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Metenī.

Ērmotas dejas, ērmoti lēkātas!

Kas tās lēkā? Saprotams: ķēkatas.
Metenis, atnākdams gadu no gada,
Ērmotos ciemiņus līdzi sev vada.

Izstieptu kaklu, lūk, dzērve kur staigā,
Spārnus sizdama, knābā un klaigā!
īpaši nerātnus bērnus kur mana,
Vareni liela tai knābāšana.

Bet lai aplam tu netrako, lācīt,
Pinkains dīdītājs prot tevi mācīt:

Liek viņš tev rādīt, kā bērni plūc ogas,
Vai kā puiši uz klētsaugšu zogas.

Čigānu paskat kā Vāravu melnu,
Džindžalu rokā un kulīti pelnu:
Griezdamies plānā ar Līzi vai Anci,

Lepni viņš izpilda ķiļķenu danci.

Putnu kad labi tu aplūkot sāci,
Redzi pa durvīm čāpojam lāci:

lenākdams met viņš kūleņus prāvus,
Četriski iedams un celdamies stāvus.

Un kaut visu, kā vēlēts, viņš rāda,
Belzienus saņem vēl sprogainā āda.

Tikai ap pusnakti beidzas šī kņada.
Tā tas iet meteņos gadu no gada.

L. B.
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LAIMES

DESA
Pēteris Krūms.

Kopā, bērni, lasaities,

Uzmanīgi klausaities

Pasakā par Laimas desu,

Ciema kukulim ko nesu.

Vecais tēvs to pastāstīja,
Vārdos salikt pamācīja.
Minot vecā tēva taku,

Tagad jums to tālāk saku.

Saulei debess malā grimstot,
Lauska cirvim spalgi skanot,

Vecā meža malas būdā,

Vējš un bads kur šķirbās dūdā,

Uzsāk .ķildu vīrs ar sievu,
Velnu min un kurn par Dievu.

Sieva nikna, acis zvēro,
Tā kā pūce vīru vēro;

Dusmās visa kaist un svilst,
Beidzot vārdus šādus bilst:

— Tagad zobus vadzī kārsim,

Dūmu ārdus vārīsim:

Nava mums kopš vakardienas

Tauku drumslas vairs nevienas!

Citiem mantas klētīs kaudzēm

Pūķis rausis audžu audzēm;

Tev, lūk, nedod arkla vaga

Kaut vai tik, cik melns aiz naga! —

Vecais kasās, norūc bārdā,

Baras, lādas velna vārdā:

— Kur tā Laima palikusi?
Būs vai akā iekritusi! —

Vīrs gan labprāt daudz ko teiktu,

Ja to sieva nepārtrauktu:
— Ak tu tavu muļķa vīru!

Teikšu patiesību tīru:

Izplauks cirvja kātam zari,
Laimas māti gaidīt vari! —

Tikko sieva teikt šo spēja,

Āra durvis noklaudzēja.

Vīrs un sieva mirklī mēmi,

Blenž un skatās tā kā ērmi.

lenāk Laimas māte iekšā,

Mirdz kā saule baltā sagšā.

— Labie ļaudis, šādā salā

Grūti nokļūt ceļa galā;

Kājām salst tik bargā ziemā,

Ļaujiet brīdi palikt ciemā. —

Dzirdot šādas Laimas ziņas,
Acīm nokrīt tā kā zvīņas.

Tādēļ abi ausis glauž,
Tīnes pilnas mantas jauž,

Medus mēli saldi saka:

— Gara tava ceļa taka,

Kājas gurdas, nosalušas,

Ceļu ceļus izbridušas;

Gaišu guni iekursim,

Sveķu malku pieliksim,
Oša solu celsim klātu,

Kalposim tev mīļu prātu I —

Sveķu malka sprēgā, plaisā,

Dzirkstis jūk un lido gaisā.
Krāsnī ogles kvēlo, gailē,
Laimas māte laipni tērzē.

Vecais aiztur elpu, klausās,

Arī sieva līdzi ausās,
Galvu rokās atspiedusi,
Lūpas smaidā savilkusi.

Laiks tā aiziet nemanot,
Redz jau zvaigznes uzlecot;
Laimas mātei laiks ir steigties,
Nevar ilgāk tā vairs triekties.

—- Atļāvāt jūs sasildīties,
Trīs nu lietas izvēlieties! —
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Solu ceļot, Laima teic,

Laipniem vārdiem večus sveic.

Vīram acis nodzirkst priekā,
Redz tas zeltu mirdzam siekā.

Saukt jau grib pēc Laimas balvas,

Bet, lūk, sieva — kā bez galvas! —■
Palaiž atkal mēlei vaļu,

Smej un sauc ar balsi skaļu:
— Kaut tur uguns zilā liesmā

Desas līkums ceptu iesmā! —

Mirklis viens, un piepildās

Tas, ko sieva vēlējās:
Desa olekts garumā
Čurkst jau cepļa caurumā.

Vīram, liekas, gals ir klāt,

Nezin vairs, kur skriet, kur stāt!

Spīles, šķiet, tam kaklu rauc,

Kā bez elpas tik vēl sauc:

— Riebj tev mantas rūķa alā?

Nēsā desu degungalā! —

Vārdi šie kad pārskan būdu,

Nevar vīrs vairs labot kļūdu:
Desas līkums pieaug klātu.

Ne ar spēku, ne ar prātu
Desu nevar atņemt nost —-

Sievai mūžu būs to ost!

Kā no laivas malā mests,

Tā kā miets, kas tikko tests,

Vīrs tur stāv, ne dzīvs, ne miris,

Viss tam liekas drupās biris!

Nevar taču šādu rotu,

Kaut ar' pašas Laimas dotu,
Sieva mūžu sejā nest,

Kaunu, godu grāvī mest.

Sieva raud un šņukst un elš,

Dzird, kā ļaudis smejas, melš:

— Lūk, kur nāk tas badakāsis, —

Gredzens smalks kāds rotā

nāsis! —

Ko nu darīt, ko nu sākt?

Kā nu sievai ļaudīs nākt?

Atliek vēl tik balva trešā.
Pēc tās lūdzas veči šā:

— Mīļā Laimai — sieva šņukst,
— Laima labā! —

vīrs ar čukst,

— Nepamet mūs šādā kaunā!

Desu paņem projām savu,

Mūžam teiksim vārdu tavu! —

Viens un divi! desas nav,

Sievai deguns svabads jau.

Deguns sievai gan ir brīvs,

Tikai acīs kož kas sīvs.

— Trīs jūs lietas gribējāt,
Visas trīs ar* dabūjāt, —

Saka Laima, projām ejot,
Būdas durvis cieti verot.

Še nu pietiks tālāk stāstīt,

Vīra, sievas bēdas klāstīt.

Gulēt jāiet, dziest jau skals,

Un nu pasakai ir gals.

Dzīvnieki ķēkatās.

Zīm. U. Saukums, 11 g. v.
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Jūras karaļa dēls.
No Ata Freinata grāmatas

latviešu tautas teikas un pasakas".

1.

Tālu jūrā, tur, kur virs ūdens

paceļas četri melni klints ragi, —-

tur jūras dibena neizmērojamā dzi-

ļumā atradās jūras karaļa pils.
Pils bija skaista, kādas augšpa-

saulē nevarēja atrast. Sienas bija
no dzintara, logi no skaidra di-

manta un jumts no gliemežu māji-

ņām, kurās atradās visdārgākās un

visskaistākās pērles.

Ļaudis, no tēvu tēvu stāstiem un

teikām, sen, sen zināja par krāšņo
pili un dārgām mantām jūras dibe-

nā. Bet vēl nevienam mirstīgam cil-

vēkam nebija izdevies miesīgām

acīm pili redzēt. Gan daudz droši

jūrnieki, no dārgām mantām vili-

nāti, turp brauca, bet dzīvs neviens

neatgriezās.
Uz melnajām klintīm mājoja čet-

ri vareni vēji, kas ūdens karaļa pils

vārtus apsargāja, ūdeni ap klintīm

bez mitēšanās mutulī grieza — un

katru pārdrošo, kas klintīm tuvo-

jās, pie klintīm sadragāja un no-

gremdēja dziļajā dzelmē.

Tādēļ jūrnieki briesmīgo dzelmi

pie klintīm nosauca par «Vilka

rīkli», un nekad tuvumā nebrauca.

Jūras karalis bija jau no vecuma

sirms, garu baltu putu bārdu, zaļā

dārgiem akmeņiem un skaistām pu-

ķēm izgreznotā apģērbā tērpies.

Jūras karalis tikai reti pili atstā-

ja, jo vēji, kas pilsvārtus apsargāja,

viņam arvien pavēstīja, kas augš-

pasaulē notika.

Karalim bija dēls, skaists jaunek-

lis, kuru viņš ļoti mīlēja, tādēļ visu

darīja, ko vien viņš vēlējās. Ūdens

meitas, neskaitāmos baros, ap viņu

dziedāja visuskaistākās dziesmas;

vēji viņam stāstīja visjaunākās tei-

kas par augšpasauli.
Bet pēdīgi viņam ūdens meitu

dziesmas apnika un viņš iesāka il-

goties pēc augšpasaules jaukumiem,

par kuriem vēji nebeidza stāstīt.

Tādēļ viņš kādu dienu tēvam

lūdza, lai atļaujot iet apskatīt pa-

sauli un viņas brīnumus. Bet tēvs

galvu kratīdams atbildēja:
«Nē, dēls, paliec labāk mierīgi še-

pat pie manis. Tāpat kā pasaules

iedzīvotāji nevar mūsu valstī dzī-

vot, tāpat arī mēs nevaram dzīvot

virspasaulē. Jau mūsu tēvu tēvi

zināja, ja mēs kādu reizi sausai ze-
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mci tuvotos, tad mums būtu jā-
mirst.»

Bet kad dēls lūdza bez mitēšanās,
tad beidzot vecais ļāva. Tomēr ti-

kai tad, kad dēls apsolījās kāju uz

sausas zemes nespert.

2.

Rītā agri jau visi vēji bija kājās
Tin mundri rīkojās, lai varētu visu

priekš ceļošanas sagatavot.
Karaļa dēls sēdēja dārgos glieme-

ža ratos, kuriem bija aizjūgti seši

sniega balti putu kumeliņi. Rīta

vējš skrēja papriekšu, apkaisīdams

ceļu baltām ūdens puķēm.
Braucot viņš satika jūrā nabaga

zvejnieku, kurš nosvīdis izmeta tīk-

lus. Bet zivis kā neķērās, tā neķē-
rās. Noskumis viņš apsēdās uz lai-

vas malas un iesāka gauži raudāt.

Karaļa dēls noskumušo zvejnie-
ku redzēdams, prasīja, kamdēļ rau-

dot.

«Kā neraudāšu,» zvejnieks atbil-

dēja, «sieva un bērni mājā, kas pra-

sa ēst. Še visu dienu nopūlējos, bet

kā neķeras, tā neķeras.»
«Tur tev varu palīdzēt,» karaļa

dēls sacīja. «Bet apsoli man to at-

dot, ko es pirmo jūrmalā redzēšu.»

Zvejnieks apsolījās un karaļa dēls

brauca tālāk.

Jūrmalā sēdēja skaista jauna mei-

tiņa, kas pina vaiņagu un ilgoda-
mās skatījās tālu jūrā.

Karaļa dēls, to redzēdams, paslē-
pās jūrā, lai meitiņu varētu slepeni
aplūkot. Pa tam vējš nemanot

pieskrēja meitiņai un, tai vaiņagu
norāvis, iemeta ūdenī. Meitiņa lie-

cās pēc vaiņaga — te to vējš saķēra
un aiznesa pie karaļa dēla.

Drīz arī vecais zvejnieks, bagātu
lomu zivju izvilcis, priecīgs brau-

ca mājā. Bet kā viņš izbijās, kad

meitiņas tur vairs neatrada. Gan

meklēja, gan sauca, kur meitiņa pa-

likusi. Tikai vainadziņš peldēja

jūrmalā pa ūdeni.

3.

Karaļa dēls zvejnieka meitiņu
aizveda jūras pilī un paturēja par

sievu. — Viņai piedzima divi dēli,
skaisti puisēni. Bet zvejnieka mei-

tai, lai gan tai visādi klājās labi,

sirds arvienu ilgojās pēc dzimtenes,

pēc skaistās augšpasaules, pēc vecā-

kiem un brāļiem.
Kad jau vairāk gadi bija pagāju-

ši un dēli uzauguši par slaikiem

zēniem, tad viņa reiz vīram sacīja,
lai šo laižot apmeklēt vecākus.

To dzirdēdams, viņš negribēja

ļaut, bet beidzot viņai iedeva mai-

zes klaipu un pāri kurpju, sacī-

dams: «Kad tu šo maizes klaipu
būsi apēdusi un kurpes novalkāju-

si, tad varēsi iet vecākus apmeklēt!»

Priecīgi viņa paņēma maizi un

kurpes, domādama, ka nu drīz tik-

šot pie vecākiem.

Bet cik bēdīga viņa palika, kad

redzēja, ka maize, ko apēda, atkal

pieauga un kurpes, lai gan viņa
katru dienu tās stipri mina un del-

dēja, nekad nenoplīsa.
Bēdīgi viņa sēdēja uz klints vār-

tu priekšā un lūkojās tālumā. Ne

viņai vairs patika lepnā dzintara

pils, ne ūdens meitu jaukā dziedā-

šana. Viņai tagad tā izklausījās kā

nāves dziesma.

Kamēr viņa tā bēdājās, skrēja gai-

gala pa gaisu un dziedāja:
«Sadedzini maizi,

Sagriez kurpi.» —

Viņa darīja, kā gaigala dziedāja;
sadedzināja maizi un pelnus, lai

gan bija rūgti, apēda, un sagrieza
kurpes. Nu bija maize pagalam un

kurpes saplēstas.
Viņa gāja pie vīra un sacīja:

«Tagad izpildi, ko sacīji. Redzi, es

maizi apēdu un kurpes noplēsu!»
Kad karaļa dēls to dzirdēja, tad

viņš gauži brīnījās par viņas gud-
rību un sacīja: «Labi, ej, bet ap-

solies atpakaļ nākt; es tevi jūrmalā

gaidīšu. Tikai sauc trīs reiz:
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«Piena plūdi,
Vai asins plūdi!»

«Ja būšu dzīvs, tad piepeši pie
šiem vārdiem ūdens virsus pārvēr-
tīsies balts kā piens. — Bet ja asins

sarkanums pār ūdeni viļņos, tad zi-

ni, ka esmu r pagalam.»

4,

Priecīgi viņa paņēma abus dēlus

un daudz dārgas mantas, ar ko ve-

cākus apdāvināt, un devās ceļā uz

dzimteni.

Būdiņa jau sen bija sakritusi, tās

vietā pacēlās lepna māja. Tēvs no

bēdām bija palicis sirms vecītis, un

brāļi, par slaikiem jaunekļiem uz-

auguši, tagad māsu apsveicināja.
Prieks bija bez gala. Vecais rau-

dāja prieka asaras un brāļi zvērēja,
nekad vairs māsas projām nelaist.

Tā dzīvoja kādu laiku laimīgi,
kad māsa sāka sataisīties uz projām
braukšanu. Gan brāļi lūdza, lai tā-

das domas atmetot, bet viņa palika

pie savas apņemšanās, ka iešot pie
vīra.

Viņi gudroja un gudroja, kā va-

rētu padomu atrast, lai māsu atru-

nātu no projām braukšanas.

Kaimiņos dzīvoja varen gudra
burve. Viņi pie tās aizgāja ar lie-

lām dāvanām un lūdza padomu. Gan

burve no sākuma negribēja teikt.

Bet kad redzēja dārgās pērles, ko

brāļi viņai piedāvāja, tad viņa zī-

lēja un sacīja: «Tikai tad, kad

karaļa dēls, viņas vīrs, būs pagalam,
jūsu māsa paliks te, jo tad vairs

viņa turp nevarēs aiztikt.»

To dzirdēdami brāļi apņēmās mā-

sas vīru nogalināt. Burve arī iz-

zīlēja, ka bez māsas tikai viņas
bērni zinot tos vārdus, ar ko karali

atsaukt.

Brāļi nu kurināja karstu pirti un,

māsai nezinot, abus puisēnus aizve-

da pirtī un sadeva tādu siltumu, ka

mati svila, un puikas pēra prasī-
dami:

«Ko tēvs mātei sacīja,
Ko tēvs mātei sacīja?»

Lielākais gan izturēja, karstumu

un ne vārda neatbildēja, bet mazā-

kais, no sāpēm nevarēdams ciest, iz-

teica:

«Ja dzīvs, tad piena plūdi,
Ja miris, tad asins plūdi.»

Nu viņi paņēma šķēpus un, jūr-
malā nostājušies sauca:

«Ja dzīvs, tad piena plūdi,
Ja miris, tad asins plūdi.»

Ūdens virsū novizuļoja piena

viļņi un drīz arī parādījās karaļa
galva.

Tanī brīdī abi brāļi svieda šķē-

pus un karaļa dēls, nāvīgi ievainots,
nokrita viļņos.

Arī māsa ar bērniem atnāca jūr-
malā un sauca:

«Ja dzīvs, tad piena plūdi,
Ja miris, tad asins plūdi.»

Tūdaļ tumšs sarkanums pārvil-
kās pār ūdeni. To redzot viņai no

bailēm prāti zuda, un viņa noģī-
busi nokrita zemē. Kad atmodās,

tad sarkanuma nebija. Ūdens at-

kal viļņoja skaidri, mierīgi. Bet

kad viņa pagrieza acis uz to pusi,
kur viņas bērni palika un tos vairs

neredzēja — tad viņa gauži raudā-

ja. Bet brāļi pienākuši mierināja,

stāstīdami, ka tas bijis tikai ļauns

sapnis, ko viņa par jūras karali do-

mājot piedzīvojusi.
Neredzēdama bērnus, kuri tai brī-

dī, kad tēva asinis redzēja, bija pa-
likuši par ūdeni, viņa pamazām ap-

mierinājās un no tiesas domāja, ka

tikai sapņojusi, gāja uz māju brā-

ļiem līdzi un dzīvoja mierīgi, līdz

pašu tautietis viņu kā līgavu pār-
veda sētā.

Jūras karalis gaidīja, gaidīja, kad

dēls nāks atpakaļ. Nevarēdams sa-

gaidīt, izsūtīja visus vējus dēlu

meklēt.

Vēji izskrēja visas malas, visas

jūras, visus kalnus un lejas, un tad
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atgriezās atpakaļ. Karalis prasīja

vējiem, ko redzējuši.
Vēji stāstīja, ka no paša karaļa

dēla nekā nezinot pateikt, bet viņa
līdz paņemtās rotas esot redzējuši
cilvēku rokās. Citādi nevarot būt,

ka viņš ļauniem cilvēkiem kritis

rokās.

To dzirdēdams, vecais karalis žēli

izsaucās: «Ai, manu mīļo dēliņ!
Kāpēc tu atstāji savu tēvu tēvu pili,
kāpēc tava sirds iekārojās pēc lie-

tām, kas tikai mums par samaitāša-

nu? Vai tev kā trūka? Vai skais-

tās ūdens meitas jaukām dziesmi-

ņām tavu sirdi neiepriecināja? Vai

trūka košu dārgu pērļu un dimanta

rotu, vai baltu balto kumeliņu? Tā

iet; ka atkrīt no tēvu tēvu pado-
ma!« —Te piepeši viņa acīs uz-

liesmoja dusmu un bardzības ugu-

nis Un viņa balss noskanēja tik va-

reni, ka visas pils sienas notrīcēja:
«Vai jums, cilvēku bērniem, kas

dzīvojiet zemes virsū! Es jūs va-

jāšu un samaitāšu, kur vien sa-

tikšu!»

To sacījis, viņš sadragāja skaisto

pili un izkaisīja, dzintara gabalus,
dārgās pērles un dimantus pa jūras
dibenu.

No tā laika jūras pils karalis, ko-

pā ar vējiem, pārstaigā jūras un ze-

mes, pēc dēla meklēdams. Vētrai

briesmīgi krācot un jūras viļņiem
šņācot, jūras braucēji nereti redz,
ka ūdens karalis piepeši pieceļas no

ūdens zils melns no dusmām.* Un

vai tam nelaimīgam kuģiniekam,
kas viņam tuvumā iegadās! To

viņš ar visu kuģi sadragā un no-

gremdē jūras dibenā.

Kad vētra šnac un viļņi krāc, tad

zvejnieki, būdiņās sēdēdami, bērnus

biedina:

«Klau, kur jūras vecis šņāc!» un

stāsta sirmo teiku par jūras karaļa
dēla nāvi. Bet pēc vētras jūra allaž

izskalo sadragātās dzintara pils
drupu gabaliņus, ko zvejnieki sa-

krāj un pārdod par dārgu naudu.

Tomēr tie, kuri nav mierā ar to, ko

jūra izmet, bet grib arī pērles ie-

gūt, kas guļ dziļi jūras dibenā, tie

arvienu krīt jūras vecim par upuri.

Kā Afrikā nēģeri iegūst dārgās strausa spalvas.
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MAZAIS

VARONIS
Arnolds Jansons.

Stāstiņš bērniem no dzīves ziemeļos.

Zemes zaļums kļuva pamazām
košāks. Tikai nedaudzās, ēnainā-

kās vietās vizmoja vēl sidrabaini

sarmas plankumi un plānas ledus

garozas.

Meži mainīja savu izskatu un

zaudēja arī savu agrāko balsi.

Kraujās neburbuļoja vairs palu
strauti. Upes iespraucās savās ag-

rākās gultnēs. Pār ezeriem un dūk-

stīm riņķoja pīļu un zosu bari. Bija
attraucis krāšņs pavasaris . . .

Pat brieži zināja, kas dabā noti-
cis, jo viņi juta zemes tvanošo elpu.
Kad rītos viņi piecēlās un plūca
sulīgo zāli vai pusdienas laikā no-

gulās un gurdi gremoja, viņi da-

rīja to citādi kā agrāk.
Mazā Nila vērīgās acis visu to

redzēja un novēroja, jo viņš bija
attapīgs un vērīgs zēns. Jau no ma-

zotnes Nils bija iemācījies visu rū-

pīgi novērot, izdomāt un pārlikt.
Jau no mazotnes viņš bija saradis

ar ziemeļzemes auksto dabu un dzī-

ves grūtumiem.
Brieži ar katru rītu kļuva tramī-

gāki. Viņu āda nebija vairs tik

spīdīga un gluda kā ziemā. Dažiem

sāka nomizoties jau ragi.
Mežos pret saules lēkta laiku

guldza un vurvuļoja rubeņi. Up-
malu sēres un tērces jau sen bija
pilnas meža zosīm un gulbjiem.

Viņu gadzināšana vakaros skanēja

skaļi un tālu. Naktīs, dūmākās ieti-

nies, pār sniegoto kalnu galvām

pacēlās košs mēness ar spulgām pa-

vasara zvaigznēm. Gravās vērās

un smaršoja vizbuli un citi neskai-

tāmi kalnu ziedi...

Plosti kā gurdi gāju putni ga-

rām karavānēm slīdēja no mežotiem

kalnājiem pa Zejas upes krāčaino

straumi. Vakaros tālu bija dzir-

damas plostnieku klusās dziesmas

un ugunskuru dzirksteļu jautrā

sprēgāšana.
Jau agrā rītā, kad smags miglājs

klāja egļu robotās galotnes, plost-
nieki ķērās pie darbiem. Slaidie

bērzu apļi un bluķi sagulās strau-

mē vienādās rindās un gaidīja, ka-

mēr strādnieki saistīs tos vienu ar

otru bērzu zariem vai kārklu klū-

gām. Tā tas atkārtojās katru die-

nu, līdz beidzot plosts bija sasiets

un varēja sākt savu ceļojumu uz

kādu pilsētu, kur sveķainos baļķus

jau gaidīja tērauda zāģu un cirvju
asie zobi.

Plostnieku sejas, pavasara vēju
appūstas, bija kļuvušas vara brū-

nas, bet rokas — pielijušas sveķu
un zemes elpas smaršām.

No egļu zariem izliekto būdu

priekšās iesprakšķējās ugunskuri.
Tauvas atraisījās no krasta. Plosts

lēni sāka slīdēt pa straumi.

Garām aizlīgoja krāšņas birzis,
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kalnu pļavas, kraujas, sēres, jauki
līči ...

Vietumis paslīdēja garām

arī kāda pelēka, gurda miera ap-

jemta sādža. Dažreiz līčos svina

pelēko ūdens klāju ieplaisāja kāda

neveikla, apdarvota laiva.

Brīžam plostam garām paslī-

dēja kāds mazs tvaikonītis. Melni

dūmu kamoli vēlās no apkvēpušā

skursteņa, un mašīnu troksnis dobji

nodrebināja pavasara šalku šūpoto

gaisu.

Plosts slīdēja visam tam garām un

tālāk, tālāk... Pamazām tas tu-

vojās baigajām Asaru krācēm. Tās

bija drausmīgākās krāces visā ga-

rajā upes tecējumā. Tās krāca un

rēca skarbi kā melnais alu lācis,

kura krūtīs iedūries mednieka pī-

ķis.
Tās zvanīja kā ieplīsis zvans . . .

Smagie upes ūdeņi un viļņi sa-

šķīda šajās krācēs sīkos putekļos,
kas, vēja nesti, aizlidoja tālu uz vi-

sām pusēm. Tādēļ visi koki, ziedi

un zāles, kas auga un kuploja
Asaru krāču tuvumā, katru brīdi

asaroja � . .

Šī bija daudzu laivu un plostu
kapu vieta. Daudz izmisuma sau-

cienu un slīkstošo vaidu še bija
dzirdējušas tās stāvās krasta krau-

jas, kas pacēlās abpus upes gultnei.

Tādēļ, lūk, šīs krāces sauca par
Asaru krācēm.

Pāri upei bija nogulies jau krēs-

lains novakars, kad plosts piestā-

jās pie kādas pelēkas krievu sādžas

— pusstundas braucienā līdz Asaru

krācēm.

Vecais Pēteris, kas bija plosta

galvenais vadītājs, un garais soms

Aleksis, kuru visi uzskatīja par

stiprāko un drošsirdīgāko vīru ci-

tu plostnieku vidū, izteica vēlēšanos

turpināt braucienu un doties pāri
Asaru krācēm jau tūliņ pēc saules

rieta.

«Skat', ātrāk tiksim pilsētā un

ātrāk arī saņemsim nopelnīto nau-

du!» piebilda vecais Pēteris.

Pēc īsām pārdomām vecā Pētera

un garā Anša domām pievienojās
arī pārējie trīs plostnieki. Vienīgi
mazais Nils domāja citādi.

«Nebūtu pareizi darīts, ja mēs

naktī dotos pāri Asaru krācēm!»

plostnieku priekšā viņš nenostājās
vis kā piecpadsmit gadus vecs zēns,

bet gan kā jau nobriedis jauneklis.

«Kādēļ gan, Nil, kļūt tādiem, gļē-

vuļiem?» zēnā lūkodamies, ievaicā-

jās vecais Pēteris.

«Visas zīmes, Pētera tēv, rāda uz

kaut ko ļaunu un baigu. Arī sap-

nis, kas apciemoja mani, snaužot

diendusu, bija nelabs,» Nils at-

trauca.

«Ticēt sapņiem —- blēņas, blē-

ņas!» pēkšņi iesmējās garais Alek-

sis.

«Tā nu nesmiesimies vis!» mie-

rīgā balsī ierunājās Vecais Pēteris.

«Nila vārdiem allaž ir kāds pa-
mats. Viņš jau ir vērīgs un gudrs
zēns, bet šoreiz gan viņa domām

nevarēsim piekrist. Vai nu vienu

reizi vien — naktīs vēl tumšākās

kā šī — esmu traucies ar plostu

pāri Asaru krācēm!»

Nils satraukts novērsās.

«Ne jau mēs vieni dosimies bī-

stamā braucienā,» pīpi sūkdams,

iekrekšķējās kāds cits plostnieks.
«Skat% arī mūsu kaimiņi, augšup
un lejup, raisa jau plostu tauvas.»

Nils atskatījās. Patiešām, arī uz

pārējiem plostiem, kas bija piestā-

jušies pie krasta, sākās rosība. Arī

tie ar krēslu gatavojās doties pāri
Asaru krācēm.

Taču visas pūles pierunāt mazo

Nilu, lai viņš paliktu uz plosta,

izrādījās veltas. Paņēmis savu

drēbju saini un ceļa somu, ne vārda

nebildis, viņš nogāja no plosta.
Koku ēnas kļuva garākas. No

ūdeņiem lēni cēlās migla. Tikko

saule nozuda aiz sādžas niedru
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jumtiem, plostnieki ar skubu at-

raisīja no krasta savu garo plostu
un drebošām sirdīm nostājās pie
airiem.

Sākās brauciens.

Tuvējās sādžas puikas sita ripas
un kliedza kā jauni gailēni. Uz

sēres gadzināja un pērās meža zo-

sis.

Upes straume vēl plūda rāmi un

mierīgi, bet vērīgāk ieklausoties,

varēja jau sadzirdēt, cik baigi tālē

dunēja Asaru krāces.

«Būtu gan labāk, ja šoreiz mēs

paklausītu mazā Nila padomam.
Arī es nojaušu kādu nelaimi.. .»

nokremšļojās viens no plostnie-
kiem, norausdams ar piedurkni no

pieres sveķainas sviedru lāses.

Ļaunas nojautas baigums bija
pārņēmis katru.

Tikai vecais Pēteris, atspiedies uz

smagās airēs, jautri svilpoja. Laiku

pa laikam upes līkumos un strau-

jākās vietās viņš izslējās un, pieli-
cis plaukstas trubveidīgi pie lūpām,
nosauca:

«Uz labo!» vai arī: «Uz kreiso!»

Pēc šādiem saucieniem plostniekos
tūliņ ielija dzīvība. Plaukstas sa-

berzējuši, viņi ar skubu ķērās pie
airiem un virzīja plostu norādītā

virzienā.

Krēsla kļuva rudāka. Pāri me-

žiem un upēm atvērās spulgām
zvaigžņu saktīm rotājusies pavasara

nakts. Pamalē lāsmoja apdilis mē-

ness, kuru apgaudoja tālu kalnos

vilku bars.

Blāvas miglas dūmaka kāpa no

upes un smagiem vāliem gulās gan

pār kalnu pļavām, gan arī pār tum-

šajiem egļu mežiem, kas no tālienes

izskatījās pēc tumši zaļiem, atri-

tinātiem karogiem.
Bet. � � nākošā upes līkumā krā-

ca un šalca kas baigs. Plosts tuvo-

jās Asaru krācēm.

Upes gultne sašaurinājās. Krasti

kļuva stāvāki. Straume — steidzi-

gāka. Pēc brīža plosts vairs nevis

slīdēja, bet gan steidzīgi joņoja. No

malu malām cēlās un šalca dažādas

skaņas un trokšņi. Vecais Pēteris,

izslējies visā garumā, māja un sauca

kautko, taču visus viņa vārdus, ne-

aizkļuvušus līdz plostnieku ausīm,
ierāva sevī upes baigā šņākoņa.

Sākās brauciens pāri krācēm.

Baļķi krakšķēja un drebēja. Klū-

gas trūka un raisījās kā veci pinekļi.
Plosts draudēja izirt kuru katru

mirkli. Plostnieku pieres pārklāja

sveķainas sviedru lāses. Pat vecā,

piedzīvojušā Pētera sejā ielija bā-

lums.

Pēkšņi kā baigā vizijā visu plost-
nieku acu priekšā pašā upes vidū,
pašā plosta ceļa vidū, izslējās kaut

kas kustošs, tumšai sienai līdzīgs.
Kļūmā stāvokļa pirmais izpratējs

bija vecais Pēteris.

«Tur — tur — ceļā mums — plo-
stu sastrēgums! Mēs traucam vir-

sū » vārdi iesala viņa lūpās.
«Ko būt, ko darīt?» viņš ievaidē-

jās un izlaida no rokām sveķaino
airi.

Ūdēns putekļiem pierasotā krēslā

varēja saskatīt, cik nedzīva un pe-
lēka pēkšņi bija kļuvusi viņa brūnā

seja.

«Draugi, lūk, kur paveras mūsu

kaps — »krēslā kāds smagi izdvesa.

Tas bija drošsirdīgais Aleksis. Kad

vecais Pēteris uz viņu palūkojās,
viņš ar delnām aizspieda acis un sa-

kņupa uz airēs gala.

Turpat līdzās Aleksim stāvēja
kāds otrs, bronzas atlējumam lī-

dzīgs stāvs. Tas bija vecais Peksis.

Viņa garie, iesirmie mati vējā plī-
voja kā sidraba bārkstis, bet augums

mēness gaismā izskatījās salīcis un

sakņupis kā zem smagas nastas.

Pārējie divi plostnieki, nometu-

šies ceļos, skaļā balsī skaitīja lūg-
šanas.

Baigā vieta tuvojās.
Straume steidzīgi sagrieza plostu
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šķērsus un ar skubu %

rāva uz tumšo

baļķu sastrēgumu upes vidū. No-

dimdēja vareni dārdieni. Plosts no-

drebēja un apstājās. Spējais trie-

ciens norāva plostniekus uz baļ-

ķiem, dažus iegrūda ūdens bangās.

Sagriezās plats ūdens putekļu mā-

konis un apslēpa sevī plostu un vi-

sus plostniekus.
Garie baļķi izslējās stāvus kā ap-

driskāti mieti, lūza un gāzās. Taču

mutuļojošā straume ar dārdošu

troksni dzina un krāva tos arvien

vēl augstāk un augstāk, it kā gribē-
dama parādīt savu varu un milža

spēku. Baltas skaidas šķembeles

un skabargas kā kaijas lidoja pār

posta vietu.

levainoto plostnieku vaidi lauzās

no visām pusēm. Kā skaudri pīķi
tie urbās cauri piķa melnai tumsai

un visiem trokšņiem.
Vecais Pēteris pieķērās pie kāda

baļķa un mēģināja aizvilkties līdz

krastam. To pašu pūlējās darīt arī

pārējie plostnieki.
Salauztie baļķi un kārtis šļūdēja

un ļodzījās zem vecā plostnieka kā-

jām. Spēki ar katru brīdi sīka, bet

krasta mala bija vēl tālu.

Pēkšņi pār viņa galvu pārliecās
resns bērza baļķa gals. Vecais Pē-

teris sarāvās kamolā un aizvēra

acis.

«Dievs ..
.>> viņš aprāva iesākto

lūgšanu un plati ieplestām acīm

lūkojās kāda cilvēka stāvā, kas pār-

liecās pār viņu. Viņš juta vēl, kāds

viņu nesa, vilka un rāva. Viļņu
šņākoņa un baļķu lūšanas troksnis

attālinājās arvien tālāk, tālāk. �.

Pār kalniem un upes līčiem mir-

goja rīts kā krāšņa sidraba roze.

Vecais Pēteris pavēra acis un uz-

rausās sēdus. Skats klejoja. Viņš

bija gulējis upmalas smiltī, nespē-

dams pakustināt ne pirksta. Visi

locekļi bija sāpju pielieti* Turpat
viņam līdzās vaļējām acīm sāpēs

svaidījās Aleksis, tālāk vecais Pek-

sis un pārējie plostnieki.

Pēkšņi vecais Pēteris pārsteigts
iesaucās:

«Nil! Manu mazo zēn, Nil!»

Jā, patiešām, viņa priekšā stāvē-

ja mazais Nils. Nosalis un izmir-

cis, viņš drebēja kā apšu lapa salnā.

«Arī tu, Nil, esi še?» uzrausies

sēdus, brīnījās arī Aleksis.

«Jā, arī es esmu še!» Nils skumji
pasmaidīja.

«Ko nu brīnāties, kā nokrituši

no mākoņa,» pēkšņi iekrekšķinājās
vecais Peksis. «Nils, mazais Nils!

Lai visa mūsu sirsnīgākā pateicība
viņam! Viņš bija tas, kas izglāba
mūs no drausmīgās bojā ejas— krā-

cēs. Viņš ... Mazo varoni, mazo

varoni
..

.» Vecā Pekša acīs iemir-

gojās asaras, bet pirksti mīļi glā-
stīja zēna gaišos matus.

«Kas? Kas še naktī notika? Ne-

atceros nekā —» noskurinājās ve-

cais Pēteris.

«Lai stāsta pats Nils! Lai runā

viņš!» attrauca sirmais Peksis.

Nils pavērās runātājā.

«Ko gan lai stāstu jums? Vai

gan to, kā viss tas notika? — La-

bi,» viņš nokremšļojās. «Tā bija

baiga nakts. Es nojautu nelaimi,

tādēļ nokāpu no plosta. Tikko jūs
sākāt braukt, skrēju gar krastmalu

plostam līdz. Reizē aizkļuvām līdz

krācēm. Dzirdēju, kā plosts saira.

Dzirdēju jūsu vaidus un saucienus.

Steidzos baļķu jūklī, vilku, rāvu

un nesu, līdz beidzot jūs visus, at-

manu zaudējušus, biju izglābis no

nāves salauzto baļķu jūklī .. . Tas

viss �..» Nils klusu nobeidza.

Plostnieku acīs mirdzēja asaras.

Klusēdami viņi katrs piegāja pie

Nila, noglāstīja viņa zeltainos ma-

tus un tikko dzirdami nočukstēja:
«Mazo varoni! Mazo varoni

.
..»
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Pīj, Pīj!

M. Ziedlere.

Biju vēl tik liela, ka māju putni
neieskatīja par vajadzīgu no manis

sevišķi bēgt. Piemēram, ja dzinu

pīļu bariņu, tas pagāja kādus des-

mit solīšus žirgtāk, tad pīlītes
nopurināja asti un, pēkšķināda-
mas savā valodā, gāja omulīgi tā-

lāk, vai arī vienaldzīgi palika stā-

vot.

Sākumā man no pīlēm bija bail.

Kad varēju tās drusku padzīt pro-

jām, biju ļoti priecīga un lepna,

skrēju stāstīt māmiņai: «Pīj*
mūk!»

Māte sacīja, ka pīlītes nevajagot
dzenāt. Tās mīļas. Neticēju un

mēģināju iestāstīt: «Pījes kož.»

Mani pārliecināja, ka pīlītes neko

nedara. Tapu drošāka un gāju
tām klāt. Kad viņas gulēja, gribē-

ju tās noglaudīt. Tik liela uzticī-

ba pīlītēm pret mani nebija. Viņas
uzcēlās un pagāja tālāk, lai tur

turpinātu savu atpūtu. Tad man

vairs nebija lielākas vēlēšanās, kā

vienu no tām paņemt rokās, paauk-
lēt. Tas nebija tik viegli izda-

rāms. Lai arī viņas no manis

daudz nebēga, taču pati vēl nebiju
tik droša uz kājām, lai tām pa-

skrietu pakaļ un noķertu. Kad pēc

pīlēm tādā skrējienā liecos, pati arī

biju — «paukš!» uz acīm. Viņas

palēcās nost, tad nopurināja astītes

un pēkšķinādamas noskatījās iesā-

nis, kā pūlējos atkal tikt uz kājām.
Reizi man tomēr laimējās! Pīles

bija apmetušās pie zirgu staļļiem
diendusā. Sabāzušas galviņas zem

spārniem, tās omulīgi atpūtās. Klu-

su un uzmanīgi pierīdu tām klāt.

Tad strauji metos viņām virsū un

katrā padusē biju saķērusi vienu

platkāji. Pārējās izbailēs ieklie-

dzās: «Pēkš, pēkš!» un, pa pusei
spārniem, aizlaidās uz sētas vidu.

Man zem katras rokas raustījās un

spārdījās pa gūsteknei; Turēju
tās no visa spēka. Viņas bija tik

resnas, stipras un nemierīgas, ka

drīz bija gandrīz pilnīgi izslīdēju-
šas no maniem apkampieniem. Man

bija tuvu asaras. Pēc tik daudz

neveiksmēm, es domājos viņas no-

ķērusi, bet viņas grasās man aiz-

bēgt ... Pēdējiem spēkiem vēl ķē-
ru pēc bēglēm. ledomājaties kāda

laime! Katrā savā saujā sajutu pī-

les šmaugo kakliņu. Pīles pašas
arī vairs tik neganti nespārdījās.

Domāju, ka arī viņas tagad jūtas
labāki. Es biju pavisam laimīga.
Bet man taču kādam arī jāpastāsta

par savu lielo laimi! Katrā rokā

turēdama pīlīti aiz kakla, tipināju

prom uz istabu. Pīlītes tagad bija

pavisam mierīgas. Ne viņas vairs

spārdījās, ne sitās spārniem. Astes

un kājas tām slābani vilkās gar ze-

mi. Spārni nokarājās pusatvērti.

Snīpji bija pusviru . . .

Tā savas gūsteknes aizvilku līdz

istabas logam. Gavilēdama saucu:

«Mamm, pīj'! Mamm, pīj'!»

Māmiņas seja tiešām arī parādījās

pie loga. Cerēju, ka arī māmiņa

priecāsies par manu ieguvumu un

nāks manas «pīj» paglaudīt. Kas

to deva?!
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Pirmajā brīdī māmiņa bija nobi-

jusies, bet tad sāka pavisam dus-

mīgi saukt: «Tūliņ laid vaļā pīles!
Laid vaļā! Viņas tūdaļ būs beigtas.
Laid vaļā, vai tu dabūsi pērienu!»

Mīļās pīlītes ~. Viņām pie ma-

nis tik labi! Tagad tikai gribēju
tās sākt glāstīt un auklēt. Māmiņa
liek laist vaļā .. .

Vai man nebija

jāraud? Bija. Bet bija arī jāklau-
sa. Atlaidu pīļu kaklus. Abas pī-
lītes nokrita pie zemes ar visiem

saviem maiģajiem, slaidajiem kakli-

ņiem un nekustējās ne no vietas.

Domāju, ka tas skaidrs pierādī-

jums, ka viņām pie manis bijis ļoti

labi un tās tāpēc nemaz vairs ne-

domā bēgt. Toreiz nesapratu, ka

aiz lielās mīlestības biju abus spār-
nainīšus gandrīz nožņauguši. Ti-

kai pēc laba brīža pīlītes sāka at-

kal kustēties. Beidzot tās uzcēlās,

nopurinājās un sāka streipuļoda-
mas un pēkšķinādamas iet uzmek-

lēt savas pārējās māsas.

Beidzot sapratu, ka esmu pīlītēm

pāri darījusi. Uz priekšu nekad

vairs neķēru pīles. Ja arī kādu

laimējās tuvumā dabūt, nekad neņē-
mu vairs aiz kakliņa, bet noglaudī-

ju tikai tās gludo muguriņu.

Miega Ješka.
J. Širmanis.

Jēkabs Cinis nemaz neatgādināja

cini, kā to varbūt dažs iedomātos.

Nē, nekas tamlīdzīgs. Drīzāk jau
to varētu salīdzināt ar kārts gaba-
lu .. . levērības cienīgs augumiņš,
pamatīgs! Gandrīz trīs reizes ga-

rāks par savu jaunāko brāli. Un

kad pirmdienas rītā abi steidzās uz

skolu, tad pie klases loga arvien sa-

lasījās zobgaļi, lai papriecātos par

— Dāvīdu un Goliātu . . . Reizēm

šķita, ka viņš brāli aiz apkakles

nes, akurāt stiepj. — Tā smiešana

vien Ješkam būtu tīrais nieks: lai

smej, ja kādam nepieciešams zobus

padeldēt. . . Bet bija citas lietas,

kuras tam sirdi krimta. Ješka bija
vareni stiprs. Nekur spēkus likt.

Mājās nu vēl dažnedažādas darīša-

nas, labi piemērotas pa nagam un

ķērienam. Skolā pavisam citāda

bilde. Nekādi kalni nav gāžami.

Vienīgais prieks — palīdzēt apkal-

potājam malku nest. Tad, pro-

tams, Ješka paņem klēpi, — kas nu

par klēpi — gluži vai pusvezuma

paņem savās garajās ķepās ... Ci-

tādi ar spēku — tikai nedienas

vien ii.

Lieta tāda, ka Ješka gan stiprs,
bet neizveicīgs un drusku lempīgs.
Tīri mazi knauķi to veica — ar da-

žādiem niķiem un viltībām, sapro-
tams.

Vienreiz mēģina ar pirkstiem
vilkties. -īsta pretinieka Ješkam

nav. Tāpēc iet kādi divi, trīs pret
Ješku vienu. Šis nu velk, ar visu

nopietnību strādā. Bet ko mazie?

Tie, it kā norunājuši, palaiž Ješku

vaļā un tas iekūleņo kaktā.

Uzsāk spēkošanos — tā sauca-

mo plecu cīņu. Pretinieki sabāž

rokas kabatās, bet ar pleciem un

krūtīm viens otru vajā, mēģina no-

bukņīt zemē. Ješka domā drošu

uzvaru gūt. Piepūš tik vaigus .. .

bet pretinieks taisni tad izliekas it

kā kluptu. Tas pagrūž vēl Ješkas

kāju, un rezultātā: grīdā gan cau-

rumu neizsit, bet Ješkas piere iedzī-

vojas punā...
Pie pikošanās iet pavisam dīvaini.

Ješka ņem to lietu pa savai modei

— met sniegu veseliem klēpjiem.
Taisni milža darbus dara.. .

Aiz-

mirst savu ādu piesargāt, visu pa-

sauli aizmirst. Un gala iznākums?
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Zīm. J. Saukums.Dēla grāmatzīme.

— Pagodam apstrādājuši to preti-
nieki un arī — arī savējie ... Vai

par tādām bezkaunībām nav jālien
no ādas laukā? Cits, ja vien va-

rētu, būtu jau sen izlīdis, bet Ješ-

ka nav tas vīrs. Vai tās vien ir ne-

patikšanas? Nē, nē! Ar miegu
Ješkam vēl grūtāka cīņa, nekādi

galā tikt. Joku pēc vien šo par

Miega Ješku nesauktu! Ko nu par

to! Aplam liels gulētājs bija. Pats

mēdza teikt, ka gadiem ilgi šis ne-

esot dabūjis nosnausties
...

«... Vasaru jāiet ganos. Tad

celšanās līdz ar sauli. Ar pirkstiem

jātura acis vaļā .. . Citādi nav

dzīvošana... Nevar taču izturēt,

ja tēvs ar siksnu katru dienu zi-

lina . .
Ziemu skolā — visu dienu

klasē, ne actiņu aizvērt. Un naktī

tās septiņas, astoņas stundas — ti-

kai tāda māžošanās vien ir
...

Ek,
vienreiz derētu tā — no vakara līdz

rītam un no rīta līdz vakaram
. . .

Kādam laiciņam tad pietiktu! Bet

māte saka, ka tā jau varot acis iz-

pūdēt laukā �. � Jā, cik labi ir zir-

gam! Tas prot gulēt un sapņot
kājās stāvēdams

�
..»

Vakaros Ješka pirmais aizmieg.
Rītos viņš ir pēdējais. Nekādi uz-

modināt. Guļamistabas dežūrantiem

lielu lielā cīņa. Bet Ješka tikai rūct

«Ka ņemšu, salocīšu septiņos līku-

mos �. �
kā

.. �
žīdu bokštabu ...»

Vienīgā iespēja šo no gultas iz-

sliet: jākutina kāju pēdas. Ar

zvanīšanu un saukšanu panākumu

nav.

«Tur vainīgs mans garais augums:

ja galva uzmodināta, kājas vēl to-

mēr guļ,» viņš taisnojās.
Nu — ko ar tādu iesākt? Katrs

mēģina pajokot, milzi apstrādāt. . �

Un tā nu iznāca, ka īstu draugu
Ješkam nebija. Kreņķēja tas viņam

ļoti. Gan viņš pūlējās ar āboliem,

zirņiem un konfektēm savu stā-

vokli glābt, bet redzamu panākumu

nebija. Ko līdz gārdumi notiesāti,

arī draugi prom — izkūpējuši
visi ...

Bet reiz pienāca diena, kurā

Ješka uz rāvienu kļuva pārāks par

visiem. — Ješkam tēvs uz ziem-

svētkiem uzdāvināja pulksteni.
Līdz tam pulkstens bija tikai sko-

lotājam. Skolēniem pat sapņos ne-

nāca prātā tādu greznumu par sa-

vu saukt.

Pirmdienas rītā Ješka atnāk uz

skolu. Spožā ķēdīte mirdz vien

pogcaurumā. Nemaz pats pulk-
stenis katram nav jārāda, jau ziņa
iet no mutes mutē. Zvindiņš
ieskrien klasē pavisam aizelsies:

«Pu—uikas, klausāties! Ješkam

pulkstenis, īsts kabatas stegeris.
Pats ļoti svinīgs, īstu svētdienas se-

ju rāda. Guļamistabā pašreiz ma-

zie ap šo apkārt, tīri biezs . .
.»

Kugrens gan apšauba Zvindiņa
jauno ziņu. «Nepūt nu zilu miglu
mums ģīmī ... Pulksteņi vis gar

sētmalām nemētājas, nav jau kar-

tupeļi ...» — Bet Zvindiņš gatavs

vai pliks zvērēt
� . .

«Pats savām personīgām acīm re-

dzēju. Prove vis, piecpadsmit ak-

meņu iekšā un iet kā zirgs ... Tie

akmeņi, saprotams, tāpēc, lai par

daudz ātri neiet, nobremzēšanai.
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Kur tad šim jāskrien? Tā Ješka

pats apgalvo. Tēvs teicis �.. Nu —

Ješkas tēvs gan, laikam, zin, par ko

var maksāt septiņus rubļus zeltā
...

Tas tev vis kautkādu čakārni mājā
nenesīs! — Jā, un divi rādītāji lai

ir. Ir gandrīz arī trešais, bet tas

tāds maziņš, nīkulītis... Viens

rāda stundas, otrs
— minūtes, bet

tas trešais .. . tāpat joku pēc grie-
žas apkārt. Ješka teica

.
..»

Tālāko neviens vairs nedzird.

lenācis pats pulksteņa saimnieks.

Visi tūdaļ šim apkārt. Bet ne-

viens nekliedz: «Miega Ješka, Ješ-

ķi, Ješuk!» Nē, pavisam cita va-

loda: «Jēkab, parādi nu mums arī

to laika mašīnu!» — Ješka nav

divreiz lūdzams. ■ Parāda arī, ar

prieku paceļ gaisā. Rokā gan, dro-

šības pēc, nevienam nedod. Pats

lepns uz nebēdu: «Tā tik ir manta.

Stundu noiet sešdesmit minūtēs bez

atpūšanās. Tādu lietu katram der

iegādāt. Tagad cilvēks skaidri var

zināt gulšanās un celšanās laiku.

Pašiverējies tik ar roku kabatā . . �

Bez tam — cilvēks tāds drošāks

Redzēsim, kāds kristīts vārds ir tai

vieglprātīgai dvēselei, kas iedroši-

nāsies man kāju likt priekšā, stri-

ķīšus pie gultas stabiņiem siet? Lai

tik pamēģina nogāzt! Sagrandīs vēl

ritentiņus un stiklu
� . .»

Tik skaidru valodu saprata katrs.

Kas gan tīšu prātu bāzīs galvu ne-

patikšanu cilpā? — Nē, par tādu

nejēgu neviens sevi neturēja!

Dziesmu vara.

Igauņu tautas dziesma.

Atsaucies man, sausā nora,

Dziedi pretim man, tu klajums,
Kūko pretim man, tu eglājs,
Atdārdini, baļķu mežs,

Pretim manai labai balsij
Pretim dziesmai plašākai,

Melodijai skaļākai.
Pretim skaņām gaišākām!
Gaiša kadiķkoka skaņa,

Skaļa paeglīša kokle.

Mana balss vēl gaišāka,
Mana balss vēl skaņāka!
Gan ir dziesma, kad es dziedu,

Gan ir man melodija:
Jūru sadziedu par kalniem,

Jūras dibenu par plienu!
Drīzāk iznīks kadiķi,
Drīzāk kļavas nokaltis,
Nekā klusēs mana dziesma,
Izsīks mana melodija!
Mani nespēj groži valdīt,
Groži valdīt, saites siet,
Un ne tvaikiem mani turēt,
Debesis aizkavēt!

Atdzejojis
Jānis Indra.

Lūgums Caikovskim.

H. Dorbe.

Tu liels un slavens,

Es maziņa es'u

Un nošu mapē
Savu lellīti nesu.

Tie tavi gabali
Dodas man grūti,
Tu, zināms, saproti,
Tu to jūti.
Un tāpēc, kad klavierēt

Sākusi esmu,

Sūti man prašanu savu

Kā dvesmu.

Lai spēlē nebūtu,

Sacīsim, bikla,
Vēro mani stingri
No rāmja stikla.

Par to tevi mīlēšu

Mūžam, arvienu

Un kārtīgi spēlēšu
Katru dienu.

15



PIRMĀ

VIJOLE ĪSTĀ
VIJOLE

Ačuks.

Mēs, cūkas ganīdami, gatavojām
gan papīra ermoņikas arī, taču ar

tām savu mūzikālo izglītību diez*

kā veicināt nevarējām.

Vispirms — tādas ermoņikas

grūti pagatavojamas; otrkārt — ko

tu ar tādām papīra ermoņikām vari

izspēlēt? Sadzenā gan, teiksim, cū-

kas glīti barā, apsēdies pats uz ak-

meņa vai atgulies rudzu lauka malā

un
...

...vis jau nu būtu labi: rudzi

viļņo vējā, cīrulis dzied virs galvas,
dzeguze zvanot piepalīdz silā — tu,

cilvēks, arī būtu rāvis vienu simfo-

niju vaļā, bet spēlējamais neklausa.

Nekā cita — jāpiepūš vien vaigi un

jātaisa ar lūpām visādi trokšņi līdz,

lai jel visa tā būšana izklausās pēc
mūzikas.

Nu, un maršu vai citu straujāku
gabalu, to nemaz nemēģini spēlēt;
tad ermoņikas saplok kā plācenis un

beigās dārgais mūzikas instrūments

jāsviež vien grāvī.

Tāpēc pārgājām uz vijolēm. Vi-

jole jau pati par sevi ir daudz cie-

nīgāks mūzikas instrūments, jo uz

tās var arī pēc notīm izspēlēt.
Piemēram, mūsu pagasta drēb-

nieks citādi nekad vijoli nespēlēja,
kā vienīgi pēc notīm. Pie tam —

notis varēja griezt vienādi vai ot-

rādi, pat pavisam ačgārni, drēbnieks

tomēr izspēlēja gabalu cauri. Re-

dziet, tāda ir vijole! Turpretim ar

ermoņikām tā vis nevar.

Un vieglāk pagatavojamas arī vi-

joles ir. Kas tad tur! — plāns dē-

lītis, četri diega pavedieni pāri, tuk-

ša sērkociņu kastīte zem pavedieniem
un vijole gatava; īsta Stradivāriusa

marka.

Pēc tam pagatavo lociņu, tam arī

diegus pāri, nosmērē ar sveķiem un

zāģē, cilvēciņ, ka lai ugunis metas

stīgās! Tas taisnība: priekš lociņa
ir gan zirgu astri labāki, bet kā tu

tiksi pie astes? Zirgs nav vis krēsls,

kas nekā nedara ne ar priekš-, ne

pakaļkājām.

Zināms, no sākuma tāpat iznāca

nepatikšanas ar vijolēm arī. Pie-

mēram, pakulu diegs nepavisam ne-

derēja vijoļu stīgām. Ja to uzvilka,

tad visa vijole vairāk č- un ķ-dūrē
vien skanēja; ja tad spēlēja uz

basēm — likās, ka pele skrāpējas

pa papīra tūti, bet uz smalkām

stīgām nepavisam nedrīkstēja spēlēt,
tad cūkas tūliņ saslēja ausis, sarūcās

un šņākdamas skrēja mājās, ka ne-

kādā vīzē vairs aizturēt.

Tāpat kādreiz dusmas sanāca uz

vijoli, gribēji mazliet vien piedau-
zīt pret akmeni — are, vijolei uz-
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reiz kakls greizs vai ari pati vidū

pušu. Gadījās arī citādi: te cūkas

uzčapoja vijolei virsū, ja gadījās
vien to kur laukā aizmirst, te, pa-

šiem cīkstoties, vijole nobrikšķēja
svārku kabatā, te mātes, sadabūju-
šas mūsu vijoles kur nekur ciet, no-

priecājās: «Jūs nu gan, dēliņi, vēl

varējāt pameklēt tādus skalus ieku-

ram ■— tie makten labi deg. Tīri

sveķi..» Tādās reizēs tad pus-

dienas laikā gāja atkal milzīga vi-

joļu fabricēšana vaļā.
Vēlāk mēs nācām pie atziņas, ka

vijoles kļūst stipri daiļskanīgākas,
ja tām pārvelk pirkto diegu. No tā

laika mēs vairs vijoles mājās negla-

bājām, bet toties atkal mātes brī-

nījās:
«Ta* nav gan vairs no tiem šo-

laiku pirktiem diegiem nekā! Cik

nu tagad, darba laikā, šujams, cik

lāpāms — aber spolīte pa nedēļu,
spolīte pa nedēļu .� .» Bet ko mēs

varējām darīt, kad mums stīgas

bieži trūka? Bija gadījumi, kur

visai kapelei (sastāvs — četri mu-

zikanti) uzreiz satrūka stīgas —

nu, cik tur vien diegu neiziet!

Beigās gados vecākajam mūsu kā-

pelēs mūzikantam tā lieta, šķiet,

bija apnikusi.
«E.. .» viņš atmeta ar roku.

«Man tāda kaķu brēcināšana aprie-
busies.»

«Nemaz nav kaķu brēcināšana,»

mēs, pārējie, protestējām. «Vai mēs

vakar neizspēlējām «Kur tu teci...»

gandrīz visu cauri?»

«Kas tā par spēlēšanu, kad paši
rūcāt līdz!»

«Cik tad mēs rūcām — bišķi sā-

kumā, vidū un beigās!»
«Tomēr .. .

Aber zināt, puikas,
ko? — es taisīšu vienu īstu pijoli.
Tad tik jūs redzēsat, puikiņas, kas

tā par pijoli būs! Jūs taisni rau-

dāsiet, kas tā par pijoli būs. Tāpat
kā vecais Salna raud, kad mūsmājas

skrodelis spēlē.»

«Ko nu lielies!» mēs neticīgi gro-

zījām galvas.
«Nu

. � � gan jūs redzēsiet. Tad tik

jaudājat takti sist, kad es spēlēšu.
Bet tikai —- nevienam ne vārda! Tur

trakot pulka līmes un diegu vaja-
dzēs.»

Tīrumā pie pērkona sasperta ak-

mens zvērējām mūžīgu klusucieša-

nu, un tūliņ pēcpusdienā ķērāmies
pie vijoles būves. Mēs gādājām ma-

teriālus — līmi, naglas un diegus,
bet Jancis norā, aiz rijas, drāza un

vārīja vecā skārda bundžā līmi.

Neesmu atzīmējis, tāpēc neatce-

ros, cik ilgi vijoli būvējām, taču

vienreiz viņa tomēr nāca gatava.
Ļoti izturīga manta iznāca: par

trīscollu naglu nerunāsim — to ar

mūsu vijoli iedzītu kā nieku sienā.

Nu, bet tad ar bija gan vijole: tur-

pat trīs mārciņas līmes un piecas

mārciņas naglu izgāja, kamēr kaklu

vien piestiprinājām!
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Nolikām vijoli pie rijas zināmā

vietā un nolēmām to pēcpusdienā
cūkganos izmēģināt.

Atzīstos: * tā bija tiešām tāda vi-

jole, kas spēja cilvēku raudināt. To

mēs piedzīvojām tūliņ pusdienas
laikā, kad Janča tēvs nāca no rijas
puses, mūsu vijoli rokā nesdams un

draudēdams: «Ā-a, tā tad jūs tie

junkuri esat, kas to līmi un die-

gus ķēza! Pa', pa...»
Tur nu vairs nekā nebija ko gai-

dīt — rāvām vien tūliņ vaļā ar rau-

dāšanu; to taču Jancis mums bija

sen teicis, ka vijoles dēļ mēs raudā-

sim. Viņš pats arī bļāva līdz.

Pie pērkona spertā akmens dotais

solījums mums bija sen aizmirsies,
un kad vēlāk vecāki mums uzdau-

zīja takti pa šādu vai tādu vietu,

mēs centāmies sevi attaisnot, stāstī-

damit «Jancis vainīgs.» — «Nē,

Peksis.» — «Nē, Juris.»

Sirsnīgi izraudināja mūs toreiz

vijole. Bija skaidrs, ka tā ir īsta

vijole, jo tikai reta vijole tā var aiz-

grābt cilvēku. Stāsta — Paganini

vijoles gan arī tā varējušas . ..

Kā Vilītim debesīs izgāja.

Elza Pelne

Kalniņu pastariņš Vilītis bija dū-

šīgs zēns. Veselu ziemu viņš bija
jau skolā nogājis, trīs vasaras cū-

kas un zosis ganījis, bet nu jau
otrā, kā visi ragu lopi un kādreiz

pat zirgi bija viņa uzraudzībā. Vi-

lītis savās ganu gaitās gāja lab-

prāt. Viņam patika ausi piespiest
zemei un klausīties, kā govis zāli

plūc. Tāpat stundām ilgi neapni-
ka vērot skudru gaitas un citu sīko

kukainīšu tekāšanu. '

Tādai mazai mārītei gan smilga
laikam likās milzīgs koks!

Un spalviņa, kas auga Vilitim.

uz -rokas, arī tai bija tik grūti pāri
tikt!

Vērodams kukaiņus, putnus un

citus dzīvniekus, Vilītis priecājās,
ka mīļais Dieviņš arī viņam atļā-
vis 'dzīvot. Vienīgais, kas tam

lāgā nepatika, bija tas, ka vecākais

brālis jau skaitījās liels puisis, bet

viņu visi par tādu mazu knēveli

vien vēl turēja. Vai tad nevarēja
būt otrādi?

Tā kā tur nekas vairs nebija

grozāms, tad viņš centās ' vismaz

parādīt, ko tāds knēvelis var. Ne-

vienam viņš negrieza ceļu, izņe-

mot mammucīti, kas vienmēr no-

stājās sava maziņā pusē. Tās la-

katiņa aizēnotā sejā ikreizes pavī-
dēja smaids, ja Vilītim izdevās iz-

muļķot lielo brāli, vai citu no mā-

jiniekiem.

Kādreiz, kad visi jau sēdēja pie

vakariņu galda, Vilītis ienāca un

sūdzējās brālim:

«Lauci es nevaru pārsiet. Tu pā-
rāk dziļi esi mietiņu iesitis.»

«Mietiņa vaina vis nav! Tavs di-

bens tikai par vieglu,» smējās brā-

lis. «Es jau redzēju, šis uz augšu
vien lēca, kamēr tu ap mietiņu lo-

cījies!»
Tas nu Vilītim bija par daudz!

Šitāds apvainojums! Un vēl vi-

siem dzirdot!

Daudz nedomājis, viņš nozvērē-

jās atriebties. Bet kā? Tas nebija
vēl īsti skaidrs. Tikai vēlāk, kad

uzrāpās jau staļļa augšā, kur sienā

gulēja, viņš atrada, ka tepat jau

var parādīt, ka tik švakais nemaz

nav. Vaigus piepūtis, viņš ķērās

pie trepēm un pēc lielām pūlēm to-

mēr uzdabūja augšā. Daudz • ne-

trūka, ka pats būtu gandrīz novē-

lies zemē.
v
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«Nu, tagad tu varēsi svilpoti
Mani tik drīzi vis neatradīsi,» Vi-

lītis nopriecājās un pēc laiciņa jau
saldi gulēja.

Otrā rītā lielajam brālim bija

piens uz kopmoderniecību jāved.

Viņš nāca pamodināt Vilīti, lai tas

atvestu no tīruma zirgu. Tāpat

jau viņam tūliņ būtu jāceļas, jo
laiks arī lopus laist ganīties. Ne-

sagaidījis atsaucamies, viņš ievē-

roja, ka trepju trūkst.

«Ei — Vili! Viļuk .�. Pagāna

puika! Diez' kur nu ielīdis.»

Brītiņu vēl lejā pagrozījies, viņš
aizgāja. Vilītis nu varēja drusku

atelpot. Visu, laiku viņu kutināja
smiekli. Domāja jau, ka nevarēs

vairs savaldīties, bet laime, ka brā-

lis tik ātri aizgāja,
«Nu, māt, ko nu darīsim? Ma-

zais dēliņš pazudis,» Vilītis dzir-

dēja sarunu pagalmā.
«Pazudis?»

«Nūja, pazudis! Ne vēsts vairs!

Un trepju arī nav.»

«Vai tu jau cēli?»

«Ko nu celsi! Izsaucos vai cik

—- neatbild.»

«Diez' vai tikai nedzen jokus.
Kur šis nu varēja pazust! Būs tre-

pes augšā uzvilcis.»

«Kur atradies trepju uzvilcējs!
Sisenis tāds! Zirgu nespēj pār-
siet!»

«Nu, nesaki vis! Atnes labāk no

kūts gala lielās trepes. Vismaz

paskaties, ir augšā Vai nav.»

Brālis pieļāvās un atnesa kāpnes.
Tās bija vismaz trīs vai četras rei-

zes smagākas kā augšā uzvilktās.

«Ak tu, kucēns mazais,» viņš
rājās, ieraudzījis Vilīti, kas bija

jau paspējis uzģērbties un, saņēmis
Vilīti aiz bikšeļu un svārku malas,

nostiepa to zemē,

«Nu, puisi, tagad tik tu redzēsi,

ka Pēteris tevi debesīs nelaidīs!

Tādu mānīšanos nevar piedot!»
Brīvībā ticis, Vilītis sprūdīja

vaļā tik grūti noturētos smieklus,
un visi mājinieki viņam piebalsoja,
bet lielais stīvējās ar kāpnēm, tās

atpakaļ nesdams.

Viss jau būtu labi, tikai vienmēr

atgādinātais, ka lielais Pēteris pa-

laidņus debesīs nelaižot, Vilītim

darīja rūpes. Būtu tak pavisam
bēdīgi, ja ne reizes nevarētu pa-

skatīties, kā tur īsti ir. Aiz milzī-

gām mākoņu gubām un plašās, zi-

lās velves — tur vajadzētu gan pa-
visam labi iet...

Kaut gandrīz ikdienas lielais

brālis pareģoja debesīs netikšanu,
Vilītis tomēr reiz tur uzkāpa, un

pats Pēteris viņam atvēra vārtus.

Tiesa, tas bija pēc pamatīgas grēku
izsūdzēšanas un tikai sapnī, bet

noticis palika noticis.

Vilīša baltajai vistiņai jau dažas

dienas līdzi skraidīja dzeltens cā-

līšu bars. To bija pavisam div-

padsmit — vesels ducis! Kādreiz,
no ganiem atnācis, Vilītis pamanīja,
ka viena trūkst. To būšot vārnas

aiznesušas, teica māte. Vilītim tā
likās neciešama nekaunība. Kā nu

tā var! Ņemt un iznīcināt tādu

mazu, mīļu dzīvībiņu! Vai to lai

atstātu neatriebtu? Nekad!

Vilītis zināja, ka vainīgas varēja
būt tikai tās vārnas, kam perēklis
augstajā eglē. Citus tak viņš jau
bija paspējis izpostīt, kad bija ti-

kai olas sadētas un pat vēl agrāk.
Tagad nu arī šim bija pienākusi

kārta.

Vakarpusēs gan govis parasti
mežā neganīja, bet šoreiz Vilītis ar

to nerēķinājās.
«Man jāaizdzen šīs zaglīgās

vārnas,» viņš domāja un rausās

eglē, kas bija ļoti gara un biezi za-

raina. Kāpšana neveicās. Viņš
tika tikai līdz pusei, un kādreiz

arī augstāk, bet lopi pa to laiku

jau paspēja sazēlušā sējumā ie-

skriet, vai mielojās līcī, kas bija
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vēl nenopļauts un medaini smar-

žoja.
Neka darīt! Vajadzēja vien at-

kal kāpt zemē un savicot šos

klausīgos pavalstniekus, kas bija
rāmi un mierīgi, ja Vilītis un pin-
kainais Duga bija tuvumā, bet te-

ciņiem devās grēkā, tiklīdz tos ne-

manīja.
Tā Vilītis līdz galotnei todien

netika, un vārnu perēklis palika kā

bijis. Vakarā, lopus mājās sa-

dzinis, viņš gribēja vēl aizskriet

līdz mežam un panākt neveikto, bet

metās jau krēsla, un noguris, tas

drīzi ielīda gulēt.
Pat aizmidzis Vilītis sapņoja ti-

kai par egli un vārnu perēkli. Viņš
kāpa, kāpa, bet galotni vēl vien-

mēr nevarēja sasniegt. Egle bija

izaugusi kā pupa pasakā.

«Jā, taisni kā pasakā!» Vilītis

nodomāja, kad tepat, gandrīz ar

roku aizsniedzamus, ieraudzīja de-

besu vārtus. Sākumā gan nobijās,

jo ienāca prātā brāļa draudi, un

tepat jau viņš stāvēja, lielais Pē-

teris.

Vilītis tomēr sadūšojās un godbi-

jīgi padeva labu dienu.

«Labdien, labdien, dēls! Ko

labu pastāstīsi?» jautāja Pēteris.

«Es — c�.
. es neko. Gribēju

tikai vārnu perēkli izpostīt, bet

egle izaugusi līdz debesīm, un pe-

rēkļa nemaz vairs nav.»

«Ko? Perēkli izpostīt? Bet kam-

dēļ tad?»

«Nu, vārna tak aiznesusi vakar

vienu cālīti un laikam atdevusi sa-

viem bērniem.»

«Un tu domā, ka tamdēļ perēk-
lis jāputina? Nē, draugs! Ja

vārna nebūtu pasteigusies, tu pats

šo cālīti rudeni apēstu. Saprotu,
ka tev viņa žēl, bet tā nu reiz ir:

lai viens varētu dzīvot, kautkam

citam jāmirst.»
Tai brīdī pienāca kāds vecītis un

lūdzās ielaist.

«Pagaidi, draugs, papriekšu ap-
skatīsim tavu grēku sarakstu,» at-

teica Pēteris un pašķirstīja biezu

grāmatu, kas bija pakārta .blakus

milzīgai slēdzenei*

«Ahā! Tepat jau būs ��; Trīs

reizes krogū sakāvies, vienreiz pār-
devis sprāgušu jēru kā kautu, un

baznīcas ziedojumu vācelē iemetis

vecu bikšu pogu.»
«Vai, žēlīgais kungs,» vecītis

gaudās, «ar to kaušanos nu tā bija,
kā bija, bet jēru gan man kumeļš

saspēra, citādi nemaz nebūtu bei-

dzies. Bija ņiprs un vesels.»

«Es jau par to nekā liela ne-

saku, bet poga — kā bija ar pogu?»

«Vai nu nabadziņiem drēbes

bez pogām kaulos turas! Naudi-

ņas nebija, domāju, sak% iemetīšu

kaut pogu, gan jau kādam node-

rēs.»

«Ha, ha, ha, ha,» Pēteris smējās,
vēderu turēdams un uzsita vecītim

uz pleca.
«Tad ej nu vien iekšā! Tik

vienkārši ar to pogu gan nebija,
bet tu proti varen labi izstāstīt, un

galu galā pārāk daudz tev to grēku
nemaz nav.»

«Vai es arī nevarētu paskatīties,
kā tur aiz vārtiem ir?» Pētera jaut-
rības iedrošināts, lūdzās Vilītis.

«Tu?»

Varenā sarga pierē ievilkās dziļa

grumba. ,
«Nu jā .. . man ļoti, ļoti gri-

bētos.»

Pavisam nobijies, Vilītis spēja
tik tikko papīkstēt.

Pēteris noskatīja viņu no galvas
līdz kājām, tad teica: «Ja nu tā

gribas, pamēģināsim, tikai tad

grēki gan būs jāizsūdz. Man ta-

vējie vēl pierakstīti nav.»

Vilītis gan tagad vismīļāk būtu

kāpis zemē, bet bija jau par vēlu.

Kā odu bars vakarā, viņa galviņā

riņķoja visas nebēdnības, par
ku-

rām brālis teicis, ka debesīs netikšot.
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«Na, sāc nu, sāc!» skubināja Pē-

teris. «Nav man laika ilgi gaidīt.»
Uztraucies un lielā steigā Vilītis

pastāstīja, kā ar trepēm izmuļķojis
brāli.

«Tā nu nevajadzēja darīt.» no-

teica Pēteris, bet grumbas viņa pierē
bija jau izzudušas.

«Un tad,» Vilītis turpināja,
«vienreiz es briesmīgi nobaidīju
veco māti. Tā nobaidīju, ka spļau-
dīdamās tā paspēlēja savu vienīgo
zobu.»

.

«Ha, ha, ha,» Pēteris atkal ie-

smējās, «ak tu, rakari, par ko tad

tu viņu tā nobaidīji?»
«Es nemaz negribēju baidīt! Es

pats biju nobijies un briesmīgi ie-

kliedzos, jo redzēju, ka minka cir-

cenīti nokoda. Tam pagānam
dodu i pienu reizēm nodzerties, bet

ko tu padarīsi, ka viņam circenīša

gaļas iegribējies!»
«Tik vien tās nelaimes! Tad nu

gan varēji iztikt arī bez kliedziena,
un vecā māte vēl šodien nebūtu

šķīrusies no sava zoba.» Bet nu

-— ej ar* un paskaties, tikai pārāk
ilgi vien nepaliec, un pielūko, ka

atkal kādas palaidnības neizdari!»
Vārti pavērās, un Vilītis

nu bija
debesīs. Dieva troni un eņģeļu ba-

rus viņš gan neredzēja, jo te vēl

bija tikai priekštelpas. Ko apskatīt
tomēr netrūka. Baltos mākoņu
spilvenos iegrimusi, vienā kaktā

stāvēja milzīga ķērne. Gluži tāda

pati, kā tā, kur māte krējumu gla-
bāja, tikai liela, liela

...
Tik lie-

la, ka Vilītim savu deguntiņu vaja-

dzēja pavisam augšā pacelt, un tad

vēl vāku tik tikko varēja saskatīt.

«Daudz gan tie eņģeļi krējuma

apēd,» viņš pagrozīja galvu, to-

mēr nolēma apprasīties Pēterim,
kam īsti* tik liela ķērne vajadzīga.

«Tā, dēls, nav nekāda krējuma

ķērne, bet ūdens muca. Kad tur le-

ja pārāk sauss, palaižam tik tapu,
un līst.»

«Tā — ā ...» Vilītis nostiepa

un izvilka degunu no vārtu šķir-
bas» caur kuru ar Pēteri sarunājās.

«Šitā lietus baļļa nu man pama-

tīgi jāapskatās.» viņš domāja un

sāka cilpot tai apkārt. Pie tapas

nonācis, kas bija gandrīz resnāka

kā vāle. ko lietoja zirgu mietiņus
iesitot. Vilītis bija jau noguris un

apsēdās uz tās.

«Bet ja nu mājinieki neticēs, ka

esmu debesīs bijis,» viņš domāja.
«Memmīte gan, bet brālis — tas

droši vien atkal tikai smiesies. Bet

pagaidi, draudziņ! Tagad tik tu

redzēsi!» Vilītis no prieka gandrīz
apvēlās. «Tagad tu tūliņ redzēsi,

ka esmu gan debesīs!»

Vakar vakarā lielais brālis un abi

kaimiņu puiši paņēma katrs sa-

vus zirgus un aizjāja uz tālajām
pļavām pieguļā. Tur vajadzēja būt

jau krietnam atālam.

Vilītis arī būtu tik labprāt lī-

dzi gājis, bet zināja, ka velta kat-

ra runāšana.

«Kur atradies pieguļnieks! Pats

vēl jāgana, ko tādu līdzi ņemsi,»
brālis katrreiz nosmējās un aizrik-

šoja, ceļā baltus putekļu mākoņus
atstādams. Vilītim atlikās tikai

sažņaugt dūrē mazo roķeli un just,
ka sirsniņā kaut kas tā kā kremt.

«Bet tagad nu es parādīšu! Bet

nu es tev parādīšu! Aiziesi mā-

jās kā sulu toverī izmirkuši vista!»

viņš vēl vienmēr gavilēja un lūrēja,
vai tikai Pēteris neredz.

«Nē, neredz vis,» noteica un, sa-

ņēmis visus spēkus, izrāva lielo

tapu.

Ak briesmas! Kas tā bija par
ūdens šalti! Daudz netrūktu, ka

pašu būtu aizrāvusi līdzi!

Vilītis vēl nebija lāgā elpu atvil-

cis, kad Pēteris jau viņu saķēra aiz

apkakles.
«Tā jau domāju! Kas man lika

šito diedelnieku debesīs laist! Būtu

godīgi padzīvojies — apskatījies,

tapu.
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es nekā neteiktu. Bet tapu vajaga
palaist •— re ko izdomājis) Vai

nezināji, ka siena laiks vēl nav bei-

dzies! Rezgalis tāds!»

Līdzīgi ūdens strūklai, pāri Vilī-

tim tagad gāzās Pētera dusmas. Viņš
dzirdēja vēl nokliedzam, lai taiso-

ties kā pazūdot, tad. spēcīgas rokas

grūsts, izlidoja laukā.

Nabadziņš, viņš būtu gan pavi-
sam nosities, ja debesu kaktiņos,
tāpat kā te virs zemes, nedzīvojis
zirneklītis. Krizdams, Vilītis bija
aizķēries tīklā, un tagad nu abi ar

zirneklīti pa sīciņu, sīciņu pavedie-
nu brauca lejā.

Zirneklītis nebija sagatavojies:
tam pietrūka pavediena. Būtu ti-

kai nelielu gabaliņu vēl iznācis, tad

Vilītis varētu taisni egles galotnē
iekāpt arī tā vairs nesniedzās de-

besīs, bet stāvēja ka vienmēr. Gal-

vu tikai pāri silam pacēlusi.
Tad sīkais pavediens trūka. Vi-

lītis krita un iekrita taisni savā sil-

ti iegulētā vietiņā . . .

«Cik jocīgi,» viņš nodomāja pa-
modies.

Spulgacīte un milzis.

J. Žigurs

Spulgaeīte apmaldījās biezā mežā.

Jau nāca vakars, smaržīgs un

tumšs, bet ceļa nevarēja un nevarēja
atrast. Viņas kājiņas klupa aiz

viteņu augiem, un vaivariņi reibi-

nāja. Tumsa kļuva arvien bie-

zāka, ka tikko vēl varēja saredzēt

lielos apsūnojušos kokus, kur nu

vēl zināt ceļu. Māmiņa bija nolie-

gusi tālu iet, bet mellenes dziļāk
mežā likās daudz melnākas un sal-

dākas. «Un ja apmaldies, bērniņ,»
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bija viņa teikusi, «tad mīļi pa-

prasi ceļu sēņotājiem, vai malkas

cirtējiem. Milzis var tumsā tev

uzbrukt un tevi nolaupīt.»

Spulgacītei kļuva bail, viņa sāka

raudāt un ilgi un rūgti raudāja.
Asaras karstām straumītēm plūda

pār gludajiem vaidziņiem uz. leju.
Stundas gāja, un melnas, garas
koku ēnas stiepās garumā, bet viņa
sēdēja uz sūnu cinīša un raudāja.

Tad kā augstā tornī sāka zvanīt.

Sidrabainas skaņas kā mēnesstari

plūda pāri mežam un tas sāka šal-

kot zvanu melodijām līdzi svinīgi

un klusi.

Pasakainās krāsās pārvērtās koki

un to smailās galotnes tinās kā baz-

nīcu torņi, bet zari kā plati vēdekļi

aijāja savas lepnās mīkstās kājas.
Sita pulkstenis divpadsmit klusas,

bijīgas reizes.

Koki iedrebējās, putni sāka dzie-

dāt kā dienā, vītni vizēja ap ko-

kiem kā zelta jostas, puķes staroja
un izgaroja brīnišķīgas smaršas,

augi pieņēma cilvēka izskatu, zeme

zvīļoja kā dārgumu krātuve, de-

bess zilajā dzidrumā smaidīja liels

mēness un gaisā lidoja sarkani sik-

spārņi, švīkstinot spārniem. Nere-

dzēti putni košām, degošām spal-
vām pacēlās un nolaidās un dziedā-

ja vēl nedzirdētas dziesmas, kas kā

glāsti apmīļoja Spulgacīti. Viņai
nebija vairs nemaz baiļu.

Apkārt sāka tekāt lāči un lācēni,

vilki un vilcēni, āpši un lapsas. Zvē-

ri sarunājās ar baltajiem bērziem

un alkšņiem, cilvēku valodā. Sūnu

cinītis sāka vaidēt: «Spulgacīt, ne-

lauz man galviņu, atsēdies uz cel-

ma. Atsēdies uz celma ..
.» un vi-

ņa sūnai paklausīja, apsēdās uz cie-

ta, bet laipna celma.

Te tālumā atskanēja stipra rūko-

ņa un soļi tuvojās: dipadi, dipadi

dip. Dipadi, dipadi... Zeme dim-

dēja un kļuva melna. Drebuļi iz-

šalca caur mežu, un viss kļuva atkal

tumšs un baigs. Daiļā parādība
nozuda, tikai mēness vēl dusmīgi
svieda baltus starus zaros. Melnas

ēnas stiepās gar kokiem, un Spulg-
acītei tika ļoti. ļoti bail.

Tad starp kokiem parādījās liels,
brūns milzis kā no māliem, un ze-

me ap viņa kājām nokarsa kā kar-;

sta dzelzs un kvēloja. Kokiem bira

lapas no viņa dvašas un zaļā zālīte

saļima un novīta. Puķītes kā mir-

damas aizvēra ziedu vākus, noslēpa
smaršu traukus un paģība. Ar asu,

sarainu roku milzis pacēla meitenīti

pie savas sejas. Skats tam bija
skaudrs kā bulta un zem uzacīm

zvēroja ļauni spidīgas acis*

«Es tevi apēdīšu!» viņa skarba

balss rūca, un spalva tam uz mugu-

ras sacēlās stāvus*

Mīļu, bet žēlu skatu raudzījās

Spulgaeīte, un viņas actiņas staroja
lūdzot* «Milzīt, mani māmiņa dik-

ti gaida. Viņa raudās .. . Viņa no-

mirs bez manis. Mīļo milzīt, ne-

laupi mani, parādi man ceļu uz mā-

jām. Mīļo milzīt...»

Milzis gribēja turēties stingrs, bet

viņa sirds sasila no mīļuma, spalva

noglaudās gluda un sari kļuva mīk-

stāki.

Spulgaeīte tam glaudīja galvu un

pakasīja starp ausīm, un milzim

seja kļuva laipna un acīs iezibējās

lielas, spožas asaras. Milzim bija
mīksta sirds.

Spulgacītei kļuva milža žēl, viņa

slaucīja tā acis ar lakatiņa stūri,

glaudīja un mierināja. Un tajā
brīdī notika brīnums. Atskanēja

skaļš rībiens, izšāvās no zemes

uguns, un milža augums saplaka,
velna āda pazuda, un viņš pārvēr-
tās par skaistu ķēniņdēlu. Kad

Spulgaeīte paskatījās apkārt, viņa

redzēja, ka viss bija citāds." Viņi
stāvēja uz augsta kalna pie lielas

pils vārtiem* Pils mirdzēja zeltā

un sudrabā. Ap pili priecīgi šalca

egles un čaloja strauti. Spulgaeīte

stāki.
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bija ļoti izbrīnījusies, bet kad mil-

zis smaidīdams izstāstīja, ka bijis
apburts un ka meitene ar savu mī-

ļumu viņu atbrīvojusi. Spulgacītes
lielās acis sāka priekā starot kā

zvaigznes ... Rozā, zaļas un sar-

kanas gaismas vijās ap pili. Vēji
bija krāsaini un smaršīgi, koku la-

pas silti dvesa. Ķēniņdēls aizveda

Spulgacīti uz mājām. Viņa apsolī-
jās ķēniņdēlu vienmēr apmeklēt
viņa meža pilī, kurā nu dzīvoja.

Cik viegli zīmēt

Manai dzimtenei.

Jānis Liezeris.

Man saulaini un krāšņi dzīves rati

Pa taviem ceļiem traucas

mūžībā — —

Kur ceļmalās mulst gaiši rudzu stati,
Un govis ganās treknā atmatā.

Nevienu tu — kā laipna mājas
māte —

Bez mīļa vārda skumstot, neatstāj;
Vai nabags tas, vai augsta majestāte,
Viens saules gaišums savu

mieru klāj.

Kaut neesmu vēl es tālas zemes gājis.
Kur saulē laistās kalnu

mirdzums balts;
Pie tevis jau mans sapņu

pajūgs stājis,
Kur ievas reibst un zilie meži šalc.

Šeit vasaras ar rudeņiem nāk mīties,
Un ziemas pārslu baltās segās stieg;
Tad ledus kūst —- sāk zaļi stiebri

dzīties;
Un lapās vieglas ziedu mirgas snieg.

Zvaigžņu logs

Ed. Lejgalietis.

Līst gaisma dziļā naktī

No debess augstumiem.
Un pieber krēslo zemi

Zilzvaigžņu dimantiem.

Vējš aiztur savu elpu —

Un klusē lauks un koks:

Pret zilo bezgalību
Mirdz atvērts zvaigžņu 10g5...
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PASAKAPAR

MĀKSLINIEKU

Jānis Rudzītis.

Viņš pats nezināja, kur šī do-

ma bija radusies. Varbūt viņš kād-

reiz, staigādams pa Latgales priekš-

pilsētas drūmajām ielām, kādā tum-

šā vakarā bija redzējis kādu parā-

dību. Bezmiega naktīs daudz kas

bija domāts. Varbūt arī vecajā mā-

tes atstātajā bībelē, ko viņš ik va-

karus lasīja, kāds teikums bija li-

cies pārāk vilinošs, lai to padarītu
dzīvāku nekā melnie burti spēja.
Varbūt viņš bija to sapnī redzējis...

Jau veselu nedēļu viņš strādāja
savā šaurajā jumtistabiņā. Gaisma

ausa un dzisa mazajā lodziņā un

tikai nakts melnums un nogurums

uz dažām stundām viņu pārtrauca

un tad viņš gulēja kā nosists. Velti

klauvēja pie durvīm draugi. Viņš
to nedzirdēja. lelas troksnis, līz-

dams caur mitrajām sienām, izdzi-

sa krāsu smakas piesātinātajā tel-

pā. Te bija kluss un mierīgs. Daž-

reiz viņš sajuta izsalkumu. Tad

viņš pakāpās pie pussagruvušās
krāsns augšas un paņēma tur sa-

kaltušas maizes gabaliņus, kāri sūk-

dams tos, kā bērns cukura gabali-

ņus.
Pelēkais audekls pamazām kļuva

dzīvs. Ik otas vilciens lika tur

virsū jaunus krāsu plankumus, kas,
cits ar citu saistīdamies, veidoja

gleznotāja domu. Naktīs mazas

pelītes skraidīja pa grīdu, zibinā-

damas ar savām acīm. Klusu viņas

apstājās pie audekla stūra, kas

nokarājās līdz zemei. Nē, tas nebija
ēdams. Asā krāsu smaka atbaidīja.
Un pelītes uzrāpās uz krāsns aug-

šas un grauza sausos maizes gabali-

ņus. Viņš uzmodās un dzirdēja
kā maizes gabaliņi skraukšķē jā asa-

jos pelīšu zobos, bet viņš necēlās un

nedzina tās prom. Viņš zināja, ka

pelītes bija viņa istabas biedri, un

tām arī gribējās ēst.

Kad glezna bija gatava, viņš to

nesa rādīt ļaudīm. Viņam nebija
naudas, ko rīkot išztādi lepnās tel-

pās. Viņš noskatīja laukumiņu bul-

vārī zem liepām, apvilka tam ap-

kārt virvi, aizklāja baltus linu pa-

lagus priekšā un tad nēsa un novie-

toja tur savu gleznu. Ak, kas nu

gan tā bija par izstādi! Viena vie-

nīga glezna tik tur bija. Garām gā-

ja ļaudis un viņš kautrīgi aicināja

tos iekšā. — «Es neprasu maksas.

Lūdzu, tikai ienāciet un apskatai-
ties .. .» Varbūt viņš kāroja sla-

vas? Nē, tā bija tikai dziņa parā-

dīt citiem to, ko pats bija jutis un

izveidojis uz audekla.

Sākumā neviens nenāca. Pienāca

vakars un viņš viens sēdēja palagu

iežogojumā un liepu jaunās pava-

sara lapas klusu sanēja pār viņa

galvu. Nerātni zēni dažureiz pār-

meta akmentiņu pāri palagiem. Tie

viņu ķēra un viņš sāpīgi sarāvās.

Tad viņš iemiga un naktī sapņoja
skaistus sapņus.

Kādā dienā ienāca daži ielas gā-

jēji, apskatījās un ātri aizgāja. Pēc

brīža viņi atgriezās kopā ar dažiem

citiem. Un tad nāca un nāca klāt

viens pēc otra. Beidzot mazais lau-

kumiņš bija ļaužu pilns un glezno-

tājs kautrīgi stāvēja stūrī iespiedies.

Ļaudis skatījās un sastinga.
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Kāds gribēja ko teikt, bet nevarēja.
Skaņas aizķērās kaklā un apklusa.
Jā. kas tad tur bija? Pie gleznas
bija mazs papīrītis ar tās nosauku-

mu: «Lai top gaismai» Milzīgi

mākoņu vāli bija redzami gleznā.
Bet kaut kur tālu. tālu bija tikko

jaušams kāds vīrs. kas staru vaiņa-

gu ap galvu, roku pacēlis, sauca

gaismu pasaulei. Jā, gleznā bija
attēlota pirmā radīšanas diena. Tas

bija kautkas pārdabīgs. Ļaudis ska-

tījās gleznā un juta, ka no viņas iz-

laužas sauciens pēc gaismas un

spoži gaismas stari spraucās caur

mākoņu vāliem un lauzās ārā no

gleznas pār pūļa galvām. Nē, ne-

sauca taču neviens! Un tomēr visi

juta, ka varena balss dārd gaisā un

sauc: «Lai top gaisma.» Sauciens

atbalsojās pret namu sienām pretē-
jā ielas pusē, nāca atpakaļ un ap-

vijās ap ļaudīm. Tie stāvēja kā sa-

stinguši. Un tikai gleznotājs, ierā-

vies stūrītī, ļaužu nospiests, mēģi-
nāja atbrīvot savu roku un noslau-

cīt sviedrus. Nāca jau vakars, bet

ļaudis vēl stāvēja un nevarēja no-

vērst acu no gleznas. Un vienmēr

varenāks likās skaņām kāds nezi-

nāms sauciens pēc gaismas. Tas pār-
spēja ielas troksni un dimdēja kā

pērkona grāviens.
Tad kāds atjēdzās. «Nejēga!»

viņš kliedza, «vai jūs nejūtat, ka

mums darīšana ar krāpnieku, neģē-

līgu burvi!» Pūlis sakustējās. Sa-

stingušās rokas lēnām savilkās dū-

rēs. Tai pašā brīdī ļaudis vairs ne-

dzirdēja pārdabīgo saucienu pēc

gaismas. Visi izvilka no kabatām

nažus un metās uz gleznu. Dūriens

pēc dūriena ķēra audeklu un drīz

no tās palika pāri vairs tikai netī-

ras skrandas. Sadusmots un drau-

dīgs pūlis saplēsa palagu žogu un

izklīda pa ielām.

Bija silts pavasara vakars. Pilns

mēness apgaismoja pustukšās ielas.

Šad tad padrāžas garām kāds auto.

Zem liepas pie sagraizītām audekla

skrandām sēdēja gleznotājs. Viņš
neraudāja. Viņš nebija pat bē-

dīgs. Tikai acis savādi gailēja un

rokas trīcēja. Varbūt tas bijā no iz-

salkuma. Viņš ļoti maz bija ēdis

pēdējās dienās. Tad viņš gāja mā-

jās. Ilgi viņš kāpa augšā līdz sa-

vai jumtistabiņai. Trepes likās tīri

vai bezgalīgas. Uz krāsns augšas
vēl kaltējās maizes gabaliņi. Viņš
pakāpās un paņēma kādu. Bija gar-

šīgs. Pēc tam viņš atgulās. Un

maza pelīte, pārtecējusi viņam pāri,
uzskrēja uz krāsns augšas un arī

sāka grauzt maizes gabaliņus. Viņš
vēl nebija aizmidzis. Nē, viņš to

nakti nemaz negulēja. Nekā viņam
nebija žēl, nekas nesāpēja ... Un

kad nāca rīts, viņš paņēma atliku-

šās krāsas un otas un aiznesa tās

uz sīkumu tirgu. Tur tās nopirka
kāds izkārtņu gleznotājs ūn samak-

sāja 50 santimus. Par tiem viņš
nopirka maizes kukulīti, sagrieza
to gabaliņos un uzlika mājās uz

krāsns augšas. Tur tie kaltējās un

naktīs atkal tekāja pāri viņam pe-
lītes, un viņš iemiga, kad asie zo-

biņi skraukšķināja krāsns augšā . . .

Dieva tuvumā.

Jānis Liezeris.

Dienā skanīgā vai dziļi justā
Tava gaisma manā sirdī krīt,

Lai ik mājvietā un ceļu krustā —

Tumšās dziņas spētu atraidīt.

Tikai Dievnamā starp sveču trīsām,
Kur ar godbijību staigāt drīkst.

Mana galva aizlūgšanām īsām

Svētā padevībā nenoslīkst.

Jo ik saknītē un ziedā jūtu,
Tavtt spēku gaiši strāvojot.

Kā lai tur es Tevi nepielūgtu
Darbā ejot, krēslā klaiņājot.
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Ceļojums uz Ameriku.
(3. turpinājums)

Niks Zēbergs.

Biju ziņkārīgs, kā mēs tiksim

pāri šīm augstajām klintīm un drīzi

dabūju savu ziņkārību apmierināt.
Nebraucām vis pāri, bet cauri šīm

klintīm. Saskaitīju kādus 14 garā-
kus un īsākus tuneļus, kamēr tikām

cauri. Apvidus arī tālāk bija diez-

gan kalnains. Uzkrita labi koptās

pļavas un kuplā zāle plašajos augļu
dārzos, kur ganījās ļoti daudz aitu.

Braucām garām daudzām stacijām,
bet vilciens reti kur pieturēja. Pēc

dažām stundām novēroju, ka pasa-
žieri sāk posties uz izkāpšanu. Ap-
prasījos, vai jau tuvojamies Londo-

nai un saņēmis apstiprinošu atbildi,
sāku vērot apkārtni. Londonas

priekšpilsētas līdzīgas visām pārē-

jām mazajām pilsētiņām, kuras re-

dzēju pa ceļam, tomēr viss likās no-

kvēpis un tumšs, neskatoties uz to,
ka apkārtnē nemaz nebij tik pārāk
daudz fabriku. Pēc dažu stundu

ilgā, patīkamā ceļojuma, beidzot

biju milzīgajā pasaules pilsētā —

Londonā.

Izkāpu stacijā un sāku lūkoties pēc
kuģu līnijas aģenta, bet nevarēju

viņu nekur ieraudzīt. Milzīgajā
stacijā zem jumta bij gandrīz vairāk

automobiļu, nekā cilvēku, bet arī

pēdējo tik daudz, ka nebij iespējams
pavirzīties uz priekšu. Nostājos
uz perona ar visiem saviem kofe-

riem un paliku tur neziņā stāvam,
raudzīdamies apkārt. Cilvēki skrē-

ja, gāja, automobiļi brauca — trok-

snis neaprakstāms. Pie manis pie-

nāca vairāki nesēji, vaicādami, vai

nenonest mantas līdz taksim. Bei-

dzot kādam jautāju pēc kuģa līni-

jas aģenta, Pēc dažām minūtēm

aģents bij klāt. Viņš prata arī maz-

liet krieviski un pastāstīja man, ka

esot kara laikā bijis Krievijā —

Murmaņā, līdz ar angļu karaspēku.
Redzēju, ka viņam sagādā lielu

prieku parādīt savu valodas praša-

nu. Viņš apprasījās, kā tagad dzī-

vojot Latvijā, vai tur neesot vairs

komūnisti, jo taisoties kādreiz

braukt atpakaļ uz Krieviju — tur

esot viegla dzīve. Viņš jau tā bij

laipns, bet kad pacienāju to ar mū-

su papirosiem, tad palika ļoti pakal-
pīgs un dažos acumirkļos nokārtoja
visas formālitātes ar manu bagāžu.

Stacijā bij pretim sabiedrības auto,

ar kuru arī devāmies ceļā. Mums

bij jābrauc labu gabalu pa pilsētu.
Pa ceļam mans pavadonis man rādī-

ja ievērojamākās ēkas pilsētā, kā

karaļa pili, Britanijas mūzeju v. c.

lelās milzīga automobiļu kustība,

kuru rēgulē policisti. Apbrīnojami
šie Anglija policisti. Visi milzīga

auguma un tik mierīgi izpilda savus

svarīgos uzdevumus milzīgajā ņu-
dzeklī, ka tiešām jābrīnās. Daudzās

vietās, visbiežāk uz stūriem, ierīko-

ti arī automātiski kustības rēgulē-

tāji, — krāsainas gaismas lukturi.

Braucām apmēram y2
stundu līdz

International Hotel Bedford Palace.

Viesnīca no ārpuses izskatās ne vi-

sai smalka, bet iekšpusē viss ļoti
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skaists un grezns. Viesnīca milzī-

ga, ar 500 istabām un dažādām bla-

kus telpām, kā rakstāmo zalonu,

ēdamzalonu, viesu zalonu, biljarda
un smēķējamām telpām v. t. t. šinī

viesnīcā apmetas visi «\Vhite Star

Line» un citu kuģu līniju pasažieri,
kuri brauc uz Ameriku. Man ierā-

dīja istabu otrā stāvā. Istabiņa
neliela, bet ļoti ērti ierīkota, ar vi-

sām labierīcībām, kā siltu un auk-

stu ūdeni v. t. t. Istabā daudz spo-

guļu, viss tīrs, glīts. Par manu dzī-

vi viesnīcā, līdz ar uzturu, vannām

v. c. ērtībām, maksāja kuģa līnija.
Man te bij jāpaliek trīs dienas un

tad jābrauc uz Liverpūli, no kurie-

nes mans kuģis gāja uz Ameriku.

Biju ļoti priecīgs, ka varēju palikt
dažas dienas Londonā un iepazīties
ar šo pilsētu. Pirmo vakaru nolē-

mu ziedot atpūtai, pēc garā, nogur-

dinošā ceļojuma, lai otrā dienā jau
no rīta varētu doties pilsētā. Pīkst,

sešos bij vakariņas. Domāju, ka

man, kā kuģu līnijas pasažierim,
pasniegs jau gatavas zināmas

va-

kariņas, bet kad nogāju lejā Zalo-

nā, man pasniedza plašu ēdienu

karti, pēc kuras varēju izvēlēties pēc
sirds patikas. Labi domāts, bet

grūti to bij izdarīt, jo man ar to

angļu valodu gāja diezgan pagrūti.
Tā vēl varēju kaut kā sarunāties,
bet kad paskatījos šinī kartē, tad

manīju, ka grūti nāksies pasūtīt
kaut ko noteiktu. Nevarēju sa-

prast nevienu ēdiena nosaukumu, kā

arī nepūlējos atrast kādu līdzību

ar vācu vai mūsu valodu. Jāēd to-

mēr bij un tāpēc uz labu laimi pa-

sūtīju dažus ēdienus. Apkalpotājas
tur visas bij sievietes un manīju, ka

mana apkalpotāja, kaut kā savādi

pasmaidīja. Lieli bij mani brīnu-

mi, kad man pasniedza ceturtdaļu
no zaļas kāpostu galviņas un vēl

kaut ko tādu, kas tas bij, nezinu,

sajauktu ar eļļu. Viss tas bij ne-

garšīgs, bet neko nevarēju darīt, bij

jāēd tik iekšā. Ēdu un noklausījos,
ko citi pasūta blakus un ko tie sa-

ņem. Tā arī es beidzot varēju pa-

ēst, kad biju pasūtījis kādus 5—6

ēdienus. Angļi ēd apbrīnojami
daudz, tāpēc man arī nebij jākau-
nas tik daudz pasūtīt. Atstāju za-

lonu pavisam nosvīdis, no nepatī-
kamās sajūtas, ka nevarēju brīvi rī-

koties ar angļu valodu.

Otrā rītā piecēlos agrāki un de-

vos brokastīs. Šoreiz jau gāja vieg-
lāki. Pēc brokastīm gāju apskatīt
pilsētu. Gribēju sevi pārbaudīt, vai

varēšu orientēties viens pats svešā

pilsētā. Zināju vienu likumu, ka

vajaga pēc iespējas biežāki skatīties

atpakaļ, jo tad var ievērot dažādas

ainas un raksturīgas ēkas, ar kā-

dām būs jāsastopas atpakaļ nākot.

Tā tad gāju un skatījos vienmēr

pakaļ. Pa ceļam iegriezos kādā

bankā un iemainīju angļu naudu

pret dolāriem. Anglijā naudas sis-

tēma diezgan komplicēta ar savām

mārciņām, šilingiem un pensiem.
Ja nemaldos, tad 12 pensi līdzinās

vienam šilingam un 20 šilingi vie-

nai mārciņai. Man vienmēr rēķini
juka ar angļu naudu un tā, arī lai-

kam pirmais cilvēks, kurš mani pie-
krāpa bij kāds pārdevējs uz ielas,
no kura pirku vadoni pa Londonu,

par kuru tas «noplēsa» no manis

iy2 šilinga. Vēl lielākas jukas vi-

sos šinīs rēķinos ienesa tas, ka angļi
cenas pensos apzīmē ar burtu «d»,
ko nekādi nevarēju izprast. Lon-

donā ielas līkumainas un garas. Mē-

ģināju iet pēc iespējas prātīgi, lai

neapmaldītos. Pilsētā daudz skais-

tu ēku, pieminekļu un apstādījumu.
Uzkrītoši plašie veikali ar skaisti

dekorētiem logiem. Gribēju apska-
tīt tuvāki Londonas Citv'ju un de-

vos iekšā šinī ļaužu un automobiļu

ņudzeklī. Gāju pa daudzām dzī-

vām ielām, kamēr nonācu uz Pica-

dillv. Šī bij skaistākā iela, kuru

redzēju Londonā. Apskatīju daudz
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ievērojamu ēku un pieminekļu*

Starp citu arī grandiozo admirāļa
Nelsona pieminekli. Tā kā man bij
vadonis pa Londonu ar vairākiem

plāniem un es pilnīgi uz to paļāvos,
tad nodomāju iet atpakaļ pa citu

ceļu. Nogriezos pa kādu ielu no Pi-

cadillv un gāju brīnīdamies tālāk.

Pēc kādas stundas, sāku domāt par

atgriešanos uz viesnīcu, jo pēc ma-

na aprēķina man vajadzēja būt

diezgan tālu no tās. Ķēros pie sa-

va vadoņa, bet te tev nu bij! Ne-

kādi nevarēju atrast daudzos plānos

to ielu, kurā atrodos acumirklī.

Gāju kādu gabalu uz vienu pusi,
tad uz otru pusi, bet nekādi neva-

rēju atrast kādu ielu, kura būtu

plānā. Tagad manīju, ka esmu ap-

maldījies šinī pasaules pilsētā. Būtu

bijis vienkārši, paprasīt kādam no

laipnajiem policistiem ceļu, bet tā

ka esmu vecs skautu vadītājs, tad

nodomāju savā prātā, ka meklēšu

kaut visu nakti, bet nevienam ne-

jautāšu. Man pašam saviem spē-
kiem bij jātiek atpakaļ uz viesnīcu.

Pagāja viena stunda, otra, bet vēl

nebij nekādu panākumu. Pēc tri-

jām stundām es pēkšņi ieraudzīju
kādā ielā pie viena nama raksturīgu
reklāmas karogu, kuru biju redzējis
nākot no viesnīcas. Tagad jau sā-

ku orientēties pēc dažādām pazī-

mēm, kuras atcerējos šurpu nākot.

Pa to starpu biju ļoti izsalcis un

pusdienas laiks viesnīcā arī jau bij

pagājis, tā kā nopirku kādā veikalā

lētos dienvidus augļus un paēdu ar

tiem. Pa ceļam nopirku dažus du-

čus Londonas skatu kartiņu un pār-
nācis viesnīcā sēdos pie rakstīšanas.

Atcerējos visus savus paziņas Lat-

vijā un aizsūtīju gandrīz visiem

pa kartiņai. Tā pagāja pirmā die-

na. Otrā dienā atkal no rīta devos

pilsētā, jo biju vēl par maz redzējis.

Tagad jau varēju labāki orientēties

un jutos daudz drošāks. Londonā

ir bezgala daudz lētu un parocīgu

autobusu un apakšzemes dzelzceļu

līniju, bet es tās par nožēlošanu ne-

varēju izlietot, jo ar manām valo-

das zināšanām es būtu varējis nezin

kur aizbraukt. Šinī dienā nolēmu

apskatīt Temzu un Hvde parku, kā

arī mazliet informēties par cenām.

Devos vispirms uz Temzu ar tās

daudziem tiltiem. Kā jau vispār
zināms, arī Temzā jūtams jūras

paisums un bēgums. Pašlaik bij

bēgums un ūdens līmenis ļoti zems,

daudzi kuģīši un liellaivas stāvēja
taisni uz zemes. Temzas krasti iz-

likti kaltiem akmeņiem, tāpat kā

Rīgas ostā. Tagad arī redzēju pir-

mo reizi grandiozos Temzas tiltus,

kurus līdz šim biju redzējis tikai uz

bildēm. Tālāk apskatīju arī par-

lamenta ēku. Tā ir milzīga, skais-

ta būve.

(Turpinājums sekos.)

Bagāts loms
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PĀVULĪTIS

Kārlis Upmanis.

Pāvulītim bija tikai septiņi gadi

un miesās viņš izskatījās tāds pa-

vārgs, tamdēļ ziemās reti tika ārā

pabradāt pa baltā sniega kupenām.
Rudenī gan, viņš silti savīstīts, pa-

dzenāja sivēnus pa kartupelāju un

nākošā ziemā pat gatavojās sko-

lai, lai iegūtu tādas pašas zināšanas

kā viņa vecākais brālis, kas šoziem

aizbrauca Rēzeknē mācīties. Ziema

ievilkās garumā un sniega sasniga

daudz. Pa mazo būdas lodziņu

varēja saskatīt augstas kupenas. Bet

šodien sals šķita tā kā pierāvies un

Pāvulītis nedeva mātei miera, lai

nu pēc veselas nedēļas istabā sēdē-

šanas laižot to ārā paskrieties.

«Kur nu laukā,» atvairīja māte,

«kupenas līdz zedeņu galiem.»
Bet Pāvulītis nelikās mierā. Viņš

svēti solījās:
«Es tikai pa celiņu, kupenās ne-

bridīšu!»

«Ticu gan tev,» māte nepielaidās,
«tikko būsi ārā, tā kupenā līdz kak-

lam.»

«Nē, un nē— kupenā nebridīšu!»

zvērējās Pāvulītis.

Pēdīgi māte paklausīja gaužajiem

lūgumiem un solījumiem. Saģērba
to pēc iespējas silti kādas vien

skrandas atradās pie rokas Un sa-

vīstīja viņu vēl lakatā. Istabā ta-

gad Pāvulītim likās smacējoši karsti

un viņš lūkojās pēc durvīm, lai kļū-
tu ātrāki laukā un varētu izlaist

kādus līkumus ap būdu, pa celiņu

lejā no kalna, un atkal atpakaļ.

Vasarās gan te bija skaisti. Simts

soļus no būdas lejā viļņoja plašais

un skaistais Raznas ezers. Cik tā-

lu neraudzījās acs uz austrumiem,

varēja redzēt tikai ūdeni. Tur tā-

lu, tālu pašā debesu pamalē, kur

viņas sakrita kopā ar viļņiem, bija

tāda kā robaina melna strīpa, un

māte teica, ka tas esot ezera otrs

krasts. Bet arī tepat tuvu pa labi

un kreisi aizstiepās ezera robotās

malas, kas pamazām izzuda zaļajā
tālē. Vietām dzidrais ūdens pie-
skārās tieši malai, tad atkal atkāpās
nostāk dodams vietu lieliem meldru

laukiem. Bet krasta pakalnos bija
daudz mazu mājiņu un no tām, kas

atradās vēl augstāk nekā Pāvulīša

būda, varēja ezeru pārredzēt daudz

labāk. Vasarās gar
Pāvulīša vecā-

ku māju pa ceļu bieži brauca ga-

rām labi ģērbušies kungi un mātei

šo to prasīja par apkārtni un ezeru.

Māte sacīja, ka tie esot ekskursanti,

kas nākot apbrīnot skaistos ezera

krastus, bet Pāvulītis nesaprata, ko

te var brīnīties, jo ūdens taču ir vi-

sur vienāds un krasti katram eze-

ram. Bet tagad ziemā te vis bija
kluss un. arī skatītāji nerādījās. Lie-

lais ūdens bija pārsalis ar biezu le-

du un nosnidzis baltu sniegu, iz-

skatījās kā plašs nepārredzams lī-

dzenums, pār kuru varēja aurot

žiglie vēji, paķerot no krasta lielus

sniega blāķus un bez pieturas pār-
nesot uz otru malu. Nedaudz mirk-

ļos asais ziemelis te pārjoņoja des-

mitiem kilometru.

Tagad Pāvulītis, skriedams ārā
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pa durvīm lauka priekos, vēl uzpra-

sīja mātei:

«Māt, vai tie ekskursanti arī vēl

staigā ap ezeru?»

«Ko nu, dēliņ, tie — tiem ausis

un deguni nosaluši,» atsmēja māte,

aizvērdama aiz Pāvulīša durvis.

Izskrējis saltajā āra gaisā, Pā-

vulītis arī tūliņ aptaustīja cimdota-

jām rokām ausis un degunu. Ne,

tie atradās savās vietās un par no-

salšanu nebij raižu. Pirmajā mir-

klī puikas uzmanību saistīja saulē

spīdošā lielā ledus lāsteka pie kūti-

ņas jumta. Tā bija jāaizsniedz!
Ak, ja viņu varētu dabūt rokā visā

garumā! Kas tas būtu par spožu

garu pīķi! Gluži tāds pat kā tiem

vācu bruņiniekiem, kurus viņš re-

dzēja bildē brāļa vēstures grāmatā,

kad tas Ziemsvētkos pārbrauca mā-

jās un rādīja savas skolas lietas.

Sameklējis garu maiksti, Pāvulītis

ķērās pie darba. Bet neizdevās!

Lāsteka gan attrūka no jumta ar

visu salmu vīkšķi, bet krītot snie-

gā, salūza daudzos gabalos. Nome-

tis koku, Pāvuls nolaida rokas gar

sāniem. Kas nu to bija domājis, ka

tāda spoža tipa var būt tik traus-

la? Paņēma rokās vienu gabalu,
otru — paskatījās, bet tie vairs ne-

bija interesanti. Viņš aizsvieda tos

tālu pār žogu, un tajā brīdī aizmir-

sās mātei dotais solījums. Lēkdams

abām kājām uz reizes, viņš iemetās

kupenā un sagrima tur līdz padu-
sēm. Pats viņš skaļi nosmējās par

tādu priecīgu pārsteigumu un kūlās

tālāk pa sniegu plātīdamies rokām

un ķepurodamies kājām. Vēl vi-

ņam nebija, sniegs iebiris pārāk

dziļi pastaliņās, lai kustu un sa-

slapinātu kājas. Arī rokas jutās
tīri labi lielajos mātes kulaiņos. Pie

paša zedeņu žoga kupena bija vis-

augstākā un te Pāvulītis viņā tikko

nepazuda ar visu galvu. Tā kā

bail sametās, atminējās arī mātei

doto solījumu un tad viņš pagrie-

zās un steidzīgi devās āra no kupe»-
nas. Istabā noklaudzēja durvis un

šis, troksnis viņam atgādināja mā-

tes tuvumu. Pāvulītis ātri lēca uz

tecinu un nemaz nenopurinājis snie-

gu, aizmetās aiz kūtiņas, lai tikai

māte viņu neieraudzītu un ne-

sauktu atpakaļ istabā. Te bija glu-
di nobraukts ceļš, kas vīdamies starp

pakalniem nolaidās uz ezeru. Pā-

vulītis ilgi nebija redzējis šo plašo

sniega lauku un tamdēļ paskrējās
desmit soļus gar kūtiņu uz leju.
Acīs pielija saules stari un pie tam

tik spoži, kā grūti bija kaut ko sa-

skatīt. Bija jāapstājas un jāpa-

griež seja ēnā, jo acīs saskrēja asa-

ras un ap tām dejoja dzelteni riņķi.
Kad pēc brītiņa Pāvulītis pagriezās
atkal pret ezeru, nu jau varēja la-

bāki skatīties. Viņš pamīņājās uz

nobrauktā ceļa un sniegs tai vietā

skarbi iečirkstējās. Pastalas likās

tādas kā sakaltušas un nemaz vairs

neslīdēja. Sals iedūra vienā pirk-

stā.

«Ek, noskriešu lejā līdz ezeram,

tur būs siltāki,» iedomājās Pāvulī-

tis un to arī izdarīja. Skrejot

sniegs zem kājām džirkstēja un Pā-

vulītis drīz atradās ezera malā.

Te pāri lielajam plašumam auļoja

vējš un ieknieba viņam degunā. No

tam atkal saskrēja asaras acīs. Viņš

pieķēra sejai ar roku. Nē, deguns
vēl nebija nosalis!

«Nieks, tas tāpat!» noteica sev

Pāvulītis, un gribēja skriet atpakaļ
kalnā. Bet pa kreisi, pa mazo sā-

nu celiņu, nāca pelēks vīrs. Plecā

viņam bija savāds koks ar asu dzel-

zi galā.
«Puika, vai nesalst?» viņš vai-

cāja.
«Nesalst,» atteica Pāvulītis un

iekāpa sniegā, lai dotu tam ceļu.
«Ja nesalst, tad iesim makšķerēt,»

turpināja svešais, parastajā latgaļu
izloksnē.

Pāvulītis gan nekā neatbildēja,
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bet patika,* iet līdzi svešajam, Pā-

vulītis šaubīdamies iesaucas:

«Māte bārsies!»

Svešais pagriezās atpakaļ.
«Kas tad tas, tik lielam puisim

var māte ko pavēlēt?» viņš smējās,
un ar lielu ādas cimdu novilka gar

apledojušām ūsām. Šinī mirklī

Pāvulītim atkal sals ar neredzamu

roku saknieba kreisās kājas pirk-

stus.

«Vai tu tālu iesi?» Pāvulītis at-

jautāja, bīdamies, ka svešais to ne-

grib aizvest pāri ezeram.

«Nē, tepat malā, te jau vislabāk

kožas.»

Svešais gāja tālāk, bet Pāvulītis

palika mīņājoties uz vietas. Tā

kustoties šķita drusku labāk — sals

nespieda kāju pirkstus. Tikai brī-

žiem tā asi iedūra un pēc tam maz-

liet kutēja. Vīrs pagriezās gar

ezera malu, pagāja netālu un at-

spārdīja ar kāju sniegu. Pāvulītis

vēl mīdījās turpat uz vietas. Jo

sals vairāk knieba, jo viņa kustības

kļuva dzīvākas. Vīrs paskatījās
uz viņu, pasmējās, un paņēma savu

aso dzelzi kapāt biezo ledu. Tas ie-

interesēja Pāvulīti un viņš pa iemī-

tajām pēdām laidās turp. Kā vasa-

rā malā un laivās makšķerēja, to

viņš bija redzējis, bet kā šo darbu

var darīt arī ziemas, to nezināja*
Aizmirsts bija sals, aizmirsts solī-

jums mātei — palikt turpat uz ce-

liņa* Vajadzēja redzēt, ko svešais

vīrs tur darīja un kā viņš ziemā

makšķerēs* Lejā, uz ezera, vējš,
brāzdamies pa lielo klajumu, kļu-
va asāks. Pāvulītis, noskrējis pie
svešā, apstājās.

«Zeņķi, nosalsi!» svešais iebilda.

Un it kā viens būtu salām pade-
vis zīmi, viņš uzreiz iedūra kājās,
roku pirkstos, degunā, ausīs. Asa-

ras saskrēja acīs un bija atkal jā-
lēkā. Te kalnā pie būdas atskanēja

skaļš sauciens. Pāvulītis skaidri

zināja, ka tur meklē viņu, bet nu

bija bailes atsaukties, jo bez atļau-

jas atskrējis pie ezera, un zināja, ka

šādai patvarībai var sekot sods.

Kājas vairs nejuta vietu, kur stā-

vēja, cauri lielajiem kulaiņiem ro-

kas knaibīja sals. Pēkšņi asarām,
kuras sals sadzina acīs, pievienojās
elsas un šņuksti. Bet kad kalnā

nerimās mātes balss, virs ezera at-

skanēja skaļas raudas.

«Kas tad tas —■ lielais puisis bau-

ro!» iesaucās svešais turpinādams
cirst ledu. Bet raudas bija padzir-
dusi Pāvulīša māte un skrēja lejā
bārdama gan puiku, gan svešo vīru,

ka tas atļāvis zēnam tik ilgi kavē-

ties pie ezera*

Daktiloskopija.
Nevis chiromanti, bet gan dakti-

loskopi (daktiloskopija = grieķ.

pirkstu apskate) nosaka bez kļū-
dām cilvēka pagātni. Pirkstgalu
āda apklāta līnijveidīgiem, tuvu

cits citam stāvošiem paaugstināju-
miem, t. s. papillārām līnijām. Pa-

pillārās līnijas sastāv no cieši sako-

potām kārpiņām, kurām vidū ne-

lieli caurumiņi — sviedru dziedzeru

poras.

Ja ar krāsu notrieptos pirkstga-
lus uzspiež uz papīra, dabū pirkstu

nospiedumus ar sarežģītu papillāro

līniju zīmējumu. Katram cilvē-

kam ir tikai viņam īpatnējs zīmē-

jums, kas neatkārtojas pat viņa

paša otrā pirkstā. Nav divu cilvēku

ar vienādu pirkstu nospiedumu zī-

mējumu. Tas nemainās visu mūžu

un atjaunojas visos sīkumos pēc

ādas nobrāzumiem un ievainoju-
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niem, protams, ja nav izcēlusies rē-

ta. Divi Lionas ārsti to pierādīja
ar ļoti sāpīgiem mēģinājumiem: vi-

ņi applaucēja. apdedzināja un ievai-

noja savus pirkstgalus daudzreiz,
tomēr zīmējums pirkstgalos palika
pēc sadzīšanas tas pats.

To zināja jau senās kultūras tau-

tas. Kad pie mums vēl valdīja ak-

mens laikmets, Bābelē ļaudis parak-
stījās ar pirkstu nospiedumu. Tur,

piem., atrasts uz māla plāksnes
aprakstīts kāds tiesas process, kur

prāvnieki parakstījušies ar pirkstu

nospiedumu. Vēl tagad tas tā no-

tiek visā Āzijā. Eiropieši to mā-

cījās no ķīniešiem un japāņiem, kur

daktiloskopija augstā cieņā jau no

7. g. s., tomēr Eiropā to ieveda pēc
sīvām cīņām tikai 20. g. s. sākumā.

Tagad daktiloskopiju lieto vi-

visās kultūras zemēs noziedznieku

personības noteikšanai. Visiem no-

ziedzniekiem noņem kriminālpoli-

cijā visu desmit roku pirkstu no-

spiedumus, kurus sistematizē un

uzglabā. Piedzīvojušam aģentam
tikpat viegli te atrast meklētos no-

spiedumus, kā bibliotekāram bi-

bliotēkā grāmatu.

Daudzreiz atrod nozieguma vietā

uz mēbelēm, nogalinātā drēbēm,

sienām v. t. t. noziedznieku pirkstu
nospiedumus. Pirkstgali pastāvīgi

apklāti sviedriem un ādas taukiem,

un pieskaršanās dažādiem priekš-
metiem atstāj uz tiem nospiedumus.
Rūdīti noziedznieki tādēļ strādā

cimdos. Pirkstu nospiedumi atklāj
dažreiz noziedznieku pat pēc daudz

gadiem. Viņu neglābj ne viltotie

dokumenti, ne izaudzētā bārda, ne

vecuma pārmaiņas sejā.

Daudzās valstīs, arī Latvija, ie-

vieto pirkstu nospiedumus doku-

mentos kā visdrošāko personības
pazīmi.

Ņemts no Valtera un Rapas

sērijas «Jaunais Zinātnieks".

Abi vīrieši ir viena un tā pati persona, jo pirkstu nospiedumi vienādi.
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Ko mazie veic.

A. Āres

Zīm. Z. Ares

Māmiņas vārda dienabij februāra

beigās, bet Andis un Zeltīte jau no

pus janvāra gudroja un prātoja, kā

varētu māmiņu goda dienā pār-
steigt. Būtu vasara — aizietu pļa-

vā, vai mežā, uztaisītu krāšņu puķu

pušķi, nopītu vaiņagu, bet ko ta-

gad darīt, kur ārā aukstā, bargā
ziema? «Neatliek nekas cits, kā

pašu rokām kādu dāvaniņu taisīt,»

teica Andis. — «Jā gan!» piekrita

māsiņa, «bet ko un kā?» Tur bij
ko galvu lauzīt, līdz kādā rītā, uz

skolu ejot, Andis svarīgi paziņoja:
«Rokā! Man ir rokā! Tu atce-

ries tos lūciņus, ko krustmāte mums

uzdāvināja rudenī, lai pinot gro-

ziņus? Mēs viņus nolikām skapī,

jo toreiz bij jāgudro par egles grez-

nojumu gatavošanu. Nu man viņi
ienāca prātā, lūkosim katrs pa gro-

ziņam nopīt māmiņai!» — «Tā ir

laba iedoma!» piekrita Zeltīte. «Ma-

na draudzene Mirdza prot groziņus
pīt, viņa mums ierādīs un rītva-

kar, kamēr tētis ar māmiņu būs te-

ātrī, mēs klusiņām to darbiņu pa-

strādāsim.» — «Tas iet!» jūsmoja
Andis un piebilda: «Lūciņi (rafi-

jas) pinumā izskatās ļoti jauki, ja
ir krāsaini. Lūgsim vecmāmiņu,
viņa nesen krāsoja dzijas, un tai at-

lika dažādas krāsas, lai palīdz
mums lūciņus nokrāsot.» — Do-

māts, darīts: otras dienas vakarā

bērni, Mirdzas vadībā, ķērās pie
darba. Lūciņi bij nokrāsoti spilg-
tās krāsās, vēl pagādāja skaistu

papi. No tās nogrieza strēmeli, sa-

šuva abus galus kopā, un to aptina
ar lūciņiem. Tinot ievēroja, lai mez-

gli paliktu iekšpusē un nebūtu re-

dzami. Nu piešuva apaļu papes di-

bentiņu, aptina rokturi, ielocīja un

sasēja kreppapīra lenti ar glītu

mezglu (darba gaita redzama zīmē-

jumā Nr. 1). Iznāca brīnum jauks

groziņš. Vēl uztaisīja vācelīti ar

vāciņu. Tai ņēma platāku papes

strēmeli un lūciņus divās krāsās, tā

kā vācelīte iznāca strīpaina. Zel-

tīte ar lielu rūpību darināja vāci-

ņu, tam vidu izšujot un atstājot

caurspīdīgu. Pirms vidus apaļajam

caurumam pārstiepa lūciņu diegus,
kā zirnekļi, tad vidū šuva ar ada-

tu, no paša vidus sākot, vienam die-

gam pa augšu, otram pa apakšu

(zīm. Nr. 2). Vācelīte iznāca īsti

glīta. «Es dāvināšu vācelīti, tu gro-

Zīm. Nr. 1.

Zīm. Nr. 2.
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ziņu,» Zeltīte teica Andim* «Un es

groziņu piepildīšu ar zaļām sūnām

un salmu puķītēm,» Andis priecā-

jās. «Bet vācelītē māmiņa varēs uz-

glabāt podziņas un citus sīkumus.»

"Zeltīte paskaidroja. Abi dāvanām

nolemtie priekšmeti stāvēja gatavi
uz galda (zīm. Nr. 3), un bērni ne-

varēja nopriecāties vien. «Bet no

atlikušajiem lūciņu pavedieniem es

jums parādīšu, kā ātri un viegli
var rotaļai cilvēciņus.lellītes uztai-

sīt, pagādājat tik man drāti.» teica

Mirdza. Un te nu redzat (zīm.

Nr. 4) kādus jocīgus, jautrus cilvē-

ciņus vēl bērni pagatavoja rotaļai.
«Tā arī mums kas tika no šī vakara

darba, ne tikai māmiņai!» priecājās
Andis. Bet Zeltīte lūdza vecmāmi-

ņu paslēpt dāvanas savā skapī līdz

māmiņas vārda dienai. «Vai ne,

vecmāmiņ, viņa taču priecāsies par

mūsu darbu?» bērni jautāja: «Par

to varat būt droši!» vecmāmiņa
atteica, «kas vēl jaukāks mātei par

dāvanu, ko jūsu sīkie pirkstiņi pa-

gatavojuši!»

Zīm. Nr. 3.

Zīm. Nr. 4.

Zīm. Nr. 5.
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JAUNATNES DZĪVE

un sports.

Auces 6.-kl. pamatskolas dzīve.

Auces 6-kl. pamatskolu pašlaik

vada A. Rīsmaņa kungs. Skolā darbojas

skolēnu kooperātīvs „Pumpurs", ko vada

skolotājs J. Hofmaņa kungs. Pastāv arī

«Cerības pulciņš" skolotāja P. Zivtiņa

kunga vadībā. Abi pulciņi sarīko biedru

sapulces un sīpēju vakarus. „Cerības pul-

ciņš" paredzējis turpmāk rīkot arī priekš-

lasījumu un debatu vakarus. Kooperātīvs

nolēma abonēt vairākus žurnālus, to starpā

arī «Cīrulīti". Arī tagad ar skolas priekš-

nieka gādību, skolēniem izsniedz lasīt Cī-

rulīti". Š. g. 16. februārī, atzīmējot Lietu-

vas valsts svētkus skola tika greznota Lat-

vijas — Lietuvas karogiem un skuju vīt-

nēm. A. Rīsmaņa kungs runāja par Lie-

tuvas valsts gaitu un viņas likteņiem. Pēc

tam skolēni kopīgi nodziedāja Lietuvas

valsts himnu un dziesmu „Brīvai Latvijai"

skolotājas Miezītes jaunkundzes vadībā.

6. kl. Mārtiņš.

Ogres sešklasīgā pilsētas pa-

matskola sarīkoja zēnu slēpošanas sa-

cīkstes.

Mēs —■ zēni — esam sadalījušies divos

slēpotāju pulciņos: Pārogre, Ogre. Sacīkšu

rezultāti sekojoši:

Lēkšanā ar slēpēm, no 80 cm. augsta

tramplīna.

1. vietā V. Zakovičs ar 11 metriem, pā-

rējie lēcieni 10,5 un 10 metri.

2. vietā: P. Matvejevs ar 10,5 metriem,

pārējie lecieni 10,5 un 9,5 metri.

3. vietā: A. Zalkalns ar 9,5 metriem, pā-

rējie lecieni 9, un 8,5 metri.

V. Zakovičs VI. kl. Pārogre, P. Matvē-

jevs IV. kl. Pārogre, A. Zalkalns VI. kl.

Ogre.

Skriešanā ar šķēršļiem;, distance 3 km.

1. vietā V. Zakovičs, laiks 19 min. 30 sek.,

VI. kl. Pārogrē.

2. vietā K. Pētersons, laiks 20 min., VI. kl.

Pārogrē.

3. vietā P. Miksis, 111. kl. Pārorgrē, P.

Matvejevs IV. kl. Pārogrē, E. Balkauls

V. kl. Ogrē, M. Veinerebe VI. kl. Ogrē.

laiks 21 min. 30 sek.

Sveiciens manas bērnības skolai.

Žanis Klētiņš.

Kur Zemgales baltie lielceļi no visām de-

besu pusēm nākdami satek kopā, kur zie-

meļu pusē šņāc Slokas un Smārdes meži

un mazā Slampes upīte alkšnainajos kra-

stos guldz uz Lielupi —
tur ir manas bēr-

nības pirmā skola...

Uz Slampes upītes krasta, lielo kļavu

apzarota, stāv mana pirmā skola, kura

mani sauca, savos gaismas ceļos, kad pāri

Latvijas laukiem, blakus sniega puteņiem,

griezās dvēseļu putenis... 1919. g. rudens

un ziema ir palikušas atmiņā un nekas šīs

atmiņas nespēs dzēst, jo brīvības karš ar

saviem pārdzīvojumiem atstāja iespaidu arī

uz mums toreizējiem Slampes pamatskolas

skolniekiem. Mēs bijām tā paaudze, kas

tēvus un brāļus aizlaida, brīvības karā, paši

palikdami mājās, jo mūsu rokas vēl nebija

spējīgas šauteni nest...

Tās bija skaistas, bet reizē arī baigas

dienas, ko pārdzīvoja skolas baltās sienas,

kur blakus lielgabalu dārdiem tās klausījās

arī mūsu jautrajos smieklos ...
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Laiks aizgāja ... Pāri Latvijai atplauka

brīvības zvaigznājs. Nāca gaišas un sau-

lainas dienas ... Ziedi vērās pļavu lankās

un skolas kļavās svilpoja strazdi. Atbrīvotā

Latvija svinēja brīvības pavasari. Gaismas

ceļos gāja jaunā audze bērnības iprieku

krūtīs, gaišu līksmi acīs...

Pagāja atkal dienas... Kā šodien vēl

prātā, kad pirmo reizi mūs apciemoja „Cī-

rulītis" un kad sākām vingrināt rokas, lai

varētu iekļūt ar saviem darbiem viņa sle-

jās. Toreiz mums tas neizdevās, bet mīļš

šis žurnāliņš bija mums visiem. Un tad

saulainie brīži Slampes upītes krastos ...

Cik daudz gaiša prieka tur nav palicis, ko

tagad tik vairs atmiņās var meklēt... Šo

dienu saulainību un prieku ir paņēmis laiks

un dzīve
...

Un tad ... Atvadīšanās no mīļās skolas

un citi ceļi citā pusē. Tas viss manī at-

aust kā tikko noticis, kad no darba pārnā-

cis es ieraugu uz rakstāmgalda atkal «Cī-

rulīti". Viņš (pārcēlis šķiet mani bērnības

dienu saulgozī...

Mīļie draudziņi, manas bērnības skolā. Es

sveicinu jūs no sirds šajā stundā. Audziet

lieli un gaiši savās domās, gaismas pils

sienās, kuras apšalc Slampes upes vēji un

apžūzo lielās kļavas.

Audziet Latvijai, kā mēs reiz augām, jo

nav jau skaistāka vairs dzīvē kā pieaugt

dzimtenei un tautai. Sveicināta manas bēr-

nības skola, sveicināti visi, kas tagad viņas

ceļos iet... Kādreizējais zēns jūs sveicina

pēc gadiem, kas nu jau divdesmit pieci ir

no dzīves aizlaisti un četri no tiem ir tēvu

zemes sargu gaitā staigāti.

Sveicināta!

Pēdējais brauciens
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Slēpojot.

Mārtiņš Zariņš,

14 g. v.

Slēpojam. Esam izstiepusies garā zosu

rindā. Visi priecīgi, smaidoši. Arī laiks ir

jauks. Baltais sniegs mirdz un vizuļo zem

saules siltajiem stariem. Slēpojam uz tu-

vējiem „Cīruļu kalniem". Raujamies, līdz

tiekam augstākā kalna galā. Dažs no ma-

zajiem paliek lejā «atpūsties". No kalna

atklājas plašs skats uz apkārtni. Redzama

bērzu birzīte ar jauniem bērziem, kas balti

kā sniegs, tālāk lauku mājas ar kūpošu

skursteni, vientuļš braucējs uz līču loču

ejošā ce]a. Un ,visu to ierobežo mežs.

Viens pēc otra nobraucam no kalna.. Dažs

nokrīt sniegā un izlien balts, kā ledus lācis.

Pārējie biedri
/

cietušo, zobo, viņš esot gri-

bējis izmērīt' sniega kārtas biezumu. Bet

drīzi gudriniekam pašam iziet slikti un

zobgalības aizmirstas. Slīdam no viena

kalna uz otru. Vējš tik nosvelpj gar ausīm

un tu esi lejā. Labi izbraukušies, jautri slē-

pojam mājās.

Mūsu sabiedroto-igauņu galvas pilsētas Tallinas skats

Kā es izvēlējos savu amatu.

(Senu dienu atmiņu stāsts.)

P. M.

Dienas gaismu ieraudzīju tieši turku kara

gadā, kādā Gaisina augstienes, samērā na-

badzīgā, mājoklī, bet gaišā pavasara svēt-

dienas rītā, kad zeltainie saules staru kūļi

zeltīja sešrūtainā loga rūtis. Biju dzimis

tiešām zem laimīgas zvaigznes, jo biju

pirmdzimtais pašai saimniecei, tā tad ar

tiesībām kādreiz būt pašam par saimnieku,

kas gan nepiepildījās. Pēc sešām nedēļām

jau taisīju pirmo ceļojumu uz baznīcu, kur

dabūju oficiālu atļauju uz visiem laikiem

saukties par Pēteri. Mani vecāki, kaut
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saimnieki, tomēr dzīvoja diezgan trūcīgi, jb

tēvam bija jāizmaksā daļu maksas savām

5 māsām, kas prasīja lielus līdzekļus. 7 ga-

du vecumā jau sāku lauzīties grāmatā, kur

ar koka irbuli burtoju baltajā grāmatas

pļavā, nosēdies blakus vecmātes ratiņam uz

maza koka bluķīša. Kādu dienu vecmātes

ratiņa vienmuļo dūcienu pēkšņi pārtrauca

spalgas ilkszvana skaņas. Tādos gadīju-

jumos parasti es uz vietas nesēdēju, bet

nometis ābeci, steidzos pie loga. Krāsotās

kamanās, kuram priekšā elsoja labi barots

dūkanais, iebrauca sētā diezgan resns, mel-

nā kažokā tērpies ciemiņš. Majā sākās uz-

traukums. Māte nosvieda priekšautu un

uzvilka citus svārkus, vecmāte raudzījās

skumji-drūmu skatu. Tūlīt arī Vērās

durvis un lepnais ciemiņš ienāca istabā, īsi

nosakot savu „B-dien!" Māte viesim no-

rādīja labāko piederumu istabas iekārtā —

vecmātes krēslu un laipni teica „Lūdzu sē-

žaties, skrīvera kungs!" B iju jau vairāk-

kārtīgi šo vārdu dzirdējis pieaugušo saru-

nās, bet skaidra priekšstata par to nebija,

tāpēc atspiedies pret gultas malu vēroju

katru viesa kustību ar vislielāko interesi.

■Redzēju, ka skrīvera kungs atraisīja lielu

saini, no kura izņēma plānu zilu grāmatu,

kurā ar savādu rīku vilka dažādus līkumus.

Pārtraucis rakstīšanu, tas rakstāmo,aizbāza

aiz auss. Sāku par to sevī klusi smieties,

jo tādus ērmus vēl nekad nebiju redzējis,

bet mani nopietnu vienā mirklī padarīja

mātes skats. Raudzījos tālāk lielajā noti-

kumā. Skrīvera kungs atgāzās cik spēja

vecmātes krēslā un izvilka no kabatas

tumši-dzeltenu tapu, kuru iebāza mutē un

ar sērkociņu aizdedzināja. Saules staros

ievirmojās zili dūmu blāķi, kas kairinoši

smaršodami savādi kairināja manu mazo

deguntiņu. Pēc brīža skrīvera kungs mā-

tei sāka stāstīt kaut ko par mantas aprak-

stīšanu. Māmiņa atbildēja reti, līdz beidzot

sāka raudāt. Viesis vairs ilgāk nekavējās,

bet iesaiņoja grāmatas, atvadījās un aiz-

brauca. Es ar savu skatu pavadīju to cik

tālu vien atļāva skats pa šauro lodziņu.

Drīz vien kamanas pazuda aiz eglāja stūra,
bet manī viesis bija ierosinājis visdziļākās

pārdomas. Galu galā skrīvera kungs ar

savu rakstīkli un cigāru tā iepatikās, ka

stingri apņēmos pats reiz par tādu kļūt.

Visas manas domas saistījās tikai ap noti-

kušo, tā ka pat grāmatā mācīšanās negāja

vairs uz priekšu. Patiesību sakot, kas tā

nu arī par mācīšanos, kad sniega vietā za-

ļoja pirmā zālīte, arumos skanēja cīruļu

dziesmas un mājas bērzā svilpa strazdu

pāri. Noņēmos tikai ar skrīvera kunga at-

darināšanu. Saini pagatavoju no vecmā-

tes lakata, arī rakstāmais bija no skala, ko

aiz auss aizbāst, kas vaļsirdīgi sakot, tur

diezin kā gan nestāvēja. Netrūka arī smē-

ķējamo tapu, kas bija pagatavotas no sārtā

elkšņa zariem. Mēģināju skrīvera kungu

tēlot lieliem klāt esot, bet tie par to smēja

lielo smējienu, pie kam māte sāka pat rā-

ties, jo tai, laikam, skrīvera kungs bija vis-

vairāk ķēries pie sirds. Toties vasarā —

cūkas ganot — man neviens nestāvēja ceļā,

kur es uz lielā aploka akmeņa ierīkoju

savu kanceleju ar visiem rakstāmiem un

smēķējamiem piederumiem. Pirmāsbērnības

ilgas arī (piepildījās, un tagad, kad esmu

jau sirmu galvu ieguvis kalpodams vairāk

kā 30 gadus skrīvera kunga amatā, mana

pirmā vēlēšanās ieslīdēja atmiņā kā gaišs

un zeltains pavediens, līdzīgs pirmo dzīves

dienu spožajiem saules stariem.

Brīnumi nav brīnumi.

III. Nejūtīgā jaunava.

V. Oga

Uz skatuves uznāk brīnumrādītājs kopā

ar jaunavu. Jaunavai piemīt sevišķas īpa-

šības — viņas ķermenis ļaujas caurdurt

metāla asmeņus neatstājot nekādas pēdas,

nedz arī nodarot jaunavai sāpes vai nepa-

tīkamas sajūtas.

Sacītais nav tikai tukši vārdi. Brīnum-

rādītājs ņem tērauda adatu pusmetru garu

un, lai pārliecinātu skatītājus par adatas

īstenību, spēcīgi sviežot to iedur skatuves
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grīdā. Tad adatā iever zīda diegu, pieiet

jaunavai, dur adatu viņas krūtīs un arvienu

stiprāki spiežot beidzot izdur adatu jauna-

vas krūtīm cauri. Līdz ar adatu jaunavas

krūtīm izvērās cauri arī zīda diegs. Diegu

var vilkt uz priekšu un atpakaļ. Jaunavas

sejas izteiksme itnemaz nemainās. Lai gan

skats nav patīkams, totiesu pārsteidzošs.

Brīnums turpinās. Brīnumrādītājs novie-

to skatuves dibenā dzelzs aizsegplāksni

A. Dzelzs aizsegplāksnes priekšā novieto

uz metalla stativa nostiprinātu stikla

plāksni D. Skatuves priekšplānā uz spe-

ciāla statīva novieto šauteni. Brīnumrādī-

tājs uzaicina kādu no skatītājiem, kas prot

apieties ar šaujamiem ieročiem. Lietpra-

tējs ierodas, brīnumrādītājs pasniedz vi-

ņam kasti ar patronām un liek izvēlēties

divas. Kad patronas izvēlētas, uzaicinātais

lietpratējs notēmē šauteni stikla plāksnes

vidū, nostiprina šauteni statīvā un izšauj.

Stikla plāksne sašķīst druskās. Par lodes

gaitu var pārliecināties arī metāla aizsarg-

plāksnē, kur lodei atsitoties palikusi zīme.

Sagatavošanas darbi nobeigti. Sasistās

stikla plāksnes vietā nostiprina jaunu, šau-

teni pielādē ar otru patronu un jaunava

nostājas starp stikla plāksni un šautenes

stobru. Šautene nav izkustināta un lode

stikla plāksni trāpīs arī šoreiz. Brīnumrā-

dītājs uzaicina skatītāju — lietpratēju iz-

šaut.

„Bet dāma taču atrodas stobra galā!?"

«Nerūpējaties! Es jums jau sacīju, ka

viņas miesa ir nejūtīga un laiž cauri sve-

šus ķermeņus."

Šāvienu parasti izdara pats brīnumrādī-

tājs, jo uzaicinātais skatītājs neuzdrošinās

uzņemties drausmīgo atbildību. Lode kā

iepriekš sasit druskās stikla plāksni un

„atsitas" dzelzs aizsargplāksnē. Jaunava

pienāk skatuves malai, smaida un liekas,

nemaz nejūt lodes caururbumu.

Brīnuma atrisinājums, kā parasts, vien-

kāršs. Tērauda adatu iedur gan grīdā, lai

pārliecinātu tos skatītājus, kuriem pazī-
stams vecs paņēmiens, kad cilvēka ķerme-

nim ver cauri dažādus lokanus metalla

asmeņus. Un tomēr arī šoreiz ir tas pats

vecais paņēmiens, jo brīnumrādītāja

„adata" ir lokana un iet gar jaunavas sā-
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niem speciāli ierīkotā caurulītē. Adatu ap-

maiņa notiek tanī brīdī, kad adatā ver

diegu.

Publikas izvēlētais lietpratējs izvēlas di-

vas patronas. Viņš izšauj vienu, kas sa-

plēš stiklu. Brīnumrādītājs kopā ar liet-

pratēju iet aplūkot, lodes trāpījumu aizsarg-

plāksnē. Šinī acumirklī brīnumrādītājs ar

taukainu zīmuli, kas raksta svinam lī-

dzīgi, iezīmē vietu netālu no pirmā trā-

pījuma, kuru uzrādīt kā trāpījumu pēc

otrā šāviena.

Stikla plāksnes statīvs ir diezgan vien-

kāršs ar elektrību iedarbināmsaparāts. Kāja

BICB krāsota melnā krāsā un mugur-

pusē pierīkotu stieni BC. Pie C stienis

veras un stingru atsperi vienmēr tiek

spiests stāvoklī CB1
. Mēģinājuma laikā

stienis novilkts lejā, stāvoklī BC, un no-

stiprināts ar elektrisku slēdzenīti. Skatu-

ves grīdā iepriekš ierīkoti divi kapara kon-

takti. Tāds pats kontakts ir stikla plāk-

snes statīva apakšā. Uzliekot statīvu zi-

nāmā vietā, noslēdzas elektriskā ķēde. Uz

otra kontakta skatuves grīdā novieto šau-

tenes skatīvu. Noslēdzamais kontakts no-

beidzas pie šautenes gaiļa. Nospiežot gaili,

atskan šāviens, noslēdzas strāvas ķēde,
elektriskā slēdzenīte atbrīvojas un stienis

CB atsperes spiests ar spēku ieņem stā-

vokli OB1
un sasit stikla plāksni druskās.

Kamēr skatītāju lietpratējs izdara pirmo

šāsienu, strāva ķēdē nav ieslēgta. Tikai

pirmo patronu izšaujot brīnumrādītāja pa-

līgs zem skatuves grīdas ieslēdz strāvu.

Tanī pašā laikā arī brīnumrādītājs ap-

maina otro patronu pret citu, kura lādēta

speciāli izgatavotu vaska lodi, kas «nejū-

tīgai" jaunavai tiešām nesagādā nekādas

sāpes. Ātri un veikli izvests šis brīnums

mūs pārsteidz vaļējām mutēm.

Jēcīša drauga Punktiņa sejas izteiksme

Brīdinājums vilcienam.

H. Dorbe.

Veltījums Rīgas pilsētas 21. pamatskolas I. klases skolēnu saimei, kuru skola at-

rodas „meža malā pie pašām dzelzceļu sliedēm".

Mīlīši, atkal nāk vilciens,

Tas blēdis,

Un trokšņo,
Ka trīs dienas nebūtu ēdis.

Skolotāj mīļo,

Viņš darbā mūs traucē,

Nav miera mums tāda,

Kā kaut kur Aucē,

Paga tu, vilcien,

Tev nepatiks,
Kad mūsu klase

Tev atbildēt liks.

Drīz tevi gaida
Šādas lietas —

Mēs brauksim ekskursijā
Trīs dienas no vietasI

Un ja nu tagad
Tu piepūlēsies,
Ko tad tu darīsi.

Kur tad tu dēsies?

Un tāpēc tagad
Tā lēnām un klusi,

Kad nāci

Uz mūsu skolas pusi. —
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The fire.
faie.
Uguns.

I sit by the fire. It is a wood fire. I like to
sit bai vūd laik

Es sēdu pie uguns. Tā ir malkas uguns. Man patīk

see the bright flame. The sparks fly up the chimney.
sii brait fleim. spāks ftai āp čimni.

skatīties spožo liesmu. Dzirksteles aizlido skurstenī.

Fire does many things for us. It cooks our food.
meni tsinz f'o ras. kaks aue fuud.

(dara)

Uguns pagatavo daudzas lietas priekš mums. Viņa vāra mūsu ēdienu.

It heats our homes. It gives us light, when it is
hiits hoamz. givz lait ven

Viņa silda mūsu mājas. Viņa dod mums gaismu, kad ir

dark. Fire turns vvater into steam, and steam
dāk. tēnz vote stiim ānd

(groza)
tumšs. Uguns pārvērš ūdeni tvaika, un tvaiks

makes engines go.
meiks endžinz gou.
(dara)

spiež mašīnas iet.

dzen mašīnas.

Fire makes iron soft, so the blacksmith can

aien soft sou blāksmits kān

(maigu)

Uguns padara dzelzi mīkstu, ta kalējs var

work it. He makes all kinds of useful tools out of
vēk ol kaindz ov jusful taulz aut

apstrādāt to. Viņš pagatavo visādu šķiru derīgus darba rīkus (ārā) no

iron. Nails, bolts, chains, rings are made of it.

neilz, boults, čeinz, rinz ū meid

dzelzs. Naglas, bultas, ķēdes, stīpas ir pagatavotas no viņas.

How many things we would be without, if we

Hau vi vuud bii vidzaut, if
mēs būtu būt bez

Cik daudz lietu mums trūktu, ja mums

had no fire!
hād nou

nebūtu uguns!
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SKAITĻU

MĀKSLA
F. Šmidtchens

R. S. I. skolotājs.

1) Cik liels sekojošos uzdevumos ir x?

Sākot ar pamatskolas 1. klasi.

7.5-f x= 4'l

4. 8
— x== 17

9 . 7 -f x = 82

8. 8 — x = 39

x
.

6 + 8 = 44

x.4 —9 =19

9
.

x-f 5 = 32

8 . x — 6 = 26

, x: 3+57 = 63

x:6— 4= 2

x : 7 -f 45 = 53

x:9— 5= 4

72 :9 + x= 15

24: 4 + x = 45

81 : 9-px = 83

48 : 7+ x = 56

x.7 +39 = 60

x.B — 36= 36

7.x+ 44=100

B.x— 59 = 5

24: x 4 68 =76

36: x+79 = 83

90: x — 3 = 6

42 :x— 6= 1

Sakot ar pamatskolas 2. klasi

24 + x . 12= 60

37 + x.29 = 95

18+ 17. x = 86

22+ 13. x = 100

90 — 5 . x = 25

91 —
3 .x = 19

100 —x. 6= 4

74 —x. 4= 18

38 +54: x= 65

69 + 48 : x = 85

37 —76: x= 18

53 — 90 :x = 38

15 4-x:2 = 60

66 + x :5-= 82

41 — x: 8 = 29

62 — x : 4 = 38

x.4+ 3. 16 =76

x:5 + 84: 6= 35

3 .x+ 51 :3= 92

72 :x + 2.29 = 82

7. 13— x. 18 =55

92: 2— x: 5= 29

84: 3— 2. x= 4

25 . 4
— 96 : x = 52

Sakot ar pamatskolas 3. klasi

2) Cik reiz skaitļu divdesmit miljonu divi

simti tūkstošu divdesmit četri un divdesmit

miljonu pieci tūkstoši septiņi simti deviņ-

desmit trīs starpība ir mazāka nekā to

summa?

Sakot ar pamatskolas 4. klasi

3) Pa upi noteiktā ātrumā braucošs tvai-

konis pīkst. 10,00 pretim piestātnei A pa-

braucis garām kādam brīvi peldošam«plo-(-
stam un pienācis piestņātnē B. pīkst. 16,00.
Pīkst. 10,00 šim tvaikonim pretējā virzienā

pabraucis garām cits tvaikonis, kas, attīstot

tikpat lielu ātrumu, piestātni A. sasniedzis

pīkst. 20,000. Pieņemot, ka plosts visu

laiku virzās uz priekšu vienādā ātrumā, ap-

rēķināt, kad tas būs aizpeldējis līdz pie-

stātnei B.

Pamatskolas 5. un 6. klasei

4) Aprēķināt

12: A_0,46: ( 2-
_ 1,875)

40 V 6 /

X
~

1,6.0,5—.1,26054:1,8
°'°75

5) Tirgotājs, pārdevis 80% no iepirktiem

kviešiem par Ls 33,50 kvintālu, ir ieņēmis

visu kviešu iepirkšanas cenu, t. i., Ls 36,18.

Aprēķināt,

a) cik kvintālu kviešu tirgotājs vēl nav

pārdevis;

b) cik Ls tirgotājs pēlnījis, pādodot 1 t.

kviešu;

c) cik Ls tirgotājs būs pelnījis pēc visu

kviešu pārdošanas, uzturot to pašu

pārdošanas cenu;

d) cik % tirgotājs pelnījis.

Atrast pēc iespējas īsu, satura zinā to*

mēr pilnīgu atrisinājumu!
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Sacensības un atrisinājumi.

Trepju mīkla Nr. 30.

Uzd.: J. Plikgalvis I. pam. sk

I—2 kaldina dzelzi? 3—4 vijolists — latv.

5—6 atstumts. 7—B mēbele. 9—lo rakst-

nieks. 11—12 pilsēta Latvijā.

Balva: 1) sporta kurpes; 2) 5 „C."

4 mēn. abonem.

Diagonālu mīkla Nr. 32.

Uzd.: V. Ozoliņš —R. p. 30. pam. sk

I—2 vīr. vārds. 3-—4 aužamā telpa. 5—6

pilsēta Ķīnā. 7—B vīr. vārds
.

7—3 nav

jauna. 3—B mājas dzīvnieks. 7—4 darba

rīks. B—4 lieta ko lieto kūtīs.

Balva: 10 „C." 2 mēn. abonementi.

Atrisinājumu iesūtīšanas termiņš izbei-

dzas 8. martā 1935. g. Vēlāki atrisinājumi

netiks ievēroti. Tāpat netiks ievēroti acī

atrisinājumi, kas nebūs izpildīti pēc seko-

šiem noteikumiem:

Atrisinājumus rakstīt ar tinti. Uz vienas

lapas puses visus atrisinājumus. Loksnes

lielumam jābūt burtnīcas lapas lielumā. Jā-

raksta skaidri. Pie atrisinājuma jā-

būt klāt pievienotam „Sacen-

sību kuponam".

P. S. Visus godalgotos ar „C." abone-

mentiem, redakcija lūdz paziņot savas

adreses.

Kvadrāta mīkla Nr. 31.

Uzd.: A, Zariņš — R. p. 30. pam. sk

Balva: 5 „C." Vz g. abon

— dārgakmens.

— vīr. vārds.

— ezers Latvijā

— augs.

— pag. Latvijā.

—tārps.

Pirmā rinda no augšas uz leju lasot iznāk

latv. rakstnieks.

Sacencību kupons
Cīrulīša 15. numuram.

«Cīrulītis" Nr. 12 atrisinājumi.

Hokejistu mīkla Nr. 27. Kušķis, Jesens,

Balodis, Petrovskis, Paegle, Reinbachs,

Ozols, Niedrīts, Strautnieks, Lapainis, Rozī-

tis, Vedējs, Bluķis, Jurgens, Pūriņš, Fogels,

Keslers, Pētersons, Dansbergs; parallēlēs —

Universitātes sports.

Maģiskais krusts Nr. 28. Indulis, Dauga-

va, Palanga.

Vizītkartes mīkla Nr. 29. Darbvedis, Tēl-

nieks, Kalējs, Vērpējs.
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Visas mīklas atrisinājuši: R. Vaļģis, H.

Grenšēvics, A, Stankēvišs, A. Krūškops, E.

Jansons, V. Kaufelds, L. Vanags, A. Spa-

rinskis, J. Krastiņš, A. Gobzemis, A. Žu-

kovskis, 0. Lazdiņš, L. Moravskis, A. Bā-

]iņ.š, A. Sīpols, K. Lēmanis, A. Ezergailis,

J. Majors, V. Irbe, B. Strads, J. Katvars,

E. Gabaliņš, K. Freimanis, T. Rogulis, V.

Rogulis, E. Lācis, A. Zariņš, M. Šiliņš, A.

Elgūts, J. Garbinovičs —
visi R. p. 26.

pmsk.; fl. Elksnis, O. Grīslītis, F. Balodis,

J. Krūmiņš, B. Balodis, A. Riekstiņš —

R. p. 30. pm. sk.; J. Mazūrs, S. Strods, V.

Fūrmanis, A. Sprudžs, H. Timms — R. p.

37. pm. sk.; V. Širkenhēfers, A. Penčuks,

A. Dukurs, — R. p, 27. pm. sk.; P. Vald-

heims, P. Tillbergs — R. p. 8. pm. sk.; P.

Ducmanis — R. rp. 23. pm. sk.; J. Plikgalvis

— R. p. 1. pm. sk.; K. Odiņš — R. V. T.;

Ģ. Ābeltiņš, A. Palameiks — Stāmerienas

pag.; R. Gubenis, E. Kraučs, K. Kvēps, J.

Zāle, A. Leimanis, V. Bebris
— Kraukļu

6-kl. pm. sk.; N. Vasiļjevs — Jelgavā; M.

Dūdiņš — Salaspilī; V. Kalniņš — Krust-

pilī; J. Brežinskis — Daugavpilī; J. Ce-

linskis, M. Riekstiņš, A. Stūrītis, A. Ja-

navs, V. Priede — Rīgā.

Divas mīklas atrisinājuši: E. Ramats, V.

Gorskis, K. Launags, G. Kamerādzius, M.

Petkēvičs, J. Diedrīte, V. Miesiņš, A. Vīto-

liuš, M. Lorbergs, S. Janolinskis, I. Bauls,

L. Jundzīts, B. Baude, A. Krafts, H. Māl-

raane, G. Jaunalksnis, E. Anšmits, E. Pus-

vācietis, E. Lācis — R. p. 27. pm. sk.; E.

Cērpiņš, G. Oškalns, E. Kariers, E. Melde-

ris, V. Meļņikova, L. Kincs, E. Sirlaks, A.

Zariņš, V. Ozoliņš — R. ip. 30. pm. sk.; R.

Bērziņš, A. Blomis — R. p. 26. pm. sk.; R.

un M. Kristapsoni, E. Nerātnis, P. Kēka, A.

Lapiņš, A. Vīcieps, A. Pērkons, J. Lācītis

— Mores 6-kl. pm. sk.; A. Celms; Z. Vei-

hels, A. Dubenlāžs, F. Trollers, N. Dāvids

— Sarkanmuižas 6-kl. pm. sk.; J. Sirkulis,

F. Piebalgs, E. Plavnieks, A. Dumpis, J.

Miķelsons, J. Lācis, R. Dumpis, M. Bergs

— Plavniekkalnā; J. Platupe, F. Goba, E.

Roģis, E. Brutāns — R. J. p. 4. (pm. sk.;

T. Zīverts, V. Imūns, J. Urpens — R. J. p.

3. pm. sk.; M. Jansons, A. Rozītis, V. Šops,

J. Indriksons — Zaubes Kliģenes I. pak.

pm. sk.; M. Jēkabsons, J. Ronis, J. Rūsa,

M. Ēriksons, E. Gavariņš, N. Emsiņš — Nī-

taurē; J. Roziņš, P. Eglons, A. Gailītis, A.

Ābeltiņš, J. Vītols, A. Klaviņš, A. Rudzī-

tis, J. Kampe, K. Mēdens, J. Tirziņš, 0.

Breģis — Sarkanu pag. 6-kl. pm. sk.; L.

Lazdiņš, H. Trūba —- R. p. I. ipm. sk.; A.

Purvīts, Z. Kubliņš — R. p. 36. pm. sk.; P.

Gasickis —■ R. p. 37.; N. Bukovskis — R.

p. 24.; V. NīViņš — R. p. 18.; M. Bīriņš —

R. p. 16.; I. Bisnieks — R. p. 23. pm. sk.;

O. Leja — V. p. pm. sk.; E. Miezis —R. p.

25. pm. sk.; J. Osītis — R. p. poļu ģimn.;

A. Zadovskis, K. Majevskis — Saldū; J.

Melnbārdis, D. Krastiņš — Zādzenē; R.

Grundmanis — Indrā; E. Krūmiņš — Skrun-

dā; J. Bušs — Jelgavā; V. Cinis
— Usmā;

S. Makēvics — Irlavā; V. Jākobsons —

Apguldē; G. Kalnītis — Tāšu pm. sk.; J.

Lapko — Bulduros; R. Tomass — Limbā-

žos; L. Jansons — Mālpilī; V.Dāvidsons—

Bikstos; R. Brencsons — Zīras pag. Sisses

ciemā; A. Bremmanis — Kēču-Annas pm.

sk.; A. Kalnciems, J. Nerātnis — Morē; T.

Rumkanskis — Torņkalnā; L. Zvaigzne, J.

Students —■ Valkā; N. Salinskis — Kalētos;

J. Andermanis
—

11. pils. slimn.; E. Zeibe, V.

Mūrnieks, E. Kronberģe, E. Ustups, M. Ru-

dzītis, J. Zalts, A. Niedre, V. Bērziņš —

Rīgā; A. Nišēvics — Bruknas pg.

Pa vienai mīklai atrisinājuši: H. Vanags

— Bruknas pag.; M. BJodnieks, L. Bļod-

nieks, A. Meijers, K. Bišā — Baldonē; A.

Vītols — Cesvainē; P. Bernhards, J. Ei-

cēns
— Mālpilī; V. Zakēvičs (2), R. Jē-

riņš — Ogrē; V. Dziedātājs, S. Pūnis
—

Rīgas Jūrmalā; J. Kemers, J. Kalniņš, L.

Ezergailis — Kēču-Annas pm. sk.; N. Lej-

nieks — Krāslavā; A. Ūdris — Mazzalvē;

E. Duncītis — Carnikavā; K. Mūsiņš —

Jaunpiebalgā; A. Dūks
— Piltenē; M. Za-

riņš —■ Aucē; A. Rutkasts — Liepājā; J.

Znotiņš — Vestienas 11. pak. pm. sk.; E.

Rācenis — Dikļu pm. sk.; E. Pakalns
—

Ik-

šķilē; L. Brikmanis — Ventspilī; J. Fonte-

gode — Turlavā; V. Čemis — Koknesē; S.

Mažāns, M. Hindins, V. Gurskis — R. p.

30. pm. sk.; V. Irbenieks (2), A. Zeibe, E.

Lūsis, N. Vēvers, G. Ūders, P. Prauliņš, E.

Vasariņš, E. Barobs
— R. p. 27. pm. sk.;
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K. Dvinko — R. p. 36.; .V. Križivecs, D.

Dimants
— R. p. 2.; J. Miezīts — R. p. 26.

pm. sk.; V. Āzers — R. p. 23.; A. Blomis

— p. 26.; Z. Lēlis — R. S. I. pm. sk.; M.

Krauze, E. Pirvics, B. Čuže, E. Bergmanis

— Rīgā.

Godalgotie:

Hokejistu mīklā Nr. 27. Balvu — slēpes

saņem A. Janavs — Cēsu ielā 23; „C."
xk

g. ab. saņem: 1) Z. Lēlis
— R. S. I. pm.

sk.; 2) V.. Kalniņš — Krustpilī; 3) E. Ga-

baliņš — R. p. 26. pm. sk.; 4) R. Gubenis,

Kraukļu 6-kl. pm. sk.; 5) A. Penčuks —R. p.

27, pm.sk.; 6) H. Elksnis — R. p. 30. pm. sk.;

7) J. Mazūrs
— R. p. 37. pm. sk.; 8) 0-

Ābeltiņš— Stāmerienas pag.; 9) N. Vasiļ-

jevs — Jelgava; 10) M. Dudiņš — Sa-

laspilī.

Maģiskais krusts Nr. 28. „C." xk g. ab.

saņem: l) V. Cinis — Usmā, Usmas skolā;

2) M. Bergs — Pļavniekkalnā; 3) A. Ro-
zītis

— Zaubes /pag. „Lāčplēšos"; 4) J.

Students
— Valkā;, 5) O. Breģis — Sar-

kaņu pag. 6-kl. pm. sk.

Vizītkartes mīkla Nr. 29. Tintnīcu saņem:

H. Trūba — R.. p. I. pm. sk., Naunas maku

saņem: V. Fūrmanis — R. p. 37. pm. sk.

„C.'- 14 g. ab. saņēmi: 1) J. Ronis — Nī-

taurē; 2)1 J. Kemers — Ķēču-Annas pm. sk.

3) J. Znotiņš — Vestienas 11. pak. jpm. sk.;

4) N. Dāvids — Sarkanmuižas 6-kl. pm. sk.;

5) F. Goba — R. Jūrmalas 4. pm. sk.

HUMORS

(Latviešu tautas anekdotes.)

Reiz kāds slinks cūku gans izdomājis kā

cūkas ganīt. Viņš sadabūjis vecu ratu

rumbu, piebāzis ar maizi un ieripinājis cūku

barā. Kamēr cūkas ap rata rumbu pūlēju-

šās, tikmēr puika staigājis pa krūmiem,

putnu ligzdas meklēdams. To redzējis saim-

nieks un jautājis, „Ko tu, dēls, dari?"

„Qanu cūkas ar dampi!" puika atbildējis.

Mazais Jēcītis bijis gans, kas aizvien lai-

dis lopus pjavā. Reiz krēslainā rudens

dienā saimniece atnesusi ganam ķilķenu

zupu un nolikusi to zālē. Kamēr tas at-

nācis, putrā ielēkusi- varde. Ēdot Jēcītis,

kas lāga arī neredzējis, izzvejojis vardi un

bāzis mutē. Varde sākusi pīkstēt. Puika

domājis, ka tas ir ķilķens un teicis: „Pīksti

vai nepīksti! Saimnieces dots — jāēd!"

Kārlītis reiz savam draugam Laimona'm

saka: „Uzmini, cik riekstu man kabatā,

abi būs tavi." „Divi," atbild Laimons. Bet

Kārlītim lielu lielais brīnums, kā šis tā at-

minējis.

A. : „Es tikko noperu savu delu."

B. : „Par ko tad?"

A. : „Par liecību."

B. : „Kā, liecības tak izdos tikai rītu."

A.: „Man rīt jāaizbrauc!"
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Tēvam mājās neesot, mazais zēns nolemj

to dienu uz skolu neiet, bet paziņot to sko-

lotājam pa telefonu: „Jancīts šodien uz

skolu nevar iet —■ slims." „Labi, labi, bet

kas lūdzu runā?" skolotājs prasa. „Mans

papus runā," Jancītis saka.

Rēķināšanas stundā skolotājs paskaidro

uzdevumu un stāsta: * „Nu pieņemsim, ka

māte atnes šķīvī vienu lielu pīrāgu. Es no

tā pīrāga nolaužu vienu pusi un pasniedzu

Arnorlam. Pusi no atlikušās puses es no-

laužu sev, bet vienu pusi no puses jeb
ceturto dalu es izdodu tev. Saki man, kas

tad paliks tavai mātei?

«Mātei paliks šķīvis!" puika atbild.

Teātri.

Trešais simfoniskais koncerts Nac. operā

notika ceturtdien, 21. februārī. Tajā ap-

vienoti (piedalījās Rīgas radiofona un Na-

cionālās operas orķestri, kopskaitā ap 100

mūziķu, kurus vadīja somu izcilais diri-

ģents prof. Georgs Šnēfogts. Jau

1901. gadā viņš uzsācis diriģenta karjeru

tepat pie mums Rīgā. 1909. gadā viņš no-

dibinājis Rīgas simfonisko orķestri, par ko

mūsu simfoniskās mūzikas cienītāji var būt

tam pateicīgi. Vēlāk diriģējis vairākos Ei-

ropas mūzikas centros kā Berlīnē, Lon-

donā, Romā v. c, visur ar savu ievēroja-

mo diriģenta prasmi izpelnīdamies nedalītu

piekrišanu klausītājos. Ka arī Rīgā viņam

ir daudz cienītāju un draugu, to liecināja

pārpildītais operas nams un ziedu balvas,

jo tik izteiksmīgu programmas iztulkojumu

reti kad nākās dzirdēt. It sevišķi tas- būtu

sakāms par Čaikovska 6., tā sauktās „Pa-

tētiskās simfonijas atveidojumu, kurā lie-

lais orķestris ar diriģentu bij labā kontaktā

un savu uzdevumu ar atzīstamu prasmi

veica. Vēl tika atskaņota, lielā ziemeļnieku

komponista J. Sibeliusa Saga (Teika),

kas ar savu harmonisko krāšņumu un skai-

drību apbur un valdzina klausītājus. Pie-

vilcīgā spožumā izskanēja arī mūsu valsts

konservātorijas rektora un iecienītā kom-

ponista prof. Jāz. Vītola Dārgakmeņu svīta,

kurā Ametists, Smaragds, Pērles, Rubins

un Briljants iemirdzējās īstā skaņu zaigo-

juniā. Interesanta un pievilcīga varēja lik-

ties arī Klami Karēliešu rapsodija, kuras

skaņu rakstā vērojama,veikla komponista

roka, kas veikusi šo darbu ar atzīstamu

lietpratību. Koncerts bij pieslēgts radio-

fonam un cerams, ka provincē dzīvojošie

lasītāji to noklausījās ar interesi un pa-

tiku. F. V.
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Vēstulnieks.

Vēlreiz darām uzmanīgus visus lasītājus

un līdzstrādniekus, ka „Č īrul ī š a" 15.

numurs būs veltīts tikai skolnieku

darbiem, tāpēc lūdzam nodomātos dar-

bus sākt iesūtīt jau tagad, ar atzīmi „15.

~Cīrulīša" numuram.

Modrim Lorbergam. Dzejolītis ietekmēts

no Antona Austriņa līdzīga nosaukuma

darba.

Jānim Kerānam —
Alūksnē. Pateicamies

par vēstuli. Katrā ziņā arī Jūs varat sūtīt

savus darbus. Zīmējums jāizpilda ar tušu.

Sūtat 15. numuram.

Pēterim Krūmam. Pateicamies. Sūtat

vēl.

Ex-libris sacensību izbeidzam. Godalgo-

tos lasītājus redakcija lūdz paziņot savas

adreses.

Redakcijai piesūtītas grāmatas.

Jānis Liezeris „Ziedu vieglumā". Dzejas.

Izdevniecība Latvju grāmata.

Līdz šim Leizera vārds bija pazīstams

tikai periodikā, „Brīvā Zemē" un studentu

laikrakstā „Universitas". Tagad tas nācis

klajā ar savu pirmo dzeju grāmatu. Patī-

kams ir tas apstāklis, ka pēc pārsmalcināti

modernās dzejas plūdiem, kurā galvenie

varoņi bija priekšpilsētu paklīdušie ļaudis,

Liezeris nāk ar gaišu un tīkamu pantu par

dzimtenes birzīm un arumiem. Dzeju grā-

matas saturu vislabāk izteic pats autors:

„Par tevi, dzimtene, ar rasā dzidriemrītiem

Un ziliem vizbuļiem, kas noru alkšņos zied,

Par vasarām un rudens laukiem glītiem —

Visvarenāk un mīļāk mana dziesma dzied."

Autora pants ir viegli tekošs un gluds,

lai gan vērojami vairāki jau dzirdēti salī-

dzinājumi. Ir arī viena otra vārdu manierība,

piem.: zilās izkapts medainums, pārspīlē-

jumi: dārza vīki it kā sārtas lūpas kvēl un

citi negludumi un kļūdas valodā.

Grāmatas vērtība ir tā, ka autors nesa-

indēts no pilsētas viegluma, ļauj brīvi sa-

vai koklei skanēt par mūsu lielāko vērtību

— zemi, savai dzimtenei skandējot visskai-

stākās rindas:

„Lai vainags Tev no dzintarzelta

Mirdz, augstu vīts, pie debesīm."

M.

R. Kleīnbergis. „Bagarmašīna". Stāsti.

Arī šis autors, kas gadu ziņā pieder pie ve-

cākās paaudzes, savā grāmatā piegriežas
lauku dzīvei notēlojot kāda jaunsaimnieka

dzīvi, kas tiek dažādi pārveidota sakarā ar

upes bagarēšanu. Autors gan še mazliet

pārspīlēti saskata visus ļaunumus jaun-

laiku technikā, — bagarmašīnā, taču viņam

ir arī sava daļa patiesības. M.

Fricis Sterns „Mēs lidosim saulei pretim!"

Drāma no «Latvijas Vanagu" dzīves 4 cē-

lienos. Darbs speciāli rakstīts noteiktai

— vanagu organizācijai. Galvenā doma

lidot pretim saulainākainākotnei, kur mirdz

vienota latviešu tauta un nacionāla Latvija.

Faktiskais redaktors Ansis Bērziņš. Runājams redakcijā otrdienās un

piektdienās no pīkst. 15—16. Tālr. 29635, mājās 27231.

Redakcijas sekretārs Jānis Matulis.

Redakcija un ekspedīcija — Rīgā, Mārijas ielā 10.

Žurnāls ar piesūtīšanu maksā: gadā L59,50, pusgadā Ls 5,—, ceturtdaļgadā Ls 2,70

saņemot ekspedīcijā: gadā Ls 8,30, pusgadā Ls 4,40, ceturtdaļgadā Ls 2,40. Atsevišķs

Ns 45 sant.

Mūsu pasta tekošs rēķins 10734.

E. Pīpina un J. Upmaņa spiestuve, Rīgā, Marijas ielā 10.
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Zīmētāji,

gatavojiet un iesūtiet savus darbus „Cīru-

līša
"

15. numuram, kas sastāvēs vienīgi

no lasītāju pašu darbiem!
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