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Priekšvārds tulkojumam.

Līdz ar Latvijas valsts proklamēšanu mūsu dzim-

tenē nodibinājās pirmie skautu pulciņi. Mūsu sabiedrībai

līdz tam laikam skautisma idejas bija gluži svešas, kā-

dēļ pirmiem skautmasteriem - celmu lauzējiem grūti

nācās iemantot sabiedrības piekrišanu šai jaunai kustī-

bai. Dzimtenes atbrīvošanas kara laikā salasījās Lat-

vijā tie nedaudzie latvieši - skautmasteri, kuri agrāk bij

strādājuši skautisma druvā dažādos plašās Krievijas

apgabalos un tiklīdz norima kara vētras, Rīgā nodibi-

nājās iniciatoru grupa ar prāvestu Maldoņa un v.-skaut-

masteri V. Voita kungiem priekšgalā skautu organizācijas

nodibināšanai, lai apvienotu visus atsevišķos skautu

pulciņus un izveidotu skautu kustību mūsu jaunatnes

vidū. Pateicoties iniciatoru grupas enerģiskam darbam

un pareizai organizācijas principu nostādīšanai, skautu

kustība, neskatoties uz pilnīgu skautisma literatūras

trūkumu mūsu valodā, atrada sirsnīgāko piekrišanu
mūsu jaunatnē un pulciņu skaits auga ātrāki, nekā bija

iespējams sagatavot vajadzīgo vadītāju .skaitu. Ne-

daudzie skautmasteri izmantodami svešu valodu lite-

ratūru, pielika lielas pūles, lai, organizētu vadītāju kur-

sus un tur iepazīstinātu jaunos vadītājus ar skautisma

ideoloģiju. Savas literatūras trūkums ļoti apgrūtināja
kursu darbību.



Grāmatiņa „Skautmasters" izlīdzinās šo trūkumu

un atvieglinās vadītājiem iepazīšanos ar skautisma

ideoloģiju viņas sīkumos un ari plašākai mūsu
%

sabie-

drībai paskaidros skautisma lielo nozīmi jaunās pa-

audzes audzināšanā. Ja visa mūsu jaunatne sekos

skautisma ideāliem, tad drīzi vien aizaugs tās brūces,

kuras karš un lielniecisms ir atstājuši tautas dvēselē.

M-r. Roberts Baden Povvells šinī savā grāmatā sniedz

gaišus un sīkus paskaidrojumus par dažādu praktisko

vingrinājumu nozīmi bērnu un jaunekļu rakstura izvei-

došanā un nostiprināšanā, izvedot tanī pašā laikā vi-

sus šos paņēmienus noteiktā un dziļi saskaņotā sistēmā.

Novēlot grāmatai plašu izplatīšanos ari starp bērnu

vecākiem un audzinātājiem, L. Sk. Org. Centrālās pār-
valdes vārdā izsaku dziļu pateicību grāmatas tulkotā-

jam Dr. J. Skuja kgm un Latvijas Sarkanā Krusta Galve-

nai Valdei par pabalsta izsniegšanu grāmatas izdošanai.

L. S. Org. Pārvaldes Prezidents

Ģenerals K. Goppers.



Priekšvārds.

Neliekaties iebaidīties no šīs grāmatiņas garuma.

Skautisms nav sarežģīta vai grūti saprotama zi-

nātne: drīzāk tas ir jautra rotaļa, ja jūs tikai viņu no-

stādāt pareizā gaismā. Būdams audzināšanas līdzeklis,

viņš (līdzīgi žēlastībai) ir spējīgs darīt labu kā tam,

kas to pasniedz, tā ari tam, kas to saņem.

Zem vārda
w
skautisms" saprotam sistēmu izaudzi-

nāt caur rotaļām zēnus vai meitenes par pilsoņiem.

Viņa ir parastās skolas audzināšanas papildinājums.

No liela svara ir šāda audzināšana meitenēm, jo

ja tautas mātes būs labas pilsones un sievas ar attī-

stītu raksturu, tad viņas raudzīsies, lai ari viņu dēli

nepaliktu nepilnīgi šinī virzienā. Tāda audzināšana ir

vajadzīga abiem dzimumiem un viņa tiek pasniegta

zēnu-skautu un meiteņu-gaidu organizācijās. Abām

pamatā ir vieni un tie paši principi; atšķiras viņas tikai

sīkumos.

Jūs stipri vilsaties, ja cerat atrast šinī grāmatiņā
sarindotus itkā kāpšļus, pa kuriem nonāksat pie pil-

nīgas priekšmeta izpratnes.

Es apsolu tikai iezīmēt ierosinājuma dēļ to vir-

zienu, kurš mums ir izrādījies par sekmīgu, un pa-

skaidrot viņa pamatus.



Cilvēks izved dzīvē ierosinājumus ar vislielāko

aizrautību, ja viņš saprot viņu mērķi.

Lielākā daļa no šīm lapas pusēm būs jāziedo

darbības mērķiem, nekā pašas šīs darbības sīkumiem,

jo tos var. uzrakstīt lasītājs pats, vadīdamies no savas

atjautības un saskaņā ar vietējiem apstākļiem, kuros

viņš darbojas.



Skautmasters.

Ievads.

Materials, ar kuru mums jārīkojas.

Mūsu dienu devize —kā tautai, tā atsevišķai per-

sonai, — man šķiet, ir „Selbst ūber ailes." „Nost ar

visu, bet man pirmā vieta."

Kara žņaugas atklāja mūsu acīm dažas nenoskār-

stas lietas. Karš atklāja visiem to, ko agrāk nedaudzi

no mums bij novērojuši, proti, cik plāna kārtiņa civi-

lizācijas uzziesta uz mūsu dzīvnieciskām tieksmēm.

Tas, kas novērojis taisni to cilvēku rupjo mežonību,

kuri lielījās ar savu augstāko kultūru; lielniecisma ār-

prātīgo murgošanu; kristīgas izturēšanās trūkumu pret

līdzcilvēkiem pie ļaudīm, kuri dzenas pēc naudas jeb

varas, citiem vārdiem, tas, kas redz vispasaulīgu egoisma

cildināšanu, — tas lietai nebūt vēl nav palīdzējis, ja

atzinis, gandrīz ar izmisumu, ka ļaužu darbos trūkst

reliģijas, kura tos vadītu, un audzināšanas, kura tos

turētu līdzsvarā.

Bet taī pašā brīdī mēs novērojam, ka šai ainai ir

ari sava iepriecinoša pretpuse, kur spilgti parādās paš-

uzupurēšanās gars, pārcilvēciska pacietība un neatlaidība,

un spītēšana nāvei — un šādas vīrišķīgas dabas sasto-

pam pie visām tautām. Nostādīdami blakus visus da-

biskos elementus, kā labos, tā ļaunos, mēs droši vien

būtu spējīgi noslāpēt ļaunos ar labo palīdzību.
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Baznīca un audzināšana.

Mūsu pašu zemē mēs esam novērojuši, kādā vir-

zienā parādās mūsu morāliskie, materiālie un fiziskie

trūkumi un kā, pie labas gribas, mēs varētu izdziedēt

savas nacionālās kaites. Vai mēs pareizi izlietosim

savu karā iegūto mācību, paceldami mūsu reliģisko

audzināšanu, piemērojot viņu šīs dienas vajadzībām,
tas ir vēl jautājums. Jauni skolu likumi, stundu skaita

mainīšana mācības plānos, jauni liturģiju priekšraksti,

dibināti uz kādas veclaiku instrukcijas burta, ir spējīgi
uzrušināt tikai tīruma virskārtu; bet lai iznīcinātu ne-

zāles un veicinātu veselīgas druvas uzzelšanu, tad tīrums

jāuzar dziļāk.

Vai nebūtu vēlams, lai baznīcas, valsts un skolas

autoritātes iegūtu' jaunus un plašākus uzskatus un prak-
tiski iepazītos ar mūsu dienu trūkumiem? Vai nevarētu

atrast kādu līdzekli, kas būtu vairāk saskaņots ar brīvo

laika garu, kaut ko tādu, kas varētu dot īsto audzinā-

šanu, attīstot atsevišķa cilvēka iekšienē asu dziņu pēc

individuālas pašpilnīgošanas, atmetot līdzšinējo auto-

mātisko izglītības uzkraušanu masām no ārienes?

Šads sauciens starp citiem izskanēja ari «atgrie-
šanās un cerības misijas" ziņojumā. Vai viņam sekos

atbilde?

Skautisms.

Mums, skautisma darbiniekiem, katrā ziņā ir ieprie-
cinoši novērot, ka kara piedzīvojumi neprasa nekādas

lielas pārmaiņas mūsu sistēmā un paņēmienos, un tas

iedrošina mūs izplatīt šo kustību ne tikai šeit, Lielbri-
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tanijā, bet ari daudzās citās civilizētās zemēs; audzinā-

tāji un citi griežas pie mūsu sistēmas kā pie tādas,

kura var praktiskā ceļā palīdzēt izlabot vismaz dažas

iepriekš pielaistas nepareizības.

Tas uzliek mums par pienākumu attīstīt mūsu

darbību tā, lai attaisnotu tās cerības, kas ir uz mums

liktas. Uz šā pamata, uz brīdi izpildīdams pastāvošu

robu, es piedāvāju šinī jauniespiedumā skautmastera

audzināšanas īsu kursu, kura lielākā daļa jau agrāk bij

iespiesta avizē „Scout Headquarters Gazette."

Vīrišķīgs zēns.

Lai iedrošinātu nākošos skautmasterus, man tūliņ

jāizklīdina iesakņojies aizspriedums, itin kā sekmīgi

varētu darboties tikai tāds skautmasters, kurš ir ģeni-
āls viszinis. Nebūt tā nav.

Pietiek, ja viņš ir vīrišķīgs zēns, t. i.

1) viņā ir zēna gars; viņš vispirms spēj nostā-

ties zināmā līmenī attiecībā pret saviem audzēkņiem.
2) viņš saprot dažāda vecuma zēnu psicholoģiju.

3) viņš labāk darbojas ar atsevišķu audzēkni

nekā ar pūli.

4) viņš spēj radīt apvienības garu viņam

pakārtotajos zēnos, lai iegūtu vislabākos sasnie-

gumus.

Šie ir tie galvenie principi, uz kuriem dibinās

skautu un gaidu audzināšana.

Kas zīmējas uz pirmo punktu, tad skautmasteram

nevajaga būt ne skolmeisteram, ne komandējošam

virsniekam, nedz garīdzniekam, nedz instruktoram. Ne-
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pieciešama ir tikai spēja sajust baudu brīvā dabā, iz-

prast zēna intereses un atrast citus cilvēkus, kas grib

pasniegt viņiem apmācību vēlamā virzienā, vai tas

būtu boksēšana, fleites spēle, dabas pētīšana vai ma-

šiņu zīmēšana.

Pašam viņam jānostājas vecākā brāļa līmeni, t. i.

jāraugās uz lietām no zēna viedokļa, jāvada, jārāda

ceļš un jābūt par iejūsminātāju īstajā virzienā. Tas ir viss.

Skautisms ir jautra sabrālība, sevišķi jautra aiz

tā iemesla, ka šinī rotaļā jūs darāt krietni daudz citiem,

jūs apkarojat pašmīlības kultu.

Kas zīmējas uz otro punktu, tad rokas grāma-
tās vilcēniem, gaidām, skautiem un roverskautiem atro-

damas jaunātnes dzīves pakāpeniski sekojošas fāzes.

Trešā kārtā, skautmastera uzdevums ir (un tas ir

viens no viņa svarīgākiem uzdevumiem) ņemt savrūp
katru zēnu un izpētīt, kas viņā ir, un tad uztvert to

labo un attīstīt to, tā kā lai viss ļaunais tiktu apslā-

pēts. Pašā ļaunākā dabā var atrast piecus procentus

laba. Tas nu ir jāatrod un jāattīsta līdz 80—90 pro-

centiem. Še jau sākas jaunās dvēseles audzināšana,

bet ne apmācība vien; plašāk šis jautājums ir apska-

tīts grāmatās „Scouting for Boys" un „Girl Guiding".

Ceturtais. Skautu audzināšanā kopa sistēma dod

individuālas audzināšanas apvienotu izteiksmi, kura

ceļ gaismā visu to, ko zēns ir iemācījies.

Kopa sistēma un viņas metodes un spēks ir ap-
rakstīti speciālās grāmatās un ar viņu ir pamatīgi jā-

iepazīstas, jo viņa ir labāko panākumu atslēga. (J.

Neļķe: Padomi kopniekiem.)



11

Reliģija.

To, kas pavirši lasa „Scouting for Boys", pār-
steidz reliģijas trūkums šinī grāmatā. Bet tas kas lieto

viņu praksē, tas drīz vien skaidri nomana, ka viņa at-

balstās uz reliģiskiem pamatiem. Šī nav kādas atse-

višķas baznīcas vai sektes reliģija, bet viņa iesakņojas
zēnā nemanot un piešķir viņam kristīga cilvēka darbus

ikdienas dzīvē, ne tikai svētdienas tērpu vien.

Kāds rakstnieks nesen izsacījās par skautismu:

„Ko gan tās baznīcas dara, ja viņas nelieto šādu sviru?"

Ja, viņas tagad sāk to lietot.

Kas skautisms nav.

Piedzīvojumi dažādos darba laukos rāda, ka skau-

tismam, tāpat kā ūdenī ielaistam jaunbūvētam kuģim,
ir ceļā zināmas sēkles, no kurām jāizvairās, lai viņš

neiestigtu veikalniecismā vai neapmaldītos akli bei-

dzošos kanāļos, kuri nekad nenoved līdz atklātai jūrai.
Še es minēšu dažas lietas, kas skautisms nav.

Viņš nav labdarības iestāde, kura cenšas apgādāt

trūcīgos bērnus.

Viņš nav skola ar noteiktu mācības plānu un eksa-

meņu programu.

Viņš nav kara virsnieku vai civilpersonu brigāde,

vīrišķības iekalšanai zēnos un meitenēs.

Viņš nav ziņnešu aģentūra publikas ērtībai.

Viņš nav izstāde, kur ārējos panākumus apbalvo
ar goda nozīmēm, medaļiem v. t. t.

Viss tas rāda tikai ārieni, kamēr skautu audzinā-

šana izriet no iekšienes.
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Kas skautisms ir.

Viņš ir tāda rotaļa, kur vecākie brāļi (jeb māsas)

var dot saviem jaunākiem brāļiem veselīgu apkārtni un

ierosināt viņus uz veselīgu darbību, kura palīdz attīstīt

viņos pilsoņu apziņu.

Viņa spēcīgākie līdzekļi ir dabas novērošana un

amatniecība.

Viņš nodarbojas ar individu, ne ar pūli. Viņš

attīsta intelektuālās tiklab kā tīri fiziskās jeb tīri mo-

rālās īpašības.

Pirmā kārtā viņš dzenas pēc šiem mērķiem, —

un tagad mēs zinām no piedzīvojumiem, ka tur, kur

ir pareizi rīkoties, viņš tos ari sasniedz.

Kadeti, skauti un gaidas.

Sekošais vispārējais salīdzinošais pārskats par

skautu audzināšanu parādījās avizē „Times" 14. jū-

lijā 1918. g. un var dot skautmasteriem derīgus aiz-

rādījumus:

„Kā kadetu, tā skautu audzināšanas metodes dar-

bojas zēnu labā. Acīs krītoša starpība starp šīm

audzināšanas metodēm ir principiālas dabas, jo viena

darbojas caur impresiju, bet otra caur ekspresiju. Ka-

detu audzināšana pastāv kolektivā zēnu apmācībā no

ārienes, turpretim skautisms ierosina individa pašattī-
stīšanos — no iekšienes. Kareiviska dresūra veido

kadetu, tuvinādama viņu pieņemtam paraugam, itin kā

kādu mašinas daļu; turpretim skautisma nolūks ir vis-

pirms attīstīt zēna īpatnējo raksturu un iniciativi.
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„Raksturs, tāpat kā reliģija, nav pasniedzami ko-

lektivi klasei" — man liekas, tā ir aksioma, kuru atzīs

visi audzinātāji. Bataljons jeb rota var noderēt kā

apkārtne, kur var dot lielisku noslēgumu vecākiem jau-

nēkļiem, kuri jau iepriekš ir nostiprinājuši savu rak-

sturu, bet nevar noderēt par pirmskolu raksturu audzi-

nāšanai. Šo patiesību es atklāju jau sen, apmācīdams

armijā jaunos kareivjus. Parādes mērķiem iekaltie

paņēmieni bija spoži, bet kara mērķiem nederīgi. Tā-

dēļ mans pirmais solis bij — ieaudzēt katrā jaunā

kareivī raksturu, tas ir personīgu iniciativi, paškontroli,

goda un pienākuma sajūtu, atbildības sajūtu, paš-

paļāvību, novērošanas un spriešanas spēju v. t. t. To

es panācu caur metodi, ko tagad pazīstam zem vārda

«skautisms", citiem vārdiem, caur individa audzinā-

šanu — ne tikai apmācīšanu — attīstot viņa tikumi-

skās un prāta īpašības. Galīgais nospodrinājums —

zināmu paņēmienu iekalšana — bij pēc tam panākams

ļoti viegli, lai piedotu kolektivo disciplinu un saistību,

kas ir tik nepieciešamas militāriem mērķiem. Un še

tas bij īsts nospodrinājums, virs sacietējušiem pama-

tiem, un nevis uzzviedums, kas drīz vien saplaisā zem

sasprieguma iespaida.

Šīs pašas morāliskās īpašības guļ ari labu pilsoņu
izveidošanas pamatā, un tādēļ ir iespējams, ka līdzīgs

„novīlēšanas" paņēmiens varētu izrādīties par derīgu

pie individa ierindošanas viņa īstā vietā, pilsoniskā

mašinā.

„Mes nevaram atstāt bez ievērības to sociālo

evolūciju, kura norisinās ap mums. Pašnoteikšanās
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piekrīt individām tāpat kā valstij. Es turos pie tā

uzskata, ka skautu audzināšanas turpināšana pašpaļā-

vības, nesavtīga viedokļa, nosvarotas brīvības apziņas

un pašizteiksmes radīšanas virzienā ir varbūt vissvarī-

gākais punkts mūsu audzināšanā un veselīgas demo-

krātijas sagatavošanai daudz lietderīgāks paņēmiens,

nekā minēto īpašību apspiešana caur pārejošu kolek-

tivu disciplinu. Ka šī pēdējā nespēj novērst lielinie-

cismu, to mums parādīja Krievija, kā uzskatāms

piemērs."

„Man liekas, mērķis kadetiem un skautiem ir

viens — dot zēniem brīvlaikā apkārtni un darbību,

kuras varētu papildināt skolas audzināšanu. Bet lietot

pie tam veco stilu ar uzspiestu apmācību — man

liekas, tas nav ne skolas audzināšanas papildinājums,
nedz kompliments jaunajām audzināšanas metodēm,

nedz ari atsauksme uz mūslaiku prasībām. Tad atkal

no psicholoģiskā viedokļa; šinī sevišķu uzmanību pra-

sošā vecumā tas, kas ir labs 17 gadus vecam jaune-

klim, nav vairs tāds 15 gadus vecam, un var izrādī-

ties par visai kaitīgu 13—14 gadu zēnam; bet kadetu

audzināšanā viņi netiek šķiroti. Turpretim skautisms,

ievērodams kā jaunāko, tā ari vecāko zēnu audzinā-

šanā tos pašus četrus principus (raksturs, rokdarbi,

veselība, izpalīdzība) maina viņu sīkumus, saskaņā ar

dažādām zēna attīstības pakāpēm."

Telpu trūkums neatļauj man iedziļināties dažos

interesantos sīkumos, bet pietiks ar vienu piemēru.
Varbūt caurmēra cilvēks nemaz nenovēro, cik plaši izplatīta
netikumība starp jaunekļiem visā zemē un pie tam nemaz
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pie visnabadzīgākiem — tiešām viņa ir mazāk izplatīta

starp nodarbinātiem zēniem, nekā starp tiem, kuriem

daudz brīva laika — bet viņa nav noliedzama un tik

maz tiek darīts, lai viņu apturētu vai novērstu. Aptu-

rēt var kaut ko, kas jau eksistē un novērst to, kas vēl

nav parādījis savu klātbūtni. Es esmu pārliecināts, ka

šinī gadījumā „novērst" var tikai individuālā au-

dzināšana. Še vajadzīga cieša savstarpēja uzticība

starp audzinātāju un audzēkni, tādas attiecības kā

starp vecāko un jaunāko brāli-; katra gadījuma atse-

višķa novērtēšana, kas panākama tikai caur zēna tem-

peramenta, vecuma un rakstura personīgu pazīšanu.
Šādas attiecības nav nodibinājamas starp virsnieku un

viņa rotu, sastāvošu no simta un vairāk kadetiem, bet

tur kur viņas ir nodibinājušās, viņām ir liela nozīme,

lai ieaudzinātu zēnā raksturu, ticību un visu to, kas

sekmē viņa izveidošanos par vīru. No militārā vie-

dokļa raugoties lielā daļa piedzīvojušu kareivju skatās

uz mazu zēnu audzināšanu par kadetiem kā uz stipri

mazvērtīgu darbu, jo itin daudz no iemācītā ir bijis

vēlāk par jaunu jāpārmāca. Kara iestādes šo uzskatu

apstiprina.

Viens no maniem zēniem jautājuma veidā izteica

kritiku, uz kuru grūti atbildēt: „Ja viņi nav spējīgi
radīt no kadetiem kareivjus, vai tad tas būtu pareizi,

reģistrēt viņus kara iestādēs un skaitīt viņu virsniekus

armijas sarakstā?" Ja, nav viena alga, vai jūs apvel-

kat savas pilies ar zeltu vai ar cukuru. Savas skau-

tisma pilies mēs apkaisām ar cukuru.

Personīgi piedzīvojumi kadetu kustība, kura esmu
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piedalījies kā kadets, kā kadetu vadītājs un ari kā

ieinteresēts kadetu viesis Austrālijā, Kanādā, Dienvidus

Āfrikā, Jaun-Zelandē un Krievijā, parādīja man, ka šī

sistēma nav devusi taisni tā, kas bij visvairāk vaja-

dzīgs, proti, zēnu sagatavošanas par apzinīgiem, dar-

bīgiem un laimīgiem pilsoņiem šo laiku apstākļos.

Tādēļ es varēju bez kautrēšanās attīstīt skautisma

plānu. Bij ari citi iemesli, kas mums neatļāva nostā-

dīt skautismu zem kara departamenta kontroles, jo

tas sarežģītu mūsu attiecības ar aizjūru. Savos ne-

daudzos pastāvēšanas gados (dib. 1907. g.) skautu sa-

brālība jau izplatījusies pati no sevis gandrīz visās

civilizētās zemēs, tāpat kā visās Britanijas aizjūras

zemēs. Bet tas jau būtu cits stāsts, kurš, lai gan

pilns interesantu varbūtību, tomēr neietilpst šīs vēstu-

les rāmjos. Šīs sistēmas rezultāti katrā ziņā ir pār-

snieguši mūsu cerības kā panākumu, tā popularitātes

ziņā ( šobrīd visā pasaulē skaitās ap 1.500.000aktivu

skautu).

Iespējas.

Skautu un gaidu kustība, kura pati no sevis, au-

tomātiski izplātījusies pa visu pasauli, var uzrādīt šā-

das iespējas:

a) izaudzināt individu par krietnu un laimīgu

pilsoni;

b) ierosināt indivīdu uz darbību sabiedrības labā;

c) stiprināt saites, kas vieno mūsu valsts sastāv-

daļas, caur brālīgām attiecībām;

d) veicināt starptautiskas draudzīgas attiecības
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atkal caur savstarpēju brālību, un tada kārtā tuvināt

tautas pastāvīgam mieram.

Nacionali trūkumi.

Nākošajā paaudzē mums jānovērš daži trūkumi,

kuri novērojami tagadējā. Še viņi ir uzskaitīti sakarā

ar līdzekļiem, kurus skautisms lieto viņu izdziedēšanai.

Nacionālas vājības. Cēloņi. Pirmcēloņi

Reliģijas trūkums

disciplinas trūkums

atbildības trūkums
.... , _,

vienaldzība
patriotisma trūkums

pašmīlība
V

a

u

U Sstāko

netaisnība apziņu.

nevērība pret citiem

cietsirdība

varmācība \ pašdisciplinas

?tt?T' «*»>™
,rDkums

izšķērdība un

nabadzība '

lielība

kūtrība un slaistīšanās

zems morāliskais līmenis baudas

azards (spēļu kaislība) [ ķgre

likumu neievērošana

slimības >

vārgulība \

netīrība nevCrība un
higiēnisku un

bērnu mirstība nezināšana no
medicin,sku

prāta nepilnība vecāku puges
zināšanu

fiziska nepilnība
trūkums.
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Novērsēji. Skautisms kā līdzeklis, jo, pa-

pildinādams skolas audzināša-

nu, viņš sistemātiski attīsta:

I. Raksturu caur —

labu apkārtni

goda sajūtu

pienākuma sajūtu

pašdisciplinu
L Rakstura atbildību

audzināšana un apķērību

izkopšana. rokas darbiem

dievības atziņu caur dabas no-

vērošanu,

laimību

reliģijas praksi

godīgumu (taisnīgumu)

izpalīdzību citiem

personisku kalpošanu vispā-

rības labā.

11. Veselību caur

11. Fiziska nodarbošanos brīvā gaisa
audzināšana. (netikai vingrošanu vien);

atbildību par savu fizisko at-

tīstību līdz normai;

praktisku veselības kopšanu un

higiēnas pasniegšanu.

Šādi ir tie trūkumi un līdzekļi viņu novēršanai,

kuri neietilpst skolu programās un kurus mēs centīsi-

mies piekopt skautismā.
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Šls grāmatiņas uzdevums ir palīdzēt skautmaste-

ram visveiklāk rīkoties ar šiem līdzekļiem.

Visvieglāk tas panākams caur savstarpējam ap-

spriedēm un apmācību.

Parauga kopa ierosināšana.

Tur, kur kādā pilsētā vai novadā dzīvo lielāks

skaits kandidātu, tur vēlams no viņiem organizēt pa-

rauga kopu. Tāļāk jāizstrādā viņam programa,

kura, saprotams, var tikt mainīta, piemērojoties vie-

tējiem apstākļiem. Ļoti vēlams, kur vien tas ir iespē-

jams, nodot šāda kopa vadīšanu piedzīvojušam skaut-

masteram.

Labi būtu ja veicinātāji un skautmasteri pul-

cinātu savus draugus un iepazīstinātu tos ar skautisma

mērķiem un darbību, lai no viņiem varētu rasties tādi

parauga kopi.

Apmēram viens vakars nedēļā, četras nedēļas
no vietas būtu jāziedo katram no pieciem priešmetiem,
kuri še tāļāk tiks iztirzāti.

Principus varētu pasniegt priekšlasījumu veidā

ar sekojošiem jautājumiem un domu izmaiņu, kas

vilktos apmēram stundu, pēc tam otra stunda būtu

veltīta praktiskiem darbiem.

Kur apstākļi to atļauj, tur nedēļas beigās no-

metne dos vislabākos audzināšanas apstākļus,
katram kopām jācenšas sarīkot nometnes dzīvi pēc
katrām četrām nedēļām. Ja laiks nelabvēlīgs, tad

pirmo vai ari pirmo un otro mēnesi var lietot šim

mērķim kādu skautu zāli jeb citu kādu ēku jūrmalā
vai ari uz laukiem.
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Mācības priekšmetu saraksts.

I. Zēnu audzināšana Skat. priekšvārdu un nodaļu

un viņas vajadzība. X. Scouting for Boys, aiz-

rādījumus kā dibināt pul-

ciņu. Skat. ari: The Wolf

Cub Handbook un skrej-

lapu The Rover.

11. Rakstura audzināšana. Skautu likums. Amatnie-

cība, nometne, izpalīdziba,

laimība, dzīves prieks, novē-

rošana, skautu rotaļas, jūr-

niecība.

111. Veselība un fiziska Vingrošanas paņēmieni un

attīstība. viņu nozīme, veselību vei-

cinajošas parašas, rotaļas,
veselības aizsardzības iestā-

des, slimību novēršana, mē-

renība un atturība, smēķē-
šana, paškontrole.

IV. Pašpilnīgošanās Rokudarbi, sacensības darbi

karjeras taisīšanai. arodzīmes iegūšanai, taupība,

pilsoņa apziņa, dzeršanas

briesmas, azards, netiklība.

V. Izpalīdzība citiem. Pakalpība, pirmās palīdzības

(Izpalīdzība un paš- sniegšana, nelaimes gadī-

uzupurēšanās jumi, dzīvības glābšana,

—reliģijas pamats.) uguns dzēšana, misionāri,

patriotisms.
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I. Kā audzināt zēnu.

Tas nav tik grūti, kā izliekas. Lietas nepazinē-

jam pie pirmā acu uzmetiena skautisms izliekās ļoti

sarežģīta lieta un neviens vien cilvēks ir atmetis no-

domu, tapt par skautmasteru, domādams, ka viņam

jāpārvalda visas tās dažādās zināšanas, kas tiek pa-

sniegtas zēniem. Bet tas nemaz nav vajadzīgs, ja

tikai ievērosim sekošos apstākļus:

1. Skautisma mērķis ir ļoti vienkāršs.

2. Skautmastera pienākums ir tikai pamodināt

zēnos godkārību un vēlēšanos pašam kaut

ko iemācīties.

3. Tas ir panākams, ierosinot zēnu uz tādu

darbu, kurš viņu pievelk; tāļāk jau viņu
mācīs kļūdas, kamēr piedzīvojumi nedos viņam
zināšanu un mācēšanu.

4. Daudzās nozares un sīkumi, kas uzskaitīti

Scouting for Boys, tikai ierosina spējas, no

kurām skautmasters uztver tās, kuras vis-

labāk noskaidro zēna īpatnību.

Šis audzināšanas veids stāv ļoti tuvu Dr. Mon-

tessori sistēmai. Nesen uz jautājumu, kā lietojama

viņas sistēma pie bērniem, kuri jau pārdzīvojuši
bērna - gadus, t. i. vecāki par 6 — 7 gadiem, viņa

atbildēja: „Jums Anglijā ir skauti, un viņu audzinā-

šana ir manas bērniem piemērotās sistēmas dabīgais

turpinājums." Šis tā tad ir tas virziens, kurā jāvada

audzināšana, ja grib viņu nostādīt uz drošiem pa-

matiem.
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Neveiksme audzināšanā.

Apspriežot audzināšanu, tāpat kā citus jautā-

jumus, vajaga vispirms apskatīt rezultātus, bet ne me-

todes, lai pareizi novērtētu viņas sekmes.

Audzināšanas mērķis, bez šaubām, ir radīt diev-

bijīgus, veselīgus, veiksmīgus un tā tad laimīgus pil-

soņus. Vai mēs to esam sasnieguši?

Varbūt kadu daļu no ta, bet tomēr musu tauta

vēl jo plaši attīstītas sekošas īpašības:

Reliģijas trūkums. Lai gan Anglijas baz-

nīca saņem ik gadus astoņi miljoni pabalsta, mēs to-

mēr nevaram sacīt ar lielāku tiesību nekā citas ticības,

ieskaitot muhamedāņus, it kā mums būtu reliģija, kura

valda pār tautas masām.

Fiziski nepilnīgie. Mūsu caurmēra ļaudis,

vispāri ņemot, nav labi attīstīti tīpi un nevar lepoties

ar labu veselību.

Miljons armijai nederīgu un 36% trešās katego-

rijas vīriešu ir viens no kara laika atklājumiem. Gada

laikā slimības dēļ pazaudēto darba stundu skaits, izteikts

miljonos, sasniedz šausmīgu skaitli; redzes un dzirdes

nepilnības novērojamas pie augošās paaudzes ievēro-

jamas daļas, un veseli zobi uzskatāmi kā izņēmums.

Bet visi šie fizisko trūkumu elementi, kuri ierobežo

darba spēju savā un nācijas labā, ir novēršami pie

zināmas rūpības un audzināšanas. Bērnu mirstība ir

tikpat liela, kā pirms 30 —40 gadiem, un turpināsies,

kamēr vecāki labāk nesapratīs savus pienākumus vai

ari kamēr neiemaisīsies valsts un nepārņems bērnus

savā kopšanā.
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Izveicības un taupības trūkums. Sko-

las audzināšana sniedzas tikai tik tālu, ka tā māca

mūsu nākošos pilsoņus lasīt, rakstīt un rēķināt, un zi-

nāmā vecumā, kad viņi varētu sākt lietot savas zinā-

šanas un praktiskā darbā attīstīt savu prātu, skola viņus

pamet un liek viņiem pašiem veidot raksturu dzīvei.

Taisnība, ir papildu klases un teicamas techniskas

skolas, bet tas tikai labākiem skolniekiem, un ari še,

pēc pastāvoša likuma, tiem, kas nodarbināti gaitās, jā-

gaida, kamēr nebeidzas viņu dienas darbi un kamēr

viņu spēki nav noslīdējuši līdz viszemākam līmenim,

tā kā labi panākumi no šīm skolām nav sagaidāmi.

Taupības trūkums visās šķirās redzams no tā, ka

ieguldījumi mūsu krājkasēs ir mazāki nekā lielākā daļā

citu zemju, un piespiesta obligatoriska apdrošināšana,
kā liekas, tikai pamazina taupību. Bezizredzes nodar-

bošanās saista, man liekas, ap 50% no mūsu zēniem,

kamēr Vācijā viņu skaits nedrīkst pārsniegt 8%; dau-

dzi no šiem zēniem izaugs par bezdarbniekiem vai pat
darba nespējīgiem. Tas norāda, ka mums ir daudz

nabadzīgu un paklīdušu ļaužu — viegls laupījums po-

litiskiem demagogiem — kuriem nav ne jausmas par

godīgu darbu vai pat par savām personīgām interesēm.

Tādā paklīšanā nav tik daudz vainojami šie ļaudis, kā

tā sistēma, kas viņu pielaiž. Jo, kā izteicās Mr. John

Burns, mūsu zemē visiem pietiktu ir darba, ir naudas,

ja tikai visi būtu darba spējīgi, bet maz ir piemērotu

darbam un maz ir taupīgu. Še ir mūsu nacionālā bi-

lance pjrms kara, kura no tā laika, par nožēlošanu, ir

gājusi uz ļauno pusi:
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Izdots pilsoņu audzināšanai 28.000.000 mārc.

Izdots pilsoņu vainu dziedēšanai (cietumiem, poli-

cijai, nabagu pabalstiem) 38.000.000 mārc.

Kamēr pārsvars ir pretējā rubrikā, tikmēr par au-

dzināšanas pilnīgām sekmēm nevar būt runa.

Līdzeklis.

Lai uzlabotu mūsu nācijas darba spējas, tagad

vispāri sāk ieteikt kā līdzekli tūlītēju atteikšanos no

tās apmācības, kuru līds šim dēvēja par audzināšanu,

un viņas vietā jāieved īstā audzināšana. Kā pirmais

priekšmets jāieved pamat- un vidusskolās rakstura attī-

stīšana, jo raksturs ir vissvarīgākā īpašība cilvēkam,

kas grib dzīvē tikt uz priekšu, kā ari nācijai, kas ne-

grib pazaudēt savu vietu tirdzniecības un rūpniecības
sacensībā.

Otrā kārtā, skolās jāieved rokdarbi, un nevis tā-

dēļ vien, lai no bērna iztaisītu labu amatnieku — (ko

pagātnē, kā liekas, uzskatīja par audzināšanas mērķi),
bet kā līdzeklis iedvest enerģiju, uzcītību, attapību,

apķērību, uzņēmību un citas spējas, kuras attīsta prātu,

garu, raksturu un taupību; rokdarbi rādīs skolotājam
katra audzēkņa dabīgās tieksmes un nopietnību.

Trešā kārtā, pilsonisku zinību, kā jaunlaiku vē-

stures un komercģeografijas pasniegšana pacels jau-

najā paaudzē domu un darbu līmeni.

Mūsu vidū ir šausmīgi liels procents fiziski ne-

pilnīgu bērnu, kurus tagad vienkārši ievieto patver-
smēs un rūpējas tikai par to, lai viņi pēc iespējas
ērti pavadītu sava nelaimīgā mūža atliekas; un tomēr
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audzināšana ari še varētu daudz ko palīdzēt, iedvest

viņiem cerības, godkārību, attīstīt viņos zināmu dau-

dzumu spēju un enerģijas, kas varētu uzlabot viņu
stāvokli un daļu no viņiem padarīt ja ne pašuzturas

spējīgus, tad vismaz dot zināmu apmierinājumu.

Audzināšanas mērķis vispāri labi izteikts priekš-

zīmīgā avizē „The Child" šādos vārdos:

„Nevar saukties par audzinātuneviens cilvēks, kam

nav gatavības un vēlēšanās kā ari kādas vingrinātas

spējas ņemt dalību viscilvēcesdarbā."

Un tas ir visiem galvenais ceļš uz laimi un lab-

klājību.

Ko panāk skautu audzināšana šobrīd.

Kādi ar nebūtu panākumi dažādām idejām, kas

izvirzītas, lai uzlabotu nācijas vispārīgo audzināšanu,

skautisms kopā ar citām zēnu organizācijām, kā Zēnu

Brigādi, V. M. C. A. un līdzīgām jau tagad veic lielu

darbu, veidodams zēnus par disciplinētiem pilsoņiem.
Savā audzināšanā mēs esam gājuši varbūt soli tāļāk

par citām organizācijām, uzstādīdami sekošus piecus

priekšmetus, kuriem piešķirta tik maza nozīme skolu

programās un bez kuriem nav eespējams izaudzināt

krietnus pilsoņus, un mēs iespraužam viņus no iekšas,

bet ne no āras.

Raksturs. To mēs attīstām caur skautu mā-

cību, amatniecību, atbildību kopnieka priekšā, un ap-

ķērību, ietīstītu nometnes darbībā.

Rotaļas un rokdarbi. Caur izlūku gājie-

niem, tiltu celšanu, izpalīdzēšanos nometnes dzīvē, kas

viss rada darbīgu un veicīgu cilvēku.
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Veselības un miesas attīstība. Caur

rotaļām, vingrošanu un higiēnas un dietes ievērošanu.

Laimība. Satur sevī pamācību, kā baudīt dzī-

ves prieku, novērojot dabu, kā dzīvo, tā nedzīvo; bio-

loģija ar saviem dabiskiem procesiem dod seksuālā

jautājuma dabisku saprašanu, Dieva Radītāja nojaušanu

viņa darbos; dabas krāšņuma uztveršana; pašizteik-

sme mākslā un mīlestiba pret stādiem un dzīvniekiem,

ar kuriem dzīve ved cilvēku tuvākā sakarā.

Izpalīdzība. Reliģiska principa izvešana ik-

dienišķā dzīvē caur krietniem darbiem; palīdzība ne-

laimes gadījumos, dzīvības glābšana v. t. t.

Skautisms pievelk ?ēnus no visām šķirām, aug-

stām kā zemām, bagātām kā nabagām, pievelk ari

fiziski nepilnīgos, kurlmēmos un aklos. Viņš dod

labu ierosinājumu techniskā apmācībā, izsniegdams
arodu zīmes par sasniegumiem dažādās rotaļās un

rokdarbos. Visu šo dažādo paņēmienu mērķis ir katra

tīpa zēnam likt izmēģināt rokas dažnedažādos darbos,

lai modrīgais skautmasters varētu jo ātrāk iepazīties ar

katra zēna īpatnību un ierosināt viņu attiecīgā virzienā.

Un šis ir vislabākais līdzeklis attīstīt viņa īpatnējo
raksturu un nostādīt viņu uz tā ceļa, kurā sagaidāmi
vislabākie panākumi.

Tāļāk, skautisms saista pie sevis zēnu pēc 14-tā

dzīvības gada un var to saistīt ari turpmāk, pēc skolas

beigšanas, turpinādams viņa attīstību un apbalvodams

ar augstiem ideāliem un draudzīgiem padomiem tanī

kritiskajā laikmetā, kad viņi tam visvairāk vajadzīgi.
Par fiziski nepilnīgu tēmu audzināšanas rezultātiem
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ir ziņojuši ārsti un patversmju pārziņi, izteikdami at-

tiecībā uz viņiem savas vislabākās cerības.

Skautmastera loma.

Tā tad visi skautisma principi nostādīti pareizā

virzienā, un panākumi kā ari viņu izmantošana atka-

ras no tā, kā skautmasters ar viņiem rīkojas. Šā au-

dzināšanas kursa uzdevums nu ir palīdzēt skautmaste-

ram sevišķi šinī viņa darbā, vispirms rādot skautu

audzināšanas mērķi un tad ieteicot metodes, ar kuru

palīdzību tas būtu sasniedzams. Dažs skautmasters

varbūt gribētu, lai es viņam dotu tuvākus aizrādīju-

mus, visos sīkumos. Bet to izpildīt nav iespējams, jo

tas, kas der vienam atsevišķam pulciņam jeb vienai

zēnu grupai, zināmā vietā, tas jau vairs nederēs otrai

grupai, tikai vienas jūdzes atstatumā, kur nu citiem

izkaisītiem pa pasauli un dzīvojošiem pavisam citādos

apstākļos. Bet ir iespējams dot zināmus vispārējus

aizrādījumus, un skautmasteri, viņus izlietodami, var

paši labāk spriest par to, kādi sīkumi še, viņu pul-

ciņā, varētu dot vislabākos panākumus. Es varu še

tikai ieteikt par jaunu iedziļināties grāmatā „Scouting
for Boys", galvenā kārtā X. nodaļā un visā tai noda-

lījumā, kuram dots virsraksts „Esi modrs".

Varu vēl piemetināt, kā neapšaubāmi labākais

līdzeklis iegūt iespaidu uz zēniem ir sports. Daudz

jaunēkļu no mūsu strādnieku šķiras nekad nav pazi-

nuši baudu, ņemt dalību regulārā sacīkstē ar stingriem

noteikumiem. Tā pati par sevi jau ir audzināšana.

Kad jūsu zēni jautri skrej spirālē, jūs varat novērot,
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cik maz starp viņiem ir vieglu un veiklu skrējēju;

droši vien viņi daudz nav vingrinājušies skriešanā.

Un tādi zēni ari aizvien neuzrāda disciplīnas, godī-

guma nedz ari smalkjūtības, uzvārēt tikai goda dēļ,
bez domas par godalgu vai atlīdzību. Bet drīz vien

visi viņi apzinīgi piedalās sacensībā ar otru kopu vai

pulciņu. Visaugstāk es vērtēju tutbolu, basketbolu,

hokeju un riņķa rotaļas, jo viņās darbojas partijas,

kurās katrs dalībnieks rīkojas savā vietā zem labas

disciplinas, kas attīsta drosmi, apņēmību, nesavtību un

labu gara stāvokli. Par šo jautājumu avizē „Boys

Brigāde Gazette" nesen bij izteiktas šādas skaistas

domas:

Ņemat futbolu nopietni. Tādā gadījumā jūs re-

dzēsit, ka tas ir viens no ceļiem, kas ved uz debesu

valstību. Rotas audzināšanā futbols ir gandrīz tikpat

svarīgs priekšmets, kā dresūras un
— lai tikai nepār-

prot manas domas — kā bībeles stundas. Viņam jā-

ietilpst katras rotas kārtējā programā, tikai tur jāstāv

vārdam „futbols", bet nevis tikai „futbola spēle."

Militāriem mērķiem dresūrai ir savas labās puses,

bet zēniem viņa nerāda nekādus taustāmus mērķus un

tādēļ drīz vien sāk apnikt. Daudz labāki ir ugunsdzē-

sēji B
rocket apparatus", ratu vilkšana, glābšanas laivas

nolaišana jūrā, tilta būve un citas tamlīdzīgas apmācī-
bas. Viņas prasa tikpat daudz modrības, veiklības un

disciplinas, bet galvenais ir tas, ka še katrs zēns dar-

bina savas smadzenes, izpildīdams savu speciālo lomu

kādā darbā, lai gūtu sekmes savai partijai. Un pie

tam sacensības šādā apmācībā augstākā mērā valdzina
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ne tik vien pašu zēnu, bet ari skatītāju interesi. Tā-

ļākais mērķis šīm sacīkstēm ir attīstīt morālisko sajūtu,

vienības sajūtu un godīgumu. Pēc pazaudētās sacīk-

stes zēniem jācenšas nomākt sevī skaudību un nekliegt

par netaisnu spriedumu vai par pretinieku negodīgiem

paņēmieniem, bet, neraugoties uz sajūtamo rūgtumu,

jārāda pretējai partijai sirsnīga uzteikšana. Tas liecina

par īstu pašdisciplinu un nesavtību, no ka izriet tā

labvēlība pret visiem, kura mums tik nepieciešama, lai

noārdītu tautā šķiru aizspriedumus.

Vēl reiz atkārtoju, neliekaties iebaidīties no šā

uzdevuma šķietamā neaptveramā lieluma. Viņš izzudīs,

tiklīdz jūs ieraudzīsit viņa mērķi. Tad turat viņu vien-

mēr sevīm priekšā un visus sīkumus pielāgojiet tā, ka

lai viņi būtu piemēroti mērķa virzienam. Kā „Kalnu

kāpējā" teikts: „Nav lielas nozīmes tam, vai mūsu

augstākie ideāli ir tiešām mums sasniedzami, bet gan

tam, vai viņi ir pietiekoši augsti."

Zēns.

Ja jūs gribat sekmīgi audzināt kādu zēnu, tad

vispirms jums jāiepazīstas mazliet ar zēniem vispāri

un tad speciāli ar šo zēnu.

Dr. Saleebv griežas pie Ētiskās Sabiedrības Lon-

donā ar šādiem vārdiem: «Vispārības domas mūsu

dienās pilnīgi piekrīt VValt Whitman'a, George Fox'a,

Spencer'a un Ruskin'a uzskatiem, proti, ka pirmā pra-

sība no skolotāja, kurš grib panākt sekmes, ir zēna

dabas pazīšana. Zēns vai meitene nav vīrieša vai sie-

vietes pamazināta kopija, nedz ari balta papīra loksne,
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uz kuras skolotājs var rakstīt, bet katram bērnam ir

sava īpatnēja ziņkārība, piedzīvojumu trūkums, noslē-

pumaina gara satversme, kurai saudzīgi jānāk palīgā,
kura jāierosina, jāveido, jānoapaļo vai pat jāierobežo."

Pamēģināt atcerēties, cik tāļu tas iespējams, kādi

uzskati bij jums, kad jūs paši bijāt vēl zēns, tad jūs

daudz labāk sapratīsit viņa jūtas un tieksmes. Ļoti

pareizi ir sacīts: „Ne ar ko nevar salīdzināt kaut

kuru darbojošos zēnu; katrs no viņiem ir kaut kas

īpatnējs, pats ar savām spējām un vājībām." H. S.

Pelnāms savā grāmatā „The Training of the Working

Boy" uzskaita sekošās īpašības, kuras jāņem vērā:

Humors. Jāatgādina, ka zēns no dabas ir ba-

gātīgi apbalvots ar humoru, lai tas ari būtu sekls vai

vulgārs. Bērns vienmēr spēj saprast joku un vērot

lietas no viņu smieklīgās puses. Šis apstāklis piešķir

audžinatāja darbam jautru un gaišu nokrāsu un pār-

vērš skolotāju par omulīgu līdzbiedri, ja tikai viņš prot

piemēroties šim gara stāvoklim.

Drosme. Nabadzīgais zēns, kura dzīve norisi-

nājās grūtos apstākļos, arvien prot parādīt savu drosmi.

(Jack Cornwell, kā dažs labs kara lauka varonis, bij
boiskauts no nabadzīgas pilsētas pulciņa). Pēc dabas

viņš nav gaudulis, lai gan vēlāk var tapt par tādu, kad

izzudusi viņa pašcieņa un kad viņš ilgāku laiku no-

dzīvojis saīgušu cilvēku sabiedrībā.

Pašpaļāvība. Vispāri zēns ir augstākā mērā

paļāvīgs uz saviem spēkiem, sevišķi nabadzigākās ap-

rindās, jo nereti viņam jau ir nācies cīnīties pašam

par sevi, bez vecāku palīdzības. Tādēļ viņš ne lab-
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prāt pielaiž, ka ar viņu apietas kā ar bērnu, ka viņam
uzdod darbus vai paskaidro, kā tie izdarāmi. Viņš
labāk paļaujas pats uz sevi, pat ja viņam caur to būtu

jāmaldās, bet maldīšanās jau ir taisni tas, kas dod

zēnam piedzīvojumus un attīsta viņa raksturu.

Uztveršanas spēja. Pilsētas zēns ir ass

kā adata. Es zinu, cik viegli bij karaspēkā vadīt

pilsētas rekrutu, salīdzinot ar laucenieku, tādās lietās,

kur bij jānovēro apstākļi, jāziņo par viņiem un jāno-

vērtē viņu nozīme.

Uztraukuma kāre. Pilsētas zēnu aizvien

vairāk nekā lauku zēnu aizrauj pilsētas uztraukumi,

kā apcietināšana, garāmbraucoša ugunsdzēsēju šļirtene
vai ari sīvs kautiņš starp diviem viņa kaimiņiem, se-

višķi ja viens no viņiem ir sieviete. Krikets viņam
ir par vienmuļu: viņam vajadzīgs futbols vai azarda-

spēle un viens darbs viņu nevar saistīt ilgāk par vienu

vai diviem mēnešiem, jo viņam nepieciešama pār-

maiņa.
Atsaucība. Nabadzīgu ļaužu zēns aizvien

mājā bauda ļoti maz ievērības, un ja viņš atrod kādu,

kas interesējas par viņu, tad viņš nepaliek parādā un

seko visiem aizrādījumiem, un varoņu dievināšana,

kura še var attīstīt lielu spēku, var noderēt kā labs

palīgs skautmasteram. "

Uzticība. Šī ir īpatnēja svītriņa zēna rak-

sturā, kura var iedvest nevaldāmu cerību. Naba-

dzīgie zēni ir savā starpā uzticīgi draugi, un šī drau-

dzība sastopama pie ielas zēna gandrīz kā dabīga pa-

rādība. Tas ir tāds pienākums, kas viņam ir saprotams.



32

No ārienes viņš var izlikties pašmīlīgs, bet, kā vis-

pārējs likums, viņš ir ļoti piekāpīgs, ja var būt otram

izpalīdzīgs, un še ir tā auglīgā zeme, kur skautisms

var laist saknes.

„Daudzi nosoda tās strādnieku pārspīlētās prasī-

bas, kuras uzstāda sociālisti, un uz darba pārstāvjiem

skatās ar neuzticību un apvaino viņus valstiskas ap-

ziņas un tāļredzības trūkumā. Bet reti redzam, ka

šie kritiķi kaut ko darītu, lai noskaidrotu šos pārpra-

tumus un audzinātu nākošos darba pārstāvjus vai ari

caur personīgiem sakariem un savstarpēju saprašanos

mēģinātu paplašināt viņu redzes aploku un* iedvest

viņiem veselīgākus uzskatus."

Tas, kas novēro un pēta zēna dažādās īpašības,
tas ari labāk spēs piemērot audzināšanu šīm zēna

dažādām tieksmēm. Tāda .pētīšana ir pirmais solis

pareizā audzināšanā. Pagājušā nedēļā, pie skautu pār-

raudzīšanas, man bij prieks sastapties dažādās vietās

ar trim zēniem, kurus man atzīmēja kā nelabojamus
slaistus un huligānus, iekam viņi nebij nākuši zem

skautisma iespaida. Viņu attiecīgie skautmasteri bij
atraduši ikkatrā gadījumā tās labās īpašības, kuras

bijušas apslēptas zem ļaunajām, un, turēdamies pie

šīm labajām īpašībām, atraduši šiem zēniem tādas

nodarbošanās, kuras stāvējušas saskaņā ar viņu īpat-

nējo temperamentu; un tagad tie bij pārvērsti par trim

skaistiem, drukniem jaunēkļiem, kuri katrs teicami

veica savu darbu, pilnīgi pārveidojuši savu veco dabu.

Tiešām, ne par velti bijušas patērētas pūles pie pul-
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ciņu organizēšanas, ja viņi var uzradīt šādas retas

sekmes.

Mr. Casson avizē „Teacher's World" 25. decembrī

1918. šādi apraksta zēnu, šo sarežģīto dabas ražo-

jumu :

«Spriežot pēc saviem piedzīvojumiem, es varu

teikt, ka zēniem ir pašiem sava pasaule, — kuru viņi

paši sevim radījuši; šinī pasaulē netiek pielaisti ne

skolotāji nedz skolas mācība. Zēnu pasaulei ir pašai,

savi notikumi, savas mērauklas, sava likumu grāmata

savas baumas un sava sabiedrības doma.

„Par spīti skolotājiem un vecākiem, zēni paliek

uzticīgi paši savai pasaulei. Viņi paklausa saviem li-

kumiem, lai gan tie pilnīgi atšķiras no tiem, kuri priekš

viņiem ir sastādīti mājas un skolas telpās. Viņi mie-

rīgi saņem mocības no nesaprašu pieaugušo rokas,

bet nelauž uzticību saviem pašu likumiem.

«Skolotāja likums, par piemēru, prasa klusumu,

drošību, pieklājību. Bet zēnu likums ir diametrāli

pretējs: viņš pabalsta troksni, risku un uztraukumu.

„Joki, cīņa un ēšana ! Šie ir zēnu pasaules trīs

neatņemamie elementi. Viņi stāv tās pašā pamatā.

Tos zēni aizstāv ar visu savu dedzību; bet viņiem
nav sakara ar skolotājiem un skolas grāmatām.

«Sabiedrības doma zēnu valstī atzīst, ka sēdēt

četras stundas dienā pie skolas galda slēgtās telpās ir

laika un dienas gaismas necienīga izšķērdēšana. Vai

kāds ir pazinis kādreiz zēnu, kādu normālu, veselīgu

zēnu, kurš būtu lūdzis savu tēvu nopirkt viņam sko-
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las galdu ? Jeb vai kāds būtu pazinis tādu zēnu, kurš,

skraidīdams pa āru, griežas pie savas mātes ar lūgumu,

atļaut viņam pasēdēt istabā ?

«Droši vien ne. Zēns nav pie galda sēdētājs
dzīvnieks. Nav viņš ne miera sludinātājs nedz drošības

idejas aizstāvētājs, nedz grāmatu tārps, nedz filozofs."

«Viņš ir zēns — Dievs lai viņam palīdz — līdz ma-

lām pilns smieklu, cīņas, izsalkuma, pārgalvības, tra-

kulības, trokšņa, vērošanas un uztraukuma. Ja viņš

nav tāds, tad viņš nav normāls.

„Tādēļ, ja audzināšanas mērķis ir darīt zēnus

nedabīgus, — sodīt un iznīcināt visu, kas ir tipiski

zēnisks
—,

tad nav nekā ko iebilst pret tagadējām

parastām skolas metodēm.

«Lai turpinās kauja starp skolotāju likumiem

un zēnu likumiem. Zēni uzvārēs nākotnē tāpat kā ir

uzvarējuši pagātnē. Nedaudzi padosies un iegūs sti-

pendijas, bet lielais vairākums turpinās dumpi un izaugs

par nācijas spējīgākiem un lielākiem cilvēkiem.

„Vai nav taisnība, ja meklēsim piemērus vēsturē,

ka tūkstots patentu izgudrotājs Edisons ticis nosūtīts

mājās ar skolotāja atzīmi: «par muļķīgu, nav izmā-

cams" ?

„Vai nav tiesa, ka zinātnisku metožu atradēji

Njutons un Darvins no saviem skolotājiem tikuši tu-

rēti par nespējīgiem ?

~Vai neatradīsim simtiem tādu piemēru, kad klasē

nespējīgie vēlākā dzīvē izrādījušies par derīgiem un

cildeniem? Un vai tas neliecina, ka mūsu līdzšinējās
metodes nespēj attīstīt zēnu spējas?
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„Vai nav iespējams apieties ar zēniem kā tādiem?

Vai mēs nevarētu tā pasniegt gramatiku, vēsturi, ģeo-

grāfiju un aritmētiku, ka viņas būtu ieguvums zēnu

pasaulei? Vai mēs nevarētu mūsu pieaugušo ļaužu

gudrību pārtulkot zēnu-valsts valodā?

„Vai zens nerīkojas pareizi, turēdamies pie sa-

viem likumiem, sasniegumiem un meklējumiem ?

„Vai viņš nestāda darbību augstāk par mācību,

kā tas viņam būtu jādara? Vai viņš nav brīnišķīgs
mazs strādnieks, kas darbojas pēc savas saprašanas,

jo viņam nav inteliģenta vadītāja?
„Vai nebūtu šinī zīņā sasniegts nesalīdzināmi

vairāk, ja viņa skolotāji uz brīdi pārvērstos par pētnie-

kiem un sāktu pētīt šo brīnišķīgo zēna dzīvi, kuru

tagad viņi bez sekmēm cenšas savaldīt un apspiest?

„Kadeļ censties aizturēt straumi, ja šī straume

galu galā tek pareizā virzienā?

„Vai nav jau laiks revidēt mūsu nederīgās meto-

des un vest viņas saskaņā ar faktiem? Kādēļ mēs

neatlaidīgi atkārtojam ar nopūtām: „zēni grib būt

zēni," bet nepriecājamies par zēnu brīnišķīgo enerģiju,
drosmi un iniciativi? Un kads uzdevums var būt vēl

cēlāks un patīkamāks īstam skolotājam, kā priecīgi
ievadīt zēnu dabas mežonīgos spēkus sabiedriskas

kalpošanas pēdās?"

Apkārtne.

Ja pirmais solis uz panākumu ir iepazīšanās ar

zēnu, tad otrais ir — iepazīšanās ar viņa mājas dzīvi.

Tikai tad, kad jūs zināt, kādā apkārtnē nonāk zēns,
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atstājis klubu, tikai tad jūs varat tiešām sacīt, kāds

iespaids jādara uz viņu, lai tas varētu strādāt pretim

tam ļaunumam, kas uzbrūk viņam, tiklīdz tas izgājis

no jūsu uzraudzības; un še skolotājs sastopās ar gal-

veno grūtību audzināšanā. Viņš var skolas telpās

tikai pasniegt zināmā apmērā trīs galvenos priekšme-

tus,*) pie tam visiem zēniem vienādā proporcijā, sa-

skaņā ar viņu vecumu, bet viņš pazīst ļoti maz jau-

nēkļu ārpusskolas apkārtni, un no pēdējās visvairāk

atkarājas viņu raksturs; tādēļ tad ari praktiska rak-

stura attīstīšana stāv pāri par skolotāja spējām. Sko-

lās zēnus māca tikai kolektivi, klasē; še var smel-

ties ļoti maz īpatnēja, bez kā nav iespējama īsta audzi-

nāšana. Pārbaudītas tiek vienīgi zināšanas, bet ne

rakstura attīstība un veiklība. Pārbaudījumi paši var

atstāt uz zēnu nelabu iespaidu. Ja ar viņiem grib

noteikt zināšanu minimumu, tad viņi ir diezgan no-

derīgi, bet ja viņus grib lietot kā mērauklu audzinā-

šanā, tad viņi ir, kā viņus apraksta Toronto augstsko-

las profesors Sandifords, „Spaids un pazemojums".

Ņemot vērā šīs grūtības, ir tikai jābrīnās, kā skolotāji

tomēr panāk tik daudz, un taisni še, strādādams' saziņā
ar skolotāju, skautmasters var darīt sevišķi daudz

laba kā skolotājam, tā viņa audzēkņiem.

Bez tā ļaunuma, kas apdraud zēnu dažā mājā,

ir vēl sekojoši kārdinājumi uz ļaunu, kurus apkarot

jābūt arvien modram zēna audzinātājam. Ja viņš ir

ticis brīdināts, tad viņš var spert tādus soļus, ka kār-

*) t. i. lasīt, rakstīt un rēķināt.
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dinajums zaudē savu ļauno iespaidu uz jaunekļiem, un

tādā kārtā viņu raksturs attīstās vislabākā virzienā.

Zēnu netikumi. Viens no spēcīgākajiem

kārdinātājiem ir kinematogrāfs. Bez šaubām, kinema-

togrāfam ir lielisks pievilkšanas spēks uz zēniem, un

ļaudis velti groza galvas, kā izsargāt zēnus no tā.

Bet tas ir viens no tiem spēkiem, kurus ļoti grūti no-

mākt, pat ja to gribētu visa sabiedrība. Tādēļ parei-

zāk ir prasīt, kā šo spēku labāk izmantot mūsu mēr-

ķiem. Lai viņa darbību apturētu, vajadzētu atrast

kādu pievilcēju pretējā virzienā, kas nebūt nav viegli.

Pirms mēģinām novadīt šo spēku uz sānceļiem, mums

vēlamā virzienā, apskatīsim, kas tas ir par spēku, kas

mājo kinematogrāfā un kādas varbūtības viņā

slēpjas, un tad varēsim izlietot viņu zēnu audzi-

nāšanai. Bez šaubām, tas ir instruments,' kas spējīgs
iedvest daudz ļauna, ja netiek rūpīgi uzraudzīts; bet

galvenajās pilsētās ir jau sperti soļi, lai nodrošinātu

sevišķu cenzūru, bet varbūt vislabāk tas panākams,

ja uzaicina pašus pilsoņus uzrādīt tās filmas, kuras

pēc viņu domām nebūtu vēlams rādīt bērniem; un

kur par kādu filmu būtu ienākušas trīs sīki motivētas

sūdzības, tur tās brīva izrāde būtu jāierobežo. Bet ja
kino var būt ļauna nesēja vara, tad tik pat viegli viņš
var būt ari laba darītājs. Ir teicamas filmas dabas

zinībās un dabas novērošanā, kuras dod bērnam daudz

labāku pretstatu par dabas parādībām, nekā spēj dot

viņa paša novērojumi un droši vien daudz labāku, ne-

kā vesela virkne priekšlasījumu par šo jautājumu.

Vēsturi var mācīties ari ar acīm, kā to pierāda tādas
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filmas, kā ~Karalienes Viktorijas 60 gadu valdīšana",

~Kārļa I. dzīve" un dažādas citas šīm līdzīgas. Tad

vēl minamas drāmas ar patētisku vai varonisku no-

skaņu un citas filmas ar neviltotu jautrību, humoru un

smiekliem. Tālāk, dažas filmas rāda ļaunumu, to no-

sodīdamas vai izsmiedamas. Bet šaubām, šī mācīša-

nās ar acīm var tikt tā nostādīta, ka panāk apbrīno-

jami labu efektu, pateicoties bērnam piemītošām tiek-

smēm un interesei uz kinematogrāfu.

Jaunēkļu smēķēšana un viņas kaitīgais iespaids

uz veselību; naudas derības pie futbola un skriešanās

sacīkstēm un viss negodīgums, kas tām seko; dzer-

šanas ļaunums; blandīšanās ar meitenēm, netiklība v.

t. t. — šos netikumus var novērst skautmeistars tikai

tad, ja tas pazīst jaunēkļa ikdienas apkārtni.

Tas nav panākams caur aizliegumu vai sodu,

bet apmainot netikumu ar kaut ko citu, ne mazāk

pievilcīgu, bet labu nesošu.

Jaunības noziedzība dabīgi nav iedzimta zēnā,

bet lielā mērā atvasināma vai nu no zēnam piemītoša

piedzīvojumu meklēšanas gara, vai no viņa paša muļ-

ķības, vai disciplinas trūkuma, saskaņā ar katra indi-

vīda dabu.

Nepiespiesti meli ir otrs jaunēkļu starpā plaši iz-

plātīts netikums; viņi nav uzskatāmi vienīgi kā lī-

dzēklis izvairīties no soda, bet gan drīzāk kā paraša,

jo ja jūs ko jautāsit nabadzīgo mitekļu zēnam, tad

viņa pirmā dziņa būs izmeloties, varbūt ar nodomu

izzināt, ko jūs gribat panākt ar šo jautājumu. Par

nožēlošanu jāsaka, ka šis ir viens no visvairāk iz-
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platītiem netikumiem pasaulē. Jūs sastopat viņu jo

plaši kā pie necivilizētām ciltīm, tā ari civilizētās

Eiropas valstīs, un varbūt angļa atšķirīgā īpašība ir

tā, ka viņš no visām tautām uzrāda vismazāk tieks-

mes uz šo parašu un pa lielākai daļai ir viegli no

viņas izdziedējams, ja tikai tas tiek izdarīts laikā.

Taisnības runāšana un viņai sekojoša cilvēka-izcel-

šana par uzticamu autoritāti — tas galvenā kārtā atšķir

viņa raksturu un līdz ar to ari nācijas raksturu. Tā-

dēļ mūsu pienākums ir darīt visu, kas iespējams, lai

paceltu jaunekļu starpā goda apziņas un taisnības

balsi.

Klubs un nometne.

Galvenā pretinde kaitīgai apkārtnei ir tīri da-

biski viņas apmaiņa ar labu apkārtni, un tāda ir vis-

drošāk atrodama skautu kluba telpās un skautu no-

metnē. Runājot par kluba telpām, es nedomāju par

pusstundas dresūru vienreiz nedēļā kādās plašās skolas

telpās, kuras noīrētas šim nolūkam; bet par

tādu vietu, kur zēni tiešām jūtās kā savās mājās, vien-

alga, vai tās būtu pagrabā vai bēniņos. Par tādu vietu,

kuru viņi var apmeklēt, ja vajadzīgs, katru vakaru,

un atrast tur sevīm piemērotu darbu vai laika kavēkli

un gaišu, laimigu atmosfēru. Ja skautmasters var

tikai ierīkot šādas telpas, jau tad viņš būs veicis ļoti
labu darbu, radīdams dažiem no saviem audzēkņiem
īsto apkārtni, kurai jābūt par labāko pretindi tai indei,
kura citādi iesūktos viņu prātos un dvēselēs.

#

Viens no musu visvairāk piedzīvojušiem zenu

klubu dalībniekiem nelaiķis, C. E. Russel šos klubus
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atzina tikai tad, ja viņus vadīja izcilus cilvēki un tādā

virzienā, kurš atļāva viņu locekļiem enerģiskas

un daudzpusīgas darbības pilnību.

Gadījuma nometne (kura jārīko tik bieži, cik tas

iespējams) ir grūtāki sasniedzama, bet vēl spēcīgāka

pretinde, nekā kluba telpas. Brīvais un svaigais gaiss,

biedru ilgāka apvienība teltī, laukā, ap nometnes

ugunskuru, rada jaunēkļu starpā visdaiļāko gara stā-

vokli un dod skautmasteram daudz labāku iespēju
nekā jeb kur citur turēt zēnus zem sava iespaida un

atspoguļot viņos savu personību.

Skautmastera pienākums.

Kā jau agrāk minēts, zēnu audzināšanas sekmes

jo lielā mērā atkarīgas no skautmastera un viņa per-

sonīgā piemēra. Nav grūti tapt par zēna varoni

vai ari vecāko brāli. Izauguši lieli, mēs viegli aizmir-

stam, kādas tieksmes uz varoņu dievināšanu slēpjas

zēnā. Es personīgi atminos, ka skolā man iznāca

kaušanās ar otru zēnu, tādēļ ka es nepiedalījos viņa

mūžīgajā Henry Irving'a dievināšanā. Pie tam mūsu

nesaskaņu cēlonis nebij nebūt šā varoņa aktiera dāva-

nas, bet uzskati par viņa miesiskām pilnībām līdz pat

pirkstu galiem. Mēs ķildojāmies par jautājumu, vai

viņam bijuši slaidi pirksti vai ne.

Skautmasters, kuru viņa zēni dievina kā varoni,

var sekmēt viņu attīstību it kā ar spēcīgu sviru, bet

taī pašā laikā viņš uzņemas ari lielu atbildību. Zēni

jo ātri novēro viņā katru mazāko sīkumu, lai tas būtu

tikums vai netikums. Viņa izteiksmes veids, viņa laip-
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nības uzplūdums, viņa uztraukums, viņa gaišais laimī-

bas smaids vai viņa iedegšanās nepacietībā, — viņa
nosvērtā pašdisciplina vai ari kāds nejaušs morāls mi-

sēklis, viss tas atrod viņa sekotājos ne tik vien novē-

rotājus, bet ari pakaļdarītājus. Tādēļ, lai liktu zēniem

izpildīt skautu likumus un visu, kas ar tiem saistīts,

skautmasteram pašam apzinīgi jāizpilda visi solījumi

visos viņa dzīves sīkumos. Tad viņam pietiks ar vienu

pašu pamācošu vārdu un zēni viņam sekos.

Uzticība skautismam

Atgādināšu, ka bez pienākuma pret viņam uzti-

cētiem zēniem skautmasteram ir vēl pienākumi pret
skautismu viņa visumā. Mūsu mērķis, zēnu audzinā-

šana par krietniem pilsoņiem, ir labdarījums pa daļai

viņiem pašiem, pa daļai, ari valstij, jo viņai ir nepie-
ciešama vīrišķīga un uzticama pilsoņu paaudze, kuras

savstarpēja draudzība un godīga sportsmeņa sajūta

viņu cieši vienos iekšējā dzīvē un uzturēs mieru ar

ārējiem kaimiņiem. Taisni tagad, kā pamācošs pie-

mērs, mūsu priekšā ir iekšējās nesaskaņas briesmas,

kur partiju politiķu pārspīlējumi un līdzpilsoņu interešu

neievērošana draud radīt sabiedrībā plaisas, kam sekos

krīze tirdzniecībā un panika finansēs, kas atkal savu-

kārt vājinās tautas progresu un labklājību.

Apzinādamies savu pienākumu mācīt pašaizlie-
dzību un disciplinu caur personīgu piemēru, skautisma

darbinieki un skautmasteri ir spiesti stāvēt augstāk par

maziskām personiskām izjūtām un būt diezgan augst-

sirdīgi, lai augstāk par personīgiem uzskatiem stādītu
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vispārējos augstākos mērķus. Viņu pienākums ir caur

personīgu paraugu mācīt zēniem godīgi izvest regulāru

sacīksti, kur katrs savā vietā, kā ķieģeļi, mūrā. Katram

šinī darbā ir ierādīta vieta, un jo vairāk vadītājs no-

dosies savam darbam, jo labāk skauti padosies viņa

vadībai. Tikai tas, kas spēj pārredzēt skautisma aug-

stākos mērķus un sasniegumus, kuri iegūti desmit

gados, tikai tāds var novērtēt šīs dienas sīkumus pēc

viņu īstās būtības. Kur kāds darbinieks nevar apzinīgi

turpināt darbu ierādītā virzienā, tur viņa pienākums ir

vīrišķīgi un taisni ziņot par to savam priekšniekam vai

man, un ja mēs nevaram piekrist viņa uzskatiem, tad

atteikties no šā darba. Viņš jau iestājies organizācijā

ar vaļējām acim, un nav skaisti vēlāk, atrodot kādus

sīkumus, kas nav pa prātam, apvainot par to izpildu
varu nolaidībā. Par laimi, mūsu organizācija piekopj

decentralizāciju un dod darbībasbrīvību vietējām auto-

ritātēm, caur ko mēs laimīgi izvairāmies no birokrā-

tijas, kura tik daudzās citās organizācijās ir bijusi par

iemeslu nesaskaņām un sūdzībām. Tāpat par laimi

mums ir skautmasteru šķira, kura ir izrādījusies par

augstsirdīgu savos uzskatos un savā uzticībā organizā-

cijai viņas visumā. Šī īpašība pilnīgi skaidri parādījās

pēdējās konferencēs un ievērojami pastiprināja manu

uzticību un cerību uz lielo nākotni, kura stāv priekšā

mūsu organizācijai.

Nesen kāds vīrs man droši apgalvoja, ka viņš esot

vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Uz to es varēju viņam
pastāstīt par kādu citu, vēl laimīgāku. Neiedo-

mājaties, ka kādam no mums, sasniedzot savu laimi,
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nekad nav bijis jācīnās ar grūtībām. Taisni otrādi.

Gandarījums, ko cilvēks sajūt apzinādamies, ka viņš

ne par velti uzņēmies grūtības un cietis ērkšķu dūrie-

nus, piešķir pilnību priekam, ka viss tas tagad jau

pārspēts. Negaidāt, ka jūsu dzīve būs rožu gulta; ja

tas tā būtu, tad viņā nebūtu jautrības. Tā tad, darbo-

joties ar skautiem, jums jābūt gataviem sastapties ari

ar neveiksmēm un atkāpšanos. Bet esiet pacietīgi:

angļi biežāk izputina savus uzņēgiumus un dzīvē sprau-

stos mērķus caur pacietības trūkumu, nekā caur dzer-

šanu un citiem netikumiem. Jums nāksies pacietīgi

panest kā rūgtu kritiku, tā ari zināmā mērā birokrātijas

važas; bet jūsu alga neizpaliks. Tā gandarījuma sa-

jūta, ka jūs esat centušies pildīt pašaizliedzīgi savu

pienākumu un esat attīstījuši zēnos raksturu, kurš pie-

šķirs viņiem labāku stāvokli dzīvē, tā dod tādu algu,

kuru nav iespējams aprakstīt. Apziņa, ka ir strādāts

darbs, lai novērstu tādu ļaunumu atgriešanos, kuri ne-

traucēti darbodamies drīz vien būtu sapūdējuši nāciju,
dod cilvēkam nesatricinājamu apmierinājumu, ka viņš
ir darījis kaut ko lielākā vai mazākā mērā priekš savas

dzimtenes, lai cik zems ari nebūtu viņa paša stāvoklis

sabiedrībā.

Parauga kopa programa.

Jautājums \. Kā audzināt zēnu.

Priekšmets. Teorija un prakse.
I. nedēļa. Tagadējā Apmeklēt pirmās un otrās

Provinces Padomes pakāpes skolas. Novērot
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audzināšana. mācību pasniegšanas meto-

des. Apmeklēt vakara pa-

pildu skolu.

,11. nedēļa. Valsts Sko- Apmeklēt vienu no lielajām

las dzīve. Valsts skolām un iepazīties

ar mācību pasniegšanas me-

todi, rotaļu un atletikas

organizēšanu, labprātīgu
• saprātības vingrināšanu pul-

ciņu apspriedēs, laboratori-

jās u.t. t.; kalpināšanu (no

vecāko skolēnu puses).
111. nedēļa Apkārtne. Apmeklēt nabadzīgo šķiru

mitekļus. Pētīt zēnu mājas

dzīvi un viņu ārpusskolas

apkārtni; viņu kārdinātāji,
kā kinematogrāfs, futbols,

lētā literatūra v. t. t. Kā

viņus apkarot jeb izmantot.

IV. nedēļa. Ādmini- Apmeklēt, ja iespējams,
strativā disciplina. Skautu Galveno Štābu, lai

redzētu kā šī organizācija
tiek pārvaldīta. Tāpat kā-

das lielākas organizācijas

pārvaldes iestādes — no-

vērot viņas disciplinu, rutinu

un metodes.

«Nedēļas beigas". Ja iespējams — iziet nomet-

nē ar zēnu kopu vai pulciņu.

lepazīties ar katru zēnu pēc
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kārtas. Izzināt viņa indivi-

duālās tieksmes un visu, kas

zīmējas uz viņa apkārtni;

apdomāt, kā attīstīt viņos
krietnās īpašības jeb ar ko

apmainīt viņu izdzenamās

jaunās tieksmes.

II. Raksturs.

Skautisms kā rakstura audzinātājs.

„
Nācijai par saviem panākumiem jāpateicas ne tik

daudz bruņoto spēku stiprumam cik savu pilsoņu rak-

sturam."

„
Cilvēkam, kurš grib dzīvē ko sasniegt, no lielāka

svara ir raksturs, nekā erudicija (apmācība, zināšanas)."
Tā tad raksturam ir vislielākā vērtība kā tautas

tā ari individa dzīvē.

Apmācība,—tas ir lasīšana, rakstīšana un rēķinā-
šana— tiek pasniegta skolās; bet kur tiek pasniegta

vissvarīgākā cilvēka īpašība, raksturs? Nekur atsevišķi.
Nekur netiek piekopta rakstura audzināšana bērnos.

Bet ja nu bērns taisās stāties dzīvē un kā vīrs kaut

ko sasniegt, tad viņā vajadzētu attīstīt raksturu; pirms

viņš atstāj skolu, kamēr viņš vēl ir zēns un vieglāk

veidojams. Raksturu zēnā nevar iedresēt. Viņa dīglis
tur ir gan, bet tas ir jāizdīglē un jāizkopj. Bet kā?

Vispāri ņemot, raksturs ir apkārtnes jeb apkārtējo

cilvēku rezultāts. Par piemēru, ņemat divus mazus

zēnus, ja gribat, dvīņus. Pasniedzat viņiem skolā tās
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pašas zinības, bet dodat viņiem pavisam pretējas ap-

kārtnes, skolas biedrus un mājas ārpus skolas. No-

dodiet vienu laipnai, rūpīgai mātei, tīrīgiem un kārtī-

giem rotaļu biedriem, kur paļaujas uz viņa goda vārdu

un kur viņš var novērot dzīvē zināmus likumus. Otru

zēnu, turpretim, - novietojat nabadzīgā netīrā pagraba
dzīvoklī un liekat viņam tur augt bezdarbībā, starp

zaglīgiem, saīgušiem, lamas vārdus lietojošiem biedriem.

Vai var domāt, ka šis bērns izaugs ar tikpat attīstītu

raksturu, kā viņa dvīņu brālis?

Mūsu zemē ir tūkstoši zēnu, kuri ar katru dienu

vairāk noklīst, jo pamesti, lai izaugtu bez rakstura;

šie nopostītie zēni paši kļūst par nevajadzīgiem postī-

tājiem, par nelaimi sev pašiem un nācijai par dadzi

acī un briesmām.

Viņus varētu glābt, ja tikai viņiem tiktu dota

krietna apkārtne un biedri taī dzīves laikmetā, kad cil-

vēks vēl spēj uztvert iespaidus. Bez šiem ir vēl

tūkstoši citu, kurus nevarētu nostādīt gluži tik zemu

(jo postītāji jau ir katrā ļaužu šķirā) bet kuri varētu

būt daudz labāki un noderīgāki valstij un vairāk ap-

mierināti ar savu likteni, ja viņi būtu īstā laikā tikuši

pārliecināti, ka viņiem jāattīsta raksturs.

Tā tad audzināšana ir vissvarīgākais skautisma

uzdevums; nevis mācīt, bet audzināt, tas ir piespiest

zēnu labprāt mācīties to, kas vajadzīgs, lai izveidotu

viņā raksturu.

Viens no cēloņiem, kadeļ pulciņa nedrīkst but

vairāk par 32.



47

Grāmatā „Scouting for Boys" es izteicos, ka, cik

tāļu sniedzās mani piedzīvojumi, es personīgi nekad

neesmu varējis individuāli vadīt vairāk kā 16 zēnus;

bet, pieņemdams, ka man piemīt tikai puse no pie-

dzīvojuša skautmastera spējām, es pielaidu viņa vadī-

bai līdz 32.

Stāsta, ka esot labi pulciņi ar 60 vai pat 100 da-

lībniekiem — kadetu rotas sniedzas līdz 120 - un

viņu vadītāji apgalvo, ka viņu zēni esot tik pat labi

audzināti, kā mazākajos pulciņos. Es izteicu savu

apbrīnošanu, (apbrīnošana, burtiski tulkota, nozīmē

«pārsteigumu"), bet es nevaru tam ticēt.

Kādēļ pūlēties ar individuālu audzināšanu ? man

prasa. Tādēļ kā tas ir vienīgais audzināšanas ceļš.
Jūs varat apmācīt lielu skaitu zēnu, pat tūkstoti,

visus reizē, ja jums ir skaļa balss un pievilcīgas me-

todes vai ari disciplināri līdzēkļi. Bet tā nav attī-

stīšana, nav audzināšana.

Audzināšana ir tāds paņēmiens, kurš iziet uz

rakstura veidošanu un vīra radīšanu.

lerosinājums pilnīgot pašam sevi, ja šis ierosi-

nājums īpaši iedvests individam, pamodina viņa aktivo

darbību tai virzienā, kurš visvairāk piemērots viņa

temperamentam un spēkiem.

Nebūtu ne to vismazāko panākumu, ja skautu

likumus sāktu sprediķot jeb izdot kā rīkojumus zēnu

bariem ; katrai dvēselei vajadzīgi viņu speciāls izskaid-

rojums un godkārība viņus izpildīt.
Še liela loma piekrīt skautmastera personībai un

veiklībai.
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Raksturs.

Apskatīsim dažas morālas un prāta īpašības, kuras

spēj radīt raksturu, un tad redzēsim, kā caur skautismu

var likt zēnam pašam viņas attīstīt.

īpašības, kuras

rada raksturu
Pazīmes, kuras

uz viņām norāda

Skati

Skautu

likumu

Skautisma paņē-
mieni, kuri viņas

iestāda

)Godbijība.

Dievbijība. Pie-

nākums pret tu-

vāko. Cienība

pret citiem.

Skautu

solījums.
Skautu

lik. Nr. 3

Izpalīdzība. Dabas

novērošana „Misio-
nara" pienākumi.

i)Goda sajuta.
Uzticība.

Atbildība.
1.

Skautu likumi un

solījums. Zēnam uz-

likta atbildība.

:) Pašdisciplina.

Paklausība. Tau-

pība. Atturība.

Labs gara stā-

voklis. Tīrība

2.7.8.9.10.

Skautu likumi. No-

metnes noteikumi.

Ceremoniālā dresū-

ra. Uguns dzēsēji.
Ratiņu vilkšana.

Krājkase. Nesmēķē-
šana.

Augstsirdība.
Laipnība. Paš-

uzupurēšanās.
Patriotisms. Li-

kumība Taisnī-

Izpalīdzība.Dzīvnie-

ku draugs. Dzīvības

glābšana. Godīgas
sacīkstes. Strēlnie-

cība.

I) Nesavtība. 3.4.5.6.

gums.

) Pašpaļāvība.

Veiklība. Izvei-

cība. Cerība.

Drosme. Neatlai-

dība.

Jūras skautisms:

Peldēšana. Vientuļa
skautisms. Pirmāpa-
līdzība. Nometnes

8.

dzīve.

i) Saprātība,
(inteliģence)

Novērošana. Pa-

reizi slēdzieni.

Atmiņa. Apķē-
rība.

3.

Pēdu dzīšana. Kar-
tes lietošana Ziņo-
šana. Signalizēšana.

Ambulance.

;) Dzīves prieks.
Humors.

Daiļuma uztver-

šana dabā un

mākslā.
6,8.

Dabas novērošana.

Muziķa. Zīmēšana.

Dzeja.

) Enerģija.

Godkārība. Vese-

lība. Attapība
Amatu prašana.

Jautrība.

8.10.

Rotaļas Amati. Ceļu
pētīšana. Sacīkstes.

Vingrošana. Barība,

higiēna, apmācība.
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Šis saraksts pēc būtības satur sevī visu, kas tiek

mācīts skautisma praksē. Tā tad visa skautisma dar-

bība ir vērsta uz rakstura veidošanu, kā pirmo soli

krietna pilsoņa radīšanā.

Bet īpašības, kuras rada krietnu pilsoni, ir, kā

jau augšā minēts, sekošas:

1. Raksturs.

2. Fiziska veselība.

3. Amats, kas palīdzēs taisīt karjeru.

4. Kalpošana citiem.

No šīs tabeles mēs pagaidām izmetīsim a. un d.,

kurus apskatīsim sevišķi, kad runāsim par kalpošanu

citiem; tāpat ari c un h, par kuriem būs runa vese-

lībā" un ~karjeras taisīšanā."

Tā tad paliek, b, c, f un g, kurus še apska-

tīsim, proti:

b) goda sajūta

c) pašpalīdzība

f) saprātība

g) dzīves prieks.

VI. Goda sajūta.

Uzticamība ieaudzināma skautā caur atbildību,

skautu solījumu, skautu likumiem, atbildīgu uzdevumu

uzticēšanu.

Skautu likumi ir pamats, uz kura dibinājās viss

skautisms.

Viņa atsevišķie panti pamatīgi jāizskaidro un jāapgai-

smo ar praktiskiem piemēriem no ikdienas dzīves. Nekāda

mācīšana nevar sacenties ar piemēru. Ja skautmasters
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pats visos savos darbos skaidri turēsies pie skautu

likuma, tad zēni labprāt sekos viņa priekšzīmei.

Šī priekšzīme iegūs vēl lielāku spēku, ja skaut-

masters pats dos skautu solījumu, tāpat kā viņa

skauti.

Pirmais likums, proti „Uz skauta godu var pa-

ļauties," stāv visas turpmākās skautu uzvešanās un

disciplinas pamatā. Tādēļ skautmasteram viņš vis-

rūpīgāk jāizskaidro zēniem, pirms viņi dod skautu so-

lījumu.

Skautu uzņemšanai ar nolūku piešķirta

ceremonijas nokrāsa, jo šādā veidā mazs rituāls, ja

viņš tiek izvests svinīgi, dara iespaidu uz zēnu; un,

ievērojot šā gadījuma lielo nozīmi, ir pilnīgi pareizi

darīt uz viņu pēc iespējas dziļu iespaidu. Tad ļoti

svarīgi, ka skauts periodiski atjauno savu likuma zi-

nāšanu. Zēni var būt aizmāršīgi, un nekad nedrīkst

pielaist, ka zēns, kurš devis svinīgu solījumu izpildīt

skautu likumu, vienā jaukā dienā nav vairs spējīgs

sacīt, kā tas likums skan.

Reiz skauts saprot, kas ir gods, un pie savas uz-

ņemšanas jau saistījies ar goda vārdu, tad skaut-

masters jau var pilnīgi uzticēt viņam uzdevumus.

Jums jārāda viņam caur jūsu rīkošanos, ka jūs uz-

skatāt viņu par atbildīgu personu. Dodiet viņam kādu

uzdevumu, vai uz īsu laiku, vai ari pastāvīgu, un

gaidiet no viņa šā uzdevuma apzinīgu izpildīšanu.
Nerādiet ziņkārību redzēt, kā viņš to dara. Ļaujiet

viņam rīkoties pēc paša saprašanas, ļaujiet viņam iz-
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raudaties, ja tas vajadzīgs, tik visāda ziņa atstājiet viņu
vienu un uzticaties viņa labai gribai.

Atbildīgu uzdevumu uzlikšana apsola vienmēr

drošas sekmes pie zēniem, sevišķi pie neaptēstiem un

stūrgalvīgiem.

Kopu sistēmas mērķis ir galvenā kārtā dot reālu

atbildību pēc iespējas daudz zēniem ar nolūku attīstīt

viņu raksturu.

Ja skautmasters dod savam kopniekam reālu

varu, cer daudz no viņa sagaidīt un atstāj viņam
brīvas rokas sava uzdevuma izpildīšanai, tad viņš caur

to jau ir devis vairāk šā zēna rakstura attīstīšanai,

nekā vispāri var dot pat ilga skolas audzināšana. Ļoti

vērtīgs palīgs šai darbā ir goda - tiesa, ja tā tiek lietota

pilnā mērā.

e. Pašpaļāvība.

Veiklība. Izveicība. Cerība. Drosme. Neat-

laidīga turēšanās pie kādas lietas.

Pirmās šķiras skauta pārbaudījums. Jūrniecība.

Peldēšana. Pirmā palīdzība. Vientuļa skautisms. No-

metnes dzīve.

Pirmās šķiras skauta pārbaudījumi dibināti uz tā

uzskata, ka zēns, kurš izrādījies par sagatavotu šādos

apmēros, bez šaubām jau pilnīgi piesavinājies tās

īpašības, kuras rada krietnu, vīrišķīgu pilsoni.

Pats viņš nevar nesajust, ka kļuvis spējīgāks ne-

kā agrāk, un tā stiprinās viņā tā uzticība saviem spē-

kiem, kura dos viņam cerību un drosmi dzīves cīņas

kļūmīgos brīžos, kura ierosinās viņu no jauna ķerties
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pie sava pasākuma un neatlaidīgi turēties pie viņa,

kamēr nebūs sasniegts mērķis.
Veiklība un apķērība visvieglāk attīstāmas pie

vingrināšanās laivas vadīšanā; drosme, ātra apņem-

šanās, aukstasinība, enerģija un gatavība izpildīt pa-

vēles — visas šīs īpašības apvienojas jūras skautisma.

Pirmās palīdzības sniegšana, ugunsdzēsēju dar-

bība, ratiņu vilkšana vai tilta celšana attīsta veiklību

un apķērību, jo zēni, strādādami sabiedrībā ar citiem,

ir atbildīgi katrs par savu atsevišķa darba daļu.

Peldēšanai piekrīt audzinājoša nozīme kā prāta, tā

morālā un fiziskajā attīstībā, jo jūs jūtaties, ka esat

valdnieks par elementu, spējat glābt dzīvību un attīstāt

pie tam savu elpošanu un locēkļus.

Apmācīdams Dienvidus-Afrikas policistus, es aiz-

vien sūtīju šos ļaudis, pa diviem kopā jāšus 200—300 jū-

dzes tāļās ekskursijās, lai mācītu viņus aizstāvēties un

lietot savu saprātību.

Bet kad man gadījās kāds neapķērīgs audzēknis,

tad viņš tika sūtīts viens pats, lai viņam nebūtu nekāda

atbalsta, lai viņš pats mācītos atrast ceļu, lai pats rū-

pētos par paēšanu un zirgu barošanu un lai patstāvīgi

sastādītu ziņojumu par savu ceļojumu. Šis ir visla-

bākais paņēmiens pašpalīdzības un apķērības attīstī-

šanā, un viņa principus es varu droši ieteikt skaut-

masteriem tos lietot skautu apmācībā.

No visām skolām nesalīdzināmi labākā ir no

metne, kur zēnos visdrošāk var attīstīt vēlamās rak-

stura īpašības. Še apkārtne ir veselīga, zēnu gara

stāvoklis pacilāts un modrs, visas dzīves intereses sako-
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potas viņu apkārtnē, visu laiku, dienu kā nakti, viņi

ir skautmastera vadībā un var uzsūkt tos principus,
kurus viņš tiem tur acu priekšā. Viena nedēļa šādas

dzīves atsver sešus mēnešus teorētiskas apmācības kluba

telpās, lai cik vērtīga tā ari nebūtu.

Kad zēns sajūt, ka viņš vairs nav mīkstulis, bet

tapis par atbildīgu un uzticības cienīgu individu, kas

spēj jau pats ko pastrādāt, tad viņš paliek pašpaļāvīgs.

Viņā sāk uzaust cerība un godkārība.

Tādēļ sevišķi ieteicams, lai skautmasteri, kuriem

nav bijis daudz piedzīvojumu šinī virzienā, iepazītos

ar nometni pēc iespējas daudzpusīgi:

ar saistītiem ar nometni izdevumiem, ieskaitot

braucienu pa dzelzsceļu, provianta un iekārtas trans-

portu v. t. t.;

ar nometnes vietu, ar skautu rotaļu un vingro-
šanas iespējamību, atstatumu līdz ārstam, pajumti lie-

tainā laikā v. t. t.;

ar nometnes stāvokli higiēniska ziņa, ūdens pie-

gādāšanu, sanitāro iekārtu v. t. t.;

ar saimniecības vadīšanu, uzturas līdzēkļu iegū-

šanu, vārīšanu, kārtības un disciplinas uzturēšanu,

nodarbošanās programu, izpriecām, priekšnesumiem,

sarunām un stāstiem pie ugunskura, nometnes rotaļām
un sacīkstēm v. t. t.

f) Saprātība (inteliģence).

Novērošana. Slēdzienu taisīšana. Apķērība. Pēdu

dzīšana. Ceļa zīmju lasīšana. Ceļa atrašana ar

kartes palīdzību. Robežakmeņi. Augstums un atsta-
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tums. Kartes zīmēšana. Ziņošana. Signalizēšana. Am-

bulance. Dienas notikumi. Rotaļas.
Novērošana un slēdzienu taisīšana ir visas zinā-

šanas pamats un viņas var attīstīt tieši caur pēdu dzī-

šanu un ceļa zīmju lasīšanu. (Sk. Scouting for Boys,

nod IV) un attēlojot personās skatus no Šerlock

Holms'a piedzīvojumiem.

Zēnu vispārējā inteliģence (saprāts) un veiklība

var tikt ievērojami attīstītas, liekot viņiem meklēt ceļu

pēc kartes, atzīmēt robežakmeņus, noteikt augstumus

un atstatumus, novērot un ziņot visus sīkumus par

ļaudīm, pajūgiem, lopiem v. t. t. Signalizēšana asina

viņu prātus, attīsta viņos redzi un ierosina tos pētīt un

koncentrēt domas. Ambulances apmācībai ari piemīt

līdzīga audzinoša vērtība.

Ziemas vakarus un lietainas dienas var lietderīgi
izmantot kluba telpās, kur skautmasters lasa tekošas

dienas avizē galvenos jaunākos notikumus, paskaidro-
dams tos ar kartes palīdzību v. t. t. Rotaļas un ma-

rionetu teātra uzvedumi, kuri attēlo vietējus vēsturiskos

notikumus, ir ari labi līdzēkļi ierosināt zēnus uz pētī-

šanu un likt viņiem izteikties pašapzinīgi.

g) Dzīves prieks.

Humora attīstīšana. Asprātības, mazākā mērā

bufonadas cienīšana. Cildenas domas. Daiļuma cie-

nīšana. Zinātnes brīnišķīgie sasniegumi: māksla, lite-

ratūra, muziķa, dzeja.

Kadeļ dabas novērošana uzskatama par skautisma

darbības atslēgu ?
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Tas ir jautājums, kas atklāj atšķirību starp skau-

tismu un parasto zēnu klubu vai skautu brigādi.

Uz viņu viegli atbildēt ar frāzi, kuru izteicis, ja

nemaldos, Sam Harrison, savā teicamā rakstā avizē

Scout Headquarters Gazette. „Mums jāmāca zēni ne-

tikai uzturēt dzīvību, bet dzīvot"— tas ir, kā augstākā

jēdzienā baudīt dzīvi.

Dabas zinības, ko es varbūt par bieži esmu pa-

strīpojis, dod labāko līdzēkli atvērt zēnu domas un

jūtas un, ja tikai audzinātājs nav atstājis bez ievērības

šo pusi, dod tiem ari iespēju novērtēt daiļumu dabā

un, saprotams, ari mākslā, kas vada tos pie augstākās
dzīves baudas.

Tāļāk dabas pētīšana mums atklāj Dievu Radītāju

viņa brīnišķajos darbos; ja pie tam viņa gribu tulko-

jam kā izpalīdzību citiem, tad še jau konkrēti rodas

reliģija.

Pagājušā nedēļā, mana tikko nomirušā drauga

istabā uz galda, līdzās pamestai pīpei un tabakas ma-

kam es atradu Richarda Jefferies grāmatu: „Lauks un

koku sēta", kuras uzšķirtā lapas pusē bij lašams: „Jē-

dziens par morālisko krietnumu nav nepavisam pietie-

košs. Augstākais viņa veids, kādu mēs tagad pazīstam,
ir tīra nesavtība, laba darīšana, negaidot atlīdzības ne

tagad ne vēlāk, nedz ari pildot kādu šķietamu šemu.

Tas ir tas labākais, ko mēs pazīstam, bet tomēr cik

nepietiekošs! Jāmeklē izeja, kura pilnīgāk apmierinātu
sirds stiprākās tieksmes, nekā tas iespējams caur paš-

aizliedzīgām pūlēm. Tam jābūt kaut kam saskaņotam

ar mūsu jēdzienu par daiļumu un ideālu. Ar perso-
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nīgu tikumu vien vēl nepietiek. Lai gan es nevaru

nosaukt vārdā šo ideālo labumu, bet man liekas, ka

viņš kautkādā veidā cieši saistīts ar dabas ideālo

daiļumu."
Citiem vārdiem, var nojaust, ka laimība ir iekšē-

jās sajūtas un ārējo jūtu kopdarbības rezultāts. Viņa

iespējama tur, kur apziņa un jūtas vienādi apmierinā-

tas. Ja augšā pievestā definicija ir pareiza, tad pre-

tējais ari būs vismaz tikpat pareizs, proti, daiļuma

cienīšana nevar nest laimi, ja jūsu apziņa nav mierīga.

Tādēļ, ja mēs gribam, lai mūsu zēni atrastu dzīvē

laimi, mums jāieliek viņos dziņa darīt labu savam

tuvākam, un pievienot turklāt dabas daiļuma cienīšanu.

Visīsākais ceļš uz šo pēdējo ir dabas zinātne:

„.... grāmatas tekošos strautos, sprediķi akme-

ņos un daiļums katrā lietā."

Ir daudz nabadzīgu zēnu, kuru acis vēl nekad

nav atdarījušās, un skautmasteram ir lemts tas prieks
izdarīt šo pateicīgo operāciju.

Ja interese uz amatu ir pārņēmusi zēna garu,

tad novērošana, atmiņa un prāta slēdzieni automātiski

attīstās un top par viņa sastāvdaļu. Un viņi neizzūd,
lai ari vēlāk viņam rastos citas intereses.

Kad dabas brīnumi ir atklājušies jaunajam garam,

tad viņš sāk ievērot ari tās daiļumus un pamazām sāk

viņus saprast. Kad daiļuma cienīšana ir iesakņojusies
dvēselē, tad viņa pie turpmākās novērošanas aug augumā
un dod prieku pat vispelēkajā apkārtnē.

Atceros kadu tumšu, drēgnu, miglainu dienu lie-
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lajā un drūmajā Birminghamas stacijā. Mēs grūstījā-

mies burzā starp drūmiem strādniekiem un netīriem,

ceļa dubļiem nošļakstējušiem kareivjiem. Te, spiezda-

mies caur pūli, es satrūkos un apskatījos, atkal pagājos

un atkal apskatījos un beidzot uz krietnu acu-

mirkli. Nezinu, vai mani ceļa biedri to ievēroja, bet

es uztvēru šinī drūmajā ielā it kā spožu saules staru,

kurš piešķīra priecīgu nokrāsu šai dienai. Tā bij žēl-

sirdīgā māsa, brūnā apģērbā ar kupliem sarkani-zel-

totiem matiem un lielu pušķi dzeltēnu un brūnu chri-

zantemu rokās. Nekā sevišķi brīnišķīga, jūs sacīsiet.

Ne, bet kam ir acis redzēt, tas atradīs starus ari vis-

biezākā miglā.

Pārāk izplatīts ir uzskats, itkā zēni nebūtu spē-

jīgi izjust daiļumu un dzeju; bet es atceros, ka reiz

rādīju dažiem zēniem vētrainas ainavas gleznu, par

kuru Ruskins bij rakstījis, ka šinī vētras saplosītajā
skatā esot tikai viena miera iezīme. Viens no zēniem

tūliņ norādīja uz vietiņu, kur zilgana mierīga debess

raudzījās caur plaisu skrejošu mākoņu jūrā.

Dzeja aizgrābj grūti paredzamā kārtā, un daiļuma

aizrauta jaunā dvēsele, liekas, ilgojas pēc citas izteiksmes,
kura atšķiras no ikdienas prozas.

Daudz cēlas poēzijas ir izkaisīts prozaiskos dar-

bos, bet pa lielākai daļai viņa ir saistīta ar ritmu un

atskaņu. Bet atskaņas rada lielas grūtības iesācējam

dzejniekam, un savās dzejiskās tieksmēs viņam jāražo
ari daudz pantu bez atskaņām.
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Dzejojat bez atskaņām, ja jums ir spējas.

Tas ir pilnīgi pielaižams, jo pat mūsu tautas himna

uzrāda tādu izteiksmi Manos krājumos ir kāda jauka

„poema", kurā novērojama ārkārtīga tieksme pēc at-

skaņas, kur atskaņai ziedots daudz kas cits; pie tam

autors klātpieliktajā vēstulē paskaidro, ka lai gan es

domājot ka viņš esot dzejnieks (to gan es nebūt par

viņu nedomāju) viņš tomēr esot tikai važonis.

Daudz labāk es lasītu dzejoli bez atskaņām, nekā

šādu:

„Vecā māte grāvī vēlās,

Arā tā vairs neizcēlās.

Tagad viņu šūpo jūra,

Bēru nauda paliek pūrā."

Ritms ir mākslas veids, kuru ari nemācīts cilvēks

var sajust kā dabīgu, vai nu viņš to sastop dzejā, vai

mūzikā, vai miesas kustībās. Viņš iedveš līdzsvaru

un kārtību, pēc kuriem sajūt dabīgas dziņas pat un it

sevišķi dabai vistuvāk stāvošie mežoņi. Visskaidrāk

un visplašāk viņš ir izteikts mūzikā. Zulusu kara

dziesma, kuru izpilda četri vai pieci tūkstoši kareivju,

uzrāda ritma kombinējumu mūzikā, dzejā un miesas

kustībās.

Baudu pie mūzikas izpildīšanas vai klausīšanās

spēj sajust visa cilvēces saime. Dziedāšana, kā vārdu

ietvērums, dod dvēselei iespēju izteikties, un šī izteiksme,

ja viņa attiecīgi noskaņota, sniedz baudu kā dziedātā-

jam, tā klausītājam.

Pateicoties dabiskai mīlestībai uz muziķu, zēnus

var pieradināt pie dzejas un cēlām sajūtām, kā pie
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dabiskas un priecīgas pārejas. Tas dod skautmasteram

labu līdzekli mācīt savus zēnus priecāties un pie tā

paša pacilāt viņu domu līmeni.

Mūsu gleznotāja arodzīmes uzdevums ir (bīstos

ka šis nosaukums var maldināt) pamudināt zēnus iz-

teikt savas domas grafiski, vadoties no paša novēroša-

nas vai iedomas spējas, necensdamies pie tam nedz

pieslieties nedz pakaļdarīt māksliniekiem. Zīmējot

vai veidojot daža laba vienaldzīga jauna dvēsele ir

ieinteresējusies un beidzot kļuvusi pieietama daiļuma

idejām dabā un mākslā.

Parauga kopa programa.

Priekšmets II.: Rakstura audzināšana.

Principi. Apmācība un sīkumi.

I. nedēļa. Skautu Skauta uzņemšanas cere-

solījums un likums. monija. Praktiski piemēri,

kā izskaidrot un iedvest

skautu likumu.

11. nedēļa. Kartes lasī- Ceļa atrašana pēc kartes,

šana. Dabas pētīšana. Galveno priekšmetu atzī-

Novērošana un slē- mēšana. Augstumu un at-

dzienu taisīšana. statumu noteikšana. Pēdu

dzīšana.

111. nedēļa. Nometnes Nometnes ierīkošana. Ne-

audzinošā nozīme. metnes sacīkstes.

IV. nedēļa: Nometnes Signalizēšana. Signālu ugu-

saimniecības nis. Skautu solis. Svilpes
vadīšana. Uzturas signāli,
vielu iegādāšana,

līdzekļu vākšana un

disciplīna.
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Nometne nedēļas beigās. Ekskursijas kājām,

meklējot ceļu pēc kartes. Galveno priekšmetu atzī-

mēšana, telts uzcelšana, ēdienu vārīšana, karoga ap-

sveikšana, nometnes Dievlūgšanas. Izlietot praksē

zināšanas, kuras iemācītas iepriekšējās četrās nedējās.

III. Veselība un fiziska attīstība.

Veselībai un spēkam pie karjeras taisīšanas un

dzīves baudīšanas ir neaprēķināma vērtība. Tas jau

ir acīm redzams. Tādēļ veselības kopšanai audzinā-

šanā piekrīt lielāka vērība, nekā „grāmatu mācībām"

un gandrīz tikpat liela, kā „raksturam". Bet tagadējā
audzināšanas sistēmā viņa nostādīta tāļu aiz „grāmatu

mācības", kāmēr „raksturs" no viņas pavisam izmests.

Mūsu sistēmā tas ir taisni otrādi.

karjeras taisīšanai ir Skolu audzināšana iz-

no svara : kopj:

Raksturs, Zināšanas,

Veselība, Veselību

Zināšanas. Raksturu.

Audzināšanas autoritātes un skolu vadītāji vis-

pāri to atzīst un dara, kas iespējams tagadējos ap-

stākļos, kāmēr neieviesies īstā sistēma, kā tas vienā

jaukā dienā tiešām notiks. Pagaidām mēs caur skautu

organizāciju varam lielā mērā palīdzēt skolu autori-

tātēm, vingrinādami zēnns veselības kopšanā un per-

sonīgā higiēnā, kas ir tik nepieciešams viņu turp-

mākajā pilsoņu gaitā. Mūsu lielais uzdevums ir rādīt

jaunēkļiem labāko ceļu kā attīstīt veselību un spēku,

un no kādiem maldu ceļiem viņiem jāvairās, un ieau-
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dzināt viņos personīgu atbildību sevis paša

priekšā par savu veselību.

Sava „Scouting for Boys" VI. nodaļā es apska-

tīju šo jautājumu, un ar šis nodaļas ievada piezīmēm

es ieteicu skautmasteriem jo pamatīgi iepazīties, jo

viņas rāda šādas audzināšanas neatliekamību nācijas

labā. Par nožēlošanu, šīs piezīmes izrādās šodien

tikpat patiesas, kā pirms desmit gadiem, kad viņas
tika rakstītas. Tur ir apskatīti no higiēnas viedokļa

barība, apģērbs sātība, tīrība, šķīstība un mazākie, bet

svarīgie sīkumi par attīstību, miesas, acu, ausu, deguna,

zobu, nagu v. t. t. kopšanu. Bet šinīs piezīmēs es

grību dot drusku vairāk ideju, kas jāievēro šinī vir-

zienā.

Es jutu, ka liela daļa fiziskas audzināšanas pa-

ņēmienu nav grūti izvedama praksē, pateicoties zēnu

iedzimtai mīlestībai uz sportu. Un es zinu, ka šā-

laika jaunātne labprāt kopj savu miesu fiziskiem

līdzēkļiem, tā tad nebūs neiespējami likt viņiem pa-

klausīties kaut ko par šo priekšmetu.

Tāļāk es ieteicu skautmasteru ievērībai lasāmo

grāmātu zem nosaukuma „The Scoutmasters Training
Course" (London), kurā četri raksti sniedz ziņas par

šīs nodaļas jautājumiem, proti:

«Atturība" — Dr. Schofield. «Vingrošana" —

Dr. Wallis, «Veselība un barība" — Eustace Miles un

«Peldēšana" — H. R. Austin.

Tad The Scoutmasters Training Course (2-ā sērija):

„Zēna rakstura audzināšana" — Alex Devine. Tad vēl
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Dr. Schofield un Dr. Vaughau-Jackson teicama grāmata

„Kas zēnam jāzin" (Wat a Boy Schould Know. Cassel, 25.)

Tie, kas spēj iegādāties „Gada pārskatu" (Annual

Report, cena 2 s. 6 d.) Sir George Newman, izglītības

ministrijas galvenā ārsta sarakstītu, tas atradīs to inte-

resantu un ierosinošu.

Tagad, pieturēdamies pie jau iepriekš pieņemtās

metodes, rādīšu tabelē, kādas šā priekšmeta īpašības

sasniedzamas kādiem skautisma paņēmieniem.

Veselība un spēks.

Attīstāmas

īpašības
Viņu parādības ļ " Skautisma paņēmieni

;c.) 1 Pašdi-

sciplīna

Mērenība.

Atturība. Sk.likums 10.

Nesmēķēšana. Mēre-

nība ēšanā Pusdie-

nas atdusa nometnē.

Sacīkstes (Strēlniecī-

ba, iešana pa izstiep-
tu virvi) grupu ro-

taļas.

g.) 11 Ener-

ģija

Fiziska attīstība.

Veselība. Per-

sonīga higiēna
un sanitārijamā-

jās un nometnē,

jautrība. Fizisku

trūkumupārspē-
šana (p.p. krop-
li,aklie, mēmie.)

Sk likums 8.

arodi: Laivi-

nieks. Pavārs.

Zemkopis.
Cīkstonis.

(Pašaizsar-
dzība). Peldo-

nis. I šķiras
skauts. Slim-

nieku kopējs.

Vingrošana. Salīdzi-

noša mērīšanas tabe-

le. Peldēšana. Sig-
nalizēšana. Laivas

vadīšana. Personīga
tīrība. Barība. Spe-
ciālas rotaļas un sa-

cīkstes, p.p. ,.raibais
ģīmis", mušas sišana,
skautu solis, cīkstē-

šanās rokām, cīkstē-

šanās kājām, džu-

džicu u. t. t.



63

Trešās kategorijas ļaudis un pirmās Šķiras lielvalsts.

Fiziskā audzināšana nav tas pats, kas vingrošana,

bet viņa ir ļoti vajadzīga, lai izdziedētu mūsu tautā

augšā minētās vājības.

Rekrutejot mūsu tagadējo lielo armiju, komisiju

ziņojumi apstiprināja manus sistemātiskos apgalvoju-

mus, ka mūsu pilsoņu starpā ir ļoti liels procents ne-

derīgu, kuri pie rūpīgas un pareizas audzēšanas uzrā-

dītu pilnīgi apmierinošu veselības stāvokli.

Sir George Newman savā teicamā ziņojumā par

mūsu skolēnu veselības stāvokli aizrāda, ka katrs piek-

tais no viņiem sirgst ar tādiem trūkumiem, kas sama-

zina viņa darba spēju turpmākā dzīvē, bet kuri tomēr

varētu būt novērsti.

Šie ziņojumi ir ļoti ierosinoši, jo atklāj vienā

laikā kā trūkumu, tā ari līdzēkli pret viņu; ja mēs

laikā ņemtu zēnus savā pārziņā, tad katru gadu pa-

glābtu desmitus tūkštošus: no viņiem iznāktu ener-

ģiski un darba spējīgi pilsoņi, bet nevis māzspēcīgi

vārguļi.
Tas ir no liela svara tikpat nācijai kā individam.

Daudz runā par mūsu jaunās paaudzes fiziskās

audzināšanas nostādīšanu uz plašākiem pamatiem, un

šinī virzienā skautismam atveras jo plašas izredzes.

Bet še man jābrīdina skautmasteri, lai šis sauciens

viņus neaizrautu pa maldīgu ceļu.
Jūs jau zināt no mūsu diagramas 20. lap. pusē,

kā un kādēļ raksturs un fiziskā veselība ir skautisma

divi galvenie mērķi, kā ari ceļus, pa kuriem mēs cen-

šamies tos sasniegt.
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Bet ņemat vera, ka fiziska veselība ne vienmēr

ir panākama caur fizisku dresūru.

No armijas atgriežas daudz nokalpojušu jaunu

ļaužu, kuri tur izbaudījuši lielisko zviedru vingrošanas
sistēmu un citus fiziskas audzināšanas veidus; viņi

novērojuši paši pie sevis un saviem mazspēcīgiem bie-

driem šo sistēmu lietišķos rezultātus un pilnīgi dabīgi
ir pārliecināti, ka ari skautiem nekas labāks nav ietei-

cams un ka viņi ir kā radīti savus piedzīvojumus iz-

lietot ari še.

Pa daļai jau viņiem ir pilnīga taisnība.

Vingrošana, kuru piekopj armijā, ir rūpīgi pār-
domāta un ir ļoti ieteicama tiem, kas bērnībā nav spe-

ciāli nodarbojušies ar fizisko attīstību. Viņa ir pie-

mērota pieaugušā jau vairāk izveidotai muskuļu sistēmai,

un kareivji apbrīnojami stiprinās pie šīs intensivās

vingrošanas.

Bet viņa ir viscauri mākslota, viņas uzdevums ir

panākt to, kas nav ticis panākts dabīgā ceļā.

Vingrošana nav Dieva izgudrota. Pat viņas spo-

žākais paraugs, zviedru vingrošana, nekad neizaudzinās

Zulu kareivi. Kurš katrs zēns, kas piedalījies futbolā un

hokejā jeb piekopis „zaķu dzīšanu" vai citas rotaļas un

pats šad un tad vingrinājis savus spēkus, ari vēlāk iz-

tiks bez fiziskas dresūras.

Labas rotaļas un sacīkstes brīvā gaisā, veselīga

barība un pietiekoša atpūta piešķir zēnam spēku un

veselību dabīgā, ne mākslīgā ceļā.

Šim uzskatam katrs piekritīs. Viņš ir tik vien-

kāršs teorijā, bet praksē še var rasties dažas grūtības.
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Pilsētas zēns vai ari fabrikas strādnieks, kurs

nodarbināts katru dienu, nespēj piedalīties rotaļās brīvā

gaisā. Laukstrādniekam un lauku zēnam ir še labāka

izdevība, jo viņi vairāk uzturas brīvā gaisā, bet reti

kad ari lauku zēns prot uzvest kādu rotaļu vai pat

iemācīties skriet.

Pie skautu inspicēšanas priekšnieki apstaigā

ierindas, novērodami zēnu ģīmjus un apģērbus, bet

kur laiks un telpa to atļauj, liek viņiem ari skriet

vienkāršā rindā.

Šādā ceļā var spriest par to, cik tālu skautmasteri

viņus attīstījuši fiziski, jo skriešana daudz ko izteic.

Ir tiešām pārsteidzoši redzēt, cik maz zēnu starpā

ir tādu, kas spēj skriet.

Dabīgais vieglais un veiklais solis rodas vienīgi

pie vingrināšanās skriešanā. Bez tās nabaga zēni pie-
savinās vai nu lēno, smago zemes rūķu „stampāšanu",

vai ari pilsētnieku nedrošo gāzelēšanos Un cik lielā

mērā raksturs izpaužas cilvēka gaitā!

Organizētas rotaļas. Skriešanas mākslu

vislabāk piesavināties caur rotaļām un sportu. Parasti

ceļ iebildumus, it kā nabadzīgu aprindu zēni neintere-

sētos par rotaļām, neaizrautos no tām.

Tas norāda tikai uz to, ka viņiem trūkst ierosi-

nājuma vai apmācības rotaļās. Bet kad jūs to viņiem
ierādīsiet, tad viņi drīz vien nodosies tai ar aizrautību,
tā kā caur labu sporta rotaļu jūs variet it labi veicināt

kā viņu fizisko, tā ari morālo attīstību.

Ārzemnieki pārmet angļiem, ka tie no sporta sa-

cīkstēm radot sevīm elkus.
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Attiecībā uz skolas audzēkni tam ir zināma daļa
taisnības un ja uz lietu raugās no tīri fiziskā viedokļa,
tad tas nemaz nav tik ļauni.

Bet viņa nabadzīgais brālis var kalpot šiem el-

kiem tikai noraudzīdamies viņos vai ari slēgdams par

viņiem derības.

Še mēs varam izpalīdzēt caur skautismu. Mēs

varam palīdzēt viņam pašam ņemt dalību sa-

cīkstē, tādā kārtā baudīt dzīvi un pie tam stiprināt

savu fizisko kā ari morālo būtni.

Futbols, basebols, basketbols,
M zaķu dzīšana'4,

peldēšana un skautu rotaļas ir pēc maniem ieskatiem

labākais fiziskās audzināšanas veids, jo viņu lielākā

daļa stipri veicina ari morālo audzināšanu, pie tam

viņu uzvešana neprasa lielākus naudas līdzēkļus, labi

koptus laukumus, aparātus v. t. t.

Vingrošana. Vingrošana, brīvas kustības,

stipri veicina fizisko attīstību tur, kur nav lāga izde-

vības piekopt rotaļas, un ir ieteicama kā papildinājums

rotaļām, ja tikai:

1) viņu neizvērš par dresūru, bet ja katrs zēns

saprot viņas nozīmi un pats nāk viņai preti, zinādams

kādu labumu tā viņam atnes;

2) apmācītājam ir pietiekošas zināšanas anato-

mijā un zināmas kaites, kādas var rasties vēl neizvei-

dotā jaunajā ķermenī no dažām vingrošanas kustībām.

Rotaļas, kurām piemīt kā fiziska tā ari morāla

vērtība, arvien vairāk izplatās mūsu armijā, un mājās

pārnākušie kareivji var izdarīt lielu pakalpojumu, ie-
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nesdami tas musu skautu klubu telpas, cik tāļu tas

neapgrūtina vēl nenobriedušus zēnus.

Cita vieta es aizrādīju, ka zeni var iepazīties ar

dažām klaunu kustībām.

Tās liek zēnam iedziļināties savās spējās, cītīgi

vingrināt ķermeni un locēkļus un mēģināties grūtākos

paņēmienos ar lielu sparu un pacietību, kamēr viņus

nepiesavinās.

Tad sporta kostims stipri pievelk zēnus un mo-

dina viņu atlētiskā darbībā sevišķu „esprit dc corps"

(apvienības sajūtu); apģērba maiņa pirms un pēc sa-

cīkstes ierosina viņa notīrīšanu — izmazgāšanu—tīrību.

„Kā būt stipram" top par jautājumu, kurš saista

zēna-sportsmeņa personīgo interesi, un uz šā pamata

to var viegli pieradināt pie pašaizsargāšanās, barības

novērtēšanas, higiēnas, atturības, mērenības v. t. t.

Viss tas pieder pie fiziskas audzināšanas.

Skābeklis dod vērša spēku. Nesen es

redzēju ļoti enerģisku vingrošanu kāda skautu pulciņa
kluba telpās. Bij viss kā nākās, bet nebij nebij

pietiekošas ventilācijas. Zēni strādāja kā mašinas, bet

turpat bojāja savu darbu, visu laiku sūkdami sabojāto

gaisu un nedodami savām asinīm iztīrīties.

Lai gūtu panākumus vingrošanā, pirmais notei-

kums ir svaigs gaiss, un kur vien tas iespējams, viņš

jāuzņem caur ādu tāpat kā caur degunu.

Ja, no svaiga gaisa atkarājas sekmes. Tāpēc ari

skautisms cenšās pēc iespējas attīstīt uzturēšanos brīvā

gaisā.
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Nesen es prasīju kādam skautmasteram lielā pil-

sētā, kur viņš sarīko savas sestdienas pastaigāšanās,

vai parkā, vai uz laukumiem ?

Viņš tās nemaz nerīkojot. Kādēļ ne? Tādēļ ka

viņa zēni to nevēloties. Sestdienas pēcpusdienas viņi
labāk pavadot kluba telpās!

Saprotama lieta, ka šie mazie nabaga zeņķi labāk

apmeklēja klubu, jo viņi jau no laika gala pieraduši

pie slēgtām telpām. Bet taisni pret to mēs cīnāmies

skautismā — mūsu mērķis ir izviļināt viņus no slēg-

tām telpām un padarīt viņiem pievilcīgu uzturēšanos

brīvā gaisā.

„Ja es būtu karalis". Aleksandrs Dumas

dēls rakstija: „Ja es būtu Francijas karalis, es neat-

ļautu nevienam bērnam, jaunākam par 12 gadiem,

iekļūt pilsētā. Līdz šim laikam viņiem būtu jādzīvo

brīvā gaisā, saules apspīdētos laukos, vai mežos, suņu

un zirgu sabiedrībā, vaigu vaigā ar dabu, kura stipri-

na miesu, piešķir saprašanu prātam, dod dzeju dvēselei

un modina ziņkārību, kura audzināšanā ir vērtīgāka

nekā visas pasaules gramatikas grāmatas.

„Viņi saprastu nakts trokšņus, kā ari nakts klu-

sumu; viņiem būtu vislabākā reliģija tā, kuru Dievs

pats viņiem atklātu savu ikdienišķo brīnumu lieliskajā
ainā.

„Un sasnieguši divpadsmito gadu, spēcīgi, augst-

sirdīgi un saprātīgi, viņi būtu spējīgi uzņemt metodisku

apmācību, kuru varētu nobeigt četros vai piecos gados.

„Par nožēlošanu jaunajai paaudzei, bet par laimi

Francijai, man nav izdevies kļūt par karali.
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Nometnes vieta. Grūti ir nepiekrist Ale-

ksandra Dumas domām, sevišķi ņemot vērā rekrutējošo
virsnieku rekrūšu pieņemšanas pārziņu un Sir George
Newman'a ziņojumu (kurš katram būtu jāizlasa).

Sevišķi skautismam jāsper šinī virziena jo plats solis.

Jums, kā skautu vadoņiem un pārstāvjiem, kā ari

vietējām skautu organizācijas nodaļām še atveras se-

višķa izdevība.

Mums ir vajadzīgas telpas brīvā gaisā, pašiem

savi zemes gabali, vislabāk pastāvīgas nometnes vietas,

kuras skautiem būtu viegli sasniedzamas. Skautismam

pieņemoties augumā, radīsies ari attiecīgas iestādes

visos skautisma centros.

Kad armijas barakas nāk pārdošanā, tad vajaga

ar iepriekš sastādīta fonda palīdzību tās nopirkt un iz-

būvēt par pastāvīgu nometni. Vai jus to nevarat izdarīt?

Tādas nometnes, kalpodamas šim lielajam mēr-

ķim, iegūs vēl otru nozīmi. Viņās varēs nodibināties

vadītāju apmācības centri, kur tie varēs vingrināties
nometnes dzīvē un dabas zinībās, un bez tam vēl

iezīst brīvā gaisa cienīšanas garu, justies kā „meža

brālības" locekļi.

Šis ir skautisma lietišķais mērķis un atslēga tālā-

kiem panākumiem.

Apnikuši pilsētas dzīvi, mēs ilgojamies aizrauties

no saviem centieniem un atgriesties pie dabas.

Mēs neesam ne brigāde, ne svētdienas skola, bet

„mežu" skola. Mums vairāk jānodarbojas brīvā gaisā,

tas nāks par labu kā miesīgai, tā garīgai veselībai, kā

skautiem, tā skautmasteriem.
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Pašdisciplina.

Mērenība. Zēnam mērenība ēšanā ir tikpat

nepieciešama, kā pieaugušam mērenība dzeršanā. Tas

uzrāda lielu pašierobežošanās spēju, kas savalda savu

apetiti kā barības daudzuma, tā ari īpašības ziņā, jo

daudzi nemaz nevai iedomāties, cik liela var būt zēna

uzņemšanas spēja, kad tas tiek pie gārdumiem. Viņam

pastāvīgi jāaizrāda, ka atlētiskas spējas var sasniegt

tikai caur mērenību.

Tā tad mērenība ir nevien tikums, bet ari fiziska

treniņa sastāvdaļa.

Atturība. Visgrūtākā un vissvarīgākā vieta

zēnu audzināšanā ir dzimuma higiēna. Šaī jautājumā

ietilpst mieša, gars, dvēsele, veselība, tikumība un rak-

sturs. Nesen mēs piedzīvojām veselu vētru, kura bij

sacēlusies aiz tā iemesla, ka kāda skolotāja bij devusi

saviem skolēniem dažus paskaidrojumus šinī lietā. Šis

ir jautājums, kuram tuvojoties, skautmasteram jāievēro

takts, kādu prasa katra gadījuma īpatnējas savādības.

Mūsu pedagoģiskās autoritātes ar šo jautājumu vēl

oficiāli nenodarbojas, lai gan viņu nedrīkst ignorēt ne

zēna, nedz vēl vairāk meitenes audzināšanā.

Vēl jāpārvar liels aizspriedumu un nepareizi sa-

prastas kaunības valnis vecāku un sabiedrības uzskatos,

un še jārīkojas ar apdomu. Pēc būtības šā jautājuma

nokārtošana piekrīt vispirms vecākiem, bet lielākā viņu

daļa izvairās no sava pienākuma un tad izdomā tam

dažādus attaisnojumus.
Tada nolaidība daudz vairs neatšķiras no nozie-

dzības.
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Dr. Allen Warner raksta:

Agrāk bieži vien tika izteiktas bažas, ka šādi

izskaidrojumi novedīšot pie netiklām parašām, bet tas

ir stipri apšaubāms, jo piedzīvojumi .liecina, ka nezi-

nāšana šinī lietā ir sakropļojusi morāliski un fiziski ne

mazumu dzīvību."

Tie ir taisni un patiesi vārdi, kurus es varu ap-

stiprināt -ar saviem bagātīgiem piedzīvojumiem starp

kareivjiem un citiem. Slepenās netiklības stipra izplā-
tīšanās mūsu dienās ir tiešām ļoti nopietni ņemams

fakts.

Jau tas apstāklis, ka pieaugušie izvairās no sa-

runām par šo lietu ar bērniem, kairina viņu ziņkārību,

un parastais iznākums ir tas, ka zēns iegūst šīs zinā-

šanas stipri sagrozītā veidā —no otra zēna.

Zem virsraksta „Kas zēnam jāzin," Dr. Schofield

un Jackson raksta: „Zēna dzimuma (seksuālā) attīstība

norisinājās pakāpeniski, un ļoti nožēlojams ir tas fakts,

ka ļaunas parašas ieviešas un top piekoptas jau daudz

agrākā bērnībā. Ja taisnība ir sakāmvārdam, ka brī-

dināt ir apbruņot," tad zēniem jāizskaidro, kas viņus

gaida nākamībā, jo dzimuma attīstības bīstamais brīdis

viņam jau tuvu, un nevienam zēnam nevar atļaut to

sasniegt nezināšanā." Še nu skautmasteram atveras

iespēja pastrādāt ārkārtīgi daudzlaba. Viņš darīs labi,

ja vispirms pārliecināsies, vai zēna tēvs necels iebildu-

mus, ja viņš sāks runāt par šo lietu.

Pēc tam vislabāki ķerties pie lietas, ierosinot šo

jautājumu sakarā ar citām apskatāmām parādībām, pie

tam nostājoties vecākā brāļa stāvoklī. Skautmasteram,
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kurš šo jautājumu nekad nav apspriedis, viņš izliksies

no sākuma ļoti sarežģīts. Bet patiesībā viņu atrisinot

ir tik pat viegli, kā lobīt zirņus, Un šā atrisinājuma
vērtību nav nemaz iespējams noteikt pārāk augsti.

Kad pie manis griežas zēni ar jautājumiem šinī

lietā, tad es ievadam paskaidroju, kā rada sevīm pēc-

nācējus augi, zivis un truši, pēc tam stāstu, ka ari

katrā zēnā glabājas kāda cita bērna dīglis, kurš pie-
dzims no viņa, ka šis dīglis ir pārgājis vienmēr no

tēva uz dēlu, no paaudzes paaudzē, sākot no Ādama.

Cilvēkam to ir uzticējis Dievs; tādēļ viņa pienākums

ir glabāt to līdz neapprecēsies un nenodos viņu savai

sievai tāļāk attīstīt. Negodīgi būtu aizmirst savu

uzdevumu un izsviest šo dīgli priekšlaikā. Zēnam būs

jāsastopās ar dažāda veida pavedinājumiem uz šādu

darbu, bet jābūt stipram un jāglabā uzticētais.

Lietišķus sīkumus var atrast starp citu ari „Scou-

ting for Boys" VI. nodaļā.
Bet dažādiem zēniem jādod ari dažādi paskai-

drojumi, atkarībā no viņu īpatnības un vecuma. Vis-

vairāk še krīt svarā, lai skautmasters būtu ieguvis sava

audzēkņa pilnu uzticību no paša pirmā soļa un lai viņš

ieņemtu pret to vecākā brāļa stāvokli, lai viņi abi va-

rētu runāt pilnīgi atklāti.

Es zinu, cik ārkārtīgi vajadzīgs tas ir zēniem;

zinu ari, cik pateicīgi viņi ir vēlāk par šādu palīdzību.

Pat mans nenoteiktais aizrādījums par šo jautājumu

grāmatā „Scouting for Boys" pastāvīgi raida man pa-

teicības vēstules no jaunēkļiem, kuriem tas ir noderē-

jis īstā laikā.
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Nesmēķēšana. Kāds rakstītājs reiz bij iz-

laidis grāmatas „Scouting for Boys" pārlabotu izde-

vumu, kurā viņš nosaka, ka „skautiem ir pilnīgi aizliegts

smēķēt." Vispāri ir diezgan neapdomīgi zēniem kaut

ko aizliegt; šāds aizliegums tūlīt viņos rada pārgal-

vīgas domas, neizpildīt aizliegumu.

Bet ieteicat kaut ko nedarīt jeb nosaucat kādu

darbu par nicinājamu vai muļķīgu un zēni no tā attu-

rēsies. Es esmu pārliecināts, ka še meklējami cēloņi

nepieklājīgām valodām, ākstīšanām, smēķēšanai un

citiem jaunātnes nedarbiem.

Jācenšās nostādīt pieklājību un sabiedrisku domu

tādā augstumā, lai nebūtu jālieto tādi izteicieni, kā p.

p.: „kā bērni uzvedās, lai rādītu citiem, ka viņi labi

audzināti."

lešana
~ pa izstieptu virvi." Dažam

lasītājam izliksies neticami, ka ari šāds līdzēklis

palīdz stiprināt pašdisciplinu un veselību. Bet piedzī-

vojumi ir pierādījuši viņa derīgumu.

Jūs varat novērot viņa lietošanu kara skolā, kur

ļaudis iet pa sāniski nostiprināta dēļa šķautni, vairāk

pēdu augstumā pār grīdu. Ir atrasts, ka koncentrējot
visu savu uzmanību uz šo kutelīgo pārbaudījumu, viņi

iegūst ciešu varu pār sevi un saviem nerviem. Šis

mēģinājums ir ticis lietots ļoti plaši un ir pierādījis, ka

ja kareivis uzrāda vājas sekmes ierindu apmācībā, tad

mērena „pastaigāšanās pa dēļu šķautni" drīz vien

piešķir viņa mnepieciešamo pašsavaldīšanos un koncen-

trēšanās spēju.
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Šī vingrināšanās ir zēniem pievilcīga. Viņi var

sasiet kopā vairākas skautu nūjas par balansa kārti un

tā atvieglot līdzsvara turēšanu savos pirmajos mēģinā-

jumos.

Apmācība šautenes lietošanā.

Strēlniecība ir teicams līdzeklis zēnu fiziskā un

garīgā audzināšanā. Tā valdzina viņa interesi, stip-

rina viņa redzes-spēju, veicina klusu, intensīvu prāta

koncentrēšanu, kā ari kontroli par nerviem un domam.

Londonas apriņķa valdes audzināšanas nodaļas
vecākais sanitar-ierednis, Dr. Kerr, raksta :

„Zēnā jāierosina patstāvīgas darbības spēja, paš-

cieņa un morāliska sajūta. Otrās pakāpes skolās to

cenšās panākt galvenā kārtā caur sporta sacīkstēm.

Nesen ievestais skautisms ir jau parādījis ārkārtīgi la-

bus panākumus šinī virzienā.

„ Tāpat viegla šaatenes lietošana liekas būt gan-

drīz tikpat spēcīgs faktors pašcieņas attīstīšanā
. . .

viņa dod zēnam it stipru tieksmi sasniegt pilnību."

Vingrošana.

Bieži sastopami ļaudis, kas aizstāv vingrošanu
kā līdzēkli, veicināt zēnu fizisko attīstību, un aiz šā

iemesla ieteic dot zēniem kadetu audzināšanu. Savā

laikā es esmu daudz nodarbojies ar vingrošanu, un ja

daži ļaudis domā, ka viņi attīsta un stiprina zēna fi-

ziskos spēkus, likdami viņam vingrot vienu stundu ne-

dēļā, tad neapmierinošie rezultāti pierādīs viņu maldī-

šanos.
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Vingrošana, kā to lieto pie kareivjiem, ikkatru

dienu, mēnešiem no vietas, bez šaubām novedīs pie

augstas fiziskas attīstības. Bet lai gan skolotāji še ir

labi mācīti lietpratēji, kuri pastāvīgi tura savus audzēk-

ņus ciešā uzraudzībā un disciplinā, tad tomēr pat še

tiem gadās . kļūdīties, un sirds pārpūlēšana un citas

likstas nereti novērojamas pat pie pieaugušiem un iz-

veidojušamies vīriešiem.

Bez tam vingrošana ir apmācības priekš-

mets, kuru zēns iekaļ, bet nav nekādā ziņā audzi-

nāšana, kur viņi paši to piesavinātos.

Pulkvedis Petersen, fiziskā treniņa direktors Au-

strālijā, runājot ar mani par šo priekšmetu, izteicās, cik

daudz tiekot darīts šinī virzienā Austrālijā un ārzemēs,

kāmēr mēs Anglijā esot palikuši tāļu pakaļā. Bet ari

tur valdība nevienu nepiespiežot papildināt savu fi-

zisko treniņu kareivju vai kadetu organizācijā, lai gan

tādas ir stipri izplatītas minētās zemēs ; fizisko treniņu

piespiesti pasniedzot tikai skolās. Skolotājiem jābūt

lietpratējiem ar speciālām zināšanām anatomijā, citādi

bērniem draud lielas briesmas pārpūlēties.

Kas zīmējas uz skautu vingrošanu, tad man bie-

ži vien ir nācies brīdināt skautmasterus no viņas pār-

pūlēšanas. Daži vecāki nepiekrīt vingrošanai, redzē-

dami viņā militārisma elementus, bet daudzi to nosoda

aiz tā iemesla, ka otrās šķiras skautmasters jau neva-

rot izprast skautisma augstākos mērķus (īpatnības at-

tīstīšanu), un ja ari tas izprotot, tad nespējot tos pat-

stāvīgi iztulkot citiem, kādēļ tādi skautmasteri ķeroties

pie vingrošanās, kā pie viegla līdzēkļa uzlabot kaut
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cik savu zēnu ārējo izskatu, lai varētu uzrādīt kādus

panākumus parādē. Bet atgadās ari, ka skautmasters

iet pa pretējo ceļu un atļauj saviem zēniem soļot pa

laukumu ļenkani, bez kaut kādas redzamas disciplinas

un brašuma. Tas ir vēl ļaunāk. Jums jāturas pie

zelta vidus-ceļa — taisni tik daudz apmācības, lai rā-

dītu, cik no viņiem tiek prasīts brašuma un uzvešanās

un zināmu „esprit dc corps" krājumu, kas liks viņiem

saņemties un izturēties kā vīriem, kas aizstāv sava

pulciņa godu. Brīžam vingrošana ir nepieciešama, lai

uzturētu šīs īpašības, bet nedrīkst viņai pārāk nodo-

ties — uz vērtīgākā skautu treniņa rēķinu.

Es pazīstu kādu ļoti brašu pulku, kura rekrūti

baudījuši ļoti maz kazarmas pagalma apmācības; vi-

ņiem tikai reiz parādīja kā jāizturas, pēc kam paziņoja,
ka tiklīdz viņi varēs to visu izdarīt it kā pēc parašas,

viņiem atļaus iziet un piedalīties visās kārtēju kareivju

izpriecās un pienākumos. Ar šādu pamudinājumu «uz-

posties" bij panākts vairāk, nekā ar nedēļām un mē-

nešiem ilgu apmācību. Jauniesauktie vingrinājās paši,

vingrināja viens otru un nobeidza savu rekrutu posmu

mazāk kā pusē no parastā laika.

Vēl reiz pierādījās, ka audzināšana un apmācība

stāv pretstatā! Panākumus sasniedza, kad apmācā-
miem pašiem ļāva aizstāvēt godkārību un atbildības

sajūtu. Man liekas, ka taisni šādā kārtā ari jūs vis-

labāki spēsiet veicināt zēnu starpā fizisko attīstību.

Ņemat vera, ka dabiskas rotaļas, svaiga gaisa pār-

pilnība, veselīga barība un piemērota atpūta rada daudz
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vairāk labi attīstītu un veselīgu zenu, neka vingrošana

un kareiviska apmācība.

Mērīšanas kartiņa. Lai ieaudzētu atbildības

sajūtu par savu fizisko attīstību, mēs vedam katram

zēnam kartiņu. Katru gadu viņā atzīmējam augumu

un svaru; šos mērīšanas rezultātus salīdzina, un ja

viņi kaut kādā īpašībā nesasniedz caurmēra skaitļus,

tad skautmasters zēnam aizrāda, kādi vingrināšanas pa-

ņēmieni viņam jālieto, lai nolīdzinātu savus trūkumus.

Peldēšana. Jaunās paaudzes fiziskais treniņš
vislabāki nostādīts laikam Dānijā. Norvēģija un Zvie-

drija nestāv tai tāļu pakaļ. Es redzēju bērnu ievēro-

jamos sasniegumus peldēšanā, kuru še uzskata kā la-

bāko fiziskās attīstības līdzēkli. Kopenhāgenā ir četras

plašas peldēšanas skolas. Katra var uzņemt 1000 līdz

1500 bērnus uz reizi. Stokholmā parastajās skolās ir

peldu iestādes bērniem, un praktiski katrs skolēns var

piekopt peldēšanu, kura še ietilpst kā daļa audzināša-

nas plānā.

Peldēšanas priekšrocības starp citiem fiziskā treniņa
veidiem ir sekošās:

Skolēns sajūt viņā prieku un cītīgi mācas.

Viņš sāk mīlēt tīrību.

Viņš attīsta sevī drosmi, vingrinādamies šai mākslā.

Viņš iegūst pašpaļāvību, pārvaldīdams šo mākslu.

Viņš attīsta krūtis un elpojamos orgānus.

Viņš attīsta muskuļus.

Viņš iegūst spēju glābt dzīvību un raugās pēc

izdevības to darīt.

Signalizēšana. Signalizācija izkopj zēna
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prāta spējas, bet tai pašā laikā dod tam ari vērtīgu

fizisku treniņu, stundu pēc stundas grozot ķermeni,

darbinot rokas un vingrinot aci.

Tāpat laivas airēšana ir teicams muskuļu attīstī-

šanas līdzēklis un lieliski ieteicams skautiem. Bet pie

viņa jāķeras tikai pēc gatavības sasniegšanas peldē-

šanā, kas atkal labu tiesu pamudina zēnu vingrināties
šinī virzienā.

Ķermeņa vingrinājumi. Sešos vingroša-

nas paņēmienos, kuri atzīmēti grāmatā „Scouting for

Boys
ft (nod. VI.) ietilpst viss, kam še būtu kāda vērtība.

Tos var mācīt zēniem, neapdraudot viņu veselību, ari

skautmasters, kurš nepārzin anatomijas v. t. t., ko gan

nevar sacīt par dažu citu praksē lietojamu vingrošanas

paņēmienu.

Veselība un higiena.

Tīrība. Tīrība, kā iekšējā, tā ārējā, kā tas

aprakstīts „Scouting for Boys" (nod. VI.), ir veselības

pirmais noteikums.

Noberšanās ar valgu rupju dvieli, kur peldēšanās

nav iespējama, būtu jāieaudzē jūsu zēnos kā paraša;

tāpat ari roku mazgāšana pirms ēšanas un pēc beig-
tiem dienas darbiem. Visrūpīgākās tīrības vajadzību

var labi ieskaidrot, piekopjot „mušu kaušanu" un ne-

vis vien kā pakalpojumu vispārībai, kuru skauti var

veikt, bet ari kā līdzēkli iepazīstināt tos ar slimības

dīgļu niecīgumu, kurus muša iznēsā uz savām kājiņām

un kuri pie tam ir tik spēcīgi, ka var saindēt cilvēku.
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Svaigs gaiss. Grāmatā „Scouting for Boys"
es jau vērsu uzmanību uz to, cik svarīgi ir elpot svaigu

gaisu. Ne visi spēj nojaust, cik kaitīgs ir gaiss slēg-
tās telpās vai dzelzsceļa vagonā, kur saspiests daudz

ļaužu.

Barībai ir ārkārtīgi liela nozīme zēna augšanā,

bet še sastopama šā jautājuma lielā nesaprašana kā

no vecāku, tā ari zēnu puses. Lielu pakalpojumu zēnu

enerģijai un veselībai izdarīs skautmasters — sevišķi
nometnē, — ja viņam šī lieta būs tuvāk pazīstama.

Kas zīmējas uz daudzumu, tad zēnam starp 13

un 14 gadiem pienākas ap 80 procentu no pieauguša
cilvēka pārtikas. Bet zēns ar prieku notiesās 150 proc,

ja viņam to atļaus.
Ēdieniem jābūt pēc iespējas vienkāršiem un ne-»

jauktiem, vai nu no stādu valsts (kā maize, auzu milti,
saknes un augļi), vai ari dzīvnieku valsts (zupa, gaļa,

siers). Pēdējās vielas pievada viņam visvairāk proteinu

(olbaltuma vielu), un proteini ir visnepiešamākie mie-

sas uzbūvei. Stādu vielas sniedz viņam lielu daudzumu

nepieciešamu dabīgu sāļu. Siers ir stiprinoša barība,
bet dažiem grūti sagremojams; vārīts viņš ir daudz

vieglāk uzņemams.

Auzu milti ir lieliska barība zēniem. Anglijas
Nacionālā pārtikas vielu pētīšanas biroja ziņojums dod

pētījumu rezultātus, kuri iegūti no

21.000 skolēniem un skautiem ;

490 atietiem ;

547 ārstiem ;

83 slimnieku kopējām ;
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2000 privātām ģimenēm.

Ļoti liela daļa no viņiem izteicās noteikti atzi-

nīgi par auzu miltiem, kā par labu vispusīgu barību.

No divpadsmit atietiem vienpadsmit lieto trenē-

damies auzu putru. Viņu ieteic no 547 ārstiem 540.

Kāds skauts pat sarakstījis dzejolīti par viņu:

Es agrāk biju tik bāls un vārgs,

Bet tagad man brašuma daudz.

Tev, auzu putra, es pateicos,

Ka esmu nu veselīgs skauts.

Fiziski defektivi skauti. Pateicoties

skautismam, daudz kroplu, kurlu, mēmu un aklu zēnu

tagad bauda vairāk veselības, laimes un cerības, nekā

Jtaut kad agrāk. Ziņojumi, kurus mēs saņemam no

viņus apkalpojošā medicinas personāla un kopējām,

dara man pat lielāku prieku, nekā ziņas par veselo

zēnu lielo jautrību vai viņu sekmīgo darbību. Kā lie-

kas, vēlēšanās iegūt sekmības nozīmes (arodu zīmes)
vada tos no viena aroda uz otru ar teicamiem sasnie-

gumiem viņos, kā fiziskiem, tā morāliskiem.

Ir apbrīnojami, cik daudz arodu var izpildīt kropli

skauti, un pat akliem, kā izrādās, nav nesasniedzamas

šādas arodu zīmes: pirmā palīdzība, grozu pinējs, tau-

rētājs, muzikants, kantorists, tulks, pašaizsardzība (lau-

šanās un džin-džitsu), pioniers, putnkopis, zignalists

(pēc Morze).

Skautmasters var darboties kopāar

skolotājiem. Saskaņā ar Angijas Izglītības Mi-

nistrijas ziņojumu, galvenās slimības pie skolēniem at-
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karājas*) no sekošiem cēloņiem: trūcīga vai nepiemē-

rota barība, ļauna mājas apkārtne un nevīžība, svaiga

gaisa un saules gaismas trūkums, nepiemērota guļas

vieta, nepietiekošs miegs, nodarbošanās ārpus skolas

laika, nepietiekoša tīrība, neveselīgi apstākļi skolā,

iedzimta vājība vai slimība (elpošana caur muti, bojāti

zobi, adenoidi, bronchits, tuberkuloze, sirds kaite, rei-

matisms, vārgums).

Dažos gadījumos skautmasteri var palīdzēt sko-

lotājiem novērst šos trūkumus, un tāpat skolotāji var

palīdzēt skautmasteriem, ziņodami tiem par viņu zēnu

skolas ārsta apskates rezultātiem, kas zīmējas uz sirds

darbību, redzi, dzirdi, zobiem v. t. t. Šā kopā darbo-

damies, savstarpēji izpalīdzēdamies, viņi var ļoti daudz

darīt, viņiem uzticēto zēnu veselības labā.

Viens no Anglijas Izglītības Ministrijas ziņoju-
miem rāda, ka no bērniem, kas atstāj skolu, lai stā-

tos darbā:

10 procenti sirgst ar nepietiekošu redzi ;

1 proc. ar tuberkulozi;

40 proc. ar plaši attīstītu zobu trūdi (tikai 10 proc.

ir veseli zobi);

3 proc. sirgst ar kurlumu ;

2 proc. ar sirds kaiti.

Liels procents vārguļu mūsu zemē, laikā nokļu-
vuši skautmasteru vai citu audzinātāju rokās, būtu at-

tīstījušies par derīgiem pilsoņiem, bet nebūtu palikuši
sevīm par žēlumu un nācijai par nastu. H. G. VVellis

*) Laikam ne tik Anglija vien. Tulkot.
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apraksta Nelsonu kā „vienaci, vienroci, trauslu jaunēkli,

padotu jūras slimībai." Tāds viņš ari būs bijis, bet

viņam piemita meža-kuiļa nesalaužama enerģija — un

viņš izglāba mūsu zemi. Ģenerāls Wolfe bij ari vār-

gulis. Jaunpiedzimušo Voltair'u nosvieduši uz krēsla

kā nedzīvu, bet viņa tēvs neviļus uzsēdies uz ta un tā

viņu atdzīvinājis. Tāds pats vārgulis bērnībā bijis

Napoleons Bonaparte, Theodore Roosewelt un vēl daži

citi, kuri, vingrinādami savu gribu un raksturu ir pār-

varējuši savus fiziskos trūkumus un tapuši savai ze-

mei par derīgiem vīriem.

Programa parauga kopam.

Priekšmets 111. Fiziska veselība, (Veselības

stāvoklis).

Priekšmets. Teorija un prakse.

1-ā nedēļa. Paškontrole. Negausība ēšanā, viņas cēloņi

a) mērenība. un sekas. Dzeršanas, smēķē-

b) atturība. šanas, azarta v. t. t. ļaunu-

mi. Kā viņi iesākās, kurp

noved, kā izsargāties no ne-

sātības, kā viņa iesākās, viņas

ļaunās sekas, līdzēkļi viņu

pārvarēt. Kā to aizrādīt zē-

niem.

Rotaļas un vingrināšanās. le-

šana pa dēli. Šaušana. Dienas

vidus atpūta (atdusa) augo-

šiem zēniem.
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2-ā nedēļa. Fiziska Anatomijas kurss.

attīstība. Seši vingrošanas paņēmieni

skautiem, viņu nozīme unpa«

reiza lietošana.

Vingrināšanās un rekordu

uzstādīšana skautu galvenajos

pārbaudījumos: skautu solī

uz pusjūdzi, 100-jardu skrē-

jienā, augstlekšanā, kriketa

bumbas sviešanā.

Kā svērt un mērīt zēnus.

Skautu ierindas mācība. Ap-
mācība ar nūju. Bokss. Cīk-

stēšanās. „Traipaina ģīmja'

rotaļa redzes attīstišanai.

Krāsu akluma noteikšana.

Oža. Vingrināšanās kustībās

ar aizsietām acīm v. t. t.

3-ā nedēļa. Personīga Svaigs gaiss: skābekļa fizio-

veselība. loģiskā nozīme.

Dziļa elpošana un kā viņu

pareizi iemācīt. Nervozitāte

kā augšanas pazīme. Zēnam

vajadzīgais daudzums vingri-
nāšanās, miega un barības.

lekšējie orgāni un viņu
darbība.

Barības vērtības,
Vārīšanas prakse, mēģinā-

jumi.
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Džiu-džitsu.

4-ā nedēļa. Higiēna Ventilācija un gaisma, viņu
un sanitārija. nozīme un metodes. Mikrobi,

kas viņi ir, un ko viņi izsauc

(Izsauc zobu slimību v. t. t.)

Peldēšanās vai sausa no-

berzēšanās. Roku, nagu v.

t. t. tīrība. Elpošana caur

degunu. Zobu un acu kop-

šana. Slimo kopēja darbī-

bas prakse.

Nedēļas beigās Augšā minēto galveno pa-

nometne. ņēmienu prakse, nometnes

rotaļas, kas veicina veselību

un fizisko attīstību, kā airē-

šana, „zaķu dzīšana," vieglat-

lētika, basketbols, basebols,

futbols; tīrība teltīs.

Tīrība ēdienu vārīšanā,

atejuvietas un atkritumu bedres

ierīkošanā v. t. t.

Pilns kurss nometnes vārī-

šanā. Nometnes slimnīca,

slapju drēbju žāvētava v. 1.1.

IV. Karjeras taisīšana.

No nacionālā viedokļa raugoties, jāsaka, ka mūsu

sabiedriskajā (sociālā) bišu stropā ir diezgan daudz

tranu, kā pārtikušajās aprindās, tā ari nabadzīgajās.
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Skaitā mēs samērā neesam liela tauta, un tādēļ

vajadzīga katra mūsu rāsas vīrieša līdzdarbība, ja mēs

gribam ieņemt pienācīgu vietu tirdzniecības un rūp-

niecības sacensībā, kura norisinās visapkārt. Bet šo-

brīd Lielbritānijā ir briesmīgs cilvēku trūkums. Gal-

venais cēlonis tam lr nesekmīga audzināšana: lielākā

daļa zēnu nav mācījušies gandrīz nekāda darba. Ja

ari tiem ir iemācīts amats un attīstītas veikalnieciskas

spējas, tad tomēr nav viņiem ierādīts, kā šīs spējas

lietojamas, lai virzītos dzīvē uz priekšu, nav ari iede-

dzināta viņos godkārības ! liesma. Kur viņi līdzinājās

četrstūrainai tapai, tur pārāk bieži viņus ievieto apa-

ļos caurumos. Grūti noteikt, vai še vainīgs skolotājs,
vai vecāki, vai audzināšanas sistēma, bet pats fakts

nav apšaubāms. Sekas tādas, ka tie zēni, kurus daba

nav apbalvojusi ar sevišķām spējām, ir padoti likteņa
varai un bieži paliek par diedelniekiem. Viņi paši

uz sevi raugās ar žēlumu, bet valstij tie ir nasta un

dažos gadījumos pat briesmas. Ari krietna daļa no

tiem, kuri tomēr uzrāda zināmas sekmes, bez šaubām

būtu panākuši daudz vairāk, ja būtu audzināti prak-

tiskākā garā. Zināmā mērā šo ļaunumu var mazināt

skautisms. Mēs varam dot pat visnabadzīgākam zē-

nam ierosinājumu un izredzes dzīvē — izpost viņu
vairāk vai mazāk ar cerībām un amatu.

Kā? Bez šaubām, katrs jau domās tēlo arodu

zīmes. Lai gan mēs runājam par arodiem, amatiem,

pēc taisnības, pie mūsu tagadējā zemā pārbaudījumu

līmeņa viņi nav daudz kas vairāk, kā laika kavēklis.

Bet uz to jau iziet mūsu sistēma : vadīt zēnus sā-
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kumā ar vienkāršiem un viegliem pasākumiem, vēlāk

šie pasākumi specializējas, un ~roveru" kustībā, bla-

kus idejiskai audzināšanai, izveidojas par profesionālu

treniņu. Bet ari sākumā pašiem šiem ~arodiem" ir

sava nozīme: caur viņiem zēni mācās vingrināt sa-

vus pirkstus un smadzenes un sajust prieku darbā.

Pārtikušie piekops šos arodus kā laika kavēkli gadiem

ilgi; bet mazturīgajam zēnam tie izvērtīsies par amatu,

kurš nodrošinās viņa stāvokli dzīvē. Katrā gadījumā

zēns vēlāk vairs tik viegli nepaliks par diedelnieku.

„Arodi" ir pretinde „sātana mazajām nerātnībām."

Bet arodi jeb amati nav vieni pāši spējīgi nodro-

šināt stāvokli dzīvē, ja trūkst zināmu morālisku īpa-
šību. Tā, amatniekam nepieciešama pašdiscip-
līna. Viņam jāpiemērojas sava darba devēja prasī-

bām, viņam jāizturas kā nopietnam un laipnam liet-

pratējam.

Viņam jābūt enerģiskam, un tas lielā mērā

atkarājas no viņa godkārības, izveicības, apķērības un

labas veselības.

Bet kā šīs īpašības saistīt ar skautu treniņu ?

Sekojošas tabeles labajā pusē ir pakāpeniski uzskaitīti

paņēmieni, ar kuru palīdzību jūs varat iespaidot vi-

ņas zēnos.
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Skautmastera loma.

ilktaļu par virzieniem, kādos skautisms var prak-
tiski sagatavot zēnu viņa karjerai. Bet tas viņu tikai

Attīstāmas Viņu :autu likums ecīgie skautiisma

īpašības. parādības uni arodzīmes paņēmieni.

(C.) Paš- Paklausība. Likumi Skautu likumi. Dzī-

disciplīna. Taupība. Sa-
2, 7, 8, 9, 10.

ve dabā un nomet-

nes noteikumi. Cere-

ticība. Labs moniālas apmācības

gara stāvok- disciplina. Uguns-

dzēsēju disciplīna,
lis. Spēcī- apmācība iatiņuvilk-

šanā, laivas vadī-gums.

šanā, tilta būve.

Krājkase. Nesmēķē-

šana. Rotājas, kas

prasa labu garastā-

vokli, pacietību un

turēšanos pie no-

teikumiem.

;G) Enerģija Godkārība. Arodzīmes. Pie- Apķērība nometne,

Veselība.
dzīvojis skauts. kas ierosina uz pio-

Juras skauts. neru mākslu. Pioneru

Amati. Jaut- Namdaris. Svi- māksla ierosina uz

na lejejs. Kanto- rokdarbiem. Vese-

rība. rists Pavārs.

Burtlicis. Mūr-

lības kopšanas pa-

ņēmieni (Skat.

priekšm. 111.) Amati.nieks. Grozu pi-

nis u. 1.1. u. 1.1.
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sagatavo. Skautmastera vara stāv sniegt viņam turp-

māk palīdzību, lai šī karjera būtu sekmīga.

Pirmā kārtā skautmasters rāda zēnam ceļu, kā

papildināt to paviršo apmācību, kuru viņš saņēmis kā

skauts; p. p., kur un kā viņš varēs attīstīt savus „aro-

dus" par amatiem. Skautmasters var zēnam aizrādīt,

kur iegūstama augstākā techniskā izglītība, kā iegūt
zināšanas un praksi, kā gatavoties uz atsevišķu profe-

siju, kā izlietot savus ietaupījumus, kā aprēķināt savus

izdevumus un piedāvāt savus pakalpojumus (meklēt

darbu), kā uzglabāt savus līdzēkļus, vest rēķinus, grā-

matas v. t. t.

Otrā kārtā, pats būdams pazīstams ar dažādām

nodarbošanās aģentūrām un zinādams, kā pie viņām

griesties, zinādams noteikumus par iestāšanos civildie-

nestā, armijā, flotē vai citā kādā dienestā, skautmasters

var sniegt jaunēklim neuzsveramu palīdzību, aizrādī-

dams viņam, uz savu novērojumu pamata, pa kādu

ceļu dzīvē viņam būtu visdabīgāki iet.

Viss teiktais jau norāda, ka skautmasteram pašam

vērīgi jāraugās apkārt un pilnīgi jāiepazīstas ar šādiem

un līdzīgiem jautājumiem. Mazliet piespiezdamies, viņš

var sagatavot dažam labam no saviem zēniem panā-

kumiem visai bagātu dzīvi.

Kādas īpašības nepieciešamas, lai panāktu sekmes.

Mr. Gordon Selfridge man deva ļoti laipni pa-

skaidrojumus par jaunu ļaužu sagatavošanu karjerai

lielajos tirdzniecības namos. Viņš stipri tic Robert

Louis Stevenson'a vārdiem: «Meklēšana ar cerību ir
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labāka neka sasniegšana, un īstie panākumi iegūstami

darbā."

„Viena no vislabakam lietam šinī pasaule ir pro-

gress īstajā virzienā."

Viens no galvenajiem izteicieniem, kurus Mr. Self-

ridge allaž atgādina saviem kalpotājiem, skan šā:

„Cilvēkam vienmēr jārīkojas tā, it kā viņam blakus

stāvētu nopietns un veikls sāncensis, tā kā vienmēr

jāpiespiežas, lai neļautu šim iedomātajam sāncensim

iekarot viņa vietu."

Rokas grāmata, kuru Mr. Selfridge sastādījis savu

darbinieku vajadzībām, rāda, ka še zemāk minētie

punkti, kurus mēs cenšamies iekalt saviem skautiem,

ir ļoti svarīgi ari jaunam puisim, kas iesāk savu kar-

jeru lielā tirdzniecības namā. Vajadzīga cieša turē-

šanās pie noteikumiem un pie tam apziņa, ka

šāda paklausība ir ari savā ziņā sacīkste par labu

veikalam.

Enerģija un brīvā laika visnoderīgākā izlieto-

šana.
M
Laika izšķiešana ir ļoti nopietns jautājums tur,

kur daudz ļaužu darbojas kopā. Ja simts cilvēku iz-

šķiež katrs tikai piecas minūtes dienā, tad jau ir pa-

zaudētas vairāk kā astoņas stundas jeb simts dienas gadā.

Laipnība. Mēs gribam, lai mūsu personāla

locekļi izturētos laipni viens pret otru. Jārāda laipna

pretimnākšana apmeklētājiem un pircējiem."

„Pircejus stipri pievelk, ja viņus apkalpo ļaudis,

kas rāda prieku visā savā darbībā."
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„Tie, kas atnākuši tikai apskatīties, paliek par

labiem pircējiem, ja preci viņiem rāda ar taktu un

laipnību."

Saprātība. «Kalpotājs nedrīkst apmierināties

ar to vien, ka viņš pārzin savu specialitāti veikalā, bet

viņam jāiegūst ari vispārējas zināšanas par veikala

citām nozarēm, lai spētu dot aizrādījumus pircējiem un

ari lai pats sagatavotos augstākiem posteņiem."

Glīts apģērbs un glīta uzstāšanās:

„Šiem ir liela nozīme pie kalpotāju pieņemšanas un

viņa stāvokļa paaugstināšanas."

Neatlaidība. Pēc manām domām, apņem-

šanās un neatlaidība ir tās divas īpašības, kuras vis-

drošāk un vistāļāk vedīs cilvēku pa panākumiem ba-

gātu taku.

„Jūs nevarat panākt sekmes, tērēdami savus

spēkus nekārtīgi, grūdieniem; nepieciešami ir tērēt

viņus kārtīgi un nepārtraukti. Tādēļ ari dzīves sacen-

sībā tik bieži censīgākais uzvar spējīgāko."
Es personīgi pilnīgi piekrītu šim uzskatam, un

ja man liktu izteikt īsumā visu kas vajadzīgs, lai zēns

gūtu panākumus savā arodā, tad es teiktu: „Pieķeries

viņam un topi viņam nepieciešams, no viņa nešķi-
rams."

Par šo tematu var sastādīt it praktisku runu un

izdomāt ļoti lietderīgu treniņu. lerosinājoši ir zēnam,

pat ja viņš ir tikai ziņnesis, zināt, ka ja viņš izpilda

savu uzdevumu tik labi, ka saimnieks jūt, ka labāka

zēna viņš nedabūs, tad droši vien viņu gaida pa-

augstinājums. Bet viņam ir jāpieķeras savam darbam
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un nav jāļaujas novērsties no tā, riebuma vai apni-
kuma brīžos; ja viņš padosies šām jūtām, tad nekad

nesasniegs paaugstinājuma. Mūsu dienās uzvar pacie-

tība. „Pamazām, pamazām, gan noķersi pērtiķi."

(B. P. devize 1895. gadā, Āfrikā, pie nēģeru pulku ap-

mācībām, — vietējo kolonistu devize. Tulkot).

«Pionieru mākslā" kā pirmais solis. Pirmais

solis tapšanā par skautu, tas ir roku pieradināšanā,

pie darba, visvieglāk sperams nometnē, izvedot praksē

pajumtes celšanu, koku ciršanu, tiltu būvēšanu, im-

provizējot nometnes piederumus, kā p. p. poda kāšus,

sveces spraustuvi v. t. t., teltenes ceļot, salmu cisas

pinot, nometnes austuvē un tamlīdzīgi darbojoties, kā

tas jau aizrādīts grāmatā „Scouting for Boys". Šos

uzdevumus zēni atzīst par praktiskiem un lietderīgiem,

jo viņi rada ērtības nometnes dzīvē. lesākuši no-

metnē piekopt roku darbus, viņi ar jo lielu dedzību

nododas tiem ari ziemas vakaros klubā, iegūdami
arodu zīmes par veiklību un naudu par rūpīgi pa-

strādātu darbu. Šādā ceļā viņi izaug par centīgiem

un enerģiskiem strādniekiem.

Griežu jūsu vērību uz praktisku aizrādījumu
šinī jautājumā, koMr. Ben Wilde ievietojis «Scout-

masters Training Course" (Nr.2. Birmingham)

zem virsraksta
„
Arodu zīmes un kā viņas iegūstamas".

Techniskais treniņš.

Sekojošais izvilkums no „Ie Handi-craft Booklet"

(sarakstījis Londonas Kent Street pulciņa vadītājs A.

Pruden) var noderēt kā pamācošs paraugs, ko var

pānakt skautmasters amatu apmācības ziņā.
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Ar nolūku, palīdzēt skautam ķerties pie rokas-

darbiem šis autors raksta:

„Papriekšu parādāt viņam to amatu sarakstu,

par kuriem tiek piespriestas skautu arodu zīmes, tad

liekat viņam uzmanīgi izlasīt pēc ~Boy Scout Test

Book" visu par tiem atsevišķiem arodiem, kuri zēnam

liekas visinteresantākie. Pēc tam viņam vairs nebūs

grūt noteikt, kuru amatu viņš sevim izvēlēsies.

~Varbūt skautmasters vedīs viņu sakara ar kadu

lietpratēju un palūgs to izpalīdzēt zēnam tikt uz

priekšu. Ja zēns jau 14 gadus vecs un dzīvo Lon-

donā, tad skautu apriņķa padome var atļaut viņam
iestāties sava speciāla priekšmeta vakara klasē, kur

viņš varēs iepazīties ar sava aroda noslēpumiem.

«Pat ja zēnam būtu tikai trīspadsmit gadi, bet

ja viņš ir ievingrinājies savā arodā un sasniedzis pa-

matskolas septīto klasi, tad ar sava skolas direktora

piekrišanu viņš var tikt uzņemts Londonas Apriņķa
Padomes Centrālajā Mākslas un Amatu Skolā (Saut-

hampton Row) sudrabkaļu un viņiem radniecīgu amatu

nodaļā, kurā ietilpst sudrabkaļa,, zeltkaļa un juveliera

māksla, dimantu un citu dārgakmeņu ietveršana, māks-

las amatniecība, metālā gravēšana, zīmogu griešana,

zīmēšana, veidošana, metālu liešana, emaljēšana v. 1.1.,

tāļāk, ja viņš ir tikai sestajā klasē, tad viņam ietei-

cams apmeklēt šo skolu un mācīties grāmatu produ-

cēšanas mākslu, iespiešanu, iesiešanu v. t. t. Še ir jā-
maksā neliela skolas nauda, bet ja vecāki ir nabadzīgi,

viņa var tik samazināta vai ari atlaista. Tad vēl ir

Vestminesteres Techniskais Vārīšanas Institūts, kur zēns

var izglītoties par kvalificētu pavāru."
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„Kad sešpadsmit gadu vecumā zēns izstājas, tad

skautmasteram jāparūpējas sagādāt viņam uz pieciem

gadiem mācekļa vietu kādā zolidā firmā, kur visu šo

laiku viņš jau saņems algu. Šinīs piecos gados viņš

var sekmīgi derboties dažādos virzienos ; viņš var ie-

gūt Londonas Apriņķa Padomes naudas stipendiju un

apmeklēt vakara kursus; viņa draugi var novērot viņa

spējas, un īsa laikā viņš jau varēs ražot un laist pār-

došanā vērtīgus mākslas darbus.

„Divdesmit viena gada vecumā sasniegušam piln-

gadību, viņam būs iespējams, atkarībā no spējām un

veiklības,' nodrošināt savu stāvokli ar ienākumiem starp
100 un 300 mārciņām gadā. Tādā kārtā katram skau-

tam, kas lasa šo grāmatiņu, būs skaidrs, ka, attīstīdams

sava aroda zināšanas, viņš iegūs izdevību nodibināt

panākumiem bagātu un laimīgu karjeru."

Nodarbošanās veids.

Skautmasters, pazīdams sava zēna raksturu, var

vislabāk aizrādīt viņam vai viņa vecākiem, kādā vir-

zienā viņam jāattīstās.
Pirmā kārtā viņam jāizšķiras starp tādiem nodar-

bošanās veidiem, kuri var dot zēnam nākotni, un tā-

diem, kuri neved nekurp (tā saucamie „aklās ielas dar-

biņi"). Šie pēdējie bieži vien zēniem uz kādu laiku

atnes labu peļņu un pavairo ģimenes nedēļas ienāku-

mus, kādēļ vecāki viņus zēniem silti ieteic, neraugo-

ties uz to, ka viņi nedod nekādas izredzes uz turp-

māko karjeru vīra gados.
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Tie nodarbošanās veidi, kuri apsola nākotni, ļoti

rūpīgi jāpārbauda, ņemot vērā zēna spējas un uz vi-

ņiem var jau gatavot zēnu, kāmēr viņš vēl ir skauts.

Turpmākā dzīvē speciālists droši vien gūs labākus pa-

nākumus, nekā nespeciālists.

Nodarbošanās aģenturas.

Nodarbošanās aģentūras un līdzēkļi atrast pie-

mērotu darbu jaunēkļiem, ir dažādās vietās dažādi, un

tādēļ skautmasteram jābūt pazīstamam ar tām, kas dar-

bojas viņa apkārtnē.

Bet dažos centros, kā piedzīvojumi to pierādījuši,
vislabāki ir, ja skautu organizācijas dibina pašas savas

aģentūras. Tad viņas var novietot savus zēnus darbā,

kurš vislabāki piemērots katra īpatnējam raksturam,

un tādā kārtā dod tiem sevišķi labas izredzes virzīties

uz augšu.

Viss tas, bez šaubām, uzliek dažas jaunas rūpes
kā skautmasteram, tā organizācijai, viņas prezidentam
un daļu pārziņiem, bet visu to atalgo apziņa, ka caur

to zēnam ir dota iespēja iestāties patstāvīgā dzīvē ar

labām izredzēm uz panākumiem, kur savādi viņš būtu

apdraudēts noklīst .neceļos.
Daudziem tadi panākumi paši par sevi jau ir

pietiekošs atalgojums.

Rūpniecības apstākļu nepazīšana.

Bieži esmu domājis par to, vai kādam veikalnie-

ciskam skautmasteram nebūtu iespējams 'uzņemt sava

pulciņa darbos ari kādu amatniecības vai rūpniecības
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kopdarbību, p. p. rotaļu lietiņu izgatavošanu, pie kam

katram kopām būtu savs noteikts uzdevums ; šī kop-

darbība būtu jāorganizē un jāvāda tādā kārtā, lai dotu

zēniem praktiskus ieskatus un piedzīvojumus rūpnie-

cības uzņēmumu vadīšanā, lai viņa rādītu, ka jo apzi-

nīgāks darbs, jo lielāki apgrozījumi v. t. t.

Sir Lvnden Macassev nesen aizrādīja avīzē «Ti-

mes", ka viņš, kas vadījis apmēram 3000 rūpniecības

konferences, esot mantojis visai dziļu iespaidu, ka eko-

nomisko apstākļu nesaprašana un maldīgi uzskati kā

darba devēju tā strādnieku pusē ir lielā mērā par cē-

loni tiem postošiem nemieriem, kuri tagad plosās.

Strādnieki, kā liekas, nav spējīgi saprast to

pamatlikumu, ka darba nodrošināšana, labas pastā-

vīgas" algas, racionālas darba stundas un labvēlīgi
darba apstākļi ir iespējami tikai pie darba ražīguma.

Darba devējiem vispārīgi trūkst saprašanas, cik

daudz viņi paši iegūtu, ja uzskatītu savus strādniekus

par spējīgiem piedalīties viņu darba apstākļu regulē-

šanā; nesaprot viņi ari, cik maldīgi ir uzskatīt strād-

niekus kā ekonomisku vienību. Strādnieki cieši turas

pie maldīga ieskata, kurš Amerikā jau atmests, it kā

samazināts ražīgums atvieglotu bezdarbu, paaugsti-
nātu algas un uzlabotu darba apstākļus.

Nepareizas idejas un maldīgus uzskatus pašlaik

ar apdomu māca bērniem sociālistu skolās. Viltus

mācības, ķecerību un šķiru cīņu sludina strādniekiem

skrejlapiņas un uzsaukumi, tā kā visur valda cīņas

gars. Viss tas ir dibināts uz nepareiziem pamatiem.
Mēs skautismā nepiekopjam politiku, kura šā vai tā
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saistās ar ekonomiskiem jautājumiem, bet cenšamies

audzināt nākošo pilsoni tā, lai viņš saprastu, kur ir

viņa galvenās intereses un ka kalpodams savas valsts

tirdzniecības vai rūpniecības interesēm, viņš kalpo ari

pats sev.
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Programa parauga kopām.

Priekšmets IV. «Karjeras taisīšana".

Teorētiski mērķi. Apmācība sīkumos.

5. nedēļa. Ātra paklau- Apmācība nometnes ra-

sība. Prāta un roku lietiņu vilkšanā. Vingrināša-
tošana. nās uguns dzēšanā. Laivas

vadīšana (airēšana un būru

lietošana).

6. nedēļa. Labs gara stā- Futbols un citas grupurotaļas
voklis. Jautrība. Centība, (p. p.„Valzivs medības"), kas

prasa laba garastāvokļa uz-

turēšanu, disciplinu, pacie-

tību, turēšanos pie likumiem

un sacenšanos savas par

tijas, bet ne savā labā.

7. nedēļa. Pionieru dar- Cirvja lietošana. Izpalīdzē-
bība ierosina arodus. šanās nometnē, nometnes

Apķērība. austuve, parauga tilta būve.

īsta tilta būve. Tiltu, pajum-

tes, rīku v. t. t. improvizē-
šana materiāliem, kuri dota-

jā vietā atrodami.

8. nedēļa. Arodi ved Gatavošanās uz arodzīmju
die amatiem. Skautu ra- iegūšanas ekzamenu dažā-

žoto lietu izstāde. dās mākslās un nozarēs tech-

niskās un vakara skolās. Kā

apmācīt zēnus. Darba biroju

un nodarbošanāsbiroju lie-

tošana. Noteikumi civil -

flotes un kara dienestos, un

dienestā pasta iestādēs.
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Nedēļas beigas nometnē.

Piekrautu ratiņu vilkšana. Sagatavojiet paši mal-

ku ugunskuriem. Sataisiet paši sev gultu ar nometnes

austuvēm un citiem nometnes līdzēkļiem. Nometnes

ugunskura stāsti teorijā. Praktiski sīkumi. Nometnes

rotaļas un sacīkstes.

V. Palīdzība un kalpošana citiem.

īpašības, kuras mēs tik plaši apskatījām šinī au-

dzināšanas kursā, kuru attīstīšana varētu padarīt mūsu

zēnus par vīrišķīgiem, veselīgiem, laimīgiem un dar-

bīgiem pilsoņiem, izrādās jo plašā mērā par pašmīlīgām,
veltītām individa zelšanai. Tagad piegriezīsimies ceturtai

īpašībai, kuras izkopšana ir saistīta ar labumu citiem.

Še ir sakopotas tas kapes, pa kuram skautisms

palīdz sasniegt šo mērķi.

Attīstāmas

īpašības
Viņu parādības

Skautu

likumi
Skautisma paņēmien

Dievbijība.
Cienība pret ci-

tiem. Pienākumi

pret tuvāko.

Skautu solī-

jums. Skautu
likums 3.

Personīga priekšzīme
Dabas novērošana. Iz

palīdzība. Slimo kop-
šana. ,,Skautu

draudze".

Godbijība.

Nesavtība

Augstsirdība,
Laipnība. Pašuz-

upurēšanās. Pa-

triotisms. Uzticī-

ba. Taisnīgums.

Likumi

3. 4. 5. 6.

Izpalīdzība. (Labi dar-

bi) Dzīvnieku draugs.
Pirmā palīdzība. Dzī-

vības glābšana. Godī-

gums rotaļās un sa-

cīkstes. Pedu meklē-

tāji (dzinēji). Strelnie-

cība. Kopējas apsprie-
des. Negaidīti pārbau-

dījumi. Goda tiesa.

Veci skauti turās pie
skautu likuma un ide-

āliem.

7*
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Uzskatu attīstīšana. Cienība.

Uzskatu attīstība dabiski sakas ar Dievbijību, ko

mēs vislabāki apzīmēsim ar vārdu „cienība".

Cienība pret Dievu, pret savu tu-

vāko, pret sevi pašu,kā dieva kalpu,

ir reliģijas pamats. Dievbijības izteiksmes

veids ir dažāds pie dažādām sektēm un konfesijām.
Pie kādas sektes vai konfesijas pieder zēns, tas aizvien

atkarājas no viņa vecāku vēlēšanās, kuri še ir noteicēji.

Jūsu uzdevums ir ievērot viņu vēlēšanos un sekmēt

viņu pūles, ieaudzējot zēnā cienību pret to reliģijas
veidu pie kura viņš pieder.

Jāņem vērā, kā mūsu organizācijā ietilpst dažne-

dažādu reliģisku konfesiju zēni, un tādēļ nav iespējams

dot kādus noteiktus aizrādījumus reliģijas apmācībā.

Šāds ir skautisma stāvoklis attiecībā uz reliģiju,

un vi
vam piekrīt visu mūsu padomē reprezentēto kon-

fesiju pārstāvji:

~(a) Veļams, lai katrs skauts piederētu pie kādas

reliģiskas konfesijas un izpildītu viņas rituālu.

„(b) Tur kur pulciņš sastāv no vienas atsevišķas

konfesijas locēkļiem, ir paredzēts, ka skautmasters

rīkos šīs konfesijas dievkalpojums un apmācību, tādā

veidā, kā to atradīs par vislabāko, saziņā ar savu ga-

rīdznieku vai citu reliģisku autoritāti.

~(b) Tur kur pulciņš sastāv no dažādu konfesiju

skautiem, tie jāierosina izpildīt ikviens savas konfe-

sijas rituālu, bet nometnē jānotur ik dienas visvienkār-

šākā veida dievkalpojums, pie kam piedalīšanās nav

obligatoriska.
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Ja skautmasters rīkosies arvien saskaņa ar šiem

noteikumiem, viņš nemaldīsies.

Audzināšana. Es esmu pilnīgi pārliecināts,

ka cienības ieaudzēšanai ir vairāk ceļu. Viņu izvēle

atkarājas no tā, vai dotais zēns ir ~huligans" vai„mā-

tes dēliņš." Paņēmiens, kas lietojams vienā gadījumā,

nepalīdzēs daudz otrā. Kas kuru reiz noderīgs, tas

jāizšķir audzinātājam, vai tas būtu skautmasters, vai

garīdznieks.

Ja es še runāju par reliģisku audzināšanu Anglijā,

tad lūdzu nedomāt, ka es atkārtoju teoriju, kura šinī

jautājumā jau tik plaši iztirzāta. Es runāju dibināda-

mies uz plašiem personīgiem piedzīvojumiem, jo esmu

izlaidis caur savām rokām daudz tūkstošus jaunēkļu,
un mani piedzīvojumi tikai apstiprina lielākās daļas
autoritatu novērojumus, ar kuriem es apspriedos šinī

jautājumā. Man jātaisa tāds slēdziens, ka mūsu ļaužu

lielum-lielās daļas darbus šobrīd ļoti maz iespaido

reliģiska pārliecība.

Lielā mērā tam par cēloni ir apstāklis, ka atkal

zēnu reliģiskas audzināšanas vietā ir tikusi lie-

tota apmācība un ka bieži vien šo apmācību ir

pasnieguši ļaudis, kuriem nav bijis nekādu personīgu

piedzīvojumu šinī lietā, vai ari kuri paši nav baudī-

juši šādas audzināšanas.

Pateicoties tam, labākie zēni svētdienas skolas

bibeles klasē uztver ideju, bet bieži vien, sekmīgi uz-

ņemdami burtu, viņi atstāj novārtā šīs mācības garu

un top par fanātiķiem ar aprobežotiem uzskatiem; tur-

pretim lielākā daļa nekad patiesi nesajūsminās un, at-
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stājusi šo skolas klasi, noslīkst vienaldzībā un neticībā,

jo nav viņiem gadījies sastapt roku, kas viņus atbal-

stītu dzīves kritiskā un svarigākā laikmetā, starp

16 un 24 gadiem.

Šie bēdīgie reliģiskas audzināšanas rezultāti nav

palikuši neievēroti, un pamatīgāka audzināšana, kura

tagad ievesta svētdienu skolu skolotājiem, apsola nā-

kotnē reliģiskai audzināšanai labākus rezultātus.

Ne katrs cilvēks ir spējīgs būt par labu reliģijas

pasniedzēju, un bieži vien visnopietnākie izrādās par

visnespējīgakiem, paši to neapzinādamies.

Par laimi, mūsu skautmasteru starpā ir krietni

daudz ārkārtīgi spējigu ļaužu šinī priekšmetā, bet ga-

dās ari tādi, kas lāga neuzticās saviem spēkiem; tāds

skautmasters darīs labi, ja pieaicinās savam pulciņam

garīdznieku vai citu piedzīvojušu reliģijas pasniedzēju.

Praksē skautmasters var katrā gadījumā sniegt

milzīgu palīdzību reliģijas pasniedzējam, tāpat kā

viņš var palīdzēt skolotājam, likdams saviem zēniem

nometnē jeb klubā praktiski izlietot tās zināšanas,

kuras viņi teorētiski mācījušies skolā.

Konfesionālos pulciņos parasti ir savs pulciņa

garīdznieks, un skautmastera pienākums ir, kā aizrā-

dīts mūsu Reliģisko noteikumu 2 punktā, apsprie-

sties ar viņu visos reliģiskas apmācības jautājumos.

Pats par sevi saprotams, ka pulciņa sastāvs var

būt ierobežots ar piederību pie zināmas baznīcas vai

konfesijas (p. p. Anglikāņu, Romas katoļu, Metodistu

baznīcas vai citas).



103

Reliģiskas audzināšanas nolūkiem var ierīkot diev-

kalpošanas vai klases zem nosaukuma „Skautu drau-

dzes", ~Skautu saiešana" vai cita vārda, kāds izrādītos

labāks. Es ieteicu jums rūpīgi iepazīties un apdomāt

Mančesteras konferences vērtīgos un interesantos re-

zultātus jautājumā „kā vadīt skautu draudzi."

Mūsu pulciņu lielākā daļa ir starpkonfesionali,

jo viņos ietilpst zēni, kas pieder pie dažādām ticības

šķirām.
Šādi pulciņi var it labi iztikt bez garīdznieka,

ja šie zēni apmeklē katrs savas draudzes garīdzniekus

un bauda pie viņiem konfesionālu reliģisku ap-

mācību.

Tāļāk, dažiem pulciņiem „Skautu draudze" jeb

kautkāda svētdienas klase ir izrādījusies par ļoti no-

derīgu īsta skautu gara iedvēšanai; bet tikai viņas

jāorganizē un jāvada ar rūpību un apdomu. Skaut-

masteriem aizvien jāapspriežas ar zēnu vecākiem un

galvenā kārtā ar garīdzniekiem.

Citos pulciņos, nomalēs, sastopami zēni, kuriem

no reliģijas nav ne jausmas, un ari viņu vecāki var

tiem palīdzēt itin maz vai ari nemaz. Saprotams, ka

še jālieto savādi paņēmieni un audzināšanas metodes,

nekā pie tiem zēniem, kuriem jau ir stipri reliģiski

pamati.

Še skautisms palīdz ļoti praktiskā ceļā audzinā-

tājiem un ir jau devis tanī virzienā ārkārtīgi labus

rezultātus.

Praktiskie līdzēkļi, kuri še lietojami, ir sekošie:

(a) Skautmastera personīgais piemērs.
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(b) dabas novērošana.

(c) labi darbi, izpalīdzība citiem.

(d) slimnieku kopēja darbība.

(c) vecāku zēnu atturēšana.

a) Personīgais piemērs.

Par angli vispāri mēdz teikt, ka viņš nemīl plā-

tīties ar savu reliģiju; bieži izpildīdams savus pienā-

kumus aiz reliģiskas pārliecības, viņš necenšas ļaužu

priekšā skaitīt garas lūgšanas.

Bez šaubām, zēna acīs lielāka nozīme piekrīt

tam, ko cilvēks dara, nekā tam, ko viņš runā.

Tādēļ skaumasteram ar lielu atbildības sajūtu

jādara īstais darbs, vadoties no īstiem motiviem, tā

kā tas visiem būtu darāms, bet bez kādas plātīšanās.

Še atkal vecākais brālis runās ar lielāku spēku,

nekā skolotājs,

b) Dabas novērošana.

Ir sakāms vārds: „Vairak ļaužu pie Dieva no-

vadījis Viņa roku darbs, nekā atgriezuši sprediķotāji/*

„Sprediķi akmeņos?" Ja, ir sprediķi dabas no-

vērošanā, p. p. putnu dzīvē, katras spalvas izveidošanā

pilnīgi tāpat, kā pie tās pašas sugas 10.000 jūdzu

attālumā, gāju putnu ceļojumos, ligzdu taisīšanā, olu

nokrāsā, putnēnu augšanā, mātes rūpēs par viņiem,

viņu barošanā, viņu spējā lidot, —viss tas notiek bez

cilvēka palīdzības, bet izpildot Radītāja likumu; šie ir

labākie sprediķi zēniem.

Puķes un viņu šķiras, dažnedažādi stādi, viņu.

pumpuri un mizas; dzīvnieki, viņu parašas un sugas
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Tad zvaigznes pie debess ar viņu noteiktām vietām

un kārtīgo kustību telpā dos katram pirmo jēdzienu

par bezgalību un viņas Radītāja varenumu, kura priekšā

cilvēks ir tik niecīgs. Viss tas valdzina zēnus, stiprā

mērā modina viņu pētīšanas un novērošanas spējas un

noved viņus šinī brīnumu pasaulē tieši pie Dieva

rokas atzīšanas, ja tikai kāds ierosina viņus uz to.

Es tikai nevaru beigt brīnēties, kā daži skolo-

tāji atstājuši bez ievērības šo vieglo un drošo audzi-

nāšanas līdzēkli un cīnījušies nostādīt bībeles m ā -

čību kā pirmo pakāpi, kas liktu modram, vērīgam

zēnam vērst domas uz augstākām lietām.

c) Labi darbi. Izpalīdzība.

Pietiek neliela ierosinājuma no skautmastera

puses, lai ikdienas labu darbu izpildīšana paliktu zē-

niem par parašu, un tas ir labākais līdzēklis tapt par

faktisku kristīgu cilvēku, ne tik teorētisku vien. Zē-

nam piemīt dabiska dziņa uz labu, kura meklē sevim

izteiksmi praksē; labu darbu veikšana atklāj šo dziņu

un attīsta viņu, un to attīstīdama izveido par kristīgas

tuvāka mīlestības garu.

Šīs labās dziņas izteiksme ir darbīgāka un vairāk

piemērota zēna dabai, ja viņa izveidojas saskaņā ar

skautisma metodi, nekā ja viņu grib attīstīt caur pa-

mācošu priekšrakstu pasivu uztveršanu.

(d) Slimnieku kopēja darbība.

Zēna attīstību var virzīt uz augstākiem un plašā-

kiem mērķiem, pamudinājot censties iegūt slimnieka

kopēja arodzīmi un meklēt iespējamību vingrināties
šinī arodā.
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c) Vecāku zenu atturēšana.

Tiklīdz kā caurmēra zēns skolā ir ieguvis pamat-
zināšanas lasīšanā, rakstīšanā un rēķināšanā un maz-

liet nodarbojies ar vingrošanu, viņš, apmēram 14 ga-

dus vecs, dodās dzīvē kā sagatavots un apgādāts ar

visu nepieciešamo, lai iesāktu savu darbīga pilsoņa

karjeru.

Viņam ir pieietamas priekšzīmīgas techniskas sko-

las, kā ari papildināšanās klases, ja tikai viņš grib tās

apmeklēt vai ja vecāki viņu spiež uz to pēc beigta

dienas darba. Labākie zēni to ari dara un iegūst no-

slēgtu krietnu izglītību.
Bet kas notiek ar caurmēra zēniem un nevīžām?

Tiem nolemts slīdēt atpakaļ taisni tai dzīves laikmetā,

kad viņiem visvairāk vajadzīga iegūto zināšanu turpi-
nāšana un papildināšana, taisni taī brīdī, kad notiek

viņu fiziskā, intelektuālā un morālā pārvēršanās tai

virzienā, kuru viņi izvēlējušies savai turpmākai dzīvei.

Jaunais audzināšanas likums Anglijā ir izdots,

lai izlabotu šo trūkumu, bet viņš apsola to darīt tikai

pa daļai un tikai techniskā ziņā.
Še skautisms var sniegt ļoti lielu palīdzību jau-

nēkļiem un šim svarīgam darbam mēs netaupām spē-

kus, organizēdami roverskautus, vecākus par 18 gadiem,
kuru uzdevums ir atturēt zēnus, stāties ar viņiem sa-

karos un iedvest tiem vislabākos ideālus šinīs krust-

celēs, kur jāizšķiras starp labu un ļaunu.

Pašcieņa.

Runājot par godbijības veidiem, kuri jāattīsta ze-

nos; mēs nedrīkstam aizmirst tik svarīgo godbijību
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pret sevi pašu — tas ir pašcieņu viņas augstākā no-

zīmē. Šī sajūta vislabāki ieaudzējama caur dabas no-

vērošanu, kā sagatavotāju pakāpi. Jāiepazīstās ar augu,

putnu, zivju uzbūvi un jārāda ka visi viņi ir Radītāja

mākslas darbi. Tad tādā pašā gaismā nostādāma zēna

paša miesas uzbūve: viņa ģindenis un mīkstās daļas,

muskuļu, nervu un stiegru iekārta, asiņu riņķošana un

elpošana, smadzenes un darbības kontrole; viss tas

atkārtots līdz visniecīgākiem sīkumiem miljonās cilvēku

būtnēs, no kurām nevar uzrādīt pat divas pilnīgi līdzī-

gas pēc ģīmja vai pirkstu nospiedumiem. Zēna uz-

skatus par viņa brīnišķīgo miesu var pēc tam tālāk

attīstīt, tēlojot to kā Dieva rokas darbu un svētnīcu;

katrs cilvēks ir fiziski spējīgs uz labiem darbiem un

cēliem mērķiem, ja liekās vadīties no pienākuma sa-

jūtas un augstsirdības, t. i. no augstākiem morāliskiem

rīkojumiem.
Tā rodās pašcieņa.
Nav pareizi sludināt pašcieņu skaistos skanīgos

vārdos un tad likt šiem vārdiem pārvērsties darbos,

bet pašcieņa ir jārāda zēnam visos sakaros ar viņu

un jāgaida ari no viņa uz katra soļa. Sevišķi labi var

viņas attīstību veicināt, ja zēnam dod atbildīgus uz-

devumus un liek viņam kā uzticības cienīgai personai

pildīt savus pienākumus pēc labākās spējas, izrādot

viņam uzmanību ūn cieņu un tomēr nelutinot to.

Uzticība.

Līdzās cienībai pret Dievu un tuvāko nepiecie-

šama ir ari uzticība karalim, kā valsts valdības un

Britu rāsas galvai.
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Uzticība karalim nozīmē uzticību mūsu zemei un

tautai. Politiskas kaislības ir spējīgas sagrozīt jūsmīgu

ļaužu domas tik tāļu, ka sekodami savam viedoklim,

viņi aizmirst savu līdzpilsoņu intereses un bieži vien

neapzinīgi rada briesmas to labklājībai un laimei. Uz-

ticība karalim un tēvijai ir vērtējama ļoti augsti, jo viņa
notur cilvēka uzskatus līdzsvarā un īstajā perspektivē.

Ārēja izteiksme, kā salutēšana karogam, karaļa sumi-

nāšana un tā tāļāk, palīdz šīm jūtām uzplūst, bet gal-

venais še ir tā īstā gara attīstīšana, kurš slēpjas zem

šādas demonstrācijas. Nesen man bij saruna ar kādu

pilsoni, kurš nezināja, kādēļ viņam, brīvi dzimušam

britam, jāapsola uzticība karalim. Es viņam jautāju,
vai viņš domā palikt uzticīgs Impērijai, jeb ari būtu ar

mieru pamest kādu no Britanijas aizjūras zemēm, ja
tai draudētu briesmas ? O, ne, viņš pilnīgi piekrītot

tam, ka Impērija jāuztur, jo savādi mēs zaudētu savu

nacionālo labklājību. — Bet tādā gadījumā ari Impēri-

jai, kā kurai katrai nacionālai organizācijai, ir vajadzī-

ga galva; pat lieliniekiem ar vispārējo vienlīdzību ir

vadoņi, (kuriem bez neaprobežota skaita automobiļu

un sievu, — piešķirta ari vara par savu pavalstnieku
dzīvību un nāvi). — Ja, tas ir pareizi, galva ir ne-

pieciešama, bet tikai viņu vajadzētu tautai pašai izvē-

lēt. — Labi, bet vai jūs domājat, ka Kanāda labprāt

atzīs par savu galvu kādu austrālieti vai ari Austrālija

pieņems kādu Anglijā iemīļotu konzervativu parlamenta

locekli ? — Nedomāju. — Vai karaliskā valdība pie

pastāvošas ierobežotas konstitūcijas ir kādu reizi pār-

kāpusi savu varu vai ari izrādījusies par nespējīgu
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savu mērķu sasniegšanā? Mūsu karalis p. p. neva-

rēja piedalīties Versaļas miera konferencē vai ari uz-

spiest valstij savu politiku, kā kāds cits patvaldīgāks
valsts galva.

Ne bez iemesla čukst, ka prezidentam Vilsonam

viesojoties Parizē, no Ņujorkas viņam atsūtīts ziņo-

jums, ka ja viņš tūlit neatgriezīšoties, tad Amerikā

nodibināšoties republika.

Zēna uzticība sev pašam, tas ir savai sirdsapzi-

ņai, ir liels solis uz pašnoteikšanos. Uzticību citiem

labāk pierāda pašizteiksme un darbība, nekā profesija.

Kalpošana citiem un pašuzupurēšanās nepieciešami
ietver sevī ari gatavību kalpot savai zemei un, ja ap-

stākļi prasītu, aizsargāt to no svešinieku iebrukuma ;

tas ir katra pilsoņa pienākums. Bet ar to vēl nav sa-

cits, ka viņam jāattīsta asinskārīgs vai kauslīgs gars,

nedz ari ka zēns jāaudzē kareivja uzdevumiem vai

kaujas nolūkiem. To var atlikt līdz tam laikam, kad

viņš pats varēs par to spriest. Tomēr rīkošanās ar

vieglo šauteni ir laba sagatavošana un zēna morālei

nekādas kaites nerada ; pavisam otrādi, viņa dara labu,
veicinādama saņemšanos, spēku spraigumu, acumēru,

noteiktību v. t. t. Bez tam ta viņam var labi node-

rēt, ja viņam kādreiz būs jāpalīdz aizstāvēt savu tē-

viju vai, kā tas bieži atgadās kolonijās, būs jāaizstāv
savs dzīvoklis pret mežoņu bariem vai uz kuģa vir-

sas jāatgaiņājas no pirātiem.

Piemērojaties lēnākā solim

Es prasiju kādreiz skautam, kurš atgriezās no

speciāla skautu dievkalpojuma, par kādu tekstu mācī-

tājs runāja ?
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«Topiet līdzīgi vīriem", atbildēja zēns.

„Ja, un ko tas nozīmē?"

„Es gan neesmu pilnīgi skaidrībā, bet man lie-

kas, ka viņš gribēja teikt, lai mēs, atstādami baznīcu,

soļotu tā kā pieauguši cilvēki."

Sprediķotājs bij sastapies ar zēnu, kurš iegau-

mēja tekstu, bet bij lidojis frāzēs un idejās, kuras

izrādījās par augstām viņa klausītāju saprašanai. Būtu

jādomā, ka nedaudzi pielaidīs tik acīs krītošu kļūdu,

bet, par nožēlošanu, notiek pavisam otrādi. Augstli-
došana nav tik vien bieža, bet parasta lieta. Es esmu

redzējis lūgšanas grāmatas zēniem, pildītas ar garām

un mākslotām aizlūgšanām. Es labāk noklausītos sirs-

nīgā «Ak, Kungs, dodi ka man vēl atliktos kāds ga-

baliņš pudiņa, kad visi būs savu tiesu paņēmuši",

nekā dzirdētu ka mazs puisēns ar pacilātu sirdi

skaita lūgšanas, par kurām viņam nav sajēgas.

Labāk lai lūgšanas nāk no sirds, nekā tiek

noskaitītas ar visu sirdi.

Galvenie principi, kurus es personīgi uzsveru

lūgšanās, ir: lai viņas būtu īsas, izteiktas visvienkār-

šākos vārdos un pamatotas uz vienu no šām divām,

idejām: 1) pateicība Dievam par saņemto Svētību va
1

prieku; 2) lūgšana pēc morāla pabalsta, spēka vai vadības

kādā Dievam veltītā darbā. Nav viegli noteikt reliģiskas
audzināšanas veidu skautismā, kurā ietilpst tik daudz

dažādas konfesijas, tādēļ sīkāki noteikumi par pienā-

kumiem pret Dievu plašā mērā jāatstāj vietējo darbi-

nieku rokās. Bet nav nebūt grūti noteikt attiecības

starp cilvēkiem, jo tieši pienākumi pret tuvāku ir ie-
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pīti gandrīz katrā ticības veidā. Skautisms ir lietisks

palīgs viņu izvešanai dzīvē. Vispirms jāņem vērā, ka

pienākums pret tuvāko nav izsmejams ar labdarību

vien — jādara vairāk — bieži viņš prasa ari pašuz-

upurēšanos.

Pašmīlība.

Ja man prasītu, kurš netikums ir visplašāki iz-

platīts angļu tautā, es sacītu — pašmīlība. Pēc pirmā

acu uzmetiena jūs man nepiekritīsiet, bet ieskatāties

dziļāk un, es ticu, jūs nāksiet pie tā paša slēdziena.

Pēc tieslietu zinātnes atziņām, lielākā daļa noziegumu

tiek pastrādāta pašmīlības apmierināšanai, aiz iegūša-

nas, iznīcināšanas vai atriebības kāres. Caurmēra cil-

vēks labprāt ziedo nabagu uzturēšanai un sajūt pie

tam gandarījumu par sava pienākuma izpildīšanu, bet

atteicas ierobežot savu pārtiku un laba vīna porciju,

lai radītu ietaupījumu šim mērķim.

Pašmīlība parādās tūkstošos dažādos veidos.

Ņemsim par piemēru politiķus. Šie ļaudis apgaismo
kādu jautājumu, kuram acīm redzot ir divas puses,

tā, it kā viņam būtu tikai viena puse, proti ta, kuru

viņi apgaismo, un noķengā visus tos, kuri raugās uz

šo jautājumu no citas puses. Aiz šiem iemesliem ļau-
dis var pastrādāt šausmīgus noziegumus zem augst-

skanīgiem nosaukumiem. Tāpat var izcelties kari starp

tautām, kuras neviena nav spējīga saprast otras vie-

dokli, jo pilnīgi apžilbinātas katra no savām interesēm.

Ari šķiru pretešķības rodas no tā, ka katra redz tikai

savu stāvokli un~ar īgnumu raugās uz citiem. Streiķi
un lokauti it bieži ir pārspīlētas pašmīlības rezultāts.
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Dažos gadījumos saimnieki nav ņēmuši vērā, ka smaga

darba strādniekam pēc taisnības ir ari tiesība saņemt par

savām pūlēm zināmu daļu pasaules labumu, un ka viņš
nebūt nav notiesāts uz mūža kalpošanu, lai tikai nodro-

šinātu akcionāram zināmu virspeļņu. No otras puses,

strādniekam ari jāsaprot, ka bez kapitāla nav iespē-

jama ražošana plašos apmēros un ka kapitāls nav

iespējams bez zināma atlīdzinājuma akcionāriem par

to risku, kuru viņi uzņēmušies, ieguldīdami savus

līdzēkļus.
Pašmīlības piemērus mēs redzam ikdienas avīzēs,

lasīdami neskaitāmo mazisko cilvēku iesūtījumus, kuri

pie katra sīka sarūgtinājuma steidzīgi ķērās pie «zi-

ņošanas laikrakstos". Pašmīlību mēs varam novērot

jau pie bērniem, kas rotaļājas uz ielas; tas, kurš nav

apmierināts ar savu neveiksmi, piepeži atstāj rotaļu ar

piezīmi: „es vairāk negribu rotaļāt!" Tas apstāklis
ka viņš pārtrauc citiem prieku, viņam nekrīt svarā

kad tikai viņš ir apmierinājis savas dusmas.

Kāizravēt pašmīlību.

Skautisma paņēmieni, kuri ieteikti audzināšanas

tabelē (lp. p. 18) palīdz izvest zēnu no pašmīlības

grambām. Tapis izpalīdzīgs, viņš jau ir uz pareizā

ceļa, kas ved uz šīs kaitīgās īpašības nomākšanu un

izravēšanu. Tas mazumiņš labu darbu, kurš ietilpst

skautu solījumā, ir jau pirmais solis šinī ceļā. Dabas

novērošana un draudzēšanās ar dzīvniekiem pastiprina

viņā simpātijas jūtas un nomāc nežēlības tieksmes,

kuras, kā saka, piemītot katram zēnam (lai gan es

personīgi neesmu pārliecināts, ka viņas ir tik vispārī-
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gas, kā to apgalvo). Pieradinājies pie šiem sīkiem

labiem darbiem, viņš tāļāk mācās, kā sniegt pirmo

palīdzību un aizstāvēt tos, kam pāri dara, bet mācīda-

mies glābt dzīvību nelaimes gadījumā, viņš itin dabiski

attīsta sevī pienākuma sajūtu pret tuvāko un gatavību

uzupurēties briesmu brīdī. No šejienes atkal pāreja

uz pašuzupurēšanās ideju par labu citiem, savam na-

mam, savai tēvijai, kura noved pie augstāka veida

patriotisma un lojalitātes, nekā tas panākams caur

ekstatisku karoga vicināšanu vien.

Godīgums. (Fair Play).

Godīguma ideja ir zēnos ļoti labi ieaudzējama un

izveido viņos to noteikto taisnības sajūtu, kura nedrīkst

iztrūkt viņu raksturā, ja tie grib izaugt par tiešām la-

biem pilsoņiem.

Šādu parašu, vērot notikumus no citu biedru

viedokļa, var attīstīt caur tādām sacīkstēm un rotaļām
brīvā gaisā, kur godīgums nostādīts kā pamata īpašība,

vai tas būtu futbols vai hokejs, bokss vai cīkstēšanās.

Pa sacīkstes laiku še jāievēro visstingrākie noteikumi,
kuri prasa no sacīkstes dalībniekiem pašsavaldīšanos

un nosvērtu gara stāvokli; ļoti svarīgs ir ari tas ap-

stāklis, ka še sacīkstei beidzoties uzvarētājs izturās

labvēlīgi pret uzvarēto, un uzvarētā pretinieka pienā-

kums ir pirmām uzgavilēt un apsveikt savu uzvarētāju.

Sakuma tas prasa piespiešanos, bet tad paliek

par parašu.
Šādiem sīkumiem skautmasteram jāpiegriež no-

pietna vērība, jo tiem piekrīt svarīga loma zēna
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rakstura attīstībā. Briti aizvien ir bijuši pazīstami ar savu

godīguma sajūtu kā sacensībā uz godalgu, tā ari karā.

Un mēs arvien esam jūsmojuši par tiem, kam piemīt

šis godīgums, lai tie būtu pat mežoņi. Jaun-Zelandes

Maori karā pret mums rādīja savu dabisko augstsir-

dību, kura mūsējos modināja stipru atsauksmi, lai gan

mēs vedām karu pret tiem; un pārsteidzoši bij no-

vērot, cik plašā mērā viņi gaidīja ari no mums to pašu

augstsirdību. Kādreiz viņi ar baltu karogu piedāvāja

mums pamieru, jo viņiem esot pietrūcis kara mate-

riālu (amunicijas) un viņi lūdzot dot viņiem laiku

atjaunot savus krājumus. Citu reizi, būdami vairāk

dienas ielenkti kalnu cietoksnī, viņi nosūtīja vēstnesi

ar baltu karogu paziņot Britu virspavēlniekam, ka šis

esot apmeties pie viņu vienīgā ūdens avota un ka viņi
nebūšot spējīgi pieņemt kauju, kamēr viņiem neļaušot

apgādāties ar ūdeni!

Varbūt viens šīs mūsu tautā iesakņojušās augst-

sirdības cēlonis meklējams tai apstāklī, ka viduslaiku

bruņinieku nosacījumi mūsu zemē nāca s[/ēkā jau ļoti

sen, ap 500. gadu, kad karalis Arturs saviem Apaļā
Galda bruņiniekiem radīja likumus, kuri no šā laika

uzskatāmi kā dižciltīgā (džentlmeņa) uzvešanās pamats.

Viņš dibināja Sv. Jura ordeni. Šie likumi, kā viņi no

jauna bij izsludināti Indriķa VII. laikā, skan šā:

1. Viņi drīkst noņemt savas bruņas vienīgi atdu-

soties naktī.

2. Viņiem jāmeklē piedzīvojumi, caur kuriem

sasniedzamas «plaša pazīšana un slava".

3. Aizstāvēt nabagos un vārgos.
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4. Sniegt palīdzību ikkatram, kas viņas meklē

taisnā ķildā.

5. Neviena neaizskārt.

6. Cīnīties par Anglijas brīvību un labklājību.
7. Darboties vairāk goda dēļ, nekā peļņas dēļ.
8. Nekad ne aiz kādiem iemesliem nelaust savu

solījumu.
9. Uzupurēties aizstāvot savas tēvijas godu.
10. Labāk izvēlēties mirt ar godu, nekā bēgt

ar kaunu.

Tāļākais teicamais līdzēklis godīguma un nesav-

tības ieaudzināšanai ir debates zēnu starpā par viņus

interesējošiem jautājumiem, kuras ļauj iepazīties ar tiem

vispusīgi. Tā zēni nāk pie atzīšanas, ka katram sva-

rīgam jautājumam ir divas puses un ka nedrīkst aiz-

rauties no kāda oratora runas dāvanām, iekam nav iz-

teicies pretējās puses aizstāvis šinī lietā un ka tikai

tad var salīdzināt abu partiju aizrādījumus un nosvēr-

ties par labu vienai no tām.

Balsošanai ar roku pacelšanu nav praktiskas au-

dzinošas nozīmes, jo Še svārstīgais un neuzmanīgais

zēns aizvien balsos kopā ar vairākumu, Katram jā-

uzraksta savs lēmums „ja" vai „ne
w

uz papīra sloks-

nītes un ta jāiesniedz. Tas nodrošinās zēna spējas

patstāvīgi izteikt savas domas pēc pienācīgas vispusīgas

jautājuma apspriešanās.

Tāpat negaidīti pārbaudījumi, kā ari šķīrēja tiesa,

ja viņu vada nopietni un ar tiesas paņēmieniem, veicina

zēnos taisnības un godīguma ideju nostiprināšanos un

liek viņiem pamazinātā veidā izpildīt nākošā pilsoņa
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iesneša vai liecinieka pienākumus. Otrs līdzeklis šinī

pašā virzienā ir goda tiesa. Tā kā še zēni izpildīdami

goda tiesas locekļa amatu, uzņēmās lielu atbildību, tad

še no viņiem tiek prasīta ari jo liela nopietnība; viņi
mācās savā domu gaitā rūpīgi ieturēt pareizo virzienu

un uzklausīt pierādījumus no abām pusēm.
Tā skautmasters, kurš spraudīs sev par mērķi

izkopt savos zēnos nesavtību, godīgumu un pienākuma

jūtas pret citiem atradīs tam jo plašu izdevību kā

pulciņa telpās tā ari ārpus tām. No visiem jautājumiem,
kurus mums nākas iztirzāt un kas vērsti uz patstā-

vības un pilsoņa apziņas attīstīšanu, šis, man liekās

ir viens no svarīgākiem, un es bīstos, ka būšu viņu

apskatījis pārāk pavirši.

Kalpošana sabiedrībai.

Sabiedriska darbība dod vislabāko iespēju attīstīt

praktiski pienākuma sajūtu pret sabiedrību, patriotismu

un pašuzupurēšanos.

Jūras skauti kara laikā brīvprātīgi uzņēmās grūto
krastu apsargāšanas darbu un caur to kā ari citiem

labiem darbiem pierādīja, ka jaunātne ir vienmēr ga-

tava cītīgi darboties tur, kur redz kādu labu mērķi.
Šī tieksme ir spēcīgs līdzēklis vadīt vecākos zēnus un

praktiski attīstīt pilsoņa ideāla pamatvilcienus.

Skautu palīdzība pie ugunsgrēkiem un nelaimes

gadījumos kā pilsētās tā uz laukiem ir vislabāki pie-

mērota roveriem un darbojas kā pievelkošs spēks uz

vecākiem zēniem, jo dod tiem iespēju izdarīt pakalpo-

jumus sabiedrībai.
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Šāds pulciņš sākumā organizējas, apgādājas un

apmācas kā ugunsdzēsēju brigāde, bet ar laiku iemā-

cas sniegt palīdzību visos nelaimes gadījumos, kādi

vien iespējami apkārtnē. Tādi p. p. var būt:

lelas nelaimes gadījumi ar vai caur automobī-

ļiem, tramvajiem, važoņiem v. t. t.

Gāzes, ķimiskas vai citas eksplozijas.
Pali vai ūdensplūdi.

Nelaimes gadījumi caur elektribu.

Dzelzsceļa nelaimes gadījumi.

Nogāzušies koki vai sagruvušas ēkas.

Nelaimes gadījumi uz ledus.

Nelaimes gadījumi pie laivā braukšanas vai pel-

došanās.

Nikni vai traki dzīvnieki — vērši, suņi, zirgi v. t. t.

Nelaimes gadījumi ar mašinām.

Aeroplanu sadragāšana.

Kuģa bojā iešana v. t. t.

Še vajadzīga bez tās apmācības, glābšanas
un pirmās palīdzības sniegšanas, ko prasa no uguns-

dzēsēju brigādes, vēl ari zināšana un mācēšana dažā-

dos atsvabināšanas un glābšanas paņēmienos, kā ari

speciālas pirmās palīdzības sniegšana katrā no šiem

gadījumiem; tā piemēram : gāzu un ķimikāliju pazī-

šana, kā vieglo, tā smago; rīkošanās ar laivu, plostu

improvizešana, glābšanas auklas, bloka un sviras lieto-

šana; glābšanas riņķu lietošana, dzīvības glābšana

ūdenī, mākslīga elpošana v. t. t.; kā apieties ar nik-

niem dzīvniekiem; kā apturēt darbojošos mašinu; kā

rīkoties ar elektribas vadiem, degošu petroleju v. t. t.
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Dažreiz būtu labāki, ja katrs kops specializētos

atsevišķā nelaimes gadījuma veidā, bet parasti pulciņa

vispilnīgākā darba spēja sasniedzama tad, ja kopi

piekopj visus šos veidus pēc kārtas.

Lai labāk varētu organizēt palīdzības sniegšanu
tad katram kopām uzliek īpatnējus uzdevumus, p. p.

glābēja kops, pirmās palīdzības sniedzēju kops, pūļa

atturētāju, ziņnešu, aparātu v. t. t. kops.
Kā saziņot skautus uz nelaimes gadījuma vietu,

ierādīt, kas kuram darāms, sakopot nepieciešamos apa-

rātus v. t. t., tas atkarājas katru reiz no vietējiem ap-

stākļiem.

Izpildāmo uzdevumu dažādībā ietilpst daudz tādu

darbības veidu, kuri saista zēna interesi.

Lai sasniegtu jo lielāku gatavību un veiklību, ļoti

noderīgi ir šad un tad sarīkot māņu sasaukšanas uz

improvizētiem nelaimes gadījumiem.

Ja še parādās neapšaubāma gatavība un lietde-

rība, tad ari sabiedrības interese izpaužas labvēlīgā

veidā. Tad parādās šīs metodes divkārša vērtība:

sniegdama zēniem audzināšanu, viņa nes svētību ari

visai sabiedrībai.

Parauga kopa programa.

Priekšmets V. Palīdzība un kalpošana citiem.

Priekšmets. Teorija un prakse.

1. nedēļa. Godbijība. Pieradināšanapie izpalīdzības.

Pienākums pret Dievu un Garīga parāde (dievlūgšana).
tuvāko. Pienākums pret Kā viņu sarīkot un izvest

karali un tēviju. nometnē.
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«Skautu draudze".

Dabas pētīšana caur novē-

rošanu, ekskursijas vai mu-

zeju apmeklēšana, kur redza-

mi augi, putni, zvēri, rā-

puļi v. t. t.

Zvaigžņu novērošana.

Speciāli policijas pienākumi.
Strēlniecība sieviešu un bērnu

aizsardzībai.

2. nedēļa. Kalpošana Vingrināšanās slimo kopēja

citiem. arodā: pirmās palīdzības snieg-

Izpalīdzība. šana, ēdināšana, sanitāra dar-

Augstsirdība. bība, diete un citi sīkumi.

Vingrināšanās ceļa vadoņa
arodā.

Slimo kopēja prakse.

3. nedēļa. Kalpošana Personīga gatavība; pulciņu

citiem. organizēšana kopos dažādu

Dzīvības glābšana, pienākumu izpildīšanai sa-

pašuzupurēšanās. karā ar nelaimes gadīju-

miem, p. p. pūļa aizturē-

šanai, palīdzības sniegšanai,

glābšanai, pirmās mediciniskās

palīdzības sniegšanai, ambu-

lancei v. t. t., tādiem gadīju-

miem, kā ugunsgrēks, ūdens-

plūdi, pasprukuši zirgi, pašnā-

vība, sabrukums, panika, sain-
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dēšanās ar gāzi, elektrisks trie-

ciens, aeroplāna kritiens v. 1.1.

Prakse ar glābšanas aparā-

tiem, ugunsdzēsēju rīkiem, šļū-

teni, pasprukušiem zirgiem;
dzīvības glābšana ūdenī, uz

dzelzsceļa, kuģim bojā ejot u.t.t.

4. nedēļa. Nesavtība. Tālākā prakse iepriekš uz-

Godīgums. dotajā.

Taisnīgums. Rotaļas, kuras attīsta godī-

gumu un noteikumu ievē-

rošanu.

(Uzvarētie apsveic uzvarē

tājus).

Kopnieku apspriedes.

Kopējas apspriedes un pie-

dalīšanās goda tiesā, kur jāno-

klausās abas puses un tad

nopietni jātaisa lēmums.

Nedēļas beigas Sestdienā tāļāka prakse pēc

nometnē. 3 un 4 nedēļas programas.

Svētdien — pirmās un otrās

nedēļas prakse.

Dzīves atjaunošana.

Ko skautisms var darīt šinī virzienā

Daudzi man priekšā liktie jautājumi par to, kādu

stāvokli skautu kustība ieņem dzīves atjaunošanā pēc

kara, pierāda, kādā mērā mūsu virsnieku domas dar-

bojas šinī virzienā; un tas stiprina manu pārliecību,
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ka mēs esam spējigi kaut ko veikt ari šinī svarīgā darbā.

Es to esmu jau vairākkārt izteicis, bet, acīm re-

dsot esmu bijis diezgan nenoteikts šā virziena sīkākā

nospraušanā.

Un tiešām, ievērojot to, cik grūti ir pareģot, kas

var notikt pēc miera noslēgšanas, nav viegla lieta dot

še aizrādījumus, bet vēl grūtāk — noteiktu plānu.

Tomēr nedaudzi punkti ir jau nostiprinājušies un

noskaidrojušies, un tie palīdzēs mums atrast ceļu.

Vispirms pievedīšu kādas nesen izteiktas domas:

„Ja karš nesniegtu mācību, no kuras jāliekas vadīties

tiem, kas viņu pārdzīvo un tiem, kas stāsies viņu vietā,

mācību, kura rāda, kā iespējams radīt jaunu iekārtu, tad

karš būtu vislielākā katastrofa, kāda cilvēcei pazīstama."

Šīs domas neviens nenoliegs.

Apdomāsim, kas būtu šis galvenais ļaunums
mūsu starpā, kurš būtu jāizdziedē un kurš pateicoties

kafa apgaismojumam un piedzīvojumiem varētu tikt

izdziedēts par labu tiem, kas stāsies mūsu vietā, ja
tiktu sperti vajadzīgie soļi.

Pēc manām domāmjāuzlabo zemāko darba strād-

nieku apstākļi. (Es nelietoju vārda „šķiras". Man

gribētos piedzīvot šā vārda atmešanu uz visiem laikiem

ar visu to ļaunumu, ko viņš ir radījis).
Līdz šim to kavēja pretešķības starp tā saucamām

..šķirām", starp kapitālu un darbu v. t. t.

Bet pēc dabas mēs esam vienādi radījumi, no

vienām asinīm un vienas miesas: robežas starp šķirām
ir mākslīgi celtas un tādēļ var tikt noārdītas pēc mūsu
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velēšanas. Šī ir viena kara iegūta mācība, kura mums

jāņem labi tuvu pie sirds.

Tiešām, karš pamazam izdarīja mums šo pakal-

pojumu ar savu vispārīgo iesaukšanu, neatšķirdams

bagāta no nabaga, ar viņu kopēju peidalīšanos grūtībās

un briesmās, ar viņu kopējo ziedošanos kopējam ideā-

lam frontē, uzlikdams pakaļpalicējiem aizmugurē vie-

nādas bēdas un rūpes.

Vai tad mēs pēc beigta kara atļausim izgaist mū-

su kara laikā iegūtai vienības apziņai un atdzīvoties

tai nožēlojamai partijas politikai, sociāliem iežogoju-

miem un ķildām rūpniecības darbinieku starpā, kuri

bij radījuši pirmskara laikmetā tik kļūmīgus apstākļus?
Dievs lai nedod !

Karš būs mums izdarījis šo pakalpojumu, ja mēs

pratīsim viņu pienācīgi izlietot. Mūsu mērķis lai būtu

samaisīt šķiru ar šķiru un radīt laimīgāku un cilvēcī-

gāku dzīvi visiem, lai nabagākais varētu baudīt savu

daļu prieka tik pat labi kā viņa vairāk pārtikušais

brālis; uzņēmējam jātop humānākam, jāizturas drau-

dzīgi, godīgi un augstsirdīgi pret saviem darbiniekiem;

strādniekam jārāda, kā jālieto līdzēkļi, lai vissekmīgāk

radītu sev labāku mājas iekārtu un lielāku dzīves pil-

nību. Abām pusēm jāapvieno spēki, lai abas varētu

uzlabot savus apstākļus.

Jāiedēsta nesavtība, pašdisciplina, plašāka sabie-

driska sajūta, goda un pienākuma apziņa, un tādas

īpašības, kuras katram cilvēkam neatkarīgi no

viņa stāvokļa, ļauj lūkoties pāri pār viņa galveno

grāmatu vai solu un redzēt sava darba sabiedrisko liet-
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derību, ļauj viņam savā vientuļajā darbā iepīt kādu pa-

kalpojumu citiem tāpat kā sev, attīstīt sevī kādu uzskatu

par to, kas ir daiļš dabā, mākslā vai literatūrā, paaug-

stināt savas garīgās dziņas un atrast iepriecinājumu
savā apkārtnē, kāda viņa ari nebūtu.

Šinī ziņā mēs, skautisma darbinieki, varam darīt

daudz, gan piegādādami materiālus, gan likdami pa-

matus.

Anglijas izglītības likums un skautisms.

Raksturs un kultūra visiem.

Lords Grewe nesen runāja par pārmaiņām, kuras

notikušas audzināšanas mērķos. Pirms nedaudz gadiem

par audzināšanas mērķi šāka uzskatīt «padarīt bērnus

darbīgus", kamēr iepriekšējais mērķis bija vērsts tikai

uz «zināšanu piesavināšanos", bet ari tagadējais vairs

nav uzskatāms par pietiekošu.

Morālo īpašību vērtību tagad noteic raksturs; bet

kāpes, pa kurām tas sasniedzams, ir krietnu daļu ie-

tērptas miglā un nenoteiktas.

Mr. Clvnes savā nesenā apmeklējumā Kembridžā

izteicās, ka modernās civilizācijas traips ir bijis neveik-

sme pacelt rokpelni no kalpošanas stāvokļa un nodro-

šināt viņam kulturelās dzīves un atpūtas iespēju.

Tas panākams pa daļai caur algas paaugstinā-
šanu un labāko saprašanos starp darba devēju un

strādniekiem, bet sevišķi plašā mērā caur strādnieka

paša rakstura audzināšanu.

«Visiem plašu izglītību" ir tagad plaši izplatīts
sauciens. Cerams, ka jaunais angļu izglītības likums
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dos jaunus pauākumus šinī virzienā. Bet šī palīdzība

nebūs visai liela, jo vispirms un pār visām lietām jā-

attīsta raksturs, un mūsu skautisma audzināšana caur

roku darbiem, veselības kopšanu un kalpošanu pēc

savas vērtības nestāv tam nebūt pakaļ.

Šo augsto vērtējumu raksturam bij piešķīruši ari

daudzi lordu nama locēkļi pie izglītības likuma

apspriešanas.
Tikai astoņu balsu vairākuma dēļ skautisms ne-

tika uzņemts šinī likumā kā praktisks rakstura attīstī-

šanas piemērs.

Lords Svdenham iesniedza papildinājumu, ka rak-

stura un pilsoņu apziņas audzināšana pēc šā likuma

jānostāda „tādos apmēros, kā to piekopj skauti v. t. t."

Tas fakts, ka vairāki lordi izteicās par mums ap-

zinīgi un krietna daļa no viņu klātesošiem nodevasavas

balsis mums par labu, ir ļoti iepriecinošs pierādījums,
ka mēs darbojamies pareizā virzienā.

Še minētais likums ir liels sasniegums audzinā-

šanas tuvākai saskaņošanai ar mūslaiku prasībām, bet

būs vajadzīgs vēl turpmākais likums, lai viņu saskaņotu
ar nākotnes prasībām.

Strādnieku stāvoklis pret skautismu.

Musu principu pieņemšana Amerikā.

Tagadējā kritiskā brīdī, kad mēs cenšamies saska-

tīt to īsto virzienu, kurā vest savus zēnus, ļoti ierosi-

noša ir Fisher Unwin izdotā grāmata „The Problems

of Reconstruction". Starp daudzām viņā izteiktām
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domām mūs sevišķi interesē Guy Kendall (strādnieku

audzināšanas savienības biedris) izteiktās domas. No-

daļā «Nodarbošanās iespaids uz skolas audzināšanu"

šis strādnieku pārstāvis izteicas tā: «Papildu skolas

audzināšana jāvērš tikai uz audzēkņu miesas, gara un

rakstura attīstīšanu un jāstāda tiešā attiecībā ar viņu

apkārtni un interesēm." levērojot šinī noteikumā vār-

diem «tikai" un «apkārtne" viņiem piemītošo elastību,

var nākt uz domām, ka mūsu mērķi skautismā ļoti labi

saskan ar strādnieku audzināšanas savienības idejām.

Un ja pēdējā iemiesojas vispāri strādnieku kārtas uz-

skati, tad mēs savu mērķu sasniegšanā ejam ar to

roku rokā.

Un tiešām, Amerikas Darba partija pasludināja

savu noteiktu spriedumu par skautismu. Par mani,

personīgi šis spriedums bij skaidri neglaimojošs, kas

laikam ar būs pilnīgi dabiski; bet vispāri mūsu lietai

tas bij labvēlīgs.

Amerikas Darba federācija noturēja Illinoisā ap-

spriedi par Amerikas skautu mērķiem, metodēm un

organizāciju un pieņēma šādu lēmumu:

«Skautu kustībā ir daļa laba un daļa nederīga.

Nederīgā daļa nāk no Anglijas un viņas izgudrotājs ir

ģenerālis Baden-Powell
...

Šis bij viens no vadoņiem
Būru karā, kur novēroja, cik daudz vājāki par Būriem

bij Britanijas kareivji. Tad viņš laida darbā savu

skautismu, kura uzdevums bij piešķirt Britanijas ka-

reivjiem Būru fiziskās spējas un tanī pašā laikā aklu

paklausību priekšniekiem."
Cik pilnīgi še attēloti skautisma mērķi!
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Nekad es neesmu uzstādījis šādus mērķus savā

rokas grāmatā un nedomāju ari ka viņi pilnīgi saietos

ar patiesību, jo skautismu es nodibināju jau pirms

Būru kara izcelšanās; tāpat šā kara laikā es nereizes

neesmu atzīmējis, ka Britanijas kareivis stāvētu zemāk

nekā Būrs; beidzot akla paklausība nav savienojama

ar mūsu noteikto mērķi —attīstīt zēnā īpatnību un inicia-

ti vi.

Izšāvusi savus pārmetumus pret mani, šī komisija

tāļākā gaitā tomēr turās pie lietas un izsakās atzinīgi

par skautisma principiem savā lēmumā, kurš noteic,
ka „cik tāju Amerikas skautu kustība atrodas zem

Amerikas Darba Federācijas ierēdņu modrīgās acs, ko-

misija ieteic to, ko mēs šinī kustībā esam atraduši par

derīgu, un mēs vadīsimies no šiem lēmumiem, iekam

nejutīsimies pārliecināti, ka jāieņem cits stāvoklis.

„Tālāk mēs nosodām Savienoto Valstu Skautu*)

organizāciju (pakaļdarinājums mūsu kustībai) un visas

citas līdzīga rakstura organizācijas par to, ka viņas
nāca militārismu un aklu paklausību priekšniekiem."

«Izteikdami savu piekrišanu Amerikas Skautu ku-

stībai, mēs ceram, ka šī organizācija dzīsies pēc pastā-

vīgām ciešām draudzīgām attiecībām ar organizēto

Strādnieku Kustību viņas darbā un cīņā par labāka

materiāla, politiska, morāla un zociala stāvokļa sasnieg-
šanu mūsu zemes strādniekiem".

*) Tulkotāja piezīme: Z. Amerikas Sav. Valstīs pa-

stāvēja divas organizācijas: „The Boy Scouts of. Amerika" (pēc

Baden - t>oweU'a sistēmas) un «United States Boy Scouts" —

militāra organizācija.
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Atmezdami šā jautājuma politisko pusi, mēs

varam atzīmēt, ka mūs sāk pareizi saprast. Es tagad

jūtos vairāk pārliecināts nekā jebkad, ka mūsu skautis-

mā ieliktie mērķi paši sevi ieteiks tiem, kas cenšās

uzlabot strādnieku apstākļus, jo mēs jau ierosinām

zēnu attīstīt savu īpatnību raksturā un saprātībā, izvei-

cībā un arodā, veselībā, spēkā un kalpošanā saviem

tuvākiem un šīs ir taisni tās īpašības kuras nepiecie-

šamas, lai virzītu nākošo paaudzi uz labākiem pama-

tiem, lai tā sasniegtu dzīvē labākus panākumus un

lielākā pilnībā baudītu dzīvi, ko Dievs viņiem devis.

Mums jādod katram zēnam—sevišķi nabagākajam—

iespēja gūt sekmes dzīvē.
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Pielikums.
Piezīme. Še uzmesti vienkārši jautājumi, kādus

eksaminētājs var uzdot kandidātam uz skaumastera

diplomu, vaj ari kandidāts var uzdot pats sev par da-

žādiem iepriekšējās lapas pusēs apskatītiem mācibas

priešmetiem.

(Jautājumi, uz kuriem kandidātam jāatbild).

I. „Kā audzināt zēnu."

1. '

Kādus trīs galvenos trūkumus jūs atrodat ta-

gadējā skolas audzināšanas sistēmā un kā skautisms

var palīdzēt skolotājam tos izdeldēt ?

2. Ko jus, pec personīgiem novērojumiem, uz-

skatāt kā „darba zēna" galveno raksturojumu?

3. Nosaucat vienu „aklās ielas" nodarbošanos,

ar kuru jūs esat personīgi iepazinušies, jeb par kuru

jums ir noteiktas ziņas. Dodat padomu, kā varētu iz-

lietot skautismu šīs nebūšanas izdziedēšanai.

4. Man ir divas vēstules ar grāmatas „Scouting
for Boys" kritiku. Vienā sacīts, ka viņā par daudz

dažādu priekšmetu, tā kā macītājies nekādi nespēj

viņus visus ielāgot un tādēļ šī grāmata rada saju-
kumu. Otrs raksta, ka viņš mēģinājis trenēties, bet

izņēmis viņu visu cauri, uh tagad viņam esot vaja-

dzīga cita grāmata ar plašāku saturu. Izsakāties, kā

jūs skatāties uz šīs grāmatas uzdevumiem un dodat

no jūsu viedokļa kādu padomu, kā viņa varētu labāk

izpildīt savus uzdevumus.

5. Ko jūs saprotat zem „ļaunas apkārtnes" zē-

niem un kā varētu ar skautisma palīdzību darboties

viņai preti.
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6. Kas pēc jūsu domām ir lielākais faktors sek-

mīgā zēnu audzināšanā; uzmetat plānu, kā tas ir sa-

sniedzams ?

II. Rakstura audzināšana.

1. Kadu starpību jus atrodat starp audzināšanu

un apmācīšanu ?

2. Kādi ir jūsi uzskati uz militāro apmācību kā

līdzēkli ieaudzināt zēnā raksturu ? Noteicat īsumā

viņas labās un ļaunās puses.

3. Kādi mērķi, labās un ļaunās puses ir kopu

sistēmai, kad kops skaitās pulciņā kā vienība un stāv

zem kopnieka pilnas kontroles?

4. Ka jus ķersaties pie zena apmācības izlūko-

šanā? Kas še viņam ir jāmāca?

5. Kuri skautu
„
arodi" pec jusu domam visla-

bāki piemēroti «rakstura" attīstībai zēnā?

6. Sastādāt vienai dienai darbības programu no-

metnē, ar sevišķu nolūku, attīstīt zēnos raksturu.

Dodat savas atsauksmes par atsevišķām šīs programas

daļām.
III. Fiziska attīstība un veselība.

i. Vai varat nosaukt kādu labāku vingrošanas

paņēmienu zēnam, nekā tie seši, kas minēti grāmatā

„Scouting for Boys" ? Ja varat, tad aprakstāt viņu

īsi un pamatojat savu spriedumu. Ja esat apmierināti

ar šaī grāmatā minētiem, tad paskaidrojat, kādēļ turat

viņus par vislabākiem.

2. Ko jūs stāstīsiet par dzimumu attiecībām vi-

dējam 12 gadus vecam zēnam, ja viņa vecāki izteiks

tādu vēlēšanos? Dodat īsu uzmetumu, kā jūs to iz-
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skaidrosiet un kādu pamācību jūs dosiet jautājumā par

netiklību. Atzīmējat, vai jūsu atbilde ir dibināta

uz patiesa piedzīvojuma bērnu apmācīšanā vai uz

teorijas.

3. Izvēlējoties vietu nometnei, kādus apstākļus

jūs galvenā kārtā ņemsiet vērā?

4. Kādu barības dieti jūs ieteiksiet nabadzīgu
skautu nometnē ? Pamatojat savu izvēli un noteicat

20 zēniem vienas nedēļas barības daudzumu.

5. Kā slimo kopēja arodzīmes īpašnieks var

palīdzēt zēnam kopt veselību ?

6. Tika minēts, ka skautisms var sniegt mūsu tautas

zēniem vērtīgu palīdzību fiziskā attīstībā un veselības

uzturēšanā, ja viņš nostāsies uz kārtīgas fiziskas au-

dzināšanas sistēmas. Šā mērķa sasniegšanai ir iesniegts

priekšlikums, dibināt trīsklasīgu „atleta" arodzīmi, proti:

I. Klase. Zēni, kuri pārsnieguši sava vecuma

vidusmēru dažādās fiziskas attīstības nozarēs un prot

peldēt.

11. Klase. Zēni, kuri tāpat kā iepriekšējie pār-
sniedz vidus mēru, bet neprot peldēt.

111. Klase. Zēni, kuri neatbild 11. klases notei-

kumiem, bet pārsniedz vidus mēru dažās nozarēs.

Vai varat noteikt vislabāko metodi šī plāna izve-

šanai praksē, ņemot vērā sekojošus apstākļus :

(a) laiku; zināšanas, aparātus v. t. t, kādi pa-

rasti atrodas skautmastera rīcībā;

(b) pievilcību zēna acis, kas liktu katram zēnam

pēc tā dzīties;
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(c) to paņēmienu īpašības, kuros zēnus vislabāk

varētu vingrināt.

IV. Karjeras taisīšana.

1. Kāda techniska apmācība būtu pieietama jūsu

apkaimē skautam, kurš gribētu tapt par galdnieku (vai

cita veida amatnieku)? Ko jūs variet darīt, lai palī-

dzētu viņam uzsākt šo arodnieka karjeru?
2. Uzmetat īsos vilcienos galvenos ienesīgos no-

darbošanās veidus jūsu apkaimē, kuri būtu piemēroti

skautiem. Ja atrastos kāda specifiska nodarbošanās,

tad sniedzat viņas noteikumus, kā darba stundu skaitu,

caurmēra algas, tāļākas izredzes v. t. t.

3. Kādu ~motto" jūs dosat skautam, kuram se-

kodams tas varētu sekmīgi veikt veikalnieka karjeru ?

Uzmetat īsumā tās īpašības, kuras jūs gribētu viņam

piešķirt, iztirzādami tekstā augšā pievesto motto.

4. Kādā kārtā skautmasters var strādāt kopā ar

skolotāju, lai ievirzītu v zēnu darbu pastāvīgos arodos?

5. Kādejādi skautmasteri var lietot vietējo vietu

apgādāšanas biroju savu zēnu labā?

Iztirzājat vienas kvalificētas arodzīmes noteiku-

mus attiecībā uz zēna karjeru un ieteicat kādas pār-

maiņas viņās, kuras pēc jūsu domām vēlamas, lai pa-

darītu šo arodu derīgāku un populārāku.

V. Palīdzība un kalpošana citiem.

1. Pieņemsim, ka skautmasters grib atstāt savu

zēnu garīgo audzināšanu viņu garīdzniekiem un vecā-

kiem ; kurš skautisma darbības veids vislabāk noderēs

kā praktisks papildinājums šai reliģiskai apmācībai?
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2. Pašmīlība tika atzīmēta kā angļu tautas vis-

spilgtākais netikums. Vai varat uzrādīt viņu piemēros

un ieteikt kādus līdzēkļus viņas izskaušanai zēnos?

Varat pee tam neturēties pie šinī grāmatā pievestām

ilustrācijām.

3. Parādāt, kādā ceļā skautu var sagatavot par

savas tēvijas aizstāvētāju ienaidnieka iebrukuma gadī-

jumā, neķeroties pie aktivas militāras apmācības.

4. Uzmetat priekšlasījuma plānu, kādu skautma-

sters varētu lietot, lai attīstītu zēnā pašcieņu, savaldī-

šanos un pašapziņu.

5. Sakāt, ko jūs turat par visvērtīgāko jūsu

roverskautu organizācijā.

6. Nosaucat kādas idejas veco skautu audzinā-

šanai vai viņu intereses uzturēšanai pret skautismu.

N.B. Par „roverskautu" sauc jaunēkli, kurš

piedalās pulciņā kā skauts, bet jau sasniedzis 1/—2O

gadu vecumu.

Par „vecu skautu" sauc tādu, kurš no pulciņa

izstājies vai nu vecuma dēļ, vai darba, dzīves vietas

maiņas vai cita iemesla dēļ, kas neļauj viņam darbo-

ties pulciņā.

Kāds nedēļas beigu nometnes darbības piemērs.

(Noturēta 1914. g.).

Šī nometņu sērija tika sarīkota pa daļai lai skaut-

masterus vairāk ierosinātu izkopt savos pulciņos kopu

sistēmu, pa daļai lai dotu viņiem iespēju apmainīties

savā starpā ar idejām un tādā kārtā ienest savos pul-

ciņos jaunu dzīvību, bet galvenā kārtā lai dibinātu pa-

rauga kopus uz skautu Šefa priekšlikumu. Jāatzīmē,
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ka katra nometne'ņem par savas darbības pamatu kādu

daļu no „Scouting for Boys" vai kādu no skautu šefa

rakstiem, kas zīmējas uz skautmasteru audzināšanu.

Dati.

Nometnes dzīve notiks:

Maijā 16. un 17., jūnijā 27. un 28.

Jūlijā 11. un 12., jūlijā 18. un 19.

ilgums.

Nometni atklās sestdien, pulksten 2 p. pusd. un

slēgs pirmdien, 10 rītā.

Kopi vajadzības gadījumā var aiziet svētdienas

nakti.

Programa.

Sestdienas pēcpusdienā jārīko praktiska nodarbo-

šanās un vakarā — praktiski darbi, ar sekojošu uguns-

kura stāstu.

Svētdienas rītā jānotiek karoga uzvilkšanas parā-

dei un dievkalpojumam. Svētdienas pēcpusdienā -

sarunas par sestdienas darbu (vislabāk apskatīt no

morālā viedokļa), kurām seko to jautājumu praktiska

demonstrācija, kurus skautmasteri bij uzdevuši pagā-

jušā naktī. Svētdienas naktī paredzēta atklāta diskusija

par skautismu.

Sarunas.

Pirmā svētdienā «Rakstura audzināšana".

Otrā
„

«Nodarbošanās".

Trešā
„

«Miesa".

Ceturtā
„

«Zēnu audzināšana".

Piedalīšanās.

Organizācijas var sūtīt kopus no 5 personām.
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Tā kā nometnē valda pilnīgi kopu sistēma, tad

atsevišķi skautmasteri netiek pieņemti. Nekrīt svarā,

vai šie kopi jeb grupas sastāv no skautmasteriem,

apakšskautmasteriem, instruktoriem vai viņu vietu iz-

pildītājiem.

Organizācijas var sūtīt tik daudz kopu, cik vēlas.

Pieteikšanās jāiesūta Londonas birojā caur orga-

nizāciju sekretāriem.

Vispārējie noteikumi.

Vieta.

Vieta var tikt paziņota vēlāk, kad jau noskaidro-

jies, ka priekšlikums tiek pabalstīts. Tā var būt kaut

kur Londonā vai Londonas tuvumā.

Vadītājs.

Katru izbraukumu nometnē rīko cits vadītājs, jo

nav tāda cilvēka, kurš būtu vienādi kompetents un no-

derīgs pasniegt visus paredzētos priekšmetus. Vadoņu
vārdi netiek izpausti, kamēr es neesmu pārliecinājies,
cik daudz pabalsta es varu no viņiem sagaidīt.

Smēķēšana.

Smēķēšana nometnē nemaz nav atļauta, izņemot

nakti pie ugunskura (Scouting for Boys lp. p. 193,

194).

Dzeršana.

Nekādi dzērieni nometnē nav pielaižami, izņemot

tos, kas pagatavoti kopos, nometnē (Scouting for Boys

lp. p. 195, 196).



135

Pavēles.

Visas pavēles, cik tas iespējams, dodamas caur

svilpes signāliem (Sc. f. B. lp. p. 82). Taures netiek

lietotas.

Ziņojumi.

Pirms nometnes katra skautmastera pienākums

ir izlasīt:

I. nedēļā. Scouting for Boys, Nod. 2. un 5.

Skautu šefa raksts par „Rakstura audzi-

nāšanu."

11.
~

Sc. for B. Nod. 3. Stāsti 8. un 9.

Raksts «Rokdarbi".

111.
„

Sc. f. B. Nod. 7. un 8. Raksts «Atbil-

dība par veselību".

IV.
«

Sc. f. B. Nod. 10. Raksts «Kalpo-

šana citiem".

Programa.

L nedēļas beigās. īpatnējs raksturs.

3 pēc pusd. Sapulcēšanās.
Skautu svinīgais solījums.
Telts uzstādīšana un nomet-

nes plāna izstrādāšana.

5 pēc pusd. Tēja kopu rajonos.

6
„ „ Kartes lasīšana (topogrāfija).

Novērošana un slēdzienu tai-

sīšana. Dabas novērošana uz

laukiem un pilsētā.
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7.30 pēc pusd. Ugunskurs. Signaluguņu
mācība. Ugunskura stāsts par

skautu likumiem un kopu si-

stēmu.

11. nedēļas beigās. Izveicība un karjeras taisīšana.

3 pēc pusd. Sapulcēšanās.

Tilta būvēšana

Mezglu siešana.

Pioniera darbi.

5 pēc pusd. Tēja kopu rajonos.
6

„ „
Nometnes darbi.

Vārīšana.

7.30 pēc pusd. Šautene un viņas lietošana.

Ugunskurs.

Lampiņu signalizācija.

Stāsts, kurā attēloti «Pilsoņa

pienākumi", nodarbošanās bi-

roji v. t. t.

111. nedēļas beigās. Fiziska veselība.

3 pēc pusd. Sapulcēšanās.
Skautu solis un ierinda.

Fiziska trenēšanās sacikstēs

un rotaļās uu atpūtas brīži.

5 pēc pusd. Tēja kopu rajonos.
6

„ „ Anatomija un fizioloģija.
Noteiktība — iekšējā un ārējā.

Redzes vingrināšana. x

7.30 pēc pusd. Oža un tauste.

Kādēļ šīs sajūtas var izzust.

Ugunskurstāsts „Kā zēnam
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mācīt atturību, tīrību, anato-

miju un fizioloģiju".
IV. nedēļas beigās". Kalpošana citiem.

3 pēc pusd. Sapulcēšanās.
Nelaimes gadījumi.
Dzīvības glābšana.

5
„ „ Tēja kopu rajonos.

6
„ „

Pīrmās palīdzības sniegšana

(praktiski).

7.30 pēc pusd. Slimnieku kopšana.

Ugunskura stāsts „Kā audzi-

nāt pulciņu".
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Skautu ideja Latvijā.

Pirmie latvju skauti darbojās bēgļu laikmetā

Mētrainē, toreizējā krievu „družinā". Sākot no 1917.

gada Rīgā un Cēsīs pastāvēja dažas formācijas, kas

darbojās krievu valodā. 1918. gada 2. zeptembrī, Dr.

V. Maldons dibināja Cēsīs pirmo latvju skautu pulciņu,

no kura laika ari uzskatāms skautu idejas izplatīšanas
sākums Latvijā. Pulciņa dzīvē ņēma dalību bez Dr.

V. Maldoņa — dir. L. Ausēja kgs, un vadītāji Jāzeps

Dombrovskis, Kārlis Dzirkals un Aleksanders Mateass.

Tanī paša gada decembrī, skautmasters Eduards

Lapiņš dibināja Rīgā «Latvju I. nacionālo skautu pul-

ciņu". Bet kā Rīgā, tā ari Cēsīs kara un dažādu citu

iemeslu dēļ darbība bija jāpārtrauc.

1919. gadā notika vairāki mēģinājumi dibināt

vienu skautu organizāciju, bet aktivu darbinieku trū-

kuma dēļ tas neizdevās. Šinī laikā lt. Krusa dibināja

tā saucamos „kara zēnu" pulciņus, kuriem pie dibinā-

šanas bija dots nosaukums „boi-skauti." Pēc skaut-

masteru protesta otrais nosaukums tika atmests. Ari

dažās citās Latvijas pilsētās dibinājās skautu pulciņi,

piem. Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Talsos, Alūksnē v.c.

Izņemot pēdējo, pulciņi gan ilgi nepastāvēja.

1920. gada pavasarī Latvijā pārbrauca daži latvju

skautmasteri no krievu skautu organizācijas, un tūliņ

stājās pie darba. 16. jūlijā pirmo reizi sanāca tā no-

sauktā «Latvijas Skautmasteru Iniciativā grupa", sastāvā:

Valters Voits, Arveds Bredermans, Kārlis Dzirkals,

Jānis Zariņš, Eduards Lapiņš, Ringolds Menģels. Šī
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grupa uzsāka priekšdarbus vajadzīgo technisko mate-

riālu savākšanai un pulciņu dibināšanai. 17. zeptembrī

no lekšlietu Ministra uz grupas priekšsēdētāja—virs-

skautmastera V. Voita vārdu — bija saņemta atļauja
«dibināt un vadīt Latvijā skautu pulciņus". Nodibi-

nājās vairāki pulciņi; tomēr «skautmasteru grupa" par

savu galveno mērķi uzskatīja vienas oficiālas organizā-

cijas dibināšanu. Ar vairāku sabiedrisko darbinieku

palīdzību tā izdevās; statūtus parakstīja Dr. V. Mal-

dons, dir. L. Ausējs, ģen. V. Goppera kundze, V. Zā-

līts, O. Grimms, P. Strazdiņš, N. Baumans un V. Voits.

6. aprilī 1921. «Latvijas Skautu Organizācija" tika re-

ģistrēta apgabaltiesā. Līdzšinējā skautmasteru grupa

tai varēja nodot jau 5 pulciņus (ā 40 zēnu), un 8

vadītājus.

Maijā 1921. g: notika kārtēja pilna sapulce, kurā

par L. S. C. O. priekšnieku tiek ievēlēts ģenerāls
Kārlis Goppers, bijušais skautu komitejas locēklis Sa-

marā, bet par Latvijas Skautu Priekšnieku — virsskaut-

masters Valters Voits. No šī laika sākās L. S. C. O.

ziedu laiki. Pulciņu skaits vairojās, ronas jaunie vadī*

tāji, skautu ideja izplatās un pastiprinājās. Sarīkoti 4

kopnieku un 1 vadītāju kurss, daudzas ekskursijas un

nometnes, lekcijas; skauti piedalās ar skautisma infor-

mācijas biroju !. izstādē, palīdz pie plašāku svētku,

piem. I. L. Jaun. Svētku, dziesmu un sporta v. c. svētku

rīkošanas, kā ari izpelna sabiedrības uzmanību un uz-

ticību, saņemot 7 medaļas par dzīvības glābšanu un

vairāk diplomus par drošsirdību nelaimes gadījumos.
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L. S. C. O. tagadējais sastāvs ir 72 skautu pul-

ciņi (ā 40 zēnu), ap 125 vadītāju, bez tam roveri (vec.

skauti no 17 gadiem) un vilcēni (jaun. skauti no B—l2

gadiem). Valdē sastopami tādi sabiedrībā plaši pazī-
stami vārdi, kā organizāciju Prezidents, ģenerāls Kārlis

Goppers, skolu dep. dir. Longins Ausējs, pulkvedis

Eduards Kalniņš, Dr. Jānis Jankovskis, Dr. Jānis Skuja.

No skautmasteru puses valdē ieiet: virskm. Ž. Vikš-

Soboļevskis, Latvijas skautu Priekšnieks; skm. N. Bau-

mans un P. Vīlips. Laika trūkuma dēļ izstājušies
vkm. Valters Voits un skm. Ringolds Menģels.

Vissāpīgākais ir līdzekļu jautājums. Pēdējie sa-

stādās vienīgi no biedru maksas biedriem-veicinātājiem

(Ls. 2. — gadā) un no ziedojumiem. Tādēļ L. S. C. O.

dažreiz nākas grūti apmierināt visnepieciešamās pra-

sības. Toties organizācijas dalībnieki turpina nenogur-

stoši darbību, un gūst panākumus. Jau tagad L. S.

C. O. ieņem redzamu vietu starp citām jaunātnes

organizācijām, savu noteikti formulētu un stingri un

konzekventi dzīvē izvedamo mērķu, kā ari stingras un

neatlaidīgas iekšējas disciplinas dēļ. Neskaitot savās

rindās nevienu algotu darbinieku, L. S. C. O. var

no saviem biedriem prasīt maksimumu no viņu spējām

vispārējās idejas labā.

lepazīstoties, kaut ari pavirši, ar L. S. C. O.

lieliem pānākumiem Latvijā, atsevišķas personas jūt

sevī spēju un gribu darboties līdz, piedaloties šī laika

jaunātnes skautu gājienā; tā ronas jaunie vadītāji, tā

vairojas skautu skaits.
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Tādēļ lai katrs, kas vēlas piedalīties un palīdzēt
šinī grāmatā izteikto domu izvešanai dzīvē, piesakās

pie Latvju Skautu Priekšniekiem, vsm. Ž. Vikš-Sobo-

ļevska, Skautu Štābā, Rīgā, Skolas ielā 1, no 15—19.

Esiet modri — par Latviju!
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