspuse. Skaidrs laiks sagaidāms,

ja vakaros lido maijvaboles.

Labs laiks sagaidāms, ja cīrulis un sīkie, ma-

zie putniņi skaņi dzied, tāpat, ja žagata gāķe

un danco, bet ja sīkie putniņi salasās baros un

nemierīgi čirkst, ja vārnas ķērkdamas laižas uz

rietumiem un žagata palikusi klusa, — būs lietus.

Apceļojot dzimteni, turiet acis vaļā un pamē-

ģiniet arī paši, pēc saviem novērojumiem, pare-

ģot nākošo dienu laika apstākļus!
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7. Pirmā palīdzība
nelaimes gadījumos

Tūristu sanitārais padomnieks

Tūristu gaitās katrs nostaigātais kilometrs

sniedz ko jaunu, bet nesargā ari no daža laba

pārsteiguma, kādēļ katram dzimtenes apceļotā-

jam būtu jāzin elementārie nosacījumi pirmās pa-

līdzības sniegšanai nelaimes gadījumos. Palīdzies

pats sev, — tas ir katra tūrista dzelzs likums,
bet palīdzēt citiem — tas cilvēka augstākais pie-

nākums. lemācīties pirmās palīdzības noteiku-

mus ieteicams katram intelliģentam cilvēkam, jo
šīs zināšanas noder visiem un visur; kad nelai-

me jau klāt, tad par vēlu meklēt padomu.

Ko darīt piepešos nelaimes gadījumos? Ne-

zaudēt aukstasinību, apķērību, bet, kamēr iero-

das ārsts, rīkoties pēc turpmāk minētiem ele-

mentārākiem norādījumiem.

Aklās zemas asas sāpes. Mierīgi gulēt uz

muguras. Lietāt tikai vieglu un šķidru barību.

Karsti uzklāji pārmaiņus ar vēsiem.

Angina. Neuzmanīgam slēpotājam vējainā lai-

kā garākos maršrutos bieži gadās angina. Pa-

zīmes: apgrūtināta elpošana, karstums, nogurums

un sāpes rīkles galā. Pārtraukt ceļojumu un

meklēt ārstu. Nedzert neko stipri aukstu vai

karstu. Bieža skalošana ar ūdeņraža pārskābes

(ari borskābes vai vāramās sāls) šķldinājumu.

Šķidru un vieglu barību. Medu ar siltu pienu.
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Apsaldēšanas. Slēpojot tūrists aukstumu ne-

jūt, bet gadās tomēr, ka salā un vējā nosaldē

ausis, degunu un pirkstus, nesajūtot sāpes. No-

saldētā vieta klust bezjūtīga, balta un nepierasti

mīksta, un tikai vēlāk paliek tumši sarkana.

Tiklīdz pamana miesas bezjutību, nosaldētā vie-

ta tūdaļ stingri jāberzē ar sniegu, līdz atkal

sākas asinsriņķošana. Jāizvairās no straujas tem-

peratūras maiņas, piem., apsaldētās kājas ne-

drīkst sildīt pie karstas uguns. Arī siltus dzē-

rienus nosalušais var sākt tikai pamazām un pa-

kāpeniski lietat.

Asiņošana. Vislielāko tīrību! levainojumu ne-

aiztikt. Apmazgāt vienīgi ievainojuma apkārtni

(ar tīru, vārītu ūdeni), ievainojuma malu dezin-

fekcijas nolūkā var arī apsmērēt ar joda tinktū-

ru. Asinīm ļaut sarecēt. Ja nav pārsienamo lī-

dzekļu, ievainojumu var pārsiet ar tīra nēzdod/iņa
vēl neaizkārto pusi. Asins apturēšanai uz brū-

ces var likt ari pūsli ar ledu vai sniegu. Ja
asinis tek bez apstājas un tās ir tumšākā krāsā,
tad ievainotas vēnas, jāsaspiež vēna lejpus brū-

ces, tālāk no sirds; pie artēriju ievainojumiem
asins tek grūdieniem, gaiši sārtas, — tad jāsa-

spiež artērija virs brūces, tuvāk sirdij. levai-

notais loceklis jātura augstākā stāvoklī. Stingri

jāapsien. Ar nēzdodziņu, kūjā ietīta atslēga, ar

bikšturiem v. tml. viegli saspiest (izveidojot spra-

dzeni) asiņojošo artēriju vai vēnu, līdz ierodas

ārste (I—2 st.). Sevišķi dziļas brūces tamponē:

liek, ar tīriem pirkstiem, brūcē iekšā marles ga-

balu, tīru nēzdogu un virs tā mazus vates ga-

baliņus, tā piepildot visu brūci. Ja asinis izsūcās

cauri apsējumiem, nekad tos nenojemt, bet jau-

nos apsējumus likt pāri veciem, tos cieši savelkot.

Asiņošana iz ausīm un samaņas zaudēšana pēc

kritiena (piem. slēpojot) rāda galvas kausa lū-

zumu, — un tad līdz ārsta atnākšanai jāievēro

absolūts miers, galva jāatvēsina ar ledu. Asiņu

spļaušana liecina par kādu iekšēju ievainojumu.

Ja asiņo deguns, galvu turēt augstu paceltu un



185

atpakaļ atliektu, rokas turēt virs galvas, dzi

elpot svaigu gaisu, kaklu atbrīvojot no cieš

ģērba. Uz pieres, deguna kaula vai pakauš

jāliek atvēsinājumi (ledus, auksti uzklāji). D

gunu nešņaukt.

Caureja- Vēlams pātrtraukt ceļojumu. Oav

šana. Rūgtas tējas. Mitri un karsti vēdera ietinum

Kumelīšu klistīri. Rabarbers. Mellenes vai k

diķu (paegļu) ogas.

Ciets vēders. Ceļojumu var turpināt, bet j

gādā par kārtēju izeju. Jādzer, daudz rūgušpien

un kefira. Rabarbers, augļi un viegla barīb

Čūskas kodiens. No mūsu dzimtenē sastop

mām čūskām: odzēm, zalkšiem un glodenēm, t

kai odzes ir indīgas (sastopamas mitrās vietā

izcirtumos v. tml.). Odzes

(sauc arī par nāvcirk-

stēm, cirstējām) rakstu-

rīgākā pazīme: pāri mu-

gurai līku loču izlocīta

tumšā strīpa un trijstū-
rainā galva, kas atdalās

no paresnā rumpja

ar iežņaugtu kaklu (sk. zīmējumu). Koduma pa-

zīmes: ap koduma vietu rodas sapampums, mie-

sa top zila, cietušām nelaba dūšā, bailes, vā-

jums v. tml. Līdz ārsta sasniegšanai cieši jā-
nosien ievainotais loceklis augšpus koduma (ar

spradzeni no nēzdodziņa), lai inde neiekļūst asi-

nīs. Ar iepriekš apdedzinātu naža galu brūce

jāpaplašina, lai tā sāktu vairāk asiņot, pēc kam

tā jāizspiež un jāiztīra (jāizdedzina). Nelielās

devas, līdz noreibšanai, jālietā alkohols. Izsvie-

drēšanās.

Drudzis. Pazīmes: pēkšņš aukstums mainās ar

karstumu, sviedri, galvas sāpes un liels nogurums.

Ceļojums nekavējoties jāpārtrauc un jāliekas gul-
tā. Ja auksti, jādod karsti dzērieni (arī vīns),

pie kājām karstas pudeles, bet ja karsti —
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auksti uzklāji uz galvas. Chlnins (0,6—0,3). Tū-

daļ jāmeklē ārsts.

Elektrība un zibens. Nodrošiniet sevi pret strā-

vu: aptīt rokas ar sausām vilnas drēbēm, vai

ādu, nostāties uz stikla, gumijas, sausa dēļa, uz-

vilkt galošas, pēc kam cietušo izolēt no strāvas

(novilkt ar spieķi), paliekot apakšā sausus dēļus,

salmus, vilnas segas. Visi mitri priekšmeti bī-

stami. Cietušo ārpus elektrības loka der apbērt

ar svaigu mitru zemi. Mākslīga elpināšana.

Galvas sāpes. Baldriāns. Kārtīga izeja. Dzestri

galvas apklāji. Karsta melna kafija ar citronu.

Izmežģījumi. Izmežģītais loceklis nekustīgs, lo-

cītavas forma pārmainījusies, radies uzpampums,
lielas sāpes. Sāpju remdēšanai uzliekami auksti

uzklāji (ledus, sniegs). Izmežģītais loceklis jā-
ieliek šķienos (sk. kaulu lūzumi), lai tas ne-

kustētos un neradītu liekas sāpes. Izmežģījuma
ievilkšanu var izdarīt tikai ārsts.

Karstumi. Pie 38°Cceļojums jāpārtrauc un jālie-
kas gultā. Auksti galvas uzklāji. Ārstu. Klistiri.

Augļu sulas. Vieglu un šķidru barību.

Kaulu lūzumi. Vienkāršais lūzums, ja lūzis tikai

kaūls, bet āda palikusi vesela; komplicētais, —

ja lūzums savienots ar ārēju brūci. Lūzuma vis-

pārējās pazīmes: kaula nedabīgā kustība ne-

parastā vietā, cietušā locekļa formas maiņa, sa-

liekts loceklis, salauztā kaula gabaliņi skrāpē-

jās. Jāgādā, lai lūzuma gali nedabūtu kustēties,

lauzto locekli iesienot šķieņos (spieķos, slēpēs,

nūjās v. tml.), tādā pat stāvokli, kādā tas at-

radies pēc lūzuma, šķieņiem jābūt tik gapem,

ka tie sniedzas vismaz pāri ievainotā locekļa

augšējai locītavai, vēl labāk, ja padara nekustī-

gu ari lejupējo locītavu. Šķieņiem, lai tie ne-

spiestu miesu, apakšā jāliek cimdi, mīkstu drēbi

v. tml. Cietušo locekli neatģērbt, bet apģērbu

pārgriezt.

Kukaiņu dzēlumi. Izvilkt bites (lapsenes, sir-

seņa) dzeloņi. Sadzelto vietu apsmērēt ar ožamo
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spirtu, sīpola lakstu sulu. Etiķskabā malūdeņa
vai dzestri uzklāji.

Māgas sāpes. Miers. Gavēnis. Karsta pipar-
mētru vai fenheļu teja. Karsti vēdera uzklāji

(karsta pudele).

Mākslīga elpināšana. Atbrīvot ķermeņa augš-

daļu no apģērba, pēc kam cietušo apguldīt uz ze-

mes, paliekot zem krustiem apģērba vīstokļus,
lai krūšu kurvis botu pacelts visaugstāk. Gal-

vas stāvoklis zemāks par krūtīm. Mēle jāiz-
velk un jāpietur (jāatsien) ar nēzdodziņu. Pa-

līdzības sniedzējs nometas ceļos cietušā galvgalā,

sajem viņa roku apakšstilbus zem elkoņiem un

ceļ uz augšu, līdz abas rokas sastopas (krūšu
kurvis izplešas, — notiek ieelpošana), tad ro-

kas jālaiž lejup, roku apakšdaļu pieliekot pie
krūšu kurvja (pakrūtes un pavēderes) un pa-

spiežot to, lai gaiss izietu no plaušām (izelpo-

šana). Sk. zīmējumu. Rokas, piemērojoties nor-

mālai elpošanai, jācilā 15—

18 reizes minūtē (Dr. Sil-

vestra mākslīgās elpināšanas

pajēmieni. Līdz ierodas

ārsts, mākslīgā elpināšana
turpināma (kaut arī bez

manāmām sekmēm) noteik-

ti 3 stundas. Kad cietušais

sāk elpot, stingri noberzēt

visu ķermeni silti apliekamie

un silti klistīri. Kad atgriežas samaņa — jādod

pa karotei silti dzērieni, alkohols un stipra kafija.

Vēlams attiecīgā literatūrā iemācīties arī citus

mākslīgās elpināšanas pajēmienns.

Nesamaņa. Pazīmes: bāla seja; ja cietušām sārta

seja — sk. Saules dūriens. Cietušais jāapgulda ar

kājām augstākā stāvokli. Auksta ūdens aplē-

jumi. Roku delnu un kāju pēdu apakšas ber-

zēšana ar sukām. Mākslīgā elpināšana.

Saindēšanās. 1) Ar sēnēm. Pazīmes: vēdera

graizes, reibonis, baiļu sajūta, vemšana, caureja,
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uzpūsts vēders, krampji. Jāveicina vemšana, ku-

tinot rīkles galu, vai dzejot remdenu ūdeni ar

sāli, sinepēm, ziepēm vai sviestu. Izsaukt caur-

eju. Klistīri. Stipra kafija. Svaigs gaiss. 2) Ar

gaļu, desām, zivīm un sieru. Pazīmes: spie-
diens māgā, atraugas, vemšana, caureja, reibo-

nis, sirds vājums. Jāpanāk vemšana. Caurejas
līdzekli. Klistīri. Daudz dzert. Māgas un pa-

vēderes intensīva masāža.

Saules dūriens. Pazīmes: sārta seja, zilas lūpas,

nogurums, nespēks, reibonis, sausa mēle, sekla

un smaga elpošana, ātrs pulss un karstumi.

Cietušais jāapgulda ēnā, vēsumā, ar galvu aug-

stākā stāvoklī, nekā pārējais ķermenis, un jā-
attaisa ciešais apģērbs. Auksti galvas aplējumi.
Odens. Vēdināt aukstu gaisu. Sirdsdarbību stipri-
noši līdzekļi. Mākslīgā elpināšana. KHstīra vei-

dā kafija, tēja, alkohols vai vāramā sāls (uz
1 1. ūdens U/2 ēdamkarotes).

Sirds sāpes pēc gara un nogurdinoša ceļo-

juma. Pazīmes: sāpes sirds pusē, reibonis, elpas

trūkums, bālums, vājš pulss. Ceļojums jāpārtrauc.
Auksti uzklāji uz sirds, kājas, un rokas berzēt

ar rupju vadmalu vai sukām. Baldrijāņa vai

Hofmaņa pilieni (15 pil.).
Slīkšana. Lai glābtu slīcēju, pašam jāprot la-

bi peldēt, citādi slīcējam labāk netuvoties (no-

raus dibenā), bet pasniegt kārti, virvi vai tml.

Izvilktais slīkonis jāsajem ap vidu un jāpār-
liek sev pāri ceļiem tā, lai tas saliektos līdz

zemei un viss ūdens iztecētu no plaušām, viegli

uzsitot ar plaukstu pa muguru, plecu starpā.

Mute jāiztīra no dūņām, mēle jāizvelk un jāat-

sien ar nēzdogu. Mākslīgās elpināšanas pajēmie-
ni. Kad cietušais atguvis samaņu, jādod silti

dzērieni, jāliek siltā gultā.
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Visas izziņas

Latvijas

apceļošanai
ikvienam laipni sniedz

IE. M. TŪRISMA BIROJS

Brīvības ielā 37/39, Stabu ielas stūrī

Tālr. 93821 Atvērts no pīkst. 9—16

Tūristu apmetņu saraksti. * Propagandas

plakāti * Latvijas propagandas prospekti

svešvalodās * Topogrāfiskas kartes * Ceļu

kartes* Skatu kartes * Ceļojumu vadoņi *

Tūristiem — dzimtenes apceļotājiem ra-

bats * Tūristu grupām dzelzceļu tarifa pa-

zeminājumi: 10 tūristi brauc ar 5 biļetēm
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Tūristu bibliotēka

Nr. 1. Pazīsti Rīgu!
Vadonis tūristiem, ar daudzkrāsainu pilsētas si-

tuācijas plānu. 06 lpp.

Nr. 2. Jelgava aicina!

Vadonis tūristiem pa Zemgales metropoli ar tū-

ristu maršrutiem uz Tērveti, Mežotni, Rundāli,

Bausku, Tukumu, Dobeli un Ložmetēju kalnu.

Pielikumā Jelgavas pils hercogu kapeņu un pil-
sētas plāni. 143 lpp.

Nr. 3. Vadonis tūristiem.

Rokas grāmata dzimtenes apceļotājiem. Nacionālā

tūrisma ideoloģija un prakse. 188 lpp.

Nr. 4. Valmiera—Burtnieku ezers—Mazsalaca.

Ceļojumu vadonis pa Ziemeļlatvijas interesantākām

vietām ar novada karti.

Nr. 5. Cēsis—Vidzemes sirds!

Vadonis tūristiem pa Cēsīm un tuvāko apkārtni.
Pielikumā: novada karte, pilsētas, pilsdrupu un

baznīcas plāni.

Nr. 6. Tūristu maršruti Talsu novadā.

Vadonis ceļojumiem uz Kandavu, Sabili un Tal-

siem ar plašu apkārtni. Pielikuma plāni.

„Tūrisma biroja Apskats" —

oficiāls mēnešraksts tūrisma kustības organizē-

šanas jautājumos.

Lētas tūristu maršrutu pastkartes (5 snt. gab.)
šādiem ceļojumiem:

Kandava—Sabile; Koknese—Pļaviņas; Valmiera—

Burtnieku ezers—Mazsalaca; Krāslava—Aglona;

Cēsu apkārtne; Rīgas apkārtne; Kalnciems—Lož-

metēju kalns; .Bauska—Mežotne—Rundāle; Alūks-

nes apkārtne; Piebaļga un Gaiziņkalna apkārtne.
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