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Zīmas Svātkus sagaidūt

Bk. A. A.

Vīni nu gaišokim. jaukokim un

prīka pilnim myusu goda svātkim ir

meilo Kristus Kunga dzimšonas dī-

na — pi mums nūsaukti par Zīmas

Svātkim. Šom svineibom pīmit

kaut kas sevišķi pacylojūšs, augsts

un svāts. Visi uz tim gatavojās ar

leloku sajvusmu. Jau nedeļom

īprīkš vyss teik teireits, mozgots,

spūdrynots un pušķots. Nivīna vī-

teņa, ni lītena nadreikst palikt naī-

rūšta un naspūdrynota Zīmas Svāt-

kus sagaidūt.

Dorgo jaunotne! Kristus Kunga

dzimšonas svātki mums atgodynoj,

ka nu mīlesteibas uz mums pats

Dīvs nūsalaide cvlvāku vydā. Še

Kristus Kungs pazamoja sevi vys-

lelokā mārā. Jo šyupeļs ir sileite,

mojvīta — staleits. Nikas cyts myu-

su lobā tik lelus upurus nav nesis.

Topēc Zīmas Svātku laikā Katoļu

Bazneica sovā liturģijā daudzkort

myusus aicynoj pordūmot par Jē-

zus bērneibu. Visi mes zynom, ka

Dīva Dāls palyka par cylvāku dēl

myusu izpesteišonas. Cylvāks sa-

grākoja, leidz ar tū apkaitynoja bez-

galeigū, Dīva Majestāti. Dīva tais-

neiba pīpraseja gondarejum'a. Cyl-

vāks pats nabeja spējeigs gondareit.

Porlvudzējam vajadzēja bvut bez-

galeigi svātam. Par taidu beja pats

Dīvs. Dīvs tūmār navarēja nest

stropes. Tū varēja dareit vīneigi
cvlvāks. Še nok Dīva cylvāktop-

šonas vajadzeiba.

Rūnās vaicājums: Kopēc Dīva

Dāls tik naizsokami lela pesteišonas

dorba veikšonai palīk par voju, mo-

žu bērneou? Atbilde skaidra. Cyl-

vāku nu Dīva atrove lepneiba. Cyl-

vāka cels atpakaļ uz Dīvu — paze-

meiba. Raug, kopēc Kristus Kungs

tik lelā pazemeibā noce pi mums.

Jys noce pi mums, lai nest mums

eistū prīcu, gaismu un mīru. «...Mīrs

lobās grybas cvlvākim!» Tymsa un

dryuma beja pasaule Kristus Kunga

pīdzimšonas laikā. Cilvēce atsaro-

da noves un iznīceibas ānā. Kotrai

tautai un kotram atsevišķam cylvā-
kam boja vajadzeigs mīrs — gaisma.

Un tūmār Kristum dzymstūt eņģeli

navēstej mīru visim, bet gon vīnei-

gi lobās grybas laudim. «Gūds Dī-

vām augstumā un mīrs vērs zemes

lobās grybas cvlvākim.» Kopēc gon

tai? Vai tad visi nasailgoj pēc lai-

mes un mīra? Josoka, ka ilgojās

gon, bet na visi ar lobu grybu. Lo-

bās grybas tryukums beja tys, kas

izslēdze jūs nu eņģeļu sludynoto

mīra.

Ari myusu dīnos Zīmas Svātku

mīrs nanok pi tim, kurim tryukst

lobās grybas. Bet kū gon nūzeimoj

loba gryba un kas jymā ītylpst?

Jamūt plašok lobā grybā ītylpst

vyss tys, kas teik dareits pēc vese-

leigo prota, sirdsapziņas un reliģijas

nūrodejumim. Bet tai kai reliģija

myusu protu un sirdsapziņu dora

pilneigoku, izcyloku un nūteiktoku,

SARUNA SVĀTKU NAKTĪ.

J. Sātmaļnīks.

«Es redzēju myrdzūšas kopēs
Pi debesim šūnakt māt,
Vai Dīveņš nāks dzīdēt mums sāpes
Un ryupes mozynot?»

«Tev ticelba iela ir, mīluleit muns

Un Dīveņš ir varons un lobs;
Kad svātnaktī pavēsteis dabasu zvons,

Jys zemē nu debesim kops.

«Un apstaigās laukus un vīntuļas mājas,
Ikvīnai dvēselei ticeibu dūs,

Un tūs, kam še gryuti un slikti ir klājus,
Ar sovu dīveibu apstorās.»

Jys skatējās lūgā, kur debesīs zvaigz-

nes

Daga kai līsmājūšs gunsgrāks

Un lykās tam, ka tū debesīs aizness

Kaids varons un dīvlškeigs spāks...

1938. g. decembra «SAULEITES» 12. num.2



tad josoka, ka loba grvba ir tam,

kas sekoj eistos ticeibas nūrodeju-

mim, cytaidi — kas ir praktiski re-

liģiozs.

«Praktiski reliģiozs» — šī vordi

mvusu dīnu daudzejim cylvākim ir

sveši. Jī nūgrymdami materiālismā

un egoismā ir zaudējuši nu sova

redzes apvorkšna eistos goreigds

vērteibas. Jī nabaudeis Kristus Kun-

ga atnasto mīra tik ilgi, cikom na-

paliks praktiski reliģiozi.

Topēc, mes, vadeidamīs nu ty-

voko mīlesteibas» sagaidejuši jaukūs

Kristus dzimšonas svātkus, dziļā pa-

zemeibā steigsimēs pi Jēzus bārna

un lvugsim, lai Jys apgaismoj vysus

un dūd sovu mīru visim.

"Pašu zemei pašu arājs", - teica Prezidents,
Kongresa namā š. g. 2. novembrī

sanāca mūsu četru saimniecisko ka-

meru kopsapulce. Tajā ieradās

Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis

un teica plašu runu, norādot:

1. Jāaptur lauku darba roku

ieplūšana citās ražošanas nozarēs.

2. Racionalizācijas gaitā lauk-

saimniecībai nepieciešamas mašī-

nas.

Lauksaimnieks mašīnas ir pircis

un pirks vēl. Ir viena otra māja,

kas ir 20.000 latu vērtēta, bet lauk-

saimnieks nopērk mašīnu, kas viena

pati maksā 4 vai 5000 latu. Sakiet,

bet cik ir tādu fabrikantu, akciju

sabiedrību, kurām kapitāls miljons

latu un kas nopērk .vienu mašīnu

par 250.000 Ls.

3. Mašīnas jāieved un jāizgata-

vo tādā skaitā, lai nepietrūkst, kaut

arī fabrikām būtu jāstrādā dienu un

nakti. Citu zemju valdības ir pa-

vēlējušas lielgabalu fabrikām to da-

rīt. Mums te tādu fabriku nav. Bet

lauksaimniecības mašīnas mums

mūsu apstākļos, mūsu dzīvē ir tik-

pat svarīgas, kā lielgabali.
4. Ir izrādijies par labu, ka

pastāvīgos laukstrādniekus ieskaita

slimo kasē. Tas pats attiecināms

uz saimnieka vai saimnieces radi-

niekiem, dēliem, meitām, brāļiem,

māsām, ja tie nodarbināti saimnie-

cībā normāla laukstrādnieku skaita

robežās, un ja viņi patiešām aizpil-

da sveša strādnieka vietu.

5. Nomnieka vietā jāstājas pa-

šiem saimniekiem. Tā darba darī-

tājos nāktu klāt 20.000 lauku laužu.

6. Tiem, kas staigā apkārt un

nekā nedara, nekas ļauns tiem ne-

notiks, ja mēs atjaunosim 1921. ga-

da darba bataljonus ar militāru

iekārtu un militāru disciplinu.

7. Rūpniecības racionalizācijas

mērķis ir vairāk ražot, lētāk ražot

un uzlabot ražojumus, atvieglot dar-

bu un saīsināt darba stundas. Ta-

ču fabrikas nekustas, tām ir vienal-

ga, jo strādnieki ir viegli dabūjami

— kāpēc viņiem pirkt mašīnas.

lekļaušanās valsts saimnieciskā po-

litikā, līdzdarbība šo mērķu sa-

sniegšanā, līdzdarbība cilvēku ener-

ģijas racionālā sadalīšanā, — no

visa tā nekā nav. Pienācis laiks,

kad mēs sākam visas šīs lietas

citādi novērtēt.

8. Ir daudz fabriku, kas ziemā

strādā tikai dažas dienas nedēlā, bet

tad vasarā divās līdz trīs mainās.

Vai tā ir pareiza rīcība? Te mums

jārada pārmaiņas. Diezgan ilgi

gaidīts uz tādas rīcības grozīšanu.

Tagad būs jāiet jauns cels un būs jā-

domā par atvieglinājumiem patērē-

tājam. Tādā kārtā, ka pa zemākām

muitām jāieved no ārzemēm lielāks

daudzums šādu fabriku ražojumu.
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9. Racionalizācijas jautājuma pa-

tiesākai noskaidrošanai var izrādī-

ties par nepieciešamu sevišķa pētī-

šanas institūta dibināšana, kas va-

rēs sadarboties ar rūpniecību atse-

višķām grupām vai nozarēm, un pie

šī darba tad nu finansu ministrijas

vadībā stāsies kameras.

Prezidents noslēdza runu vār-

diem:

«Mēs dzīvojam lielu satricinājumu

un svarīgu pārgrozību laikā. Mūsu

pienākums ir no visiem notikumiem

mācīties iespējami daudz un iegūtās
mācības izlietot mūsu valsts labā,
mūsu nākotnes nodrošināšanas labā.

Visās valstīs tagad valdībām nā-

kas nodarboties ar svarīgiem, sa-

režģītiem un dažkārt loti smagiem

jautājumiem. Arī mēs apzināmies

savu pienākumu un atbildību. Mēs

esam un būsim savā vietā. Tāpēc
lai neviens pilsonis neiedomājas, ka

viņš, saticis otru pilsoni, viens pats

ar savu muti vai savām rokām var

izšķirt svarīgas politiskas lietas.

To lai viņš prātā neieņem — tas ir

atstājams valdībai. Bet šai vietā

es tomēr gribu pateikt, ka mūsdienu

satraukumā katrs pilsonis līdzi nes

atbildību arī par ārējo politiku.

Tagadējo smago domstarpību
laikā valstis vairāk kā jebkad meklē

arī savstarpējo saprašanos un tuvi-

nāšanos. Un še nu atkal pierādās
vecā patiesība, ka katra valsts at-

zīst par draugu visdrīzāk to otru

valsti, kura ir iekšēji vienota un

stipra. Bet pie iekšējas vienotības

un stipruma pieder doma: pašu ze-

mei — pašu arājs. Tas jāņem vērā

arī mums. Bet jāsaka arī vēl tas:

lai neviens nedomā, ka tuvākā lai-

kā varētu atkal pacelties kara drau-
di Eiropā, Tomēr būtu maldīgi do-

māt, ka izbeigsies arī visi spiedieni
no vienas valsts uz otru, sevišķi uz

mazākām un mazām. Un šādi spie-
dieni var būt politiskas, saimniecis-

kas un kulturālas dabas. Tāpēc arī

mūsu dienās valdībām arvien vēl

vajadzīga modrība, darbs un gata-

vība, un arī mēs gribam, lai pilsoņi
varētu mierīgi un netraucēti staigāt
savās darba gaitās. Tad piepildīsies
valdības un visu pilsoņu vēlēšanās

un cenšanās pēc saimnieciska un

politiska stipruma, pēc kulturāla uz-

plaukuma. Tad stipra un droša

stāvēs arī mūsu valsts, mūsu

Latvija.»

Vēļšūgod!

Bk. A. Tarbunass.

Advents. Klusuma breidis. Sa-

sagatavošona uz Kristus atnokšonu.

Ari pordūmu laiks. Cvlvākam šy-

mos dīnos dūta īspēja īsaskateit se-

vī, pazeit sevi, atsaskateit uz pada-
reitū, vai nūtvkušim trvukumim va-

cajā godā. Šos dīnas, kai redzim

īkreit rudiņa laikā, kad dīnas ir tik

cisas. Te reits, te skotīs jau mātās

vokora krāsla. Mvglas mokūni ap-

vej mvusu, nazkod skaistū, zīdūšū

un pvlnū dzeiveibas zemi. Soltums

drebvnoj nūstrodotu cylvāka mīsu.

Apklust ari mvusu prīcynotoji, cyl-

vāku lobokl spornotī draugi. Vyss*
kas dzeivoj pūšās uz zīmas dusu, ti-

kai dobas krūņam — cylvākam jo-

pallk nūmūdā, nūmūdā pošam par

sevi, bet golvoiiais par sovu no-

kūtni.

Nazkod, sen atpakaļ, gondreiž

vēl pyrms divejom tyukstūšom go-

du pasaulē ari vaidēja tymsa, cytai-

da par myusu rudina tymsu. tei be-

ja goreigo nakts, jo cylvāki tūlaik

vēļ napazyna myužeigos gaismas,
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kas apspeid vysus ari parostajā

naktī. Tad, kaut gon nabeja rudins,

ni zīma, tūmār cilvēce atsaroda sa-

stynguma stovūklī, jo nabeja kas

sasylda jūs atsolušos un pastoveigā

myglā īteitos sirdis. Bēdeigi un so-

p'u pilni beja tī laiki, jo tymso un

naporradzamo nakts ar sovim mal-

nim pologim beja ītynuse vysu to

laika cilvēci un turēja tū sovūs sol-

tajūs un dregnajūs noves apkampī-

ņūs leidz atnoce Kristus un izklei-

dēja tū, kas nūmoce ļaudis un īde-

dze nu jauna jau dzīstušū līsmu.

Tai tad uzlēce saule, kura vairs

nanūrītēs, īsastoja gaisma, kas ni-

kod naaptimss, īsadaga gunkurs,

kurs nikod nanūdziss un līkās, ta-

gad cvlvākim jobyun laimeigim, lai-

meigim par vvsom dīnom, par visim

laikim. Bet skotīs, nūtyka kaut

kas naparosts! Pasaulē pīauga

gaisma, bet atsevišķu cvlvāku dzei-

vē īsastoja tymsa. Es saceju atse-

višķu, nā,, pat vasaļu tautu nareizi

apveja myglainais mokūņs. Vai at-

nokuse Kristus gaisma naspēja jūs

apgaismot? Naspēja jūs sasildeit?

Nā! Pats naboga cvlvāks nūbāga,

atsatolynoja nu patīsos gaismas un

īsoka .tū meklēt pakrēslī, paānā, to-

pēc jo sirdī, dzeivē, pat vasaļu tau-

tu dzeivē īsastoja tymso kai naz-

kod nakts.

Bet kai ir ar myusim? Jaunot-

ne, es grybu vaicot, kai ir myusu

dzeivē? Topēc man grybātūs, lai

jyus, kotrs īsaskateitu sevī vēl šū-

god, tagad, vēl vacajā godā,, adven-

ta laikā un noktu pi skaidreibas, kas

volda jyusūs, gaisma vai tymsa?

īsaskateišona sevī, tys tīsa ir

gryuts dorbs, bet tū tīsu byuteigi

napīcīšams, lai mes natikai augtu

augumā, bet ari cālumā, vērteibā.

Isaskotūt sevī, mes izveidosim un

styprynosim sovu roksturu, sovu

dzeivi, bet golvonais mums nabyus

nikod jonūžāloj pagājušus dīnu, jau-

neibas laiku.

Jauneiba posa par sevi ir natikai

skaista, bet ari vērteiga monta. To-

pēc vai jyus esit kaut kad redzē-

juši ar kaidu prīcu tāvs vai mote

skotos uz sovom pagdjušom jaunei-
bas dīnom? Jī ar labpatvku jos at-

cerīs, daudzi stdsta, stosta ar sa-

jyusmu, bet dažu reizi jūs stosti ap-

tryukst, vaigā pasardda namīrs, pd-

ri jūs sērmajom golvom nūsalaiž

skumu mdkūns, bet kopēc? Par

kū? Kas par īmesli? Atcerūtīs šo-

vas jauneibas dīnas, īraudzēja cy-

taidas, t. i. natik skaistas, kai poš-

laik vālātūs redzēt.

Ari mes dzeivojam myusu dzeivi

un lai tū navajadzātu nazkod, vacu-

ma dīnds nūžāldt, mums jddora

vyss, lai tagadējais myusu dzeives

ceļš byutu vīnmār ar rūzem un liii—

jom klots.

Pi gaismas, pi vīnmēreigds prī-

cas myusus var aizvest tikai taida

jauneiba, nu kuras byus izravātas

vysas dzeives nazoles. Jaundtne,

skotīs pīmārūs, byus vīgldk ceinei-

tīs, ari vīgldk uzvarēt. Skotīs uz

sv. Aloizu, sv. Staņislavu, Joni Berh-

manu, sv. Teresi un mocīs byut jim

leidzeiga. Mocīs byut pāteikama

Pesteitojam, dereiga myusu tāvu ze-

mei, sovai tautai, leidzcvlvākim.

Myusu jauneibai jdbyun teirai,

bet ari prīceigai, natikai pylnai paš-

ZĪMAS SVĀTKU NAKTĪ.

St. M.

Nakts klusumā īsaskaņ zvoni,

Tos dzēržu nu tolīnes;

Pi Betlemes staleiša mani

Tūs skaņas kai eņģeli nas.

Tur naktī, kad trūksnis jau rimis,

Nok goni nu tyvejos vakts

Sveikt Bārnu, kas staleitī dzimis,

Kad orā bej' zvaigžņota nakts.

Šī ļaudis vairs napazeist jauna,

Tī Bērneņu apsveic nu sirds,

Bet zvaigzne pi dabasim jauna

Vērs Betlemes staleiša mirdz.

Ik cy!vākam ceju tei roda,

Kur majdeltīs navar ni vīns;

Pi Bērneņa ļaudis tei voda,

Lai staleitī naraud Jys vīns.
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uzupurēšonas, bet ari napazaudeit

sova burveiguma, svātai, bet na sa-

styngušai. Mums nav jobāg nu dzei-

ves un kultūras, bet gon leidzeigi

jaunajam ērglam josacel uz augšu

tvvok pi saules un joparoda, kū spēj

kusteigo, jautro un teiro jauneiba.

Mums jobvun religiozim un pi

tam na tikai bazneicā, bet ari sovā

bīdreibā, sanoksmēs, jobvun religio-

zim natikai kad skaitam reita, vo-

kora Ivugšonas, vai matam pvrms,

vai pēc ēsšonas krvsta zeimi, bet ari

tūlaik, kad dzīžam skaneigds dzīs-

mes, kad dolamēs sovūs prīkūs, ari

tad, kad ejam grvuto dorba gaitos.

Navaineibai, kai spūžai zvaigz-

nei, vīnmār jodag mvusu sirdīs, un

natikai tūlaik, kad tur īaicvnojam

Pesteitdju, kad asam sovā sātā,

storp sovejim, bet ari uz īlas, lau-

kus, asūt storp laudim, bolto lilija

nadreikst bvut nūmaitota!

Kur vīn mes naītu, mums jopī-

min, ka mvusu teiro dvēsele ir dār-

gāka par zaltu. Jei vairāk vērts na

dorgakmini un pat porsnādz vysas

pasaules vērteibas kūpā pajimtas.

Tāpēc skotīs lai napakristu, jo ļau-
nais grib pīviļt mvusus na ar radza-

mū ļaunu, bet ar izalīkuši lobu. Sor-

gīs nu škītami-izalīkuši lobās gro-

motas, laikroksta, gleznas, draugu,

kino, teātra un t. 1. Tos pīvils, jo-
nabvusi pīteikūši uzmaneigs. To-

pēc sorgīs lai tovi ērgļa spārni, ku-

ri dūmoti lidojumam pi Gaismas na-

tyktu apcērpti, lai tovā dzeivē naī-

sastotu nakts, kai nazkod senotnē.

Skotīs un pi tam vēl šūgod un vīn-

mār, lai tovas dzeives skaistākais

zīds — jauneiba natyktu nūkūsta nu

rudiņa solnas,, nanūveistu tymsā, bet

ari vīnmār zīdātu, zīdātu Dīvām,

zīdātu myusu Bazneicai, zīdātu

myusu dārgajai un naatkareigai tē-

vijai — Latvijai!

Jaunātne, skotīs vēl šūgod!

AVE, MARIA!

S. Z.

breiži, kad joatstoj mojas

(ļ un jdsadūd ceļojumā. Nav

SlT\ pateikami, sevišķi, jo ceļo-

jum s ir gars un nadrūss.

Mdte jau vasalom dīnom īprīkš ir

nūsarvupejuse. Jei dūmoj, kas bvu-

tu vajadzeigs ceļā; jei sprīž, kaidas

nalaimes varātu uzbrukt, kai varātu

aizastovēt; jei rēkinoj, par cik ilgu
laiku un kad tu otkon varēsi atsa-

grlzt sova tāva mojds.

Pīndk škēršonds. Visi gimines

lūcekli sasapulcej. Sdpes. Pyrmais

atsasveicynoj tāvs, tad brdli. md-

sas. Mdte palīk padejo. Pādejd —

jo pādejd svēteiba, pādejais laimes

vēlējums porspēj īprīkšejūs, un dā-

mas kavējās tikai pi pādejd. «Ar Dī-

vu, bērnen! Ar Dīvu! Tova mdte —

Marija. Jās klausi, Jās padūma

meklej! Jei tev paleidzēs laimeigi

atsagrīzt mājās ...»

Laiks īt. Dinas socās un beidzās.

Cyta skaista, saulaina, cyta drvuma,

rudinaiņa. Ari naktis taipat gon gai-

šas, pvlnas debess zvaigžņu myr-

dzuma un laimes, gon tymsas, pvl-

nas baideklu un ļaunuma. Tu ej.

Ceļš smilšaiņs. Vītom klints un ak-

mini. Kolni, īlejas. Pūri. Cik grvuts!

Spāki gurst. Atsasēst!? Atsasēst

un atsapvust! aicynoj citi ceļa gā-

jēji. Kū sasnēgsi? Kam tei steigšo-
nās? Jam, kū dzeive dūd! Lvuk,

kai citi! — Varbvut... varbvut tais-

neiba?! Tūmār es īšu! — Bet drus-

ku, tikai drusku! Bez tā taču navar

cvlvāks! — Jā, laikam navar...
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Pirmī Zīmassvātki.

(Talojums.)

J. Sātmaļnīks.

an tfireiz beja taisni tik

dsudz godu, lai es varātu

saPrast
»

ka ir nfitykutni pa-

l l^rxž I saulē, kuru prīkšā nūbolej

iķ cylvāka prots un tikai naī-

rūbežotas fantāzijas apsto-

rota .0 sirds spēj nīijēgt šūs nūtykumu eistū

byuteibu un saturu.

Tagad, kad jau augsti godu kolni mani

šķir nu tim laikim; kad šī nūtykumi, kuri

reiz lykos kai breiniškeigi sapni, un vairs

nav tik nasaprūtami, es, uz mirkli aizmērs-

dams tagadni, sovūs dvēselēs spornūs por-

saceļu šim godu kolnira pori un otkon kai

senok pordzeivoju sovas sirds vysskaistokū

sapynu.

Ap mani ir otkon nakts un klusums kai

pyrms vairokim godu desmitim.

Vysa saime jau sen guļ dziļā mīgā.

Lelajā ustobā uz bolti klota golda dag pus-

īgrīzta lampa un puļkstiņs vīnmuii skaita

sekundes. Ir tik sovaidi skumi, bet, Dīvs

zyn', kādēļ reizē ari tik līgsmi, līgsmi...

Un mīgs nanok par varu. Es klausūs, kai

smogi eļpoj tavs un mote un mani mūka

munas dūmas. Nu sovas gultas es radžu

ustobas lūgus un pa tim plyust īkšā gaisma.

Laukā dabasi ir kai dagušs guņskurs un

bolti snīga klajumi vyzuļoj zvaigžņu miria-

dēs.

Un kai gon lai es īmīgu? Jau gulēt ejūt

mote munu mīgu beja izjaukuse uz vysu

nakti.

— Izaguļ labi, dēleņ — jei sācēja, nū-

glostūt munu golvu. — Reit agri byus jo-

saceļ. Reit brauksim uz bazneicu.

Uz šū nagaideitū paziņojumu es tad na-

spēju atbildēt ni vārda. Vīneigi jutu, ka

muna možo sirsneņa īsadreb kai saules

skārta smylga.

Uz bazneicu?

Un tu atsasēst. Un tevi īlanc dūmas

un sapni rodīs tik meili, tik daili. Es

tik drusku, tik mirkleiti... Mirkleits

ilgst. Vokors klot. Nā! Grāka nā!..

Bet kaids tur grāks?
..

Es tik
...

kai

citi... Nakts paīt. Nok dīna. Otkon

nakts un dīna, un uz prīkšu tu vairs

nateici. Citi? Citi jau seņ tev aiza-

steidze prīkšā. Cytus dzeives strau-

me nas atpakaļ uz bezdibini,, un jī

kreit un pazvud uz mvužim. Un tu?

Tu ari tvvojīs jam. Atlīk tikai brei-

tenš un tu
...

Drebuli porjam tevi,

tū īdūmojūt. Kai kaidreiz bērneibā,

vīns nūsamaldejis baigā naktī, pēški

tu sauc: «Mot! Mot!» Mdte nadzērd.

Mdte palvka toli, t01i... Jos pādejī

vdrdi beja: «Ar Dīvu, bērneņ! Ar

Dīvu! Tova mote — Marija! Jei tev

paleidzēs laimeigi atsagrīzt mdjds.»

—«Marija? Marija maņ mote? Jei

paleidzēs?.. Marij! jā, bet kai citi?

Kai citi?» — Tvmsa porkloj zemi.

Nūddrd pārkvuns, un cvts bors

īkreit bezdibiņa reiklē. — «Nā, es

nagrvbu kai citi! Nā! Es zynu: muns

ceļš It uz augšu, uz tāva mojom. Nu

tom es izgāju, uz tom man joatsa-

grīž. Marij, Tu esi muna mote, pa-

leidz man! Sovas mātes svēteibu es

pazaudēju! Marij, paleidzi! Es Tevi

lyudzu! Es Tev kolpāšu! Naatstāj
mani, Marij!» — Auka nūrvmst. Mo-

kūni sāc izkleist. Padebešus atspeid

Zvaigzne — ceļa rādeitāja. Tev spā-

ki aug. Breiteņš un tu esi uz ceļa,

uz ceļa, kas vad uz tāva sātu. Tik

jauki! un lvupas tev klusi čvukst

«Ave, Maria!»

Dīnas aizīt un pazvud. Ari godi

taipat. Bet mājas? Pošam namonūt

tu otkon esi nūklivis sova tāva mā-

jās! Skot, pogolms, vaco ustoba un

māte! Māte, kas pādejā beja atsa-

sveicvnojūt, tagad pvrmā iztak pre-

ti. — «Dēlen, tu mājās! Kai gāja
tev? Vai naaizmērsi muna padū-

ma?» — «Paldis, māt! Paldis tev

par lobu padūmu! — Mvužam gūds

un pateiceiba mātei Marijai! Ave,

Maria! Ave, Maria!.. »
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Vēl tu reizes es nabeju bejis bazneicā un

tādēļ šūreiz un taisni Zīmas Svātku prīkš-

vokorā šys vārds vīn manī īsaskanēja kai

kaut kas iels, nasaprūtams un svāts. Vyss

manī sasavjļņāja un lykos, ka tymā breidī

pyrmū reizi es pordzeivoju tū lelū Zīmas

Svātku prīku, kaidu cylvāks tik reizi pbr-

dzeivoi dzeivē.

— Reit byus mozo Jēzus bērneņa dzim-

šonas dīna — vēļ ībylda mote, laikam pār-

steigta nu muna samulsuma. — Es tev pa-

rādeišu bazneicā šū skaistu, dīviškeigū Bēr-

neni, dāls.

— Māt! — es vineigi spēki izdvēst un

muna fantāzija tymā mirklī jau uzbūra brei-

niškelgu redzējumu.
Un ar taidu nūskaņājumu es Iykūs gu-

lēt, bet, kai radzams, tys beja eists satrau-

kums munā dvēseles pasaulē, jo lai kai es

gribēju īmīgt, divi vārdi līsmāja muna go-

ra ocu prīkšā — bazneicā un Jēzus Bēr-

negš.

Es jau ari agrāk nu mātes beju dzcrdē-

jis stāstus par Jēzus Bērnena dzimšonu,

par Jā dzeivi un lelom cīsšonom, bet taisni

tagad, kad nu man beja dūts sūlējums, ka

es šū Bērneņu redzēšu pats sovom acim,

maņ lykās, ka munā dzeivē nūteik lels lyu-

zums un ka gaidāmais mirklis jau ar šū

nakti uz visim laikim īsaauž munā dvē-

selē ...

Ilgi es mūcējūs storp mīgu un nūmūdu

un iļgi manī vyss daga un mūcēja munu

prātu*

Pamozam nūdzysa lampa uz golda un

lūgi palyka vēj gaišāki. Nu es skaidri re-

dzēju, kai vyzuļāja dabasi un kai mēness

mete sovu zaltaiņū gaismu pāri klusim,

snaudūšim teirumim.

Muni ocu plakstiņi nūgura un es namo-

nūt īkrytu klusā, smogā snaudā.. •

Pazuda spūžī lūgi un mēness, es nadzēr-

dēju vairs puļkstiņa tinkškēšonu. Bet reizē

ar mīgu pēški ap mani itkai sāka skanēt

tola un klusynota dzīsme. Tel beja tik skai-

sta un līgsma, ka apjēme mani kai ar svā-

tom rūkom.. •

Reitā mātei mani vajadzēja uzpurynāt

labi stipri, lai dabotu nu gultas.

Bet leidzkū es atcerējūs mātes sūlējumu,

es beju kai bulta kājās un ilgi navajadzēja

gaideit, kad es jau stāvēju ustobas vydā un

gaišom acim gaidēju tāva paziņojumu īt un

sēstīs komonos.

Orā vēļ beja tymss, bet dabasi jūprū-

jom laistajos gaišos līsmos.

Tāvs īnoce ustobā un izdauzēja snīgu nu

zobokim.

— Nu, možais tuntuļ, — jys jautri sā-

cēja, īraugūt mani jau gotovu braucīņam.—

Ka tik tovs lelais prīks naizgaist, kad Zī-

mēja tāvs īsakūss ausīs un kojos. Jys tai-

dus kņaukus na vysai īradz.

— Iteisim syltā kažukā, gon jau byus

labi — aizstāvēja mani mote un patīši iz-

nese tāva lelū kažuku, kurs navīnu vīn reizi

mani naktīs paglobe nu drebulim.

Un kad pēc loba breiža mes sasasādom

komonos, tad nu manis vairs palyka pāri

tikai divas myrdzūšas acis un daguna ga-

leņš. Vyss es beju īteits un īveisteits drē-

bēs un cīši īspīsts storp tāva un motes ko-

jom. Bet šos naērteibas beja nīks pret tū

skaņūšū prīku, kas beja munā sirdī.

Un, Iyuk, mes socem braukt...

Tys beja posokaiņs un naaizmērstams

braucīņs. Tū pīmynūt, vēļ tagad mani bīži

ilgas aiznas pa šū myrdzūšū ceļu: storp

boltim, zvaigznēm nūkaisētim teirumim,

storp klusini, snaudā īgrymušim mežim, kai

fantastiskom zemēm, un zam storojušim

dabasim, nu kuru guņs žilba acis un navys

soltums, bet syltums, kal pavasara vēji glo-

stēja tūreiz munu augumu.

Navaru atcerētīs, cik iļgi vylkos brau-

cīņs, bet tūreiz es vēlejūs, lai tys byutu

myuže?gs...

Kad pībraucem pi bazneicas, tad sāka

skanāt pirmī zvoni.

Es sastyngu un lelom acim vērūs boltā

bazneicas stāvā, kurs nu iznyra munā prīk-

šā taids. kaidu es tū redzēju sovā bārna

fantāzijā. Myrdzūšais bazneicas tūrnis slē-

jās augsi dabasūs un sasalēja vīnā gaismā

ar dabasu myužeigū gaismu...

Bet zvoni dunēja. Kai prīceiga vēsts

zvonu skaņas pārškēle nakts dziļu mīru,

pasacēle nu augstā tūrņa, uzavyna pret da-

basim un zemi. nasūt lelū prīka ziņu vysai

ciļvēcei. Isadunēja kolni un lejas, īsatrl-

cēja nūsnygušī meži un pasamūda guļušās

sādžas.

Zvoni vēstēja pasauļain par taisneibas

un mīlesteibas nākšonu vērs zemes, par

gaismas uzvaru par tymsumu.

RUDIŅS.

Sauļstareite.

Spūži, syltos saules stori,

Meža kūkās zaltu auž,

Goju putnu leli bori,

Debes zylgmi spornim glauž.

Rudiņa mote staigodama,

Vainagā veļ zīdus vej,

Kotru puki pacaldama,

Zalta kausā rosu lej.

Aurodami vēji steidzās,

Aizsteigdamīs žēii sauc:

Otri syltos dīnas beidzās,

Vosora jau prūjom brauc.
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Mote mani sajēme aiz rūkas un portrauce

munu lelū satraukumu.

— Isim nu, dēleņ, bazneicā — jei saceja

un es dzērdēju jos vārdus kai sapnī.

Simti ar mums gāja leidza. Ar lelom

pyulem mātei izadeve mani izvest caur lelū

cylvāku sīnu.

Bet ar tū mirkli, kad munas kojas atsa-

dyure uz bazneicas sūla un acis mete skotu

apkārt, es jau beju pazaudējis patīsū nūjāgu

ap sovu apkārtni. Es dzeivoju tymā pa-

saulē, kaidā tikai reizi var dzeivot bārus ...

Vēl brēiniškeigoka muzyka par tū, kaidu

es dzērdēju sapnī, plyuda ap mani. Tei pa-

jēme mani un pacēle pāri pasaulei.

Munas acis apžilba nu gaismas, kura

beja ap mani. Tei beja vēļ leloka, kai pi

dabasim...

Ap man! skanēja vordu šalkūņa. Tur

simti iyudzēs un syutēja pateiceibas dzīs-

mes Tam, kas beja devis cilvēcei Kristus

bērneņu.

Tys laikam beja oltors maņ pretim, ku-

tu es īraudzēju pyrmū pēc lelo uztraukuma-

Tys daga vīnos sveču iīsmos.

Spēceiga egļu smarža maq īsasyta kryu-
tīs.

Un kad naviļus es pagrīžu golvu sonim,

es ar mūkom apvaļdēju prīka klidzini...

Tur pa kreisi, gaiši apgaismotā staleitī,

sēdēja Dīviškeigo Mote un jos klēpī gulēja

Jēzus Bērneņš. Mozs, storojušs, kai eņgeļs.

ar līgsmi pacaltom boltom rucegom un ma-

jestātiski myrdzūsom acteņom...

Tur pat klot pi sileites gulēja mozī jē-

reni un ezeleits mīreigi gramoja sīnu ...

Šys redzējums beja tik eists un aiz-

grobūšs, kaidu sovā dzeivē es vēļ nabeju

redzējis un naredzēšu.

Ilgi es vērūs Dīviškeigā saimē un naz-

kaidas rūkas mani pacele nu sula un aiz-

nese pori dīvlyudzēju pulkam pori gaismas

apmyrdzātal bazneicai, natveramūs aug-

stumus •..

Tikai pusceļā uz sātu es otkon atgivu

sevi...

— Nu/ skaisti beja. dēleņ — dzērdēju

motes bolsu.

—Jā •.. — atbildēju un vairok nu mani

ari naspēja dabot ni mote, ni tāvs.

Breiniškeigs redzējums mani beja por-

vērtis nu jautro zāna, klusā dOmotojā.

Porškūrstūt tagad bīzū atmigu gromotu,

es bīži vaicoju sev: kuri tad svātki bejuši

vysskaistokī munā dzeivē?

Nikod es nadaboju atbildi uz šū vaicā-

jumu-

Prīceigi beja pirmī Zīmas Svātki, kad

tikkū soka pasamūst muna apziņa, un es

sovā bārna ticeibā varēju aptvert Betlemes

zvaigznes myrdzumu. Prīceigi beja visi

citi svātki un par tim es šudiņ syutu Radei-

tojam vysskaistoku pateiceibas un slavas

dzīsmu...
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Naaizmērssim bārnus!

L. Latkovskis.

f atolu saimēs ir lelokais

( Pīaugums mvusu vals-

3T\, tī. Moz ir taidu ustobu,

nav bārnu, dažos

tūs ir pat lobs pulceņš. Bet kai ir

ar bārnu literatūru pi mums? Vai

pi mums ir bārnu vacumam un at-

teisteibai pīmārota losamo vīla?

Teiksim kristeigā un katoliskā gorā

īturāta laika kavēklam losamo vīla?

Taidas nav. Tāpēc taids stovuklis

ir nanormals. Izjamūt potoru gro-

motu myusu sātos nav bejis cytas

kristeigā satura literatūras myusu

tāvim un vactāvim un taids tys

stovūklis daudzos saimēs ir palicis
leidz myusu dīnom. Tikai dažas sai-

mes ir modernizējušos un losa kai-

du katolisku avīzi vai žurnālu. Bet

avīzes un žurnāli, kas dereigi pīau-

gušim, na vīnmār atbylst bārnu go-

reigai atteisteibai. «Katoļu Dzeive»

īvītoj styureiti bārnim, kur ir eisi un

labi saprūtami raksteni. Kaut vai-

rāk tūs byutu! Taidam pat parau-

gam var sekāt ari katālu jaunātnes

žurnāls «Sauleite» īvītojūt rokstus

skūlas vacuma bārnim. Paldis Dī-

vām, laseit naprateju storp myusu

bārnim skūlas vacumā ir moz. Skū-

lāni daudz mādz laseit, losa vokorūs

leidz vālai stundai, cikom mote sāk

bortīs un dzan gulātu. Losa vysu,

kas pasagoda pi rūkas, kū daboj nu

drauga un kū izjam nu skūlas biblio-

tēkas. Bet tur godās vvsaidas lītas.

Taisneibu runojūt myusu bibliotēkās

ir moz taidu grāmotu, kuras bez ba-

žom var atļaut laseit un vēl možāk

taidu, kuras var silti īteikt: še izlosi

šū grāmotu kotrā ziņā! Dažs sovu

gaumi un roksturu sabūjoj jau skū-

las godūs laseidams vvsu, kas go-

dās pi rūkas. Lelom un bogātom
tautom ar vacom kultūras tradici-

jom ir sova bārnu literatūra, iznāk

bārnim pīmāfoti žurnāli ar jūku go-

bolim, daudz bildēm un jaukim sto-

stenim. Mums taida nav un velti
sapņot par taidu. Mvusu ļaudis ir

na tik daudz tryuceigi, kai nāarizi-

neigi. Jī naspē] uzturēt ftīndceigā
cīneibā sovu nedējās laikrokstu un

mēnešrokstu kas kolpoj jūs intere-

sēm. Daudzeji avīzes tikai tad la-

seitu, jo tim kaids par breivu pīsvu-

teitu un sātā pīnastu. Jo ari rostūs

pi mums kaids ideālists, kas izdūtu

speciāli barnim dūmotu žurnālu, tad

tys navarātu pastāvēt lašeitdju
tryukuma dēļ. Daudzeji lobok ŠOVU

naudu nūdzer nakai iždūd par laik-

rokstu. TopēC atlīk cyts cels un pi
tam vīneigais. Pastovūšajūs žurnā-

lus velteit styureišus bārnim, pīvilkt

myusu pamatškūlānus un ģimnāzi-
stus par laseitojim un izplateitojim.
Taidā gadejumā žurnālā atrass sev

dereigu un pamdcūšu gobolu pīau-

gušais un bārns. Kotrs tur meklēs

sovu.

Mums ir loba tīsa rakstnīku un

dzejnīku, kurus fosūt var garšu sa-

maitot. Stostu saturs pīdauzeigs,

dzeja bez jāgas; tū pīaugušais pat

navar izlaseit un aptvert, kas tur

dūmots, bīži vīn ari nikaidu dūmu

nav, tikai tukšas frāzes, vordi sa-

vārti un meiklains saturs. Tikai

centeigim literatūras vēsturnīkim

tur atlīk idejas meklēt. Navar byut

runa, ka bārni taidu dzeju varātu

īmīlot, kuru losūt īt kai pa calmim.

Uz pasyutejuma navar rastīs vēr-

teigs dorbs, tys vīnmār paliks tikai

amatnīka,, bet na rodūša mdkslinīka

dorbs. Lai dēl bārnim raksteitu, va-

jaga pazeit bārnu dvēseli un tū mī-

ļot, bet myusu rakstnīki paroduši
vairdk par sevi stdsteit, kldsteit so-

vas kaisleibas un pīdzeivdjumus.
Sovu pīdzeivdjumu kldsteišona daiļ-
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literatūrā ir goreigos nabadzeibas

pazeime. Tys ir talanta tryukums,
kur nav niko jaunrodūša, īpatnēja

un pīvilceiga. Topēc ari moz jaunot-

nei pīmārotu daiļliteratūras dorbu.

Jaunu godu sdcūt storp daudzom lī-

tom padūmošim ari par vīnu, kai sa-

goddt dereigu literarisku laika ka-

vēkli myusu bārnim, kas jau ir ty-

kusi pi tos breiniškeigds mokslas —

izlaseit rokstūs izteiktas toļas, sve-

šas un nikod naradzātas personas

dūmas, izlaseit goreigi īpašazeit un

topt par draugirn. Ryupēsimēs par

bārnu literatūru un tad mums kldt

ndks vīna lela, skaista un daudz sū-

lūša laseitdju saime.

JAUNEKĻARELIGIJA.

Dr. T. Toth.

ŠAUBAS.

Tu syudzīs, ka tevi komoj šaubas. Esi

mīreigs: kū jaunī cylvāki mādz saukt par

ticeibas šaubom, vysbīžok tī ir tikai paro-

stī kārdynojumi, bet na grēceiga naticeiba.

Zynoms, ticeiba nūzeimoj karu, kuru jo-

vad leidz pošam dzeives golam; bet nu tai-

da kara pat svātī nabeja breivi.

Sudin, dūmoju, nava ni vīna pat moceita

cylvāka, kurs nabyutu pordzeivojis ticeibas

lītos šaubu. Kai tikai kaids feļetonists pa-

sasmej nu vīnas, ūtras ticeibas patīseibas,
kod kaids laikroksts «zynotniskā veidā»

mēginoj analizelt kaidu ticeibas gobolu, kod

sabīdreibā izdzērssi ticeibas pīzūbošonu,

tad ceļās šaubas: «Var byut patīši tai nav,

kai moca myusu ticeiba...»

Ticēt, ticēt, ir vyssvareigoka Pesteitoja

praseiba. Jys par vysu sovu dzeivi lyu-

dze tikai vīna: «Ticit maņ!» Kas ticēs un

byus nūkristeits, tys byus izpesteits, kas

naticēs, byus pazudynots.» (Mark. 16, 16).

Tū pošu, draugi, Jys pīprosa ari šudiņ!

Bet šymūs «zynotnes laikus» navīns nu

jauneklim, varbyut pavaicos: «Kopēc Kri-

stus sovas moceibas pamatā naīlyka zynot-

nes, bet gon ticeibu? Kopēc Jys saceia:

«Svēteigi, kas tic», bet na «svēteigi, kuri

saprūt munu zynotni, kuri caurskota mu-

nus plānus un tūs leidz golam izpētej?»

Kopēc Jys napasaceia: «svēteigi moceitī,

svēteigi daudzi zynūšī, svēteigi gudrī?»
Bet vai zini kopēc?

Topēc, ka Jys atnoce uz šū zemi, lai

vysus atpesteit; topēc, ka Jo reliģija ir dū-

mota dēļ visim cvlvākim.

Bet vai visi var byut moceiti? Nā!

Bet vai var visi ticēt? Jā, var! Var

bārns un sērmgaļvis, var nabogs un bogots,

var možais skūlāns un moceitais profesors;

visi ar vīnaidu pazemeibu var pīiimt Kunga

(Latviski A- T.)

vordus, kaut gon navīnaidi spēs tymūs īsa-

dzilinot. Redzi tad, kopēc reliģiskās dzei-

ves pamatā ir ticeiba, io jei var byut ik-

kotrā.

Bet kopēc rūnās naticeiba? Pasateicūt

cylvāka lelmaneibai un lepneibai. «Dīvām

ir trejs personas, bet ir tikai vīns Dīvs, bet

na trejs. Kopēc tys tai ir? To nasaprūtu,

topēc natycu!»

«Bazneickungs sv. Mises laikā soka nūsa-

līcīs uz hostijas «Tei ir muna misa», un pēc

breiža maize palīk Kunga Jēzus Mīsa. To

nasaprūtu, topēc natycu!» Tu nagribi ticēt

tam, ko īrūbežotais cylvāka prots navar

saprast. Tēpēc es saceiu, ka daudzās re-

liģisku šaubu īmeslis ir prota lelmaneiba.

Bet, tu saceisi, ka na tādēļ cēlās tovas

šaubas: ar pazamynotu sirdi tu grybātu

ticēt, bet tūmār navari atsabreivot nu šau-

bom. Nasabeisti! Tos ir tikai kārdynošo-

nas, kuras Dīva Apsavēršona pīlaiž, lai tu

izamoceitu karot un taidā veidā nūstypry-
nātu sovu ticeibu. Ar tū Dīvs sasnādz

eistū mērķi. Kaids byutu lobums, jo reli-

ģiskas patīseibas tai pazeitu, kai «divi reiz

divi — četri», un tikai tad tyeātu. Vai tam

byutu kaids nūpalns, kurs tic, ka vīnu reizi

vīns ir vīns? Zynoms, ka nā! Cytaidi na-

var byut. Jo cylvāka prots te skaidri redz,
ka cvtaidi i byut navar.

Bet ar ticeibas patīseibom tai nava.

Tīsa, storp jom nava taidu, kuras pretā-
tūs myusu protam, bet ir daudzi taidu, ku-

ras pārspēj myusu protu un pīprosa grybas

padūteibas. Todēļ ticeiba ir tei, kas sago-

doj nūpalnus, jo pīprosa grybas leidzdalei-

bas.

Un io vairāk karosi ar šaubom, jo tova

ticeiba sagodos tev lelokus nūpalnus.
Daži jaunekli lauza golvas, kopēc Dīvs

napaskaidroja tyvok sovas patīseibas, bet

šū dorbu uzticēja Baznelcai- Pīmāram:
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«Kristus cēlēs nu myrūnim.» Tycu! Bet

daudzi vīgļāk byutu ticēt, ka cēlīs nu myrū-

nim Jys byutu pasarodējis natikai sovim

moceklim, bet ari pretinīkim. Kopēc ar

sovu augšamceļšonūs Jys napasvīde pi ze-

mes farizejus un Rokstu zyndtojus, kai naz-

kod tū dareja Getsemanes dārzā?

Vai otkon: «Pavests, kad slūdynoj «cx

catedra» ticeibas patīseibas ir namaļdeigas.»

Tycu. Bet daudzi vīgļok byutu ticēt, io

Kristus byutu pasacējis Pīteram: «Tu esi

Bazneicas golva un kad tu, vai tovi pēc-

teči sludynos ticeibas patīseibas «cx ca-

tedra», byusit namaļdeigi...»

Kopēc Jēzus navarēja pasaceit napor-

prūtami? — prātoj na vīns jauneklis.

Atbilde te ir vīgla, tikai jopagrīž vēreiba

uz īmeslim. Dīvs nagribēja, lai pīspīsti mes

tycātu (jo tys byutu bez kaida nūpalna),

topēc Jys tai tkortoia, lai ticeibā varātu

jimt daleibu ari myusu gryba« Ticeibas pa-

tīseibas Jys tai paslOdynoja, ka eistu jūs

nūzeimi mes varam saprast, bet dažas lītas

atstāja nūslāpumā, lai myusu gryba pī-

krystu Jā Vārdam un taidā veidā varātu

sadabot sev nūpalnus.

Kas jodora, kad tevi mūka šaubas?

Dori jom pretiveigi. Rūnās tovā golvā dū-

ma: «Varbyut, nav Dīva, varbyut nava aiz-

kopa dzeives?» Noskaiti tad, bet ar uz-

maneibu «Es tycu Dīvām!» Varbyut Vysu-
svātākā Sakramentā nava Kristus? — runoj

kardvnotojs. Tyuleņ metīs ceļūs pret Dīva

oltoru un pasarunoj ar Pesteitāju tur pa-

siāptu. Taidā veidā vysulobāk nu sevis

attolynosi šūs kārdynājumus.

Jo šaubas ceļas par lītom, kuras mes

navaram saprast, skotīs, ka tikai tovs prāts

naīsatīptu un nasacanstu saprast tā, kas

pārspēj jā spākus, varameibu. Jo dobā mes

sastopam tik daudzi lītu, kuras mes nava-

ram saprast un izskaidrot, tad kū runāt

par vērsdabiskom lītom? Mums nav tīsei-

bu naticēt tam, kā nasaprūtam vai pat na-

varam saprast.

Bet jo ceļas šaubas prātam pīītamūs

vaicājumūs, tad steidzīs jūs noskaidrot, sa-

meklēt pīrodejumus, jo dēļ reliģijas, lai

īmontāt leloku skaidreibu vērts pastrādāt

ari drusku vairāk kai parosti. Tāpēc palosi

atteiceigas grāmotas, nūsaklausi prīkšlase-

iumOs vai apsarunoj ar vairāk mācātim

cylvākim.

Idūmelba un vīneigi uz sevis pasaļau-

šona var dreiži pīvest pi naticelbas. Ir

jaunekli, kuri dūmoj, ka par gudrim un

īvārājamim var palikt tūlaik, kad pasaceis

sovim draugim, ka vairs natic reliģijai, ka

jī vairs nava «mozi bārni» un par reliģiju

vairs nadūmoj.

Bet jo jim byutu kaut drusku dzeives

pīdzeivājumu, tad zynotu, ka Dīvām kol-

pot nūzeimoi vaļdeit- Un ūtraidi, kas atsa-

škir nu Dīva, kas nagrib Jam kolpot, tys

tymā pat breidī palīk par dīvāklu kolpu,

naudas vērgu, par kaisleibu un cylvāku

gūda slopstūšū vērgu.

Kas nu Dīva nūsagrīž, tys pīsagrīž ļau-

najam un tys jam snādz sovu rūku. Kas

sovu skotu nūvērž nu zvaigznēm, to dzeive

pazadej sovu cyldonumu, vērteibu, bet bīži

sleikst k|yudos un timseibā. O, muļkeigais

zērnyuklis; tu nūrovi tū dīgu, kurs saturēja

vysu tovu teiklu!

SV. MORTEŅA NABOGI.

Ar kū var izskaidrot parodeibu, ka kaut

gon ticeiba ar sevim nas leiu svēteibu, tū-

mār ir daudzi kas natlc?

Pazaudeit ticeibu Ir ļūti skumeiga līta.

Tei ir vysleloka traģēdija, kaida var gadei-
tīs cylvāka dzeivē. Bet par to īmesli, vys-

bīžok ir na prots, bet sirds un sasnāgta na

ar protošonu, bet vodūtīs nu jyutom. na ar

zynošonom, bet bāgūt nu tykumiskom

gryuteibom.

Jo reliģija apsamīrynotu ar ticeibu vīn,
tad pasaulē nabyutu ni vīna naticeiga cyl-
vāka. Bet reliģiskos patīseibas pīprosa vēl

dzeives, dzeives, kura byutu pīskaņota Dī-

va bausleibom. Reliģiskos patīseibas pī-

prosa kara ar grāku, kara ar launom teiks-

mem, dusmi, īdūmeibu, lepneibu un pašmī-

leibu; pīprosa sovu k|yudu lobdšonas, mī-

lot sovu tyvākū un jam paleidzēt. Tai tad

ticeiba ir vīnmēreigais kars, kars pošam ar

sevi un ar pasauli; kars ar sovim tryuku-

mim, kars par un dēļ piļneibas.

Tagad, līkās, saprātam, kopēc daži cyl-
vāki nagrib ticēt- Jī nagrib ticēt, ka jim

jdpamat sovu īprīkšejū dzeivi. Bet jim lei-

dzeigi divejim sv. Morteņa übogim, lobok

pateik gulāt sovā grākā.

Kas beja šī nabogi?
Reizi svineigā procesijā tyka nastas sv.

Morteņa relikvijas un slimī, kas satyka jos

ceļā uz reizes atdaboja veseleibu. Par tū

padzērda ari divi klibi. «Bēgsim prūjom»,

saceja vīns ūtram. «Kas byus ar mums, jo

mes paliksim vasali? Nu ko mes ēssim

maizi?..»

Redzit, kodē) daudzī nu cvlvākim natic.

Jo kas tad byus ar jim, kad jī ticēs? Jī

navarēs vairs grēceigi dzeivot un izpatikt

sovom koreibom-

Grēcinīks leidzeigi vojotam strausam

aizstāv sevi pret sirdsapziņas pārmatumim-

Jys bāg, itkai bez golvas, bāg uz prīkšu,

kaut gon ar sovu kņābi varātu labi aizasto-

vēt. Beigās pīkusis Ibāž golvu smiļtīs un

dūmoj, ka ir pasaslēpis, jo vairs naredz sovu

vojātāju. Bet tī atnāk un sagyun. Grēci-
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nīks atmatūt grāku ari varātu pretotīs sirds-

apziņai, bet nā! Jys lobok aizbāž sev ausis,

smējās nu aizkopa dzeives, smējās nu

Dīva un reliģijas, lai tikai naradzātu myu-

žeigos pazusšonas brīsmu.

Vai zini, kū pasaceja franču rakstnīks

Rousseau: «Sakortoj sovu dvēseli tai, lai jei

grybātu Dīvu, un nikod tad nasašaubeisi

par Jo asameibu!»

TYKUMEIBA BEZ DIVA.

Tykmeiba ir taids byuteigais cylvāku

dārgums, kura pasorgošona visim izalīk na-

pīcīšama. Cik greiži na vērās uz reliģiju,

tūmār visi byus vīnūs protūs par tū, ka

jovērtej tykumeibu. Streidīs vīneigi par tū»

vai vyspori bez reliģijas var runāt par ty-

kumeibu. Vai natycūt var byut cylvāks

tykumisks?

Ireikojūt kuģī komposu teik Iyktas vy-

sas pyuies, lai jū loboki izoleit nu magne-.

tiskom strovom, kuras var atsarast dzelža

kug'a da|os- Dzeives ceļā par taidu kom-

pasu Ir cylvāka prots- Bet cylvāka misas

strāvas — dažaidas steigsmes — varātu

vīgli maldynāt myusu dzeivi, jo cylvāks

jās naturātu sovu ocu prīkšā. Jo Dīvs na-

byutu nūteicis, kas ir tykumisks un naty-

kumisks, tad cylvākim, byutu gryuši runāt

par morāli, jo kū vīns atzeitu par grāku,

citi ar leidzeigom tīseibom varātu uzska-

teit par lobu.

Tai tad navar runāt par tykumeibu tī,

kuri natycatu uz augstāku, vērs dobas sto-

vūšu Principu, kuri natycātu sagaidūšai

myusus myužeibā vērsdabiskai dzeivei,

Cylvākam pyrmom kārtom jāzyna, kas jys

eistineibā ir, jo tikai tūlaik jys saprass ari

kas iam dorams.

Tykumisko dzeive ir vīnmēreigais kars.

Kaids vēļ jauns skūlāns reizi vaicāja: «Kā-

pēc tik gryuši byut par lobu, bet vīgli byut

par slyktu?» Šū tragiskū starpeibu var-

byut na reizi juti ari tu sovā sirdī. Prāts

pazeist un grib lobu, bet myusu mīseigā

doba tamlaikam valk uz ļaunu.

Tykumisko dzeive ikdīnas pīprosa nu

mums daudzi upuru un pašaizlīdzeibas, bet

tū panāksim tikai tūlaik, kad myusu darbei-

ba pamatosīs uz augstāku lobumu — Dīvu,

kā dēļ es dzeivoju, uz kā piļneigi varu pa-

saļaut un kurs vīneigi var sagādāt munai

grybai nasalaužamu iztureibu.

Kaids grēku filozofs saceja, ka cylvāka

dvēsele ir cālusēs nu lobās pasaules. Un

cik reižu mes padoram slyktu kaut gon bez

līcinīkim, tyuleņ jyutam sirdī nazkaidu sā-

pi, naapmīrynāteibu. Un tikai tad asam lai-

meigi, kad doram tū, kas atgādynoj dvēse-

lei myusu debeseigū Tēviju.

Pazeistamais bezdlvs Voltaire, reizi be-

ja īaicynojis pušdiņās leidzeigus sev drau-

gus D'Alembertu un Diderotu. Pi golda

jī īsoce navysai piklojeigas sarunas. Tū-

mār Voltaire jūs porsorgoja saceidams:

«Lyudzu narunojat tai, možākais, kolpu

klotbyutnē; drusku apgaidāt, cikom jī izīs,

cytaižok jī var īgribēt dzeivot tai, kai

dzērd, bet tad ari mes nabyutu drūši par

sovu dzeiveibu.» Tai tad vai var byut ty-
kumeiba bez reliģijas?

«Nasajyutu tik styprs vaļdeit par tautu,

kura losa Voltaires un Rousseau rokstus»,
reizi saceja Napoleons I.

Reizi Heine stovādams pret vācu, un

skaistu, gotisku Antverpenes katedrāli sā-

cēja: «Tymūs laikus cylvāki dzeivoja ar

dogmom, mums ir tikai īskoti, bet ar īsko-

tim nava izbrūvējamas katedrāles.» Tū

pošu mes varam saceit ari par tykumiskas
dzeives byuvi. Cylvāka roksturs ari ir

gotu stilī calto katedrāle, kuras tūrni stei-

dzūtīs uz dabasim pyulejās atbreivot dvē-

seli nu patmīleibas un kaisleibu varas. Bet

šos ceļtnes byuve uz prīkšu īt ]ūti lēni un

byutu apdraudūši tū celt bez styprd ticei-

bas pamata.

Teorijā dažkārt izadūd sakombineit ari

bez religiskim pamatim dažaidas ētiskās

sistēmas, bet vysom jom tryukst dzeivynā-

jušūs spāku. Slūdynāt tykumeibu Ir vīgla

līta, bet bez pamatim īvest jū dzeivē pat

naīspējami.

Fyrms kristticeibas laikim beja daudzi

cyldonu velru, beja stipri roksturi, bet nu

tā laika, kad Pesteitājs parādeja mums vys-

piļneigākū dzeives paraugu navar ni vīns

RUDIŅA AINA.

Apolonija V.

Ak rudina aina kū tu nesi?

Tu nūkauņ dzeiveibu,

Tu iznīceibu vysur vēsti,

Tu mūdin' skumeibu.

Skotus es dryumajā lūgā:

Kai sudobra zvaigznes mērst,

Kai rudiņa myglaiņā slūgā

Pat dobai osoras bērst.

Kreit zeļteito lopa

Kreit ilgi un vēļ tymsā zib,

Kas leidz ar sauli topa

Leidz ar sauli aizīt grib.

Bet dobas bolajā vaigā

Maņ pateik lyukotīs

Un nazvnu gon kodēj,

Tad bērst man osoras.
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sauktīs par rokstura cylvāku, kurs napylda

sova pyrmstneia pīookuma — pasazamyno-

šonos Dīva prīkšā.

Skaisti, Racine roksta šovam dālam:

«Tycu, ka, grybādams byut par džentel-

menū naaizmērssi, ka tik tys var byut par

džentelmenu, kurs izpylda sovu pīnokumu

uz Dīvu.»

Ari Goethe teic reliģiozu cylvāku: «Tū.

kas gūdynoj Dīvu jovērtej augsti, jo jys

nikod nabus vaļdeits nu ļauna.»

Topēc vai var byut par tykumisku tys,

kurs natic ni Dīvām, ni aizkopa dzeivei?

Vai var?

Pasaklausi sekūšam: Reizi storp sevim

runājos divi zvaigznes.

«Psaskotl, moseņ, uz leju! Kas tī nū-

nūteik?»

«Tī redzīs tikai bīza mygla un tyucis!»

Pagoja simti un tyukstūšas godu. Pyr-

mo zvaigzne otkon vaicoja:

«Pasaskoti, moseņ, uz leju! Kas tagad
tur nūteik?»

«Tur mudž daudzi divkājainu skudru.»

Vēl pagāja simti un tyukstūsas godu.

«Pasaskoti tagad, kas tur nūteik!»

«Nikas! Vyss tur ir pārklāts ar ļadu un

snīgu!»

Šei beja tikai zvaigžņu saruna. Bet vai

najyuti, muns dārgais, iznycynūšu, soltu

pagātnes nūpyutu? Jo cyivāka dzeive

byutu tikai laiceiga, jo nabyutu myužeibas,

kas sagādātu mums spākus byut par gūdei-

gim, tykumiskim, stypra rokstura cylvākim

ari tūlaik, kod vajadzētu mums upurēt so-

vu šās zemes veiksmi, karjeru, montu, vai

mīsas izprīcas? Tai, mes asam apsajāmuši

iaicejgas vajadzeibas upurēt myužeļgai

dzeivei! Bet kas grybātu pārejūšas lītas

apmaineit ar pāreiūšom?

Laju apostolats — Katōliskō Akcija.

/ sam dzērdējuši un lase-

)o/Jl ittši» ka vysā katoliskā

\ '/(iii) P tagad teik orga-

nizeita Katolisko Akcija.

Ari myusu Latvijā Kat. Akcija jau

ir īvasta. 1937. g. decembrī V. E.

Rīgas archiveiskups izdeve, kai zy-

nam, speciālu gona rokstu par Ka-

tolisku Akciju. Šys dokuments dūd

vysporejus viļcīnus par Kat. Akci-

jas sistēmu, veidu myusu Dzimtinē

un topēc ir par svareigu dokumentu

Rīgas archidiecezes Kat. Akcijai.

Sevišķu vēreibu V. E. Rīgas archi-

veiskups pīgrīž katoļu jaundtnei:

īteic tai apsavīndt Katoļu Jaundtnes

Bīdreibā un ari Kongregacijds. Uz

jaundtni Augstais Ganeitdjs atsasauc

sekūšūs vdrdūs: «Šymā dorbā (Kat.

Akcijā) jdjam daleiba pyrmā kortā

tev, katoļu jaundtne, kas esi Myusu

cereiba un dorba krūndjums. Vys-

pyrms apsavīnoj sovā Katoļu Jau-

ndtnes Bīdreibā, lai tu kūpejim spā-

kim lobdk veiktu tū, ko nivīns atse-

višķi nabyutu spējeigs veikt. Apvī-

nota sovā bīdreibā esi par pīmāru

un ceļvedi pdrejai jaunotnei!... Tim

katoļu jaunotnes bīdreibas lūceklim,

kas ar vysu sirdi vēlējās strdddt

Bazneicas lobā, jdapsavīnoj atteicei-

gā jaunēklu un jaunovu kongrega-

cijā.» — Tai tad Katoļu Jaunotnes

bīdreibā, ar vysom 100 nūdaļom,

Katoļu Akcijā īīt kai tos sastāvdaļa,

un katoļu jaunotnes bīdri ir par Ka-

toļu Akcijas veicvndtdjim, izplatei-

tdjim un, var teikt, ari par Kato-

liskos Akcijas lūceklim.

Nu augšā teikto izrīt ari kaut kas

vairdk, prūti, ka katoļu jaunotnes
bīdrim tagad vairs napīteik intere-

seitīs tikai par sovu bīdreibu, bet

jdsainteresej ari par Kat. Akciju, tos

problemom: apostolatu, to metodēm,

panokumim v. t. 1. Par šom lītom

ir jdrunoj, ir jdroksta ari kat. jau-

notnes orgānā — «Sauleitē».

Un līkās, nabvus par līku, ka te

šūreiz apskateisim vīnu nu leldkom

Katoļu Akcijas problemom, par laju

apostolatu, kas ir tik īpatnējs mvus
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ciīnu Kat. Akcijā. Kat. Akcija, kai

zvnom, naapsamīrvnoj ar kaut kai-

du koritempleišonu un sevis svātda=

reišonu tikai, jeh kai jau r)āts vdrdš

(latīniski, actiO — dārbeibā, dorbo-

sOnāš) nūroda, ir kaut kas aktivs,
darbeigs, un prūti, ir pyrmkdrt se-

vis svātdareišona un tad tvulen cy-

tu īmontdšona Kristum ar apostola-

tu, kuru šite gribim apskateit tyvok.

Laju korta Kat. Akcijā.

K. Bazneicā vysus sdvus tičei-

gus īdola div6§ lelds grupās: gdrei-

|6 korta, t. i. pristeri, un napristeru

korta, vai, kai garbsti šāuc, pasau-

ittilf, iāiceigī. Bēi beidzamo korta

Bazneicas lyķurņūs saūcāš āri par

laju kSrtli. («Lajs» nu grēku vdrda

laos — tauta). Šite varātu rundt ari

vēl par trešu ticeigūs grupu, kū sa-

stāda tī, kas napīdar ni pi vīnas nu

mynātom kortom. Tī ir mūkīnes un

klūsteru brāli, kas napīdar pi priste-
ru kārtas, bet ir salykuši klūstera

sūlejumus un vad speciālu goreigu

dzeivi. Taidi ir gondreiž vysūs or-

denūs, pīm., kapucini, jezuiti, sale-

ziani v. t. t. Ari klūstera brāļus bīži

sauc par lajim, bet, jo teik runāts

par Kat. Akciju, tad ar vārdu lajs

apzeimoj tikai lajus pasauleigus, na-

klūsternīkus.

Kat. Akcija sastāv nu laju kār-

tas prīkšstāvim. Tū skaidri soka

sv. Tāvs Pijs XI. Jys izskaidro-

dams, kas ir Kat. Akcija, soka:

«Katdlu Akcija ir laju leldzdaleiba

Bazneicas hierarchiskā apostolatā».
Tai tad Kat. Akcija golvonā kārtā

sastāv nu pasauleigim, kas jam da-

leibu, leidzdorbojās Bazneicas hie-

rarchiski, tys ir, pavesta, veiskupu,
ari pristeru vadeibā apostolatā.

Tai Bazneicas apostolatā jam da-

leibu na tikai goreidznīku kārta, ku-

ra, jau pēc sova pasaukuma ir apo-

stoliska, bet ari laju kārta. Un šys
ir, kai reize, tys, kū tai bīži dzērd

runojat par Kat. Akciju, ka tajā jā-

jam daleiba vvsom katoļu kortom,

lai visi leidzdorbotūs Kristus vaļ-
steibās izplateišdnā Un riūstypryn<>-

šdnā. Laju apostoiats ar Kat. Akci-

jas nūorganizeišonu teik padareits

aktivdks, radzamdks, teik organi-

zeits un pīmārots mvusu laiku pra-

seibom.

Laju apostoiats Bazneicas dzeivē

tūmār nav jaunlaiku atrodums. Tys

jaU beja ari pyrmajūs kristticeibāā

myužūs: Tū skaidri iīcynoj sv. Evaņ-

ģēliji un sevišķi sv. Pdvula vēstules,

kur tautu Apostols bīži (vēst, romt-

šinī, fiiipfsirn, tessalonīšim) rundj paf

leidzstrodnīkim, brolim, kas jam pa-

leidzeja āļ3dštoiātā dorba. Taipat
vēļok un ari vyduslaikūs laju apo-

stoiats • beja pazeistams un tyka

praktizeits. Vyduslaikūs tys jau pī-

jam pat vairok organizeitu veidu:

bīdreibas, apvīneibas (kas dažreiz

saucēs par korporacijom vai ģil-

dēm). Sevišķi organizeitu formu

Kat. Akcija vai laju apostoiats pījē-
me tikai jaunokūs laikus (19. g. s.

beigos un 20. g. s.) un sevišķi tagad

laimeigi voldušo sv. Tāva Pija XI

laikā. Myusu dīnos Kat. Akcija ir

palykuse par pilneigi napīcīšamu

organizāciju Bazneicas apostolatā.

(Turpmāk vēl.)

AGLYUNAI.

J. Znūtiņš.

Dryumaios dīnos, kad mokuli sāroj,

Atminas tolu maņ pagotnē kleist.

Grlbīs pi tevis byut, tūrnī kur vāro],

Kai mokuļu rūzes saulrītā veist.

Gribīs ni tevis, kur Cīrīša dzelmē

Nūsarcis mēness brīn peļdētīs kluss.

Vokorā klusā, kad zuduse svelme

Igrīmis mygloja Upurkolns dus.

Itkai ar vasu, teikamu rūku,

Līkās maņ pori tad glosteitu kaids.

Dvēseli mīrs sadz ar burveigu lūku

Un sejā atsagrīž dzysušais smaids.
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Bīdreibas dzeive.

Sirsneigssveiclns Kristus dzimšonas

un Mira svētkus bīdrim, jaunotnes

Centrālo Vaļde,

„Sauleites" redakcija.

Korespondenti, naatslobstat ziņu

svuteišonā par nūdaļas dorbim un

nūdūmim!

AGLYUNAS NOD. š. g. 27. novembrī

pulcējos uz kūpejom pārrunom. Nūdajas

bīdrīne P. Grikovas jkdze pasakavēja pi

šaida temata: «Kai jaunātnei pavadeit ga-

rus zīmas vo'korus?» Pēc referāta nūdajas

kapelāns vēl tyvāk paskaidroja dažus vai-

cājumus, kuri beja mynāti referātā. Nūlē-

me nākušās sapulcēs leloku vēreibu pīgrīzt

vaicojumim, kurus bidri lai īprīkš sagata-

voj un īmat vaicājumu kasteņā, tad sanāks-

mēs atteiceigas personas uz vaicojumim

dūs izsmēlušas atbildes- Cerams, ka šaidi

vaicājumi jaunātnes goreigajā dzeivē vīnu,

ūtru tymsāku styureiti padareis gaišāku.

B ī d r s.

AGLYUNAS NŪD. sakarā ar valsts 20

godu pastovēšonas svātkim pēc svineigā

dīvakolpājuma, krāšņajā Aglyunas divnomā

un svineigā akta, kurā jēme daleibu vysas

organizācijas un tauta, vokorā kūpā ar vī-

tejū aizsorgu nūdali uzvede A. Grīna lugu

«Tēvu zeme».

Tautas beja lūti daudzi un sareikājums

izadeve labi.

Leidzeigi sareikājumi nūtyka ari cytās

vītās.

AUGUSTOVAS NOD. 17. septembrī be-

ja sareikājuse vokoru izvadāt «Patenteits

inteliģents». Vokors beja kupli apmaklāts-

Myusu dorbā lelu traucējumu īnese myūsū

kapelāna bkga Krumpāna pārcelšona uz

jaunu dorba vitu. 2. nov- jaunātne reikāja

atsavadeišonu nu šova cīn. prāvesta. Izso-

kūt sirsneigu pateiceibu par dedzeigū dar-

beibu pasnēdze zīdus un atsavodūt nūdzī-

doja himnu Preti Vysuaugstākam, kai apli-

cynojumu, ka jo dorbs naīs par velti. Žāl

beja iSkērtīs, gribējom lai paliktu, bet Dīva

gryba šūreiz beja cytaida. Lai Dīvs paleidz

un styprynoj myusu prāvestu jaunajā dor-

ba vītā. Jaunotne palykuse bez goreigos

vodūneibas skumst, bet cer, ka otri sagai-

deis jaunu prāvestu.

20- nov. sareikoja vokoru uzvadāt Apses

drāmu «Veronika». Slykta laika pēc apma-

klātoju beja moz, tūmār bejušī apmaklātoji

apmīrynoti ar - radzātū. Byutu vālams, lai

ari uz prikšu jaunotne reilkotu tamleidzeigas

izrodes, nu kurom var daudzi moceitīs.

BUKMUIŽAS NOD. ar nokusu godu ir

nūdūmojuse paplašinot sovU leidzšineifi

bīdreibas nomu. Sakarā ar mynātū noda-

ļas vadeiba ar prāvestu Kazlasu prīkšgolā

grīzēs pi Kultūras Fonda ar lyugumu pēc

pabolsta, kas natyka līgts. Bīdreibas noma

porbyuvei pišikērts Ls 3000,—.

BERŽGALA NOD. sakarā ar valsts 20

godu pastovēšo-nas svātkim jēme dzeivu

leidzdaleibu uz vītas svātku kup!ynošonā.

Ari pīsadaleja parādē ar sovu karūgu un

leidzdorbojos kūpā ar aizsorgim svātku

luvadumā. Sareikojums izadeve labi un

beja sevišķi kupli apmaklāts.

Nūdala pošlaik gatavojās lelokam sarei-

koiumam, kuru nūdūmojuse izvest tyuleu

pēc Zīmas Svātkim.

PAMPĀĻU NOD. svātdio, 26. novembrī

reikoja teātra izrodi un uzvede Alfr. Zie-

diņa dramatisku etidi 2 cēlīņūs «Plaisa».

Vokors atstoja lobu īspaidu un beja pītei-

kūši apmaklāts. Pēc sareikojuma jaunotne

pakavēja laiku dejā un tautyskos rūtalos.
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RĒZEKNE, svātdiņ, 27. novembrī stu-

dentu bīdreibā «Dzimtine» atklāja mvužei-

bā aizgājušam jaunātnes draugam, mons-

Nikodēmam Rancānam pīmines plāksni pi

Rēzeknes valsts skūlātāju institūta. 9 stuņ-

dēs reitā bazneicā nūtyika aizgājušā gīīdam

veļteitais dīvkolpājums, kurā jēme leidzda-

leibu visi Rēzeknes valsts, paišlvaldeibu un

organizāciju atbildeigī vadeitāji, dzimtinīši,

skūlu un ārpusskūlu jaunātne-

Pēc dīvkolpājuma gājīnī visi dēvēs uz

Rēzeknes kopim. Kai pirmī rudiua zīdus uz

mons. Nikodēma Rancāna kopa nūlyika stu-

dentu bīdreibas «Dzimtine» pārstāvi, pēc

tam Aglvunas un Jaunaglvunas ģimnāzijas

un L. k. j. b-bas Rēzeknes nūd. un katāļu
labdareibas bīdreibā krāšņus vaiņagus.

VYŠKOS vaļsts 20 godu pastovešonas
svātkūs pēc dīvkolpojuma un parādes, ku-

rā jēme daleibu aizsargi, mozpulki, skūl. un

jaunotne, vokorā tyka uzvasta luga «Tēvu

zeme» aizsorgu un jaunotnes izpildejumā.

Pēc tam ar kora dzīsmem pīsadaleja Vyšku

nūdalas koris Pūtera vadeibā un vītejos
dorzkūpeibas koris Ivdra vadeibā-

VARAKLONU NOD. nūdūmojuse Jau-

najā godā -sareiikot bīdrim Zīmas Svātku

egleites vokoru ar izrodi, dzīsmem un rū-

talom. Cytaidi nūdaļā dorbs īt pasmogi-
Navar saceit, ka byutu bīdrūs zuduse inte-

rese, bet ir sovi tryuikumi, kurus īspējami
otrokā laikā steigsimēs nūvērzt.

Vōrds "Sauleites" laseitōjim.

Ar šū numuru «Sauleite» nūslādz

sovu šo goda gājumu, lai ar jaunu

godu tū uzsākt nu jauna. Lai nāku-

šo goda dorbs bvutu sekmeigoks un

«Sauleite» palyktu vēl interesantā-

ka, «Sauleites» redakcija grlžās pi
sovim cīnejamim laseitojim ar sekū-

šim vaicojumim:

1) Kas Jums vysuvairok pateik
«Sauleitē»?

2) Kas Jums napateik «Saulei-

tē» un pēc Jvusu dūmom bvutu iz-

matams ?

3) Kaidus rokstus Jvus vēl vālā-

tūs redzēt «Sauleites» slejās?

4) Kas pēc Jyusu dūmom vēļ

byutu pārrunojams un īvadams nu

jauna, lai padareit «Sauleiti» pīvil-

ceigāku un vērteigāku?

5) Kas byutu doroms, lai «Sau-

leiti» aboneitu — pasyuteitu ari tī,

kas pošlaik jās napasyuta?

6) Vai byutu īvadama vaicājumu

un cytaidas kaidas nūdalas?

Ar vīnu vārdu sokūt, kas pēc

Jyusu dūmom vēl byutu doroms,

lai «Sauleite» palyktu par lobākū un

naškiramu mvusu lauku jaunotnes

draugu?

Uz mvnātim vaicojumim teik

lyugti atbildēt visi mvusu Jūti gūdo-

jamī laseitoji. Byutu vālams, lai at-

bildes varātu sajimt otrokā laikā.

Redakcija byus laimeiga un lūti pa-

teiceiga par visim ari vējok un bī-

žok syuteitim labi dūmotim nūrode-

jumim, vēlēšonom, kū redakcija

steigsīs īspējami īvārot un izvest

dzeivē.

Mynātos atbildes un cytas uz

«Sauleiti» atsateicūšas lītas syuta-

mas «Sauleites» redakcijai, Rēzek-

nē, posta skapeits Nr. 13.

«Sauleites» redakcija.
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nūsarēkinot par žurnāla aboneišonu.

Tī, kas leidz 10. janvaram 1939.

godam nasamoksos aboneišonas

moksas, mes byusim spīsti janvāra

numuru syuteit ar uzlvktu pēcmok-
su.

«Sauleites» administrācija.



MŌSA RAUDŌJA.

Stāsts.

J. Klīdzējs.

1.

f azust! Mudrok pazust un na-

f (ļļ) J dzērdēt vairāk tū, kū ļaudis ru-

l »o:a par jās brāli...

Alsdama ie? skrēja pa oru-

mim taisni uz sātu, vasā zeme

leida kurpēs un korsdama zam jās jauna-

iom kājom grauze tos taipat kai kauns

korsdams daga dvēselē. Tys, kū jei tū

vokor beja klausejusēs, vyss tys jās jauna-

jai, teirajai dvēselei uzkrvta kai rudiņa

ceļu dubli boitam goldautam, kuram vaja-

dzēja byut klusā, syltā ustobā un uz kura

vajadzēja zīdēt prīceigajom jauneibas pu-

čem.

Jau godini ilgi šos pučes beja tikai sap-

ni. Iļgi gaideita dzeive. Cytaida dzeive,

bet arvīn vēļ šos pučes nūveha zam osoru

soļa.

— E, kū par tū runāt! Ošanu Jezups...
Tad ta ka jys byutu bejis kai to tāvs! Tys

beja cylvāks, kura vārdu ar gūdu var pī-
minēt... Šys jaunais nav sova tāva vīna

zoboka vērts — šys Ošānu Jezups ir huli-

gāns na cylvāks! Pazudis... Atpakaļ ceļa
taidam vairs nav... Nā, nav...

Māsai skanēja vēļ ausīs vārdi un sprīdu-

mi, kū Mežānu pogolmā teice par jos broli

ļaudis. Mežānu Marei tūvokor beja kožas.

Gerja beja aizgojuse pameklēt vai tur na-

byus jos broļs, kas vairok kai nedēļu na-

beja radzāts sātā. Beja stovējuse runātāju

tyvumā, bet tī mikrēslī Geni nabeja manē-

juši. Gribējās skrīt klāt un teikt, lai tī tur

sovas mutes, klīgt un raudot, ka tys nav

tīsa kū tī par jos broli mēļš, māsas sāpes,

jos dvēselē porsavērte par osu vātru, kurai

gribējās nūslauceit vysu pasauli un aizstā-

vēt sovu brāli, lai tys byutu ari patīseiba,

tī tai nadreikstēja par jās brāli runāt!

Nā, nā! Jezups ir j ā s broļs!

Jei stāvēja tymsā, kūde zūbus un osoras

,sleidē;a pār valgim un ar sāleju garšu aiz-

skāre lyupu kakteņus... Mežānu Marei kā-

zas. Jei laimeiga. Prīceiga muzyka lei-

goj nu gaišajim lūgim. Bolsi lāc kai pava-

sara putni. Marei ir trejs brāli... Vīns nu

tim ar sovu māsu leigoj valsi un soka pi

lūga:

— Māserj, mes tevi naaizmērssim un na-

atstāsim nikod, nikod! Māsen...

Geņa stāv pi lūga dzērd un redz. Marei

ir bolta kleita un jei dejoj sovas jauneibas

atsavadeišonas valsi ar sovu mīlū brāli...

Tai Geņa stāv iļgi vīntuļa tymsā. Sko-
tos un dūmoj. Kai nu myglas kai nu tāļu-

ma ar sova gora acim jei redz sovu bro-

li: mot i izspūruši, acis mvglaiņas, kraķis

nateirs nūlīts ar olu, jys nazkū soka, bet

navar saprast...

— Vai t y s ir muns bro 1 s? — Geņa

prosa sovsi dvēselei.

— Navar p a z c i t... —
nazkas čyukst

jamā.

—
Bet tys ir muns brojs! — tai naz-

kaids smogs bolss īsasauc jamā, smogs un

oss kai vysu dzeivi izklīgdams.

Geņa sasabeida pate sevis. Beja meklē-

iuse, bet te kozos jos brāļa nabeja. Tad

jei vairs navarēja ilgāk nūsavaļdēt un rau-

dādama skrēja uz sātu.

Tai māsa vysu tū sevī pordzeivojuse

skrēja pāri aramiņai. Ļaužu vārdi nu jos

pošas izjyutas grīze dvēseli kai sabarzti

stikli.

— Broleit, vai tu navari cytaidi dzei-

vot? — māsa sauce zylajā rudiņa tymsā.

Bez atbaļša- Saļce mežs kai skumeigas

dzīsmes melodija. Nazkur rēja suni. Tūs

bolsim beja tāli atbaļši.

— Ak, Dīvs! Mīlos zemes un dailūs de-

bešu Dīvs, paleidzi maņ byut styprai, lai

es varu paleidzēt jam ...

Solti mirdzēja debešūs rudiņa zvaigz-

nes. Iļgi Geņa stāvēja pogolmā kai galdei-

dania.

Nu kožu sātas atleigoja te prīceiga rau-

zyka. Geņa nūraisēja skusteņu un slaucēja

acis:

— Broleit, munu broleit...

2.

Lāni, lāni stuņdes tyna ap sevi minušu

pavadīņus. Šys laiks beja kai teitovas, kū

lāni grīze aizsapņājuse tinēja. Kotra šei lā-

no stuņde sadaga kai ūgle un palyka palnu

pādi.

Tūvokor Ušānu saime sovu vacākū brā-

li Jezupu sātā nasagaideja.

Ūšānu tāvs un māte beja jau myruši.

Jezups beja palicis pats vacokais un saimi-

nīks. Geņai beja divdesmit. Vēļ divi jau-

nāki brāli: Andrejam — trejspadsmit, Vik-

toram — desmit, bet pate jaunāko beja

Iļze — tai vēļ tikai septeni godi-

Geņa tim visim beja mātes vītā. Jūs go-

ta nūskaņa beja atkareiga nu to, kaida tei

beja Geņai.

Tūvokor pat Andrejs un Viktors beja

atskrējuši nu skūlas un sākuši strādāt ap

sovom burtneicom. Igāja Geņa nu ora. Visi

pasagrīze pret jū. Tai beja saraudātas acis,

bet tū jei nagrlbēja mozajim rādeit.
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— Kopēc gon lai šī bārni cīstu leidza?

Jī vēļ ir par mozim, lai sevī nastu lelas cīs-

šonas... Lai tī varātu augt — jūs dvēse-

lēm vajadzeigs mīrs un saule...

Tai dūmoja Geņa tim slāpdama sovas

acis, bet tim nikas nabeja nūslēpams.
— Geņa, kopēc tu raudi? — vaicāja An-

drejs.

— Kāpēc tu raudi? — kai mozs atbaļss

skanēja klāt pi rūkas tvardamos Ilze.
— Es raužu? — Geņa smējos. — Re-

dzit, ka es smējās ...

— Tev osoras acīs...

— Ā? Osoras... Taipat. Maņ šudiņ
drusku sāp golva. Tai spīž. Topēc...

Mozokī nūticēja Geņas moksleigajam

smaidam, bet Andrejs saprota. Saprota, jo

zynoja, ka Jezups vairok kai nedēlu nav

bejis sātā. Izjuta vvsu un vairs naatgodv-

ndja māsai, ka jam vajaga nūpērkt vēstu-

res grāmotu un četras burtneicas. Jvs nū-

jauda, zynoja vysu.

Ryugtu sīkalu komuli koklā nasdams

jys pīsacēle nu golda un acis aizgrīzis uz

ānas pusi aizleida uz gultu.

— Andri, noc vakareņos, — teice Geņa.

— Maņ nasagrib... — jys teice lyuztūšā

bolsā un uzvylka kažuku uz golvas.

Divi Ūšānu ustobā beja saprotuši kupeju

nalaimi, bet nivīns naspēja tū vārdā saukt,

nagribēja par tū runot, jo runojūt par tū,

jymā dvēseles samērktu vēļ vairok un pa-

lyktu smogokas.

Ūšānu ustobā tūvokor gulēja ryugts klu-

sums.

Izdzysa guņs.

— Geņa, tu guli? — vaicoja Andrejs.

— Jā, es tyuleņ īmigšu, — jei izalyka.

Lūgu styklūs raudāja zvaigžņu atmyr-

dzums, bez osorom, bez bolsa.

— A kur myusu Jezups? — sauce nu

cyta styura mozo Iļze.

Nivīns jai naatbildēja.
— Kur myusu Jezups! — jei naapmī-

rynota sauce jau skaļāk, jo jau daudzus

vokorus ustobā beja manējuse Jezupa tryu-

kumu.

— Guli mlreiga... Jezups dreiži bvus...

dreiži byus... — teice Geņa un dzērdēja
kai Andrejs zam sova kažuka soce ryuksti-
nēt.

Geņa īkūde zūbus spylvynā.

3.

Pēc kaidom pors dīnom, mikrēšļatn ma-

tūtīs Jezups atvēre ustobas durovas, taids

kai prīceigs, kai nūskumis, kai breinodamīs

par vysu pasauli. Kokla saite nūsagrīzuse
uz plača, capure atgāzta pakausī, motu kū-

dele sasavāluse ar sīnu, bikses ar dublim

leidz celim.

— Nū? — tai jys vīnu vārdu gari stīp-
dams vaicoja un iļgi stāvēja atsaspīdis du-

rovu stenderēs.

— Nu? Kū jyus visi nu manis gribit?
Es soku! Es jums, jo grybu, varu nūpērkt

muižu, varu ari vysus kai kačānus izsvīst

nu šos pošas ustobas...

Visi sasaspīde ap Geņu, Iļze un Viktors

sāce raudot-

— Ko jyus peikstit? Est jums nadūd?

Ko jums nav?

— Brāļa... — gribēja teikt Gena, bet

nūklusēja.

— A kū jyus tagad ar mani dareisit,

ko-a? — jys vaicāja bez vysaida sakara

tāļāk.
— Broleit, nāc izaguli... Es tev patai-

seju teiru vītu, —
rnāve ar golvu Gerja.

— Tai?

— Jā.
— Labi.

Iļgi jys gērbēs. Apsagula. Iļgi vērēs

grīstūs.
— Es asmu sātā?

— Jā. tu esi sātā...

Jys klusādams izpeipēja vīnu papirosu.
Tik ātri jys vēļ naaizmyga, kai parosti alz-

mīg pīsadzārušī.
— Geņa, kopēc mozī raudāja?
Šūreiz jam nivīns naatbiļdeja.

Jys īdedze ūtru papirosu, bet tys nu rū-

kas izsleidēja uz greidas.

(Tālāk vēl byus.)

UZ DĪNVIDIM.
(4. turpvnojums.)

A. Tarbunass.

fT\ usa skaistais pyrmos Lēļ-

• / \ dines reits. Beja vēļ agri.

t mmm \ Stundinīks pēc Romas lai-

fjjfaļ |§B ka rodeja tikai pīcus nu

reita. bet mes steidzemēs

uz vācu kolēģiju, lai nūtu-

rēt sv. Misi. Jauki īrūšto bazneicerja at-

stāja ļūti pateikamu īspaidu. Dreiži sano-

cc sorkonos sutanos gārbti kolēģijas stu-

denti — bazneickungi un kleriki. Vīns nu

studentim man pakolpoja pi sv. Mises. Pēc

sv. Mises mozlīt aizkodis gondreiž skrīšūs

devus uz sv. Pītera baziliku. Šudin tur leli

svātki, šudin sv. Tāvs, kai namaļdeigais

vvsas Bazneicas Vodūos un Golva trejus

izsludynos par svātajim: spānīti Salvadora
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de Horta, italīti Joni Leonardi un pūli An-

dreju Boboli, tai tad ari es redzēšu kano-

nizacijas svineibas.

Taisni sešus beju jau uz laukuma, dūmo-

ju, ka bvušu pvrmais, bet kas tū deve.

Daudzi beja vē] dreizoki par mani un jau

ījēme pi īejas pyrmos vītas, bet maņ beja

jostov par gobolu. Goja laiks, bet tauta ar

kotru mirkli vairojos. Dreiži ap sevi dzēr-

dēju runojam na tikai italiski, bet vociski,

pūliski, franciski un daudzi cytos volūdos,
kuru p?.vysam napazynu.

Sv. Pītera bazilikas stundinīks šudiņ, kai

par speiti, lykos, goja lānok kai parosti.

Skotūs sovejā stundinīkā, pagoja tikai pīc-

padsmit minūtes, vēj toli leidz septenim.

Septeņos, kai dzērdēju, soks īlaist bazilikā.

Sagatavoju biļeti, te jopīzeimoj, ka leidzei-

gos svineibos īlaiž tikai ar seviškom biļe-

tēm, kuras izsnādz par velti, tikai jopasa-
steidz-

Stovu un gaidu kod īlaiss, ļaužu pīplyu-
dums vairojās. Dreiži tautas beja tik dau-

dzi, ka gryuši beja stovēt. Socēs šyupošo-

nos uz vīnu, gon uz ātru pusi, kaut gon

italīšu policisti un sv. Tāva gvardisti na-

miteigi sauce «piano, piano», bet tī beja

tikai tūksnesī saucēju bolsi. Dreiži, drū-

sokī soce spraustīs uz prīkšu, citi otkon mē-

ģināja jūs atturēt, bet kas tū deve, drūso-

kais vīnmār ir pyrmais.

Breinums, verūs, ka mani pyuļs sāc to-

ļok atstumt nu īejas. Bet te maņ gadejos
vīns ceļa paziņa un pi tam drūss un paspē-

ceigs veirīts. Stundinīks jau rodeja septeni,
tai tad tyuleņ sāks īiaist bazilikā. Muns

paziņa aicynoja mani turētīš jam blokus,

«maņ, soka jys, napyrmū reizi ceļot, es labi

zynu, ka ar kautreibu nikur natiksi, leissim

ari mes uz prīkšu.» Kū dareisi, socem

spraustīs uz prīkšu, bet te nazkaida, pēc iz-

skota italīte soce protestēt, muns ceļa bīdrs

napasdūt Vīns runoj italiski, ūtrs pūliski,

nazynu, līkās, jī nasasaprota, bet jūceigi gon

tei līta izaskateja.
Pēški atsavēre vārti, es tyku kai vīns

nu pyrmajim, bet tad skrīšūs uz prīkšu. Tai

dareja visi, proteņš ari tymā momentā na-

sadorboja, kai cytkort- Cylvāks atsaros-

dams pyulī pats dabiski palīk par jo byutei-
gū sastāvdaļu.

Asu jau bazilikā. Tyku gondreiž pi po-

šu oltora. Pēc breiža bazilika beja ar ļau-
dim porpiļdeita. Sācēs nūgurdynojūša gai-
deišona. Daži, redzēju ēde soldonumus,
citi apelsīnus, citi nazkū dzēre. Kas te par

breinumu, izbreinā vaicāju pats nu sevis,
bet vējok saprotu, ka bez tā, patīsai, navar

iztikt. Bazilikā ļaužu, kai sācēju beja ļūti

daudzi, pi tam beja ļūti korsts, un garo

gaideišona tai nūgurdynāja un tai slāpa, ka

navarēja izturēt, ari maņ ļūti gribējās at-

voldzynāt muti, bet nabeja ar kū.

Bazilika vēļ puskrāslā, bet tad pamo-

zam tyka īdagtas tyukstūšas elektriskūs

lampeņu. Šudiņ bazilika izaskateja daudz

skaistāka kai parosti. Spylgto elektriskā

gaisma pīpiļdeja plašū svētneicu. Jauki tei

saskanēja ar purpura krāsas adamaska dra-

pejumim, ar jaunūs svātūs breinumu attā-

lini, kuri nutvka pasateicūt šūs svātūs aiz-

biļdeibai.

Kaut gon asmu ļūti nūguris, tūmār šudiņ
sirds nazkai straujāk pukst kai parosti*

Dūma, ka šudiņ redzeišu sv. Tāvu, vysas

katoliskos pasaules Golvu un augstākā Baz-

neicas Vadeitoju, ka šudiņ redzēšu kanoni-

zacijas aktu, nazkai mani spācynāja un pī-
deve iztureibas.

Skotūs vysapleik, apbreinoju miļzeigū

svētneicu, ļaužu daudzumu. Natāli nū manis

nūstāja divi negeri, obi sutanās, tai tad

goreidznīki. Obi maini kai ūgles, nazkū

storp sevim runoj, nikā nasaprūtu. Skotūs

jūs vaigā, apbreinoju jūs sprūgaiņūs motus,

lelās sorkonas lyupas un speidušas kai guņ-

teņas acis. Pamanījuši munu izbreinu maņ

uzsmaideja un parodeja šovus skaistās, bol-

tūs, kai nu snīga, zūbus. Par tū laiku sv. Tā-

Tauta bazilikas ōrpusē
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va gvardisti, sovūs krāšņajās vvduslaiku

tārpus un ar senejūs laiku īrūčim rūķos

steidzēs sakārtot miļzeigū bazilikā saplū-

dušā ļaužu daudzumu. Atskanēja spēcei-

gais «Missa dc Angelis», «Kyrie eleison».

Dzīd 1U tykstūšu Itālijas katoliskos akcijas,
boltūs tārpus gārbtas lūcekles —

meitines.

Dzīd tāļāk «Gloria, Credo, Sanctus». Teirī

lauku jaunotnes bolsi pīpylda vysu plašū
baziliku un uz ikvīna nu klotasušim, atstā-

ja ļūti pateikamu īspaidu. Beidzāt naizcīte

ari pūli, kas sovu veiskupu pavadeibā, vai-

rākas tyukstūšas beja atbraukuši uz Romu.

Ari iī dzīdoja.
Isadaga vēļ miļzums elektriskus lampe-

ņu. Stundinīks rodeja dasmytū stuņdi* Tai

tad nūstovātas jau vairākas stuņdes. Sirds

nazkfl soka straujāk dauzētīs pa kryutim.

Tyuleo sāksīs eistās svineibas.

Pasārāda procesijas krysts, pēc tā sūļā-

ja dažaidu goreigūs ordeņu lūcekli. Visi

klusu un palānam vērzējos uz lelā oltora

pusi. Tad sekoja jaunās svātūs miļzeigos

gleznas, kuras nese atteiceigu ordeņu lū-

cekli. Kad pasarādeja pyrmā, tauta lelā

sajyusmā syta plaukstas, dzīdoja, sauce «lai

dzeivoj» un, Iykās, sajyusmai nabyus gola.

Tad sekāja ūtra, tad trešo. Ar kotru brei-

di sajyusma pīauga, bet tam laikam pi lela-

jom durovom pasadzērda nazkaida koman-

da, tad sācēs, dēļ manis kaut kas napa-

rosts. Garom ryndom sekāja vīns ātram

dažaidu ordeņu pārstāvi, laiceigo goreidz-
nīceiba, kanoniki, pralati šovos mantijās,
veiskupi boltās kapās un ar mltrom golvā,

purpurā tārpti kardināli, sv. Tāva tyvākī

leidzstrādnīki, un daudzi citi golma ļaudis.

Miļzeiga krosu un tārpu formu dažaideiba

un bogāteiba!

Atskaņ pirmī orķestra akordi, bet tys

beja vyss kū dzērdēju, jo miļzums tautas

tymā pat laikā uzgavilēja sv. Tāvam.

Plaukstu sisšona, saucīni «lai dzeivoj», spē-

ceigo orķestra skaņas, dzīsme «Tu es Pet-

rus», sasalēja vīnā spēceigā nikod nadzēr-

dātā un napīradzātā melodijā. Nu tyukstū-
šom kryutim lauzēs vēļ un vēļ saucīņs «lai

dzeivoj»! Dadzūs acīs mirdzēja, kai pēries

prīka osoras. Ari es naizturēju, kaut gon

sākumā dūmoju, ka atsaturēšu nu saucīnim,

un vairokkārteigi saucu citim leidza «lai

dzeivoj, sv. Tavs» un tikai tūlaik sajyutu

zynomu mīru.

Tyvājos sv. Tāva lektika
— nasamais

krāsls uz kura sēdēja boltā kapā un zaltai-

ņā mitrā sv. Tāvs. Jys meili smaideja, ly-
kās ikvīnam, kas jā sveice, jys svēteja vy-

sus šovus goreigus bārnus, svēteja jūs dzei-

vei, dorblm, pyulem, svēteja visim bez iz-

jāmuma, lēlim un mozim, tolim un tivim,

izgleitotim un namoceitim, ar vīnu vārdu

visim, kas slopa pee sveteibas, pec svetei-

bas nu Kristus vītnīka vērs zemes.

Pošlaik lektika sasa(eidzynoja ar lelū

oltoru, tai tad natoli nu manis. Vēļ pyrmū
reizi sovā dzeivē tik tyvu radžu sv. Tāvu.

Gribēju nūsamest ceļūs, bet navarēju, jo

cylvāku beja tik daudzi, ka naspēju kustei-

tīs. Skotūs jo vaigā. Redzīs mīrs, tēvišķo

godeiba, prīca un mīlesteiba, bet nu ātras

puses ari ryupes un nazkaids sagurums.

Acimradzūt tys noce pasateicūt daudzās go-

du nostai, lelām dorbam, un ryupem par

namīra pylnū pasauli, kas labprāt nagrib
klauseit, nagrib sadzērdēt Kristus vītnīka

— Mīra aicvnotdja bolsu.

Vēļ breidis un sv. Tāvs atsasāda tronā

taisni pret lelū oltoru. .Socēs kanonizacijas

akts. Tod trejskorteigi sv. Tāvs tyka lyugts

lai svēteigūs Salvadoru dc Horta, Joni Leo-

nardi un Adreju Boboli izsludynotu par

svātim. Pēc to sekoja litānija uz Visim

Svātajim, tad «Atej Svāts Gors» un beidzāt

sv. Tāvs «cx catedra» svineigi mynātūs

paslūdynoja par svātajim. Sekoja spēceigs
«Te Deum laudamus» — «Tevi Dīvs slavē-

jam», bet pēc to sekoja svineigā sv. Mise,

kuru nūturēja vīns nu vacākim kardinalim.

Joatzeimoj, ka mynātais nūtykums na tikai

Kanonizacijas laikā
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manī, bet cik redzēju uz visim atstoja patī-

košu īspaidu.

Beidzēs sv. Mise. Procesijas sasakor-

toja atpakaļgojīņam. Šū reizi sv. Tāvs ar

tiaru golvā tvka nasts pa šū oltora pusi un

es sevišķi beju laimeigs, jo vēļ tvvok varēju
īsaskateit sv. Tāva vaigā. Sajyusmynoto
tauta ari šū reizi sareikoja šovam un vysas

cilvēces Tavam napīradzātas ovācijas, bet

svātais Tāvs ari šū reizi svēteja šovus nfi-

mīļotūs goreigūs bārnus, kuri pēc dažim

breižim atstos Myužeigū piļsātu un krošņū

Itāliju, lai dūtīs kotrs uz sovu dzimtini un

lai stotīs vēļ ar leloku dedzeibu pi sovu

pīnokumu izpiļdeišonas, Sajyusma pīauga,

kad sv. Tāvs vairokkorteigi Iyka apstot ne-

sējim un nūsalīkdams gon uz vīnu, gon uz

ūtru pusi nazkū runādams atsasveicvnoja

nu sovim nūmīļotim bārnim.

Procesija beidzēs. Ari es, kaut gon ar

grvuteibom, tūmār tvku bazilikas ārpusē.

Vēļ pvrmū reizi sovā dzeivē redzēju tik

lelu milzumu tautas. Laužu pvlns sv. Pī-

tera laukums, tai tad pori 400 tvukstūšu

cvlvāku. Verūs vvsapkort, radžu goreidz-

nīkus, mūkus, dažaidu kongregaciju mūķe-

nes, studentus, dažaidu organizāciju locek-

ļus, jaunotus un milzumu tautas, kuri kai

pārstāvi te saplyuda nu vysas pasaules mo-

lom, lai vēļok atsagrīzuši dzimtinē daleitīs

ar radzātū un pordzeivotū ar sovim tau-

tīšim.

Kaidu laiku miļzeigais tautas pyulis pret

baziliku gaideja sv. Tāva pasarodeišonas,

kurs leidzeigūs nūtykumūs deve sovu apo-

stolisku svēteibu «Urbi et Orbi» — piļsātai

un pasauļam. Vēļ breidis un augši uz bal-

kona pasarodeja sv- Tāvs. Vātra applausu

un namiteigī saucīni «lai dzeivoj», Iykos pī-

piļdeja vysu piļsātu. Vēļ breidis un visi

apklusa, visi nūsalīkuši un masdami krysta

zeimi sajēme Kristus Vītnīka svēteibu, svē-

teibu piļsātai un vysam kristticeigajam pa-'

sauļam.

Svineibas beidzēs. Cylvāki straumēm

soka pīpiļdeit apkārtējas īlas. Es vēļ breidi

palyku uz laukuma. Skotūs un pordūmoju

radzātū un pats loga nasaprotu vai tys vyss

beja eistineiba, vai tikai jauks sapnis. Na-

va breinuma, ka tys tai nūtyka, jo beju

stipri nūguris. Sv. Pītera bazilikas tūrnī

syt stundinīks, es skaitu, izsyta trejs, tai

tad asmu nūstovējis vasalas deveņas stuq-

des nu vītas.

Laukums palyka jau pustukšs kad es ar

sovu ceļa bīdri pamozam, gondreiž niko

narunodami suļojam uz sovu mītni, lai at-

gyut spākus turpmākai piļsātas apskatei.

DZIESMA AIZEJOŠAI VASARĀI.

Jānis Broks.

Nesen vēl ziedi un vasara bija,

Dziesma kad skaistākā dzīvībai skan.

Brūces tad dziļākās dvēselēs dzija,

Ļauts bija jūsmot un priecāties gan.

Šodien jau zūd tas: pūš rudeņa vēji,

Krāšņākie ziedi un vasara mirst.

Dabā viss pārmainās ātri un spēji —

Cilvēkam žēlabās iesāpas sirds.

Žēl viņam vasaras saulaino dienu,

Žēl arī ziedu, kas grāvjmalās mirst.

Aizvelk tik skumjām kā gaišāku sienu

Vasaras devums, no vārpām kas birst.

Nesen vēl ziedi un vasara bi'a,
Dziesma kad skaistākā dzīvībai skan.

Cietēju dvēselēs brūces tad dzija,

Ļauts bija jūsmot un priecāties gan.

Ōrsta viļteiba.

alakos, korstuma gunī da-

gušds, sliminīka acis pyinas

beja naizprūtamu baiļu.
Kldtasfišī draugi zyndja, ka

Brenneram tyvoiās pādejd

stuņde.

Vēļ pyrms pīcpadsmit godini, kad Bren-

ners beja piļneigi vasals, jī nūslēdze ar jā
ielu draudzeibu. Jī zvērēja kūpeigim spā-

kim apkarot Bazneicu, pristerus un pīteikt

karu Dīvām. Sovu zvārastu jī papyldyndja

ar tū, ka ndves breidī vīns ātru sorgds nu

bazneickunga «nogim». Vysa jūs beja pīci.

Dreiži pčc svineigo zvārasta vīns nu

jim, Krammers, kryta auto katastrofā. Tik

vīn daudzi laika jam palv/ka, kai nūdūt

draugus, lauzt zvārastu... Jys iyka pī-
saukt bazneickungu un--, bazneickungam

atsazyna, ka pīteicis karu Dīvām... Kram-

mers beja mozdūšeigs... Brenners tū na-

dareišūt. Jo ari grybātu dareit, draugi to

napīlaiss. Jys pats beja nūzvārynojis drau-

gus un pīteicis tim, lai nikaidā ziņā pi io

noves gultas napīlaistu bazneickungu. Par

tū draugi beja lapni. Tagad, kad nove sto-

vēja klotu, jī beja gotovi izpiļdeit kotru

Brennera vēlēšonūs. Jys, kai nasamaņā
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mātojos sovā sdp'u gultā, izbaiļu pylnom

acim skateios draugūs. Līkās, gribēja kū

nu jim lyugt, bet naīsadrūsynoja-

— Vili, dārgais, soki kū vēlejīs? — vai-

coja draugi.

Jys iļgi, māmi skatejos jūs acīs, tad pa-

zemeigi, klusu izdvēse:

— Bazneickunga!..

Jo pārkyuos nu gaišim dabasim spartu,

draugi nabyutu tai pārsteigti.

— Tu iūkoj! Vili, tu smejīs nu myusu!

Jī visi smējos leidz osorom.

Brenners, tūmār najūkoja. Pīsaslējis

pusssdu, jys lyudzēs:

— Es najūkoju! atvedit pi manis baz-

neickungu!

Tagad draugi saprota, ka mērstOšais pa-

tīši najūkoj. Noves breidis nav jūkim zei-

mots. Nasaprasšonā jī pasavēre vīns Otrā

un visi uz Brenneru. Kai jys, vacais blē-

dis varēja īsadOmot taidu lītu? Kai jys va-

rēja īlaist sovā prātā taidu muļkeibu?

Slymais, itkai atmynādams draugu do-

mas, runāja:
— Tikai šytū nu jums lyudzu! Jo jyus

tagad byutu munā vītā!.. Tagad es tycu,

stipri tycu, ka ir Dīvs, ir myužeiba un aiz-

kopa dzeive. Es kārēju pret Dīvu, Jū īnei-

du, zaimoju, spļāvu uz Jo. Tagad Jys at-

godynoj maņ sovas tīseibas- Bet Jys vēļ

var maņ vysu pīdūt! Tikai bazneickunga!

Lyudzu bazneickunga!

Jys lyudzūši stīpe draugim rūkas, bet

draugi stāvēja māmi, sastynguši- Jūs sejās

beja losama nasalauzta apsajimšona: Nikod!

Nikaidā ziņā tū napīlaissim! Beigās Stein-

holcs teice:

— Brenner, naesi sīvīte! Tu nadreiksti

nūsabeit! Napasadūd!

Brenners to nadzērdēja. Smogi elso-

dams, |ys arvīnu Iyudzēs:
— Es drebu noves bailēs! Maņ

kO sevi aizstāvēt! Grāki, nūzigumi, zai-

mi... Nazkod ari es mācēju Dīvu Iyugt.

Tys beja sen, ļūti seo... Jā, tagad Dīvs

pazudvnos mani!

Pēški jys satvēre tyvsk stāvušo Doma

rūku. Drebūši, izmysuši, bet vēļ ar cerei-

bas blāzmeņu jys runāja:

— Nā, tys ir naīspējams! Jys maņ pī-

dūs! Jys ir žāļsirdeigs! Atvedit Jū pi ma-

nis!

—Kū taidu? Kū lai atvadām pi tevis?

— Dīvu. Bazneickungs jū atness. Pa-

saucit bazneickungu. Steinholc, Dorn, May-

er, muni nūmīļātī draugi, atvedit bazneic-

kungu!

— Brenner, naesi muļķis. Bazneickunga

nikod pi tevi napīlg'ssim. Tu pats myusus

par tū nūzvārynāji — teice Steinholcs.

Beigās Brenners saprota, ka draugi, tī

draugi, kas vēļ vakar beja jam tik uzticeigi,

napiļdeis jā pādejos vēlēšonos. Jys apklu-

sa. Par jo vaigim ritēja smogas sop'u un

viļšonās osoras.

�

Pi pušdiņu golda ārsts stāsteja par sovu

šos dīnas vizīti pi slymo. Mozā ārsta mei-

tine Lida tū kiausējās ar lelu interesi. Jel

pat aizmērsa ādamū! Zina, ka vīns naticei-

gais, vīns patīsais bezdīvs noves breldī gri-

bēja sasamīrynāt ar Dīvu, aizkustynāia

bārna sirdi. Orsts stāsteja lēni, itkai atry-

synsdams senejūs pīdzeivājumus. Stāsteja,

ka ejūt pi slymā prātā jam īskrējuse saruna

ar kaidu, pīdzeivojumim bogotu vācu pri-

steri. Jys asūt teicis, ka pa lelākai daļai

visi aizacērtuši bezdīvi noves breidī sasa-

mīrynojūt ar Dīvu, atsagrīžūt Bazneicas

klēpī. Uz tū šys teicis, ka pazeistūt vīnu,

kurs ari nāves breidī palikšūt naticeigs.

Teicis, ka šys ari asūt naticeigs, bet jo

Brenners noves breidī pīsauktu pristeri, šys

preti visim aizsprīdumim jam tū vastu!

Un raug, šudiņ jys pats sovom ausim dzēr-

dēja, ka Brenners veļti lyudze draugus, lai

tī atvastu bazneickungu! Tys pats

Brenners, kurs vēļ naseņ lādēja Dīvu un

Bazneicu!

Paēdis pušdiņu, orsts īgoja sovā dorba

ustobā. Kyupynādams garū peipi, jys ar-

vīnu dumāja par Vilhelmu Brenneri. Pēški

jo acīs pavizēja možos Lideņas tāls. Naiz-

lobojamais kačalāns! Nā, tei Helēna mai-

toj bārnu. Cik reižu jys ir mēģinājis pār-

līcynot mozeņū, ka nav nikaida Dīveņa, ni

Marijas, nl Terezeites, ka tys vyss, kūjai

stāsta, ir tikai pāsaceņa. Bārns tad gaiši

myrdzūšom acteņom skatejās tāva acīs un

beigās teice, ka tūmār tēteits moldos, na

jei! Pēški... kas tys? Možas rūceņas ap-

saveja tSvam ap kokļu, rūžotā bārna seje-

ņa pīsaglaude pi jo kryutim.
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— Kū muna mīluleite vēlējās?

— Tēteit, vai tys kungs Brenners vēl

ilgi dzeivos?

Orsts nūsabreinoja.
— Nā, bērneņ, lelokais dīnu, vai divi.

Lideņa nāsapyute.
— A par kūtī kungi naizpylda jo Rū-

guma?

Orsts saprota, kū bārns grib.

— Redzi, jī taipat, kai senāk Brenners,

natic Dīveņam un grib, lai Brenners mērtu

bez Dīveņa.

Lideņai īsadaga acteņas. Breideiti klu-

sējuse, jei teice:

— Tēt, vai tu navari jam paleldzēt?

— Nā, mīļuleit, tī kungi dīnu, nakti jū

sorgoj.

— Bet tēteit, padūmoj, cik kungs Bren-

ners byutu laimeigs, jo varātu pījimt Dīve-

ņu sirdī. Tēteit, mīlā, lobu, zalta tēteit,

soki, ka jam paleidzēsi!
Orsts beja uzvarāts. Bučodams sovu

mīluleiti, iys teice:

— Nu labi, tu narotne... laid mani, gon

jau padūmošu, kai jam paleidzēt.

�

Notārs Vilhelms na labprāt pīkryta ārsta

lyugumam. Ar bazneickungu līta goja vīg-

ļok. Tys pīkryta saspēlēt notāra lūmu. Sa-

vācis napīcīšamos ziņas, bazneickungs ap-

sūleja šudiņ pat īsagrīzt pi mērstušo Bren-

nera. Notārs Vilhelms šaubejos vīneigi par

tū, vai Brennera draugi nabyus kur jū pa-

zynuši. Jys pats gon golvoja, ka napazei-

stūt nivīna- Jo, tūmār, jī nūprostu, ka ir

pīvilti, vyss tik labi apdūmotais plāns ītu

vējā-

Pīvakarē Brennera dzelvūklī īsaroda te-

lefoniski pīteiktais notārs. Jys beja kals-

nējs, gars kungs, bolu, nūškyutu seju. Pi

Brennera stāvēja jo sorgi Steinholcs un

Mayers. Sasasveicynojis, notārs teice, ka

mirēja testaments jopapyldynojūt ar dažim

seikumim. Slymais, padzērdis par notāra

īsarasšonu, soka klīgt, ka taids kungs jam

naasāt vajadzeigs, ka jys grybūt tikai baz-

neickunga. Inocēja sejā paspeida tikkū nu-

monama sajyusma. Ni Steinholcs ni Mayers
tū nauztvēre. Notārs lyudze, lai jī uz brei-

deiša atstātu jū vīnu ar Brenneri. Nagry-

badāmi tī goja blokus ustobā. Notārs pī-

goja pi slvmo. Tvs jū uzlyukoja īnaida

acim. Pēški... kū tys zeimoj? Šys kungs...

jā, vai šys kungs nav notārs? Izbreinā

mērstāšais vaicoja:

— Kungs... jyus taču naasat notārs.

Nūslāpumaiņais cīmeņš, ni vārda nateik-

dams, atvēre bīzu portfeli, izjēme nu to

violetu stulu un poriyka sev par placim.

Brenners naticēja sovom acim. Satrīkts,

jys pagiva bolū, sausu cīmena rūku:

— Kungs, tai tad tu esi pristers?

— Jā, mīļais kungs, asu pristers. Mani

syuteja orsts. Vai kungs sagatavots grāku

syudzēšonai?

Brenners klusēja. Naizteiktā sajyusmā

jo lyupas soka drebēt. Raudom rausteitu

volūdu jys sauce: «Kaida laime! kaida lai-

me!» Beigās caur osorom teice:

— Bazneickungs prosa, vai es asu saga-

tavots? Ak, bazneickungs, napīteik garos

dzeives, lai varātu izstosteit vysus munus

nūzygumus-

Līkās, nivīns tik lelā zaļumā nasyudzēja

grāku, kai Vilhelms Brenners, tys korstais

bezdīvs. Beigās, kad pristers padeve jam

boltajā Hostijā nūslāptū Dīvu, Brenners so-

p'u porjimts runāja:

— Ak Kungs, kai es varēju Tevi īneist,

Tevi vojot!

Pēc A. B. atstōsteja N-l e.
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